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SÕNAD JA TEOD
Apostel Paulus kirjutas niimoodi „kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele“. Ta 
kutsus neid üles määrama kindlaks oluline, innustas olema puhtad ja laitmatud, „täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse 
Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks“. 
Vaatamata sellele, et kirjutatu on pärit 1.sajandist,  ei ole Pauluse sõnad kaotanud oma aktuaalsust. Nii nagu Filippi koguduse 
liikmetele oli vaja usuteel püsimiseks kinnitust ja julgustust, mõjuvad need sõnad ka meile jõudu andvalt. Samuti on hea teada, 
et vastastikune toetamine ja osaduses olemine on läbi kristluse ajaloo kandnud usklike vaimulikus kasvamises väga suurt rolli. 
Paulus palvetas kaaskristlaste eest, paludes neile kasvavat armastust. Olgu see meile julgustuseks ja eeskujuks, et meilgi 
oleks oskust oma teekaaslaste elukäiku tähele panna ja nende eest Jumalat paluda. Jätkugu kõigil, kes on otsustanud elada 
koos Kristusega, oskust Teda alati ja kõiges usaldada, olgu meil jõudu üksteist armastada ja jäägu Tema arm meid kõiki saat-
ma igal meie elupäeval.

Diakon Saima Sellak-Martinson 

VÄGEV PIDU HOOAJA LÕPUKS

Koguni viis Kaarli koguduse laulukollektiivi lõpetasid oma hoo-
aja kaunis Suure-Jaanis, kus 17. juunil 2017 toimus kolmas 
Suure-Jaani vaimulik laulupäev. Et ilm oli ilus, kontsert oli osa 
Suure-Jaani muusikapäevade kavast ja üritus oma mastaabilt 
kerkis kohalikus kultuurielus selgelt esile, oli kuulajaid meeldi-
valt palju. Esinesid nais-, sega-, laste- ja pasunakoorid. Kahest 
esimesest moodustati ka ühendkoor, nagu päris laulupeol. 
Kokku oli esinejaid 71 kollektiivist ehk rohkem kui Suure-Jaani 
laululavale ära oleks mahtunud. Kaarli kogudusest olid esineja-
te seas kontsertkoor, kammerkoor Canorus, naiskoor, tütarlaste-
ansambel ja lastekoor. Üldjuhi dirigendipulti olid meilt oodatud 
Piret Aidulo, Kersti Petermann ja Maarian Lend, lisaks veel ko-
guduse kunagised töötegijad Ene Üleoja, Raul Talmar ja Helika 
Gustavson-Rätsep. 
Laulupäeval rõõmustas rongkäik, mis tagas kontserdile juba 
eelnevalt mõnusa meeleolu. Hea lükkena olid puhkpilliorkestrid 
paigutatud hajusalt laiali mööda rongkäigutrassi mängima, mis 
tagas selle, et rongkäiku saatis pidevalt muusika. Rõõmustas 
ka kontserdi ülesehitus, sõnaline osa ei lämmatanud muusi-
kat ning üritus oli mõõdukalt pikk. Ning kui taeva kingitusena 
poleks pidulistele pakutud nii ilusat ilma, oleks see korralda-

Fo
to:

  M
ar

ika
 Ka

ha
r

jate suurt tööd kõvasti rikkunud. Natuke õnnetumalt läks las-
tekooride osal. Kuna laulupäev toimus mõned päevad pärast 
suvevaheaja algust ning takkapihta laulupeo aastal, mis niigi 
kooridele koormav, oli lauljaskond küllaltki väike. Puudusid kõik 
laulupeol osalevad kristlikud lastekollektiivid. Kui see oli veel 
paratamatu, siis suur arenguruum on repertuaarivalikus. Kah-
juks kõlas laulupäeval mitu laulu, mis olid kas paljudele liiga 
rasked või jäid vabas õhus kaugeks. Peep Sarapiku „Õhturahu“ 
ja Andres Uibo „Agnus Dei“ sobivad küll väiksemasse kirikusse 
ja intiimsemasse atmosfääri, kuid poleks laulupäeva kavasse 
küll tohtinud kuuluda. Rasketest lauludest on aga veel rohkem 
kahju, sest üksi ei saada neid eales tasemeni, mis lubaks neid 
laulda oma kiriku jumalateenistusel või koori kevadkontserdil. 
Mart Jaansoni seade reformatsiooni hümnist „Üks kindel linna 
ja varjupaik“ oli aga nii raske, et lugu oleks seisma jäänud, kui 
Endrik Üksvärav poleks olnud dirigendina nii geniaalselt osav. 
Publiku kõrval võiks ka laulja saada pidu nautida, ilma et peaks 
hambad ristis vaeva nägema. See juhtub aga ehk juba järgmi-
sel, neljandal Suure-Jaani laulupäeval.

Pärtel Toompere



TÖÖD ORELIS JUUNIS...

Need sõnad vallandusid Nelipühal, 4. juunil Nõmme Rahu 
kirikuaias, kui laululava kohale kerkis meie armastatud Maar-
jamaa trikoloor, mille kinkis Nõmme Rahu kogudusele endine 
Nõmme linnaosa vanem ja praegune riigikogulane Tiit Terik. 
„Lehvigu see sini-must-valge trikoloor siin aias järgnevailgi pi-
dulikel sündmustel!“ oli kingituse üleandja soov. Jaan Tamm-
salu algatusel puhkes selle järel kogu peole kogunenud rahvalt 
Enn Võrgu „Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga...“
Taevaski oli Eesti lipu sinisega üht värvi ja selle laulupäeva tun-
nusviis „Kõik taevad laulvad“  iga muusikakollektiivi esinemist 
kuulutamas.
Selle aasta Nelipüha kaasas Nõmme Rahu kirikuaeda kahe, 
so EELK Tallinna ja Lääne-Harju praostkondade vaimulikud 
ja muusikakollektiivid, et koos tähistada sajanditevanuse kiri-
ku sünnipäeva ja meie Isamaa trikoloori õnnistamise153-ndat 
aastapäeva.
Kontserdile eelnes armulauaga palvus. Teenisid mõlema 
praostkonna vaimulikud: EELK Tallinna praost ja Tallinna Jaani 
koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, EELK Lääne-Harju praost 
ja Hageri Lambertuse koguduse õpetaja Jüri Vallsalu, EELK 
assessor ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander jt 
vaimulikud.
Ühendkoorilt kõlanud L. v Beethoveni „Kõik taevad laulvad“ 
(juhatas Veljo Reier) oli avaakardiks järgnevale kontserdile. 
Meie Tallinna Kaarli kogudus oli esindatud laulupäeval 5 muu-
sikakollektiiviga: kammerkoor „Canorus“ (Piret Aidulo), etteval-
mistus- ja mudilaskoor (Pärtel  Toompere ja Maarian Lend),  
kontsertkoor (Piret Aidulo ja Pärtel Toompere), naiskoor (Kersti 
Petermann).
Oma osa panustasid muusikutena Pille Metsson, Piret Aidulo ja 
Maarian Lend ning keelpilliansabel ja pasunakoor.
Kollektiivide esinemisele elas publik meeldivalt kaasa, laskma-
ta end häirida lauluväljaku lähedalt mööduvast elektrirongist või 
taevas lendavast lennukist.
Ühislauludele „Oh Looja Vaim, nüüd hingesse“ ja „Üks kindel 
linn ja varjupaik“ haarati kaasa ka kuulajaskond.
Tallinna praostkond koos oma vahendajatega (Imbi Laas, Pille 
Metsson, Nõmme Rahu kogudus) tänas lillede ja kingitustega 
EELK praostkonna laulupäeva üritustele oma panuse osutanud 
juhtivtegelasi, vaimulikke ja muusikakollektiivide juhte.
Palvusest ja kontserdist osalejate arvukus ja peomeeleolu, 
kõikide muusikakollektiivide kordaläinud esitus viitas sellele, et 
Eesti on kindlalt vaimulik riik, nagu seda väitis peo lõppsõnas 
Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander.

Virve-Aino Nuka

Tolmuste tööde teostamiseks püstitati rõdule kasvuhoone, mis 
jääb sinna kuni oreliremondi lõpuni. 

Fo
to:

 Ve
iko

 Ilu
s

Tallinna Oikumeeniline Naiskoor. Juhatab Aivi Otsnik

“SININE ON SINU TAEVAS...”

TOETA KA SINA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole 
EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele 
ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind jääb 
vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on 
kokku 5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist 
6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.
Seisuga 28. juuni 2017 on annetustena laekunud 

92 760€  ja kirikule kingitud 766 orelivilet

Juunis jätkusid oreli remonditööd kirikus. Kohe kuu alguses 
tõsteti teise ja kolmanda manuaali tuulepõhjadelt pooled viled 
maha. Orelirõdu muutus taas vilelaoks. Tolmuste tööde teos-
tamiseks püstitati rõdule kilemaja, mis jääb sinna kuni oreli-
remondi lõpuni. Selles ruumis saab viled ja detailid tolmust 
ja tahmast puhtaks puhuda ning tekkinud tolmu imeda juba 
tolmuimejasse, ilma sellega kogu kirikut määrimata. Orelikapi 
sees toimus tagaseina ning lae katmine tiheda puidust sirmiga. 
Juuni on olnud taas uue olukorraga harjumine nii meistritele, 
kui ka muusikutele, kes vaatamata suure osa vilede puudu-
misele on siiski saanud orelit kasutada. Hollandis algas puu-
duvate orelivilede valmistamine, uued viled saabuvad eeldata-
valt augustis. Pideva taustatööna on toimunud pneumaatiliste 
lõõtsakeste ja membraanide valmistamine, see töö jätkub veel 
paar kuud.

Orelimeister Toomas Mäeväli
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KAARLI KOOLI HEATEGEVUSLIK LAAT JA KEVADKONTSERT

04. juunil toimus Kaarli Koolis heategevuslik laat ja kevadkont-
sert. Aktsiooni käigus koguti 1745 eurot, mida kasutatakse Kaarli 
Kooli juurdeehituse tarbeks. 
Laat oli meeleolukas, meid soosis suurepärane ilm. Tegevusi, 
muusikat ja melu oli seekord varasemaga võrreldes rohkem. 
Kevadlaadal sai osta lilli ja istikuid, käsitööd, looduskosmee-
tikat, koduseid küpsetisi, maiustusi, taimeteesid ja hoidiseid, 
raamatuid, teise ringi riideid ning palju muud. Mitmes müügile-
tis tegutsesid lapsed ise. Kohvik meelitas koduste hõrgutiste-
ga, grilliti liha, pakuti vahvleid, salateid ja smuutisid. Tegutses 
koolivormi taaskasutus lett. Lastele mõeldud tegevustoas joo-
nistati Eesti Lipu päeva puhul liputemaatikaga seotud pilte, au-
hinnaks loomulikult liputemaatikaga meened. Skaudi lipkond 
Tormilind korraldas kevadlaadal noortele erinevaid tegevusi 
– küpsetati lõkkesaia, jagati skauditarkusi jm. Õnneloosis osa-
lejaid oli samuti parasjagu. Ühesõnaga – tegevust jätkus nii 
suurtele kui väikestele laadalistele! 
Kevadkontserdil esinesid Kaarli Kooli lapsed. Rohkearvulisele 
publikule esinesid nii väikesed kui juba suuremad lauljad ja pil-
limehed.
Võib öelda, et sellest üritusest on saanud traditsioon. Raha 

kogutakse juba 4 aastat. Aasta tagasi koguti 1520 eurot, mida 
kasutati kooli võimla remondiks. Kõige olulisem on aga laste, 
õpilaste, vanemate ja kollektiivi siiras soov panustada kooli 
ühistesse tegemistesse. Laadakorralduse põhituumiku moo-
dustasid lapsevanemad. 
Suur ja südamlik tänu kõigile, kes pakkusid välja värskeid ideid, 
viisid läbi töötube, olid müügilettide taga, praadisid, grillisid, 
keetsid ja küpsetasid, küsisid või annetasid loteriiauhindu, ko-
ristasid, vedasid mööblit ning tehnikat, olid kohal laadapäeval 
või panustasid muul moel! Heategevuslaadad on osa meie ühi-
sest identiteedist ja neil on oluline roll meie laste kasvamisel 
hoolivateks ja vastutustundlikeks kodanikeks. Hoiame seda 
traditsiooni. Koos suudame me palju rohkem!
Laada tulu saab suurendada, tehes annetuse Kaarli Kooli ar-
veldusarvele EE332200221056298548 selgitusse märgusõna 
KEVADLAAT.
Veelkord suur tänu kõigile, kes aitasid õnnestumisele kaasa!

Mari-Ann Oviir

KOGUDUSERAHVAGA NARVAT AVASTAMAS

3. juunil, Nelipüha laupäeval käisime koguduse liikmetega eks-
kursioonil meie piirilinnas Narvas. 
Jalutasime koos giidiga maa all Victoria bastioni käikudes ja 
ronisime linnuse treppidest üles. Aleksandri kirikus võttis meid 
vastu preester Vladimir Batuhtin, kes tutvustas nii kirikut kui ka 
koguduse tegemisi. Narvas sõime ka maitsva lõuna ja tegime 
bussiga tiiru, et näha linna üldist elu-olu ja igapäevast toimi-
mist. Tagasiteel sõitsime läbi kaunist Narva-Jõesuust ja tegime 

ka pisikese peatuse Valaste joa juures. Reisi muutsid eriliselt 
meeldejäävaks ilus ilm ja suurepärane reisiseltskond, kuid mai-
nimata ei saa jätta nii toredat bussijuhti Martinit kui põhjatute 
teadmistega „giidi“ Vootele Hansenit, kes oskas kogu sõidu väl-
tel rikastada meid uute teadmistega nii geograafiast kui aja- ja 
kultuuriloost pärit faktidega. Suur tänu kõigile!  

Saima Sellak-Martinson

Narva Aleksandri kirikus Kohalik giid tutvustab Victoria bastionis Narva ajalugu



JUULI KIRIKUS... Leerikool
13. september – 10. detsember 2017

TEELISTE KIRIK
01. juuni – 31. august 

E, N, R kell 10–15
T kell 13–18
K kell 10–15
P kell 9–12

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

E, T, N    kell 10–13
K    kell 10–13; 14–16
R    suletud

Õpetaja Jaak Aus
puhkusel 01.–29. juuli
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
aeg eelnevalt kokku leppida
Diakon Saima Sellak-Martinson
puhkusel 01.–31. juuli

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma 
kadunut. Lk 19:10
P 02. juuli kell 10.00 Missa 
E 03. juuli kell 13.00 Missa
T 04. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli kammerkoor Canorus Piret Aidulo juhatusel, Maris Lend – flööt ja 
Marika Kahar – orel. Sissepääs vaba

HALASTAGE! – Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse 
seadust. Gl 6:1
P 09. juuli kell 10.00 Missa
E 10. juuli kell 13.00 Missa
T 11. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Piret Aidulo – orel, kaastegev solist. Sissepääs vaba
ISSANDA TEENISTUSES – Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja 
majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 16. juuli kell 10.00 Missa 
E 17. juuli kell 13.00 Missa
T 18. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Maria Lebedeva – orel (Peterburg)
ARMASTUSKÄSK – Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, 
sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled 
minu päralt! Js 43:1
P 23. juuli kell 10.00 Missa 
E 24. juuli kell 13.00 Missa
T 25. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu

Maria Blaževitš – orel, Tomski ja Tjumeni filharmoonia solist. Sissepääs vaba
KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse 
Tema auhiilgust! Js 60:2
P 30. juuli kell 10.00 Missa 
E 31. juuli kell 13.00 Missa

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD

Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 27. augustil 2017 kell 10. 
Ootame kõiki 1967. aastal ja varem leeris käinud koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100

1992., 2002.  ja 2012. aastal Kaarli koguduses leeris käinud koguduseliikmed on
oodatud pühapäeval 17. septembril 2017 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse.

Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 12. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100


