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Tarkus ütleb: Kui Issand valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale. (Õp 8:27)
1. september on Tarkusepäev. Vaatamata sellele, kas sellel päeval minnakse kooli või mitte, on see siiski paljudele eriline ja
pidulik päev. Tänavad täituvad pidulikes riitetes ja lilledega kooli minevatest lastest ning meil on neid vaadates samuti pidulik
tunne ja rõõmsam meel.
Tarkus ei ole aga ainult meie akadeemiliste teadmiste kogum. Sõna tarkus on kirjas ka selle kuu juhtsalmis, mis on võetud Õpetussõnade raamatu kaheksandast peatükist pealkirjaga „Tarkuse väärtus ja olemus“. Mõned peatükid varem kirjutab
õpetussõnade autor: „Issanda kartus on tunnetuse algus“ (Õp 1:7). Piibel kinnitab meile, et oluliste teadmiste kõrval vajame
tõeliseks tarkuseks ka osadust oma Loojaga. Tõeliselt targaks saab inimene vaid koos Jumalaga.
Sellist tarkuse mõtet on Kaarli kogudus Eesti haridusmaastikul kandnud juba ligi kolmkümmend aastat. Sellel aastal tähistame
ka Kaarli Kooli kümnendat sünnipäeva. Kool on taaskord kasvanud ja nii oleme saanud avada põhikoolile lisaks ka esimese
gümnaasiumi astme klassi. Nüüd on meie koguduse juures võimalik saada osa kristlikust haridusest lasteaia noorimast vanuseastmest kuni gümnaasiumi lõpuni. See kõik ei ole aga iseenesestmõistetav. Uuel õppeaasta künnisel on põhjust tänuks,
et meie ühised unistused Kaarli Kooli näol on täitunud, kuid põhjust on ka palveks. Kandkem siis eeloleval kooliaastal oma
igapäevastes palvetes ka Kaarli Kooli, õpetajad ning õpilasi ja nende peresid.
Rahulikku ja lootusrikast suve jätku!
Diakon Meelis Holsting

Kaarli Kool astub sügisele vastu tuttava elevusega
Augustikuu viimastel nädalatel astume sügisele vastu tuttava
elevusega, mis iga uut algust saatnud on. Täpselt nii nagu viimased pea 30 aastat, teeme taas midagi täiesti esmakordselt.
Kuigi viimasel üheksal aastal on olnud suurima uudsuse efektiga kooli vanim klassinumber, toob iga sügis meie kõigi jaoks
midagi uut ning rõõm on tõdeda, et pidev kasvuteel edasi
liikumine hoiab ka meid endid värskena. Sel sügisel alustas
esimene gümnaasiumiklass! Rohkem kui sada aastat tagasi
tagasi 1918. aastal kutsuti ellu Kaarli Eragümnaasium, mis
tegutses kuni 1936. aastani. Juba toona tegutseti selles suunas, et kool saaks töötada Kaarli koguduse majas, aga selleni
siis ei jõutudki.
Kaarli Koguduse Lasteaia tegutsemise alguseks on 1995. aasta,
mil Kaarli koguduse juurde loodi kolm korda nädalas koos käinud kooliks ettevalmistuv rühm. Esialgu oli suund algkooliks
kasvamisele, kuid järgmisest aastast alustati koguduse majas
lasteaiana (alguses ühe- ja õige pea kaherühmalisena). Kuna
kristlikku väärtuskeskkonda hindavaid lapsevanemaid oli alati
rohkem kui lasteaial peresid vastu võtta võimaldas, kasvasime
õige pea juba viierühmaliseks ning 2008. õnnistati sisse ka
uued ruumid Koidu tänaval.
Lasteaia tegevuse taustal toimus aastaid pidev keskustelu
sarnase keskkonna jätkumiseks kooliastmes. Eelkõige oli selle
huvi algatajateks lapsevanemate kooslus, kes soovisid oma
laste haridustee jätkumist samasuguses tervikus koguduse ja
lasteaiaga. 2013. aastal väljastas Haridus- ja Teadusministeerium Kaarli Koolile tegevusloa, mis tänasel päeval hõlmab nii
lasteaeda kui ka põhikooli.
Möödunule tagasi vaadates tõdeme, et Kaarli Kooli areng
on olnud loomulik – ühtki edasist sammu ei ole liiga kiiresti
astutud. Unistus koolist oli olemas juba 30 aastat tagasi, aga
tänane areng on meile näidanud just seda, et mõni seeme
vajabki kasvamiseks pikemat perioodi. Kõik etapid laienemiseks on kasvanud välja vastavalt vajadusele ning järk-järgult.

10. klass 2. septembril kooliaasta esimeses tunnis.

Pea 30 aasta tagune suhtumine sel hetkel ei olnud mitte kibe
leppimine, et kooli kohe avada ei saa, vaid kogu pühendumine
oli orienteeritud loomaks nii head lasteaeda kui võimalik. Protsess sai hoo sisse küll loomulikult ja lähtuvalt vajadusest, kuid
mitte iseenesest – tegemist on suure töö ja kirgliku panustamisega kõigilt osapooltelt. Nii on kõik arenguetapid saanud
alguse just siis kui selleks on olnud valmisolek nii usaldavatelt
lapsevanematelt; lastelt, kes end meie väärtuskeskkonnas
hoitult ja armastatult tunnevad ning õpetajatelt, kel tahe ja
motivatsioon tegutseda. Kui seeme aga idanema on hakanud,
on raske selle kasvu peatada – tänaseks on Kaarli koguduse
juures pea 30 aastat haridusasutus tegutsenud ja 2022. aastal,
mil tähistame põhikooli 10. sünnipäeva, oleme kasvanud etapini asutamaks lasteaed-põhikooli juurde ka gümnaasiumiaste.
Lähtudes Kaarli Kooli motost „puu, mis kannab head vilja“ soovime, et meie esimesed põhikooli viljad mitte maha ei potsataks, vaid oma täiusliku küpsusastme saavutaksid ja see on
ka Kaarli Gümnaasiumi loomise üheks tõukeks – viia lõpuni

loogiline hariduskaar sõimerühmast gümnaasiumini säilitades
lapse arenguteel turvaline väärtusruum ja teadmine selle jätkumisest. Terviku perspektiiv haridusastmetel edasi liikumiseks on meie tegutsemise üks alustalasid – järjepidevus ning
jätkuva väärtuskeskkonna võimaldamine koostöös koguduse
ning kõigi lasteaia- ja kooliastmetega viib meid tõmbama
paralleele meie motost tuleneva kujundini – viljapuuni selle
juurtest okste kõige pisemate harudeni. Ja just seesama puu
oma tugevate juurte, laia tüve ning haruliste okstega on kujundlikuks aluseks ka tänase gümnaasiumi loomiseks.
Mõeldes küsimusele, miks on vaja veel üht gümnaasiumit
tänasele Eesti haridusmaastikule, tuleb vastus tugeva tunde
pealt, et me ei ole loonud kunagi lihtsalt selleks, et oleks veel
üks teiste sarnaste seas – veel üks lasteaed, veel üks põhikool, veel üks gümnaasium. Head haridust antakse igal pool,
see on elementaarne ega saa olla kooli eripära. Küll aga on
Kaarli Koolil alates lasteaiast saadik olnud suund kasvatada
häid vilju, häid inimesi. Haridusasutuses ei omanda õppija
mitte ainult teadmisi erinevatest valdkondadest, vaid sealses
keskkonnas kujuneb ta välja ka isiksusena.
Tänastest Kaarli Gümnaasiumis alustavatest õpilastest on
paljud olnud kunagi meie lasteaia lapsed. Usume, et järjepidevusel ning terviklikul keskkonnal on viljadele oma mõjujõud ning saab olema huvitav näha, missugused viljad puu
peale eeloleva kolme aasta möödudes küpsenud on. Küll aga
teame, et vahepeal tuleb meil viljapuud kasta, hooldada, väetada ning kes teab – ehk kasvab mõni oks taevanigi.

INFO
Kaarli kogudus sõlmis Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga
lepingu, mille kohaselt saadakse 15 000 eurot toetust kiriku
käärkambri ja organistide ruumi kirikupoolsete uste ning 36
tulega kroonlühtri, kahe 16 tulega kroonlühtri ja ühksa 3 tulega
seinabraa restaureerimiseks. Töödega alustatakse oktoobrikuus ja tööd saavad valmis selle aasta lõpuks.
Alates augustist töötab koguduses uus raamatupidaja Riina
Pappel. Riina on kogudusega seotud juba 1990. aastast, mil ta
Kaarlis ristiti ja leeritati ning mõned aastad hiljem ka laulatati.

Triin Kuusk

PIIBLIKOOL “PIIBEL ALGUSEST LÕPUNI”
alustab õppeaastat 1. oktoobril 2022 kell 10.
Lektorid: MATTHIAS BURGHARDT, PATRIK GÖRANSSON, ARNE HIOB,
JAAN LAHE, OVE SANDER, RANDAR TASMUTH, ARHO TUHKRU jt.

Õppetöö toimub Kaarli Kooli ruumides /Toompuiestee 4, Tallinn/.

Oodatud on igaüks, kes soovib süveneda pühakirja ja
selle läbivasse sõnumisse, saada ülevaadet piibli suurematest
sündmustest, tegelastest ning sellest, mida kirik õpetab.
Tunnid toimuvad paar korda kuus laupäeviti kell 10–14.
Annetus Piiblikooli eest 320€ / aasta (40€ / kuu).
Registreerimiseks tasuda annetus suuruses 80€ Kaarli koguduse arveldusarvele
SEB EE171010022004706006, SWED EE392200221011214295.
Selgitus “Osaleja nimi, piiblikool, isikukood”.

Täpsem info Kaarli koguduse kodulehel www.kaarlikogudus.ee
Kontakt: Kaisa Kirikal, kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

Tore hommikupoolik 13. augustil – piknik Vabaõhumuuseumis
eriliselt armsate inimestega.

Uue õppeaasta eel on Kaarli kooli õpetajatel tavaks teha ühine
palverännak. Sellel aastal viis 12.–13. augustil rännutee Saaremaale. Külastati Muhu, Valjala, Kaarma, Karja, Kuressaare,
Püha ja Pöide kirikuid ja Püha Eelkäija Skiitat.

Kahe koguduseliikme poolt kingiti kirikule ristitee 14 tahvlit.
Augustis alustati nende paigaldamisega.

29. augustil oli tähtis päev Kaarli Kooli lasteaial, kui kosutava
suvepuhkuse järel sai kirikus piduliku alguse uus lasteaia hooaeg ja koguduse õpetaja õnnistas kõiki lasteaeda minevaidlapsi.

Koguduse koorid
alustavad proovidega septembris.
Naiskoori proovid neljapäeviti kell 17.30–19.30.

Uusi lauljaid oodatakse kell 17.00
Kontsertkoori proovid esmaspäeviti kell 18.00–21.00.

Uute lauljate vastuvõtt esmaspäeval, 12. septembril kell 18.00
Canorus koguneb kolmapäeviti kell 17.30–19.30
Kaarli koguduse noorteansambel ootab oma
ridadesse uusi lauljaid alates 14. eluaastast.

31. augustil oli tore õhtu Rapla Orelisuve lõppkontserdil. Esines koguduse kammerkoor Canorus, solist Toomas Bubert
viiulil. Organist ja koorijuht Piret Aidulo.
Suur tänu Hille Porosonile ja Rapla kogudusele ning õpetaja
Mihkel Kukele.

Proovid toimuvad 2 korda kuus pühapäeval kell 13.00–16.00
koguduse maja saalis (Toompuiestee 4).
Esimene proov toimub pühapäeval, 4. septembril kell 13.00
Kollektiiv osaleb 2023.aasta noorte laulu-ja tantsupeol,
neidudekooride liigis.
Lisainfo Maarian Toompere
maarian.toompere@gmail.com, 56980605

SEPTEMBER KIRIKUS
N 01. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat
tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 04. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 05. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 06. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Kersti Petermann – orel, Annabel Soode – sopran. Sissepääs vaba.
K 07. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 08. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
MEIE LIGIMENE – Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P 11. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 12. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 13. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel Kaastegevad Toomas Bubert – viiul ja kammerkoor Canorus.
Sissepääs vaba.
K 14. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 15. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
TÄNULIKKUS – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu.
Ps 103:2
P 18. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 19. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 20. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Aivar Uuk – orel. Sissepääs vaba.
K 21. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 22. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
JUMALA HOOLITSUS – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab
hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 25. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 26. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 27. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
K 28. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 29. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
Septembris alustavad tööd jälle
Kaarli Kooli HUVIRINGID,
kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori.
•
•
•

Muusikastuudio: laulukoorid, pilliõpe
Loovusklubi: käsitöö- ja kunstiringid, lego-robootika, mõttemängud, male jt.
Spordiringid: KunFu/WuShu, pallimänguring, liikumisringid, võimlemis- ja
tantsuringid.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee/huvitegevus
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul –
on tulemas uusi põnevaid tegevusi.
Jälgige infot ja reklaami!

LEERIKOOL
24.09. – 27.11.2022
2. oktoobril alustab NOORTELEER

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

Diakooniatöö
Koraalikoor
1. september kell 14

Seenioride klubi

koguneb igal kolmapäeval kell 14
koguduse majas
Kaarli kirikut ja koguduse
tegevust saab toetada
helistades numbril

900 7755
Annetuse suurus on 5€
Annetuse toimumiseks palume lõpuni
kuulata automaatvastaja teavitus.
Täname lahkeid annetajaid!

KOGUDUSE KANTSELEI
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 SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting. 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

