
Lk 1/1

Tallinna Toompea Kaarli Kogudus

Koguduse 2022. 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: info@kaarlikogudus.ee
1.1.6. Arvelduskonto(d): EE171010022004706006 SEB
EE392200221011214295 Swedbank

1.2. Koguduse liikmed

1.2.1. Liikmete arv: 14240
2021: 14157
2020: 14123
2019: 13919

1.2.2. Annetajaliikmete arv: 1608
2021: 1625
2020: 1725
2019: 1776

1.2.3. Täiskogu liikmete arv: 310
2021: 349
2020: 423
2019: 939

1.2.4. Koguduse liikmeskonna üldiseloomustus ja olulisemad muutused: 2022 aasta
liikmeannetajate number vähenes vähem kui varasemate aastatel. Põhjuseid ilmselt mitmeid
kuid usun, et üheks põhjuseks on üldine aktiivsyuse vähenemine ja seetõttu ka annetused
on jäänud tegemata. Eriti oli seda tajauda detsembri kuus, sest siis oli annetajad võrreldes
varasemate aastatega 200 vähem. Jätkuvalt viitan, et armulaualkäimise märkimine on
problemaatiline ja seetõttu ka täieõiguslike liikmete arv väheneb, sest inimestel pole seda
harjumust ja seda kasvatada on väga keeruline.
1.2.5. Kas kogudus kasutab infosüsteemi Koguja?: JAH

1.3. Koguduse teenimispiirkond

1.3.1. Kihelkonnas või koguduse teenimispiirkonnas elavate inimeste arv: 450000
2021: 450000
2020: 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: 170
2021: 91
2020: 66
2019: 128

2.1.2. Leeriõpetamise kava ja metoodika: 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. Leerikooli ajal 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? Mis on palve ja kuidas palvetada? Kuidas õigesti ja hästi elada?
Miks on maailmas kurjus ja kannatus? Mis saab pärast surma? jpms.

Leerikursuse ülesehitus lähtub missa korrast ning ettesalvestatud 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,
Kaarli kogudusest, selle toimimisest ja majandamisest. Liikmeannetusest.

Õpikuna kasutati leeriõpikut "On seal keegi" (koostajad: Jaak Aus, Meelis Holsting, ilmunud
kordustrükina 2022).

2. Noorteleer
Kevadel 2022 jätkus 2021. aasta sügisel alanud noorteleerikursus.
Noorteleeritunnid toimusid paaril korral kuus pühapäeviti kell 12. Lisaks oldi noortega
noorteleerilaagris märtsis ja aprillis (reede õhtust pühapäeva pärastlõunani), laager andis
suuremaid võimalusi kursusesse jäävatesse teemadesse rohkem süüvida ning üksteisega
paremini tuttavaks saada. Noorteleeripüha toimus 12. juunil.

Sügisel 2022 alustas uus noorteleerikursus. Noorteleerikursusel jätkati kooskäimisi sama
rütmiga, mis kevade kursusel. Tunnid toimusid paaril korral kuus pühapäeviti pärast missat.
Sügispoolaastasse jäi ka üks nädalavahetuse noorteleerilaager Kose koguduse pastoraadis.
Lisaks kohtuti koguduse noorte ja noorteleerilastega regulaarselt ka noortekatel.
2.1.3. Leerilaagris osalenute arv: 25

2021: 20
2020: 0
2019: 8

2.1.4. Kuidas on korraldatud koguduses järelleeritöö?: Aruandeaastal on koguduse
järelleeritööna koguduseliikmeid haritud erinevate Kaarli kogudust puudutavate saatesarjade
ja vestlussaadetega, mida on võimalik järelvaadata Kaarli koguduse Youtube kanalis.

2.2. Piibliõpetus

2.2.1. Piiblitundide arv: 40
2021: 0
2020: 32

2.2.2. Muud piibliõppe programmid: 1. Vestlusi Piiblist

2. Kirikupühadest ja mälestuspäevadest

3. Piiblikool
2.2.3. Piibliõppe ülesehitus ja osavõtt: 1. “Vestlusi Piiblist.” Aastal 2021 alustas e-õppena
saatesari “Vestlusi Piiblist”, mis jätkus ka aastal 2022. Õpetajad Jaan Lahe ja Jaak Aus
keskendusid vestlussaates piibli olulistele sündmustele ja teemadele, sh andisd ülevaate
Vanast ja Uuest Testamendist, kõnelesid käsu ja evangeeliumi vahekorrast, Jumal piiblis,
Kristus — maailma Lunastaja, Kristus — tõeline inimene, Kristus — tõeline Jumal,
headusest ja kurjusest, Pühast Vaimust, algkristlikkust kogudusest, elust pärast surma,
viimnepäevast. Kokku on saateid 13 ning need on jätkuvalt järelkuulatavad ja -vaadatavad
Kaarli koguduse Youtube kanalis.



2. “Kirikupühadest ja mälestuspäevadest.” Alates 2021. aasta juunist, täpsemalt Ristija
Johannese sündimise pühast on Kaarli koguduse Youtube’i kanalis rubriik “Kirikupühadest ja
mälestuspäevadest”. Saade sündis soovist tutvustada 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 piiblitgelaste mälestuspäevad,
usupuhastuspüha, pühakutepäev ning hingedepäev.
Aastal 2021 salvestati kokku 17 miniloengut, alates Ristija Johannese sündimise pühast
kuni süütalastepäevani ning 2022. aastal alates apostel Pauluse pöördumispäevast kuni
Maarja külaskäigu päevani kokku 7 miniloengut kirikuaastasse jäävatest väiksematest
kirikupühadest ja mälestuspäevadest. Miniloengud on jätkuvalt järelkuulatavad ja -
vaadatavad Kaarli koguduse Youtube kanalis.

3. Piiblikool. 1. oktoobril 2022. aastal alustas Kaarli koguduse eestvedamisel piiblikool
“Piibel algusest lõpuni”. Piiblikooli oli oodatud igaüks, kes soovis süveneda pühakirja ja selle
läbivasse sõnumisse, saada ülevaadet piibli suurematest sündmustest, tegelastest ning
sellest, mida kirik õpetab. Piiblikool jätkub järgmisel aastal ning lõppeb maikuus 2023.
Piiblikooli oli registreerunud ja õppepäevadest võttis osa 15 inimest erinevatest luterlikest
kogudustest. Aruande aastal toimusid õppepäevad paar korda kuus ning õppetunde sai
kokku 30 akadeemilist tundi.
Lektoritena kõnelesid 2022. aastal dr Jaan Lahe (Mustamäe kogudus), dr Ove Sander
(Nõmme Rahu kogudus), dr Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool), õpetaja Vallo Ehasalu (Elva
kogudus), õpetaja Joel Siim (Tallinna Toomkogudus). Teemadest läbiti Viis Moosese
raamatut, Joosuja ja Kohtumõistjate raamatud, Saamueli, Kuningate ja Ajaraamatud, Jesaja
ja Jeremija raamatud.

2.3. Kuulutustöö väljaspool kirikut

2.3.1. Kodukülastuste arv: 0
2021: 0
2020: 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

2.4. Avatud kirik

2.4.1. Millistes programmides kogudus osales?: Teeliste Kirikud, Oikumeeniline Suure
Reede ristitee
2.4.3. Milliseid muid täiskasvanutele suunatud üritusi kogudus korraldas?: See aasta on
selles osas olnud kesine.

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: 94
2021: 84
2020: 85
2019: 199

3.1.2. Pea-/põhijumalateenistusele lisaks peetud jumalateenistuste ja palvuste arv: 450
2021: 435
2020: 263

3.1.3. Armulauaga jumalateenistuste arv: 219
2021: 174
2020: 77
2019: 196

3.1.4. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste arv: 0
2021: 0
2020: 0

3.1.5. Veebis ülekantud (sh järelvaadatavate) jumalateenistuste arv: 56
2021: 46
2020: 24

3.1.6. Teenistuste arv kokku: 558
2021: 582
2020: 431
2019: 442

3.2. Osavõtt jumalateenistustest, talitustest ja kiriklikest üritustest

3.2.1. Pühapäevade ja pühade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine
arv: 85

2021: 105
2020: 115
2019: 180.00

3.2.2. Pühapäevade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine arv: 70
2021: 98
2020: 88

3.2.3. Armulauale võetud inimeste arv: 7039
2021: 6098
2020: 6735
2019: 9634

3.2.4. Kõigil jumalateenistustel, talitustel ja kiriklikel üritustel osalenud inimeste arv kokku:
41484

2021: 31264
2020: 30050



2019: 70036
3.2.5. Muutused jumalateenistustest osavõtjate arvus ja nende põhjused: Teenistustel
käimine ei ole taastunud. Suvel ja sügisel oli teenistusi, kus osales vaid 70-80 inimest, mis
võrreldes aastaga 2019 on pea poole vähem.
Põhjuseid on raske nimetada. Harjumuse kadumine, haigestumise hirm, peretavade tähtsus,
sest nooremad liikmed tahavad hommiku veeta koos perega ja siis tulla teenistusele.

3.3. Jumalateenistuse juhtiv liturg

3.3.1. Mitu teenistust pidas koguduse õpetaja?: 74
2021: 61
2020: 83

3.3.2. Mitu teenistust pidas(id) koguduse abiõpetaja(d)?: 96
2021: 78
2020: 96

3.3.3. Mitu teenistust pidas(id) koguduse diakon(id)?: 47
2021: 31
2020: 12

3.3.4. Mitu teenistust pidas keegi teine?: 3
2021: 7
2020: 2

3.3.4.1. Täpsusta, kes pidas teenistust.: Juhtiva liturgina pidasid teenistusi:
- peapiiskop Urmas Viilma ühel korral: 10. aprilli täiskasvanute leeripüha jumalateenistusel,
- piiskop emer Einar Soone ühel korral: 24. detsembril jõuluõhtu teenistusel.
- piiskop Joel Luhamets 23. novembril EELK Kirikukogu jumalateenistusel

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.
Tavaks on saamas see, et igapühapäevaselt loetakse või lauldakse psalmi, pärast VT
lugemist.
3.4.5. Pea-/põhijumalateenistuse keskmine pikkus minutites: 80

2021: 80
2020: 80

3.4.6. Jutluse keskmine pikkus minutites: 20
2021: 20
2020: 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.
Koguduse koorid (Kontsertkoor, Canorus, Naiskoor, tütarlasteansambel), teenivad aasta
jooksul mitmeid kordi pühapäevastel jumalateenistustel kaasa



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?:
Ilmikuid ja vabatahtlikke kutsutakse jumalateenistustel kaasa teenima. Aruande aastal teenis
teenistustel abilistena kaasa 4 ilmik-abilist. Ilmikud loevad pühakirja tekste ning abistavad
armulaua jagamisel.
Oma osa on ka Usuteaduse Instituudi üliõpilasel, kes on koguduse praktikal. 2022. aastal oli
koguduses 1 praktikant.
3.4.11. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste kohad: Ei ole.

3.5. Kiriklikud talitused

3.5.1. Ristitute arv kokku: 81
2021: 87
2020: 127
2019: 153

3.5.1.1. Ristitud laste arv: 37
2021: 29
2020: 35

3.5.1.2. Ristitud täiskasvanute arv: 44
2021: 58
2020: 92

3.5.2. Konfirmeeritute arv kokku: 81
2021: 79
2020: 133
2019: 121

3.5.2.1. Konfirmeeritud noorte arv: 21
2021: 23
2020: 35

3.5.2.2. Konfirmeeritud täiskasvanute arv: 60
2021: 56
2020: 98

3.5.3. Laulatatud paaride arv: 20
2021: 14
2020: 19
2019: 29

3.5.4. Registreeritud abielude arv: 17
2021: 14
2020: 17
2019: 26

3.5.5. Maetute arv kokku: 114
2021: 120
2020: 117
2019: 122

3.5.5.1. Kirstumatuste arv: 31
2021: 51
2020: 72



3.5.5.2. Tuhastamiste arv: 73
2021: 58
2020: 45

3.5.5.3. Urnimatuste arv: 10
2021: 11
2020: 0

3.5.6. Urni haudapanekute arv: 5
2021: 3
2020: 0

3.5.7. Pühitsemis- ja õnnistamistalituste arv: 2
2021: 5
2020: 5

3.5.8. Muude talituste arv: 3
2021: 3
2020: 0

3.5.9. Nimeta muud talitused: Kuldpulm, kodu õnnistamine
3.5.10. Veebis ülekantud kiriklike talituste arv: 2

2021: 0
2020: 0

3.5.11. Erapihtide arv: 8
2021: 5
2020: 1

3.5.12. Kodust armulauda saanud inimeste arv: 1
2021: 8
2020: 45
2019: 64

3.5.13. Haiglates, hoolekande- ja kinnipidamisasutustes armulauda saanud inimeste arv: 12
2021: 55
2020: 51

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.
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: Üldiselt ei saa nuriseda, kuid COVID
eelne aeg ilmselt ei taastu. Märgata on leerilaste arvu jatkuvat vähenemist ja see
paratamatult mõjutab ka laste ristimiste arvu.

4. Muusikatöö

4.1. Muusikakollektiivid

4.1.1. Muusikatöös osalenud inimeste arv: 279
2021: 290
2020: 200



2019: 230
4.1.2. Muusikakollektiivide arv: 11

2021: 11
2020: 11
2019: 11

4.1.3. Muusikakollektiivid liikide kaupa:
Muusikakollektiivi liik: meeskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli koguduse naiskoor
Juhi nimi: Kersti Petermann, Marika Kahar
Liikmete arv: 32
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 102
Märkused: puuduvad
Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: EELK Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor.
Juhi nimi: Piret Aidulo, Pärtel Toompere.
Liikmete arv: 23
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 160
Märkused: puuduvad
Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kammerkoor Canorus
Juhi nimi: Piret Aidulo
Liikmete arv: 29
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 140
Märkused: puuduvad
Muusikakollektiivi liik: muu
Muusikakollektiivi nimi: koraalikoor
Juhi nimi: Marika Kahar
Liikmete arv: 12
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 30
Märkused: Puuduvad.
Muusikakollektiivi liik: naiskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: noorteansambel
Juhi nimi: Maarian Toompere
Liikmete arv: 15
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 72
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: 25
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 62
Märkused: puuduvad



Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli lastekoor
Juhi nimi: Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas.
Liikmete arv: 30
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 61
Märkused: puuduvad
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 I poolaastal.
Muusikakollektiivi liik: lastekoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Kaarli kooli lastekoori ettevalmistuskoor
Juhi nimi: Liivi Põldmäe
Liikmete arv: 18
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 32
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: Naiskoor – koor on 69-aastane, juhatavad Kersti
Petermann ja Marika Kahar. Koorivanem on Külliki Luczkowski.
Koori proovid toimuvad kord nädalas, lisaks on peetud kaks laululaagrit Kaarli
kogudusemaja saalis. 2022. aasta jooksul on naiskoor õppinud 7 uut koorilaulu ja 6
psalmiseadet teenistustel laulmiseks (sdn K. Petermann). Naiskoori kontsertidel on
osalenud solistid Toomas Bubert (viiul), Mai-Liis Volmar (flööt), Maris Lend (flööt).

Kontserdid:
07. juunil muusikaõhtul Kaarli kirikus, kaastegevad Toomas Bubert (viiul), Mai-Liis Volmar
(flööt) ja Marika Kahar (orel)
12. juunil EELK Ilumäe kirikus Kirikumuusika Liidu kontserdisarjas „Mu süda ärka üles“,
kaastegevad olid Maris Lend (flööt) ning Marika Kahar (digiklaver).
09. oktoobril Jüri kirikus lõikustänupüha jumalateenistusel, kavas oli 7 laulu.
27. novembril Tallinna praostkonna 1. advendi kontsert-palvus Tallinna Jaani kirikus
Oikumeenilise naiskoori koosseisus.
11. detsembril Saue Vabakoguduse kirikus 3. advendi jumalateenistusel 7 laulu, kaastegev
oli Mai-Liis Volmar (flööt) ja kontsertmeister Marika Kahar.



24. detsembril Kaarlis jõulumuusika kontsert, kaastegev koori liige ja flöödisolist Mai-Liis
Volmar.

Uus repertuaar:
P. Uusberg „Mis on inimene?”
T. Jürjo „Palmioksi kätel kandes”
A. Kruusimäe „Ma tänan Sind”
P. Rips-Laul, sdn. K.Petermann „On sul tükikene leiba”
Kihnu rahvaviis, sdn. T. Kõrvits „Nüüd ole Jeesus kiidetud”
M. L. Lightfood „Dona nobis pacem”
Ambrosiuse hümn „Päästja on nüüd kingitud”
K. Petermann psalmiseaded missadel Kaarli kirikus 13.02., 13.03., 10.04., 29.05., 23.10.,
20.11.2022

Kontsertkoor (23) – Peadirigent Piret Aidulo, dirigent Pärtel Toompere. Koor on asutatud
1989. Proovid toimusid üks kord nädalas 4*45 min, vahel tehakse lisaproove.

Kontserdid
19. aprillil Kaarlis suurvormide kontsert Muusikaõhtul
23. aprillil kontsert Peeteli kirikus
31. mail kevadkontsert Kaarlis Muusikaõhtul
5. juunil kontsert Paistu kirikus koostöös EELK Kirikumuusika Liiduga
1. novembril Kaarlis Orelifestivali Reval avakontserdil (solistid Piret Aidulo ja Oliver Kuusik)
27. novembril laulmine Tallinna linna I advendi tähistamisel ja kontserdil Jaani kirikus
13. detsember kontsert Kaarli kirikus Mart Siimeri (55. sünnipäev) teosed ja jõululaulud koos
kammerkoor Canorusega
24. detsember kontsert koos kammerkoor Canorusega

Valmistuti suurvormide kontserdiks Kaarlis, kontserdiks Peeteli kirikus ja KML sarja „Mu
süda, ärka üles“ kontserdiks, mis toimus 5. mail Paistu kirikus. Peateosena oli kavas R. Toi
kantaat „Suur on, Jumal, Su ramm“. Paistu orel oli väga häälest ära. Paistus kohtusime ka
Anu Rauaga! Kevadpoolaastal aitas meid ja soleeris edukalt ka Toi teoses Otsa-kooli
praktikant Urmeli Valgre. Toi Kantaati laulis koor ka Orelifestivali Reval avakontserdil
Kaarlis. Siis oli solist Olisver Kuusik.
Jõulukontsert tehti koos kammerkoor Canorusega. Ette kanti M. Siimeri teoseid ja jõulu-
ning advendilaule. Oma teoseid saatis orelil Mart Siimer, kaastegev oli tema tütar Brigitta
Siimer. Tähistasime sellega ka M. Siimeri 55. sünnipäeva! Esiettekandena kõlas kontserdil
M. Siimeri uudisteos trompetile ja orelile „Kaks elevatsiooni“. Esitasid Indrek Vau ja Piret
Aidulo. Teos telliti heliloojalt KULKA toel. Koorid on ka sel aastal korduvalt liturgias laulnud
M. Siimeri kirjutatud psalme.
Kontsertkoor ja Canorus laulsid koos ka jõuluõhtu teenistusel, millest tegi ülekande Eesti
Raadio ning jõulu I pühal. Praostkonna ühisüritustest osales koor advendiküünla süütamise
tseremoonial Raekoja platsil ja ühendkooris Jaani kirikus praostkonna I advendi kontserdil.
Novembris-detsembris oli koorides palju haigestunuid. Olime suure lisapinge all, sest ei
teadnud, kes laulma tulla saavad.

*Kammerkoor Canoruse ja kontsertkoori aruannetes esineb ühislaulmiste kirjeldustes



kordusi, mis on mõeldud selleks, et kui huviline loeb ainult teda huvitava koori kroonikat,
oleks tal info paremini leitav. Kooride tegevust on toetanud Kaarli kogudus, Tallinna linn ning
Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse toetusprogramm laulupeoprotsessis osalevatele kooridele.

Kava näiteid:
Thomas Tallis Hear the Voice and Prayer
Peep Sarapik Õhturahu
Peter Anglea Jubilate Deo / Hõisake Issandale
Herbert Brewer Magnificat & Nunc Dimittis
Anton Bruckner Tota pulchra es / Sa oled täiuslikult kaunis
Roman Toi kantaat Suur on, Jumal, Su ramm
Johann Kaspar Aiblinger Jubilate Deo ja Ave Maria
Heikki Klemetti Christus pro nobis passus est
Maksim Berezovsky Svjatyi Bože/ Püha Jumal
Alfred Karindi Õhtu palve
Tuuliki Jürjo Jõua jälle, Jeesuke
Mart Siimer Psalm Anna mulle arusaamist panna tähele Su seadust
Thomas Tallis If ye love me
Juhan Jürme Surnute mälestuseks
Günther Schwarze Iiri õnnistussõnad
Mart Siimer Psalm Ole väga rõõmus, Siioni tütar
Trad. 16. sajandist Gaudete
Juhan Jürme Taeva jõulupuu

Kammerkoor Canorus (29) – dirigent on Piret Aidulo, koor on asutatud 1988. Koori
põhiproov toimub 1 kord nädalas. Lisaks tehakse vajadusel tihti rühmaproove, mis teeb
keskmiseks 3*45 min nädalas.

Kontserdid:
24. mail kevadkontsert Kaarli kirikus Muusikaõhtul
29. mail kontsert Kullamaa kirikus koostöös Kullamaa kogudusega
3. juunil kontsert Rõuge kirikus koostöös KML-ga
4. juunil kontsert Vastseliina kirikus
31. augustil kontsert Rapla kirikus Rapla Orelisuve raames. Pühendusega Enne Võrk 100.
13. septembril kontsert Kaarli kirikus Muusikaõhtul
17. septembril kontsert Forssa kirikus Soomes
18. oktoobril kontsert Mustpeade Majas sarjas “Kooskõla” (koostöös Tallinna Kultuuri-ja
Spordiamet, Kooriühing ja Tallinna Filharmoonia)
13. detsembril Kaarlis kontserdil: advendi- ja jõululaulud ja Mart Siimeri (55. sünnipäev)
muusika
24. detsembril laulmine Kaarli jõulukontserdil koos kontsertkooriga

2022. aasta algul olime hädas koroona levikuga, siiski alustasime kohe peale aastavahetust.
Kirikumuusika Liidu kontserdisarja kontsert toimus 3. juunil Rõuges. Kuna olime nii kaugele
sõitnud, siis lisasime 4. juunil kontserdi Vastseliinas. See oli väga tore kontserdireis.
Rõõmu pakkus ka see, et saime kutse laulda Kullamaa kirikus ja bussi rent maksti kinni.
Raplas toimus kontsert 31. augustil, sinna kutsuti meid tähistamaks Enn Võrgu 100.



sünniaastapäeva. Kooride kontsertidel on kaastegev olnud viiuldaja Toomas Bubert, kelle
kaunist ja intensiivset mängu kõik väga ootavad.
Sügishooaja parimad kontserdid toimusid Forssas (Soome) ja Mustpeade Majas sarjas
“Kooskõla” (koostöös: Tallinna Kultuuri-ja Spordiamet, Kooriühing ja Tallinna Filharmoonia).
Praostkonna ühisüritustest osales koor advendiküünla süütamise tseremoonial Raekoja
platsil ja I advendi kontsert-palvusel Jaani kirikus ühendkooris. Kontsertkoori ja kammerkoor
Canoruse ühine jõulukontsert toimus 13. detsembril. Tähistasime M. Siimeri 55. sünnipäeva!
Kaastegevad olid Brigitta ja Mart Siimer ning Indrek Vau. Esiettekandele tulid Mart Siimeri
Elevatsioonid trompetile ja orelile, teose sain tellida KULKA toel. Kaks koori laulsid koos ka
24. detsembril jõulukontserdil ja jõuluõhtu teenistusel, millest tegi ülekande Eesti Raadio.
Ühise koorina lauldi ka Jõulu I pühal.
Koorid on ka sel aastal korduvalt liturgias laulnud M. Siimeri kirjutatud psalme.
Novembris-detsembris oli koorides palju haigestunuid. Olime suure lisapinge all, sest ei
teadnud, kes laulma tulla saavad.

*Kammerkoor Canoruse ja kontsertkoori aruannetes esineb ühislaulmiste kirjeldustes
kordusi, mis on mõeldud selleks, et kui huviline loeb ainult teda huvitava koori kroonikat,
oleks tal info paremini leitav. Kooride tegevust on toetanud Kaarli kogudus, Tallinna linn ning
Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse toetusprogramm laulupeoprotsessis osalevatele kooridele.

Kava näiteid:
Enn Võrk Looja vägevus
Enn Võrk Eks teie tea
Enn Võrk Eesti, mu kodumaa
Eriks Ešenvalds Salutation
Giovanni Pierluigi da Palestrina Ave Maria
Rudolf Tobias Jeruusalemma tütred
Rudolf Tobias Loblied
Sirje Kaasik Igaviku süles.
Psalm M. Siimer Valmistage kõrbes Issanda teed

Ansambel “Vexilla Regis” (8) – juhendaja Piret Aidulo, ansambel tegutseb aastast 1991 ja
on tuntud ka oktetina. Kasutame nime Vexilla Regis. Proovid toimuvad vastavalt vajadusele.
Repertuaar on mitmekülgne, kava sõltub eelolevast esinemisest ja vajadustest.
Esinemissoovi on lauljatel rohkesti, aga ühise vaba aja puudusel see tihti ei õnnestu. 2022
lauldi kirikus kaks korda jumalateenistusel: 23. jaanuaril ja 22. mail. Osa lauljatest käis ka
abiks suurtel kooridel kui haigestumiste tõttu lauljaid puudu jäi. 2021. aastal täitus ansamblil
30. tegevusaasta. Tähistamine on endiselt ootele pandud.

Kava näited:
J. Washburn Lamb of God
M. Metsala Taevane Isa, kuule mu palvet
F. P. Neglia Ave Maria
C. Kreek Oh kui õndsad
F. Bruno Ave Maria
J. Kappel Palve
C. Kreek Armas Jeesus, Sind ma palun



Noorteansambel
2022. aasta kevadisel poolaastal osales noorteansambli töös kaheksa aktiivselt proovides
osalevat noort. Sügisesel poolaastal oli aktiivselt osalejaid 15.
Nii sügisel kui ka kevadel toimusid proovid projekti korras pühapäeval 2 korda kuus 13–16.
Aasta jooksul lauldi 4 korda Kaarlis ja koostöös KML-ga anti kontsert Tartu Jaani kirikus.
Lisaks esineti jumalateenistustel Mähe ja Pärnu Immaanueli koguduses. Suurenenud
koosseisuga ja motivatsiooniga valmistutakse noorte laulupeoks aastal 2023. Kuna koroona
ajal tehti proove veebi teel, siis säilis ka kontakt lauljatega, mistõttu ei olnud kaod väga
suured. Saadi teha tööd häälerühmade kaupa ning õppida uut repertuaari, aga sellega töö
ka piirdus.

Repertuaar:
Sirje Kaasik „Sind ma tahan armastada“
Tõnu Kõrvits „Pühapäevasoov“
Maili Metssalu „Mina ja Meri“
Veljo Tormis sarjast „Eesti kalendrilaulud“
Kitsas kiik
Meri kiige all
Õunapuu
J.B. König „Oh anna tuhat keelt sa mulle“ sdn Mart Jaanson

Koraalikoor
Koraalikoor toimib koostöös diakooniatööga. Osavõtjate arv on paari inimese võrra
vähenenud (12). Selles eas on tervise muresid rohkem. Tavapäraselt lauldakse 1 tund ja siis
järgneb kohvilaud.
Meie repertuaaris on põhiliselt koraalid. Maikuus tutvuti uue lauluraamatu laste- ja
noortelauludega.
Eestvedajaks on Marika Kahar, diakon Saima Sellak-Martinson on jaganud vaimulikke
mõtteid: J. Parijõgi „Isaga jõulukirikus“; Keldi palvetest; Fil.4, 4 „Olge ikka rõõmsad“; Ps 97
„Sina Issand oled kõige kõrgem“ - J.Tammsalu mõtteid; V. Salo „Maarjamaa luule“ (erinevad
luuletajad) – H.Haameri „Lahuta mind minevikust“; Joh. ev. "Kui te armastate mind, siis
pidage minu käske…"; J. Kiivit (jun.) Joh. 1, 11-12 jutlus „Kui korras ma olen Jumala
meelest?“ ; V. Salo raamat „Mõtisklus ristiinimese olemisest“; Hingedepäeva mõtetega J.
Tammsalu luuletus „Süütan küünla“; E. Haavaniit luuletus „Adventõhtu võõrsil“.

4.2. Koguduse muusikatöö ja muusikasündmused

4.2.1. Muusikatöö laste- ja noorsootöös, leerikoolis ja koguduse teistes töövaldkondades:
Pühapäevakoolis eraldi laulutunde pole, lauldakse üritustel. Noortetöös ja leerikoolis sama.
Liturgiat püütakse õpetada nii, et leerilapsed vaataks YouTube'st meie teenistuste
salvestusi. Koraalikoor on segu muusikatööst ja diakooniast.

Muusikatöö Kaarli Kooli lasteaias.
Lasteaia rühmade Päikseke, Pilveke, Õunake juhendaja on Astrid Õigemeel.
Sel aastal saadi teha kontaktunde nii nagu eelmisel aastalgi – koroona ja muud viirused on
eriti sügistalve hooajal kimbutanud, aga sellegipoolest on plaanitud esinemised teoks tehtud.



Kaarli maja lasteaia kolmes rühmas: „Päikseke“, „Pilveke, „Õunake“ toimuvad
muusikategevused kahel päeval nädalas.
Päiksekese rühmas on lapsi 16, vanuses 3–4. Päiksekese rühma laulud: „Kes on loonud
linnukesed“, „Päikene“, Täpilised tassikesed“, „Putukate laul“, „Vihmalaul“, „Väike
lepatriinu“,“Pisikesed inglid“.
Päiksekese lapsed esinesid kevadel hooaja lõpetamisel lauluga: K. Murand „Täpilised
tassikesed“ ning koos teiste rühmadega K.Paljakka „Väike lepatriinu“ .
Lõikustänupühal esines Päikseke lauluga: K. Murand „Täpilised tassikesed“

Pilvekese rühmas on lapsi 15, vanuses 5–6. Laulud mida õppeaasta jooksul lauldi:
„Talvelaul“, „Siililapse koduke“, „Linnuke“, „Kas on linnukesel muret“, „Väike lepatriinu“,
„Kuusebeebi laul“, „Jõuluingel“.
Pilveke esines kevadel hooaja lõpetamisel lauluga: „Väike lepatriinu“, Kevadlaadal esitasid
laulu:“ Putukad“, „Väike lepatriinu“, Advendipalvusel esitasid laulu: S. Toompere:
„Jõuluingel“, Advendikontserdil laul: K.Murand „Kuusebeebi laul“, Jõulujumalateenistusel
laul: „Jõuluingel“.

Õunakese rühmas on lapsi 15, vanuses 6–7. Laulud, mida lapsed on aasta jooksul õppinud:
„Kuud“, „Kommilaul“, Jätsilaul“, „Kevad on käes“, „Kes on loonud linnukesed“, Väike
lepatriinu“, „Siis tulid õunad“, „Talvelaul“, „Jõuluaeg“.
Kevadel hooaja lõpetamisel esitasid laulu: „Kevad on käes“ Õunakese rühm esines kooli
avaaktusel lauluga: A.Röömel „Mis ma teeks kui...“, Lõikustänupühal lauluga: A.Röömel
„Siis tulid õunad“ ja Advendikontserdil lauluga: A. Liiva“ Jõuluaeg“
4.2.2. Muusikute ja teiste koguduse töötegijate vaheline koostöö: Koostöö on hea ja laabub
alati sujuvalt.
4.2.3. Kontsertide arv kokku: 103

2021: 77
2020: 66

4.2.3.1. sh kirikus toimunud kontsertide arv: 89
2021: 66
2020: 56
2019: 92

4.2.4. Koguduse poolt korraldatud kontserdid jm muusikasündmused: Naiskoor,
Kontsertkoor, Canorus ja noorteansambel andsid 23 kontserti, sh 14 väljaspool. Kirikus
toimus 50 muusikaõhtut. lisaks kooli sünnipäevakontsert ja jõulukontsert.

Naiskoor:
07. juunil muusikaõhtul Kaarli kirikus, kaastegevad Toomas Bubert (viiul), Mai-Liis Volmar
(flööt) ja Marika Kahar (orel), juhatas Kersti Petermann
12. juunil EELK Ilumäe kirikus Kirikumuusika Liidu kontserdisarjas „Mu süda ärka üles“,
kaastegevad olid Maris Lend (flööt) ning Marika Kahar (digiklaver), juhatas Kersti
Petermann.
09. oktoobril Jüri kirikus lõikustänupüha jumalateenistusel, kavas oli 7 laulu, juhatas Kersti
Petermann
27. novembril Tallinna praostkonna 1. advendi kontsertpalvus Tallinna Jaani kirikus
Oikumeenilise naiskoori koosseisus.
11. detsembril Saue Vabakoguduse kirikus 3. advendi jumalateenistusel 7 laulu, kaastegev
oli Mai-Liis Volmar (flööt) ja kontsertmeister Marika Kahar, juhatas Kersti Petermann



24. detsembril Kaarlis jõulumuusika kontsert, kaastegev koori liige ja flöödisolist Mai-Liis
Volmar, juhatas Kersti Petermann.

Kontsertkoor
19. aprillil Kaarlis suurvormide kontsert Muusikaõhtul. Juhatas Pärtel Toompere, orelil Piret
Aidulo, solist Urmeli Valgre.
23. aprillil kontsert Peeteli kirikus, juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, orelil Piret
Aidulo, solist Urmeli Valgre.
31. mail kevadkontsert Kaarlis Muusikaõhtul. Juhatasid Piret Aidulo, Pärtel Toompere ja
Urmeli Valgre.
5. juunil kontsert Paistu kirikus koostöös EELK Kirikumuusika Liiduga. Solist Urmeli Valgre –
sopran. Juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, orelil Piret Aidulo.
1. novembril Kaarlis Orelifestivali Reval avakontserdil (solistid Piret Aidulo ja Oliver Kuusik).
Koori juhatas Pärtel Toompere.
27. novembril laulmine Tallinna linna I advendi tähistamisel ja kontserdil Jaani kirikus
13. detsembril kontsert Kaarli kirikus Mart Siimeri (55. sünnipäev) teosed ja jõululaulud koos
kammerkoor Canorusega, solistid Indrek Vau – trompet ja Piret Aidulo – orel. Kaastegev
mart Siimer – orel ja Brigitta Siimer – viiul. Juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere.
24. detsembril kontsert koos kammerkoor Canorusega, solistid Aare Saal, Toomas Bubert ja
Irene kabonen. Juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, orelil Piret Aidulo.

Kammerkoor Canorus
24. mail kevadkontsert Kaarli kirikus Muusikaõhtul. Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja organist
Piret Aidulo
29. mail kontsert Kullamaa kirikus koostöös Kullamaa kogudusega. Viiulil Toomas Bubert,
dirigent ja organist Piret Aidulo
3. juunil kontsert Rõuge kirikus koostöös KML-ga. Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja organist
Piret Aidulo
4. juunil kontsert Vastseliina kirikus. Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja organist Piret Aidulo
31. augustil kontsert Rapla kirikus Rapla Orelisuve raames. Pühendusega Enne Võrk 100.
Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja organist Piret Aidulo
13. septembril kontsert Kaarli kirikus Muusikaõhtul. Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja
organist Piret Aidulo
17. septembril kontsert Forssa kirikus Soomes. Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja organist
Piret Aidulo
18. oktoobilr kontsert Mustpeade Majas sarjas “Kooskõla” (koostöös Tallinna Kultuuri-ja
Spordiamet, Kooriühing ja Tallinna Filharmoonia). Viiulil Toomas Bubert, dirigent ja
klaverisaatja Piret Aidulo
13. detsembril Kaarlis kontserdil: advendi- ja jõululaulud ja Mart Siimeri (55. sünnipäev)
muusika. solistid Indrek Vau – trompet ja Piret Aidulo – orel. Kaastegev Mart Siimer – orel ja
Brigitta Siimer – viiul. Juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere.
24. detsembril laulmine Kaarli jõulukontserdil koos kontsertkooriga. Solistid Aare Saal,
Toomas Bubert ja Irene kabonen. Juhatasid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, orelil Piret
Aidulo.

Noorteansambel
29. mail Laulmine Mähe koguduse jumalateenistusel, juhatas Maarian Toompere
12. juunil Kontsert Tartu Jaani kirikus, KML kontserdisarja raames, juhatas Maarian



Toompere
11. septembril Laulmine Pärnu Immaanueli koguduse jumalateenistusel, juhatas Maarian
Toompere
14.–16.10 osaleti festivalil „Neidudekooride teekond laulupeole“ Tallinnas
4.2.5. Ülevaade kirikus toimunud kontsertidest, kontserdisarjadest, festivalidest,
konkurssidest: Aastal 2022 kõlas vokaal- või instrumentaalmuusika (lisaks orelile) kirikus
teenistustel 40. korral (võrdluseks 2021.a. 40 korral, 2020.a. 34 korral ja 2019.a. 45 korral).
Kontsertkoor laulis teenistusel 9 korda, kammerkoor Canorus 8 korda, oktett Vexilla Regis 2
korda. Tütarlaste- ehk noorteansambel laulis teenistustel neli korda. Sellest ühel korral oli
kohal küll ainult 4 lauljat aga tublid lauljad said hakkama.

Lisaks oma koguduse kooridele esinesid teenistustel Toomas Bubert – viiul, Samuel Jalakas
– trompet, Nõmme tromboonikvartett, Maris Lend, Aare Saal, Henno Soode, Brigitta Siimer,
leerilaste ansambel: Johanna Marie Mäeväli, Eliisa Helene Mäeväli, Jaagup Martin
Paenurm, Elisabeth Vallner, Irene Kabonen.
Kersti Petermann, kes on naiskoori dirigent, on naiskoori lauldud teenistustel ka orelit
mänginud.

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. Arvan, et kuigi lockdowni ajal oli see
ainus võimalus, siis muudel aegadel teeb see ka karuteene, inimesed muutuvad mugavaks
ja ei viitsi kohale tulla. Samas kindlasti on neid, kes tahaks tulla aga ei saa.

Talitused:
Matustel on solistid esinenud 44-l (2021 39-l korral, 2020.a. 36 korral.) Laulatustele on
soliste soovitud 10 (2021.a. 12 korda, 2020.a. 10 korda). Kõige rohkem on tellitud
viiulisolisti, peamiselt on mänginud Toomas Bubert (matustel 32 ja laulatustel 7 korda).
Teistest mängijatest-lauljatest: Meelis Vahar, Aare Saal, Kaidi Ugandi, Mart Siimer, Irene
Kabonen, Maris Lend, Indrek Vau, Erkki Aavik, koguduse naiskoor, Endrik Üksvärav, Lembi
Mets, Jaaniks Rand-Sirp, Voldemar Kuslap jt., mõnel korral lahkunu või leinajate sugulased,
kelle nime ei önnestu välja selgitada.

Muusikaõhtud:
Igal teisipäeval 17.30 toimub traditsiooniline muusikaõhtu, mis kestab keskmiselt 40-50
minutit, harva kauem. Kasutame muusikalise õhtupalvuse vormi. Päris kontserdiks pole me
Muusikaõhtut niikuinii kunagi pidanud, tegemist ongi olnud sisuliselt muusikaline
õhtupalvusega, kus sissejuhatuse tegi vaimulik. Peale kontserti jagatakse soovijatele
ettepühitsetud armulauda. Muusikaõhtud toimusid 2022.a. 50 korda. Me ei korralda
muusikaõhtuid riigipühadel, jõulude ajal on kasutatud seda aega ka piletitega kontsertideks.
Välisesinejaid oli möödunud 2022. aastal: Kamil Mika - poola organist Šotimaalt, EMTAs
õppinud organistid Marius Raba Saksamaalt ja Olena Khaladzhi Ukrainast, Outi Aro-Heinilä
– organist Soomest, Forssa sõpruskogudusest, Markku Hekkala - vokaal, organistid Matti
Pohjoisaho, Teemu Suominen ja Hannes Uunila Soomest ja Tobias Horn – erakordselt hea
organist Saksamaalt.
Muusikaõhtutel esinenud eesti organistid: Kadri Ploompuu, Kristiina Hoidre, Tiia Tenno,



Kersti Petermann, Kristel Aer, Marika Kahar, Violetta-Viktoria Haletskaja, Marju Riisikamp,
Tiit Kiik, Olga Gams, Brigitta Petropavlova, Gustav-Leo Kivirand, Aivar Uuk, Piret Aidulo jt.
Solistid: Aare Saal, Ludmilla Kõrts, Konstantin Martõnov, Ott Indermitte, Niina Murdvee,
Meelis Vahar, Indrek Vau, Irene Kabonen, Nina Gawaguchi, Maria Veretenina, Madis
Vilgats, Annabel Soode Tatjana Timofejeva, Mari-Liis Volmar jt.
Heliharduse korraldanud tšellist Allar Kaasikuga esinesid koos Ivo Posti, Leonora Palu,
Hans Christian Aaviku keelpillikvartett jt.
Toimus ka klaveriga kontserte: Maria Veretenina esines kahel kontserdil Kirill Lissijenko ja
Tiina Kärblase saatel, Kirill Lissijenko andis soolokontserdi klaveril. Solistiga esines pianist
Maila Laidna.

Kolmel korral esines kontsertkoor: 19. aprillil tooimus traditsiooniline suurvormide kontsert,
kus peateos oli R. Toi kantaat „Suur on, Jumal, Su ramm“, solist Urmeli Valgre, G. Otsa nim
muusikakooli õpilane, kes oli hooajal kontsertkoori ja Canoruse juures praktikal. Samal
kontserdil soleeris ka tenorilaulja Margus Liiv. Koore´i juhatas Pärtel Toompere, orelil Piret
Aidulo.
Teise muusikaõhtu kui kevadkontserdi sisustas kontsertkoor 31. mail. Muusikaõhtutel andsid
kontserdi ka naiskoor (6. juuni) ja KK Canorus (13.09).
Muusikaõhtu ajal 1. nov toimus ka Orelifestivali Reval avakontsert, kus kontsertkoor mh
esitas taas Toi kantaati „Suur on, Jumal, Su ramm“. Avakontserdi solistid olid Piret Aidulo ja
Oliver Kuusik.
Oma kontserdid andsid traditsiooniliselt ka kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid.

Jõulukontserdil 13. detsembril, millega tähistasime ka meie kauaaegse koostööpartneri,
helilooja Mart Siimeri 55. sünnipäeva, esinesid kontsertkoor ja KK Canorus koos. Ette kanti
M. Siimeri teoseid ja tuntud advendi- ja jõululaule. Oma teoseid saatis orelil Mart Siimer,
kaastegev oli tema tütar Brigitta Siimer. Esiettekandena kõlas kontserdil M. Siimeri
uudisteos trompetile ja orelile „Kaks elevatsiooni“. Esitasid Indrek Vau ja Piret Aidulo. Teose
telliti heliloojalt KULKA toel.

Kirikus toimus kolm Kaarli kooli aktust, kus esinesid kooliõpilased ja kooli 10. aastapäeva
kontsert ning jõulukontsert. Samuti traditsiooniline Kaarlikese advendikontsert muusikaõhtu
raames.

Kontserdid:
Kirikus toimus 39 kontserti (2021 17 kontserti, 2020 12 ja 2019 40 kontserti!), nendest
suurem osa piletitega ja osa koolikontserdid.
Aasta avas PLMF Talvefestival (ETV tütarlastekoor, Raduga, Neeme Ots ja Tiia Tenno).
Palmipuudepühal kanti taas ette J. S. Bachi Johannese passioon Andres Mustoneni
juhatusel.
28. aprillil oli Helena Tulve autorikontsret (Vox Clamantis, Tallinna kammerorkester).
22. mail väga mastaapne nelja koori kontsert (Tallinna Poistekoor, Brigham´s Young
University MK, Texas Women University NK, Iowa State University Singers)
25. mail kellade ansambel Campanelli (Inna Lai, solist Liliia Palinkasch Ukrainast)
15. juunil „Rannap tuleb külla“
Toimus tavapärane VHK Mihklipäeva kontsert-palvus, kus esinesid kooli koorid ja orkester.
1. novembril toimus orelifestivali Reval avakontsert. Esinesid Kaarli kontsertkoor ja solistid
Oliver Kuusik ja Piret Aidulo.



Advendi ajal andsid kontserdi Eesti Segakooride Liit, Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala, Siim
Aimla, Getter Jaani, Koit Toome, V. Potsmuthi kooriakadeemia, Noorkuu, Birgit Sarrap,
Marko Matvere, Elina Netšajeva, J- Jam, Tõnu Raadik, Toomas Lunge, Lenna, Jassi
Zahharov, Kalle Sepp, Les Bohemes, Stefan, Liis Lemsalu jt.

Koolide jõulukontserte oli 10: Tehnikagümnaasium, 21. KK (kaks korda), RAM-kool, Arte
Gümnaasium, Inglise kolledž, Prantsuse lütseum, Kaarli kool, Kindluse kool ja Lasnamäe
koolid.
24. detsembril oli tunnine kontsert. Esinesid kontsertkoor ja KK Canorus P. Aidulo ja P.
Toompere juhatusel, Irene Kabonen, Toomas Bubert, Niina Murdvee, Aare Saal. Soliste
saatis Piret Aidulo. 17.30 esines muusikapooltunnis koguduse naiskoor K. Petermanni
juhatusel, kaastegev oli flöödimängija Mai-Liis Volmar.

12. detsembril korraldati 10. korda Jõululaulude laulmist, eeslauljaks olid kooli solistid.

Praostkondlikke üritusi sel aastal eriti ei peetud. Toimus Tallinna praostkonna 1. advendi
kontsertpalvus Tallinna Jaani kirikus. Advendiküünla süütamine Raekoja platsil oli
rahvarohke nagu ikka.

Täname Kaarli kogudust ja samuti Tallinna praostkonda toetava ja hoolitseva suhtumise
eest muusikatöösse.

Ka eelmisel aastal saime laulupeokoori toetust protsessis osalevatele täiskasvanute
kooridele laulu- ja Tanstupeo SA ja Tallinna linna programmide vahendusel. Taotluste
koostamine ja aruandlus on keeruline töö, eriti Tallinna linnale.
Käivitunud on koorijuhtide palgatoetuse programm. Selleks taotlesid koorijuhid endale
kutsekategooria ja koguduse õpetaja esitas taotlused.
Lisaks toetas meid Eesti Kultuurkapital, kust taotlesin raha Mart Siimerilt „Elevatsioonide“
tellimiseks.
4.2.6. Hinnang koguduse muusikatööle: Väga hea. Teeme, mida vähegi saab teha.

4.3. Muusikainstrumendid

4.3.1. Vileorelite arv: 1
2021: 1
2020: 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 päev
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: puuduvad

5. Laste- ja noorsootöö

5.1. Koguduse lastetöö

5.1.1. Lastetöös regulaarselt osalenud laste arv: 30
2021: 35
2020: 38
2019: 336

5.1.2. Lastetöö tundide arv: 56
2021: 53
2020: 66
2019: 1950

5.1.3. Lastetöötundide sagedus õppeaastas: Kaks korda kuus
5.1.4. Lastelaagris osalenud laste arv: 54

2021: 48
2020: 67
2019: 65

5.1.5. Pühapäevakooli ja lastetöö korraldamine koguduses: Kirikukooli tegevusest võttis
aruandealusel perioodil osa kokku 30 last vanuses 4–14 aastat. Tegevus toimus 2
vanuserühmas. Nooremas ehk mudilasrühmas osalesid 4–7 aastased ja vanemas ehk
lasterühmas 8–14 aastased. Rühmi juhendasid 5 vabatahtlikku töötegijat. Laste osalus
rühmades jäi õppeaasta vahetudes enam-vähem samaks. Keegi veel kirikukooli ei
lõpetanud, küll läks mõni laps nooremast rühmast üle vanemasse. Oli loobujaid ja liitujaid,
viimaseid kahjuks vähem kui esimesi. Kirikukooli tunnid toimusid pühapäeviti kell 12
koguduse maja ja koolimaja ruumides. Töö on jätkunud kirikukooli 5-aastase programmi



alusel tsükliõppena. Kevadise poolaasta alguses „Vaata, see oli väga hea!“, kus rääkisime
inikmese suhetest Jumala, loodu ja teise inimesega ning „Tulge minu juurde“, mis
keskendus Piibli ülesehitusele ja sisule ning kiriku ajaloole. Sügisesel poolaastal „Vikerkaare
all“, kus räägiti Vana Testamendi tõotustest ja esiisadest. Tsükli lõpetamised toimusid nii
rühmade kaupa kui ühiselt. Sügisene tsükkel lõppes juba tradistsiooniks saanud 1
advendiküünla süütamsega kirikus. Seekord koos kogudusega peajumalateenistuse ajal.
Osalesid nii koguduse lapsed kui noored. Seejärel mindi ühisele advendiretkele Raekoja
platsile kuuse juurde. Aasta jooksul peeti 5 perejumalateenistust, 4 pereüritust ja 5
perekohvikut. Toimus 2 lastelaagrit.
5.1.6. Suuremad lasteüritused: PEREÜRITUSED.
Vabariigi aastapäev tähistamine.
Munade värvimise talgud Vaiksel Laupäeval.
Sügisene väljasõit ja matk Sagadi – Altja.
Kirikuseiklus.

PEREKOHVIKUD.
Headusest ja kurjusest. Külaline Jaan Lahe.
Õigusest ja õiglusest. Külaline Ülle Madise.
Eduard Profittlichi lugu. Külaline Katrin Laur.
Iseloomukasvatus. Külaline Josemaria Camean.
Jõulukohvik – küünalde valmistamine ja kaunistamine.

PEREJUMALATEENISTUSED.
Ülestõusmispühade perejumalateenistus ja munade veeretamine.
Emadepäeva perejumalateenistus.
Mihklipäeva perejumalateenistus ja lastetöö avamine.
Advendi alguse perejumalateenistus ja küünalde süütamine.
Jõululaupäeva perejumalateenistus ja jõuluevangeeliumi näidend.

5.2. Koguduse noorsootöö

5.2.1. Noorsootöös regulaarselt osalenud noorte arv: 28
2021: 22
2020: 0
2019: 19

5.2.2. Noorsootöö tundide arv: 14
2021: 0
2020: 0
2019: 38

5.2.3. Koguduse noorterühma kooskäimise sagedus: Kord kuus
5.2.4. Noortelaagris osalenud noorte arv: 24

2021: 20
2020: 0

5.2.5. Koguduse valitud juhtorganite töösse kaasatud noorte arv: 0
2021: 0
2020: 0

5.2.6. Noorsootöö korraldamine koguduses: Uus noortejuht asus tööle 2022. aasta märtsis.



1. Koguduse noortekad
Koguduse noorte ja noorteleerilastega kohtuti kord kuus noortekatel, millest esimene toimus
maikuus.

2. Noorteleer
Kevadel 2022 jätkus 2021. aasta sügisel alanud noorteleerikursus.
Noorteleeritunnid toimusid paaril korral kuus pühapäeviti kell 12. Lisaks oldi noortega
noorteleerilaagris märtsis ja aprillis (reede õhtust pühapäeva pärastlõunani), laager andis
suuremaid võimalusi kursusesse jäävatesse teemadesse rohkem süüvida ning üksteisega
paremini tuttavaks saada. Noorteleeripüha toimus 12. juunil.

Sügisel 2022 alustas uus noorteleerikursus. Noorteleerikursusel jätkati kooskäimisi sama
rütmiga, mis kevade kursusel. Tunnid toimusid paaril korral kuus pühapäeviti pärast missat.
Sügispoolaastasse jäi ka üks nädalavahetuse noorteleerilaager Kose koguduse pastoraadis.
5.2.7. Suuremad noorteüritused: Noortejuhi osalemine Rööprähkleja konverentsil Tartu
Pastoraadis.
Kaarli Koguduse noorte osalemine JäPe festivalil Jõgevamaal.

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: 24
Usu- või usundiõpetuse tundide arv: 168
Asutuse liik: põhikool
Asutuse nimi: Kaarli Kool (+ 26 last eelkoolis)
Laste arv: 191
Töötajate arv: 35
Regulaarsete jumalateenistuste, palvuste ja kirikutundide jm arv: 126
Usu- või usundiõpetuse tundide arv: 438
Asutuse liik: gümnaasium
Asutuse nimi: Kaarli Kool
Laste arv: 25
Töötajate arv: 35
Regulaarsete jumalateenistuste, palvuste ja kirikutundide jm arv: 14
Usu- või usundiõpetuse tundide arv: 28

5.4. Suhted teiste laste- ja haridusasutustega

5.4.1. Koguduse suhted kihelkonna laste- ja haridusasutustega: Teiste EELK kogudustega
teeme koostööd eelkõige lastelaagrite korraldamisel. Aruandealusel aastal eelkõige Kose
kogudusega. Kaarli Kool teeb aktiivset koostööd Tallinna kristlike koolidega.



5.5. Märkused

5.5. Muud tähelepanekud: Kahjuks on lastetöö koguduses pigem langustrendis. Osalejaid
on vähem ja raskem on leida ka vabatahtlikke juhendajaid.

Kooli puhul ei ole võimalik personali jagada eraldi lasteaia, kooli ja gümnaasiumi vahel. Palju
kattub.
Siin on põhikoolis ja gümnaasiumis arvestatud sama kollektiivi, kokku 35 inimest.
Juhtkond, tugispetsialistid, osa õpetajatest on seotud kõigi kolme üksusega.

6. Diakooniatöö

6.1. Kodukülastused

6.1.1. Kodukülastuste arv: 24
2021: 9
2020: 9
2019: 169

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, ka Ukrainas toimuva sõjaga seonduv ärevus jms. Oluline on ka praktilise abi
osutamine, mida paludes on põhjenduseks näiteks see, et "oma koguduse inimest on ikka
lihtsam usaldada".
Kasvanud on ka hingehoidlike telefonivestluste hulk.

6.2. Haiglate, hoolekande- ja kinnipidamisasutuste külastused

6.2.1. Haiglate külastused

6.2.1.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv haiglates: 12
2021: 61
2020: 83

6.2.1.2. Hingehoidlike vestluste arv haiglates: 841
2021: 820
2020: 640

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
2021: 2



2020: 0
6.2.2.2. Hingehoidlike vestluste arv hoolekandeasutustes: 0

2021: 0
2020: 0

6.2.2.3. Hoolekandeasutuste külastamise regulaarsus: Ebaregulaarne

6.2.3. Kinnipidamisasutuste külastused

6.2.3.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv kinnipidamisasutustes: 0
2021: 0
2020: 0

6.2.3.2. Hingehoidlike vestluste arv kinnipidamisasutustes: 0
2021: 0
2020: 0

6.2.3.3. Kinnipidamisasutuste külastamise regulaarsus: Ei külastanud kordagi

6.3. Muu diakooniatöö

6.3.1. Koguduse liikmetele suunatud tegevused: Tänu Jumalale on "ennekoroonaaegne" elu
peaaegu taastunud ning tegevused eakatega samuti. On küll üksikud, kes pelgavad siiani
rahvarohketes kohtades viibida või erinevatest ettevõtmistest osa võtta, kuid üldiselt on
2022. aastal nn endine elurütm taastunud. Taas toimub iganädalane toolivõimlemine, kus on
mitmed uued osavõtjad ning samuti on varem kord kuus aset leidnud seenioride klubi
kokkusaamine muutunud igakolmapäevaseks. See kestis seekord kogu aasta läbi, k.a
suvekuud, sest nagu eakas ise ütlesid, et "me ei sõida ju kuhugi ära ja peale selle mine tea,
millal jälle meid piirangute tõttu koju sunnitakse jääma:)". Eakad ise hindavad seda
meeldivaks põhjuseks kodust välja tulla, omaealistega koos istuda ja maailma asju arutada,
Iga kokkusaamist oleme alustanud Vennastekoguduse Loosungiraamatus selleks päevaks
antud kirjakoha ja palvega.
Igapühapäevane jumalateenistuse järel toimuv kirikukohv taastus 2022. aastal samuti ja
keskmiselt paarkümmend inimest igal pühapäeval said enne koduteele asumist veel
mõnusalt koos olla ja vestelda. Ka jumalateenistusel teeinud vaimulikud ja ilmikud võtsid
kohvilauast osa, seega oli väga hea võimalus ka nendega vestlemiseks.
Kaarli koguduse intellektipuudega noorte kokkusaamised toimusid 2022. aastal järgnevalt:
11.juunil toimus väljasõit Kosele, Soomest tulid ka ristivanemad. Oldi rõõmsalt koos Kose
koguduse pastoraadis, peeti piknikku, grilliti vorste, söödi, lauldi räägiti üksteise tegemistest.
13. augustil käidi piknikul Vabaõhumuuseumis ning 6.detsembril kohtuti Kaarli koguduse
maja jõulupeol - söödi-joodi, jagati kingitusi, peeti palvust jne. Kuna noorte elukohad
muutuvad aeg-ajalt, siis ei ole väga sageli nö kogu kampa võimalik kokku saada, kuid on
üksikuid, kellega suhtlemine on aktiivsem, kes käivad sageli pühapäeviti kirikus
jumalateenistusel või koguduse kantseleis "niisama suhtlemas", vahel osalemas
toolivõimlemises või seenioride kokkusaamisel.
Juubilaridest koguduse liikmetele saadeti sünnipäevaks (50., 60., 70., 80., 85., 90., 95., 100.
ja järgnevatele iga aasta) 217 kaarti (ei saadetud kalmistud.ee lehelt kontrollides avastatud
30 surnud koguduseliikmele, kelle surmast kahjuks kogudus teadlik ei olnud. Õnnitlus
meiliaadressile saadeti 20., 25., 30., 35., 40. ja 45. sünnipäevaks 379 koguduseliikmele,
vale või olematu aadressi tõttu tuli tagasi vaid 4 kirja, meelespidamise eest tänas 7 inimest.



6.3.2. Kogukonnale suunatud tegevused: Aastal 2014 alustasime koguduse väljasõitudega
Nelipüha laupäeval, need ei toimunud 2020. ja 2021. aastal, kuid osavõtjate suureks
rõõmuks 2022. aasta Nelipüha laupäeval, 4. juunil tehti meeleolukas ringsõit: alustati Tuhala
Kaarli kirikuga, vaadati nõiakaevu, edasi suunduti Juuru kirikusse, seejärel Rapla ning
Hageri kirikusse. Kõikjal võeti meid väga soojalt vastu, kõneldi kohalikust kirikust ja
kogudusest, ajaloost jne. Reisi alguses "poolnaljaga" püstitatud eesmärk leida igast
peatuskohast seos meie kogudusega täitus väga lihtsalt: Tuhalas on samuti Kaarli kirik,
Juuru on väga tihadalt seotud meie kauaegse koorijuhi-organisti Hella Tedderiga, Raplas on
õpetajaks endine Kaarli koguduse õpetaja, armastatud Mihkel Kukk, Hageri kiriku
altarikaarel on sama tekst, mis meie kirikuski (Mt 11:28). Edasi mindi diakon Tiit Zeigeri koju,
kus kinnitati pisut keha ning paitati tema talli hobuseid.
2022. aastal toimus 2 leinarühma kokkusaamist, osa võttis 11 erineval põhjusel kaotust
kogenud inimest, kokku saadi seitse korda järjest, üks kord nädalas ning paari kuu
möödudes veel 8. kord. Kasutusel on Soome sõpruskogudusest saadud kava, mille alusel
käsitletakse leinateemat erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, arutletakse ja jagatakse
üksteise kogemusi jne.
6.3.3. Materiaalne toetamine: Kogudusse on aeg-ajalt toodud kasutatud riideid, mida oleme
saanud abivajajatele jagada, kuid see tegevus ei ole olnud korrapärane või märkimisväärne.

6.4. Märkused

6.4. Muud tähelepanekud: Kuigi 2022. aastal taastus koguduse elu peaaegu koroonaeelse
aja tasemele, siis 24. veebruaril alanud Ukraina sõda tõi mitmeid muutuseid: korraldasime nt
korjandusi sõduritele vajalike asjade leidmiseks. Üleskutsele reageeriti kiiresti ja aktiivselt,
toodi palju vajalikku, mis toimetati "otse rindele". Hoiame Ukrainat jätkuvalt palvetes ning
diakon Saima Sellak-Martinson osales sõjapõgenike abistamises hingehoidjana Tallinna
piirkonna hingehoidjate grupis, käies regulaarselt nende majutusüksuses põgenikega
vestlemas, neile tuge pakkumas.
Ka koguduse liikmetega on sagenenud hingehoidlikud vestlused nii telefonitsi kui silmast
silma.

7. Vaimulikud ja teised töötegijad

7.1. Koguduse töötegijate arv

7.1.1. Koguduse vaimulike arv aasta lõpu seisuga: 5
2021: 5
2020: 6

7.1.2. Palgaliste ilmiktöötajate arv aasta lõpu seisuga: 13
2021: 15
2020: 8

7.1.3. Kogudusetöös osalenud vabatahtlike arv: 250
2021: 250
2020: 300
2019: 392



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
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" ja alates 2022. aasta sügisest Rocca Al Mare koolis filosoofiat.

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 10. 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: 672 2580, 5300 7594
E-post: marika.kahar@eelk.ee
Eesnimi: Eerik
Perenimi: Jõks
Ametinimetus: muusik
Telefon: 6199100
E-post: info@kaarlikogudus.ee
Eesnimi: Maarian
Perenimi: Toompere
Ametinimetus: koorijuht
Telefon: 6199100
E-post: info@kaarlikogudus.ee
Eesnimi: Kersti
Perenimi: Petermann
Ametinimetus: koorijuht
Telefon: 514 6341
E-post: ui.kirikumuusika@eelk.ee
Eesnimi: Pärtel
Perenimi: Toompere
Ametinimetus: koorijuht
Telefon: 6199100
E-post: info@kaarlikogudus.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,
70 inimest.
7.3.7. Vabatahtlikud: Projekti "Teeliste Kirikud" raames aitasid suvekuudel kiriku uksi lahti
hoida (valvasid pühakoda) vabatahtlikud.

Pühapäevakooli rühmi juhendasid vabatahtlikud töötegijad.

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 täienduskoolitus

7.4.1. Täienduskoolitus koguduse töötajatele ja vabatahtlikele: Eraldi täiendkoolitus ei ole
korraldatud. Töötajatel on olnud võimalus 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: 4

2021: 6
2020: 6

8.1.3. Juhatuse vaimulike liikmete arv: 2
2021: 2
2020: 2

8.1.4. Juhatuse sõnaõiguslike liikmete arv: 3
2021: 3
2020: 4

8.1.5. Juhatuse esimees: Kristel Kleinot, tel: 5213846, 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

2021: 30
2020: 30

8.1.9. Nõukogu vaimulike liikmete arv: 2
2021: 2
2020: 2

8.1.10. Nõukogu sõnaõiguslike liikmete arv: 3
2021: 3
2020: 4

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



2021: 1
2020: 3

8.1.14. Revisjonikomisjoni liikmed või revident: Revident: Tõnis Maldre
8.1.15. Sinodisaadikud (ilmikud): Erik Peinar, Andre Mägi.
8.1.16. Sinodisaadikute asendajad (ilmikud): Piret Marvet, Kärt Kase.
8.1.17. Kirikukogu liikmed: -

8.2. Juhtorganite koosolekud

8.2.1. Juhatuse koosolekute arv: 10
2021: 9
2020: 11

8.2.2. Nõukogu koosolekute arv: 3
2021: 2
2020: 4

8.2.3. Täiskogu koosolekute arv: 0
2021: 1
2020: 0

8.3. Visitatsioonid ja revideerimised

8.3.1. Peapiiskopi, piiskopi, praosti külastused ja visitatsioonid: 23. novembril toimus
koguduse majas EELK Kirikukogu istungjärk.
8.3.2. Koguduse raamatupidamise revideerimine või auditeerimine: Koguduse
raamatupidamist on nõuetekohaselt auditeerinud audiitor.
Samuti on regulaarselt koguduse tegevust revideerinud koguduse revident.
8.3.3. Riigiametite teostatud järelevalve: -

8.4. Koguduse varad

8.4.1. Kirikuhoone seisukord: 2022. aastal teostati järgnevad tööd:
1) kolme kroonlühtri ja 9 seinabraa restaureerimine, maksumus 11436 EUR;
2) käärkambri ja organistide ruumi uste restaureerimine, maksumus 4392 EUR.

TLPA toetus nendeks töödeks oli 15000 EUR. Lisaks paigaldati Päästeameti nõudmisel
kiriku kahele külguksele võtmeta avatavad sulused, mis kooskõlastati ka TLPA
muinsuskaitse osakonnaga.
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
Hoonete andmed ja iseloomustus: Kogudusemajas tegutseb Kaarli Kool ja lasteaed, lisaks
on seal koguduse kantselei ning koguduse tööks vajalikud ruumid. Suur osa majast on välja
üüritud.
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: Unimed Kaarli Hambakliiniku ruumides, 2. ja 3. korrusel,
tehti üürniku eestvõttel ja kulul kapitaalremont.
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): Puuduvad.
Aruandeaastal tehtud remondid: Kirikus toimusid järgmised suuremad tööd:
1. altaripoolsete siseuste restaureerimine
2. 36 tulega kroonlühtri, kahe 16 tulega kroonlühtri ja üheksa 3 tulega seinabraa
restaureerimine.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga toetas töid 15 000 euroga.
Aruandeaastal toimunud muutused: Suures mahus remonditöid ei tehtud.



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: Hoone vajab remonti.
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 11240
Servituudid: Puuduvad
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg): Tähtajatud lepingud
Aruandeaastal tehtud remondid: -
Aruandeaastal toimunud muutused: -
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
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: -
Aruandeaastal toimunud muutused: -
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:
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 värav-kellatorni 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
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: -
Aruandeaastal toimunud muutused: -
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: Majanduses on kindlasti
keerulisemad ajad. Prognoosida energia hindu on võimatu ja seepärast ka eelarve
planeerimine keeruline. Peab olema tänulik, et annatejad on olnud ustavad ja kogudust on
ikka hoitud.
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.

8.7. Märkused

8.7. Muud tähelepanekud: Märkuseks: Juhatuse liikmete arv ei vähenenud vaid täpsustus
ridadel.

9. Kommunikatsioon ja suhtekorraldus

9.1. Kodulehekülg ja ühismeedia

9.1.1. Kodulehekülje aadress: www.kaarlikogudus.ee
9.1.2. Facebooki lehe aadress: facebook.com/KaarliKogudus
9.1.3. Muu ühismeedia:
Ühismeedia kanal: YouTube
Aadress: https://www.youtube.com/@tallinnakaarlikogudus

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 põhiliselt lugeda ka kodulehe ja Facebooki kaudu, ka Instagrami



kaudu on tehtud postitusi.

Olulisel kohal on koguduse YouTube'i kanal ja väiksemas mahus on jätkatud mitme
saatesarjaga saatesarja:

1. Saatesari „Kaarli lood“ – Vaatajateni jõudis 3 saadet
https://kaarlikogudus.ee/videod/videoloengud-kaarli-lood/

2. Rubriik „Kirikupühadest ja mälestuspäevadest“. Vaatajateni jõudis 7 tutvustust.
Kirikupühadest kõneles Kaisa Kirikal.
https://kaarlikogudus.ee/videod/videod-kirikupuhadest-ja-malestuspaevadest/

3. Missade ülekanded – vaatajateni jõuab missa igal pühapäeval.
https://kaarlikogudus.ee/koik-uudised/jutlused/jumalateenistuse-videod/

4. „Vestlusi Piiblist“ – saatesarjas vestlevad Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja
Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe. Vaatajateni jõudis 13 loengut.
https://kaarlikogudus.ee/videod/vestlusi-piiblist/
9.2.2. Koguduse väljaanded:
Väljaanne: kuukiri
Nimi: Sõnad ja Teod
Tiraaž: 60–150
Märkused:
Väljaanne: muu
Nimi: Ajakiri "Sulane"
Tiraaž: 150
Märkused: Ilmus 1 kord. Varasematel aastal on ilmunud 2 korda kuus.
Väljaanne: raamat
Nimi: Riho Saard. "Põrmust tähtede poole". Kaarli koguudse gümnaasium 1918–1936. Ühe
ainulaadse kooli ajalugu.
Tiraaž: 125
Märkused:
Väljaanne: raamat
Nimi: Kaarli Kooli kokaraamat
Tiraaž: 200
Märkused:
Väljaanne: muu
Nimi: J. Aus. Ristitee mõtisklused
Tiraaž: 200
Märkused:

9.3. Koguduse suhted ja koostöö

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
9.3.2. Koostöö sõpruskogudustega: Kaarli koguduse Soome sõpruskogudus Forssa tähistas
16.–
17. septembril oma 100. aastapäeva. Kaarli koguduse poolt käis Forssas õnnitlemas
juhatuse ja töötajate esindus ning koguduse kammerkoor Canorus. Koor andis Piret Aidulo
juhatusel kontserdi rohkearvulisele publikule Forssa kirikus ja laulis ka pühapäevasel
jumalateenistusel, kus jutlustas Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. Kontserdil esinesid
soolopaladega Toomas Bubert viiulil ja Piret Aidulo orelil.
9.3.3. Koostöö kohaliku omavalitsusega: Tallinna Linnaplaneerimise Amet toetas 15 000
euroga kiriku käärkambri ja organistide ruumi kirikupoolsete uste ning 36 tulega kroonlühtri,
kahe 16 tulega kroonlühtri ja üheksa 3 tulega seinabraa restaureerimist.
9.3.4. Koostöö teiste konfessioonidega: Naiskoor osales detsembris Saue Vabakoguduse
kirikus 3. advendi jumalateenistusel ja esitas 7 laulu.
9.3.5. Koostöö praostkonna ja teiste kogudustega: KK Canorus osales advendiküünla
süütamise tseremoonial Raekoja platsil
KK Canorus, kontsertkoor ja niaskoor laulsid I advendi kontsertpalvusel Jaani kirikus
ühendkooris.
9.3.6. Koostöö teiste organisatsioonidega: Eesti Kultuurkapital toetas M. Siimeri uudisteost
trompetile ja orelile „Kaks elevatsiooni“.

Ka eelmisel aastal saime laulupeokoori toetust protsessis osalevatele täiskasvanute
kooridele laulu- ja Tanstupeo SA ja Tallinna linna programmide vahendusel. Taotluste
koostamine ja aruandlus on keeruline töö, eriti Tallinna linnale.
Käivitunud on koorijuhtide palgatoetuse programm. Selleks taotlesid koorijuhid endale
kutsekategooria ja koguduse õpetaja esitas taotlused.
9.3.7. Koostöö kristliku ja ilmaliku meediaga: Ajalehes Eesti Kirik ilmunud artiklid:
12. jaanuar – Kirikus ja koolis oma inimene (Meelis Holstingust)
16. veebruar – Kaarli gümnaasium alustab
16. märts – U. Treisalt. Kaarli koguduse ja kooli abi otse rindele
22. juuni – Kaarli kool algaks sõnaga „aus“
7. september – Kaarli koolis alustati gümnaasiumiga
7. detsember – Kaarli kooli lugu raamatus

Pereraadio:
18. jaanuar, 25. jaanuar ja 1. veebruar – PILK AJALUKKU: Vootele Hansen kõneles
lühisarjas KAARLI KIRIK -350 ja KOGUDUS -150
1. november – PILK AJALUKKU: R. Saard. rääkis 1918–1936 aastatel Tallinnas tegutsenud
Kaarli koguduse gümnaasiumist

Kuku raadio:
4. september – Kukul külas. Signe Aus

Ajaleht Postimees:
31. detsember – Tagasivaade 2022. aastale vaimuliku pilgu läbi



10. Hinnang aasta tegevusele

10.1. Suuremad tööd, tähtpäevad, sündmused, külalised: Ukraina toetuseks korraldati 3
esemekorjandust, 2 korjandust jumalateenistusel, lisaks on kirikus annetuskast (kogunes
1883 €).
Märts – Koguduses alustas tööd uus noortejuht Desire Mägi.
21. juuni – Lõpetas esimene Kaarli Kooli põhikooli lend.
1. september – Koostöös Rocca al Mare kooliga avati gümnaasiumiklass.
16.–17. septembril võeti osa Forssa koguduse 100. aastapäeva sündmustest..
31. oktoober – Kaarli Kool alustas 10. sünnipäevaasta tähistamist. Koolimajas avati kaks
näitust "Enne ja nüüd" ja "Ajajoon", toimus meeleolukas sünnipäevakontsert, ilmus Riho
Saardi allikapõhine uurimus ""Põrmust tähtede poole". Kaarli koguduse gümnaasiumi
1918–1936. Ühe ainulaadse kooli ajalugu", liskas ka kooli õpetajate retseptiraamat.
2. november – Kirikus pühitseti ristitee. Ilmus J. Ausi "Ristitee mõtisklused".
23. november – toimus koguduse majas EELK Kirikukogu istungjärk.
10.2. Tähelepanekud, probleemid ja ettepanekud koguduse, praostkonna, kiriku ja kogu
ühiskonna kohta: Juba mitmendat aastat kasutan eelmise aasta teksti. Ei oska nagu midagi
lisada ja kohe ei meenu, et midagi oleks muutunud.

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 ilmalikku ja kiriklikku 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: Kui peaksin iseloomustama möödunud aastat kahe sõnaga,
siis oleks nendeks „keeruline” ja “ilus“ ja mõlema sõna puhul lisaksin, et see oli igal juhul
Jumal poolt hoitud aasta.



Keeruliseks muutus kohe aasta algus, sest tegelikult ei olnud täpselt teada, mis pärast kaht
pandeemia aastat juhtuma hakkab. Meeles mõlkus palju küsimusi: Kas jumalateenistustel
käimine taastub? Kas leerilapsi tuleb rohkem või vähem? Millised tegevused koguduses
taastuvad? Kuidas hakkab olema laulatuste ja ristimistega? Kas noortetöö käivitub? Kas
kogudusega seotus liikmeannetuste kaudu kahaneb veelgi? Ilmselt ka oma
valdkonnajuhtidel oleks siia sarnaseid küsimusi lisada.
Energiahindade tõusu ja kiire inflatsiooni tõusuga kasvas veelgi küsimuste hulk. Kahjuks
lahkusid ootamatult igavikku kaks kauaaegset töötegijat haldusjuht Sven Torpel ja
raamatupidaja Margit Gloria Umjärv. Nende lahkumine tõi kaasa väljakutseid esitava
töökorralduslike küsimuste lahendamise. Oma mõju kõikidele küsimustele jättis ka
sõjategevus Ukrainas.
Mitmed möödunud aasta alguses tekkinud küsimused on saanud tänaseks küll esmase
vastuse, kuid edasimõtlemist jätkub.
Vaadates statistikat saab tõdeda, et ega väga halvasti ei läinud. Toimus mitu leerikursust,
lapsi ristiti aasta varemaga võrreldes rohkem, ka laulatusi oli veidi rohkem. Ometi võrdluses
2019. aastaga on langus ilmne ja kindlasti võib öelda, et taastumine võtab aega. Palju
oleme pidanud mõtlema tegevussuundade täpsustamisele ja tulemusi näeme ehk alles
lähiaastatel.
Murettekitavaid teemasid sai nüüd päris palju, aga ometi ei ole kõik nii kurb, sest kõike
negatiivsena kirjeldatut ei oleks võimalik kanda ilma ühtehoidva koguduseta. Ka keerulistel
aegadel on olnud palju palvetajaid nii koguduse kui Kaarli Kooli eest. Kogudust on jätkuvalt
rahaliselt toetatud ja isegi liikmeannetajate vähenedes on liikmeannetuste summa ja
annetamine üldiselt kasvanud. See on teinud võimalikuks, et oleme hinnatõusude juures
saanud oma tegevust samas mahus jätkata.
Rõõmu tõi sügisel piiblikooli käivitumine ja koostöös Rocca Al Mare kooliga Kaarli Kooli
laienemine gümnaasiumiks. Möödunud aastal lõpetas ka põhikooli esimene lend. Lapsi
tahetakse jätkuvalt tuua nii lasteaeda kui kooli.
Kool tähistas oma 10. sünnipäeva. Sel puhul avati mitu näitust, ilmus Eesti Vabariigi ajal
tegutsenud Kaarli Gümnaasiumi tutvustav raamat ning õpetajate lemmikretseptide
kokaraamat.
Ka koguduse diakoonia- ja muusikatöö on taastunud. Eakatele pakutakse tegevust mitu
korda nädalas ja koorid on saanud jätkata tavapäraste harjutustega.
Tänuga mõtlema perekond Lällile, kes kinkis kirikusse Jeesuse ristitee, millest ajendatuna
kirjutasin mõtisklused nende piltide juurde. Mõtisklused ilmusid ka väikese raamatuna.
Kirikus restaureeriti kolm kroonlühtrit ja 9 seinabraad ning käärkambri ja organistide ruumi
uksed.
Alates märtsist on koguduses tööle noortejuht ja noortetöö on saanud uue hoos sisse.
Taastunud on ka kirikukohv ja peale teenistust saame kohvilaua ääres koguduseliikmetega
suhelda.
Kõik see näitab, et ka keerulistel aegadel ja teinekord ka kurbade mõtete keskel saame
kogeda Jumala ja heade kaasteeliste hoidmist.
Tänu Jumalale ja Teile ning olgu Issand meid õnnistamas aastal 2023!

Aruande koostaja ja esitaja

Aruande koostaja(d): Piret Aidulo, Jaak Aus, Signe Aus, Kaisa Kirikal, Ines Ormus, Saima
Sellak-Martinson, Külli Saard, Urmo Treisalt, Riina Pappel



Aruande esitaja: Jaak Aus


