
Jeesus Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Jh 13:35

SÕNAD JA TEOD+ EELK TALLINNA TOOMPEA 
KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI 

MÄRTS  20 14  NR  3 /24

Jeesus ütleb: Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu Mina teid olen armastanud, armastage teiegi üks-
teist! Sellest tunnevad kõik, et te olete Minu jüngrid, kui te üksteist armastate. (Johannese 13:34–35)

Peagi algab paastuaeg – Jumala armastuse ohvritee. Algab Jeesuse teekond Jeruusalemma, vastu kannatusele ja surmale. 
Kuid just sellel valu ja kannatuste teel Inimese Poeg kirgastatakse. Jumalik armastus võidab, ohverdades end ja alandudes kuni 
ristisurmani. 
Milline on paastuaja sõnum? Paastuaeg on patukahetsuse, meeleparanduse, pimedusejõududega võitlemise aeg. Õnnistegija 
ootab ka meilt oma mina salgamist ning alandlikkuses ja armastuses Jeesuse järgimist. Kahetseda oma pattu ja kiindumust 
sellesse maailma; tõsta silmad selle maailma ahvatlustelt ning hüvedelt üles; igatseda tagasi pöörduda Jumala juurde ja Tema 
tahte täitmisele; tunnetada selgemalt Jumala pühadust ja armastust, mis saab eriliselt nähtavaks Kristuse kannatuses ja risti-
surmas; süvendada palveelu ning jätta kõrvale igapäevane müra ja ajaröövlid – need on vaid mõned märksõnad paastu reaal-
susest ja sellega kaasas käivatest kohustustest.
Palvetagem, et meiegi silmad saaksid avatud. Et näeksime, kuidas Jeesus kannatab meie ja kogu maailma pärast. Et võiksime 
mõista ja osa saada Jumala Armastusest. Et patu ja surma võitnud Armastus oleks kesk meie seas.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Koguduse maine majanduspool
Kiriku ja koguduse peaülesanne ei tohi olla kinnisvara 
majandamine vaid ikka Jumala sõna kuulutamine ja 
sakramendi jagamine. Just selleks tegevuseks kulubki suurem 
osa meie liikmeannetusi ja koguduse varadelt saadud tulust. 
Ometi, selleks, et meil saaks olla kaks korda nädalas soojas, 
puhtas ja valges kirikus jumalateenistus, millel kellad löövad, 
koorid laulavad ja orel hüüab, tuleb inimestel igapäevaselt tööd 
teha. Paratamatult on koguduse elul ka maine majanduspool, 
mida koguduse liikmed tavaliselt ei teadvusta, aga mille hea 
korraldamine tagab meie peamise ülesande täitmise ja annab 
võimalusi algatada või hoida käigus tegevusi, mis kasvatab 
Kristuse kogudust ja selle liikmeid kõige laiemas mõttes. 
Mõtleme näiteks sellele, et kiriku kütet ei saa ju sisse lülitada 
ainult üheks hommikupoolikuks. Eelmisel aastal kulus kirikus 
14 kraadise sooja hoidmiseks 21 600 eurot. Kiriku valgustatuna 
hoidmine maksis aastas kokku 5800 eurot. Õpetaja ja 
abiõpetaja palgakulu aastas oli 24 000 eurot, millele lisanduvad 
maksud. Lisaks on koguduses aktiivne muusikatöö, lastetöö, 
diakooniatöö ning kõiki neid töölõike toetav tugipersonal. Kõigi 
inimeste palkadele kulub sel aastal kokku 130 000 eurot, millele 
lisanduvad riigimaksud. 
Küllap tuleb paljudele üllatusena, et Kaarli kogudus ei saa 
mingit toetust riigilt ega linnalt. Just täpselt: kogudus ei saa 
maksumaksja käest midagi. Kui jätta kõrvale konkreetsed 
sihtotstarbelised projektid (näiteks Köleri maali restaureerimise 
osaline toetamine), siis tuleb kogu meie tulu ainult meie enda 
liikmete annetustest ning meie varasemate põlvkondade poolt 
kogutud vara majandamisest. 
Kaarli kogudus peab olema tänulik oma hea majandusliku 
olukorra üle, kuna see võimaldab meil mõelda ja tegutseda 
suurelt. Saame korraga ette võtta kiriku remondi, hoida kõlamas 
koorid ja kutsuda külalisesinejaid, teha lastetööd, ehitada üles 
kristlikku kooli, planeerida Eesti suurima oreli remonti. Kõiki 

neid asju on võimalik teha kolmel lihtsal põhjusel: meil on väga 
suur hulk pühendunud inimesi tegemas vabatahtlikku tööd; 
meie eelkäijad on varasemal ajal andnud oma koguduse heaks 
isetu panuse, mis aegade jooksul on kokku moodustanud 
märkimisväärse vara; meie praegused liikmed teevad samuti 
isetult lahkeid liikmeannetusi. Eelmisel aastal annetasid 
koguduse liikmed 87 000 eurot, lisaks tehti annetusi talituste 
(ristimine, laulatus, matus), leeritöö, remondi, oreli, lastetöö ja 
kooli jaoks. Kokku laekus annetustena kogudusele ligi 140 000 
eurot. Võimatu on välja arvutada seda kasu, mida kogudus saab 
oma liikmete vabatahtlikust kaasalöömisest meie arvukates 
töövaldkondades.
Kaarli koguduse liikmeannetajate hulk on viimastel aastatel 
püsinud 2000 inimese ringis. Tõsi, see on langus võrreldes 
veel kümne aasta taguse ajaga või iseseisvuse taastamise 
aegadega. Koguduse jaoks tervikuna on siin tõsine mõtlemise 
koht: need on inimesed, kes ühel ajal on ju olnud koguduse 
täisliikmed, aga nüüd on mingil põhjusel oma kirikust eemale 
jäänud. Samuti teeb murelikuks see, et igal aastal leeritab 
Kaarli kirikus end umbes 150 inimest, mis ületab surmade 
hulga koguduse liikmete hulgas, ent liikmeannetajate hulk ei 
taha suureneda. Tuleb arvata, et liikmemaksu maksmine on 
paljude koguduse liikmete jaoks liiga kauge teema. Võimalik, et 
nii mõnegi inimese meelest läheb kogudusel niigi hästi ja tema 
annetus pole oluline või vajalik. Tegelikult siiski on.
Kuigi kogudusele kuulub kirikule lisaks veel terve hulk 
kinnisvara, toob raha sisse vaid üks objekt: Toompuiestee 4 asuv 
maja, kus peale koguduse kantseleile tegutseb meie lastaed 
ja kool, aga mida suures osas üüritakse välja. Kogudusele 
pärandati enne sõda veel väike maja Tehnika tänaval, kus 
elavad samuti üürnikud. Kaarli omanduses on Siselinna 
kalmistul kabel-kellatorn ning pool kalmistumaja, Rahumäe 
kalmistul suur kabel ja kogu kalmistukontor. Kaarli kogudus sai 



PEREKOHVIK 01. märtsil kell 11
Kohtumine Soome Misjoniseltsi misjonäride

Pia ja Tero Ruotsalaga.

Muusikat teevad nii laulu kui pillilugudega Kaarlikese 
muusikastuudio lastekoori lapsed Johanna Helene, 

Marta Pauliine ja Emma.
Kohvi ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Järgmine perekohvik: 3. mai

Kirikukool ja Kaarlikese 
huviringid!

Muusikastuudio (beebikool, mudilaste muusikaring, 
mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel.

Loovusklubi (liikumisringid, loovusring mudilastele, käsitöö- 
ja loovusringid)

Täpsem info:  www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

29.–30. märtsil 
KAARLIKESE PERELAAGER „RÄNNAK“

Talu laagrikeskuses

Loengud, vestlused täiskasvanutele; mängud ja 
meisterdamine lastele; ühine maastikumäng, rännak, 

palvehelmeste tegemine, õhtuprogramm jpm.

Programm algab laupäeval kell 12.00 ja lõpeb 
pühapäeval kell 15.00.

Majutus kõigi mugavustega.
Transport oma autodega. Kellel oma auto puudub, 

mahutame teiste autodele.
Oodatud on nii suuremad kui väiksemad pered, 

aga ka üksikosalejad.
Osavõtutasu sisaldab majutust, toitlustamist ja kogu 

programmi:
Täiskasvanu 20.- eurot;

laps 15.- eurot; alates teisest lapsest samast perest 
10.- eurot;

alla 3. aastased lapsed tasuta.

Registreerumine kuni 24. märtsini:
kaarlike@eelk.ee või tel 6199111

omandireformi käigus tagasi kesklinna kinnistud Süda tänav 11 
ja Tatari tänav 26, mõlemal kinnistul müüdi hoonestusõigus iga-
aastase tasu eest maha ja Süda tänavale kerkis kortermaja. 
Sama plaan oli hoonestusõiguse omanikul ka Tatari tänaval, 
kuid ehitama seal hakatud ei ole – kuni kinnisvaraarendaja 
vaidles muinsuskaitsega jõudis ta minna pankrotti ning 
kumbagi hoonestusõiguse eest ei laeku kogudusele enam 
lepingujärgne tasu. Hoonestaja pankroti tõttu nõuab kogudus 
kinnistute tagasitulekut meie omandisse. Tegemist on pika 
kohtuvaidlusega komplitseeritud pankrotipesas, mille tulemust 
on raske ette ennustada. Oleme siiski lootusrikkad, et ükskord, 
kui selgus majas, hakkavad need kaks kesklinna kinnistut meie 
kogudusele majanduslikult toeks olema, mitte kulusid tekitama.
Tehnika tänava maja oli tagastamise hetkel väga kehvas 
olukorras ning vajas kohest tõsist remonti. Viimastel aastatel on 
üüritulu vaevalt katnud jooksvad remondid. Koguduse juhatus 
on võtnud suuna asuda maja parendama. Paratamatult tuleb 
seal tõsta ka üüri, et hoone seisukord edeneks, kuid lähiaastatel 
ei ole ette näha, et Tehnika tänava maja hakkaks meile olulist 
sissetulekut lisama. Kalmistutel on olukord veelgi keerulisem. 
Lisaks sellele, et needki hooned on kõik üsna kehvas seisus 
on tegemist väga konkreetse kasutusvõimalusega objektidega, 
millele nö turuväärtust rakendada pole võimalik. Kuna kogudus 
ei soovi asuda tegelema matuseäriga, toimetab hetkel mõlemal 
kalmistul meie hoonetes Tallinna linn, kellega meil on sõlmitud 
leping, mille kohaselt me neilt üüri ei võta, vastutasuks hoolitseb 
linn hoonete remondi eest. Kogudus peab plaani, kuidas oma 
varasid kalmistutel paremini kasutada ja hooldada, kuid enamik 
variante nõuavad kas koguduse poolset investeeringut või 
mõne investori kaasamist matusebüroo näol.
Koguduse nõukogu on võtnud eesmärgiks, et oma jooksvad 
tegevuskulud peaksime suutma ära katta liikmeannetustest 
ning suuremad remondid või uued ettevõtmised üürituludest. 
Hetkel see kahjuks nii ei ole, annetused üksi ei kata kiriku kütte, 
valgustamise, hooldamise ega ka kantselei töötajate palkade 
täit kulu. Suured asjad saame ette võtta tänu oma varadele. 
Just selle pärast on juhatus ja nõukogu seadnud eesmärgiks 
teadvustada koguduse liikmetele liikmeannetuse tähtsust. Et 
annetus on vabatahtlik, pole meil kindlaks määratud summat, 
kuid soovituslik on 1 protsent sissetulekust. Keskmist Eesti 
palka saav inimene võiks maksta 7-8 eurot kuus või 85-100 
eurot aastas. Keskmise pensionäri puhul võiks ühe protsendine 
liikmeannetus olla 3-4 eurot kuus või 35-50 eurot aastas. 
Võime olla rahul, et nii meil üldjoontes ongi – eelmisel aastal 
oli keskmise annetuse suurus 43 eurot aastas. Küll aga peame 
tegema jätkuvat selgitustööd, et liikmeannetusi maksaks 
usinamalt nooremad koguduse liikmed.

Martin Helme, juhatuse liige

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal! Ps 119:105

Olete oodatud piiblitundidesse! 
Käime koos kord nädalas

teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemaja õppeklassis.
Oodatud on igaüks, kes soovib süveneda Pühakirja.

Lisateave: õpetaja Kaisa Kirikal, 
e-post kaisa@ekn.ee, telefon 5347 8967



Kogudus on silmitsi vajadusega anda auväärt vanuses 
Walcker-orelile puhkust ja saata see kapitaalremonti. Oreli 
kapitaalremont läheb maksma umbes 400 000 eurot.

Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endani-
melise orelivile. Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas kirikule kin-
gitud vile nimi. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st kuni       
3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega mõ-
nest sentimeetrist kuni 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetate oreli 
remonti 3 euroga.
2013. aastal laekus oreli toetuseks 11 000 €.

Kirikule on kingitud 110 orelivilet.
Täname lahkeid annetajaid!

Ühest muusikaõhtust
Organist ja pedagoog Kristel Aer on regulaarselt esinenud nii 
Kaarli kirikus kui ka mujal Eestis ja välismaal. Sageli annab 
ta kontserte koos oma õpilastega, et kinnistada nende huvi 
orelimängu vastu, kasvatada esinemistahet ja artistlikkust. 
11. märtsil Kaarli kirikus toimuval muusikaõhtul mängivad 
koos oma õpetajaga Juhani Christian Moilanen, Iris Roost, 
Lea Valiulina, Hanna Hollman, Elina Jarošenko, Erich-Johann 
Kullamäe ja Violetta-Viktoria Haletskaja Georg Otsa nim 
Tallinna Muusikakoolist ning Ingmar Kiviloo Tallinna Vanalinna 
Muusikakoolist. Nende kavas on nii varasemat heliloomingut 
kui ka romantikute ja kaasaegsete teoseid, auväärne koht on 
Johann Sebastian Bachi muusikal.
Õpilaste jaoks on oluline, et oleks käepärast võtta üks hea 
harjutuspill. Georg Otsa nim Muusikakoolile valmis 2005. 
aastal Olev Kentsi töökojas 2-manuaali ja 5 registriga orel, ka 
Vanalinna Muusikamajas on väike orel. Tööd saavad nad teha 
veel Usuteaduse Instituudi kahel harjutusorelil. Edasijõudnud 
võivad end arendada juba Püha Vaimu kiriku orelil. Oreliõpilase 
põhieelduseks on huvi orelimängu ja -kultuuri vastu, seega 
võivad seda huvi üles näidata kõik huvilised (east olenemata!). 
Eelduseks muidugi ka teatav klahvpillimänguoskus ja kogemus. 
Lisaks küllaltki mahukale töökoormusele orelipedagoogina, 
on Kristel Aer aktiivselt korraldamas helilooja ja kauase 
orelipedagoogi Hugo Lepnurme 100. sünniaastapäevale 
pühendatud ettevõtmisi, mida jagub kogu eelseisvale aastale. 
Veebruarikuus esitleti Tallinna Metodisti kirikus CD-d „Hugo 
Lepnurm. Koraalieelmängud“, kus helilooja tütar Virve Soode 
(Kristeli õpilane!) ning õpilased Ene Salumäe ja Kristel Aer 
on esmakordselt salvestanud 2011. aastal valminud Guido 
Schumacheri Hugo Lepnurme mälestusorelil. Neljal viimasel 
aastal on Kristel Aer projektipõhiselt õpetanud Vanalinna 
Muusikakoolis klavessiini- ja klaveriõpilasi sarja „Ronime oreli 
sisse“ raames ning olnud juhendaja Juurus toimuvas laagris. 
Ta oma õpilastega esinenud EMTA orelisaalis, Tallinna Jaani ja 
Kaarli ning Viljandi Pauluse kirikus, eeloleval sügisel oodatakse 
neid Türi Püha Martini kirikusse.

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
õppeklassis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik annetus

LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

4. märts  Einar Soone. Püha ja ebapüha
11. märts Toomas Abiline. Uue Vaimsuse
   eelkäijad 1918-1940
18. märts Matthias Burghardt. Religioossed  
	 	 teemad	kaasaegses	filmikunstis	ja	
  popkultuuris
25. märts Arho Tuhkru. Puhkus
1. aprill Risto Paju. Tallinna raidkivikunstist

Märtsi alguses jätkub Kaarli kiriku siseremont – jätkatakse 
kirikusaali lae ja võlvkaarte värvimistöödega, mis said algu-
se möödunud aasta veebruaris, mil värviti võidukaar.
Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi värvitakse 
pea täies ulatuses heledama värviga, mille valimisel lähtuti 
algsest toonist. 
Värvimistöödeks kasutatakse tõstukit, mis jääb kirikusse 
umbes 4 kuuks. Koguduse tavapärast elu see ei sega ja ko-
gudus jätkab oma harjumuspärases rütmis. 
Töid alustatakse koorirõdu kohal olevast laest ja liigutakse 
altari suunas. Oreli kohal olevat lage ei värvita, see tehakse 
koos Walcker-oreli kapitaalremondiga.
Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot. 
Oleme tänulikud kõigile, kellel on võimalik kogudust selles 
suures töös toetada. 
Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudu-
se kontole (Swedbank EE902200221040614950 märksõna 
„lagi“).

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ



E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Leerikool
19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

Diakooniatöö
Koraalikoor 6. märtsil kell 13 

koguduse majas
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 19. märtsil kell 14 
Endast ja oma tegemistest rääkima 

tuleb ka huvitav külaline.

Noorteleer 
alustab 25. märtsil 2014

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. 

Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna 
lastetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. 
Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

MÄRTS KIRIKUS...
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE 
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohve-
tid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31

P 02. märts kl 10.00 Missa, Leeripüha
E 03. märts kl 13.00 Missa
T 04.03 kl 17.30  Muusikaõhtu

Piret Aidulo – orel
K 05. märts kl 17.30 Missa, Tuhkapäev, Palvepäev
JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b

P 09. märts kl 10.00 Missa
Kaastegev naiskoor

E 10. märts kl 13.00 Missa
T 11. märts kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristel Aer ja tema oreliklassi õpilased G. Otsa nim. 
Muusikakoolist

PALVE JA USK
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie 
eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

P 16. märts kl 10.00 Missa
E 17. märts kl 13.00 Missa
T 18. märts kl 17.30 Muusikaõhtu
Maris	Lend	–	flööt,	Valju	Kasuk	–	viiul,	Maie	Koldits	–	klaver

JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! 
Lk 9:62

P 23. märts kl 10.00 Missa
Kaastegev koguduse segakoor

E 24. märts kl 13.00 Missa
T 25. märts kl 17.30 Jumalateenistus, Paastumaarjapäev
ELULEIB
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see 
kannab palju vilja! Jh 12:24

P 30. märts kl 10.00 Missa
E 31. märts kl 13.00 Missa


