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SÕNAD JA TEOD

LAULUPIDU: 
eriline pidu, rahvapidu – 
meie inimesed

Aastaid on igal suvel toimunud ühised 
sõpruskoguduste laagrid. Esimene toi-
mus juba aastal 2001 ja sellest võtsid 
osa  Kaarli ja Forssa vabatahtlikud dia-
kooniatöö tegijad. Aegamööda lisandu-
sid ka Läti Mežaparka ja Ungari Gödöllö 
kogudus. Juba kevadel oli teada, et see-
kord on võimalus sõita Ungarisse sõp-
ruskogudusele külla. Augustikuu alguses 
sai reis teoks.
Lendasime ümberistumisega Helsingis ja 
seal liitusid reisiseltskonnaga ka Forssa 
koguduse liikmed. Kui Budapestis maan-
dusime, siis võttis meid seal vastu tõeline 
suvi. Ungarlased olid muidugi ootamas ja 
sõitsime üheskoos Gödöllö linna.
Meid majutati üliõpilaskodus – see nägi 
välja väga ilus ja korralik, meenutades 
kaasaegset hotelli. Ja loomulikult järgnes 
nüüd pidulik söömaaeg Gödöllö kogudu-
se majas.
Pärast lõunat oli põgus omavaheline tut-
vumine ja seejärel suundusime linna vaa-
tama. Linn on suuruselt võrreldav meie 
Viljandiga, väga ilus ja puhas, rohkete lil-
lede ja kaunite parkidega. Linnale annab 
kindlasti lisaväärtuse see, et see on ka 
ülikoolilinn. Kohalikus muuseumis saime 
linna huvitava ajaloo kohta rohkem teada.
Koguduse majja tagasi jõudes ootas jäl-
legi kaetud laud. Õhtul oli meil ka palvus 
ja laulsime ühiseid koraale.
Kui pärast pikka ja meeleolukat päeva 
ööbimiskohta jõudsime, oli uni imeline.
Laupäeval külastasime Gödöllö lossi ja 
seejärel ootas meid muusikakoolis suu-

repärane kontsert. Järgnes piknik muusi-
kakooli aias.
Veidike vaba aega ja olime oodatud 
pastori koduaeda guljašši sööma, mida 
valmistati lõkkel suures katlas. Veetsime 
seal imearmsa õhtu ja tutvusime pereliik-
metega. Kogu reisi vältel oli meile saat-
jaks ja soome keele tõlgiks pastori proua. 
Ta on kena, südamlik ja imeline naine. 
Neil on 4 last, kõik tegelevad muusikaga.
Pühapäev algas jumalateenistusega 
Gödöllö kirikus. Tore oli teenida igaüks 
oma keeles. Pärast lõunasööki läksime 
ekskursioonile Budapesti. Külastasime 
selles ilusas Doonauäärses linnas luter-
liku kiriku muuseumi, jalutasime linnas ja 

KAUNID PÄEVAD UNGARIS

Ühispilt  Forssa, Gödöllö ja Kaarli koguduse rahvaga

imetlesime vaateid.
Esmaspäev oli ärasõidupäev, kuid jõud-
sime külastada ka üht imetoredat väi-
kelinna Doonau kallastel, mille nimi on 
Szentendre. Seal elavat palju kunstnikke, 
mida võis ka linnapildist järeldada, sest 
kõikjal oli väikeseid omapäraseid gale-
riisid ja poekesi, põneva arhitektuuriga 
maju ja tänavakunsti.
Kuid sellega olid imelised päevad Unga-
ris otsa saanud ja tuli lahkuda. Selle suve 
ilusamad päevad…

Saima Sellak-Martinson ja Reet Oolup

Ilmselt mäletavad paljud seda aega, kui poodides looklesid toiduainete ostmiseks pikad järjekorrad. Meenub hommikune tung 
kaubamajja uste avamisel ja üldine sagin kauba saali toomisel. Püüti olla ostjate seas esimesed. Sellega kaasnesid sageli 
vaidlused, kes on õiges kohas järjekorras ja kas keegi trügis vahele. Oli kisa ja eneseõigustamist ning palju segadust.
Tänapäevalgi võime kohata järjekordi pangas, poes või arsti vastuvõtule minnes, aga jutule pääseb nüüd järjekorra numbri 
alusel, mis määravad, kes on sinu ees ja kes järel. Nii ei teki ka vaidlust, kes on vahele trüginud ja kes peaks olema kellegi 
ees või taga.
Kuu juhtsalm kirjeldab ka otsekui järjekorda - kes on eespool ja kes kuskil tagapool. Salm aga viitab sellele, et järjekord ei 
pruugi jääda samasuguseks. Need kes arvavad end olevat eespool, võivad ootamatult langeda tahapoole. Neid ei arvata 
välja, vaid nad jäävad tahapoole. Selliseid ümberkorraldusi niinimetatud järjekorras teeb Jumal.
Alanud kuu pühapäevased teemad on suunatud kaasinimesele ja tänulikkusele. Tänulik inimene tänab Jumalat hoole ja ar-
mastuse eest, mida talle on osutatud. Ta ei oota, et Jumal täidab mingeid erilisi soove vaid on tänulik kõige eest, mis lähtub 
Temast. Selleks, et selline tänulikkus saaks olla omane, on vaja alandlikkust. Alandlikkust on vaja ka selleks, et rõõmsal mee-
lel võiksime kaasinimesi teenida. Alandlik inimene aga ei trügi järjekorras ette ega taotle endale paremat positsiooni, vaid isegi 
oodatud kaubast ilma jäädes on tänulik. Ja sellisel juhul saab võimalikuks see, millest kõneleb Jeesus juhtsalmis.

Õpetaja Jaak Aus 



KONTSERTKOOR alustab 11. septembril kell 18.00. 
Uutel lauljatel palume tulla katsetele samal päeval 

alates 17.40 koguduse maja saali. 
KAMMERKOOR CANORUS alustab 13. septembril. 
Uutel soovijatel palun katsetele tulekuks võtta 

ühendust dirigendiga telefonil 53008796.
NAISKOOR alustab 14. septembril kell 17.30 

proovidega koguduse maja saalis.
Kõikidesse häälerühmadesse ootame uusi 

lauljaid. Soovijail võtta ühendust 
dirigent Kersti Petermanniga 

5146341 või kersti.petermann@gmail.com. 
Võib ka samal päeval kohale tulla.

KORAALIKOOR alustab 
7. septembril kell 13.00 koguduse maja saalis.

TOETA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

1. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole 
EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapse-
le ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Annetus vilede eest 
jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on 
kokku 5200 vilet. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.
Seisuga 28. juuni 2017 on annetustena laekunud 

92 760€  ja kirikule kingitud 766 orelivilet

Augustis jätkusid oreli remondi tööd. Järjest võetI lahti ja kor-
rastati releed ning paigaldati siis tagasi. Samal moel puhastati 
2. manuaali suur tuulepõhi, eemaldati vanad membraanid ning 
paigaldati sisse uued. Väga suur töö oli kahe teise manuaali vi-
lestiku kohal paikneva lõõtsa uuesti nahatamine. Vanad nahad 
tuli eemaldada ning paigaldada kihthaaval uued, et saavutada 
täielik õhutihedus ning vastupidavus aastakümneteks.
Puusepa käe alt käisid läbi enamus puitvilesid, vaid mõned 
tuleb teha järgmisel kuul. Viledel freesiti välja kuivamisel tek-
kinud praod ning plommiti sobiva puiduga. Sarnaselt jätkus ka 
puidust vilehoidjate restaureerimine, mis olid kuivamisel kanna-
tada saanud ja ei omanud enam piisavat stabiilsust.
Endiselt tuli juurde teha membraane ja lõõtsakesi, mis hakka-
vad paigaldatuna lülitama üksikuid vilesid. Aga neid vilesid on 
ju üle kahe tuhande!

Orelimeister Toomas Mäeväli

TÖÖD ORELIS AUGUSTIS... REKOLLEKTSIOONI ÕHTUD
Alates oktoobrist pean kord kuus rekollektsiooni 
(eestipäraselt “kaemus”). Vaatame iseendasse ja 
oma suhetesse Jumala ja kaasinimesega. Peale 
ettekannet esitan küsimused, mis aitavad meid 

peegeldada püstitatud küsimuses. Arutame, kuidas 
need mõtted haakuvad meie eluga ja mida peaks 
tegema või muutma, et oma elu korrastada suhtes 

Jumala ja kaasinimesega. 
Kohtume kuu esimesel esmaspäeval. Esimene kogune-
mine 2. oktoobril kell 18 kogudusemaja keldrisaalis. 

Kaemuse kestvus on 2 tundi.
Teema: Mida ja miks ma usun?

Koguduse õpetaja Jaak Aus (jaak.aus@eelk.ee)

Pühalaulu Kool alustab VI õppeaastat 
14. septembril kell 17.30

Pühalaulu Kool elustab iidseid palvekombeid, 
loob keskkonna Jumala armastuse kogemiseks 
ning hingerahu leidmiseks ja liidab tulijad meie 

fantastiliselt toredasse sõpruskonda. Pühalaul on 
eestlasele sobiv enesesse vaatav palvekeel, mille 
kaudu igaüks saab omal tasasel ja väärikal moel 

otsida lepitust ja osadust Jumalaga. 
Teretulnud on kõik huvilised, ka need, kes 

arvavad, et nad on ebamusikaalsed või koguni ei 
pea viisi. Mitte keegi ei ole Pühalaulu Kooli jaoks 

ebamusikaalne, sest pühalaul ei olegi muusika selle 
tavalises mõistes. See on Pühakirja keskendunud 
lausumine ja selle tegevuse kaudu võib inimene 

muuhulgas avastada endas musikaalsuse sädeme.
www.psalmus.eu.



LASTETÖÖ alustab kõigi tegevustega septembris

Lastetöö ootab appi uusi vabatahtlikke. 
Kaasa tegemise mahu saab igaüks ise valida – 

ka väikesest panusest on koguduse elus suur kasu!

KAARLI KOOLI 
HEAKS LAULAVAD:

PILETID 10/15/25€ MÜÜGIL PILETILEVIS 
JA ENNE ALGUST KOHAPEAL.
 PILETITULU LÄHEB KAARLI KOOLI JUURDEEHITUSE TOETUSEKS.

LENNA

PÜHAPÄEV, 10. SEPTEMBER 
KELL 17.00, KAARLI KIRIKUS

KAARLI KOOLI HEAKS

EWERT 
SUNDJA

JAAN 
SOOT

: :

KIRIK TUTTAVAKS! 
Neljapäeval, 28. septembril kell 17.30 

KAARLI KIRIKUS 
	

Tule ja avasta Kaarli kirikut 
läbi erinevate põnevate 

tegevuste! 
Võimalus külastada torni! 

TULLA VÕIB KOGU PEREGA! 

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEV

1992., 2002.  ja 2012. aastal Kaarli koguduses leeris 
käinud koguduseliikmed on

oodatud pühapäeval 17. septembril 2017 kell 10 
Tallinna Kaarli kirikusse.

Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 12. 
septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

KIRIKUKOOL (3–15 aastat). Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga 
ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning 
paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi 
rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käe-
line tegevus ja muusika. Ühiselt tähistatakse kirikuaasta pühasid. 
Pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. 
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabataht-
liku annetuse.
BEEBIKOOL (0,6–3 aastastele) Läbi muusika, liikumise, laulu ja 
kunstitegevuste maailma avastamine.
Teisipäeviti kell 11.15–11.45 Koidu maja saalis (Koidu 12)
Soovitav annetus 20 € kuus. Juhendaja Kaili Tšernov. 
Esimene tund 19. septembril kell 11.15
LIIKUMISRING (2–7 aastastele) Harjutused arendavad paindu-
vust, koordinatsiooni ja rütmitunnet, parandavad rühti ja õpetavad 
lõdvestuma. 
2–3 aastased teisipäeviti kell 17.00–17.30 Koidu maja saalis 
4–7 aastased neljapäeviti kell 16.30–17.15 kooli võimlas (Toompst 4
Liikumisringi juhendab Mari-Ann Oviir. 
Soovitav annetus 27 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 12. september kell 17.00
MUDILASTE MUUSIKARING (3 aastased). Ootame lapsi laulma, 
liikuma ja pilli mängima! 
Esmaspäeviti kell 16.00–16.35 Koidu maja saalis (Koidu 12). 
Juhendaja Kaili Tšernov. 
Soovitav annetus 27 € perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 11. september kell 16.00
MUDILASTE LOOVUSRING (3–4 aastastele). Loovuse arendami-
ne läbi käelise tegevuse kasutades erinevaid materjale. Voolime, 
kleebime, värvime, meisterdame ning mängime loovusmänge. 
Kolmapäeviti kell 17.15–17.45 Koidu majas (Koidu 12) 
Soovitav annetus 35€ periood (7 nädalat); Juhendaja Anna-Mai 
Nau. Esimene tund toimub 13. september kell 17.15
MUDILASKOOR (4–7 aastastele). Saab koos laulda, mängida, lii-
kuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi erinevate mängu-
liste tegevuste arendame nii rütmitunnet kui ka viisitaju. 
Teisipäeviti kell 16.00-16.45 koguduse maja saalis (Toompst 4) 
Mudilaskoori juhendab Kaili Tšernov.
Soovitav annetus 27 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 12. septembril kell 16.00
KÄSITÖÖRING (4–7 aastastele). Kasutame paberit, värvi, savi, 
klaasi, vilti, puitu jne ning palju erinevaid tehnikaid. 
Neljapäeviti Kaarli maja lasteaia ruumides kell 16.00 - 17.30
Juhendaja Helen Treier.    
Soovitav annetus 35 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 14. september kell 16.00
BALLETIRING (4–7 aastastele). Balletiga tegelemine suurendab 
keha painduvust ja vastupidavust, parandab kehahoiakut ja tasa-
kaalu ning lisab enesekindlust. Tundides kasutatakse klassikalist 
klaverimuusikat.
Esmaspäeviti ja reedeti 16.15 – 17.00 Kaarli maja suures saalis 
Balletiringi juhendab Olga Grib. Õppemaks on 36 € kuus.
Esimene tund on 11. septembril kell 16.15
ROOTSI KEELE RING (3–6 aastastele) Ringis kasutatakse keele-
kümblusmeetodit ehk räägitakse ainult rootsi keeles. Me laulame, 
mängime ja räägime rootsi keeles. 
Teisipäeviti kell 16.00–16.45 Kaarli lasteaias (Toompuiestee 4). 
Juhendaja Eva-Tiina Põlluste. Soovitav annetus 28 € perioodis (7 
nädalat). Esimene tund 12. septembril kell 16.00
Ringidesse registreerumine kuni 08. septembrini, vabade koh-
tade olemasolul ka hiljem. 



SEPTEMBER KIRIKUS... Leerikool
13. september – 10. detsember 2017

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950

KOGUDUSE KANTSELEI 

JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja 
hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 03. september kell 10:00 Missa. Jutlustab piiskop E. Soone
E 04. september kell 13:00 Missa
T 05. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Kristiina Hoidre – orel. Sissepääs vaba.
K 06. september 17:15 Missa
MEIE LIGIMENE – Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P 10. september kell 10:00 Missa
E 11. september kell 13:00 Missa
T 12. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 13. september kell 17:15 Missa
TÄNULIKKUS – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema 
heategu. Ps 103:2
P 17. september kell 10:00 Missa
E 18. september kell 13:00 Missa
T 19. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 20. september kell 17:15 Missa
JUMALA HOOLITSUS – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema 
peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 24. september kell 10:00 Missa
E 25. september kell 13:00 Missa
T 26. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 7. sept kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 20. sept kell 14
koguduse majas

Diakooniatöö

PIIBLITUNNID

Õnnis on inimene, 
kel on hea meel Issanda Seadusest ja 
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. 

Siis ta on otsekui puu, 
mis on istutatud veeojade äärde, 

mis vilja annab omal ajal ja 
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3

Kohtume teisipäeviti kell 12.15
alates 3. oktoobrist 

koguduse majas!
Huvilised on oodatud! 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal 
(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

Piiskop Einar Soone 70. sünnipäeva tähistatakse tänujumalateenistusega 
Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus 

26. septembril 2017 kell 18.00. 
Peale jumalateenistust on kirikus kohvilaud. 

Kaarli koguduses saab Einar Soonele tema 70. sünnipäeval ja 
Ene Üleojale tema 80. sünnipäeval 

õnne soovida 1. oktoobril peale jumalateenistust	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

“KAARLIKESE” VÄLJASÕIT 

LAUPÄEV, 23. SEPTEMBER 

Info ja registreerimine kuni 18.september, tel: 6199111 või e-post: kaarlike@eelk.ee 

Teeme saarele tiiru peale! 
Tutvume Vormsi ajaloo ja kirikuga, 

matkame ning teeme käsitööd! 
Kaasa võtta piknikukorv! 

 

OSAVÕTUMAKS: 
LAPSED – 25 € 

TÄISKASVANUD – 30 € 



KAARLI MUUSIKASTUUDIO
 
Klaver. Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse 
improviseerima erinevates stiilides. Õpilased saavad mängida ka ansamb-
lites nii omavahel kui õpetajaga. Lisaks tundidele toimuvad mitmed esine-
mised. Õpetajad Piia Härmson ja Anna Smirnova.

Klaveri tunnid toimuvad 1–2 korda nädalas 45 min.
Hind: 1 individuaaltund 18 €.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Plokkflööt. Flöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt 
õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmis-
tusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instru-
mendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvesta-
takse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks 
harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu. Õpetaja Kerstin 
Laanemets.

Flööt. Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt õpilase 
muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. 
Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi 
mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatak-
se osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks 
harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu. Õpetaja Kerstin 
Laanemets.

Metsasarv. Metsasarv (corno) on vaskpuhkpill. Metsasarve otsene eel-
käija oli loomade sarvedest ja puust valmistatud jahisarv, mille särav kõla 
sarnanes trompeti omaga. Ajapikku muutus sarve huuliku ja kõlalehtri ehi-
tus ning pilli tämber omandas pehmema värvingu. Tänapäeval kasutatav 
metsasarv näeb välja toredasti rõngasse ja sõlme keeratud pika toruna. 
Metsasarve hoitakse mängimisel käes üpris eriliselt: sõrmistel mängitakse 
vasaku käega, parem käsi asub vähem või rohkem kõlalehtri sees. Parema 
käega toetatakse pilli, mahendatakse tooni ja täpsustatakse häälestust. 
Õpetaja Joosep Serva.
Plokkflöödi, flöödi ja metsasarvetunnid toimuvad 1–2 korda nädalas 45 min.
Hind: 1 individuaaltund 19 €.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Kitarr. Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. 
Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning kitarriteh-
nikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akor-
did ja sõrmitsemine ning hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu 
nii sooloesituses, kui ka ansamblis. Õpetajad Hendrik Soon ja Joosep Serva.
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2–3 last korraga).
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 grupitund 10 €.

Viiul, Suzuki meetodi alusel. Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas 
– üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on 
väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundi-
des, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. 
Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka 
noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimi-
sest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja 
laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee. 
Õpetaja Riina Lõhmus.
Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Tunni 
pikkus 30 minutit.
Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kella 13–17-ni 
kokkuleppel õpetajaga.
Hind: 1 individuaaltund ja 1 grupitund nädalas, 90 € kuus (8 tundi).

Väikekannel. Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika juurde ja 
pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas 

hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab kasutada laulude saatmisel, sel-
lega saab mängida õrnasid lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida 
ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse 
umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise mängutehni-
kaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme selgeks põhiakordid ning 
õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem 
teada kanneldest üldse ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid 
ning erinevaid kandletüüpe. Eestis on pärimusmuusika aasta-aastalt aina 
enam populaarne ning väikekannelt mängida osates on võimalik suviti lii-
tuda ka mitmete toredate laagritega, kus oma oskusi täiendada saab ning 
lisaks uusi toredais sõpru võib leida. Minu kui õpetaja jaoks on kandlemäng 
ja kandleõpetus võimalus laste silmad särama panna ning anda lastele 
juurde julgust, rõõmu ja eneseusku. Ootan kõiki huvilisi kanneldama!:) 
Õpetaja Astrid Nõlvak
Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2x45 min). 
Grupitunnis 10 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega. 
Hind: 2 grupitundi nädalas, 48 € kuus (8 tundi)

Löökriistad. Pakume võmalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löö-
kriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock bändides. Löökpille 
saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast eluaastast. Täpsem info huvi 
ilmnemisel.

Soololaul. Soololaulus keskendub iga laulja enda repertuaarile. Solistidele 
pakume erinevaid esinemisvõimalusi ning ärgitame tegelema ka omaloo-
minguga. Soololaulu tundides tegeleme õpilasele meelepäraste laulude 
õppimisega ning keskendume ühtlasi ka väga erinevatele hingamis-, ja 
hääleharjutustele. Kogu õppeprotsess sõltub lauluhuvilise eeldustest ja 
võimalustest, mida ilmestab väga mitmekesine repertuaar klassikast täna-
päevani. Õpetaja Jana Abzalon.
Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 18 €. 

Tütarlasteansambel. Tütarlasteansamblisse ootame laulma 11–14 aas-
taseid laululembeseid tüdrukuid, kes soov laulmisega põhjalikumalt edasi 
tegeleda. Meie repertuaaris on 1–2 häälseid ilmalikke ja vaimulikke laule 
nii eesti- kui ka välisautoritelt. Lisaks laulmisele Kaarli koguduses on plaa-
nis osa võtta ka praostkonna ühisettevõtmisest. 
Kolmapäeviti Kaarli maja suures saalis kell 16.15–17.15
Tütarlasteansamblit juhendab Maarian Lend. 
Soovitav annetus 27 € periood (7 nädalat).
Esimene tund 13. septembril kell 16.15

Ansamblimäng. Pakume järgmisel aastal pilliõppe õpilastele võimalust 
õppida ansamblimängu. Ansamblimäng on koosmängu vorm, mis sobib 
erinevate võimete ja mängutasemega õpilasele. Koosmusitseerimine an-
nab kollektiivse töö kogemuse, õpetab arvestama partneriga. Ansamb-
limängu saab praktiseerida iga saadet vajava instrumendiga, samuti 
erinevate koosseisudega ansamblites. Ansamblimäng soodustab loovuse 
arengut ja muusikalise väljenduse julgust. Oluline on kuulmise järgi män-
gimine, transponeerimine, improviseerimine.
Täpsema info saadame huvi olemasolul. 

Solfedžo. Solfedžo toetab otseselt  lapse pilliõpinguid. Tunnis tutvub laps 
süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga. Õpime nooti lugema 
ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti arendame muusikalist kuulmist, 
intoneerimise puhtust ning laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab 
lapse muusikaline silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla 
loov, kasvab  huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.Õpetaja Kaili 
Tšernov.
Tund 1 kord nädalas. Kohustuslik kõigile pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, 
soovi korral ka 1. õppeaastast. 
Hind 21 eurot perioodis (7 tundi).



KAARLI HUVIRINGID
DRAAMARING (III, IV ja V klassi lapsed).Teatriringis õpime, kuidas 
märgata teisi ja kuidas teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja 
koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid 
ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Igas perioodis toimub 7 ringitundi 
kestusega 60 minutit.
Esmaspäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.00–16.00
Juhendab näitleja Lauli Otsar. 
Hind: 29 € periood (7 tundi); I periood 25 € (6 tundi) 

Esimene tund 11. septembril kell 15.00

LEGO-ROBOOTIKA (II, III, IV ja V klassi lapsed). Robootikatundides 
tegeletakse põhiliselt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, 
programmeerime, õpime tundma mootorite ja andurite kasutamiste eri-
nevate praktiliste ülesannete täitmise käigus. Robotite programmeerimisel 
kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid.  Osaleme ka sel õppeaastal taas 
omaehitatud masinatega First Lego League Junior robootikanäitusel. 
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Kolmapäeviti kell 15.30–16.30 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) 
Juhendab Marika Reinmets.
Hind: 34 € periood (7 tundi); I periood 29 € (6 tundi)  

Esimene tund 13. septembril kell 15.30 

KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING (II, III, IV ja V klassi lapsed). Lõbusad värvi- 
ja pintslimängud ootavad ees kõiki patside ja traksidega väikseid hakkajaid 
huvilisi, kes kibelevad oma loomingulisust lõuendile jäädvustada! Lisaks 
saame katsetada puidu, savi ja kanga vormimist. Visandamine, joonista-
mine, maalimine alaku!
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Teisipäeviti kell 15.30–16.30 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) 
Juhendab Tuuli Korsar.
Hind: 35 € periood (7 tundi); I periood 30 € (6 tundi) 

Esimene tund 12. septembril kell 15.30

MALE (III, IV ja V klassi lapsed). Maleringis õpitakse male strateegiat ja 
keskendutakse nuppude käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. 
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Reedeti kell 15.30–16.30 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) 
Male ringi juhendab Karl Kristofer Orgse.
Hind: 29 € periood (7 tundi); I periood 14 € (3 tundi) 

Esimene tund 06. oktoobril kell 15.30 

JUHUU-spordiklubi. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 
minutit.

IDLA-VÕIMLEMISRÜHM (III, IV ja V klassi tüdrukud või “Idla palli-
tüdrukud”). Õpetatakse inimkeha loomulikule liikumisele baseeruvat es-
teetilist kehakooli. Enamus harjutusvarast omandatakse saatemuusikaga, 
peamiste liikumisoskuste (kõnd/jooks) kasutamisel. Tõstetakse esile iga 
võimleja isikupära, loovus ja koostööoskus. 
Esmaspäeviti kell 15.15–16.45 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) 
Juhendab võimlemistreener Kai Randrüüt. 
Hind: 29 € periood (7 tundi); I periood 25 € (6 tundi) 
Esimene tund 11. septembril kell 15.15 

IDLA mänguring tüdrukutele (I ja II klassi tüdrukud). Õpitakse võim-
lema läbi mängu, fantaasia ja koostöö. Pusitakse koordinatsiooni arenda-
vate palliharjutuste kallal, et  saavutada auväärne “Pallitüdruku” nimetus. 

Saab palju joosta, turnida ja naerda, samas ka rahuneda ning mõtiskleda. 
Õpitakse selgeks “Idla laste liikumisetüüdid”. 
Esmaspäeviti kell 13.45–14.45 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4)  
Juhendab võimlemistreener Kai Randrüüt.

Hind: 29 € periood (7 tundi);  I periood 25 € (6 tundi) 
Esimene tund 11. septembril kell 13.45 

JALGPALLIRING (I–III klass). Saab mängida vahvaid mänge ja teha tore-
daid harjutusi ning loomulikult mängida jalgpalli. Õppida, kuidas palliga 
joosta, nii et see püsiks jala juures. Õppida, kuidas palli peatada ja kaas-
lasele sööta, kuidas palli väravasse lüüa. Samuti teeme selgeks lihtsamad 
jalgpallireeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii, et saaksime 
jalgpalli mängida. 

Neljapäeviti  kell 15.30-16.30Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4)

Jalgpalliringi juhendab Eva-Theresa Martens.

Hind:  29 € periood (7 tundi);  I periood 25 € (6 tundi)

Esimene tund 14. septembril kell 15.30 

CAPOEIRA. Capoeira on Brasiilia võitluskunst, mis ühendab endas ele-
mente tantsust, akrobaatikast, mängust, seda kõik Brasiilia rahvusmuusika 
saatel. 
I-V klass:  kell 15.15–16.15 Kaarli Kooli võimlas (Toompst 4) 
3-7 aastased: kolmapäeviti kell 16.15–17.00 Kaarli Kooli võimlas
Juhendab Carlos Bastos Portugalist. 

Hind: 29 € periood (7 tundi); I periood 25 € (6 tundi) 

Esimene tund 13. septembril kell 15.15 
RAHVATANTS (II–V klass). Õpitakse eesti rahvatantsu samme, folkloor-
seid- ja kindlasti ka autoritantse. 
Tunni toimumise aeg antakse teada, kui rühm komplekteerub. Tõenäoline 
aeg neljapäeval 17.15–18.15 kooli võimlas.

Juhendab rahvatantsujuht Kätrin Järvis. Hind: 29 € periood (7 tundi) 

AHAA-klubi (I–III klass, soovi korral ka vanemad). Igas perioodis toi-
mub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Esmaspäeviti kell 15.30–17.00 Kaarli koolis. 
Tunnid toimuvad erinevatele klassidele erladi. Kui registreerujaid on vä-
hem, siis toimub ühendatud klubi kõikidele klassidele.
Iga perioodi kohta antakse enne ka täpsemat infot. 

Hind: ~ 34 € ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).
Teemad: Elektroonika, füüsika katsed, mõttemängud, fotograafia, ettevõt-
likkus, male, loodusteemad jm. 
Kõik juhendajad on oma eriala spetsialistid.
Täpse perioodide plaani paneme paika hiljemalt septembri lõpuks kui on 
teada juba registreerunute hulk. Klubi alustab tegevust II perioodist.

OHOO-klubi (I – III klass)
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Neljapäeviti kell 15.30–17.00 koguduse maja õppeklassis 
Aeg võib periooditi olla pisut erinev (sõltuvalt juhendaja võimalustest), 
püüame siiski nii palju kui võimalik hoida esialgset toimumisaega.
Hind: ~ 34 € ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).
Teemad on perioodipõhised: meisterdamistegevused, väljendusoskus, 
omalooming, draama, loovtants  jms.
Täpse perioodide plaani paneme paika hiljemalt septembri lõpuks kui on 
teada juba registreerunute hulk. Klubi alustab tegevust II perioodist.
Ringidesse registreerumine kuni 08. septembrini, vabade kohta-
de olemasolul ka hiljem. 


