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SÕNAD JA TEOD
Armsad, kaasteelised!
„Issand, ma hüüan sind appi, tõtta mu juurde“ – nende sõnadega algab psalm 141 Taaveti laulude kogumikust. Eesti üks 
viljakamaid heliloojaid Cyrillus Kreek, kelle sünnist möödub märtsis 133 aastat, kirjutas sellele laulule ja veel mitmele psalmile 
eestikeelse koorimuusika seade. Psalmidele ja eesti rahvaviisidele emakeelset koorimuusikat komponeerides andis ta olulise 
panuse meie kauni keele säilimisele ja vaimse sügavuse usklike inimeste palveelule.
Palve kuulub usklike inimeste usuelu keskmesse. Palves avab inimene oma hinge Jumalale, oodates temalt abi ja vastust. Ka 
ülal nimetatud psalmi kirjutaja palub Jumalalt lahendust kiusatuste võitmiseks. See on inimhinge üllas väärtus, kui kõigepealt 
nähakse eneses nõrkust seista vastu kiusatustele ja seejärel hüüda Issandat appi nendest pääsemiseks.
Paastukuul meenutame, kelle väega võitis Jeesus kõrbes kuradi poolt etteseatud kiusatused /Mt 4:10/. Vaatame ka endasse, 
kas me ise suudaksime vastu seista erinevatele kiusatustele ja väljuda neist võitjana! Õpime oma tegusid kaaluma Jumala 
„kaaluga“, mitte sõprade ja tuttavate pilgu läbi.
Kui inimeses kaalub Jumala armastamise üles enesearmastus, siis sarnaneme Taanieli raamatust tuntud Pärsia kuningas 
Dareiosele. Tema enesearmastust ära kasutades andsid asehaldurid kuningale kinnitamiseks seaduse, mis kohustas igaüht 
palvetes pöörduma ainult kuninga poole. Seadusega sooviti kõrvaldada juudi rahvusest kuninga asetäitjat Taanieli, kes oli 
kuninga silmis väga hinnatud. Teda süüdistati igapäevases palvetamises Iisraeli Jumala poole ja karistuseks pidi ta heidetama 
lõvide koopasse. Kuningas kahetses otsust, aga seadust ei saanud muuta. Nii ta usaldas Taanieli päästmise Iisraeli Jumalale, 
öeldes talle: „Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind!” /Tn 6:17/   
Kuninga kahetsemine on meeleparanduse ja alandlikkuse tunnuseks. Nüüd kaalus temas Jumala armastamine üles enese-
armastuse ja ta soovis paastumisega kaasa aidata olukorra lahendamisele nagu on kirjutatud Taanieli raamatus: „Kuningas 
läks oma paleesse ja veetis öö paastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua, ja tal ei olnud und.“ /Tn 6:19/ Seal, kus  
Jumal aitab, lõppeb kõik õnnelikult. Taaniel väljus võitjana! 
Paastumine on inimesele õndsusloolise tähendusega, sest selliselt väljendatakse siirast kahetsust ja soovi meelt parandada. 
Kui oleme paastuajal suutnud ennast kas või natukenegi paremaks muuta, saame rõõmu tunda Jeesuse tarkadest sõnadest: 
„Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, 
kellele ei ole vaja meeleparandust.” /Lk 15:7/

Kaunist emakeelepäeva Cyrillus Kreegi koorimuusikaga ja tasast meelt Palmipuudepühaks,
diakon Tiit Zeiger

Kogudusel on uus nõukogu ja juhatus 
7.–14. veebruarini toimusid koguduse 
uue nõukogu valimised.
Täiskogu liikmete nimekirja kanti 471 
täieõiguslikku koguduseliiget. Hääleta-
misel osales 108 täiskogu liiget (22,9%) 
ja hääletada sai nädala jooksul kirikus.
Nõukogu liikmeteks valiti: Piret Allik, 
Elis Erm, Vootele Hansen, Martin 
Helme, Kajar Kadajas, Kärt Kase, 
Kristel Kleinot, Janno Koplimets, Lea 
Krall, Viktor Kriesenthal, Andres-Sven 
Kruusman, Margit Leerimaa, Rolf Liiv, 
Tõnis Maldre, Piret Marvet, Heljo 
Murd, Andre Mägi, Georg Männik, Ave 
Pajo, Tiina Pauman, Erik Peinar, Bert 
Ken Raudberg, Tiiu Rikko, Mart Siil-
man, Mall Sume, Brigita Tasane, Lud-
vig Tasane, Ardi Vigor, Eda Viisma ja 
Peep Väljaste.
Nõukogu liikmete asemikeks osutusid 

valituks: Risto-Pearu Koovit, Rein Piil-
pärk, Meelis Soon.
Uue nõukogu liikmete õnnistamine pidi 
toimuma 7. märtsi missa ajal, aga keh-

tima hakanud uued piirangud kirikutele 
seda kahjuks enam ei võimaldanud.
Nii toimus ka uue nõukogu esimene 
koosolek internetis ZOOM keskkonnas 
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Kirik 150
Kogudus 350



Jagame kuukirjas ülevaadet möödunud 
aastast Kaarli koguduses. See oli kõigist 
eelnevatest täiesti erinev. Ehkki kahju-
tundega saab rääkida paljust, mis sel 
aastal tegemata jäi, on õnneks ka seda, 
mida võib kordaläinuks lugeda. 
2020. aasta algas tavapäraselt ja kogu-
dus elas oma igapärases rütmis: missad 
toimusid pühapäevati, esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti. Olukord ei kestnud kahjuks 
kaua, märtsi keskpaigast oli avalike mis-
sade pidamine keelatud ning kogudusel 
tuli kiiresti uues olukorras kohaneda. 
Alates 15. märtsist sai koguduse 
YouTube’i kanali kaudu osaleda pal-

ja esmakordselt koguduse ajaloos toi-
musid ka uue juhatuse, sinodisaadikute  
ja revidendi valimine interneti kaudu. 
Konsistooriumilt saadi selleks ka luba ja 
Kaarli kogudus oli selliste valimiste puhul 
esimeseks katsekoguduseks.
Koguduse õpetaja Jaak Auks kutsus 
nõukogu koosolekule avapalveks ja väi-
keseks tervituseks peapiiskop Urmas 
Viilma, kes kutse ka lahkelt vastu võttis.
Peapiiskop sõnas 9. märtsi päevasõna 
aluseks võttes, et koguduse uuel nõu-
kogul on võimalik vaadata, mida nende 
eelkäijad tegid ja millega nad on ära 
teeninud, et peavad seda koormat edasi 
kandma. Paastuaeg annab ka hea või-
maluse mõelda, mida teha teisiti. 
U. Viilma sõnul on koroonaviiruse põh-
justatud olukord nii kiriku kui ka Kaarli 
koguduse jaoks olnud tõukeandjaks, et 
ületada mõningad senised takistused, 
mis aegade muutumise ja uute põlvkon-
dade pealetuleku kontekstis on tingi-
mata vajalikud. Ta pidas silmas võima-
lusi, mida on andnud meile interaktiivne 
meedia ja millise avara ruumi on avanud 
kogudustele internet vaimulikuks tööks. 
Töö internetis teeb küll paljud asjad liht-
samaks, aga sellel on ka varjuküljed, kui 
ära jäävad isiklikud kokkusaamised, koh-
vilauajutud jms.
Peapiiskopil jagus palju tunnustust nii 
koguduse õpetajale kui ka kaastöölis-
tele. Ta tõi esile, et veebimaailmas on 
kogudus avardanud võimalusi jõudmaks 
inimesteni, kes muidu pole kirikusse 
jõudnud. Seda missade ja palvuste üle-
kandmisel kõrval ka leeritöö vallas, kus 
tundide viimine veebi on praegustes tin-

gimustes ainuvõimalik, arvestades seda, 
et leerirühmad on suuremad kui piirangu-
tega lubatud 10 inimest. Peapiiskop tõi 
esile lisaväärtusena ka selle, et leeritun-
nid on koguduse YouTube’i lehel hiljemgi 
kättesaadavad. 
Ta tunnustas ka selle eest, et koroonast 
tingitud kirikutalituste arvu kõikumine 
Kaarli koguduse suuruses koguduses on 
jäänud viimase 5 aasta lõikes tavapärase 
raamidesse. Nii näitas leeriskäijate arv 
hoopis tõusu, sest nii palju leerilapsi oli 
viimati 2016. aastal. Ja see peaks olema 
julgustuseks uuele nõukogule, kes on 
võtmas vastutust koguduse arengu eest. 
Ehkki ka liikmeannetajate arv vähenes, 
siis annetuste kogukasv näitas seda, et 
koguduseliikmed ei ole oma kogudust 
maha jätnud vaid nad on seda keerulistel 
aegadel veelgi rohkem toetanud.
Eriliselt tõi peapiiskop esile Kaarli Kooli, 
kus õppetöö koolis ja lasteaias on hästi 
läbipõimunud koguduse lastetööga ja 
võib suureks eeskujuks olla teistelegi. 
Eesti kristlike koolide seas on selline 
lahendus ainulaadne. Üks õige kogu-
dusele kuuluv kool peakski nii toimima, 
avaldas peapiiskop kiitust. 
Peapiiskop väljendas lootust, et kuigi 
koroona tõttu on vahest kõige rohkem 
kannatanud muusika- ja kooritöö, on 
Eesti tugeva kirikumuusika traditsiooni 
tõttu võimalik sellest kindlasti välja tulla. 
Samas lööb epideemia sellesse arva-
tavasti tugeva haava; näiteks on mitme 
aasta võrra edasi lükatud vaimulik laulu-
pidu ning sama võib juhtuda ka muude 
üle-eestiliste laulupidudega. Koguduse 
muusikatöö osas tõi peapiiskop esile 

selle mitmekesisust, kvaliteeti ja taset.
Lisaks kiitis U. Viilma ka diakooniatööd, 
kuna erinevalt paljudest teistest kogu-
dustest on Kaarli koguduses selle vald-
konna jaoks lausa eraldi vaimulik.
Kokkuvõtteks ütles peapiiskop, et Kaarli 
koguduse juures on palju innustavat ja 
tema sõnum nõukogu uuele koosseisule 
on, et koroona ei ole kindlasti kogudusele 
andnud sellist hoopi, mis lööks jalust. 
Vastupidi, koroona-aasta on andnud 
Kaarli kogudusele tõuke oma töö laien-
damiseks ja uuesti mõtestamiseks. Ta 
pidas silmas just töö laiendamist veebi, 
milles on suureks eeskujuks olnud õpe-
taja Jaak Aus, kes orienteerub selles 
keskkonnas hästi ja peab seda oluliseks. 
Ta on selles valdkonnas ideeline eest-
vedaja ning tal on tulevikku vaatav pilk, 
mis on vajalik evangeeliumi kuulutamise 
laiendamiseks.
Peapiiskopil oli põhjust koosolekule 
jääda ka kauemaks, et näha kuidas 
ZOOMi valimiste pilootkogudusel need 
õnnestuvad.
Kui õnnestus suurepäraselt ja meil on 
nüüd koguduses valitud ka uus juhatus.
Uueks juhatuse esinaiseks valiti Kristel 
Kleinot. 
Juhatuse uued liikmed Andre Mägi, 
Vootele Hansen ja Eda Viisma.
Uued sinodi saadikud on Erik Peinar ja 
Andre Mägi ning sinodi saadiku asen-
dusliikmed Piret Marvet ja Kärt Kase. 
Koguduse revident on Tõnis Maldre. 

Külli Saard

Aastasse 2020 mahtus ka palju head ja toredat 
vustel. Ka kogu kristlaskonnale olu-
lise Suure Nädala palvused ja missad 
toodi inimesteni sama kanali kaudu. 
Nii saadi igal hommikul osa hommiku-
plavusest ja ka Suure Nelja-päeva ja 
Ülestõusmipühade missad olid kogu-
dusele jälgitavad. 
Kahel nädalasisesel päeval olid kiriku 
uksed tund aega avatud ja inimesed 
said individuaalselt kirikus palvetada, 
süüdata küünla ja saada osa armulaua 
sakramendist. Kevad tõid olukorda veidi 
leevendust ja maikuu teisel poolel saime 
kirikuukse taas avalikeks teenistuseteks 
avada. Alates oktoobrikuust lisandus 

veel üks missa mõeldes varastele  töö-
leruttajatele, mis algab neljapäeva hom-
mikul kell 7.45. 
Pühapäevaseid ja pühade jumalateenis-
tusi peeti kokku 85, enamus neist olid 
armulauaga (77). Armulauale võeti 6735 
inimest (2019. aastal 9634 inimest).  
Lisaks põhijumalateenistustele peeti 263 
nädalasisest jumalateenistust.
Peale missat ei saanud suurema osa 
aastast enam ühises kirikukohvi lauas 
olla ja ära jäi ka kogudusega ühine tordi 
söömine koguduse ja kiriku aastapäeval.
Koguduse liikmeannetajate arv on taas 
veidi vähenenud, samas annetuste 



summa on suurenenud ja siinkohal eri-
line tänu kõikidele annetajatele. Liik-
meannetajaid oli möödunud aastal 1725 
(2019. aastal oli 1776). Kõige suurem 
osa annetajatest on 45–64 aastased 
(549 inimest). Keskmine annetuse suu-
rus oli 89 €. 
2020. aastal ristiti 127 inimest, kellest 
lapsi oli 35. Aastas toimus kolm leerikur-
sust ja konfirmeeriti 133 uut koguduse 
liiget. Laulatati 19 paari, enamuse abielu 
ka registreeriti kirikus. Igavikku lahkus ja 
matusetalitus viidi läbi 117 inimesele. 
Ehkki osade talituste arv veidi vähenes, 
siis rõõmu teeb leerilaste arvu kasv. 
Viimati oli meil nii palju leerilapsi 2016. 
aastal.
Talitustel tuli inimestega suhtlemisel 
kohaneda uue olukorraga – enam ei 
kätelda ja varjatud näo tagant ei tunne 
sageli ära tuttavaid inimesi. Esmaskord-
selt toimusid ka leeritunnid interneti teel. 
Ka see vajas kohanemiseks aega.
Armulauale võeti kirikus 6735 (9634 – 
2019 aastal) inimest, lisaks jagati armu-
lauda kodus ja haiglates kokku 96 inime-
sele. Tänu Covid-19 põhjustatud piiran-
gutele on armulaualiste arv arusaadavalt 
vähenenud.
Keskmiselt võttis pühapäevastest ja 
suuremate kirikupühade jumalateenis-
tustest osa 115 inimest. Muusikaline 
osa jumalateenistustel on mitmekesine 
ja võimalusel on kaasatud laulukoore, 
soliste ja instrumentaliste. Lisaks orelile 
kõlas teenistustel vokaal- või instrumen-
taalmuusika 34 korral.
Kogudus osales suvises Teeliste 
Kiriku projektis, aga pühakoja uksed on 
inimestele avatud olnud ka aastaringselt. 
Sel aastal käis palverändureid ja turiste 

küll tunduvalt vähem.
Aasta jooksul osales jumalateenistustel, 
ametitalitustel, palvustel, kontsertidel ja 
Teeliste Kiriku raames kokku 30050 ini-
mest. See number on poole võrra väik-
sem tavapärasest inimeste arvust. 
Kogu muusikaelu on olnud viiruse leviku 
tõttu kuude kaupa häiritud. Siiski on 
saadud suveperioodil kontserte pidada 
ning 50% kirikuruumi täituvusega kuni 
detsembri lõpuni, kui Tallinnas ja Har-
jumaal kogu kultuurielu pausile pandi. 
Muusikaõhtutel oli alates märtsi keskpai-
gast paus kaks kuud. Esimesel võima-
lusel hakati eesmärgiga jätta kiriku uks 
tavalisel muusikaõhtu ajal avatuks korral-
dama muusikalisi õhtupalvuseid. Nii said 
inimesed harjunud ajal kirikusse tulla. 
Lisaks 41 muusikaõhtule, kus esines 
enamik Tallinna organiste ja nende 
õpilasi, toimus aasta jooksul vaid 12 
kontserti (2019. aastal toimus 40 kont-
serti!). Suurem osa detsembrisse plaani-
tud kontsertidest jäi ära. Ei peetud ka 
koolide kontsert-jõuluteenistusi, kaks 
kooli salvestasid jõulupalvuse ette ja 
õpilased said sellel virtuaalselt osaleda. 
Kaheksandat korda korraldati Jõululau-
lude laulmist, seekord toimus see küll 
ilma solistide-eeslauljateta. 
Muusikakollektiive on koguduses palju, 
aga kahjuks jäi suur osa kontsertidest ja 
planeeritud reisidest ära. Varasematel 
aastatel on segakoorid on osalenud laul-
misel Raekoja platsil I advendil küünla 
süütamise tseremoonial ja kõik koorid 
samal päeval toimunud praostkonna 
kooride kontserdist Tallinna Jaani kirikus. 
Need üritused jäid tänavu ära, samuti 
lükkus edasi EELK Kirikupäev ja Vaimu-
lik laulupidu. 

Koguduse lasteaed ja põhikool omavad 
suurt osa koguduse lastetöös. Lasteaial 
oli sügisel alanud õppeaasta juba kahe-
kümne kuues ja Kaarli Koolil on käimas 
kaheksas õppeaasta. Möödunud aasta 
oli koolile eriline, valmis sai oluline osa 
koolimaja juurdeehitusest ning 24. sep-
tembril õnnistas peapiiskop Urmas Viilma 
koolimaja ja selle juurdeehituse.
Koguduses tegusteb 2 rühmaga kiriku-
kool (pühapäevakool). Lisaks peeti 3 
perejumalateenistust, korraldati 3 pere-
kohvikut ning 3 pereüritust. Lastele ja 
noortele toimus 3 laagrit. 
Lastetöö tegi arvestades kirikuaastat 
mitu YouTube’i videot (palmipuudepüha, 
ristitee, ülestõusmipühad, taevaminemis-
püha, nelipüha, advendi- ja jõuluaeg).
Diakooniatöö hõlmab enamasti eaka-
matele inimestele suunatud tegevust. 
Kahjuks oli ka koguduse seenioridele 
suunatud tegevus piiratud, toimusid küll 
seenioride klubi, koraalikoor ja toolivõim-
lemine, kuid kahjuks ainult piiratud ajal. 
Ära jäi tavapärane kevadine väljasõit 
ning kevadeks plaanitud muuseumide-
näituste külastamised. Samuti lükkus 
edasi suvel Soomes aset leidma pidanud 
sõpruskoguduste laager ning ära jäi aas-
taid toimunud jõulukohv erivajadustega 
koguduseliikmetele.
Koguduseliikmetega peeti tavapärasest 
rohkem hingehoidlikke telefonivestlu-
seid, seda eeskätt sügis-talvisel perioo-
dil, mil inimesed helistasid erinevate 
murelikuks tegevate teemade, mõtete 
ja juhtumiste jagamiseks, toetuse saa-
miseks. Pidevate piirangute all elamine 
väsitas ja masendas ning paremaks toi-
metulekuks hakati abi otsima.
Täiendkoolitust pakkusid loengusari 

Missa 20. detsembril, mil olime maski kandmise ja distantsi hoidmisega juba harjunud. Foto: Erik Peinar.



„Jalutades Jumala aedades“, piiblitunnid ja perekohviku raa-
mes pakutud teemad. Ka selles vallas jäid mitmed üritused ära. 
Veebruaris õnnestus veel külastada Mikkeli muuseumis näitust.
Aasta jooksul ilmus kaks ajakirja “Sulane”, koguduse igapäe-
vaelu ja tähtsamaid sündmusi kajastati kodulehel, Faceboo-
kis, YouTubeí kanalil ja kuukirjas “Sõnad ja Teod”. Kirikust ja 
koguduse kantseleist saab osta kristlikku kirjandust ja kiriklikku 
sümboolikat. 
Vabatahtlike – nõukogu ja juhatuse liikmete, koorilauljate, 
Teeliste Kiriku valvurite, seenioride, kooli lapsevanemate, laste- 
töö tegijate – tegevus on olulisel kohal. Juhatus käis koos 
üheteistkümnel korral ja nõukogu pidas neli koosolekut. Nende 
jaoks jäi möödunud aasta viimaseks, käesoleva aasta veeb-
ruaris valiti uus nõukogu ja peatselt kuuleme ka uue juhatuse 
koosseisust.
Olulisemad tegevused ja sündmused:  
24. septembril õnnistas peapiiskop Urmas Viilma Kaarli Kooli 
maja ja selle juurdeehituse.
20. detsembril tähistati Kaarli koguduse 350. ja Kaarli kiriku 
150. aastapäeva. Järgnev 2021. aasta kuulutati juubeliaastaks. 
Aastapäevaks anti välja kogudust teeninud vaimulike jutluste 
ja lühielulugude raamat “Su palve viirok tõuseb taeva poole 
tänus”. Selleks päevaks telliti Mart Siimerilt Laudamus. Nii jut-
lustekogu väljaandmist kui Laudamust kirjutamist toetas Kul-
tuurkapital. Enamus aastapäevaks kavandatud sündmustest 
jäid Corona viiruse tõttu teostamata.
Koguduse õpetaja Jaak Aus kirjutas aastaaruandes: “Kind-
lasti on 2020. aasta märksõnadeks teadmatus, kartus, oota-
matus. Elasime ju pea terve aasta olukorras, kus ei teadnud, 
mida toob homne päev. Kui kevadel sai ruttu selgeks, et 
Ülestõusmispühad tulevad tühjades kirikutes, siis Issanda sün-
dimise pühade pidamise võimalikkus tekitas palju pinget. 
Ehkki 2020. aastal jäi palju tegemata, pakkus see aeg ka uusi 
võimalusi koguduse tegevuse mõtestamiseks ja kujundami-
seks. Põhiline küsimus, milliseid otsuseid ja kuidas neid lan-
getada, oli meie majas pea igapäevane, seda nii koguduses 
kui koolis. 
Aastasse mahtus ka palju head ja toredat. Kuigi mitmed 
tavapärased tulud langesid ära, sai koguduse majanduselu 
vähe kannatada. Esile tõstaksin siinkohal inimeste ustavust – 
paljud koguduseliikmeid toetasid kirikut annetustega tavapära-
selt rohkem. Abi oli kindlasti ka riigi toetuses kogudustele. 
Ka Kaarli Kooli pere sai muutuvas olukorras kenasti hakkama. 
Kuna kontaktõpe kevadel enne suve ei taastunudki, siis andis 
see võimaluse ehitada koolimaja planeeritust rohkem. Ka see 
sai võimalikuks vaid koos heade toetajatega. 
Üllatav oli minu jaoks ka see võimalus, et saab leeritööd teha 
ka YouTube’s. Vaeva pidi nägema rohkem, aga täna saab 
tõdeda, et mingis osas võib see olla ka tulevik. 
Loodan, et selle aasta negatiivne mõju ei peegeldu järgnevatel 
aastatel. Ristiinimesena aga tean, et nii aastad kui ajastud on 
Jumala käes ja seepärast: Kiidetud olgu Jumal oma hoole ja 
armastuse eest, mida Ta meiel igal päeval jagab”.

Koguduse aastaaruande põhjal 
koostanud Külli Saard

TULUD JA KULUD KIRIKUS
Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate 
põlvkondade kogutud vara majandamisest.
Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks 
ja toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. Möödunud 
keerulisel Corona-aastal oli seda toetust eriti tunda.
Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja 
kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus. Sel 
aastal võimaldas teie toetus teha teenistuste ülekandeid 
internetis.
2020. aastal laekus liikmeannetustest 153 971 €, lisaks 
korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 83410 €. 
Kokku 237 381 €.
2020. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäeva-
seks toimimiseks 185 455 €.

SOE KIRIK (küte) – 12 457 €

VALGE KIRIK (elekter) – 4 082 €

PUHAS KIRIK  (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi, puhas-

tustarbed) – 9 550 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad, 

küünlad, oblaadid, vein) – 66 834 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hool-

dus, helivõimendus) – 43 293 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, soli-

daarsusmaks) – 22 614 €

REMONT JA HOOLDUS (ei kajasta kapitaalremonti) – 8 100 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku 

valve, kindlustus) – 18 525 €

SÕNAGA 
KIRIK

MUU
SIK

AG
A 

KIR
IK

KIRIKUKASSA

MUUDKULUD

VALGE KIRIK

PU
HA

S K
IRI

K

SO
E 

KI
RI

KREMONT 



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

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.

Kui olete emotsionaalselt kurnatud või ärevuses, tunnete üksindust või valu 
lähedase kaotuse ja leina tõttu, võtke julgelt ühendust koguduse 

vaimulikega. Helistage neile, saate kõneleda telefoni teel 
või  leppida kokku kohtumise. 

Otsime koos keerulisele 
olukorrale lahendust! 
Koguduse vaimulikud 

vestlevad teiega heal meelel.

Õpetaja Jaak Aus 5300 7734
Abiõpetaja Kaisa Kirikal  5347 8967

Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848

Head koguduseliikmed! ÄRGE JÄÄGE OMA MUREGA ÜKSI!

Seoses piirangutega ei toimu alates 3. märtsist 
kirikus avalikke jumalateenistusi.

Kirikuuksed on avatud, et saaks viibida isiklikus palves, 
süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga. 

Võimalus on osa saada pihist ja armulauast.

Tallinna Kaarli kirik on avatud:

Esmaspäev kell 12.30–13.30 
Teisipäev kell 17.00–18.00

Kolmapäev kell 17.00–18.00
Neljapäev kell 07.45–8.15

Reede kell 12.30–13.30
Pühapäev kell 11.30–12.30

Pühapäeval kell 10 algav missa kantakse üle 
YouTube’i kanalil. 

Nendel missadel kirikus viibida ei saa.

Nakkusohu vähendamiseks järgige 2+2 põhimõtet, 
desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust.

Esmaspäevast laupäevani toimub YouTube’í 
kanalil algusega kell 18.00 õhtuplavus


