
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus /Gl 5:22–23/

SÕNAD JA TEOD+ EELK TALLINNA TOOMPEA 
KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI 

JUUN I  20 14  NR  7/27

Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus /Galaatlastele 5:22–23/.
Kirjas galaatlastele loetleb Paulus Püha Vaimu vilju. Tõsi see on, et sageli tõstab lihalik loomus meis pead kõrgemale kui 
Jumala lapse oma. Ilmsed liha teod allutavad hapra Jumala lapse ja Vaimu kingitud viljad asenduvad ebajumalateenistuse, 
vaenu, isemeelsuse või vihastumisega. Kuidas küla koerale, nii koer külale, võib mõni oma teguviisile Eesti vanasõnaga 
õigustust leida. 

Võibolla saaks aga säärast viltu vedavat olukorda lahendada hoopis teisiti. On öeldud: püüa kurjuse pall kinni, ära viska 
seda järgmistele edasi. Ole see, kes peatab sisseharjunud mõtte- ja teguviisi, mil solvangule vastatakse solvanguga, vihale 
vihaga. Asenda lendu lastud ja kinni püütud kuri armastuse, rahu ja rõõmuga. 

Küllap ei meeldi kellelegi teiste solvangute või halbade emotsioonide osaliseks saada. Tõepoolest, neile samaga vastamine 
oleks kordi lihtsam kui oma haavatud tunnete ja valu maha vaikimine. Jeesus aga ütleb: Palvetage, et te ei satuks kiusatusse! 
Vaim on küll valmis, aga liha on nõder /Mt 26:41/. 

Palvetagem siis, et jääksime püsima vabadusse, milleks Kristus meid on vabastanud, et me ei laskeks endid jälle orjaikkesse 
panna. Kui me elame Jumala Vaimus, siis käigem ka Vaimus!

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal 

Kaarli Kooli lapsed – 
vaimustuvad, teotahtelised ja õpihimulised
Juuni alguses lõppeb Kaarli Kooli esimese klassi esimene koo-
liaasta. See on eriline päev ka Kaarli kogudusele, kuna tege-
mist on kooli esimeste õpilastega.

Laste klassijuhataja Piret Kõppo sõnul on kooliaasta hästi 
õnnestunud ja koolil oli algusest peale kooli nägu. Tema sõnul 
on väike kool ainuõige, kuna see on kompaktne ja hästi juhitav.  
Tunnid ei alga ega lõppe kindlal kellaajal, vaid kell heliseb siis, 
kui selleks on sobiv hetk. Õpetaja pädevuses on otsustada, 
kas lapsed jaksavad veidi kauem õppida või on paras aeg tund 
lõpetada. Ehkki koolipäevad on võrreldes tavakoolidega pike-
mad, on kogu tegevus kompaktne ja laste aeg on väga hästi 
organiseeritud. 

Kooliaasta riiklik õppekava läbitakse viie perioodi jooksul. 
Ehkki hindeid esimeses kooliastmes ei panda, saavad lapsed 
ja vanemad tagasisidet läbitu kohta iga perioodi lõpus. Tunnis-
tus antakse välja kaks korda aastas – jõuludeks ja kevadeks 
– ja ikka koos sõnaliste hinnangutega. Päris aasta alguses ei 
jäetud lastele ka koju õppida, aga tööharjumuse tekkimise pä-
rast hakati hiljem ka koduseid ülesandeid andma. 

Lisaks üldprogrammile pakutakse õpilastele palju lisate-
gevusi. Esile tuleks tõsta AHHAA klubi, mis põhineb viiel eri 
perioodil toimuvatel huviringidel. Korra nädalas toimub ka väär-
tuskasvatuse tund, mis seob lapsed maast madalast kiriku õpe-
tusega ja toetab perede kodust kristlikku kasvatust. 

Olulisel kohal on ka nädalateemaga seotud hommikuringid, 
mida vaheldumisi viivad läbi koguduse vaimulikud Jaak Aus,  
Kaisa Kirikal ja Saima Sellak-Martinson. Nende sõnul alusta-
sid nad sügisel „lasteaialastega“, aga kevadeks kasvasid neist 
juba „koolilapse moodi lapsed“. Nad  tunnevad nüüd distsipliini 
ja suudavad enda käitumist kontrollida, on rõõmsad, loovad, 
asjalikud ja aktiivsed arutlejad.

Ehkki suur osa klassist oli eelnevalt koos veetnud mitu aas-
tat Kaarli lasteaias, sulandusid uued tulijad nendega hästi. Lap-
sed on omavahel kohanenud, üksteisega arvestavad ja sõbra-

likud. Nad on vaimustuvad, teotahtelised ja õpihimulised ning 
tahavad kooli tulla. Kui mõnel lapsel haiguse tõttu õppetöös 
pikem paus tekib või ta vajab individuaalset abi, leiab õpetaja 
tema jaoks eraldi aega.

Suur roll kooli arengul on ka lapsevanematel. Õppeprotses-
se küll ei mõjutata, aga lapsevanemal on võimalik osaleda ühis-
tes koolivälistes ja kooli arengut toetavates tegevustes. Nende 
vahel on tekkinud harukordne klapp, mis toetab mitmesuguste 
ühistegevuste organiseerimist. Mainida võiks siin näiteks vane-
mate initsiatiivil korraldatud ühist ujumistrennis käimist.

Suvi on lastel kohe ukse ees. Õpetaja Piret soovib lastele, 
et nad saaksid palju puhata ja mängida, palju õues olla  ja nii-
moodi sügiseks jõudu koguda.  Suvel võiks veidi aega leida ka 
raamatute lugemiseks.

Keemiakatsed 1. klassi tunnis



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 – 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 186 orelivilet.
Täname lahkeid annetajaid!

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. mai on lae värvimiseks annetatud 422 €. 

Täname lahkeid annetajaid!

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ

REMONTTÖÖD MAIS
Mais ei edenenud lae värvimistööd nii jõudsalt, kui aprillis. 
Alustatud on küll teise etapiga – värvitakse kirikusaali kesk-
osa – aga tänu laes leitud puidukahjustustele on värvimistöös 
esinenud seisakuid. Kahjustus leiti kahest neelukohast ja pea-
le ekspertiisi läbiviimist leiti puitosa vahetamiseks ka sobivad 
lahendused. Lõunapoolses osas eemaldati kahjustatud puidu 
osa ja plommiti vana seisnud puiduga. Põhjapoolses osas va-
hetati tala välja 1,6 m ulatuses. Seal tuleb asendada ka ülemi-
ne topeltlagi. Pool lage on värvitud.
Kahes lühtris on välja vahetatud vanad tinakestas elektrijuht-
med, mis pärinesid 1924. aastast.
Lõpuks on leitud ka sobiv kullavärv lühtri roseti värvimiseks ja 
rosett on värvitud. 
Lae rosette ei värvita, vaid need puhastatakse rohelise seebi 
ja veega.
Värvmistööde käigus on tõstukit kokku ümber paigutatud kol-
mel korral. Järgmisel kuul paigaldatakse tõstuk altari ette, ja 
sealt värvitakse keskosa lõpuni.
Märtsis, aprillis ja mais on töödele kulunud 19 010 €.

Kiriku lae keskosa värvimine

Lae puhastamise käigus leiti lae keskosa puidust kandekonstrukt-
sioonilt puidu kahjustused.

Kaarli koguduse leeriaastapäev
Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, kelle kõrval 
istusid, mida tundides 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. sept. telefonil 

619 9100 või e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee .



NIINA MURDVEE VIIULIÕHTU
On tavapäraseks saanud, et Kaarli kiriku muusikaõhtuil esine-
vad regulaarselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, 
kelle seas on olnud ka viiuldaja ja pedagoog Niina Murdvee. 
Tema kontserti võime taas nautida 3. juunil, ansamblipartner on 
organist Piret Aidulo.
Niina Murdvee muusikutee kujunes viiuliprofessor Vladimir Alu-
mäe tütrena kindlal ja hästi suunatud rajal, õppides nii Eesti 
parimate pedagoogide (Harald Aasa, Ivi Tivik, Vladimir Alumäe) 
kui ka Moskvas Gnessinite-nimelise  Muusikapedagoogika Ins-
tituudi assistentuuris Halida Ahtjamova juhendamisel. 45 aasta 
jooksul on ta ise Tallinna Muusikakeskkoolis ja muusikaaka-
deemias koolitanud viiulimängijaid ja -pedagooge, kelle seas 
on näiteks ERSO-s tegutsev Kristjan Hallik, dirigendiks kujune-
nud ta poeg Mikk Murdvee ja mitmete tunnustustega pärjatud 
sisuka sõnavaldamisega muusikateadlane Kristel Pappel. Nii-
na Murdvee on läbi aastate innuga propageerinud eesti muu-
sikat, nt Heino Elleri, Ester Mägi ja Lepo Sumera loomingut. 3. 
juuni muusikaõhtul Kaarli kirikus on kavas Lepnurme, Händeli, 
Dawsoni jt heliloojate teoseid.

KALMISTUPÜHAD 2013
25. mail  kell 13.00 

Põllküla kalmistul. Soome Püha Peetruse kogudus. 
15. juunil  kell 13.00 

Siselinna  kalmistul. Tallinna Toompea Kaarli kogudus.
20. juunil  kell 16.30 

Pärnamäe kalmistu Krematooriumi suures kabelis. 
Tallinna Jaani kogudus.

20. juunil  kell 18.00 
Pirita  kalmistul. Tallinna Jaani kogudus.

24. juunil kell 12.00 
Rahumäe kalmistul. Tallinna Püha Vaimu kogudus.

29. juunil kell 11.00 
Kopli kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus.

29. juunil kell 12.00 
Kalamaja kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus.

29. juunil kell 14.00 
Metsakalmistul (Vihma korral Metsakalmistu kabelis). 

Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
29. juunil  kell 16.00 

Hiiu-Rahu  kalmistul. Nõmme Rahu kogudus.
6. juulil kell 13.00 

Rohuneeme  kalmistul. Viimsi Püha Jaakobi kogudus.
6. juulil  kell 16.00 

Liiva kalmistul. Nõmme Rahu kogudus.
20. juulil  kell 13.00 

Naissaarel  kirikus ja kalmistul.  
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

26. juulil  kell 12.00 
Väike-Pakri kirikus ja kalmistul. 
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus. 

27. juulil  kell 12.00 
Suur-Pakril. Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

Alustati Tartu Peetri kirikust, kus reisiseltskonna “võttis vastu” 
tuttava näoga Kristus. Nii Tartu Peetri kui ka Kaarli kiriku J. Köleri 
maalitud Kristuse prototüübiks on Villem Tamm (“Ilus Villem”).

Jätkati Tartu Pauluse kirikus. Pildil kiriku osa, mida nõukogude 
ajal kogudus kasutada ei saanud, kuid nüüd tuleb sinna suurejoo-
neline kirikusaal.

Praegu peetakse Tartu Pauluse koguduse jumalateenistusi keldri-
saalis, mille seina taga asub koguduse kolumbaarium.

KOGUDUSE FOTONURK
10. mai koguduse väljasõidul Tartusse.  Eesmärgiks oli külas-
tada Tartu kirikuid. Meid võõrustati Tartu Peetri, Tartu Pauluse 
ja Tartu Jaani kirikutes. Samuti külastati Tartu Peetri koguduse 
lasteaeda. Allpool väike meenutus toredast päevast toredate 
inimestega.



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
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

Diakooniatöö
Koraalikoor 5. juuni kell 13 

koguduse majas
Toolivõimlemine neljapäeviti 

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 18. juuni kell 14 
Endast ja oma tegemistest tuleb 

rääkima ka huvitav külaline.

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

JUUNI KIRIKUS...
PÜHA VAIMU OOTUS 
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juur-
de! Jh 12:32
P 01. juuni kl 10.00 Missa
E 02. juuni kl 13.00 Missa
T 03. juuni kl 17.30 Muusikaõhtu

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 
4:6
P 08. juuni kl 10.00 Missa, I Nelipüha

Kaastegev koguduse segakoor
E 09. juuni kl 13.00 Missa, II Nelipüha
T 10. juuni kl 17.30 Muusikaõhtu

Lappee koguduse laste-ja noortekoor “Lauluvarpuset”, Sammonlahti 
koguduse lastekoor, Kaarli koguduse muusikastuudio lapsed ja noored

VARJATUD JUMAL 
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3
P 15. juuni kl 10.00 Missa, Kolmainupüha
E 16. juuni kl 13.00 Missa
T 17. juuni kl 17.30 Muusikaõhtu

Marko Koskinen (Soome) – orel
N 19. juuni kell 19.00 Kontsert - Lepnurm 100

Esinejad - Toomas Trass (orel), Denis Kasparovitch (orel), Kristina 
Vilotševa (orel), Daana Ots (viiul). Autorid - Bach, Liszt, Süda, Arro, 
Lepnurm, Kapp jt. Piletid - 7/5 eur. Piletitulu läheb Kaarli kiriku oreli 
restaureerimisfondi!

KADUVAD JA KADUMATUD AARDED
Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale 
lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16
P 22. juuni kl 10.00 Missa
E 23. juuni kl 13.00 Missa, Võidupüha
KUTSE JUMALA RIIKI 
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina 
annan teile hingamise! Mt 11:28
P 29. juuni kl 10.00 Missa
E 30. juuni kl 13.00 Missa

PÜHALAULU KOOL  koguneb II õppeaasta lõpetamise pidulikule 
vesprile Kaarli kirikus 5. juunil kell 18.00. 

Enne vesprit, kell 17.40 räägib Eerik Jõks samas 
lühidalt pühalaulust ja vespri ülesehitusest.

Pühalaulu Kooli rahvas kostitab peale vesprit külalisi kohvi ja pirukaga..
 Kõik kutsutud on teretulnud võtma kaasa sõpru. 

Kellel on olemas isiklik „Eesti Laulupsalter“, palun võtke see kindlasti 
kaasa, sest raamatusse on tulnud tublisti täiendusi.


