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“Mina ehitan … “ Mt.16:18 
On taaskord väga hea meel tervitada teid meie infokirja vahendusel! 
Ikka ja jälle algame Karmeli uue hoone tegevusülevaadet Jeesuse sõnadega “Mina ehitan” 
Tänasel hetkel tundub, et Eestis ehitavad “peaaegu kõik” uusi hooneid :) Enda ümber vaadates 
on igal pool näha kraanasid, tellinguid, ehitusi markeerivaid piirdeaedu jne  
Kuid Jeesuse mõte ei puudutanud ju tegelikult esmalt hooneid, institutsioone ja süsteeme vaid 
eelkõige inimesi! Jah, eelpool mainitud nimistus on ilmselgelt vajalikud väärtused, aga meie 
vanasõnale kohaselt peame hoolega vaatama, et “vanker ei satuks hobuse ette” vaid ikka 
vastupidi. Ükskõik mida tehes peame endalt küsima, kas see mida me ehitame, ehitab 
kokkuvõttes inimesi või lammutab neid maha?  
Just seetõttu oleme Karmeli kogudusega nii endale, kui meie suuremeelsetele toetajatele meelde 
tuletanud, et uus hoone, vaatamata selle innovatiivsusele ja suurepärasusele, on vaid vahend, 
mitte eesmärk. Kuid igaüks meist on elus kogenud, et mida suurem on eesmärk, seda olulisem 
on ka vahendite hulk ning valim, mida sihtkoha tabamiseks peame omama ja kasutama.  

Just seetõttu oleme jätkuvalt rõõmu ja järjekindlusega astumas edasi meie hoone valmimisteekonnal ja kutsume teidki sellele 
inspireerivale ning tulevikku vaatavale ettevõtmisele!  
Möödunud suvi on taaskord kinnitanud möödapääsmatut vajadust uute ja avaramate ruumide järele. Meie suveteenistustel 
osales meeldivalt suur hulk inimesi, kokku neljas erinevas laagriprojektis osales umbes 300 inimest, millest lastelaager 
ületas oma osaluse poolest isegi üheksakümnendate ärkamisaja hulki. Kahel kogukonnale suunatud süürüritusel külastas 
meie hoone ja hooviala mitusada inimest, kelledest mõnedki astusid üle Karmeli läve alles esmakordselt. Seetõttu näeme, et 
meie “hobune on ikka vankri ees” ja mitte vastupidi :)  
 
Tahan teid, head tänased ja tulevased toetajad, südamest tänada paljude julgustavate sõnade, palvete ja toetuste eest. Oleme 
meeskonnaga kuulnud väga erinevaid lugusid sellest, kuidas veel paberil olev ja projekteerimise lõppfaasi sisenev, Karmeli 
uue hoone projekt on “ehitanud” julgust ning pealehakkamist mitmete teiste koguduste meeskondades ja liikmetes. Oleme 
võinud kogeda, kuidas veel enne kopa maasse löömist on meie uue hoone ettevalmistusprotsess “ehitanud” koostöökontakte 
kohaliku omavalitsuse, ettevõtjate ning teiste partnerite tasandil.  

Soovin teile viljakat sügist ja kutsun teid ülese “Ehitame üheskoos” sest uus hoone on sündimas vaid selleks, et veel 
paremini “ehitada” inimesi, sõprusi ja koostööd!  

Pastor Gunnar Kotiesen

  Angeelika Pärn

 Ehitusprojekti ülevaade 

Peagi mööduv suvi jääb enamusele eestimaalastest oma troopiliselt soojade ilmadega pikaks ajaks meelde. Suur osa meist otsis 
võimalusi oma elurütmi aeglustamiseks ning vee äärde pääsemiseks. 

Karmeli koguduse uue hoone ehituse protsessiski tõmbas suvi ajutiselt veidi hoogu maha, kuna nii ehitusmeeskond kui ka 
arhitektid ning eriosade projekteerijad soovisid erilisest suveilmast oma osa saada. 
Lisaks on Eesti ehitusturg hetkel väga aktiivne ja seetõttu on kogu ehitusega seotud sektoril käed-jalad tegemist täis. Sellel 
kõigel on oma mõju tempole, millega projekteerimisfrondil edasi oleme liikunud. 

Ent töö on siiski pidevalt käinud ning peamine rõhk suveperioodil toimunust on valgustusega seotud elektriprojekteerimisel. 
Kaasaegsetes avalikes hoonetes mängib valgustus väga olulist rolli ning seetõttu on see valdkond olnud ehitusmeeskonna jaoks 
väga kõrge prioriteetsusega. 
Valgustusega seotud valikud muutis keeruliseks see, et professionaalse taustaga spetsialistidki olid sobivate lahenduste osas 
erimeelt.  
Tänaseks oleme need pikalt laual olnud teemad oma parima arusaama kohaselt aga ära otsustanud ning projekteerimine jätkub. 

Meile kõigile meeldiks, kui kõik toimuks oluliselt kiiremini, kuid teada-tuntud vanasõnagi ütleb, et: ”tark ei torma”. 
Projekteerimise kontekstis on see vanasõna veel eriti paikapidav, sest siin kehtib teinegi vanast ajast pärinev tarkus: ”üheksa 
korda mõõda, üks kord lõika”. Seda on meile korduvalt kinnitanud ehitusega leiba teenivad asjatundjad ning nende soovitusi 
võtame me tõsiselt.

http://www.karmel.ee


Oleme tänulikud 
et toetad koguduse uue hoone ehitust:  

- Eestpalvetega  
- Ideede ja mõtetega  

- Rahaliselt sihtasutus Rakvere Karmeli Kirik arveldusarvele:  
SEB  EE851010220253468227

   Hetkel on meie rahaline võimekus ületanud  
   630 000.- eurot  

Suur tänu kõigile annetajatele ja kõigile,  
kes on plaanimas oma panust!

oleme avatud 
   Vaata meie tegemisi kodulehelt www.karmel.ee/uushoone 

või www.facebook.com/karmelikogudus

Rahulikumas tempos on suvel kulgenud ka finantside kogumine ehitustegevuseks, kuid meil on stabiilsed toetajad ja igakuiselt 
laekub meie sihtasutuse arvele raha juurde. See rõõmustab! 

Nüüdseks on sügisene tööperiood alanud ning ehitusmeeskondki oma plaanid teinud. 
Liigume graafikus, mille kohaselt lõpetame projekteerimise jaanuaris 2019 ning ehitustöödega saame alustada 2019 kevadel. 
Sellele eelneb veel eelarvestamine ja optimeerimine ning koguduse üldkoosolek. 
Teid kõiki kutsun aga üles ehitusprojekti pärast hingestatult ja järjepidevalt palvetama ning 
ehitust ka omalt poolt rahaliselt toetama! 

Ja kui teil on ehituse teemadega seoses küsimusi või ettepanekuid, siis  
vastan/kuulan hea meelega.  

Usalduse eest Teid siiralt tänades ja tervitades, 

Madis Pikat, ehituse projektijuht

 Miks ma kiriku ehituse projektis osalen ja toetan? 

Peamine mootor, mis seda protsessi veab on ikka visioon, mis ma usun, on Jumalalt. Tema tahab 
rohkemate inimesteni jõuda ja nende elusid muuta ning selleks on rohkem ja kvaliteetsemat ruumi 
vaja. Minu jaoks on selles meie koguduse väljakutses ka minu isiklik osa, sest näen, et saan olla 
osa ja tunnen kutset selleks. 
Teiselt poolt näen, et praegu on kiriku ehitamine reaalsem, kui kunagi varem, kuigi kindlasti 
Jumala ääretu arm, kui üks kord valmis on. Ammu see oli, kui me ei suutnud pastorile palkagi 
maksta, paarkümmend aastat tagasi. Aga käesoleva aja on Jumal meile andnud, et mitte ainult ise 
paremat põlve nautida vaid panustada ja investeerida Jumala riigi arengusse. Vaatan oma võimalusi 
ja seal on selgelt ressursse, mida saab kasutada. 
Kolmas aspekt on see, et meil on inimesi, kes uusi võimalusi hästi ära kasutaksid. Mis iganes 
valdkonnast Eestis räägitakse, siis inimeste puudus on igal pool, aga paistab, et see ei kehti meie 

jaoks. Pole mõtet teha suuri kulutusi ja pingutusi, kui sa ei näe, et seda keegi õieti ei vaja. Meil on palju noori, kes viivad elu 
muutva usu järgmistele põlvkondadele edasi.  

Ei saa salata, et siin on seos inimese vajaduse püramiidiga. Teate küll, alumine lai rida on toit ja pesa kus olla, nii, et hing 
sisse jääks, need on füsioloogilised vajadused. Järgmine kiht on turvalisus, siis tulevad armastuse ja tunnustuse vajadus. Aga 
üleval on eneseteostusevajadus. Ma ei leia, et see nii paha on. Jumal on meid nii loonud, kutsunud mitte ainult tarbima, 
koosolekul käima, vaid on pannud meie sisse vajaduse tema aidata „telginööre laimale tõmmata“. Mul pole monumenti vaja, 
aga seda maailma soovin järgmistele põlvkondadele veidi paremaks teha küll. 

Kas kiriku ehitusprojektiga kaasneb ka risk ebaõnnestuda?  
Jah muidugi, aga see lisab minu jaoks just põnevust. Igavaid asju, mille tulemust kindlalt ette tead, ei viitsi teha.  
Üks ehitusfirma juht ja omanik räägib, et hooned kujundavad inimesi. Lasnamäelt tulevad teistsugused isiksused, kui näiteks 
Nõmmelt, kui Tallinna terminite keeles rääkida.  
Ma usun, et see on tõsi ja tasub pingutada, et Jumalat õpitakse tundma modernses keskkonnas.  

Maa tuleb täita Jumala lastega.           
Meelis Einstein, ehituse finantsjuht
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