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Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! Jos 1:9
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SÕNAD JA TEOD
Alanud on uus Issanda Aasta 2021.
On päris tavaline, et aastavahetuse paiku hakatakse vaatama tagasi mööduvale aastale ja proovitakse ennustada algaval 
aastal toimuvat, olgu siis poliitikas, majanduses või üksikinimese tasandil.
Vaadates tagasi aastale 2020 saan nõustuda ühe ajakirjaniku ütlusega, et mööduva aasta ülekaalukas tegija on COVID-19 
viirus - ei ole valdkonda ega eluala, kus viirus ei oleks mõjutanud kõike meid ümbritsevat. Usun, et paljud plaanid ja mõtted on 
jäänud inimeste elus teostamata või on siis neid oluliselt muudetud.
Ka koguduse elu korralduses on toimunud mitmeid muudatusi: esmakordselt viisime läbi leeritunnid interneti vahendusel, ka 
palvuseid ja jumalateenistusi sai jälgida koguduse Youtube kanalil. Tugevalt on olnud häiritud kõikide töövaldkondade tegevus 
ja ka Kaarli Kooli igapäevane elu. Kõik see on tekitanud lootusetust, jõuetust ja ebamäärasust tuleviku ees.
Nii võimegi vaadata tagasi ja näha vaid negatiivset ja kurvastavat möödunud aastast.
Ometi see nii päris ka ei ole. See aeg on mind pannud paljus mõtlema teisiti. Olen ka oma elus teinud palju rutiinselt mõttega: 
nii on alati tehtud ja teisiti otsekui ei saa. Aga saab ja peabki saama.
Küsimus on vaid selles, mis on meie elu edasiviiv jõud ja mõte? Pühakirjas võime korduvalt puutuda kokku küsimusega: Kel-
lele me loodame?
Nii saame kristlastena minna vastu uuele aastale ikka selle sama lihtsa usaldusega oma Issandale. Nii nagu võisime kogeda 
Tema juhtimist ja hoidmist möödunud, keerulisel aastal saame minna vastu ka uuele aastale. Peame vaid ise Teda usaldama 
rohkem. Hoidma oma mõtted ja palveelu avatud. Osaledes armulaual ja ikka ja jälle kohtudes Kristusega, saame vaid kinnitust 
neile sõnadele, mis on ka jaanuari kuu juhtsalmiks: Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa 
lähed! Jos 1:9
Soovin meile kõikidele alanud aastaks kasvamist usus, et võiksime usaldada Teda ja loota Temale, et kogeda imelist armastust 
ja hoidmist, mida Issand meile pakub.

 Rõõmu ja rahu soovides koguduse õpetaja Jaak Aus

Kaarli koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäeva missa
Kuningas Karl XI järgi nime saanud 
Kaarli kirik pühitseti neljandal advendipü-
hal 1670. aastal. Kirik ehitati Rootsi gar-
nisonis teeninud soomlaste ja Toompea 
eestlaste tarvis, kellele vähemalt 1636. 
aastast alates oli peetud jumalateenis-
tusi Toompea lossi saalis. Soomlasi ja 
eestlasi teenisid toona Tallinna Toom-
kiriku soome-eesti koguduse õpetajad. 
1690. aastal soome ja eesti kogudus 
eraldusid ja said iseseisvateks. Peale 
esimese Kaarli kiriku hävimist 1710. 
aastal tegutses Kaarli kogudus aastatel 
1739–1863 Tallinna Püha Vaimu kiriku 
koosseisus. Praeguses Kaarli kiriku hoo-
nes toimus esimene jumalateenistus 4. 
advendil 1870. aastal.
Neljanda advendi missal 20. detsemb-
ril tähistasime Kaarli koguduse 350. ja 
Kaarli kiriku 150. aastapäeva. Ehkki 
soome-eesti kogudus tegutses juba 
varem ja võiksime kogudusena tähistada 
ka veel väärikamat numbrit, oleme kogu-
duse alguseks lugenud tegutsemist päris 
oma kirikuhoones Kaarli koguduse nime 
all.
Missa oli tavapärasest pidulikum, jutlus-

tas EELK peapiiskop Urmas Viilma ja esi-
ettekandele tuli Mart Siimeri Laudamus. 
Teos oli tellitud koguduse 350. ja kiriku 
150. aastapäevaks ja seda  rahastas Kul-
tuurkapital.
Teos on kirjutatud segakoorile ja orelile 
ning kogudusele kaasa laulmiseks.
Esiettekande tegi koroonapiirangute tõttu 

koguduse kollektiivide lauljatest moodus-
tatud koondansambel, mida juhatas Piret 
Aidulo ja orelil saatis helilooja Mart Sii-
mer.
Missal oli kasutusel erilaululeht, millelt 
sai lugeda koguduse õpetaja Jaak Ausi 
tervitust: “Rudolf Hurt kasutab oma 1912. 
aasta kõnes sõnapaari „koguduse jäti-

Peapiiskop Urmas Viilma seab armulauda



sed“. Ta nimetab nii üht osa kogudusest, 
mis tollases kõnepruugis tähendas aas-
tal 1739 alles jäänud koguduseliikmeid. 
See sõna tekitas kantselei töötajates 
tänases tähenduses palju elevust – meie 
keel on ajas muutunud ja sõnad erineva 
tähenduse saanud. 
Tänasel koguduse juubelil saame 
tõdeda, et õnneks ja tänu Jumala armule 
ei räägi me kogudusest ja liikmetest, kui 
alles jäänud jäägist. Kaarli kogudus ja 
kirik on jätkuvalt Tõnismäel püsinud ja 
toimib edasi. Ei ole seda kirikut ja kogu-
dust murdnud aastad ega ajastud. Keel 
ja inimesed muutuvad, poliitilised olukor-
rad vahetuvad, aga Kristuse Kirik jääb.
Täna saame olla tänulikud, et aastaküm-
nete jooksul on olnud inimesi, kes on 
seda kogudust tähtsaks ja omaks pida-
nud. Kirik on oma aja jooksul korduvalt 
uuenenud ja saanud ka tänaseks uue 
siseilme. Kapitaalremondi on läbinud ka 
orel ja ees on mitmeid suuremaid välja-
kutseid. Lisaks koguduse tavapärastele 
tegevustele tegutseb Kaarli Kool ja sel 
aastal sai valmis kooli tarbeks koguduse-
maja juurdeehitus.
Ikka ja jälle on küsitud, miks üks kogu-
dus seda kõike teeb? Vastus sellele on 
lihtne: see on meie kõikide ülesanne, et 
rõõmusõnum Kristusest jõuaks võimali-
kult paljudeni ja inimesed jõuaksid oma 
hinge päästeni. See on iga koguduse ja 
üksikkristlase roll ja ülesanne.
Tänasel päeval saame rõõmustada, et 
kogudus on elav ja toimiv. Saame tänada 
paljude inimeste eest, nende pühendu-
mise eest ja olla tänulikud Jumalale, et 
Tema arm on seda kogudust kandnud.”
Tavapäraselt toimub koguduse aasta-
päeval meie heade kaastöötajate täna-
mine. Sel aastal andsime peale missat 
lisaks koguduse tänukirjadele üle ka 
EELK tunnustused: 

EELK teeneteristi tunnustusmärk:

Marika Kahar – Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse organist-koorijuht

EELK aukiri:

1. Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor  
2. Martin Helme – nõukogu ja endine 
juhatuse liige 
3. Anne-Mai Nau – Kaarli Kooli armasta-
tud ja hinnatud lasetaiaõpetaja. 

EELK tänukiri:

1. Monika Klaas – Tallinna Kaarli kogu-
duse kauaaegne naiskoori ja segakoori 

abidirigent
2. Kristel Kleinot – koguduse nõukogu ja 
juhatuse liige, vabatahtlik kaasateenija 
jumalateenistustel
3. Andre Mägi – koguduse nõukogu liige, 
revisjonikomisjoni liige
4. Veera Taleš – 70. sünnipäev, solist, 
tubli kaasateenija 
5. Toomas Bubert – 60. sünnipäev, solist, 
tubli kaasateenija 
6. Ott Indermitte – solist, tubli kaasatee-
nija 
7. Mirvet Luik – kammerkoori „Canorus“ 
laulja 
8. Vello Västrik – kontsertkoori laulja 
9. Rein Piilpärk – nõukogu liige ja kogu-
duse kaastöötaja 
10. Lea Krall – Kaarli Kooli armastatud ja 
hinnatud klassiõpetaja 
11. Made Torokoff-Engelbrecht – Kaarli 
Kooli armastatud ja hinnatud tugispetsia-
list (psühholoog ja logopeed) 
12. Elis Erm – pühendunud kaastöö eest 
Kaarli Kooli nõukogus 
13. Andres-Sven Kruusmann – kogu-
duse nõukogu liige ja abiline jumalatee-
nistustel. 
Kuldne märk (antakse neile, kes on olnud 
koguduse kaastööline vähemalt 25 aas-
tat): 
Marika Kahar, Einar Soone, Piret Aidulo, 

Peale jumalateenistust toimus koguduse aastapäevaks ilmunud jutlustekogu “Su palve viirok tõuseb 
taeva poole tänus” esitlus. Kõik kaastöötajad, keda sel päeval tänati, said raamatu endale kingituseks  

Külli Saard, Rein Vrager, Sven Torpel, 
Signe Aus, Jaanus Ruiso, Vahur Raid, 
Vootele Hansen, Meelis Holsting

Hõbedane märk (antakse neile, kes on 
olnud koguduse kaastööline vähemalt 15 
aastat):
Helen Treier, Ines Ormus, Margit Umjärv, 
Erik Peinar, Merike Holsting, Ardi Vigor, 
Merike Martinson, Peep Väljaste, Diane 
Starkopf, Mari-Ann Oviir, Eva Maksimova

Koguduse tänukiri

1. Raili Reinsalu – Canoruse aktiivne-
laulja
2. Heiki Puhk – Canoruse aktiivne laulja
3. Lehte Karula – kontsertkoori laulja
4. Aivar Suur – kontsertkoori kodulehe 
hooldaja
5. Siim Mõistlik – juhatuse ja nõukogu 
liige
6. Maara Vint – Sulase kunstnik ja kaas-
autor

Kogudusel oli aastapäeva tähistamiseks 
plaanis mitmeid sündmusi, mis tänu viiru-
sele ära jäid. Kuulutasime seetõttu järg-
neva aasta juubeliaastaks, et kõik meie 
head mõtted teoks saaksid.

Külli Saard



VASTUVÕTT KAARLI KOOLI 1. KLASSI 
2021/2022. õppeaastaks on alanud!

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli 
tuleb lapsevanemal esitada kooli 

allkirjastatult paberkandjal järjekorraankeet või 
elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Kogu vajalik info Kaarl Kooli ja vastuvõtu kohta, sh järjekorra 
ankeet, on kättesaadav kooli kodulehel www.kaarlikool.ee

Registreerimine kuni  30. jaanuarini 2021.

Miks kandideerida koguduse 
nõukogusse?
17.–24. jaanuaril 2021 toimuvad korralised Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse nõukogu valimised ja lõpevad 4 aastat ametis 
olnud nõukogu volitused. Praegune nõukogu on olnud tegus 
ja hästi toimiv. Selle nõukogu tegevuse aega jäävad mitmed 
suured koguduse elu ja tegevust veel mitmed aastakümneid 
mõjutavad otsused.
 

Mida teeb koguduse nõukogu? 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja järgi on koguduse 
nõukogu toeks vaimulikele koguduse usulisel ja kõlbelisel üles-
ehitamisel ja koguduse tegevuse edendamisel; valib koguduse 
juhatuse liikmed ning sinodisaadikud ja nende asendusliikmed 
ja vajadusel kutsub enne tähtaega tagasi; jälgib juhatuse tege-
vust koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise korral-
damisel; nimetab vajadusel audiitori; kinnitab koguduse majan-
dusaasta aruande ja võtab vastu eelarve; vajadusel otsustab 
koguduseliikme maksud ja nende tasumise tähtpäevad (seni 
oleme jäänud vabatahtliku suurusega liikmeannetuse juurde); 
täidab muid kirikuseaduses ettenähtud ülesandeid ja kohustusi.
Põhikirja järgi on nõukogus 7 kuni 30 valitavat liiget. Kaarli 
koguduses oleme viimase kolmekümne aasta jooksul, millal on 
kehtinud praegune põhikiri, valinud nõukokku kolmkümmend 
liiget. Volituste aeg on neli aastat. Koguduse õpetajad on nõu-
kogu liikmed ameti poolest ja diakonid on nõukogus sõnaõigu-
sega. 
Nõukogu peab vähemalt kord aastas koguduse õpetaja juha-
tamisel koosoleku. Meie koguduse nõukogu on tavapäraselt 
käinud koos mitu korda aasta jooksul.

Miks on koguduse nõukogu oluline?
Koguduse nõukogu kaudu toimub koguduse omavalitsus ja 
enesekorraldus. Tallinna Toompea Kaarli kogudus korraldab 
oma majandustegevust ja õpetajatele palga maksmist ise. Meie 
koguduse elu ei ole korraldanud alguses suurmaaomanikest 
mõisnikud, ka mitte kihelkonda kuulunud valdade esindajad 
mõisnike kõrval. XIX sajandil valis koguduse peakoosolek neli 
vöörmündrit ja Mõigu vald ühe vöörmündri, kes koos rüütel-
konna poolt määratud patrooni ja Toomgildi määratud kaaspat-
rooniga korraldasid koguduse majandustegevust.
Taoline enesekorraldus sai eeskujuks hilisema vaba rahva-
kiriku rajamisel. Ma väga loodan, et erinevad rühmad kogu-
duse juures esitavad koguduse nõukokku kandidaadid. Iga koor, 
seeniorid, viimaste aastate noorteleeris käinud, kes on osalenud 
ühistel ettevõtmistel, kogudseliikmetest lastevanemad, kelle lap-
sed õpivad Kaarli koolis või lasteaias, on kutsutud oma kandidaati 
esitama. Eelkõige sagedased kirikulised, sest kes teist paremini 
teab koguduse igapäevaelu. Andke enda soovist teada kogu-
duse vaimulike assistendile koguduse Urmo Treisatile (urmo.
treisalt @ kaarlikogudus.ee).
!

Kes võib kandideerida koguduse nõukokku?
Konfirmeeritud koguduse liikmed, kes 2020. aastal või alanud 
2021. aastal on käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse. 
Armulaua sakramendist võib olla osa saanud ka mõnes teises 
EELK koguduses

Juhatuse esimees Vootele Hansen  

Avaldame siinkohal tänulikult õpetaja Ivar-Jaak Salumäe 
tagasiside raamatule: “See on eriline ja erakordne raamat! 

Eestis ei ole sellele võrdset varem ilmunud. Võib-olla mujalgi 
mitte. Panna samade kaante vahele kiriku ajalugu ja kogu-
duse ajalugu, vaimulikkond rikkaliku elulooandmestikuga, 
läbi põimida rohke ajaloolise fotomaterjaliga ja dokumenti-

dega, ja sinna juurde lisada kogu kirikuaastat kattev ülisisu-
kas postill – sellist raamatut hoian käes esimest korda! Seda 
tööd on saatnud suur õnnistus ja see töö saab õnnistuseks 

paljudele!”

Jutlustekogu on müügil kiriku raamatuletis ja 
koguduse kantseleis hinnaga 25€.



JAANUAR KIRIKUS... LEERIKOOL 

23. jaanuar – 11. aprill.2021
10. aprill – 20. juuni 2021

Info ja registreerimine: 
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, R    kell 10–13
T, N    kell 10–13, 14–16
K    kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, Tiit Zeiger, Meelis 
Holsting, Kevin Kirs. Kohtumine tuleb 
eelnevalt kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

KODUNE ARMULAUD
Soovi ja vajaduse korral käivad 

koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas 
ja hooldekodus armulauda jagamas.

Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või 
otse vaimulikule.

Diakon Saima Sellak-Martinson
 5301 5848

Koguduse kantselei 6199 100

R 01. jaanuar kell 12:00 Missa, Uusaasta
ISSANDA TEMPLIS – Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu 
kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14
P 03. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 04. jaanuar kell 13:00 Missa
T 05. jaanuar kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga

Marika Kahar orelil
K 06. jaanuar kell 17:30 Missa, kolmekuningapäev
N 07. jaanuar kell 07:45 Missa
RISTIMISE AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rm 8:14
P 10. jaanuar kell 10:00 Missa, Kristuse ristimise püha

kell 12:00 Missa, Kristuse ristimise püha
E 11. jaanuar kell 13:00 Missa
T 12. jaanuar kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga

Piret Aidulo orelil
K 13. jaanuar kell 17:30 Missa
N 14. jaanuar kell 07:45 Missa
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE – Seadus on ju antud Moosese 
kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 17. jaanuar kell 10:00 Missa
E 18. jaanuar kell 13:00 Missa
T 19. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Violetta Viktoria Haletskaja orelil. Sissepääs vaba.
K 20. jaanuar kell 17:30 Missa
N 21. jaanuar kell 07:45 Missa
JEESUS ÄRATAB USULE – Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, 
ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
P 24. jaanuar kell 10:00 Missa
E 25. jaanuar kell 13:00 Missa
T 26. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Un Canto laste laulustuudio solistid ja Ivan Stegolevi laste puhkpilliansambel, 
Maria Kondratjeva (sopran). Sissepääs vaba.

K 27. jaanuar kell 17:30 Missa
N 28. jaanuar kell 07:45 Missa
TEENIMATU ARM – Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma 
õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 31. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on 

võimalik saata oma eestpalvesoove ka 
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 
murepalved kantakse jumalateenistustel 

ühises palves Jumala ette. 
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

Oleme tänulikud, kui toetate Kaarli kogudust

Annetuse saaja: 
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295

Märksõna: “liikmeannetus”, “jumalateenistuse annetus”, “toetus kogudusele”.


