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Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!
Mk 10:45
Inimesed, kes ei pea ennast kristlasteks, omavad sageli üht arvamust. Ollakse veendunud, et Jumal ootab ja ka lausa kohustab,
et Teda austataks ja kummardataks. Ehkki see arvamus on muutunud stereotüüpseks, on tegelikkus midagi muud. Jeesus ise
ütleb, et ta ei tulnud selleks, et teda teenitaks, austataks, kummardataks, vaid ta on tulnud selleks, et ise teenida. See ongi armastuse olemuse võti – mitte lasta ennast armastada vaid armastada teisi. Jumala armastus sai avalikuks, kui Ta lasi oma Pojal
ristil surra paljude eest. Armastusest äratas Ta Kristuse ka üles surnuist, et meie võiksime elada.
Koguduse abiõpetaja Jaak Aus

RAHAST, MIS ON MEILE KASUTADA ANTUD, SELLE KULUTAMISEST JA
ALANUD AASTA KAVADEST
Issanda aasta 2011 on mööda läinud ja uus alanud ja meil on
aeg aru pidada enda võimaluste üle selles asises ilmas. Nii
nagu torni ehitajad enne töö algust arvavad kokku enda tööjõu,
raha ja materjali varud ning vajadused.
Koguduse ja lasteaia tulud olid 2011. aastal 787 tuhat € ja
kulud olid 778 tuhat €.
Lasteaia tulu olid 268 tuhat eurot, mis saadi lastevanematelt
ja Tallinna linnalt ning naabervaldadelt, kes toetavad lasteaia
teenuse osutamist. Ka annetati lasteaiale 270 eurot ja Siseministeeriumi kaudu rahastati õppekeskkonna parandamiseks
ellu viidud projekti. Raha kulus lastehoiule, õppevahenditele,
kommunaalkuludele, toidule ja õpetajate töötasule.
Tulu sisaldab ka 107 tuhat € vee, gaasi, kütte ja teiste kommunaalkulude eest koguduse maja üürnikelt saadud raha, mis
tuleb edasi anda kütte, vee ja gaasi müüjale.
Lahutades tuludest lasteaia tulud ja edasi antava kommunaalteenuste raha jääb koguduse kasutatavaks tuluks 412 tuhat eurot.
Koguduse liikmetelt ja kirikulistelt (ka remondi alates alanud
korjandus kiriku ja oreli remondiks) laekus 134 tuhat eurot. Liikmeannetuste summa oli 79 tuhat eurot. Keskmine liikmeannetus oli 39 eurot, mediaan (millest vähem ja rohkem annetajaid
on võrdselt) oli 20 eurot, annetused ulatusid kahest kahe ja
poole tuhande euroni. Kolmveerand annetajatest on naised.
Üks kolmandik annetajatest on naised, kes on 65 aastased ja
eakamad. Tallinna linnas elab 25 aastasi ja vanemaid inimesi
294 tuhat. Sama eagrupi tuhandest inimesest on seitse meie
koguduse liikmeannetajad (tuhandest mehest 4 ja tuhandest
naisest 9).
Jumalateenistustel toimunud korjandustel laekus 18 tuhat
eurot. Arvestades korjandustega teenistuste arvu ja keskmiselt osalenud inimeste hulka, on keskmine annetus teenistusel
poolteist eurot. Talituste eest annetati 10 tuhat eurot ja oreli
ning kiriku remondi heaks 11 tuhat.
Koguduse hoone üürnikelt ja hoonestusõiguse tasuna saime 231 eurot. Ka need varad on kogudus saanud omaaegsetest annetustest.
Kirikuruumi kontsertideks kasutada andmisest teenis kogudus 13 tuhat eurot.

Siseministeeriumilt lasteaiale, Kultuurkapitalilt heliplaadi
väljaandmiseks ja sihtotstarbeliste annetustena saime 19 tuhat
eurot.
Mitmesuguseid väiksemaid tululiike oli kokku 14 tuhande
euro eest.
Järgnevalt ülevaade kuludest. Talv oli möödunud aasta alguses lumerohke ja külm, kuid mitte väga pakaseline. Sügis
ja aasta lõpukuud olid soojad ja küttearved seega väiksemad.
Kogudusemajas vahetati välja elektriühenduse peakilp. Kirikus
alustati remondiga. Koguduse töötajate palk on juba mitmel
aastal olnud muutumatu, mis tähendab reaalpalga vähenemist.
Kokku olid töötasud ja nendega seotud maksud 349 tuhat
eurot. Remonti tegevatele töömeestele kulus sellest 21 tuhat
eurot. Ülejäänud on lasteaia õpetajate, koguduse töötajate ja
ka muusikutele ning teistele esinejatele honorarideks makstud
raha.
Lasteaia kulud kokku olid üle 230 tuhande euro.
Kogudusemaja ülalpidamine ja remont maksis 203 tuhat eurot, kuid sellest 107 tuhat saime üürnikelt nendele edasi antud
kommunaalteenuste eest tagasi. Siia alla kuulub ka lumepuhuri
soetamine.
Kirikuhoone ja koguduse ruumide ülalpidamine maksis 43
tuhat eurot, kiriku remondimaterjalid ja kavandid 25 tuhat eurot.
Teenistuste, talituste ja leeritöö korraldamine maksis viis tuhat
eurot.
Bürookulud, lõivud (näiteks lasteaiale toidukäitlemise loa
saamiseks) jmt kulud olid kokku 15 tuhat eurot.
Raamatupidamisprogrammide uuendamine, audiitori tasu
oli 1,6 tuhat eurot.
Kindlustuse eest maksime 2,3 tuhat eurot, „Sulase“ trükkimise ja levitamise eest 1,3 tuhat.
Kirikuvalitsusele makstavaid makse tasusime 12 tuhat eurot.
Omal ajal koguduse maja katuse ja ventilatsiooni ehitamiseks võetud laenu tagasi makseid ja intresse tasusime 38 tuhat
eurot.
Ülejäänud kululiigid olid väiksemate summadega mitmesugused kulud. /Järg lk3/
Juhatuse esimees Vootele Hansen

IDASEIN TELLINGUIS!
Jaanuarikuu viimastel päevadel alustati idaseina remondiks tellingute paigaldamist ning 7. veebruariks olid tellingud ka juba kiletatud. Tellingute püstitamise
protsess oli seekord aeganõudvam, kuna need oli vaja ehitada ka altarinišši. Tellingute püstitamisele eelnes kaitsekasti ehitamine ümber altarilaua ja kogu puidust osade (altari tagasein ja altarivõre) kiledega katmine.
Veebruaris võeti kolm hinnapakkumist Johan Köleri fresko restaureerimiseks
(H&M Restuudio OÜ, KAR-Grupp AS, Vana Tallinn OÜ). Ekspertide hinnangul on
maaling väga määrdunud ja ilmselt tänu töö teostamise ülimale kiirusele (maaling
teostati 10 päeva jooksul) on pigmente siduv kaltsiumkarbonaadi kiht ebaühtlane,
mistõttu puudub pigmentidel kohati täiesti sideaine. Pigmentide pulbristumine on
töö pinnal ebaühtlane, kohati on side krundikihiga hea, kohati puudub täiesti. See
teeb töölt paksu mustuse eemaldamise väga keeruliseks, kuna rasvane saastekiht on kohati krohvikihiga rohkem seotud, kui pigment. Freskot läbivad praod,
mis on tekkinud tõenäoliselt mingi suurema nihke tagajärjel (oletatud on II Maailmasõja pommitamisi). 2002. aastal KAR-Grupi poolt paigaldatud kontrollmajakad
näitavad, et freskos olevad praod ei ole suurenenud ega laienenud.
Kultuuriväärtuste Amet soovitas teostada J. Köleri fresko restaureerimistööd
järgmisel aastal suvisel valgusküllasel ajal, mil lagede ja seinte värvimistööd on
lõppenud ja kiriku sisekliima (tolm, niiskus) taastunud.
13. veebruaril alustati maalide kinnikatmisega kilega ja seejärel algasid seinte pesemine, kruntimine ja krohvimistööd.
Kui põhja- ja lõunalöövi remont ei toonud jumalateenistuslikku ellu suuremaid ümberkorraldusi, siis nüüd on muutused silmaga
nähtavad – kiriku keskteele paigaldati ajutine altar. Altarilaud toodi laenuks Tallinna Peeteli kogudusest, ja seda altarit kasutas
1993. aastal oma Eesti visiidi ajal ka Johannes Paulus II Raekoja platsil toimunud missal.
Kaarli kiriku remonttöid kajastati veebruaris ka meedias:
07. veebruaril – uudislugu Tallinna TV-s (alates 15.50 minutist). http://www.tallinnatv.eu/index.php?id=1740
14. veebruaril – artikkel “Kõik on võimalik sellele, kes usub“ ajalehes “Eesti Kirik”. http://www.eestikirik.ee/node/13895
25. veebruaril – artikkel “Kaarli kirik läbib uuenduskuuri” ajalehes Postimees. http://www.tallinnapostimees.ee/749256/kaarlikirik-labib-uuenduskuuri/

IGAL ESMASPÄEVAL KELL 17.30 KOGUNEB KIRIKU KÄÄRKAMBRIS VABATAHTLIKE RÜHM, MILLE EESMÄRGIKS ON
PALVETADA KIRIKU REMONDI EDENEMISE EEST JA OTSIDA VÕIMALUSI, KUIDAS KOGUDUSE LIIKMED SAAKSID
OMA TEGEVUSEGA KIRIKU REMONDILE KAASA AIDATA. KÕIK ON TERETULNUD!

ANNETUSED REMONDI HEAKS
KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”
Annetusest saadud raha läheb Kaarli kiriku idaseina
remondiks, sh kiriku silmapaistvaima kunstiväärtuse
J. Köleri kutsuvat Kristust kujutava freskotehnikas
altarimaali restaureerimiseks. Palume appi kõiki, kel
soovi ja võimalust aidata ning anda oma panus, et sellel kunstiteosel kujutatud silmad taas särama läheksid.
Iga väikseimgi heategu paneb loomulikult ka heategija
enda silmad särama.
Annetuskampaania kestab kuni 30. juunini 2012.

Helistades numbril 900 7704 toetad
Kaarli kiriku idaseina remonti 3 euroga.

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”
Kampaania eesmärgiks on koguda 1 miljonit eurot
Kaarli kiriku remont-restaureerimise teostamiseks.
Selleks on trükitud nummerdatud flaierid, mida on
võimalik oma tutvusringkonnas levitada.

Kui annetustest on kogunenud 20 000 eurot,
siis loositakse välja esimene peaauhind –
graafiline leht Jüri Arrakult.

Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
koos annetusega andnud teada oma nime ja
kontaktandmed.

Seisuga 1.03.2012 on laekunud 16 927 eurot

NÕUKOGU KOOSOLEKUST

2012. A EELARVE /algus lk 1/

12. veebruaril toimus nõukogu korraline koosolek, kus anti ülevaade koguduse
2011. aasta tegevusest. Tavapäraselt kinnitati ka koguduse ja lasteaia 2011.
aasta eelarve täitmise aruanne ja 2012. aasta eelarve. Seoses tervisliku olukorraga kutsuti Kaarli koguduse juhatuse liikme kohustustest tagasi Jaak Palvari ja uueks liikmeks valiti Martin Helme.

Alanud aasta eelarve tulude summa on 776 013 €
ja kulude summa 785 147 €.
Liikmeannetusi on kavandatud 80 tuhat eurot, 1240 rohkem kui möödunud aastal laekus
ning kiriku ja oreli remondi heaks korjandusega
kogutava raha summa on kavandatud 20 tuhat
eurot.
Kulud on kavandatud möödunud aastate kogemuse põhjal, arvestades lepinguid ja hinnatõuse. Töödest on kavas jätkata remonti kirikus
ja välja vahetada elektrikilp ka kogudusehoone
hoovimajas. Kavandama tuleb hakata ka invasissepääsu koguduse majja ja energiaauditit.
Seni oleme vahetanud torusid ja kaableid vastavalt nende purunemisele, nüüd võime hakata
koostama juba kavasid võimalikuks plaanipäraseks vahetuseks.
Kavas on palku korrigeerida, selleks on suurendatud palgafondi koguduse töötajate osas
7,5%. Suurematest soetustest on kavas välja
vahetada neli arvutit.
Tagavarana on eelarve kulude poolele arvestatud juhatuse reserv 5 000 eurot, mis on
mõeldud ootamatute tööde rahastamiseks, kuid
kui purunemisi ja avariisid ei ole, siis jääb see
kasutamata.
Eelarve on kavandatud negatiivsena 9 134
euro ulatuses. Puudujääk on kavas katta koguduse hoiustel oleva rahaga, mis saadi õigusvastaselt võõrandatud vara kompensatsioonina.
Üheks eelarve puudujäägi põhjuseks on soov
jätkata remondiga. Remondimaterjalidele kuluvad 20 tuhat eurot loodame katta korjandusega,
kuid lisanduvad veel remondimeeste töötasud
ja maksud, arvestuslikult 13 tuhat eurot, mis on
eelarves kajastatud palkade real.

MÄRTSIKUU MUUSIKAÕHTUTEL ...
... väärib erilist esiletoomist 27. märtsil toimuv luuletaja ja tõlkija Andres Ehini (1940–2011) mälestuskontsert, mille korraldamisele on muusikajuht Piret
Aidulole koordinaatorina appi tulnud vabakutseline muusikaajakirjanik Sirje
Vihma-Normet. Juba 60-ndail aastail äratasid kirjandushuviliste tähelepanu
Andres Ehini sürrealistlike sugemetega luulemaastikud, tänaseks on temast
kujunenud üks meie rahvusvaheliselt tuntuim ja omapäraseim luuletaja. Ta luulet on raske liigitada ja kammitseda mingi -ismi alla. Mihhail Lotman on tabavalt
väljendanud, et ta luules avaldub puhtehinlikult muigav tõsidus või surmtõsine
muie, ja et igal juhul oli ta üks isepäine luulerändur, kes ei suutnud ühineda
ühegi õpetusega, aga et nii mõnigi kord ühinesid õpetused kirglikult temaga. Ta
luule on inspireerinud ka meie heliloojaid, nt Veljo Tormist. Kõnesolev kontsert
on eriline selle poolest, et kavas on koguni kolme eesti helilooja (Enn Vetemaa, Pärt Uusberg, Jaak Sikk) maailmaesiettekanded ja üheks nädalaks tuleb
Eestisse Kanada helilooja Ted Dawson, et kuulata oma laulude „Three Estonian Songs on Poems by Andres Ehin“ uue redaktsiooni esitust Kaarli kirikus.
Olgu meenutuseks lisatud, et Ted Dawson oli 1993. aastal Tallinnas toimunud
Kanada muusika festivali kunstiline juht ja see oli esimene Kanada muusika
festival kogu Põhjamaades. Olles õppinud viiulit, klaverit ja kompositsiooni, on
ta looming läbinud mitmeid pöördepunkte, jõudes elektroakustilistest otsingutest taas traditsiooniliste muusikavormideni. Orkestriteosega „Traces in Glass“
(1991) pälvis ta Kanada kõrgeima muusikapreemia. Meil ettekandele tulevatest lauludest kahte on varem esitanud Veera Taleš, nüüd kuuleme terviktsüklit
uues redaktsioonis sopran Kristiina Underi ja organist Piret Aidulo esituses.
Esiettekandena kõlavad kontserdil Enn Vetemaa oreliteos „In memoriam Andres Ehin“, Pärt Uusbergi „Haikud Andresele“ klarnetile ja vokaalansamblile ning
Jaak Siku „3 laulu Kristiina Ehini luulele“ klarnetile, klaverile, tšellole ja sopranile. Mälestuskontserdi kavas on veel Johann Sebastian Bachi, Lepo Sumera,
Helena Tulve ja Erkki-Sven Tüüri loomingut. Lisaks eespool nimetatud muusikuile esinevad Farištamo Susi (klaver), Marten Altrov (klarnet) ja Theodor Sink
(tšello), kontserti toetab Eesti Kultuurkapital.
Muusikateadlane Ene Pilliroog

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
06. märts

		

Marju Raabe. Vinum et panis. Veini ja leiva motiiv
kirikutekstiilides

		

Tiina-Mall Kreem. Vinum et panis. Veini ja leiva
motiiv 16.–20. sajandi kunstis

20. märts

Ain P. Leetma. Ole tervitet´ Maarja!

27. märts

Ain P. Leetma. Ole tervitet´ Maarja!

03. aprill

Einar Laigna. Gootikast

13. märts

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 Kaarli koguduse õppeklassis
/Toompuiestee 4/ Sissepääs vaba, võimalik teha vabatahtlik annetus

Juhatuse esimees Vootele Hansen

1. veebruar – 1. aprill 2012
toimub Kaarli koguduse

RAHVALOENDUS
Elektroonse ankeedi saab täita
koguduse kodulehel,
paberankeedi leiate kirikust.
Kui oled kaotanud lähedase ja vajad oma
leinas tuge, oled oodatud
märtsi keskpaigas algavasse

LEINARÜHMA
kontakt: Saima Sellak-Martinsoniga
(619 9100; 5301 5848;
saima.sellak-martinson@eelk.ee)

Leerikool

11. jaanuar – 15. aprill 2012
11. aprill – 17. juuni 2012
12. september – 02. detsember 2012
Registreerimine koguduse kantseleis
või kodulehel.

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
neljapäeviti kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
21. märtsil kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
1. märtsil kell 13 koguduse majas
Kogudusemaja keldriruumides on
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 12–16 avatud

UUSKASUTUSKAMBER.

Pakkumisel laste ja täiskasvanute
riided-jalanõud.
Oleme tänulikud vabatahtliku annetuse eest, mille kasutame kiriku
remondi heaks.

KOGUDUSE KANTSELEI
Esmaspäev, reede kell 10–13
Teisipäev, neljapäev kell 10–13, 14–16
Kolmapäev
kell 10–13, 14–18

Piiskop Einar Soone

Esmaspäev 10–13, kolmapäev 16–18

MÄRTS KIRIKUS
PALVE JA USK

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus
suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

P, 04. märts kell 10 Missa
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E, 05. märts kell 13 Missa
T, 06. märts kell 17.30 John Tungali mälestuskontsert
Vene Koorikapell. Dirigent Olga Tungal. Kavas Fauré Reekviem

JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba
Jumala riigile! Lk 9:62

P, 11. märts kell 10 Peremissa
Kaasa teenivad ja esinevad koguduse lapsed ja noored. Jutluse
ajal lastele oma tegevus käärkambris. Lapsed on oodatud õnnistamisele.

E, 12. märts kell 13 Missa
T ,13. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel, Vaike Kiik – mezzosopran

ELULEIB

Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see
sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24

P, 18. märts kell 10 Missa
E, 19. märts kell 13 Missa
T, 20. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Maire Martinson – sopran, Meelis Vahar – viiul,
Kadri Ploompuu – orel

KANNATUSTE PÜHAPÄEV

Õpetaja Jaak Aus

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida
ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28

Diakon Saima Sellak-Martinson

P, 25. märts kell 10 Paastumaarjapäeva Missa

Teisipäev 10–13, kolmapäev 11–13
Neljapäev 11–13

E, 26. märts kell 13 Missa

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006,

T, 27. märts kell 17.30 Andres Ehini mälestuskontsert

Swedbank 221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank 221040614950

Kristiina Under – sopran, Piret Aidulo – orel, Farištamo Susi –
klaver, Marten Altrov – klarnet, Theodor Sink – tšello
Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna lastetöötegijate
hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. Vanemad
saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

