
Tallinna Toompea Kaarli Kogudus

Koguduse 2021. aasta tegevusaruanne

1. Üldandmed

1.1. Kontaktandmed

1.1.1. Registrikood: 80210970
1.1.2. Postiaadress: Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
1.1.3. Kiriku aadress: Toompea 10
1.1.4. Telefon: 619 9100, 5300 8086
1.1.5. E-posti aadress: tallinna.kaarli@eelk.ee
1.1.6. Arvelduskonto(d): EE171010022004706006 SEB
EE392200221011214295 Swedbank

1.2. Koguduse liikmed

1.2.1. Liikmete arv: 14157
1.2.2. Annetajaliikmete arv: 1625
1.2.3. Täiskogu liikmete arv: 349
1.2.4. Koguduse liikmeskonna üldiseloomustus ja olulisemad muutused: Liikmeskond
vähenes rohkem, kui 2021. aastal. Ilmne mõju on talituste ja leerilaste vähenemisel, sest
enne talitust tasutakse liikmemaks ja kui leeris käib vähem inimesi, siis on loomulik ka
langus. Märgatavalt on langenud nooremate koguduseliikmete annetajate hulk, mis on
ilmselt seletatav ka eelpool toodud põhjustega.
Ka teenistustel külastatavus on jäänud väiksemaks, mis mõjutab liikmeannetuste tasumist.
Täiskoguliikmeid jääb vähemaks seetõttu, et inimesed ei pane ennast kirja armulauale.
Seda ei peeta oluliseks. Meie siiski veel seda täidame, kuna kõik liikmeannetajad ei ole
automaatselt armulaual käinud.
Natuke on suurenenud annetajate hulk vanuses 44-65 eluaastat.
1.2.5. Kas kogudus kasutab infosüsteemi Koguja?: JAH

1.3. Koguduse teenimispiirkond

1.3.1. Kihelkonnas või koguduse teenimispiirkonnas elavate inimeste arv: 450000
1.3.2. Teenimispiirkonna inimeste suhtumine kirikusse: Tallinna mastaabis ei oska seda
hinnata. Need kes tulevad, on positiivsed. Erilist vaenulikkust ei ole kogenud.

2. Misjonitöö

2.1. Leeriõpetus

2.1.1. Leeriõpetuse tundide arv: 91
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2.1.2. Leeriõpetamise kava ja metoodika: Kuigi leeritundide arv on võrreldes 2019 aastaga
väiksem, on tegelikkuses leerilaste õppimise tundide arv suurenenud. Alustasime selgelt
uue süsteemiga, mis sai tehtud 2020 aastal. Selle kava järgi tõuseb leerilaste iseõppimine
märgatavalt koduste lugemiste , vaatamiste ja testide täitmise kaudu. Aruandes kajastuvad
tunnid, mis on kontakttunnid kohal käies või interneti vahendusel peetud.

1. Täiskasvanute leerikursus
Aruande aastal toimus kokku kolm täiskasvanutele suunatud leerikursust: jaanuarist kuni
aprillini, aprillist kuni juunini ning septembrist kuni detsembri alguseni.

Leerikursused toimusid nii iseseisva õppena salvestatud veebiloenguid kuulates-vaadates
(Kaarli koguduse Youtube kanal) ning veebitestküsimustele (Google Drive) vastates kui ka
kontakttundidena. Lisaks sellele said leerilapsed Zoomi vahendusel vestelda üks-ühele
õpetajaga. Kursuse jooksul tuli leerilastel osaleda Kaarli kirikus vähemalt kuuel missal.

Kontakttunnid toimusid paaril korral kuus laupäeviti ning need andsid võimaluse leerilapsi
paremini tundma õppida ning arutleda ja mõtiskleda tekkinud küsimuste ja teemade üle.

Leerikursusel käsitletakse ristiusule olulisi teemasid:  Mis on usk ja keda/mida uskuda? Kes
on Jumal ja kas Tema juhib inimese elu? Miks peaksime olema ristitud ja mis tähendus on
ristiinimese elus armulaual? Kuidas õigesti ja hästi elada? Miks on maailmas kurjus ja
kannatus? Mis saab pärast surma? jms.

Leerikursuse ülesehitus lähtub missa korrast ning salvestatud loengutes on kõneks
järgmised teemad:
- Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Kõneleme teemadel, mis on usk, kes mida usub, vaba
tahe, surm, igavene elu, mida usk meile annab või ära võtab. Kes on Jumal-Looja ja kuidas
on võimalik Jumalat ja Tema olemasolu märgata. Inimese loomine ja tema Jumala näolisus,
inimese langus ja eksimine Jumala tahte vastu, pattulangemise lugu. Ristimärk
jumalateenistusel, talitustel ja igapäevaelus.
- Piht. Mis on patt ja kui patused me oleme, pärispatt, Aadam ja Eeva lugu, pattulangemine,
kuidas on võimalik pattu teha: mõtte, sõna, teo ja hea tegemata jätmisega, miks inimene
teeb pattu (seitse põhjust, miks me teeme), kuidas pattusid andeks saada. Mis on piht ja
millest see koosneb, era- ja üldpiht. Arm ja lunastus. Jeesus Kristus-Lunastaja ja Tema
ülesanne. Armastuse, selle sügavam olemuse tähendus,on ohverdus. Eetika ja moraal,
kümme käsku.
- Sõna ja palve. Piibel, usutunnistus, palve. Mis on piibel ja kuidas seda lugeda-mõista.;
apostlik ja Nikaia usutunnistus, kuidas oma usku igapäevaelus tunnistada. Oluline elada
oma usku tõeks, mis on meie elu lahutamatu osa. Palvetamine, palve ja meie isekus, kui
mitu korda peaks päevas palvetama, Meie Isa palve, palvetamise abimehed (raamatud,
äppid, kalendrid), eestpalved, mälestamised.
- Armulaud. Sakramendid. Martin Luther ja luteri kiriku sakramendid, pühakirjast lähtuvad
sakramendid. Õigeusu ja katoliku kiriku sakramendid, traditsioon. Sakrament ja Püha Vaim,
sakramendi nähtamatu ja nähtav pool. Ristimise ja armulaua sakrament. Lasteristimisest ja
ristivanema rollist. Ristimine ja igavene elu. Kolm peotäit vett, kolm peotäit maapõrmu.
Armulaua tähendusest meie usuelus, miks peab armulaual käima.
- Õnnistamine ja lähetamine. Õnnistatud elu kristlasena. Ristimärk meie elus. EELK-st,
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Kaarli kogudusest, selle toimimisest ja majandamisest. Liikmeannetusest.

Õpikuna kasutati leeriõpikut "On seal keegi" (koostajad: Jaak Aus, Meelis Holsting, ilmunud
kordustrükina 2020).

2. Noorteleer
Üle pika aja alustas oktoobris noorteleer, kuhu registreerus 22 noort inimest vanuses 15–18
eluaastat. Noorteleeritunnid toimusid paar korda kuus pühapäeviti kell 12.

Novembrikuus peeti noorteleerilaager Kosel, osales 20 noort. Laager algas reede õhtul ning
kestis kuni pühapäeva pärastlõunani. Leerilaagris kõneldi Jumala armu ja lunastuse teemal,
vaadati filmi Assiisi Franciscusest, toimusid palvused ning mängudeõhtu. Pühapäeval
osaleti Kose kirikus jumalateenistusel. Noorteleerikursus lõppeb juunis 2022.
2.1.3. Leerilaagris osalenute arv: 20
2.1.4. Kuidas on korraldatud koguduses järelleeritöö?: Tingituna pandeemiast on
aruandeaastal püütud koguduse järelleeritööna koguduseliikmeid harida erinevate Kaarli
kogudust puudutavate saatesarjade ja vestlussaadetega, mida on võimalik järelvaadata
Kaarli koguduse Youtube kanalis.

2.2. Piibliõpetus

2.2.1. Piiblitundide arv: 0
2.2.2. Muud piibliõppe programmid: 1. „Vestlusi Piiblist“ – saatesarjas vestlevad Kaarli
koguduse õpetaja Jaak Aus ja Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe, esimene küsija
ja teine vastaja rollis.
Vaatajateni jõudis 6 loengut koguduse YouTube'i kanalil.
2. „Kirikupühadest ja mälestuspäevadest“ – tutvustatakse kirikuaasta suuremate pühade
kõrval väiksemaid kirikupühi ning mitmeid usu esivanemate mälestuspäevi. Lisaks
lunastusloolistele Kristuse pühadele (näiteks küünlapäev, paastumaarjapäev) kuuluvad
kirikuaastasse ka Maarja, apostlite ja teiste piiblitegelaste mälestuspäevad,
usupuhastuspüha, pühakutepäev ning hingedepäev.
Vaatajateni jõudis 18 tutvustust alates Ristija Johannese sündimisepühast kuni
kalendriaasta lõppu jääva süütalastepäevani. Uuel kalendriaastal 2022 jätkub sari kuni
aastaringi jäävad väiksemad kirikupühad ja mälestuspäevad saavad kaetud.
2.2.3. Piibliõppe ülesehitus ja osavõtt: Piiblitunde oli pandeemia olukorras keeruline
korraldada. Seepärast keskenduti ka loengusarja ja erinevate Piibliteemade tootmisele
YouTube'i kanalis.

2.3. Kuulutustöö väljaspool kirikut

2.3.1. Kodukülastuste arv: 0
2.3.4. Kas kogudus korraldas misjoniüritusi?: EI
2.3.5. Kas kogudus korraldas mõne kohaliku avaliku ürituse või osales kohalikul avalikul
üritusel?: EI
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2.4. Avatud kirik

2.4.1. Millistes programmides kogudus osales?: Teeliste Kirikud
2.4.3. Milliseid muid täiskasvanutele suunatud üritusi kogudus korraldas?: 2021. aastal
püüti loengusarja "Jalutades Jumala aedades" pandeemia tingimustes jätkata, kuid
keeruline olukord takistas tavapärast tegevust.
Nii toimusid sügisel kuulajate tungival soovil kolm Einar Laigna loengut: "Vaimne tervis",
"Reformatsioon" ja "Tunnetuse teed - cogitare dicere in corde". Loengud toimusid kirikus,
sest seal on piisavalt ruumi inimeste hajutamiseks, kuid loengu kuulamiseks ja nautimiseks
ei ole meie kirikuhoone suurus sugugi sobiv ega mugav.
Loengusarja asendab teatud mõttes videoloengusari "Kaarli lood", mida on võimalik jälgida
koguduse YouTube'i kanalil, (vt aruandes punkti 9.2.1.)
Juubeliaasta konverentsi “Luterlik kirik eile, täna ja homme. Kaarli kogudus eile, täna ja
homme” oli võimalik jälgida ja on ka järelvaadatav YouTube'i kanalil.

2.5. Misjonäride töö

2.5.1. Kas kogudus on mõnele misjonärile tugikoguduseks?: EI
2.5.2. Kas koguduses töötas misjonär?: EI

3. Jumalateenistuselu

3.1. Jumalateenistuste arv

3.1.1. Pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste arv: 84
3.1.2. Pea-/põhijumalateenistusele lisaks peetud jumalateenistuste ja palvuste arv: 435
3.1.3. Armulauaga jumalateenistuste arv: 174
3.1.4. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste arv: 0
3.1.5. Veebis ülekantud (sh järelvaadatavate) jumalateenistuste arv: 46
3.1.6. Teenistuste arv kokku: 582

3.2. Osavõtt jumalateenistustest, talitustest ja kiriklikest üritustest

3.2.1. Pühapäevade ja pühade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine
arv: 105
3.2.2. Pühapäevade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine arv: 98
3.2.3. Armulauale võetud inimeste arv: 6098
3.2.4. Kõigil jumalateenistustel, talitustel ja kiriklikel üritustel osalenud inimeste arv kokku:
31264
3.2.5. Muutused jumalateenistustest osavõtjate arvus ja nende põhjused: COVID
pandeemia mõju oli ka aruandeaastal tunda. Inimestel on kadunud harjumus käia
teenistustel ja eemale on jäänud palju igapühapäevased inimesed.
Jõuluõhtul osales inimesi rohkem võrreldes 2020. aastaga, aga ka see number on kaugel
sellest, mis ole enne pandeemiat.
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3.3. Jumalateenistuse juhtiv liturg

3.3.1. Mitu teenistust pidas koguduse õpetaja?: 61
3.3.2. Mitu teenistust pidas(id) koguduse abiõpetaja(d)?: 78
3.3.3. Mitu teenistust pidas(id) koguduse diakon(id)?: 31
3.3.4. Mitu teenistust pidas keegi teine?: 7
3.3.4.1. Täpsusta, kes pidas teenistust.: Juhtiva liturgina pidasid teenistusi ja jutlustasid:
- peapiiskop Urmas Viilma kahel korral: 06. juunil Jakob Kuke 100. ordinatsiooni
aastapäevale pühendatud jumalateenistusel ja 19. detsembril Kaarli koguduse ja kiriku
aastapäeval.
- piiskop emer Einar Soone kahel korral: 26. septembril piiskoppide pühapäeval ja 24.
detsembril jõuluõhtu teenistusel.
- piiskop Tiit Salumäe 17. oktoobril piiskoppide pühapäeval.
- peapiiskop emer Andres Põder 14. novembril piiskoppide pühapäeval.
- piiskop Joel Luhamets 05. detsembril piiskoppide pühapäeval.

3.4. Jumalateenistuste läbiviimine ja tavad

3.4.1. Pühapäevase jumalateenistuse sagedus: Iga pühapäev
3.4.2. Jumalateenistuste algusajad: pühapäeviti kell 10.00 ja 12.00 (II teenistust ei peetud
juuni-august) september-detsember pühapäevase II teenistuse algusaeg kell 12.00 ,
esmaspäeviti 13.00, kolmapäeviti 17.30, neljapäev 7.45 (välja arvatud juuni-august).
3.4.3. Millise liturgilise korra järgi peetakse eestikeelseid pühapäevaseid jumalateenistusi?:
Jumalateenistuste käsiraamat
3.4.4. Erisused ja kohalikud tavad põhijumalateenistuse korras: Ei ole suuremaid erisusi.
3.4.5. Pea-/põhijumalateenistuse keskmine pikkus minutites: 80
3.4.6. Jutluse keskmine pikkus minutites: 20
3.4.7. Muusika jumalateenistustel: Kogudus on liturgias aktiivne. Lauldakse kaasa nii
koraale kui ka liturgiat. Eriti on tajutav liturgiline dialoog teenistustel, kus muusikat ei ole.
Kooride osalemine oli aruande aastal pandeemiast tingituna piiratum, vt muusika aruannet.
3.4.8. Kuidas on korraldatud jumalateenistustel korjandus?: Toimub kotikorjandus. Üha
sagedamini kasutatakse ka makseterminali.
3.4.9. Kuidas kaasatakse ilmikuid jumalateenistuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?: Kaks
korda aastas kutsume inimesi osalema kaasateenimisele. Aruande aastal teenis
teenistustel abilistena kaasa 4 ilmikabilist. Abilised loevad pühakirja tekste ning abistavad
armulaua jagamisel.
Oma osa on ka Usuteaduse Instituudi üliõpilastel, kes on koguduse praktikal. 2021. aastal
oli koguduses 2 praktikanti.
3.4.11. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste kohad: Ei ole.

3.5. Kiriklikud talitused

3.5.1. Ristitute arv kokku: 87
3.5.1.1. Ristitud laste arv: 29
3.5.1.2. Ristitud täiskasvanute arv: 58
3.5.2. Konfirmeeritute arv kokku: 79
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3.5.2.1. Konfirmeeritud noorte arv: 23
3.5.2.2. Konfirmeeritud täiskasvanute arv: 56
3.5.3. Laulatatud paaride arv: 14
3.5.4. Registreeritud abielude arv: 14
3.5.5. Maetute arv kokku: 120
3.5.5.1. Kirstumatuste arv: 51
3.5.5.2. Tuhastamiste arv: 58
3.5.5.3. Urnimatuste arv: 11
3.5.6. Urni haudapanekute arv: 3
3.5.7. Pühitsemis- ja õnnistamistalituste arv: 5
3.5.8. Muude talituste arv: 3
3.5.9. Nimeta muud talitused: Kuldpulm, kodu õnnistamine
3.5.10. Veebis ülekantud kiriklike talituste arv: 0
3.5.11. Erapihtide arv: 5
3.5.12. Kodust armulauda saanud inimeste arv: 8
3.5.13. Haiglates, hoolekande- ja kinnipidamisasutustes armulauda saanud inimeste arv: 55
3.5.14. Millise liturgilise korra järgi talitusi peetakse?: Jumalateenistuste käsiraamat
3.5.15. Talituste üldiseloomustus: Kuna olukord taas muutus, siis oli võimalik inimestega
rohkem jälle kohtuda kantseleis. Samas kasutati vajadusel ka ZOOMi keskkonda.
Üldiselt peeti talitusi vastavalt talituste käsiraamatule.
Laulu osakaal on talitustel vähenenud ja seda peamiselt inimeste soovi tõttu mitte laulda.
Talitustel soovitakse rohkem "kaasaegset" muusikat, mis on ka olnud heaks väljakutseks
organistidele.
3.5.16. Muutused talituste arvus ja korras, põhjused: Möödunud aasta talitustesse jättis
loomulikult jälje COVID pandeemia. Laulatuste ja laste ristimiste arv vähenes päris palju.
Ilmselt on pandeemia mõju veel mitu aastat tuntav ja me ei tea, kas pandeemia eelne
olukord taastub.

4. Muusikatöö

4.1. Muusikakollektiivid

4.1.1. Muusikatöös osalenud inimeste arv: 290
4.1.2. Muusikakollektiivide arv: 11
4.1.3. Muusikakollektiivid liikide kaupa:
Muusikakollektiivi liik: naiskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli koguduse naiskoor
Juhi nimi: Kersti Petermann, Marika Kahar
Liikmete arv: 33
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 70
Märkused:
Töö oli koroona tõttu häiritud.

Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: EELK Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor.
Juhi nimi: Piret Aidulo, Pärtel Toompere.
Liikmete arv: 27
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Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 124
Märkused:
Viiruse levik takistas tegevust.

Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kammerkoor Canorus
Juhi nimi: Piret Aidulo
Liikmete arv: 32
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 138
Märkused:
Koroona takistas tegevust.

Muusikakollektiivi liik: muu
Muusikakollektiivi nimi: koraalikoor
Juhi nimi: Marika Kahar
Liikmete arv: 18
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 16
Märkused:
Puuduvad.

Muusikakollektiivi liik: naiskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: noorteansambel
Juhi nimi: Maarian Toompere
Liikmete arv: 10
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 64
Märkused:
Puuduvad.

Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Oktett Vexilla Regis
Juhi nimi: Piret Aidulo
Liikmete arv: 8
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 12
Märkused:
Puuduvad.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli mudilaskoor
Juhi nimi: Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas.
Liikmete arv: 26
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 41
Märkused:
Viiruse levik segas tööd.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli lastekoor
Juhi nimi: Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas.
Liikmete arv: 24
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Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 23
Märkused:
Viiruse levik segas tööd.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli Kooli lastekoori vanem aste (Noortekoor).
Juhi nimi: Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas.
Liikmete arv: 20
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 11
Märkused:
Tegutses II poolaastal.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli lastekoori ettevalmistuskoor
Juhi nimi: Liivi Põldmäe
Liikmete arv: 21
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 12
Märkused:
Tegutses I poolaastal.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli Kooli lasteaia mudilaskoor.
Juhi nimi: Astrid Õigemeel ja Karina Kivikas
Liikmete arv: 20
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 30
Märkused:
I poolaastal õpetaja Astrid Õigemeel ja II poolaastal õpetaja Karina Kivikas.

Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli lasteaia mudilaste muusikaring.
Juhi nimi: Karina Kivikas
Liikmete arv: 10
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 16
Märkused:
Märkusi ei ole.

4.1.4. Muusikakollektiivide tegevus: Koguduse NAISKOORIGA töötavad alates 1. jaanuarist
2016 naiskoori dirigent Kersti Petermann ja naiskoori abidirigent Marika Kahar (II soprani
laulja, koguduse organist).
2021. a algul oli kooris 33 lauljat, sügisest 31 lauljat, neist 3 lauljat ei ole saanud
kooriproovides osaleda oma töö tõttu seoses Covid-19 viirusega, tervislikel või muudel
põhjustel.
Seoses Covid-19 viiruse suure levikuga jäid kooriproovid ära 7.11.2020–27. 05.2021.
Samuti jäi ära tavapärane Tallinna praostkonna laulupäev Nõmme kiriku aias.
Koorivanem oli kuni juunini Piret Uudeküll, peale tema surma Külliki Luczkowski.
Naiskoori kontsertidel on osalenud solistid Toomas Bubert (viiul), Mai-Liis Volmar (flööt),

Lk 8/39



Samuel Jalakas (trompet).

Kaarli kirikus on naiskoor laulnud 3 missal ja ühel liturgilisel jõulujumalateenistusel ning
sellele eelneval muusikapooltunnil.

Toimus 20 tavapärast kooriproovi (a´ 2 x 60 min).

Ühepäevane laululaager toimus novembris Kaarli kogudusemaja saalis.

20. juunil laulis naiskoor surnuaiapüha missal Kaarli kirikus. Samas tähistati naiskoori 68.
aastapäeva, jumalateenistusele järgnes ühine kohvilaud koorijuht Kersti Petermanni kodus.

27. juunil toimusid EELK Kirikumuusika Liidu kontserdisarja „Mu süda ärka üles“ raames
naiskoori kontserdid „Kõik muutub lauluks“ EELK Simuna ja Lohusuu kirikutes, kaastegev
oli viiulisolist Toomas Bubert ning orelil Marika Kahar. Samal äeval käis koor Lüganuse
kalmistul endise koorilaulja Reet Oolupi haual, kus lauldi tema mälestuseks.

Sügishooaega alustati 16. septembril Kaarli koguduse maja saalis. Hoolimata Covid-19
viiruse lainete levikust saadi teha kooriproove ilma katkestamata kuni aasta lõpuni.

Oktoobris toimus koori väljasõit, EELK Kose kirikus lõikustänupüha jumalateenistusel lauldi
7 laulu.
Novembris osales naiskoor 3 lauluga Tallinna Oikumeenilise Naiskoori koosseisus Tallinna
praostkonna 1. advendi kontsert-palvus Tallinna Jaani kirikus.
Jõuluõhtul andis naiskoor 30-minutilise jõulumuusika kontserdi ning laulis jõuluõhtu
jumalateenistusel, kus olid kaastegevad meie koori liige ja flöödisolist Mai-Liis Volmar,
trompetisolist Samuel Jalakas, kontserdil saatsid orelil Piret Aidulo ja Kersti Petermann.

Detsembri lõpus toimus naiskoori jõulupidu, haiguste tõttu jäid paljud lauljad tulemata.

Uus repertuaar 2021:
H. Schütz „Kõigi silmad ootavad Sind, Issand“
J. Kappel, sdn. M. Jaanson „Kiida nüüd Issandat“
R. Ruutsoo, sdn. M. Jaanson „On ääretu arm“
T. Jürjo „Hing, olgu siht sul taevas“
G. F. Händel „Rõõm üle maa“
M. Vihmand „Jõuluaeg on tulemas“
K. Petermann „Helisegu jõulukellad“

KONTSERTKOOR – peadirigent Piret Aidulo, dirigent Pärtel Toompere. Koor on asutatud
1989. a. Proovid toimusid üks kord nädalas 4*45 min, vahel tehakse lisaproove.
Hääleseadjana tegutses kevadel RAM-i solist ja laulja Ott Indermitte. Juba lockdowni ajal
alustati aprillis tema hääleseade tundidega Zoomis. See aitas kaasa kooritöö taas
käivitamisele maikuus.

Aruandeaastal alustati proovidega viiruse tõttu alles 17. mail, mõned lauljad tulid tagasi
alles sügisel ja kolm inimest on olnud kogu selle aja eemal. Kaks neist on lubanud tagasi
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tulla, kui viirus enam ei levi.

Töö läks siiski hooga käima, jumalateenistusel lauldi 13. juunil, kui tähistati kauaaegse
organist Hella Tedderi 100. sünniaastapäeva. Valmistuti ka Kirikumuusika Liidu sarja „Mu
süda, ärka üles“ kontsertideks, mis toimusid 18. juunil Tuhalas ja 19. juunil Lüganusel.

Teenistustel Kaarlis lauldi kokku 5 korda, lisaks anti kaks kontserti Kaarlis: Hingedepäeval
laulis koor Muusikaõhtu raames Kaarlis, orelil soleeris Kersti Petermann. Mälestati Hella
Tedderit ja Kaljo Raidi nende 100. sünniaastapäeval ning Alfred Karindit tema 150.
sünniaastapäeval. novembris laulis kontsertkoor Muusikaõhtul uuemat eesti muusikat sh
toimus Mart Siimerilt tellitud „Hõisake“ esiettekanne, mida juhatas P. Aidulo, orelil M.
Siimer. Tähistasime ka koori kauaaegse laulja ja helilooja Lea Gabrali 75. sünnipäeva.
Kontserdil olid kaastegevad Lea Gabral, André Amadeus Trumm, kes esitasid L. Gabrali
loomingut, tšellist Allar Kaasik ja sopran Merje Parts, kes esitasid Kaljo Raidi loomingut.

Detsembris toimus kontsertkoori ja kammerkoor Canoruse ühise jõulukontsert.
Kaastegevad olid Niina Murdvee, Toomas Bubert ja Aare Tammesalu. Kontserdi tulu läks
Kaarli kooli heaks.

Kaks koori laulsid koos ka koguduse aastapäeva teenistusel, kus taas esitati Mart Siimeri
kaht teost: Laudamus ja Hõisake. Teoseid juhatas P. Aidulo, orelil helilooja Mart Siimer.
Teosed tellisin koguduse ja kiriku juubeliaasta puhul. Tellimuse eest maksis Kultuurkapital.

Ühise koorina lauldi ka Jõulu I pühal. Neil kahel teenistusel olid liturgias kasutusel
psalmimuusika, mille kirjutas koorile M. Siimer.

Tavapärastest ühisüritustest jäi ära praostkonna laulupäev, ka EELK laulupidu on edasi
lükatud.

Toimus advendiküünla süütamise tseremoonia Raekoja platsil, kus osales palju lauljaid ja
kontsert-jumalateenistus Jaani kirikus, kus kontsertkoori lauljad, kes kohale julgesid tulla,
said esineda koos Peeteli kooriga. Peab küll ütlema, et enne jõule poleks vaja olnud
ühisüritusi siseruumis väga korraldada. Vabas õhus on iseasi.

Viirus lauljate seas vaikselt levis, kuigi tänavu oli ju suurem osa lauljatest juba
vaktsineeritud erineva hulga doosidega. Detsembris oli igas kooris haigestunuid, enamuses
mitte vaktsineeritute hulgas. Näib, et haiguse kulg polnud raske, osa lauljatest jõudis
jõululaupäeva eel juba koori tagasi tulla. Siiski peab ütlema, et kogu sügis möödus suure
lisapinge all, sest kogu aeg oli tunne: kas jõuame veel selle või teise esinemise ära teha
enne, kui inimesed haigeks jäävad või taas kõik „lukku“ pannakse. Õnneks seda siiski ei
juhtunud ja saime esinemisrohke hooaja, kuigi plaane tuli kogu aeg kohandada ja pinge
püsis kuni I jõulu pühani, kui oli kooride selle aasta viimane ülesastumine.

Näiteks meie kauaaegse organisti, Hella Tedderi 100. sünniaastapäeva plaanisime
tähistada juunis suurema kontserdiga ainult tema ja ta lemmikheliloojate loomingust.
Kahjuks ei olnud pika lockdowni tõttu võimalik seda ette valmistada ja seetõttu toimus
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sünniaastapäeva tähistamine osade kaupa ja pikema aja jooksul.

Koguduse 365. ja kiriku 150. juubeliaasta suurejooneline tähistamine terve aasta vältel
kärbiti samuti tagasihoidlikumaks. Hea, et saime koguduse aastapäeval esitada suure
kooriga mõlemad KULKA abil Mart Siimerilt tellitud teosed (Laudamus ja Hõisake).

Kava näiteid:
Mart Siimer "Hõisake"
Pärt Uusberg "Mis on inimene"
Riho-Esko Maimets "Angele Dei"
Alfred Karindi "Õhtu palve"
Piret Rips "Tarkuse allikas"

KAMMEKOOR CANORUS – dirigent on Piret Aidulo, koor on asutatud 1988.a. Koori
põhiproov toimub 1 kord nädalas. Lisaks tehakse vajadusel tihti rühmaproove.
Hääleseadjana tegutses RAM-i solist ja laulja Ott Indermitte. Juba lockdowni ajal aprillis
alustasime tema hääleseade tundidega zoomis. See aitas kaasa kooritöö taas käivitamisele
maikuus.

Aruandeaastal saime viiruse tõttu alustada alles 19. mail, osa inimesi ei julgenud siiski kohe
hakata proovis käima. Üks laulja on oma erinevate haiguste tõttu lubanud tagasi tulla, kui
viirus enam ei levi.
Töö läks siiski hooga käima, valmistusime ka Kirikumuusika Liidu sarja „Mu süda, ärka üles“
kontsertideks.
Kaarli kirikus lauldi teenistustel 6 korda, sh 2 korda koos kontsertkooriga: koguduse
aastapäeval ja jõulu I pühal. Anti 8 kontserti, neist 6 väljaspool Tallinna. Lisaks jõulukontsert
koos kontsertkooriga Kaarlis detsembris.
Koori esimese kontserdi peale lockdowni korraldas Piret AIdulo Harkujärve kirikus 29.
juunil. Oli väga palav ja umbses kirikus oli raske laulda. Kirikumuusika Liidu kontserdisarja
kontserdid toimusid 3.–4. juunil Kärdlas ja Ridalas.
Rõõmu pakkus, et saadi kolm kontserdi kutset väljastpoolt: augustis lauldi Loksa kirikus
Loksa linna päeva puhul ja Kullamaa kirikus ning novembris Koeru kirikus. P. Aidulo
korraldas koorile oktoobris kontserdi Viru-Nigulas. Kooride kontsertidel on kaastegev olnud
viiuldaja Toomas Bubert, kelle kaunist ja intensiivset mängu kõik väga ootavad.
Kontsertkoori ja kammerkoor Canoruse ühine jõulukontsert toimus neljapäeval, 16.
detsembril. Kaastegevad olid Niina Murdvee, Toomas Bubert ja Aare Tammesalu.
Kaks koori laulsid koos ka koguduse aastapäeva teenistusel, kus taasesitati Mart Siimeri
kaht teost: Laudamus ja Hõisake. Teoseid juhatas P. Aidulo, orelil helilooja Mart Siimer.
Teosed tellisin koguduse ja kiriku juubeliaasta puhul. Tellimuse eest maksis Kultuurkapital.
24. detsembril laulsime jõululaupäeval kontserdil kell 15 Kaarlis ning sellele järgneval
jumalateenistusel. Kaastegevad olid solistid Irene Kabonen, Angelika Mikk, Andre Amadeus
Trumm, Niina Murdvee ja Toomas Bubert. Koori saatjana aitas sel kontserdil kaasa Grett
Raadik (Semidor). Ise saatsin soliste ja juhatasin koori.
Ühise koorina lauldi ka Jõulu I pühal. Koguduse aastapäeval ja jõulu I pühal olid liturgias
kasutusel M. Siimeri kirjutatud psalmid, mida esitas ühendkoor.
Praostkonna ühisüritustest osales koor advendiküünla süütamise tseremoonial Raekoja
platsil.
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Detsembris oli kooris haigestunuid, enamuses mitte vaktsineeritute hulgas. Näib, et haiguse
kulg polnud raske, lauljad jõudsid jõululaupäeva eel juba koori tagasi tulla. Siiski peab
ütlema, et kogu sügis möödus suure lisapinge all, sest kogu aeg oli tunne: kas jõuame veel
selle või teise esinemise ära teha enne, kui inimesed haigeks jäävad või taas kõik „lukku“
pannakse. Õnneks seda siiski ei juhtunud ja saime esinemisrohke hooaja, kuigi plaane tuli
kogu aeg kohandada ja pinge püsis kuni I jõulupühani, kui oli kooride selle aasta viimane
ülesastumine.
Kokkuvõtteks saab öelda, et hoolimata kevadisest lockdownist kujunes aasta väga
rõõmustavalt esinemisterohkeks.
Jõulupeo pidasime uue aasta algul.

Kava näiteid:
Mart Siimer "Hõisake"
Sirje Kaasik "Meile on sündinud Kuningas"
Ola Gjeilo "Northen lights"
Evelin Kõrvits "Jõuluõnnistus"
V. Vardja "Armastus laulab jõuluööl"
John Williams "Somewhere in my memory"

ANSAMBEL "VEXILLA REGIS". Juhendaja Piret Aidulo, ansambel tegutseb aastast 1991 ja
on tuntud ka oktetina. Proovid toimuvad vastavalt vajadusele. Repertuaar on mitmekülgne,
kava sõltub eelolevast esinemisest ja vajadustest.
Tänavu lauldi kirikus kaks korda jumalateenistusel: juunis ja detsembris. Üllatuskülalisena
lauldi tervituslaul noorteansamblile nende 10+1 sünnipäeval 12. detsembril.
Osa lauljatest käis ka abiks suurtel kooridel kui haigestumiste tõttu lauljaid puudu jäi. 2021.
aastal täitus ansamblil 30. tegevusaasta, mille tähistamine on ootele pandud.

Kava näited:
Ola Gjeilo "Ubi caritas"
Thomas Tallis "If Ye love me"
Urmas Sisask "Lootus"
Walter Pelz "Peace I leave with you"
Lea Gabral "On taevas tähti ju tuhandeid"

NOORTEANSAMBEL. Juhendaja Maarian Toompere. Nii sügisel kui ka kevadel toimusid
proovid projekti korras pühapäeval 2 korda kuus. 2021 I poolaastal tehti 20 tundi online
proove ning 4 tundi kontaktproove, II poolaastal 24 tundi proove.

2021. aasta kevadisel poolaastal ei olnud võimalik paraku kontaktproove teha, millest
tulenevalt alustasime märtsis häälerühmaproovidega veebi keskkonnas. See toimis
kokkuvõttes väga hästi, sest selgeks saadi nii mõnegi uue laulu partiid. Kõige olulisem
seejuures oli kontakti säilimine lauljatega. Esimese kontaktproovi tehti alles mai lõpus ning
juba juuni alguses toimus kahepäevane kontsertreis Saaremaale Kärlasse ja Kuressaarede.
Kontsertreis toimus Kirikumuusika Liidu kontserdisarja raames. Mõlemad kontserdid läksid
väga hästi korda ning said publikult positiivse vastukaja.

Sügisene poolaasta algas õnneks tegusalt ning kõik planeeritud laulmised toimusid: kahel
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korral lauldi Kaarli koguduse jumalateenistusel ja
12. detsembril tähistati ansambli 11. hooaega Jõululaulude laulmisega Kaarli kirikus.

Projekti korras proovide läbiviimine õigustas end igati, kuna võimaldas kollektiivis osaleda
ka nendel lauljatel, kes õpivad mujal või on nädala sees kooli ja teiste huvitegevustega
hõivatud.

Repertuaar:
Piret-Rips Laul „Taivaheminek“
Pärt Uusberg „Mis on inimene?“
Liisi Koikson „Sind vaid kiidan“
Eesti vaimulik rahvaviis, sdn Tõnu Kõrvits „Nüüd ole, Jeesus, kiidetud“
Irving Berlin „Valged jõulud“

KORAALIKOOR. Juhendaja Marika Kahar. 18-st osavõtjast vähenenud 14 osavõtja peale.
Mitmed ei jaksa enam tulla. Nendega suheldakse telefoni teel. Surma läbi lahkus 2 lauljat.

Koguneti 6 korda, keskmiselt oli osavõtjaid 9. Mitmed ei julgenud Corona tõttu tulla.
Koosviibimne kestis kaks tundi.

Alguses lauldakse tunnikese KLPR- st koraale klaveri saatel ja sünnipäevalisi tervitatakse
nende soovilauluga. Sellele järgneb kohvilaud ja vaba vestlus.

Diakon Saima Sellak-Martinson on laulmiste vahele lugenud Kaarli uuest jutluste raamatust
Johann H. Brasche ja Rudolf Hurda jutlusi, Pedro Servio raamatu mõtteid, tutvustanud Jaan
Tammsalu ja Dolores Hoffmani raamatut jm.
Kuulasime CD „Eluallikas“ laule „Armujõgi“ ja „Taevaraudtee“, mida proovisime ka laulda.
Eerik Jõks kui kirikulaulu uurija ja arendaja tegi ettepaneku laulda koraali „Jumal, mu süda“
(KLPR 318) ¾ taktimõõdus ja see õnnestus hästi.

LASTE MUUSIKA

Aasta on olnud kooridele pandeemia tõttu keeruline. 2020 jõulukontsert sai küll ette
valmistatud, kuid jäi ära. Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistasime ekraani vahendusel.
Emadepäeva esinemise 9. mail tegid Kaarli kirikus Holger Allik “Lilled sulle” M. Vardja ja
Aleksandra Oolu “Sinu moodi” A. Liiva, “Kui tuled sa” A. Ermast. Koolis esinemisi ei olnud.

I poolaasta
Kooli MUDILASKOORI töö 26 lapsega jätkus klasside kaupa. Esinema ei pääsetud. Proovi
toimusid 2 korda nädalas, kokku 15 tundi. Juhendajateks Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas.

LASTEKOORI töö 16 lapsega oli täielikult seiskunud.

ETTEVALMISTUSKOOR 21 lapsega toimis hästi, sest tegemist on ühe klassiga. Proovid
toimusid 1 kord nädalas, kokku 12 tundi. Esineti Kaarli Kooli lõpuaktus-palvusel K. Levini
looga “Pilvepildid” .
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KAARLI KOOLI muusikatundides on oluliseks osaks vaimulik laul – koraal või lastelaul.
Oluline on mõista, millest laps laulab ja selleks on vestlused ning arutelud. Alates 3. klassist
alustame pilliõppega (plokkflööt). Tunnis arendame oskust lugeda nooti plokkflöödil. Õpime
vaikselt muusikat kuulama ja seda kirjeldama. Oluline on laulda astmenimedega kõlava ja
selge häälega.
Suuremad klassid teevad slaidesitlusi heliloojatest, muusika stiilidest või erinevate
riikidemuusikast ja kultuurist.
1.–6. klassini on 2 muusika tundi nädalas.
7.–9. Klassil on 1 muusika tund nädalas.

II poolaastast tegutsesid Kaarli koolis mudilaskoor ja lastekoori kaks astet: lastekoor ja
noortekoor, juhendaja Liivi Põldmäe. Noortekoori on kaasatud 7.–9. klass, laulavad 4-
häälses seades. Proove tehakse koos Karina Kivikasega.

Mudilaskooris oli osalejaid 24, septembrist alates on toimunud 22 proovi. Osad proovid on
ära jäänud covidi tõttu. Esinemisi on olnud 4.

Esinemislood:
P. Siht “Kelgumäel”
M. Lend “Jumalakellaansambel”
R. Pajusaar “Maasikamuusika”
M. Lend “Väike ingel”
K. Aavik “Koduvärvid”
S. Kaasik “Kes?”

LASTEKOOR: osalejaid 24, proove toimus 21, esinemisi oli 2.
Esinemislood:
R. Pajusaar “Laevuke läks merele”
A. Pärt “Las vihistab”
Eesti rhvl. “Ringmängulaul”
S. Nelson “Härmahabe”
R. Kõrgemägi “Tähed”

Lastekoori vanem aste, noortekoor: osalejaid 20, 7.–9. klass, laulavad 4-häälses seades,
proovig 1 kord nädalas kokku 9 tundi. Palju on ära jäänud covidi tõttu. Esinemisi oli 2.
Laulud:
J. Tätte “Ojalaul”
M. Aslund “Kom”

PÜHAPÄEVAKOOLIS eraldi muusikatunde ei ole ja eriti seal ei laulda.
Lauldakse laagrites õhtuprogrammi ajal ja perekohvikutes esineb võimalusel
muusikastuudio õpilane pilli või lauluga.

LASTEAIA MUDILASKOORI juhendas I poolaastal lasteaia muusikaõpetaja Astrid
Õigemeel. Õpiti laule, kuulati muusikat ja mängiti erinevaid rütmipille, kahjuks koroona tõttu
jäid plaanitud esinemised ära. Kuna lapsed, kes osalevad mudilaskooris on kõik Kaarli Kooli
lasteaia lapsed, siis oli võimalus tegevust jätkata ning tunda rõõmu üksteisest ja koos
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musitseerimisest.
Tunnid toimusid 1 kord nädalas, kokku 14 tundi.
Koroona piirangute ajal käis lapsi vähem kohal nii umbes 5-6 last. Alates mai kuust kui
piiranguid leevendati suurenes kohalkäijate arv 9-ni.
Astrid Õigemeel

II poolaasta. Lasteaia mudilaskoori juhendas Karina Kivikas
Kaarli Kooli lasteaia mudilaskooris laulavad 4–7 aastased poisid ja tüdrukud (~20 last),
kellele meeldib koos laulda, mängida, liikuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi
erinevate mänguliste tegevuste arendame nii rütmitunnet ja viisitaju. Üheskoos laulmisega
suureneb julgus avalikult esineda. Koor toimub üks kord nädalas 45min.

Avalike esinemisi on seoses pandeemiaga olnud vähe. Esinesime Kaarli kirikus Kaarli Kooli
advendikontserdil (7. detsember) ja Kaarli muusikastuudio jõulukontserdil (15. detsember)
A. Liiva lauluga “Tuisutaadi lapsed”.
Laulud: A. Liiva “Suur puu, väike puu”, “Õunapuu”, S. Toompere “Sõbralaul”.

MUDILASTE MUUSIKARING. Rühma juhendaja Karina Kivikas
Kaarli Kooli lasteaia kõige väiksemad laululapsed (1,5–3 a) laulavad kord nädalas (30 min).
Ringis osaleb ~10 laululast.
Koos lauldakse toredaid lastelaule ning mängitakse liikumis- ja laulumänge. Tehakse
tutvust kehapilliga ning erinevate rütmipillidega. Pööratakse tähelepanu muusika
kuulamisele ning loovliikumisele, mille kaudu avastatakse muusikamaalima, et seda läbi
väikeste esinemiste ka teistega jagada. Läbi muusikaliste tegevuste areneb mälu,
esinemisjulgus, suhtlemisoskus ning muusikaline eneseväljendusoskus.
Esineti Kaarli muusikastuudio jõulukontserdil Kaarli kirikus (15.detsember) kahe lauluga. K.
Erimäe “Vaata, kallis jõulumees”, A. Liiva “Lumi langeb”.
Repertuaari näited: A. Liiva “Jääpurikad”, “Kiisud keertavad tantsu”, “Küünlake hea”, K.
Erimäe “Vihmalaul”

KAARLI KOOLI LASTEAED.
Muusikaline kasvatus laulutundides. Muusikaõpetaja Karina Kivikas juhendas kaht rühma
Ubinad (16 last 1,5–2-aastased) ja Lehekesed (17 last, 2–3-aastased).
Lapsed osalevad 2 korda nädalas (30 min) laulutundides. Kokku poolaastas 20 tundi. Nad
võtavad tunni tegevustest rõõmuga osa. Lapsed õpivad tunnetama rütmi ja meetrumit,
eristama kurblikku meloodiat rõõmsast, kiiret tempot aeglasest. Lapsi köidavad laulud, mis
on seotud nende igapäevaeluga ja loodusega. Tunnis kasutatakse erinevaid muusika
instrumente, millega saavad lapsed õpetaja mängu jäljendada.
Lapsed on saanud esineda lapsevanematele ja rühmakaaslastele.
Ubinad ja Lehekesed esinesid Kaarli kirikus kooli advendikontserdil K. Erimäe lauluga
“Vaata, kallis jõulumees”.

Repertuaari näited:
A. Liiva “Keerutades, vaata nii”
K. Erimäe “Kuljused tantsivad”
S. Toompere “Lumekotimäng”
K. Erimäe “Päike ja vihm”
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A. Liiva “Linnukene”, “Tärkab lill“

II poolaastal tegeles lasteaia vanemate rühmadega Astrid Õigemeel:
Muusikategevused toimusid kahel päeval nädalas s.o. igal rühmal 2 tundi, Kokku 24 tundi
II poolaastal võrreldes eelmise aastaga on lapsed saanud osaleda muusikategevuses ning
osa saanud kolmest esinemisest. Kooli avaaktusel laulsid lasteaiast kooli läinud
Õunakesed. Advendipalvusel esinesid Pilvekesed lauluga: Eesti rahvalaul: „Jõululaul“.
Advendikontserdil oli võimalus esineda kõigil lasteaia rühmadel. Päikseke lauluga:“ Valged
jõulud; Pilveke: „Jõululaul“; Õunake: „Jõulupuu“.
Õpitud repertuaar koosnes rahvalauludest, lastelauludest ja lihtsamatest kirikulauludest.
Näiteks: Tänulaul, Kes on loonud…, Mardi ja kadrilaulud, lastelaulud: Meeril oli talleke,
Sügise laul, Päikene, Täpilised tassikesed jm.
Aeg on olnud keeruline, aga lasteaeda see eriti ei puudutanud. Lapsed käisid lasteaias,
toimus kontaktõpe. Lapsed said esineda, mis oli nende jaoks vaga tähtis ja oluline ning
pakkus rõõmu ja elevust.

4.2. Koguduse muusikatöö ja muusikasündmused

4.2.1. Muusikatöö laste- ja noorsootöös, leerikoolis ja koguduse teistes töövaldkondades:
Pühapäevakoolis muusika väga populaarne ei ole. Kooli ja lasteaia õpetajad teevad palju,
et lapsi innustada ja nendega laulda. Tulemused on minu arvates väga head. Noortetöö
alles võtab meil hoogu. Leerikoolis eraldi laulutunde pole. LIturgiat püütakse õpetada nii, et
leerilapsed vaataks YouTube'st meie teenistuste salvestusi. Koraalikoor on segu
muusikatööst ja diakooniast. See sujub väga hästi.

Lasteaias on lisaks muusikaringile ja mudilaskoorile ka muusikatunnid:

Kaarli Kooli lasteaed.
Muusikaline kasvatus laulutundides. Muusikaõpetaja Karina Kivikas juhendas kaht rühma
Ubinad (16 last 1,5–2-aastased) ja Lehekesed (17 last, 2–3-aastased).
Lapsed osalevad 2 korda nädalas (30 min) laulutundides. Kokku poolaastas 20 tundi. Nad
võtavad tunni tegevustest rõõmuga osa. Lapsed õpivad tunnetama rütmi ja meetrumit,
eristama kurblikku meloodiat rõõmsast, kiiret tempot aeglasest. Lapsi köidavad laulud, mis
on seotud nende igapäevaeluga ja loodusega. Tunnis kasutatakse erinevaid muusika
instrumente, millega saavad lapsed õpetaja mängu jäljendada.
Lapsed on saanud esineda lapsevanematele ja rühmakaaslastele.
Ubinad ja Lehekesed esinesid Kaarli kirikus kooli advendikontserdil K. Erimäe lauluga
“Vaata, kallis jõulumees”.

Repertuaari näited:
A. Liiva “Keerutades, vaata nii”
K. Erimäe “Kuljused tantsivad”
S. Toompere “Lumekotimäng”
K. Erimäe “Päike ja vihm”
A. Liiva “Linnukene”, “Tärkab lill“

II poolaastal tegeles lasteaia vanemate rühmadega Astrid Õigemeel:
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Muusikategevused toimusid kahel päeval nädalas s.o. igal rühmal 2 tundi, Kokku 24 tundi
II poolaastal võrreldes eelmise aastaga on lapsed saanud osaleda muusikategevuses ning
osa saanud kolmest esinemisest. Kooli avaaktusel laulsid lasteaiast kooli läinud
Õunakesed. Advendipalvusel esinesid Pilvekesed lauluga: Eesti rahvalaul: "Jõululaul".
Advendikontserdil oli võimalus esineda kõigil lasteaia rühmadel. Päikseke lauluga:" Valged
jõulud; Pilveke: "Jõululaul"; Õunake: "Jõulupuu".
Õpitud repertuaar koosnes rahvalauludest, lastelauludest ja lihtsamatest kirikulauludest.
Näiteks: Tänulaul, Kes on loonud..., Mardi ja kadrilaulud, lastelaulud: Meeril oli talleke,
Sügise laul, Päikene, Täpilised tassikesed jm.
Aeg on olnud keeruline, aga lasteaeda see eriti ei puudutanud. Lapsed käisid lasteaias,
toimus kontaktõpe. Lapsed said esineda, mis oli nende jaoks vaga tähtis ja oluline ning
pakkus rõõmu ja elevust.

Kaarli Kooli muusika tundides on oluliseks osaks vaimulik laul - koraal või lastelaul. Oluline
on mõista, millest laps laulab ja selleks on vestlused ning arutelud. Alates 3. klassist
alustame pilliõppega (plokkflööt). Tunnis arendame oskust lugeda nooti plokkflöödil. Õpime
vaikselt muusikat kuulama ja seda kirjeldama. Oluline on laulda astmenimedega kõlava ja
selge häälega.
Suuremad klassid teevad slaidesitlusi heliloojatest, muusika stiilidest või erinevate riikide
muusikast ja kultuurist.
1.–6. klassini on 2 muusika tundi nädalas, 7.–9. Klassil on 1 muusika tund nädalas.

Muusika teenistustel
Aastal 2021 kõlas vokaal- või instrumentaalmuusika (lisaks orelile) kirikus teenistustel 40.
korral (2020 - 34 korral, 2019 - 45 korral). Kontsertkoor laulis teenistusel 5 korda,
kammerkoor Canorus 6 korda, oktett Vexilla Regis 2 korda. Tütarlaste- ehk noorteansambel
laulis teenistustel kaks korda. Sellest ühel korral oli kohal küll ainult 4 lauljat.

Lisaks oma koguduse kooridele esinesid teenistustel Andrus Vaiklo – bariton, Toomas
Bubert – viiul, Samuel Jalakas – trompet, Ott Indermitte – bariton, Aare Saal – bariton, Liina
Saari – sopran, Malvi Lõhmus – viiul, André Amadeus Trumm – tenor ja Ain Anger – bass.
Anger oli Covidi tõttu kodukohas Kihelkonnal, sest kõik esinemised oli ära jäänud ning
nõustus laulma I Ülestõusmispühal meie kirikus jumalateenistusel, mida edastada sai Kaarli
koguduse youtube kanalil. Teenistusel oli kaastegev Indrek Vau trompetil.
Kersti Petermann, kes on naiskoori dirigent, on naiskoori lauldud teenistustel ka orelit
mänginud.

YouTube'i vahendusel on liturgias puudu koguduse osa – koguduse vastulaulud ja
koraalilaul mikrofoni ei jõua. Lockdowni ajal ja ka hiljem, kui koori polnud, kutsusime
koorilauljaid rõdule eeslauljateks. Sageli käis laulmas kontsertkoori laulja Lehte Karula,
aitasid ka Toomas Hark, Kalle ja Helen Tabur jt.
YouTube ei ole muusika edastamiseks parim variant. Kui tehakse ETV või ER ülekannet,
siis on selleks ekstra helitehnik, kes esineja järgi mikrofone sätib ja puldis istub. Meie
ülekanded sellist tehnilist taset ei võimalda. Lockdowni tingimustes ja liikumisvõimaluse
puudumisel on see muidugi ainus variant. Tahaks siiski, et inimesed, kellel see vältimatu ei
ole, ei valiks nn kergema vastupanu teed ja tuleks siiski taas ise kohale.

Nagu ka mullu olid jõululaupäeva teenistustel kasutusel EELK uue lauluraamatu
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materjalidest koostatud uus jõululaulu vihik. Oleme valitud katsekoguduste hulka ja peale
katsetamist andsime ka tagasisidet. Kevadel katsetasime ka paastuaja laululehte. Sel ajal
sai kogudus meid jälgida läbi youtube kanali.

Talitused: Matustel on solistid esinenud 39 korral (2020. a 36 korral.) Laulatustele on soliste
soovitud 12 korda (2020. a 10 korral). Kõige rohkem on tellitud viiulisolisti, peamiselt on
mänginud Toomas Bubert (matustel 23 ja laulatustel 9 korda). Teistest mängijatest-
lauljatest: Meelis Vahar, Ulla Mängli, Olav Ehala, Lembit Saarsalu, Helin-Mari Arder, Mari
Kalkun, Samuel Jalakas, Taavo Remmel, Ott Indermitte, Ants Nuut, Tõnu Raadik jt., mõnel
korral lahkunu või leinajate sugulased. Jaak Johansoni matus toimetati õigeusu kiriku korra
järele. Meie kauaaegse laulja Reet Oolupi matusel mängis viiulit Toomas Bubert, laulis VHK
ühendatud koor ja kooli keelpillikvartett. Oma ema Maarja Haameri matusel mängis klaverit
ja laulis Hanna Renter. Viiulil mängis Urmas Vulp.
4.2.2. Muusikute ja teiste koguduse töötegijate vaheline koostöö: Koostöö on hea ja laabub
alati sujuvalt.
4.2.3. Kontsertide arv kokku: 77
4.2.3.1. sh kirikus toimunud kontsertide arv: 66
4.2.4. Koguduse poolt korraldatud kontserdid jm muusikasündmused: Naiskoor,
Kontsertkoor ja Canorus andsid 16 kontserti, sh 11 väljaspool. Kirikus toimus 43
muusikaõhtut, lisaks jõulukontsert
4.2.5. Ülevaade kirikus toimunud kontsertidest, kontserdisarjadest, festivalidest,
konkurssidest: MUUSIKAÕHTUD: Igal teisipäeval 17.30 toimub traditsiooniline
muusikaõhtu, mis kestab keskmiselt 40–50 minutit, harva kauem. Kasutatakse muusikalise
õhtupalvuse vormi, mistõttu saame hoida kiriku lahti ka siis, kui kontserdid on keelatud.
Päris kontserdiks ei ole Muusikaõhtut niikuinii kunagi pidanud, tegemist ongi olnud sisuliselt
muusikaline õhtupalvusega, kus sissejuhatuse tegi vaimulik. Praegu kõneleb vaimulik
kahes kohas ja peale kontserti jagatakse soovijatele ettepühitsetud armulauda.
Muusikaõhtud toimusid 43 korral. Muusikaõhtu riigipühadel ei toimu. Eriolukorra ajal oli kirik
kinni.

Kogu muusikaelu on olnud viiruse leviku tõttu kuude kaupa häiritud. 2021 algas eriolukorra
tingimustes, aga kirikud olid siiski avatud ja me saime korraldada õhtupalvusi muusikaga
igal teisipäeval, et mitte kaotada oma publiku harjumust kohal käia. Avalikke kontserte ei
tohtinud korraldada kuni 17. jaanuarini. Veebruaris pidasime taas muusikaõhtuid aga 3.
märtsil pandi ka kirikud kinni, kuna viiruse levik oli väga laialdane. Teenistused jätkusid
YouTube´s. 9. mail saadi jumalateenistusi teha juba kirikus ning 4. mail alustati kohe ka
muusikaliste õhtupalvustega. Mai viimasest nädalast võis teha avalikke kontserte.

Nagu ka aasta varem peale lockdowni oli publiku taastumisega suuri probleeme.
Välisesinejaid oli aruandeaastal vaid 1 – organist Johannes Krahl Saksamaalt Leipzigist.

Muusikaõhtutel esinesid enamik Tallinna organistidest: Kadri Ploompuu, Kristiina Hoidre,
Tiia Tenno, Kersti Petermann, Kristel Aer, Marika Kahar, Tuuliki Jürjo, Violetta-Viktoria
Haletskaja, Pille Metsson, Tiit Kiik, Maris Oidekivi-Kaufmann, Olga Gams, Jaanus Torrim,
Piret Aidulo jt. Välisorganistidest ainult Johannes Krahl Saksamaalt.
Solistid: Aare Saal, Ludmilla Kõrts, Konstantin Martõnov, Ott Indermitte, Niina Murdvee,
Meelis Vahar, Indrek Vau, Sigrid Mutso, Mirell Jakobson, Allar Kaasik, Lea Gabral, Merje
Parts, Malvi Lõhmus, Irene Kabonen, Janika Lentsius, Angelika Mikk, Nina Gawaguchi,
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Kristian Plink jt.
Toimus ka klaveriga kontserte: Maria Veretenina esines kahel kontserdil Stark Rosenthali ja
Tiina Kärblase saatel, Kirill Lissijenko andis kaks soolokontserti klaveril. Solistidega
kontserdi andsid Maila Laidna ja Tiiu Sisask.
Kahel korral esines kontsertkoor: 2. novembril mälestati Hella Tedderit ja Kaljo Raidi nende
100. sünniaastapäeval ning Alfred Karindit tema 150. sünniaastapäeval, suure osa
kontserdist mängis Kersti Petermann orelil. 16. novembril laulis kontsertkoor uuemat eesti
muusikat sh Mart Siimerilt tellitud „Hõisake“ esiettekanne, mida juhatas P. Aidulo, orelil M.
Siimer. Tähistasime ka koori kauaaegse laulja ja helilooja Lea Gabrali 75. sünnipäeva.
Kontserdil olid kaastegevad Lea Gabral, André Amadeus Trumm, kes esitasid L. Gabrali
loomingut, tšellist Allar Kaasik ja sopran Merje Parts, kes esitasid Kaljo Raidi loomingut.
Oma kontserdi andsid kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid ja aasta lõpetas ansambli
Heinavanker kontsert, rõõmustavalt oli kohal 80 inimest.

Kontserdid:
Kirikus toimus 17 kontserti (2020. a 12 ja 2019. a 40 kontserti), nendest enamik piletitega.
Aasta avas PLMF Talvefestival (Estonia poistekoor ja noormeestekoor, J. Randvere jt).
Aprillis korraldati kinnise kontserdi meie kauaaegse solisti ja koorilaulja André Amadeus
Trummi 50. sünnipäeva puhul, külastajaiks sõbrad ja sugulased.
Toimus traditsiooniline VHK Mihklipäeva kontsert, kus esinesid kooli koorid ja orkester.
Corelli Music korraldas orelikontserdi, kus esines Aare-Paul Lattik. Esinesid: Estonian
Voices, Elina Netšajeva, Jassi Zahharov, Uku Suviste, Koit Toome ja Jaagup Tuisk,
Veronika Portsmuthi kooriakadeemia (Kreegi Reekviem, orelil Ulla Krigul), Swingers, Birgit
ja Ott Lepland, Les Bóhemes, Moskva Patriarhaadi meeskoor.
Koolide jõulukontserte oli 7: Tehnikagümnaasium, 21. KK, RAM-kool, Arte Gümnaasium,
Inglise kolledž, Prantsuse lütseum, Kaarli kool. Kaarli kooli lapsed esinesid ka Kaarlikese
advendikontserdil ja omaette korraldati pilliõpilaste kontsert.
Kontsertkoor ja KK Canorus korraldasid ühise jõulukontserdi 16. detsembril, mille tulu läks
Kaarli koolile. Kaastegevad olid viiuldajad Niina Murdvee, Toomas Bubert ja tšellist Aare
Tammesalu.
24. detsembril oli tunnine kontsert kell 15. Esinesid KK Canorus, Irene Kabonen, Toomas
Bubert, Niina Murdvee, Angelika Mikk. Orelil saatis koori Grett Raadik (Semidor). Soliste
saatis ja juhatas Piret Aidulo. 17.30 esines muusikapooltunnis koguduse naiskoor K.
Petermanni juhatusel, kes saatis ka flöödimängijat Mai-Liis Volmari. Koori saatis Piret
Aidulo.

12. detsembril korraldati 9. korda Jõululaulude laulmist, eeslauljaks oli meie koguduse
tütarlaste e noorteansambel Maarian Toompere juhatusel, tähistati ka ansambli 10+1
sünnipäeva. Üllatustervitajaks oli oktett Vexilla Regis. Okteti kauaaegse soprani Kaire Kopli
mõlemad tütred ja Monika Tombergi peres elav vahetusõpilane olid noorteansamblis
laulmas.

Praostkondlikke üritusi sel aastal eriti ei peetud. 28. novembril toimus Tallinna praostkonna
1. advendi kontsert-palvus Tallinna Jaani kirikus, kus Kaarli koguduse naiskoor osales
Tallinna Oikumeenilise Naiskoori koosseisus, koori esituses kõlas 3 laulu. Naiskoor on
osalenud Tallinna Oikumeenilise Naiskoori (TONK) koosseisus alates 1993. a.
Kontsertkoor laulis samal palvusel koos Peeteli kooriga.
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Advendiküünla süütamine Raekoja platsil oli rahvarohke.

Täname Kaarli kogudust ja samuti Tallinna praostkonda toetava ja hoolitseva suhtumise
eest muusikatöösse.
4.2.6. Hinnang koguduse muusikatööle: Väga hea. Teeme, mida vähegi saab teha.

4.3. Muusikainstrumendid

4.3.1. Vileorelite arv: 1
4.3.3. Kas vileorelile teostati hooldus- või remonttöid?: JAH
4.3.4. Vileoreli(te)le tehtud hooldus- ja remonttööd:
Tööde liik: hooldustööd
Millisele vileorelile töid teostati?: Walcker 1923
Milliseid töid teostati?:
Orelihooldust teostab Toomas Mäeväli. See on toimunud vastavalt vajadusele, enamasti
iganädalaselt. Regulaarselt on toimunud keelregistrite häälestamine, labiaalregistrite
häälestus on olnud võrdlemisi püsiv. Häälestamistöödel olid abiks koguduse organistid Piret
Aidulo ja Marika Kahar ning orelimeister Toomas Mäeväli tütred. Mäeväljal on kasutada ka
klahvivajutamise masin, mida ta sügisel täiendas ka pedaalklahvide vajutamise seadmega,
kuid see ei ole väga kiire lahendus, sest registreid tuleb käia vahetamas puldis.
Muudest tähelepanekutest ja töödest võiks mainida ära pidevat niisutussüsteemi jälgimist.
Korduvalt oli vaja paluda tehnikul seadet hooldada ning vahetada tihendeid ja plastosi.
Detsembris hakkas seade järjekordselt lekkima ja siis oli kohe eelmisel aastal paigaldatud
vee ära juhtimise süsteemist abi.
Aasta jooksul tuli mitmeid releesid reguleerida ja paaril korral eemaldada ventiilide vahele
takerdunud sodi, mis jättis toonid peale. Korra läks läbi puhuri mootori käiviti ning see sai
asendatud uuega.
Orelihooldustööde täpsem loetelu on leida oreli rikete vihikus.

Tööde teostaja: Mäeväli Orelitöökoda OÜ
Märkused:
Puuduvad.

4.3.5. Jumalateenistusteks ja kontsertideks kasutatava(te) vileoreli(te) seisukord: Väga hea
4.3.6. Vileoreli(te) kasutamise sagedus jumalateenistustel ja kontserttegevuses: Iga nädal
4.3.7. Teised kasutatavad muusikainstrumendid: Digiorel, Harmoonium, Klaver
4.3.7.1. Nimeta digioreli mark: Roland C-380
4.3.8. Nimeta muud eelnevalt nimetamata muusikainstrumendid: Kaks harmooniumit,
kontsertklaver.

4.4. Märkused

4.4. Muud tähelepanekud: Viirus segas muusikatööd palju. Õnneks oli alates maikuust kuni
aasta lõpuni väga aktiivne periood.
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5. Laste- ja noorsootöö

5.1. Koguduse lastetöö

5.1.1. Lastetöös regulaarselt osalenud laste arv: 35
5.1.2. Lastetöö tundide arv: 53
5.1.3. Lastetöötundide sagedus õppeaastas: Kaks korda kuus
5.1.4. Lastelaagris osalenud laste arv: 48
5.1.5. Pühapäevakooli ja lastetöö korraldamine koguduses: Kirikukooli tegevusest võttis
aruandealusel perioodil osa kokku 35 last vanuses 3–16 aastat. Tegevus toimus 2
vanuserühmas. Nooremas ehk lasterühmas osalesid 4–12 aastased ja vanemas ehk
noorterühmas 14–16 aastased. Rühmi juhendasid 6 vabatahtlikku töötegijat.
Mudilasrühmas osales kevadel 17 ja sügisel 15 last.
Noorterühmas osales kevadel 9 noort, kes selle aastaga ka kirikukooli lõpetasid. Sügisest
jätkasid kõik koguduse noorteleeri rühmas.
Osa lasterühma lapsi jätkas sügisest juba uues noorterühmas, kus kokku osales 7 last.
Kirikukooli tunnid toimusid pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ja koolimaja ruumides.
Töö on jätkunud kirikukooli 5-aastase programmi alusel tsükliõppena. Kevadise poolaasta
alguses „On ju keegi meil“, mis keskendus Jeesuse tegevusele ja õpetusele ning „Aga
suurim neist on armastus“, kus käsitleti 10 käsu ja mäejutlusega seotud teemasid.
Sügisesel poolaastal „Üks roosike on tõusnud“, kus räägiti Jeesuse sünniga seotud
teemadest. Tsükli lõpetamised toimusid rühmade kaupa. Sügisene tsükkel lõppes juba
tradistsiooniks saanud 1 advendiküünla süütamsega kirikus, kus osalesid ka mitmed
lapsevanemad. Seejärel mindi ühisele advendiretkele Raekoja platsile kuuse juurde.
Sellest aastast kirikukooli enam eraldi muusikatunde ei toimu.
Aasta jooksul peeti 2 perejumalateenistust , 1 palvus, 1 pereüritus ja 2 perekohvikut.
Seoses viiruse levikuga oli lastetöötegemiste maht väiksem ja ebaühtlasem.
Toimus 2 lastelaagrit.
5.1.6. Suuremad lasteüritused: PEREÜRITUSED. Möödunud aastal toimus lisaks
perejumalateenistustele, perekohvikutele ja laagritele vaid üks pereüritus.
Kõik planeeritav tuli piirangutest lähtuvalt ära jätta ja ainuke võimalus kogunemiseks jäi
kirikusse või õue.
Õues ka selle ainukese pereürituse korraldati. 12. septembril mindi peredega seenele
Kõrvemaale. Läbiti matkarada ja imetleti sügist loodust. Asja juurde kuulus ka asjatundliku
giidi juhendamine nii seente valikul kui hilisema toiduvalmistamise osas.
PEREKOHVIKUD. Aruandeaastal on perekohvikute läbiviimine olnud väga hektiline. Viiruse
levikust tingituna on olnud väga piiratud võimalused reaalselt koos käia. Samas eeldab
perekohviku töövorm just kokkusaamist, suhtlemist ja ühist osadust. Arvuti kaudu loengu
pidamine ei ole olnud aktsepteeritavaks alternatiiviks, seda enam, et kogudus on omalt
poolt palju loenguvõimalusi koguduse liikmetele pakkunud.
Kevadisel poolaastal ei toimunud ühtegi perekohvikut.
Sügisesel poolaastal saadi kahel korral koos käia. Oktoobris oli perekohviku külaliseks Ülo
Vooglaid ja novembris Marju Kõivipuu. Mõlemal kohtumisel käsitlemise sellel õppeaastal
fookuses oleva juurte ja pärandi teemat. Esimesel korral pedagoogilisest vaatevinklist ja
teisel korral kristlikust- ja rahvakultuurist lähtuvalt.
Teisel korral esinesid alguses ka muusikastuudio soololaulu õpilased.
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PEREJUMALATEENISTUSED. Aruandealusel aastal toimus 2 perejumalateenistus,
mõlemad II poolaastal. Kevadel jäeti hetkeolukorrast lähtudes ära nii ülestõusmispühade
kui emadepäeva perejumalateenistused.
Septembris toimus perejumalateenistus, millega alustati lastetöö hooaega. Lastele toimus
eraldi tegevus õues, kus mihklipäeva temaatikast lähtuvalt läbiti maastikumäng. Samal
päeval toimuva pidanud sügislaat ja mudilaskoori esinemine lükkusid viirusest tulenevalt
edasi lõikustänupühale oktoobris.
Jõululaupäeval toimus jõululaupäeva perejumalateenistus. Lavastatud jõuluevangeeliumi
esitasid seekord kirikukooli lapsed ja õpetajad ning noorteleeri noored ühiste jõududega.
Lisaks toimus tavapäraselt ka I advendil kirikukooli palvus, kus lugedes Piiblist ennustusi
Jeesuse sünni kohta, süüdati ka advendiküünlad.

5.2. Koguduse noorsootöö

5.2.1. Noorsootöös regulaarselt osalenud noorte arv: 22
5.2.2. Noorsootöö tundide arv: 0
5.2.3. Koguduse noorterühma kooskäimise sagedus: Kaks korda kuus
5.2.4. Noortelaagris osalenud noorte arv: 20
5.2.5. Koguduse valitud juhtorganite töösse kaasatud noorte arv: 0
5.2.6. Noorsootöö korraldamine koguduses: Aruande aastal oleme aktiivsemalt otsinud
noortetöö juhti, kes koguduses noorsootöö valdkonna taas elule ärataks ning arendaks.
Juhatus leidis ka võimaluse noortejuhi palga eraldamisekls eelarvest. Uus noortetöö juht
asub ametisse märtsist 2022. Noortetöö paemiselt seotud noorteleeriga, mis on aktiivselt
alustanud.

5.3. Kiriklikud laste- ja haridusasutused

5.3.1. Koguduse laste- ja haridusasutused:
Asutuse liik: lasteaed
Asutuse nimi: Kaarli Kooli lasteaed.
Laste arv: 77
Töötajate arv: 19
Regulaarsete jumalateenistuste, palvuste ja kirikutundide jm arv: 12
Usu- või usundiõpetuse tundide arv: 165
Asutuse liik: põhikool
Asutuse nimi: Kaarli Kool
Laste arv: 196
Töötajate arv: 33
Regulaarsete jumalateenistuste, palvuste ja kirikutundide jm arv: 115
Usu- või usundiõpetuse tundide arv: 433

5.4. Suhted teiste laste- ja haridusasutustega

5.4.1. Koguduse suhted kihelkonna laste- ja haridusasutustega: Teiste kogudustega
süstemaatilist läbikäimist kahjuks ei toimu. Kui siis mõne konkreetse praostkondliku ürituse
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kaudu või kohaliku kogudusega lastelaagrit korraldades. Sellel aastal on seoses
koroonaepideemiaga kontaktid väljaspoole oma kogudust olnud minimaalsed.

5.5. Märkused

5.5. Muud tähelepanekud: Lastetöös osalevate laste arv on võrreldes koguduse suurusega
väike. Vabakogudustes ja katoliku kirikus on see elementaarne, et lapsed käivad
pühapäevakoolis. Millegipärast luterlastel see väga omane ei ole.
Ka koguduse töötajate laste osalemine lastetöös on väga tagasihoidlik. Usun, et see ei ole
ainult meie koguduse küsimus. Ilmselt taandub see üldisema hoiaku taha, et meil on
rohkem" vabakasvatus", kus lapsed saavad ise otsustada. Mis mõju sellele on aga meie
koguduse laste usulisel kasvamisel, kui koolides pole religiooniõpetust, siis on see lihtsalt
kurvastav.

6. Diakooniatöö

6.1. Kodukülastused

6.1.1. Kodukülastuste arv: 9
6.1.2. Külastajad, külastatavad, külastuste sagedus, põhjused: Kodukülastused on aset
leidnud kutsuja initsiatiivil, sisu on hingehoidlik: koguduse liige ei ole olnud suuteline ise
kodust lahkuma, kuid mure on tahtnud jagamist.
Teemadeks on olnud erinevad hingevaeva tekitavad küsimused, üksindus, sassis suhted
lähedastega jms.
Kuid võrdluses eelmiste aastatega on hingehoidlikul eesmärgil toimunud kodukülastused
ehk asendunud telefonivestlustega, sest kõnede arv on möödunud aastal tõesti
suurenenud.

6.2. Haiglate, hoolekande- ja kinnipidamisasutuste külastused

6.2.1. Haiglate külastused

6.2.1.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv haiglates: 61
6.2.1.2. Hingehoidlike vestluste arv haiglates: 820
6.2.1.3. Haiglate külastamise regulaarsus: Regulaarne
6.2.1.3.1. Täpsusta sagedus: Diakon Saima Sellak-Martinson kolm korda nädalas. Õpetaja
Kaisa Kirikal kord nädalas.

6.2.2. Hoolekandeasutuste külastused

6.2.2.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv hoolekandeasutustes: 2
6.2.2.2. Hingehoidlike vestluste arv hoolekandeasutustes: 0
6.2.2.3. Hoolekandeasutuste külastamise regulaarsus: Ebaregulaarne
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6.2.3. Kinnipidamisasutuste külastused

6.2.3.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv kinnipidamisasutustes: 0
6.2.3.2. Hingehoidlike vestluste arv kinnipidamisasutustes: 0
6.2.3.3. Kinnipidamisasutuste külastamise regulaarsus: Ei külastanud kordagi

6.3. Muu diakooniatöö

6.3.1. Koguduse liikmetele suunatud tegevused: Koroonapiirangud tekitasid parasjagu
muutusi seenioride tavapärastes kokkutulemistes. Kuid kui aasta alguses ei olnud võimalik
kohtuda, siis alates juuni kolmandast kolmapäevast sai taastada regulaarse üks kord kuus
kokkusaamise, seekord ei tehtud enam ka "suvevaheaega" sisse, vaid kohtuti ka
suvekuudel. Külas käis nii erinevaid külalisi kui vaadati YouTube'i kanalilt uusi loenguid
sarjast "Kaarli lood".
Igapühapäevane kirikukohv ei saanud kahjuks 2021. aastal toimuda, sest suures grupis
kohvi joomine ja suhtlemine ei olnud lubatud.
Kaarli koguduse intellektipuudega noorte igakuised kokkusaamised ei tohtinud samuti
toimuda, kuid peeti 3 piknikku Hirvepargis.
Seekord saadi pidada ka jõulupidu. Plaaniti seda küll algselt kirikusaali, kus oleks saanud
kõiki ettevaatusabinõusid rakendada, kuid detsembris oli olukord vabariigis piisavalt
stabiliseerunud selleks, et vaktsineeritutena ja hea enesetundega olles see üheskoos ära
pidada. Nii toimuski see koguduse maja keldrisaalis, olid nii noored, jõuluvana ja kingitused
kui ka ohtralt süüa. Noori tegi selline koosolemine väga rõõmsaks, sest neile on
omavaheline suhtlemine, vastastikune toetus ja üksteise eluga kursis olemine väga oluline,
tunnevad nad ju üksteist juba lapseaest (lastekodust) alates ja on seega nagu õed-vennad.
Samuti on diakon Saima Sellak-Martinson noortega jätkuvalt regulaarselt ühenduses
telefoni teel või astub nii mõnigi aeg-ajalt koguduse kantseleist läbi, et temaga vestelda või
kohvi juua:).
Juubilaridest koguduse liikmetele saadeti sünnipäevaks (50., 60., 70., 80., 85., 90., 95.,
100. ja järgnevatele iga aasta) 2021. aastal 205 kaarti (ei saadetud kalmistud.ee lehelt
kontrollides avastatud 31 surnud koguduseliikmele, kelle surmast kahjuks kogudus teadlik
ei olnud ning 685 koguduseliikmele, kellega 2015. aastast pole mingit kontakti olnud, k.a
kes pole tasunud liikmeannetust).
Õnnitlus meiliaadressile saadeti 20., 25., 30., 35., 40. ja 45. sünnipäevaks 498
koguduseliikmele, vale või olematu aadressi tõttu tuli tagasi 70 kirja, meelespidamise eest
tänas 15 inimest.
Ajal, mil kirik oli koroonapiirangute tõttu suletud, saadeti aktiivsetele koguduse liikmetele,
kel ei ole e-posti aadressi (valdavalt eakatele) koju paberväljaandes koguduse kuukirja.
6.3.2. Kogukonnale suunatud tegevused: 2021. aastal toimus ka üks leinarühma tsükkel.
Kokku saadi järjestikku 7 korda, üks kord nädalas ning kaks kuud hiljem veel 8. kord. Osa
võttis 8 erineval põhjusel kaotust kogenud inimest, kes said oma leina käsitleda, sellest
rääkida ning sellega tegeleda nii etteantud programmi kui ka vastastikusest vestlusest ja
jagamisest välja kasvanud teemada abil.
Leinarühma juhendas diakon Saima Sellak-Martinson, teda abistas EMK liige Merle
Tomberg, kes soovis leinarühmas osaleda kogemuse saamise mõttes, et tulevikus ka ise
hakata leinarühmi läbi viima.
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6.3.3. Materiaalne toetamine: Kogudusse on toodud kasutatud riideid, mida oleme saanud
abivajajatele jagada, kuid see tegevus ei ole olnud märkimisväärne.

6.4. Märkused

6.4. Muud tähelepanekud: Ka 2021. aastale jättis koroonaviirusest tingitud piiranguteaeg
oma jälje. Keerulise olukorra tõttu jäid ära küll paljud tavapärased kokkusaamised, kuid
samas leidsid aset mitmed positiivsed muutused.
Näiteks sagenesid nii telefonitsi kui nelja silma all toimunud hingehoidlikud vestlused
koguduse liikmetega, samuti muutus tavapäraste regulaarsete kohtumiste rütm vastavalt
võimalustele (kokku saadi ka suvekuudel, mil varem on vaheaega peetud). Koguduse
liikmed on ebakindlast olukorrast väsinud ja igatsevad koosolemist ning sooviks tagasi
endist, nö turvalist aega.

7. Vaimulikud ja teised töötegijad

7.1. Koguduse töötegijate arv

7.1.1. Koguduse vaimulike arv aasta lõpu seisuga: 5
7.1.2. Palgaliste ilmiktöötajate arv aasta lõpu seisuga: 15
7.1.3. Kogudusetöös osalenud vabatahtlike arv: 250

7.2. Koguduse vaimulikud

7.2.1. Koguduse vaimulik(ud):
Vaimuliku ametinimetus: koguduseõpetaja
Nimi: Jaak Aus
Sünniaasta: 1968
Kogudust teeninud alates: 1995
Töökoormus koguduses: 1
Vaimuliku ametinimetus: abiõpetaja
Nimi: Kaisa Kirikal
Sünniaasta: 1980
Kogudust teeninud alates: 2012
Töökoormus koguduses: 1
Vaimuliku ametinimetus: diakon
Nimi: Saima Sellak-Martinson
Sünniaasta: 1974
Kogudust teeninud alates: 2006
Töökoormus koguduses: 0,75
Vaimuliku ametinimetus: diakon
Nimi: Tiit Zeiger
Sünniaasta: 1962
Kogudust teeninud alates: 2014
Töökoormus koguduses: Vabatahtlik.
Vaimuliku ametinimetus: diakon
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Nimi: Meelis Holsting
Sünniaasta: 1972
Kogudust teeninud alates: 2018
Töökoormus koguduses: Osaline.
7.2.2. Vaimuliku teised ametid ja ülesanded: Õpetaja Jaak Aus õpetab Usuteaduse
Instituudis kahte õppeainet: Elukestev õpe koguduses ja kirikumuusikutele "Sissejuhatus
Piibli tundmisesse".

Abiõpetaja Kaisa Kirikal on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Palliatiivravi keskuse hingehoidja.

Diakon Saima Sellak-Martinson on SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kaplan.

Diakon Meelis Holsting on Kaarli Kooli Kultuuri- ja infojuht ning 9. klassi klassijuhataja.

Diakon Tiit Zeiger töötab põhikohaga Akzonobelis.

7.3. Koguduse töötegijad

7.3.1. Kirikumuusikud:
Eesnimi: Piret
Perenimi: Aidulo
Ametinimetus: organist-koorijuht
Telefon: 5300 8796
E-post: piret.aidulo@eelk.ee
Eesnimi: Marika
Perenimi: Kahar
Ametinimetus: organist
Telefon: 5300 7594
E-post: marika.kahar@eelk.ee
7.3.2. Laste- ja noorsootöötegijad:
Eesnimi: Signe
Perenimi: Aus
Ametinimetus: lastetöö juht
Telefon: 524 2804
E-post: signe.aus@eelk.ee
7.3.3. Diakooniatöötegijad:
Eesnimi: Saima
Perenimi: Sellak-Martinson
Ametinimetus: diakooniatöötaja
Telefon: 5301 5848
E-post: saima.sellak-martinson@eelk.ee
7.3.6. Teised töötegijad: Lisaks vaimulikele töötab koguduses, sh Kaarli Koolis ja lastaias,
67 inimest.
7.3.7. Vabatahtlikud: Projekti "Teeliste Kirikud" raames aitasid suvekuudel kiriku uksi lahti
hoida (valvasid pühakoda) ligi 14 vabatahtlikku.
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Pühapäevakooli rühmi juhendasid 6 vabatahtlikku töötegijat.

Teenistustel teenis abilistena kaasa 8 vabatahtlikku ilmikabilist. Abilised loevad tekste ning
abistavad armulaua jagamisel.

Kirikus viivad pühapäeviti korjandusi läbi vabatahtlikud.

Pühapäevaste missade salvestajaid oli 4.

Koorilauljad osales erinevates koolektiivides 225.

7.4. Töötegijate täiendkoolitus

7.4.1. Täienduskoolitus koguduse töötajatele ja vabatahtlikele: Eraldi täiendkoolitus ei ole
korraldatud. Töötajatel on olnud võimalus osaleda loengusarja ja perekohviku loengutel
ning jälgida videoloengusarju koguduse YouTube'i kanalil.

8. Juhtimine ja majandus

8.1. Koguduse juht- ja järelevalveorganid ning osalemine üldkiriku juhtimises

8.1.1. Kas täiskogu täitis nõukogu ülesandeid?: EI
8.1.2. Juhatuse ilmikliikmete arv: 6
8.1.3. Juhatuse vaimulike liikmete arv: 2
8.1.4. Juhatuse sõnaõiguslike liikmete arv: 3
8.1.5. Juhatuse esimees: Kristel Kleinot, tel: 521 3846, e-post: kristelkleinot@gmail.com
8.1.6. Juhatuse aseesimees: Aseesimeest ei ole valitud.
8.1.7. Juhatuse ilmikliikmed: Kristel Kleinot, Andre Mägi, Vootele Hansen, Eda Viisma.
8.1.8. Nõukogu ilmikliikmete arv: 30
8.1.9. Nõukogu vaimulike liikmete arv: 2
8.1.10. Nõukogu sõnaõiguslike liikmete arv: 3
8.1.11. Nõukogu ilmikliikmed: 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 Siilman, Mall Sume, Brigita Tasane, Ludvig Tasane, Ardi Vigor, Eda Viisma ja Peep
Väljaste.
8.1.12. Nõukogu asendusliikmed: Risto-Pearu Koovit, Rein Piilpärk, Meelis Soon.
8.1.13. Revisjonikomisjoni liikmete arv: 1
8.1.14. Revisjonikomisjoni liikmed või revident: Tõnis Maldre
8.1.15. Sinodisaadikud (ilmikud): Erik Peinar, Andre Mägi.
8.1.16. Sinodisaadikute asendajad (ilmikud): Piret Marvet, Kärt Kase.

8.2. Juhtorganite koosolekud

8.2.1. Juhatuse koosolekute arv: 9
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8.2.2. Nõukogu koosolekute arv: 2
8.2.3. Täiskogu koosolekute arv: 1

8.3. Visitatsioonid ja revideerimised

8.3.1. Peapiiskopi, piiskopi, praosti külastused ja visitatsioonid: Peapiiskop osales esimesel
uue nõukogu ZOOMi koosolekul 09. märtsil.

Peapiiskop osales ettekandjana koguduse ja kiriku aastapäevakonverentsil 19. detsembril.

Peapiiskop osales ning jutlustas koguduse aastapäeva missal 20.12.
8.3.2. Koguduse raamatupidamise revideerimine või auditeerimine: Koguduse
raamatupidamist on nõuetekohaselt auditeerinud audiitor.
Samuti on regulaarselt koguduse tegevust revideerinud koguduse revisjonikomisjon.

8.4. Koguduse varad

8.4.1. Kirikuhoone seisukord: Kirikus toimusid järgmised suuremad tööd:
1. kellasüsteemi restaureerimine ning mehhanismide kaasajastamine (Rootsi kuninga
kingitud põhjapoolse torni pronkskell aastast 1696, lõunapoolse torni teraskell aastast 1870
ja ida- külje ajanäitaja) (kogumaksumus 11 490 €)
2. lääneseina sokli restaureerimine (kogumaksumus 55 200 €)
3. orelirõdu välimiste akende restaureerimine (11 520 €)
Tööde kogumaksumus oli 78 210 €.
Tallinna linn toetas projekti 74 667 €-ga, ülejäänud osa oli koguduse kanda. Lisaks tasus
kogudus ehitusjärelvalve kulud.
8.4.2. Kinnistud:
Kinnistu katastritunnus: 78401:101:0400
Kinnistu nimi: koguduse maja
Kinnistu aadress: Toompuiestee 4
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.2489
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0
Muu maa iseloomustus:
5200 m2 - maja ruumide pindala.

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 600
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: muu hoone
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Hoonete andmed ja iseloomustus:
Kogudusemajas tegutseb Kaarli Kool ja lasteaed, lisaks on seal koguduse kantselei ning
koguduse tööks vajalikud ruumid.
Osa majast on välja üüritud Kaarli Hambapolikliinikule.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 203869
Servituudid:
Puuduvad.

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Kinnistuga seotud lepingud lõppevad 2036. aasta.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Kaarli Koolimajas lõpetati ventilatsioonitööd. Ehitati välja koolimaja sisevesik tuletõrjevee
kasutamiseks.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Suuremaid muutusi ei toimunud.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78401:101:4050
Kinnistu nimi: Tallinna Kaarli kirik
Kinnistu aadress: Toompea 10
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.6030
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0
Muu maa iseloomustus:
Muu maa puudub.

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: kirik
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Hoone on heas korras.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 11396
Servituudid:
Puuduvad.

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
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Puuduvad.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Kirikus toimusid järgmised suuremad tööd:
1. kellasüsteemi restaureerimine ning mehhanismide kaasajastamine (Rootsi kuninga
kingitud põhjapoolse torni pronkskell aastast 1696, lõunapoolse torni teraskell aastast 1870
ja ida- külje ajanäitaja) (kogumaksumus 11 490 €)
2. lääneseina sokli restaureerimine (kogumaksumus 55 200 €)
3. orelirõdu välimiste akende restaureerimine (11 520 €)
Tööde kogumaksumus oli 78 210 €.
Tallinna linn toetas projekti 74 667 €-ga, ülejäänud osa oli koguduse kanda. Lisaks tasus
kogudus ehitusjärelvalve kulud.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Tehti suures mahus remonditiöid.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78401:109:1610
Kinnistu nimi: Tehnika 81 elumaja
Kinnistu aadress: Tehnika 81
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.1279
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0
Muu maa iseloomustus:
Puudub.

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Vajab remonti.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 11240
Servituudid:
Puuduvad

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Tähtajatud lepingud

Aruandeaastal tehtud remondid:
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Sauna pesu- ja leiliruumis tehtud sanitaarremont.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Suuremad muutused puuduvad

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78401:106:0430
Kinnistu nimi: Tatari 26
Kinnistu aadress: Tatari 26
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.1484
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0
Muu maa iseloomustus:
Puudub.

Renditud maa pindala, ha: 0.1484
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 1484
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Kinnistul on 1 lagunev muinsuskaitse all olev hoone.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Puuduvad

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Kinnistule on seotud hoonestusõigus LVM kasuks 99 astaks 1998-l aastal. Wilckeni Maja
OÜ omandas 8. mail 2019 hoonestusõigus kinnistule Tatari 26.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Puuduvad

Aruandeaastal toimunud muutused:
Hoonestusõigus müüdi edasi ja selle pidaja vahetus.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78401:106:0150
Kinnistu nimi: Süda 11
Kinnistu aadress: Süda 11
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Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.0858
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0
Muu maa iseloomustus:
Puudub

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 858
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Krundil valmis 5-kordne büroo ja korterelamu.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 1234
Servituudid:
Puuduvad

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Krunt on tagastatud ja kinnistatud, seatud hoonestusõigus 99-aastaks 1997. aastal.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Puuduvad.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Puuduvad.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78401:116:0026
Kinnistu nimi: Siselinna kalmistu väravatorn
Kinnistu aadress: Toonela tee 3
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.0144
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0.005
Muu maa iseloomustus:
Transpordimaa.

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
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Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: kabel
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Siselinna värav-kellatorn ja kalmistuvahi kontorimaja.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 700
Servituudid:
Puuduvad

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
EELK-le tagastatud Siselinna värav-kellatorn ja kalmistuvahikontorimaja koos hoone
teenindamiseks moodustatud krundiga. Hoone ning hoone teenindamiseks moodustatud
krunt tagastatud osaliselt, kaasomanikuks on Tallinna linn. EELK on andnud väravkellatorni
kinnistu ja kalmistuvahi-kontorimaja kinnistu mõttelise osa üle kogudusele.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Ei ole toimunud.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole olnud.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78404:4026:0095
Kinnistu nimi: Rahumäe kabel-kellatorn
Kinnistu aadress: Rahumäe tee 8c
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.0144
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0.005
Muu maa iseloomustus:
Transpordimaa.

Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: kabel
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Rahumäe kabelile teostatud hoone tehnilise seisukorra ekspertiis.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
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Servituudid:
Puuduvad.

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Puudub.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Remonte ei ole teostatud.

Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole olnud.

Märkused:

Kinnistu katastritunnus: 78404:402:0094
Kinnistu nimi: Rahumäe kontor
Kinnistu aadress: Rahumäe tee 8a
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 0.1591
sh metsamaa, ha: 0.0061
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 0.0304
Muu maa iseloomustus:
Kontori ja garaažide teenindamiseks vajalik maa.

Renditud maa pindala, ha: 0.1591
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 3
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Kontorihoone, garaaž, abihoone.

Hoonete rendist saadav tulu aastas: 2967
Servituudid:
Puuduvad

Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Kokkulepped puuduvad.

Aruandeaastal tehtud remondid:
Puuduvad.

Aruandeaastal toimunud muutused:
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Puuduvad.

Märkused:

8.5. Koguduse osalusega MTÜ-d, SA-d, äriühingud jms

8.5.1. Koguduse osalusega MTÜ-d, SA-d, äriühingud jms: Puuduvad

8.6. Hinnang majanduslikule olukorrale

8.6.1. Hinnang majanduslikule olukorrale ja tulevikuväljavaated: Vaatamata keerulisele
aastale sai kogudus majanduslikult kenasti hakkama. Planeerisime eelarvet negatiivsena
100 000 eurot. Planeeritud puudujääk jäi märgatavalt väiksemaks. Erinevad annetused ja
ka riiklikud toetused koolile ja lasteaiale aitasid kaasa tulude suurenemisele, mis vähendas
arvestusliku kahjumit.
8.6.2. Mida on kogudus ette võtnud oma tulubaasi suurendamiseks?: Liikmete teavitustöö
liikmeannetuste osas. Üldine koguduse ja kooli tegevuse kajastus, mis on aidanud kaasa
annetuste suurenemisele. Üürnike üürihindade tõus on ettenähtud lepingutes.

9. Kommunikatsioon ja suhtekorraldus

9.1. Kodulehekülg ja ühismeedia

9.1.1. Kodulehekülje aadress: www.kaarlikogudus.ee
9.1.2. Facebooki lehe aadress: https://www.facebook.com/KaarliKogudus
9.1.3. Muu ühismeedia:
Ühismeedia kanal: Instagram
Aadress: https://www.instagram.com/kaarlikogudus/

9.2. Sisekommunikatsioon

9.2.1. Koguduse liikmete teavitamine koguduse tegevusest: Koguduse liikmeid teavitatakse
kuukirja "Sõnad ja teod" kaudu. Kuukiri on ilmunud alates 2012. aasta veebruarist. Kuukirja
saadetakse e-posti listi 3000 liikmele. Kirikus jagame kuukirja paberkandjal (60–150
eksemplari).

Koguduse tegevusest saab lugeda ka kodulehe ja Facebooki kaudu.
Instagrami postitame peamiselt infot eesootavate missade ja muusikaõhtute kohta.

Järjest olulisemal kohal on koguduse YouTube'i kanal, elavdatud on koguduse meediatööd
ja ellu on kutsutud mitu saatesarja:

1. Saatesari „Kaarli lood“ – tutvustatakse ja meenutatakse koostöös mitmete meile tuntud
inimestega koguduse lugu selle algusajast kuni tänase päevani. Tegemist on
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lühiloengutega, mis kestavad 20–40 minutit. Kajastamist leiab koguduse elu läbi mitme
sajandi, meie erakordse praeguse kirikuhoone rajamine, kirikus asuv sisustus ja
kunstiväärtused, meie auväärsed õpetajad ja organistid ja palju muud. Vaatajateni jõudis 19
loengut
https://kaarlikogudus.ee/videod/videoloengud-kaarli-lood/

2. Rubriik „Kirikupühadest ja mälestuspäevadest“ – tutvustatakse kirikuaasta suuremate
pühade kõrval väiksemaid kirikupühi ning mitmeid usu esivanemate mälestuspäevi. Lisaks
lunastusloolistele Kristuse pühadele (näiteks küünlapäev, paastumaarjapäev) kuuluvad
kirikuaastasse ka Maarja, apostlite ja teiste piiblitegelaste mälestuspäevad,
usupuhastuspüha, pühakutepäev ning hingedepäev. Vaatajateni jõudis 18 tutvustust.
https://kaarlikogudus.ee/videod/videod-kirikupuhadest-ja-malestuspaevadest/

3. Missade ülekanded – alustasime 2020. aasta lõpus ja tänaseks jõuab vaatajateni missa
igal pühapäeval. See on andnud paljudele, kes erinevatel põhjustel oma koguduse keskel ei
saa viibida, võimaluse osaleda siiski jumalateenistusel, olla ühises osaduses ekraani
vahendusel, kuulda pühakirja lugemisi, jutlust ning koos kogudusega ligimeste eest
palvetada.
https://kaarlikogudus.ee/koik-uudised/jutlused/jumalateenistuse-videod/

4. Virtuaalsed õhtupalvused – pidasime märtsikuu algusest kuni 1. maini. Selle ajaga
salvestasime kokku ligi viiskümmend palvust
https://kaarlikogudus.ee/videod/palvused/

5. „Vestlusi Piiblist“ – saatesarjas vestlevad Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja
Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe, esimene küsija ja teine vastaja rollis.
Vaatajateni jõudis 6 loengut.
https://kaarlikogudus.ee/videod/vestlusi-piiblist/

6. Leerikooli videotunnid – alustasime 2020. aastal, jätkusid ka 2021. aastal
https://kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/leerikooli-videotunnud/
9.2.2. Koguduse väljaanded:
Väljaanne: kuukiri
Nimi: Sõnad ja Teod
Tiraaž: 60–150
Märkused:

Väljaanne: muu
Nimi: Ajakiri "Sulane"
Tiraaž: 200
Märkused:
Ilmus 1 kord. Varasematel aastal on ilmunud 2 korda kuus.

9.3. Koguduse suhted ja koostöö

Lk 36/39



9.3.1. Sõpruskogudused:
Koguduse nimi: Forssa kogudus
Riigi nimi: Soome
Koguduse nimi: Pilistvere Andrease kogudus
Riigi nimi: Eesti
Koguduse nimi: Beckenhami kogudus
Riigi nimi: Suurbritannia
Koguduse nimi: Tammela kogudus
Riigi nimi: Soome
9.3.2. Koostöö sõpruskogudustega: Koguduse juhatus käis tutvumas Forssa ja Tammela
koguduse igapäevatööga. Vahetati kogemusi seoses koroonaepideemiaga, noorte- ja
diakooniatööga ning arutati tulevikuplaane.

Koguduse aastapäeval külastas kogudust Forssa koguduse esindus. Kas sel aastal toetas
Forssa Kaarli kogudust rahaliselt. Tammela kogudus toetas koguduse tegevust.
9.3.3. Koostöö kohaliku omavalitsusega: Kirikus toimunud suuremaid remonttöid
(kellasüsteemi restaureerimine ning mehhanismide kaasajastamine; orelirõdu välimiste
akende restaureerimine, lääneseina sokli restaureerimine)
Tallinna linn toetas 74 667 €-ga.

19. detsembril esines linnapea Mihhail Kõlvart ettekandega koguduse ja aastapäeva
konverentsil
9.3.4. Koostöö teiste konfessioonidega: 24. detsembril toimus Kaarli kirikus katoliku kiriku
jõulumissa.
9.3.5. Koostöö praostkonna ja teiste kogudustega: 28. novembril toimunud Tallinna
praostkonna 1. advendi kontsert-palvusel Tallinna Jaani kirikus osales koguduse naiskoor
Tallinna Oikumeenilise Naiskoori koosseisus.
9.3.6. Koostöö teiste organisatsioonidega: Eesti Kultuurkapital toetas Mart Siimerit
koguduse aastapäevaks tellitud muusikateose "Hõisake" kirjutamisel.
9.3.7. Koostöö kristliku ja ilmaliku meediaga: Koguduse õpetaja Jaak Aus kõneles mitmel
korral Pereraadios.
Abiõpetaja Kaisa Kirikal andis intervjuu Pereraadios seoses aastapäeva konverentsiga.

10. Hinnang aasta tegevusele

10.1. Suuremad tööd, tähtpäevad, sündmused, külalised: - Maikuus rajati Vabaduse väljaku
poolsele küljele roosipeenrad.

- Kevadel restaureeriti kaks koguduse käärkambris asuvat maali: E. Randlepa "Kaarli kirik"
ja Toomgildi oldermanni Hans Heinrich Falcki portree.

- 10. juunil kuulutati välja praostkonna Aasta teo tiitel, mille sai Kaarli kogudus uue
koolimaja valmimise eest.

- Sügistalvel jutlustasid Kaarli kirikus kõik piiskopid: peapiiskop Urmas Viilma ja peapiiskop
emer Andres Põder, piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets, piiskop emer Einar Soone.
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- 18. detsembril toimus koguduse ja kiriku aastapäeva konverent “Luterlik kirik eile, täna ja
homme. Kaarli kogudus eile, täna ja homme”. Ettekandjatena astusid üles peapiiskop
Urmas Viilma, piiskop emeeritus Einar Soone, õpetaja Mihkel Kukk, õpetaja Matthias
Burghardt, õpetaja Jaak Aus ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

- 19. detsembril kanti ette Kaarli kiriku ja koguduse juubeliaasta lõpetamiseks tellitud
helilooja Mart Siimeri kooriteos "Hõisake"

- Kirikus toimusid järgmised suuremad tööd:
1. kellasüsteemi restaureerimine ning mehhanismide kaasajastamine
2. lääneseina sokli restaureerimine
3. orelirõdu välimiste akende restaureerimine
10.2. Tähelepanekud, probleemid ja ettepanekud koguduse, praostkonna, kiriku ja kogu
ühiskonna kohta: Kasutan eelmise 2020. aasta teksti, sest teemad on samad. Ehk lisandub
veel kiriku ühtsusega seotud probleemid, millest peapiiskop kõneles vaimulike konverentsil
2022.

Minust vanemad kollegid on rääkinud, et kirik on kogu aeg pidanud võitlema ja rünnakud
kiriku vastu on tavapärane. Samas tajun, et üldine ilmalikustumine ja uusvaimsuse kasv,
mõjutab ka koguduse elu ning toimimist. Kui siia lisada ka koguduste omavaheline
"konkurents" (liikmete ülekutsumine, teise vaimuliku "oma" kirikusse mittelubamine, leeritöö
lihtsustamine) siis kaob fookus, milleks oleme kutsutud ja seatud koguduste teenimise
juurde.
Muret teeb meie kiriku killustatus ja mitte niivõrd selles osas, kes millist teenistuse korda või
riietust kasutab (kuigi see ilmselt natuke midagi peegeldab) kui see, kuidas üldiselt
suhtutakse leeritöösse, talituste läbiviimisesse inimestega suhtlemisesse. See ei ole ehk
isegi niivõrd etteheide, sest usun, et kõik teevad oma tööd südamega ja parimate
kavatsustega. Mõtlen pigem sellele, kui palju me ise taipame ja märkame, millised on
muutused meie ümber ja kas tajume ka seda, et ehk juba ammu inimesed ei saa aru, miks
midagi tehakse ja mis vahe sellel on. Mis eristab ilmaliku ja kirikliku matust? Kas karjane kui
mõiste on tuttav tänasele lapsele? Miks pannakse kolm peotäit mulda puusärki?
Vajaksime rohkem ehk nendel lihtsatel, meile arusaadavatel teemadel arutelu, et kuidas
neid olulisi teemasid viia ka inimesteni. Inimestele on vaja ilusat juttu aga ka juhatust ning
nõuandeid, kuidas oma elu korraldada ja vaimulikult kasvada. Pean oluliseks, et "vaimuliku
juhendamise " tähendus võiks olla omane nii vaimulikele kui rohkem ja rohkem ka
koguduseliikmetele.
See saab alguse praostkonnast, vaimulike vahelisest suhtlusest, aruteludest ja mõtete
vahetusest ning koostööst. Loodan, et Tallinnas ka seda ühel päeval suudame.
10.3. Hinnang aruandeaastale: Alustan oma hinnangut negatiivsest poolest. Kõik näitajad
on kahjuks langustrendis. Mõjusid võib analüüsida, aga usun, et pandeemia on jätnud päris
sügava jälje koguduse ellu. Pea poole vähem inimesi käib kirikus, mis näitab, et vajadus on
kadunud.
Ametitalituste vähenemine toob kaasa leerilaste vähesuses jne.
Mitmed tegemised on tõmmatud kokku või lakanud olemast. Piiblitunnid ja loengusari on
valdkonnad, mis on saanud "pihta". Ka laulukooride lauljaid on jäänud vähemaks ja
muusikud näevad palju vaeva, et saada lauljaid tagasi.
Kui tahta väga pessimistlik olla, siis statistika ja tegevused näitavad koguduse allakäiku.
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Päris elus on aga ka palju positiivset. On hea meel, et koguduse meediatöö on saanud hoo
sisse. See tegevus on osaliselt asendanud piiblitunde ja loengusarja.
Rõõmustada saab sellestki, et vaatamata liikmeannetajate langusele, on koguduseliikmed
koguduse eest hästi hoolt kandnud ning oleme rahaliselt hakkama saanud.
Noortejuhi leidmine, kooride töö taastumine, kirikukool ja noorteleer annab lootust, et ka
möödunud aasta tagasilöögid on ajutised.
Kaarli Kooli tegevus on kindlasti osa koguduse tööst ja loodame, et seotus kogudusega
muutub veel tihedamaks.
Kirikus tehtud remondid, kellade taas tööle panemine lisab head veelgi.
Vaatamata negatiivsele algusele lõpetan siiski lootusrikkalt. Meil on väljakutseid, aga kui
kogudus on toimekas ja ostib uusi lahendusi ning võimalusi, kasvab osaduses ja palveelus,
on tulevik täis lootust.
Oleme tänulikud 2021. aasta eest ja palume Jumala õnnistust alanud aastaks.

Aruande koostaja ja esitaja

Aruande koostaja(d): Piret Aidulo, Jaak Aus, Signe Aus, Kaisa Kirikal, Ines Ormus, Saima
Sellak-Martinson, Külli Saard, Sven Torpel, Urmo Treisalt, Margit Umjärv
Aruande esitaja: Jaak Aus
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