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Vaadates tagasi möödunud aastale, tuleb nentida, et kool
ja lasteaed on kenasti hakkama saanud. Seda
energiahindade tõusule ja gümnaasiumi avamisega
seonduvatele kuludele vaatamata. Kogu organisatsioon
(Kaarli Kool) lõpetas lõppenud aasta kahjumiga umbes 30
000€ ja see kahjum kaetakse varasemalt kogutud
reservidest. Alanud aasta eelarves peame püüdma selle
poole, et kahjumit ei tekiks, sest see pärsiks meie
investeerimisvõimalusi ja vaateid tulevikku.
Nagu mainisin, on kahjumi üheks põhjuseks olnud
energiahindade tõus. Hinnatõus oli eelarvesse küll
prognoositud, kuid mitte piisavalt. Eeldatust suuremaks
kujunes ka palgafond, sest karantiini või ka haigeks jäänud
õpetajatele tasusime esimeste haiguspäevade tasu ja
samaaegselt ka asendajatele asendustöötasu. Taolisteks
kuludeks olime planeerinud palgafondi 10 000€, kuid
tegelik väljaminek oli 29 000€. Lisandusid ka gümnaasiumi
avamisega seonduvad kulud. Üheks kahjumi tekke
põhjuseks on ka koolile laekuvate annetuste vähenemine.
Kui varasemalt oleme ürituste ja üksikinimeste annetuste
abil kogunud umbes 40 000€ aastas, siis möödunud
aastal oli see 10 000€ väiksem. Vähenes just inimeste
vahetu annetuste osa.
Head lapsevanemad! Siinkohal ikka üleskutse teha
võimalusel püsikorraldus kooli ja lasteaia toetuseks.
Oleme püüdnud õppemaksu hoida võimalikult madalal
just lootuses, et annetused aitavad katta kulusid, mis on
seotud kooli arengu ja investeeringutega. Hea oleks, kui
suudaksime seda jätkata ja õppemaksu tõus on tingitud
pigem jooksvate kulude katmise vajadusest.
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Eraldi teemana tahan tõstatada mure seoses lasteaia
õpetajate palkadega. Peame oluliseks lasteaia õpetajate
palkade hoidmist samal tasemel, mida pakub oma lasteaia
õpetajatele Tallinna linn.
Teadaolevalt tõstis linn oma õpetajate palgad alates
alanud aasta jaanuarist kooliõpetaja palga tasemele.
Paraku ei tõsta Tallinna linn meie lasteaias käivate laste
pearaha samas suurusjärgus, et ka meie saaksime
õpetajate palga samale tasemele tõsta. Selleks, et seda
saavutada, peaksime tõstma õppemaksu umbes 80 eurot
kuus, mis paljudele lapsevanematele ilmselt keeruline
tasuda oleks. Otsime aktiivselt lahendusi ja peame
läbirääkimisi, et ka see teema positiivse lahenduse leiaks.
Kuidas ja kas see õnnestub, pole täna veel teada.
Seepärast on ka lasteaia toetamine õppetasu väliselt
äärmiselt tänuväärne.
Remontidest on alanud aasta suurimaks väljakutseks
spordisaali remont. Siinkohal tänan kõiki, kes on kaasa
mõelnud ja omi kontakte ning nõuandeid jaganud.
Rahalises mõttes oleme suurema osa vahenditest kokku
saanud. Seda nii regionaalsete investeeringute kui ka
Tallinna linna poolt eraldatud ressursi abil. Tänan neid
riigikogu liikmeid, kes otsustasid toetada Kaarli Kooli.
Kindlasti panustab kool remonti nii oma eelarveliste
vahenditega kui ka annetuste kaudu. Esimesed
pakkumised näitavad, et saali sisustamine vajaliku
inventariga läheb maksma umbes 16 000€. Kogu projekti
maksumus on 120 000€. Kui kõik laabub ja leiame ka
peatöövõtja, peaks remont algama mai viimasel või juuni
esimesel nädalal ning uus saal valmima järgmise
õppeaasta alguseks.
Kajamiste ilmumise hetkeks ei ole uue kalendriaasta
eelarve veel valmis ja detailsem ülevaade saadetakse
lähitulevikus.

Jaak Aus



HEATEGEVUSPROJEKTID
KAARLI KOOLIS

Kaarli Kooli viievõistluse II perioodi väljakutseks oli
heategevus. 
Meil kõigil oli võimalus osaleda kolmes väljapakutud
heategevusprojektis. Saime koguda toiduaineid
puudustkannatavatele peredele, annetada raha Kiievi
lastehaiglale ning meisterdada jõulukaarte Kaarli
koguduse eakatele.  
Kõik projektid võeti avasüli vastu ning neljanda korruse
kogumispunkt täitus kiiresti vajaliku kraamiga.
Südantsoojendav oli näha, millise pühalikkusega lapsed
kogumispunkti ümber toimetasid. Oleme väga tänulikud
igale koolipere liikmele annetuste eest, mis toovad
rõõmu ning aitavad raskel ajal. Kokkuvõtteks kogusime: 
71 isetehtud jõulukaarti eakatele, 114,2 kg toiduaineid
Toidupangale ning 665,88€ Kiievi lastehaiglale.
Lisaks kogusime jõuluaegse heategevusega meie kooli
võimla renoveerimise toetuseks: 
jõululaadalt 2252,88€, kontserdikohvikutega 7510,07€ ja
Kena Kraami koha müügist 1042,60€ .
Suur tänu! Head on hea teha! 

Lea Krall

3. KLASSIL SÕPRUSKLASS
SAKSAMAAL STUTTGARDIS 

Kaarli Koolis õpitakse saksa keelt esimese võõrkeelena.
Oleme oma õpilaste keeleoskuse arendamiseks ja nende
motiveerimiseks pidevalt otsinud erinevaid võimalusi
saksa keele kasutamiseks ka väljaspool koolitunde. Ühe
taolise algatusena sai sel õppeaastal alguse Kaarli Kooli
koostöö Stuttgardi Johannes Brenzi Kooliga (Johannes-
Brenz-Schule).  
Stuttgart asub Lõuna-Saksamaal ja on Baden-
Württembergi liidumaa pealinn. Johannes-Brenz-Schule
on 1991. aastal loodud kristlik algkool, kus õpivad 7-11-
aastased lapsed segaklassides. Õppetöö ja vaba aja
tegevused koolis tuginevad kristlikule maailmavaatele.
Oluliseks peetakse lapse kui terviku arendamist ja
toetamist, tema kasvamist iseseisvaks ja
vastutustundlikuks inimeseks, kes suhtub hoolivalt
iseendasse, kaaslastesse ja kogu loodusse. Seega on
Johannes Brenzi ja Kaarli Koolil palju ühist, millele
sõprussuhted tugineda saavad. 
Esialgu oleme koostööplaane arutanud veebikoosolekutel
Johannes-Brenz-Schule õpetajatega ja jõudnud otsusele,
et alustame tasapisi ühe sõprusklassiga. Tänaseks ongi
meie kooli 3. klass saanud omale sõprusklassi Abenteurer
(Seiklejad). Õpetajate Sabine Resseli ja Katrin Aksiimi
eestvedamisel on lapsed üksteisele meisterdanud ja
saatnud jõulukaarte. Kaarli Kooli lastele valmistas suurt
rõõmu saada Saksamaalt pakk, milles olid igaühele
Stuttgardi sõprade toredasti kujundatud saksakeelsete
jõulusoovidega kaardid. Samal moel, posti teel saatsime
ka oma kaardid Saksamaale. Õpetaja Sabine sõnul oli
sealne ootusärevus samuti suur. Meie laste enda soov oli
edaspidigi lisaks plaanitavale veebis kirjutamisele ja
kokkusaamisele jätkata just niisugust traditsioonilist
kirjade saatmist posti teel.  
Loodame, et koostöö areneb rõõmsalt edasi ja Stuttgardi
sõprade toel õpivad Kaarli Kooli lapsed veel julgemalt
saksa keeles suhtlema. Kindlasti saadakse vastastikku
teada ka nii mõndagi huvitavat kirjasõprade igapäevaelust
ning Saksamaa ja Eesti kommetest ja kultuurist. 

 Katrin AksiimKohvik

Laat
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EHK 10. KLASS POOLE PEAL

Meil on 25 avatud ning sõbralikku tüdrukut ja poissi.
Paljud olid ju algusest peale „omad“ aga nüüd poole
peal on juba kõik „omad“. Enam ei saa aru, kes oli
varem või kes tuli hiljem. On ühtehoidev kamp.
Hommikuti vahel pisut unine, aga vahel jälle vägagi
valjuhäälne. Ühesõnaga – elus. 
Meil on hubased ruumid. Mitte küll päris enda omad,
aga poole aastaga omaks tehtud ja sisse elatud. 
Meil on matemaatika ja emakeel, füüsika ja keemia,
ajalugu ja kõik muud põhiained. Just täpselt nagu
õppekava seda ette näeb. Aga on ka meediaõpetus,
mis teisipäeva hommikuti pea kõigile rahuloleva
naeratuse näkku tõi. Majandus, kus saadi praktilisi
näpunäiteid igapäevaeluks. Kohe algavad ka kunsti- ja
muusikalugu. Tänu sellele on kõigil hea ports uusi ja
huvitavaid teadmis ning avaram silmaring. 
Me ei õpi ainult koolis, vaid oleme erinevate ainete
raames käinud nii Toomkirikus kui Peeter-Pauli kirikus
ja ikoonimuuseumis. Tallinna Ülikoolis ja TalTech’is.
Tervishoiumuuseumis. Kinos ja teatris. Eesti
Rahvusringhäälingus ja Postimees Grupis. 
Muidugi on ju veel ka valikained, mis on korraldatud
koostöös Rocca al Mare kooliga, kus igal õpilasel on
võimalus valida väga erinevate kursuste ja teemade
vahel. Kui huvi on, saab ühe kuruse mahus õppida nii
rõivadisaini, õiguse aluseid, riigikaitset, soome keelt,
fotograafiat või arendada ja lihvida oma oskusi avaliku
esinemise vallas. Sellele lisaks veel ka erinevad
ülikoolide ja Edumuse veebikursused. 
Meil on päris mitu uut traditsiooni. 10. klassi
„kartulivõtt“ kohe sügisel, et kõik omavahel kohe
paremini tuttvaks ja kiiremini „omaks“ saaks. Rebaste
nädal, kus sai lõbusate ülesannete kaudu oma
gümnaasiumi kõlbulikust tõestada. Meil on kooli
sõrmus ja sõrmuse tseremoonia. Mitmed uued
traditsioonid on veel „õhus“ ja alles ootavad nähtavaks
saamist, aga aega veel on. Pool aastat on ju veel ees. 

Kui küsitakse, kuidas läheb meie gümnaasiumil, vastan
alati: „Väga hästi!“. Kas probleeme polegi? Ikka on, kuid
plusspoolel on lihtsalt nii palju rohkem. 
 
Mis meil siis hästi on? 

 
Meil on kohe algamas uue 10. klassi vastuvõtt. Ootame
enda juurde veel 25 õpihimulist noort, et järgmisel aastal
oleks meid juba poole rohkem. Poole rohkem rõõmu, iga
päev. 

Meelis Holsting

Seoses Kaarli Kooli juubeliaasta tähistamisega toimus
oktoobris ja novembris fotovõistlus. 
Teemasid oli 5: üks teemadest oli seotud kooli
aastateemaga "Väiksena suurte seas". Võistlusele võis
saata portreepilte, looduspilte, Kaarli kiriku ja kooli
tänavaga seotud pilte. Võistlusele saadeti fotosid igas
kategoorias. Autasustamine toimus
Jõulujumalateenistusel. 
Õpilaste tööde hulgast valiti parimaks Rasmus Karu
(6.klass) foto "Kool ja tänav". 
Lapsevanemate arvestuses Fred Vetevoolu foto "Kaarli
kirik õhtuvalguses" ja õpetajatest Katri Lehtlaane
"Väiksena suurte seas".

Võistluse toimkond

FOTOVÕISTLUSE 
VÕIDUTÖÖD

Rasmus Karu, 6.klass "Kool ja tänav" 

Fred Vetevool  "Kaarli kirik õhtuvalguses" 

Katri Lehtlaan "Väiksena suurte seas"
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10.
SÜNNIPÄEV

NÄITUSED 

Enne ja nüüd

Valmisid õpetajate kokaraamat
ning kaante vahele sai ühe

ainulaadse kooli ajalugu

Näitused "Ajajoon" ja" Enne ja nüüd" 

Kooliteemaliste teadmiste proovilepanek
Kooli sünnipäev rõõmustas nii suuri kui

väikeseid

Hetki kooli sünnipäevakontserdilt
Kaarli kirikus 4.11.2022



SAA TUTTAVAKS, 
MEIE UUED INIMESED!

SIIRI MIKK
ASSISTENT

MARJU OTT
SAKSA KEELE ÕPETAJA

Veebruari lõpus asub meie kooli  tööle uus saksa keele õpetaja
Marju. 
Marju tutvustab end nii:

Olen Marju, Kaarli kooli uus saksa keele õpetaja. Kaarli kooliga
mul varasemat kokkupuudet pole olnud, kuid ootan juba
põnevusega kohtumist kõikide uute õpilastega.
Minu saksa keele õpingud algasid juba 7-aastaselt, kuna minu
kodule kõige lähem kool oli Tallinna Saksa Gümnaasium. Kooliaja
jooksul käisin kahel korral ka vahetusõpilasena Saksamaal. Elu
välismaal tundus põnev, muidugi tahtsin selle ka ise järgi
proovida. Peale ülikooli õpinguid tegelesin 17 aastat
reisikorraldamisega Alpiriikidesse. Sealt sain endale ka korraliku
suusa ja matkapisiku, mida pole siiani õnnestunud välja ravida.
Võtan tänaseni igal aastal ette reisi Alpidesse, et akud korralikult
täis laadida. Saksa keele juures on mind ikka hoidnud
saksakeelsete riikide imeline loodus ja sõbralikud inimesed,
tunnen end seal alati hästi ja hoituna.
Saksa keele õpetajana olen tegutsenud viimased paar aastat ja
oma töös püüan alati anda endast parima.
Meie peres kasvab 2 spordihuvilist poissi, püüame elukaaslasega
nendega ikka sammu pidada.
Kohtumiseni!
Marju

Siiri tuli meie kooli 2022.a oktoobrikuus, on aeg saada temaga pisut
lähenalt tuttavaks.
Siiri tutvustab end nii:

Olen eluaegne õppija, kes otsib uusi väljakutseid. Usun, et õppida saab
kõikjal ning parim õpetaja on elu - kõikide sinna kuuluvate olukordadega.
Oma suhteliselt pika ja erineva  töökarjääri jooksul olen enim õppinud
koos õpilastega, seepärast olen väga rahul, et saan töötada koolis. Samuti
õpetavad mind igapäevaselt minu lapsed - Oskar Mikk ja Nora. 
Minu jõudmine kooli tööle (aastast 2019) oli ühe unistuse täitumine. Ma ei
ole õpetajaks õppinud, aga Usuteaduse Instituudis teoloogiat õppides
hakkas mulle tunduma, et ma tahaksin kunagi proovida õpetaja ametit.
Sealt läks mitu aastat, enne kui päriselt kooli õpetajaks sattusin. Hea
ettevalmistuse selleks andis kindlasti muuseumipedagoogi amet Eesti
Vabaõhu Muuseumis. Kui alustasin enda magistriõpinguid, siis lugesin
juhuslikult kuulutust, et otsitakse loov- ja uurimistöö aluste õpetajat ühte
Lasnamäe kooli. Kandideerisin ja osutusin valituks. Selles ametis õppisin
tohutult uusi oskusi ning õpetasin seal õpilasi kokku 3 aastat. Täna olen
Kaarli kooli toredasse perre vastu võetud ning saan eelmises töökohas
õpitut ka siin rakendada ning õpilastele igati loovtöö kirjutamisel toeks
olla. Ehkki minu peamised tööülesanded Kaarli koolis pole küll seotud
õpetamisega, siis olen väga tänulik, et saan ka Kaarlis end vormis hoida ja
pidevalt õppida. 

Õpetamine on õppimine.
Jaapani vanasõna

 


