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Aegajalt tulevad jutuks horoskoopide, ennustamiste ja muu taolisega seotud teemad, mille kaudu püüavad inimesed aimata 
oma tulevikku või seletada elus toimuvat. Sellistel puhkudel kipun ikka küsima, milleks seda vaja on? Miks on vaja teada, mil-
lisel päeval on lootust võita lotoga või milline aasta ootab ees ühes või teises tähtkujus sündinut. Võibolla nende niinimetatud 
ennustuste või omaduste teadvustamine on hoopis heaks võimaluseks vabandada enese tegematajätmisi või valesid langeta-
tud otsuseid. Kerge on öelda, et tähtede seis ei olnud soodne. Keda me usaldame? Millele tugineb meie elu?
Sageli kohtudes inimestega, kes on elus tundmas muret, raskuseid ja lootusetust, olen soovitanud lugeda Vana Testamendi 
laulusid. Neis on sageli sõnu, mis tekitavad ängi ja isegi tuska, kuid kui neisse süveneda, siis on laulud täidetud usu ja usal-
dusega. Issand teab, mis meile on tegelikult kõige õigem ja parem. Temale lootes ja Teda usaldades ei ole vaja muretseda 
milline on tähtede seis. Küsimuste korral Issandalt nõu küsides ei saa me eksida ega pea pärast otsima vabandusi, miks oleme 
eksinud või teinud nii, nagu oleme.
Piibli kandev sõnum on Jumala armastus ja hool inimeste vastu. Usaldades ja lootes Jumalale saame ühineda Moosesega, 
kes ütleb: “Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, Tema oli mulle päästeks.” 2 Ms 15:2

Koguduse õpetaja Jaak Aus 

SÕNAD JA TEOD

Vasakult: Peapiiskop Urmas Viilma, Kaie Tanner, Maarian Lend, Margit Umjärv, 
Ardi Vigur, koguduse õpetaja Jaak Aus

“Tahan meie kiriku nimel tänada kõiki kiriku sõpru, kaastöölisi, ustavaid abilisi 
ning töötegijaid, kelle toel ja abil Eesti kirik igapäevaselt toimib ja elab. Üle kõigi 
meie hingab meie kirikus aga nelipüha Vaim ja Kristuse rahu”. Nii kõneles I Neli-
pühal, 15. mail, Tallinna Toomkirikus peapiiskop Urmas Viilma.
Juba kümnendat aastat olid tänujumalateenistusele kutsutud kiriku kaastööli-
sed, et vastu võtta tunnustus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt. 
Tänujumalateenistusel anti üle EELK elutööpreemia, teeneteristid (I–III järk), 
koostöömedalid ning teised tunnustused.
Välja anti 4 EELK koostöömedalit, 4 EELK teeneteristi tunnustusmärki, 73 EELK 
aukirja, 87 EELK tänukirja (tänukirjad anti üle kogudustes). EELK I järgu tee-
neteristi laureaadiks oli Tartu Pauluse koguduse toetaja Andrus Ansip, EELK II 
järgu teeneterist anti Lääne-Harju praostile Jüri Vallsalule ning EELK III järgu 

teeneteristi lauraate oli seekord 19.
Teenetemärgid ja aukirjad andsid üle EELK 
peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Ülle Keel.

EELK TUNNUSTAS NELIPÜHAL TUBLISID TÖÖTEGIJAID

Elutööpreemia saanud ja tänukõneks altari ette 
tulnud õpetaja Harri Rein ütles, et püha Jumal 
on teinud kõik, et tema elu võiks olla tunnis-
tuseks Jumalast, ning see äratundmine täidab 
teda lakkamatu tänuga.
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Tunnustati ka Tallinna Kaarli koguduse kaastöötajaid.
EELK Teeneteristi III järgu sai:
Vahur Raid  – Tallinna Kaarli koguduse kauaaegne kaastöötaja 
EELK aukirja said:
Maarian Lend – koguduse mudilaskoori, lastekoori ja noorte-
ansambli juhendaja
Ines Ormus – koguduse sekretär
Kaie Tanner – koorijuht ja kultuuritegelane. Aitab vabatahtliku-
na kaasa koguduse pühapäevakooli muusikaelus. 
Margit Umjärv – koguduse raamatupidaja
Ardi Vigur – koguduse nõukogu liige
Maara Vint – koguduse ajakirja Sulane kunstnik
EELK tänukirja sai:
Karin Leesment – koguduse ajakirja Sulane keeletoimetaja
Peapiiskop lõpetas oma kõne sõnadega: “Teie kõik olete ar-
mastanud rohkem. Olete armastanud oma teenimistööd roh-
kem, olete armastanud oma kirikut rohkem, oma kaastöölisi, 
oma ligimesi ja endale usaldatud ülesandeid rohkem, ja olete 
seda teinud nõnda, et Ameerikas võiks teie kohta öelda: te ole-
te käinud miili rohkem!
Tahan neil hetkil siin jumalakojas avaldada tänu teile kõigi-
le! Aga üle kõige olgu meie tänu Jumalale selle õnnistuse ja 
eesõiguse eest olla nende seas, kes on saanud Püha Vaimu 
poolt juhendatud tööriistadeks Jumala käes ja tema riigi töös. 
Jumala Püha Vaim hoiab Kiriku elavana läbi iga üksiku liik-
me püsivuse ja ustavuse tema ülesannetes. Läbi teie igaühe! 
Puudutagu Issand kõiki teid nelipüha jumaliku puudutusega, 
et Püha Vaim saaks jätkata igaühes teist oma imelist tööd. Et 
Issand oleks teile kõigile ligidal igapäevatöödes ja võitlustes, 
valikutes ja otsustes, kuni ühel päeval saab lõpuni käidud meie 
kõigi elupalverännak ning Issand Kristus kutsub meid sinna, 
kuhu ta on meile valmis seadnud igavesed eluasemed.”
Olgu need sõnad tunnustuseks ja innustuseks edasisel kiriku-
tööl!

Oreli kapitaalremondist

Maikuu on olnud töine, ometi ei ole esile tuua suuri etappe, 
millega uhkeldada. Juba aprillis tegin algust tuulepõhjades-
se membraanide liimimisega, milline töö jõudis nüüd lõpule. 
Membraane oli kokku ca 1500 tk. Enne membraanide paigal-
damist tuli registrikanalid puhastada ja lihvida ning valmistada 
taastatud membraanide paigaldamiseks ette. Peale membraa-
nide paigaldamist järgnes kanalite sulgemine vilelaudadega 
ning membraanide kontrollimine ja seadistamine. Paralleelselt 
toimus toonireleede korrastamine. Uued nahad said kõik va-
hevekslite ja lülitusreleede klapid. Relee relee järel saavad 
paigaldatud eelnevatel kuudel valmistatud kiillõõtsakesed. 
Aegajalt teeb orel taas häält, ometi on reguleerimistööd veel 
palju ootamas.
Hollandist saabusid kohale uued asendusviled (160 tk) ja seal 
remonditud keelviled ca 100 tk. Algsed viled olid orelist varas-
tatud enne 2. maailmasõda ja peale sõda keerulistes oludes 
hangitud asendusviled ei sobinud oma konstruktsioonilt ja 
mõõtudelt oreli kõlapilti. 
Juunis jätkuvad tööd registrilülitusreleede korrastamisega ning 
algab vilestiku paigaldamise vastutusrikas protsess.

Orelihooldaja Toomas Mäeväli

Torni trepikoja sanitaarremont

Aprilli esimesel poolel alustati Kaarli kiriku torni trepikoja sani-
taarremondiga. Trepikotta paigaldati tellingud kuni torni esime-
se vaheaeni.
Seinad ja vahelaed puhastati piiritusega, teostati krohviparan-
dused ning seejärel seinad ja lagi värviti.
Mai esimesel nädalal lõppesid trepikoja remonttööd. 
Kokku läks sanitaarremont maksma ca 5000€. 

REMONTTÖÖDEST

PÜHALAULU KOOL 
koguneb 

IV õppeaasta 
lõpetamise 

pidulikule vesprile 
Kaarli kirikus 

09. juunil kell 18.00.

Pühalaulu Kooli rahvas kostitab peale vesprit 
külalisi kohvi ja suupistetega. 

Kellel on olemas isiklik Eesti Laulupsalter, 
siis palun võtke see kaasa, et saaksime sellesse 

lisada vahepeal juurde kasvanud leheküljed.

Täiendav teave eerik@ekn.ee.

Kõik on väga oodatud, et rõõmustada üheskoos 
emakeelse kirikulaulu edenemisest.



Pilet 10–15€. Lastele kuni 12 a sissepääs prii. 
Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. 

TÕNIS MÄGI

Tõnismäel 
Tallinna 

Kaarli kirikus
HEATEGEVUSKONTSERDIL “SU SAMME KAJA”

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks

1. juunil kell 18

KÄRT
ANTS
JAAK  
MART 

JOHANSON

Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.

KALMISTUPÜHAD 2016

29. mail kell 13 
Põllküla kalmistul. Soome Püha Peetruse kogudus 

19. juunil  kell 13 
Siselinna kalmistul. Tallinna Toompea Kaarli kogudus

19. juunil kell 15.15 
Pirita kalmistul. Tallinna Jaani kogudus

19. juunil  kell 16 
Hiiu-Rahu kalmistul. Nõmme Rahu kogudus

19. juunil  kell 16.30 
Pärnamäe kalmistul Krematooriumi suures kabelis. 

Tallinna Jaani kogudus

24. juunil kell 12  
Rahumäe kalmistul. Vana (Kaarli) kabeli platsil. 

Tallinna Püha Vaimu kogudus

26. juunil kell 14 
Metsakalmistul (Vihma korral Metsakalmistu kabelis). 

Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

3. juulil kell 13 
Rohuneeme kalmistul. Viimsi Püha Jaakobi kogudus

3. juulil  kell 16 
Liiva kalmistul. Nõmme Rahu kogudus

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD

Head 1991., 2001.  ja 2011. 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 
18. septembril 2016 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 
21. augustil 2016 kell 10. 

Ootame kõiki 1966. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100.

ROMAN 
TOI 
100

KONTSERT 

21. juunil 2016 kell 17.30
Tallinna Kaarli kirikus

Ott Indermitte – bariton
Tallinna Kaarli kontsertkoor

Püha Vaimu kiriku kammerkoor 
Peeteli kiriku kammerkoor 

Toomkoguduse koor Laudate Dominum 
Viimsi koguduse kammerkoor

Segakoor KOSK lauljad
Orelil Piret Aidulo

Vahetekstid Arho Tuhkru

Roman Toi sünnipäeva tähistades mõtleme tänulikult 
kallile maestrole Kanadas ja 

soovime talle head tervist ja rõõmsat meelt.

SISSEPÄÄS VABA



JUUNI KIRIKUS... Leerikool
06. aprill – 26. juuni 2016

07. september – 4. detsember 2016
14. nov 2016 – 26. veebr 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 2. juuni kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 15. juuni kell 14

koguduse majas

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 

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september 

E, K, N, R kell 11-14
T kell 14-18.30

Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

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
E 30. mai kell 13.00 Missa
T 31. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

KAARLI KOGUDUSE KONTSERTKOOR. Dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere. 
Sissepääs vaba.

K 01. juuni kell 18.00 Kontsert Su samme kaja
TÕNIS MÄGI, KÄRT JOHANSON, VENNAD JOHANSONID ja KRISTA CITRA JOONAS. 
Laekunud kontserdituluga toetatakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu 
Tugikeskust ning sonditoitu vajavaid lapsi. Piletid Piletilevist ja tund enne algust 
kohapeal. Pilet 10€/15€. Kuni 12. aastastele sissepääs prii.

KUTSE JUMALA RIIKI
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, 
ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P 05. juuni kell 10.00 Missa 

Kaastegev Härlanda Oratooriumkoor Rootsist (Göteborgist).
E 06. juuni kell 13.00 Missa
T 07. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

SAMMONLAHTI KOGUDUSE LASTEKOOR JA LAULUVARPUSTE LASTEKOOR 
SOOMEST. Sissepääs vaba.

K 08. juuni kell 17 Kontsert
PETERBURI Püha Peetri kiriku KAMMERKOOR ja KELLAANSAMBEL Bjarozki Min-
skist. Sissepääs vaba.

N 09. juuni kell 18.00 Pühalaulu kooli vesper
Pühalaulu kooli  IV õppeaasta pidulik lõpetamine.

KADUNUD JA JÄLLE LEITUD
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10
P 12. juuni kell10.00 Missa. Kaastegev kammerkoor Canorus
E 13. juuni kell 13.00 Missa
T 14. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

DINA IKHINA JA DENIS MAKHANKOV – oreliduo Peterburist. Sissepääs vaba.
HALASTAGE!
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1
P 19. juuni kell 10.00 Missa 
E 20. juuni kell 13.00 Missa
T 21. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

ROMAN TOI 100. Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum Kaarli kogu-
duse kontsertkoor, Viimsi Püha Jakobi koguduse kammerkoor, Püha Vaimu kiriku 
kammerkoor. Sissepääs vaba.
P 26. juuni kell 10.00 Missa, Leeripüha

ISSANDA TEENISTUSES
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade 
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
E 27. juuni kell 13.00 Missa
T 28. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

Peterburi laste viiuliansambel, laulusolistid. Sissepääs vaba.


