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Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva Tema päästet! 1Aj 16:23

Augustikuu kutsub meid üles tänulikkusele ja sellest tingituna laulma Issandale ja kuulutama Tema päästet.
Juhtsalm on Aja Raamatust paigast, kui seaduselaegas, mis oli Iisraeli religioonis olulisel kohal, tuuakse Jeruusalemma ja 
asetatakse templisse. See oli kõrghetk. Isiklikus elus ehk võiks seda võrrelda inimese elus mingi olulise etapi lõpuga ja samas 
uue algusega. 
Ei ole ise olnud ühegi uue kiriku pühitsemise juures, aga tean, et siis tuuakse kirikusse altaririst, piibel, küünlajalad, armu-
lauariistad ja kõik vajalik inimestele Jumala sõna kuulutamiseks ja sakramentide jagamiseks. Ollakse tänulikud, et hoone on 
valmis saanud ja alata võib Issanda pääste kuulutus, mis on rõõmus ja rahu toov, sest tunnetame Jumala ligiolu ja Tema suurt 
heldust.
Olen mõtisklenud, et miks teinekord inimesi, kes tunnevad rõõmu, et Jumal on neile pakkunud pääste, peetakse “kummalis-
teks”? Miks üldse rõõmus ja õnnelik inimene näib kuidagi kummastavana? Kas seepärast, et oleme harjunud olema mures ja 
rahulolematud?
Pean nõustuma ühe tuttava mõttega, kes kutsus üles inimesi mitte kommenteerima kuumi ja sooje juulikuu ilmasid. Ta üles-
kutse oli selline: Ma ei taha, et keegi neist, kes viriseks jaanipäeva paiku, et liiga külm ja vihmane on, hakkaks nüüd ütlema, 
et liiga kuum ja palav on.
Sageli on nii, et meile midagi ei meeldi. Ilm on vilets, inimesed meie ümber on halvad, valitsus ei kõlba, president teeb ei tea 
mida, naaber…. Ja nii edasi.
Kuulutades Issanda päästet ja teda tänades ehk mõistame, kui palju olulist ja head on Ta meile andnud ja annab jätkuvalt. 
Võiks ütelda, et kristlastena saavad viriseda vaid need, kes pole Jumala imelist päästet märganud ja Tema armu kogenud.
Laulge Issandale uus laul tänulikus ja rõõmsas meeles! Kiitke tema tegusid ja heldust!

Õpetaja Jaak Aus

Koguduse koorid laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg”
Puudutuse ime

Puudutus on – puudutamine.
Puudutus on puhkemine väljapoole.
Puudutamine on enese ulatamine teisele.
Puudutamine on kinkimine.
Hindamatute kingituste kinkimine vastamisi.
Ma puudutan sind, et saada sind minu vennaks,
Et saada sind minu õeks.
Võta mu puudutus vastu, luba mul elada.
Ma ootan su puudutamist vastu.

Hando Runnel, 2012.
Eesti kultuurielu suursündmusest, XXVI laulupeost “Aja 
puudutus. Puudutuse aeg”, võtsid lauljatena osa ka 
kaks koguduse koori – koguduse kontsertkoor ja kam-
merkoor Canorus.
Laulupeoks valmistumine on pikk protsess. Laulikute tellimine 
on ju alles algus. Meie koguduse kontsertkoor ja kammerkoor 
Canorus (endine noortekoor) on üldlaulupidudel osalenud ala-
tes 1994. aastast. Tänavu oli kontsertkoori ridadest laulupeol 
26 ja kammerkoorist 32 lauljat. Mõlemad kollektiivid osalesid 
nii valikkoori kui segakoori kavas. 
Sel korral alustati vabariiklike eelproovidega juba 2013. aasta 
sügisel: novembri alguseks tuli omandada suurem osa valik-

koori kavast ja kohe peale uut aastat, 7. jaanuaril oli 1. ette-
laulmine segakoori kavaga. Kogu ettevalmistusperioodi vältel 
oli see kõige raskem, sest jõululaulmiste ja – puhkuse ning 
kolmekuningapäeva teenistuse järel ei jäänud päevagi  mater-
jali kordamiseks. 
Uus poolaasta tõi töösse Tüüri Taandujad jm ning segakooride 
2. ettelaulmise. Valikkoori 2. eelproov peeti Tallinna praost-
konna laulupäeva hommikul. Mõlemad koorid võtsid osa ka 
Suure-Jaani vaimulikust laulupäevast ja tegelesid paralleelselt 
koguduse jumalateenistuste muusika ettevalmistamisega. 
Pole rohkem tarvis selgitada, kui pingeline hooaeg selja taha 
sai. Kammerkooriga tegime ka palju lisaproove. Oleme õnne-



Koguduse kammerkoor Canorus 
alustab 3. septembril. 

Proovi aeg kolmapäeviti 17.30-19.30.
Koguduse kontsertkoor alustab 

15. septembril. 
Proovi aeg esmaspäeviti 18.00-21.00. 

Liitumiseks võtta ühendust dirigendiga. 
Andmed koguduse kodulehel.

likud, et kõik sai edukalt ette valmistatud ning võisime osaleda 
sellisel emotsionaalsel ja hingekosutaval muusikasündmusel. 
XXVI laulupeo kunstilise juhi, Hirvo Surva sõnul tunneme aja 
puudutust oma eelkäijate loomingus. Laulupeo esimese päeva 
kontserdi nimi oli “Aja puudutus” ning see tõi kuulajani väärtus-
liku varamu esimesest laulupeost aastast 1869 kuni viimase 
üldlaulupeoni aastal 2009. Teise päeva kontserdil tuli ettekan-
dele palju uudisloomingut. 
Kontsertkoori laulja Andreas vaatab laulupeole tagasi järg-
miselt: „Muusika puudutas minu hinge ning inimesed 
minu õlgu – olen südamepõhjani liigutatud ja puudu-
tatud kõige selle poolt mis toimus nende nelja päeva 
jooksul. See oli võimas muusika pidu! See oli meie kõigi 
pidu! Aitäh kõigile puudutajatele! Hellade hingepuu-
dutusteni uuel hooajal!“

Piret Aidulo

Koguduse koorid Suure-Jaani vaimulikul  laulupäeval 
22. juunil toimus Suure-Jaani muusikafestivali raames 
teist aastat vaimulik laulupäev, millest võttis osa üle 
400 koorilaulja.
Ilm oli sel päeval väga külm ja vihmane ning tekkis isegi oht, 
et laulupäev jääb ära. Siiski õnnestus üritus operatiivselt lau-
lulavalt ümber tõsta Suure-Jaani gümnaasiumi suurde saali.
Vaimulik laulupäev oli pühendatud Hugo Lepnurmele, kelle 
teosed „Ülistus“ ja „Armastus“ ühendkoorid esitasid. Ürituse 
patroonideks olid EELK peapiiskop Andres Põder ja riigikogu 
aseesimees Laine Randjärv. Suure-Jaani muusikafestivali 
kunstiline juhiks oli Andres Uibo.
Aukülalisena oli Kanadast kohale tulnud 98aastane helilooja 
Roman Toi, kelle laul „Laota armutiivad“ läks esitusel korda-
misele.
Esinejate seas oli 28 koori üheksast praostkonnast ja 2 koo-
ri Soomest. Samuti astusid pasunakooride koosseisus üles 
Kose kiriku ja Rapla pasunakoor. Lauljaid toetasid instrumen-
taalselt ka Klaaspärlimäng Sinfonietta, orelil Kristel Aer ning 
kitarril Heiki Mätlik. Koore ja orkestrit juhtisid 18 dirigenti.
Kaarli kogudusest olid kohal neli koori: naiskoor, sega-
koor, kammerkoor Canorus ja  kontsertkoor.
Valikkoorid esitasid Suure-Jaani kirikus Lepnurme loomingust 
Kantaadi „Lunastus Kristuses“. Solistid Ott Indermitte ja Kris-
tiina Under. Kaastegev oli ooperkvartett, Maris Lend flöödil ja 

Aukülalisena oli Kanadast kohale tulnud 98aastane helilooja 
Roman Toi, kelle laul „Laota armutiivad“ läks esitusel kordamise-
le. Fotol Canoruse lauljad koos Roman Toi ja Piret Aiduloga

Kammerkoori lauljad Laulupeo rongkäigus

Kontsertkoor ja kammerkoor tõid ühiselt laulupeo rongkäiku 
kaasa segakoorilt nende tegevuse lõppemisel laulupärandi 
tähisena saadud Kaarli kirikukoori lipu, mis valmis aastal 1933

Piret Aidulo orelil. Juhatas Raul Talmar.
Koorid olid väga tublid, paljud kooridest pidid omandama li-
saks vaimuliku laulupäeva repertuaarile ka XXVI üldlaulupeo 
repertuaari. 
Järgmine vaimulik Laulupäev võiks korraldajate sõnul toimuda 
kolme aasta pärast, mil tähistatakse reformatsiooni 500. aas-
tapäeva.



Kui keegi soovib Walcker-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. Kõikide annetaja-
te nimed jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaa-
dile. Iga annetatud vile kohta väljastab kogudus tänukirja, 
millel kirjas kirikule kingitud vile nimi. Vilede hinnad jäävad 
vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 
vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetate oreli 
remonti 3 euroga.
2013. aastal laekus oreli toetuseks 11 000 €.

Kirikule on kingitud 219 orelivilet.

HARULDANE ORELIÕHTU KAARLIS

Samal ajal, kui kogu Tallinna kultuurisündmuste keskmes on 
rahvusvaheline orelifestival, esineb Kaarlis 5. augustil toimu-
val muusikaõhtul astronoomiaprofessor ja organist Aleksandr 
Tsvetkov Peterburist. Tema kontserdi omapärase kava algus-
osas on haruldasi näiteid varabaroki ja barokiajastu (meie jaoks 
vähetuntud) poola organistide Jacob Soba, Mikołaj Krakówist, 
Jan Lublinist ja Andrzej Rohaczewski tabulatuuridest. Teata-
vasti on tabulatuur selline muusika kirjapanemise viis, kus üles 
pole märgitud mitte helikõrgused, vaid pigem mänguvõtted. 
Nimetatud helitöödes on nii saksa kui ka itaalia varabarokse 
muusika mõjusid, sest tol ajal olid organistid agarasti Euroo-
pas ringi liikumas ja eri maades kuuldud mängutavad avalda-
sid neile otsest mõju. Aleksandr Tsvetkovi kontserdikava tei-
ses pooles on Dietrich Buxtehude (1637/1639–1707), Johann 
Pachelbeli (1653–1706), Johann Nikolaus Hanffi (1663–1711), 
Nicolaus Bruhnsi (1665–1697) ja Johann Sebastian Bachi 
(1685–1750) loomingut. Nii on teil sellel muusikaõhtul võimalik 
ajaliselt tõusvas joones kuulata ajastu suurkujudele omast po-
lüfooniakäsitlust ja improvisatsioonilisust. 
Aleksandr Tsvetkov lõpetas 1990. aastal Peterburi riikliku 
ülikooli matemaatika fakulteedis astronoomia osakonna ning 
pälvis 2000. aastal matemaatika-füüsikateaduste kandidaadi 
kraadi. Ülikooli dotsendina on ta üle 30-ne teadustöö autor. 
Erilist huvi tunneb ta varajase orelimuusika vastu, olles Pe-
terburis ja ümbruskonnas tunnustatud XV-XVI sajandi tabu-
latuuride esitaja. Ajaloolise orelimuusika käsitlusest on ta on 
avaldanud artikleid ajakirjas „Organ“. Aktiivselt on ta esinenud 
ka koos Peterburi Maria teatri solistide ja ansamblitega ning 
organiseerib mitmesuguseid vanamuusikakontserte, millest 
saavad huvilised lugeda organ.pavlovsk-net.ru internetilehe-
külgedelt.

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Oleme tänulikud kõigile, kellel on võimalik kogudust aidata 
kiriku lae värvimistöödes. 

Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot. 
Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudu-
se kontole (Swedbank EE902200221040614950 märksõna 

„lagi“).
Seisuga 28. juuli on lae värvimiseks annetatud 447 €. 

Täname lahkeid annetajaid!

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ

REMONTTÖÖD JUULIS
Kaarli suur maalritöö
Hea meel on kogudusele teada anda, et juulis lõppesid kiriku-
saali lae värvimistööd. Kokku on kulunud töödele 42 195 €, aga 
mitmed arved ootavad veel tasumist. Oleme tänulikud kõigile, 
kel võimalik projekti veel toetada. 
Juulis võeti maha ka kantslirist ning värviti see laerosettidega 
samas toonis kuldse värviga.

Toompuiestee 4 trepi ja tugimüüri rekonstrueerimine
Juulis algasid Toompuiestee 4 trepi ja tugimüüri rekonstruee-
rimistööd.  Alustuseks lammutati koguduse maja läänepoolne 
väline küljetrepp koos tugimüüriga. Graniitkividest tugimüür 
võeti lahti kivi-kivi haaval ja nummerdati. Trepialune valati 
uuesti ja paigaldati sajuvete torustik. Seejärel laoti tugimüür 
uuesti. Valgustuse jaoks paigaldati uued kaablid.
Peatöövõtja on Terrat AS.  Tööde tellija on Tallinna linn, Kaarli 
kogudus peab katma ainult koguduse kinnistule jäävad trepi 
kulud suurusjärgus 10 000 eurot. Augustis lõpetatakse trepi-
ehitustööd, septembrist pääseb trepist üles ka ratastooli, lap-
sevankri ja jalgrattaga.

Ehitustööd koguduse majas
Juuli alguses kolis kantselei koos kõrvalruumidega uutesse 
ruumidesse.
Seejärel algasid endistes kantseleiruumides ümberehitustööd 
lasteaia ruumideks. Praegu käivad veel viimased viimistlus-
tööd ja augusti keskpaigaks ollakse valmis vastu võtma lapsi 
uutes ruumides.
Juulis uuendati kogu keldrikorruse elektrisüsteem – paigaldati 
elektrikilp, veeti vajalikud kaablid kööki ja teistesse ruumides-
se. Lõpetati ka juunis alustatud ventilatsioonisüsteemi paigal-
damine. Toimusid maalritööd ja valati köögi põrand. Töödega 
püsitakse graafikus ja juba septembri alguses avatakse uutes 
ruumides ka kohvik, kus pakutakse nii sooje sööke kui ka pa-
garitooteid.
31. augustil toimub koguduse maja uute ruumide õnnista-
mine ja lahtiste uste päev. Ruumid on avatud kõigile huvi-
listele tutvumiseks.



Kantselei lahtiolekuajad 01.06-31.08
E, T, N 10-13
K 10-13 ja 16-18
R suletud
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
 10.09.2014–07.12.2014
 27.10.2014–01.02.2015 

(tunde ei toimu 16.12.2014-04.01.2015)

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september 

E, K, N, R kell 10-15; T kell 13-19
Ootame appi kiriku valvureid!

Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

AUGUST KIRIKUS...
KIRGASTATUD KRISTUS 
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2

P 03.08 kl 10.00 Missa 
E 04.08 kl 13.00 Missa 
T 05.08 kl 17.30 Muusikaõhtu

Aleksander Tsvetkov. Organist-astronoomiaprofessor Peterburist  
TÕDE JA EKSITUS 
Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigu-
ses ja tões. Ef 5:8b,9
P 10.08 kl 10.00 Missa 
E 11.08 kl 13.00 Missa 
T 12.08 kl 17.30 Muusikaõhtu

Tallinna Oikumeeniline Naiskoor 
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL 
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, 
sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48
P 17.08 kl 10.00 Missa 
E 18.08 kl 13.00 Missa 
T 19.08 kl 17.30 Muusikaõhtu

Pille Metsson – orel, Marika Pabbo - sopran  
SOOSINGUAJAD 
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele 
pärisosaks! Ps 33:12
P 24.08 kl 10.00 Missa 
T 26.08 kl 17.30 Muusikaõhtu

Tiit Kiik – orel 
ENESE LÄBIKATSUMINE 
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
P 31.08 kl 10.00 Missa

Kaarli koguduse leeriaastapäev
Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, kelle kõrval istusid, mida tundi-

des räägiti, milline oli leeripäeval ilm või millised Sinu emotsioonid?

Huvitav, kuidas kogudusel täna läheb? 
Mis on jäänud samaks, mis on muutunud?

Head 1989., 1999. ja 2009. aastal Tallinna Kaarli koguduses 
leeriskäinud koguduseliikmed!

Olete oodatud pühapäeval 21. septembril 2014 kell 10 Kaarli kirikusse, et 
üheskoos meenutada möödunut ning lootusrikkalt vaadata tulevikku.

Osalemisest palume teada anda hiljemalt 15. septembriks 
telefonil 619 9100 või e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee .

Kuldleeripüha 
jumalateenistus toimub 

24. augustil kell 10. 

Ootame koguduseliikmeid, kes on 
saanud leeriõnnistuse aastal 

1964. aastal
Oma osavõtust andke palun eelnevalt

teada koguduse kantseleisse.


