
Lühikest aega, aastatel 1981-1983 ja 1985, teenis Kaar-
li koguduses õpetaja Endel Kuulpak. Tema kohale 
asumine oli seotud kauaaegse Kaarli koguduse õpetaja 
Kaide Rätsepa eemalejäämisega aktiivsest õpetajatööst 
mõneaastase haiguspuhkuse tõttu.

Endel Kuulpak sündis 21. oktoobril 1928. aastal 
Kuusalu vallas Valkla külas talupidajate Johannes-
Martin ja Alide Kuulpaki peres.

Alghariduse sai ta Kodasoo 7-klassilises koolis, 
keskhariduse aga E NSV Kohaliku ja Põlevkivikee-
miatööstuse Ministeeriumi Tartu Kohaliku Tööstuse 
Tehnikumis, mille lõpetas 1951. aasta juunis tehnik-
keemiku kvalifikatsiooniga. Sama aasta augustis suu-
nati E. Kuulpak tööle Maardu Keemiakombinaati, 
kus ta töötas 1960. aastani. Pärast seda jätkus töö Tal-
linna Asfaltbetooni Tehases töölisena.

Endel Kuulpaki ristimine ja konfirmatsioon toi-
musid 1947. aasta suvel Kuusalu kirikus. Sellest ajast 
kasvas välja E. Kuulpaki sügavam huvi usuküsimuste 
vastu, mis viis lõpuks õpingute alustamiseni Usuteadu-
se Instituudis 1968. aastal.

Prooviaastale määrati Endel Kuulpak 1974. aastal 
Juuru kogudusse, kus õpetaja Hillar Põld oli valmis 
teda ette valmistama praktiliseks tööks kogudustes. 
Sama aasta 12. novembril andiski E. Kuulpak õpetaja 
ametivande ja ta ordineeriti koos K. Kukk’ega Piis-
koplikus Toomkirikus aseõpetajaks. Teenima asus ta 
Nissi kogudust.

Enne ordineerimist iseloomustas teda tollane pea-
piiskop Alfred Tooming järgmiselt: “Kuulpak, Endel 
Johannese p on pereisana palju seotud koduse eluga 
ja teenimistööga. Püüdlik ja tõsine õppija, kes õhtul 
ametist tulnuna püüab valmistuda eksamiteks. Ta pole 
väga andekas, kuid püüdlikkuse ja visadusega püüab 
edasi. Ja tulemused ei jää tulemata. Iseloomult tagasi-
hoidlik ja napisõnaline kõnelustes. Tõsise küsimuse 
lahendamisel räägib piisavalt.”

Endel Kuulpaki esimene abielu Vaike Luigega sõl-
miti 16. septembril 1961. aastal. Mõned aastad hiljem 
sündis perre tütar Krista. 1968. aastal aga abikaasa 
suri. 1970. aastal laulatati Endel Kuulpak Rutt Salu-
mäega, pere täienes veel kolme lapsega – Erkki, Kari-
ni ja Eve-Railiga.

1980. aasta 1. novembrist vabastati Kaarli koguduse 
I pihtkonna õpetaja kohalt seoses pikaajalise haiguse-
ga ajutiselt kuni tervenemiseni õpetaja Kaide Rätsep. 
Samast kuupäevast määrati õpetaja kohusetäitjaks Jüri 
koguduse õpetaja H. Stillverk, kes küll juba 1981. aasta 
15. jaanuarist vabastati ning 1. veebruarist määratigi E. 
Kuulpak Kaarli koguduse I pihtkonna õpetaja ajutise 

kohusetäitja ametikohale. Paar aastat haiguspuhkusel 
viibinud õpetaja Kaide Rätsep aga tervislikel põhjustel 
ametisse ei naasnudki ning läks alates 1. veebruarist 
1983 pensionile. Samast ajast vabastati kohalt ka En-
del Kuulpak. Peale mõnekuust “tühimikku” asus 15. 
juunil 1983 Kaarli koguduse I pihtkonna õpetaja ajuti-
seks asetäitjaks Mihkel Kukk, kes jäi koguduse juurde 
pea üheksaks aastaks.

Kaarli koguduses teenis Endel Kuulpak ka 1985. aasta 
kolmel suvekuul – seoses Edgar Vaikmäe haigestumi-
sega määrati ta kohakaasluse alusel Kaarli koguduse 
II pihtkonna õpetaja kohuseid täitma kuni õpetaja E. 
Vaikmäe tervenemiseni. 1. septembrist 1985 vabastati 
ta Kaarli koguduse ja ka Nissi koguduse õpetaja ame-
tikohalt ning määrati samast kuupäevast Kuusalu Lau-
rentsiuse koguduse õpetajaks ja Leesi Katariina kogu-
duse hooldaja-õpetajaks, kus ta teenis kuni surmani. 
1992. aastast oli ta valitud ka Ida-Harju praostkonna 
nõukogu liikmeks.

Endel Kuulpak suri oma pere keskel 12. aprillil 1997. 
aastal ja maeti Kuusalus 18. aprillil.
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