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Juulikuu on puhkuste aeg.  Siis on meil alati soov tööst ja argistest tegemistest puhata, eemal olla igapäevarutiinist ja tegeleda 
meelepäraste asjadega.
Hiljuti täitus minu ammune unistus. Käisin väikesel rännakul, et vaadata endasse ja mõtiskleda oma isikliku palveelu ja tege-
vuse üle vaimulikuna. Nende päevade jooksul osalesin neljateistkümnel jumalateenistusel, suursugustel ja rahvarohketel ning 
väikestel ja tagasihoidlikel. Mõtisklesin, mis on see fenomen, et inimesed vaatamata suvekuumusele ja argistele tegevustele 
osalevad suurte hulkadena jumalateenistustel. Ja seda sõltumata sellest, kas on pühapäev või äripäev, kas missa on uhke ja 
paljude vaimulikega suures kirikus või tagasihoidlik ja seda viib läbi vaimulik, kel vanust rohkem kui seitsekümmend aastat. 
Kõnelesin sellest ka oma vaimuliku juhendajaga, kes tuletas meelde seda, mis on ju iseenesest mõistetav, kuid mida kipume 
unustama: osaledes jumalateenistusel saame osa Kristusest ning osaledes armulaual oleme ühenduses oma Issandaga. Ja 
kas saab olla midagi olulisemat kui ühendus Jumalaga?!
Imestame sageli, miks meie elud on täis ootamatusi ja kuidas oleme oma eluga ehk jõudnud punkti, millest ei oska edasi 
minna. Vajame nõu ja otsime lahendusi märkamata, et kõige suurem Juht ja Nõuandja on tegelikult meie kõrval igal päeval. 
Head sõbrad! Võtke suvel puhates natuke aega ja mõtisklege selle üle, millised on teie suhted Jumalaga ja milles need väljen-
duvad. Kuidas avaldub Tema tahe teie elus ka kõige argisemates asjades?  Olen päris kindel, et meil kõigil on selle üle vaja 
mõelda ja enesesse vaadata, et korrastada oma vaimu ja suhteid nii kaasinimeste kui Issandaga. Puhkuse aeg on aga selleks 
kindlasti parim aeg.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Rõõmus ja teotahteline remondirakuke
Vabatahtlikel töötegijatel, kes oma 
tahet ja aega koguduse tegevusse 
panustavad, on koguduses asen-
damatu ja oluline roll. Olgu nad siis 
seotud lastetöö tegevuste, diakoonia 
ettevõtmiste, Pühalaulu kooli, koori-
de, teeliste kiriku või mõne muu te-
gevusega.  Lisaks eelpoolnimetatuile 
tegutseb koguduses ka toimekas re-
mondirakuke. 
2011. aastal käivitas kogudus an-
netuste kogumise kampaania kiri-
ku remondi heaks ja aasta lõpuks 
oli kogutud juba pea 10 000 eurot. 
Kampaania käigus jagati kujundatud 
flaierid ja lendlehti oma sugulaste, 
sõprade ja tuttavate hulgas.  Selles 
kampaanias osalesid aktiivselt paljud 
koguduse liikmed – flaierite jagami-
sel, annetuste kogumise arvepidami-
sel jms. Sama aasta detsembri kes-
kel käivitati uus kampaania „Silmad 
särama“ J. Köleri fresko restauree-
rimise toetuseks. Selle ettevõtmise 
juures olid suureks abiks vabatahtlikena Piret ja Jüri Allik ning 
Mati Listra. Nii hakkas tekkima väike kiriku remonti toetavate 
vabatahtlike grupike, kes hakkas regulaarselt koos käima tolle-
aegse kiriku remondi kuraatori Eerik Jõksi eestvedamisel alates 
2012. aasta jaanuarikuust. Koos käiakse tänaseni, ehk siis juba 
neljas aasta. Osavõtjaid on selle aja jooksul olnud paarikümne 
ringis, aktiivseks tuumikuks on jäänud 6–7 inimest.  Esimesel 

aastal koguneti kord nädalas, alates 2013. aastast saadakse 
kokku kaks korda kuus. 
Kaua otsiti endale oma nime, alguses nimetati grupikest „re-
mont-restaureerimise kambakeseks“, välja pakuti ka „Kaarli 
kiriku remondi sõbrad“ ja “remondi toetusrühm”, aga jäädi „re-
mondirakukese“ juurde. 

Remondirakuke 2012. aasta piknikul. Vasakult: Eerik Jõks, Karl Allik, Eha Kala, 
Margit Leerimaa, Piret Allik, Mati Listra, Henri Allik



Rakukese esmaseks eesmärgiks on edendada koguduseliik-
metena kiriku remonti – aidata koguda raha kiriku remondiks 
ning juhtida avalikkuse tähelepanu  kiriku remondile ja selle va-
jalikkusele (plaanid, eesmärgid, tööjärk). Seda tehakse Jumala 
abiga ja siira rõõmuga.  Igaüks annab oma tegevuse kaudu 
jõukohase panuse Kaarli kirikuhoone remondi heaks ja selle 
kaudu ka koguduse elu edenemiseks. 
Pea nelja aasta sisse on mahtunud mitmeid ettevõtmisi, mille 
kordaminekul remondirakukesel oluline roll. 
Esimese projektina aitas remondirakuke käivitada telefonian-
netuskampaania „Silmad särama“, milleks kasutati ka välirek-
laami. Rakukese liikmed osalesid läbirääkimistel Elioniga, suht-
lesid linnavalitsusega reklaamimaksu osas, leidsid kiriku kõrval 
asetsenud reklaamplagule vabatahtliku kujundaja, trükkimise 
rahastaja, tellingutele sponsori ja aitasid plagu ka paigaldada. 
Kuna telefoniannetuskampaania õnnestus, siis fresko restau-
reerimistööde lõppedes alustati uue kampaaniaga. Seekord 
oreli remondi toetuseks ja nimega „Viled hüüdma“. Kampaa-
nia kestab ka praegu ja ka seda on aidanud remondirakuke 
elavdada.

Annetuste kogumisele tähelepanu tõmbamiseks trükiti rakukese 
korraldamisel auto tagaaknale paigaldatavad kleebised tekstiga 
„Oled ummikus?! Helista 9007004. Toetad Kaarli kiriku remonti 
3 euroga“, mida jagati koguduseliikmetele. Kindlasti aitavad ka 
need kleebised annetuste kogumisele kaasa.

Kahel korral on remondirakuke korraldanud kiriku ees tänutä-
heks remondi heaks annetanutele kevadsuvise pikniku, kus 
loositi annetajate vahel välja ka peaauhinnad: Jüri Arraku an-
netatud graafiline leht “Kellamees” ning Leonhard Lapini anne-
tatud akrüülmaal “Sisemaastik”.
Juba 2012. aasta alguses oli remondirakukesel soov korralda-
da toetuskontsert kiriku remondi heaks. Idee sai teoks 2013. 
aasta juunis, mil korraldati ainukordne ja meeldejääv Tellin-
gukontsert, kus esineti altarisse fresko restaureerimiseks pai-
galdatud tellingutelt. Kirikusaali lae värvimistööde ajal kuulutati 
välja kampaania „Kaarli suur maalritöö“, mille käigus püüti 
ka seda remondietappi laiemalt tutvustada. Selle toetuseks oli 
plaan korraldada kontsert „Värvilised unistused“, mis kahjuks 
ei teostunud.

2013. aasta kevadel tuli Tiit Zeiger välja ideega korraldada hea-
tegevuskontsert Pimekurtide Tugiliidu toetuseks. Kontsert „Su 
samme kaja“ toimuski 2013. aasta detsembris ja kontserdi tu-
lust osteti liidule digiklaver. 2015. aasta juunis toimus taas kont-
sert „Su samme kaja“, seekord Vähihaigete Laste Vanemate 
Liidu toetuseks. Kokku koguti piletitulust ja annetustest 707 €. 
Remondirakuke loodab, et heategevuskontsertide korraldami-
sest kujuneb kena tava, saame nii üheskoos kogudusega teha 
heateo ja märgata neid, kes abi vajavad. 
Aktiivselt on otsitud võimalust kiriku remondi kajastamiseks 
meedias, nii on rakukese liikmete kaasabil ilmunud artiklid Pos-
timehes, Eesti Kirikus, Linnalehes. Uudislood on olnud eetris 
Tallinna TV-s, Aktuaalses Kaameras ja Raadio 7-s.
Esiletõstmist väärib kindlasti ka Rahvusraamatukogu fuajee-
galeriis korraldatud näitus  „Kaarli kirik kõigist ilmakaartest 
– 100 aastat läbi fotosilma“ 2013. aasta jaanuaris. 
Tore projekt oli rakukesel koostöös koguduse uuskasutus-
kambri ja Mari Saguriga, kes õmbles taaskasutatud tekstiilidest 
koguduse sümboolikaga kandekotid ja linasest materjalist lei-
vakotid. Rakukese eestvõttel soetati kirikusse istepadjad, mis 
loodetavasti leiavad endale ka veel nägusad katted. Samuti 
kutsuti inimesi üles annetama „antiikseid“ ja „antikvaarseid“ 
esemeid, mille annetustulust saadi jälle lisa remondi rahasta-
miseks. 
Rakuke korraldas ka DVD „Piiskop E. Soone Kaarli koguduse 
õpetaja lahkumise pidulik tänujumalateenistus ja koosviibi-
mine“ väljaandmist.
Rakukese liikmed olid abiks talgute korraldamisel kiriku pinki-
de värvimisel.
Rakuke on korraldanud sügisesi Lõikustänupüha laatu, Üles-
tõusmispühade ja koguduse aastapäevade kohvi-tee laudu 
kogudusele, samuti olnud abiks jõululaulude ühislaulmiste 
ettevalmistamistamistel. 
Remondirakuke osales aktiivselt ka nõukogu valimistel esita-
des sinna oma kandidaadid. Nii valiti sinna 2013. aasta jaanua-
ris Margit Leerimaa, Mati Listra, Kaja Lemberg, Rene Danil, Ke-
vin Kirs, Piret Allik, Eerik Jõks, Mari Sagur ja asendusliikmeks 
Mall Sume.
Mitmed projektid on jäänud veel idee tasandile: vanade elekt-
rijuhtmete tinarüüsidest ja vaskjuhtmetest tehtud „Kaarli raha“ 
või mõni muu Kaarli meene, käsitööring, meenete valmistamise 
töötuba, „roheline“ ehk ilma elektrita jõulujumalateenistus, Tee-
liste Kiriku aegne postkast, Kaarli kiriku kujundusega šokolaa-
dikarp, „Walcker orelite“ reis koostöös Tallinna ja Tartu looduse 
omnibussiga ...  
Kui 2011. aastal alustati remondi heaks annetuste kogumise-
ga, siis oli eesmärgiks teostada kirikus tööd neljas etapis: (1) 
kirikusaali sisetööd; (2) kirikuhoone välisfassaadi remont; (3) 
oreli remont; (4) kiriku alla planeeritav maa-alune juurdeehitus. 
Täna võime rõõmuga tõdeda, et esimene tööde etapp on prak-
tiliselt valmis. Tööd on aga ees veel palju, seetõttu kutsub re-
mondirakuke uusi vabatahtlikke osalema meie töös. Peale 
suvepuhkust koguneme jälle septembris. Ees on ühine välja-
sõit J. Köleri haua korrastamiseks Suure-Jaani, Lõikustänupü-
ha laada ja detsembrikuise oreli toetuskontserdi korraldamine 
jpm.

Remondirakukese nimel Külli Saard



Koguduse leeriaastapäevad

Head 1990, 2000.  ja 2010. aastal Kaarli koguduses 
leeris käinud koguduseliikmed!

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?
Oled oodatud pühapäeval 

20. septembril 2015 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse, 
et üheskoos meenutada möödunut ning lootusrikkalt 

vaadata tulevikku.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 14. 
septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

‘

Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 
23. augustil kell 10. 

Ootame kõiki 1965. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 17. augustiks telefonil 6199100.

„VANAEMAD“ LAULAVAD 
7. juuli muusikaõhtul laulab Kaarli kirikus naiskoor „Vanaemad“, 
kes sel aastal tähistas märtsikuus Mustpeade Maja valges saa-
lis oma 10. tegevusaastat. 
Algusest peale on koori juhatanud Silvia Mellik, kes on olnud 
ühtaegu hinnatud dirigent ja koormeister ning armastatud peda-
goog. Tema juhendamisel on Tallinna Georg Otsa nim Muusi-
kakoolist kasvanud väärikas koorijuhtide põlvkond, „Vanemuise“ 
teatris on ta koormeistrina lavaküpseks kujundanud mitmeid 
oopereid ja operette, ta käe all on laulnud nii Tallinna Haridus-
tööliste Naiskoor, Tallinna Polütehnilise Instituudi Akadeemiline 
Naiskoor kui ka Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor, mis 
kõik märgivad meie naislaulu kultuuri kõrgklassi. Kooriühingult 
on Silvia Mellik korduvalt pälvinud parima dirigendi preemia ja 
eripreemiaid. 
2011. aasta sügisest liitus kooriga ka teine dirigent – Reet 
Ratassepp, kes on töötanud Tallinna Muusikakeskkoolis pik-
ki aastaid koorijuhtimisõppejõuna ja kooli kooride dirigendina. 
Naiskoori 10. aastapäevakontserdil juhatas koori ka Anne-Mai 
Salumäe, kes on olnud kauane hinnatud kirikumuusik ja koori-
juht Tallinna Piiskoplikus Toomkoguduses. 
Naiskoor „Vanaemad“ tegutseb seenioriühenduse Vanurite Ene-
seabi- ja Nõustamise Ühingu juures Poska tänaval Tallinnas. 
Koori keskmine vanus on 70+. Kuulajad olla nii mõnigi kord pea-
le kontserti sõnanud: „Uskumatu, millega sellises vanuses võib 
vokaalselt hakkama saada!“ Koori hääleseadet teeb Mare Jõge-
va, klaverisaatja on olnud Mare Altroff. 2008. aastal pälvisid nad 
naiskooride võistulaulmisel C-kategoorias III koha, 2012. aastal 
I koha ja koor valiti Aasta Naiskooriks. Nad on esinenud nii Tal-
linnas, Tartus, Kaunases, Peterburis kui Vantaas ja mujalgi, osa-
lenud naiskooride laulupäevadel ja üldlaulupeol, Soome-Eesti 
laulupeol jm.
7. juuli muusikaõhtul juhatavad naiskoori „Vanaemad“ Silvia 
Mellik ja Reet Ratassepp.

EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu 
“Maarjamaa – Isa maa” 2.–5. juuli 2015 Tartus

Kirikupäeva avajumalateenistus Peetri kirikus
Vaimulik laulupidu Tartu Lauluväljakul
Taizé palvus Pauluse kirikus
Johannes Brahmsi Saksa Reekviem Jaani kirikus
Rahvalik öökontsert ühislaulmisega
Soome sõpruskoguduste päev
Lastepäev, Kirikulaat, Nelja tuule ristirännak, Kontserdid,
tunnipalvused, loengud, misjonipunktid, noorteüritused
Kirikuõpetajate laste mälestuste õhtu ....

eelk.ee/kirikupaev/ 

ORELIREMONDI KAMPAANIA 
„VILED HÜÜDMA!“

Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis enda-
nimelise orelivile. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile 
on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st 
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega 
mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga 
saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kiri-
kumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.

Seisuga 1. mai 2015 
on annetustena laekunud 43 483 eurot

Täname lahkeid annetajaid!



kantselei (01.07.2015-31.08.2015)
E, T, N    kell 10–13
K    kell 10–13, 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
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 

JUULI KIRIKUS...
ISSANDA TEENISTUSES 
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskoda-
nikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 05. juuli kell 10.00 Missa
E 06. juuli kell 13.00 Missa 
T 07. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Naiskoor Vanaemad. Juhatavad Silvia Mellik ja Reet Ratassepp  
ARMASTUSKÄSK 
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunas-
tanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1 
P 12. juuli kell 10.00 Missa
E 13. juuli kell 13.00 Missa 
T 14. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Aleksander Tsvetkov – orel (Peterburg)  
KIRGASTATUD KRISTUS
 Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2 
P 19. juuli kell 10.00 Missa
E 20. juuli kell 13.00 Missa 
T 21. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel 
TÕDE JA EKSITUS
Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja 
õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
P 26. juuli kell 10.00 Missa
E 27. juuli kell 13.00 Missa 
T 28. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Tiffani poistekoor (Inglismaa) 

09.09.2015–06.12.2015
16.11.2015–06.03.2016

Leerikool

Kaarli noored lähevad toredale kristlikule noortefestivalile JäPe! 
Kui soovid nendega liituda, võta ühendust koguduse noortejuhi 

Katariina Ubalehega (katariina.ubaleht@eelk.ee). Oled väga oodatud!


