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Rõõmus rõõmsatega ja kurb kurbadega

Sel suvel möödus 155 aastat 
Kaarli koguduse kauaaegse kös-
ter-organist Gustav Kasemetsa 
sünnist. 28. augustil 1866 ukj 
Kodilas, Rapla kihelkonnas tis-
ler ja põllumees Jaan (1827–
1911) ja Madli (1830–1886) 
Kasemetsale kuuenda lapsena 
sündinud Gustavile lisaks kasvas 
perekonnas kuus poissi: Johan 
Reinhold (1854–1923), Kaarel 
(1856), Jaan (1858–1912), Otto 
(1861), Anton (1863–1926) ja 
Vilhelm Eduard (1870–1939). 

Gustav Kasemetsa eluloo 
vähese uuritavuse tõttu meil 
tema õpingute kohta täpseid and-
meid ei ole. Tema haridustee al-
gas 1851. aastal asutatud Kodila 
vallakoolist ja jätkus Tallinnas. 
Alguses vene õppekeelega poeg-
laste Tallinna linnakoolis, seejärel 
Kubermangugümnaasiumis, kus 
omandas kodukooliõpetaja kut-
se. Õppis kolm aastat ka kogudu-
sevaimuliku Wiesingeri juhitud 
linnamisjoni koolis (kutsutud ka 
diakonite kooliks), mis asus tõe-
näoliselt Kentmanni 6. Ta lõpetas 
selle edukalt 1886. aastal.1 

Kasemets kutsuti 1886. aasta 
sügisel järgmise aasta alguses tege-
vust alustanud Paldiski eestikeelse 
era-algkooli juhatajaks. Veebrua-
ris ootamatult katkestatud tege-
1  Kaarli koguduse arhiiv (=KKA) Koguduse 
protokolliraamat 1909. – Kaarli koguduse kon-
vendi protokoll 3.12.1909. Paldiski evangeelse 
luterliku St. Nikolai koguduse KROONIKA 
1770–1938. Saksakeelse osa tõlkinud Joel Siim. 
Eestikeelse osa transkribeerinud Merle Prass-
Siim. Paldiski 2017, 40.

vus jätkus uuesti augustist. Lõplik 
ametisse kinnitamine toimus tei-
sel detsembril. Koguduse laste-
jumalateenistuste senise läbivii-
mise ja laste katehhiseerimisega 
(usuõpetuse andmisega) seo-
tud Kasemetsast sai ühtlasi 18. 
septembrist Paldiski koguduse 
köster. 

Selle uue eesti kooli asutamise kaudu 
sai võimalikuks Paldiski kogudusele 
köstri ametissevõtmine, kuna selle 
kooli õpetaja Gustav Kasemetz võttis 
köstriameti enda kanda ja pastor loci 
seadis tema 20. septembril mõlemas 
koguduses ametisse peale eelnevat 
kinnitamist kiriku eestseisuse poolt. 
Pastor loci poolt 18. septembril s.a 
peetud kirikukonvendil pooldatud 
Gustav Kasemetza palkamine 
St. Nikolai kiriku köstriks jäi 
koguduse poolt siiski kirikukassa 
maksevõimetuse tõttu tulemusteta, see 
[palk] tuli siiski muretseda, sest selle 
tubli kaastöölise ja pastori abilise 
topelttöö paistab nõudvat tema palga 
tõstmist. Lisaks koolitööle peab köster 
nimelt iga 14 päeva tagant eestikeelse 
jumalateenistuse pidama, kasutades 
seejuures lühendatud liturgiat, 
mängides ise orelit ja lugedes sügava 
hardusega ning ladusalt ette kodus 
hoolikalt läbitöötatud jutlust.2

Köster August Pfaffi surma järel 
jäi Kaarli koguduses köstrikoht 
1909. aasta lõpul vakantseks. 
Kandidaate oli ligi kaksküm-

2  Paldiski koguduse kroonika... 42.

mend, kes enamuses olid konven-
dile täiesti tundmatud. Valituks 
osutus ühehäälselt Gustav Kase-
mets, kelle puhul tõsteti eriti esi-
le niinimetatud Wiesingeri kooli 
lõpetamist.3 Valimine leidis kajas-
tamist ka tollases ajakirjanduses.4 

Kasemets järgnes kutsele ja asus 
1910. aasta alguses tööle Kaarlis. 

Jumal saatku teda ja õnnistagu 
tema tegevust suuremal tööpõllul. 
Tunnustuseks tema pikki aastaid 
kestnud kohusetundliku töö eest 
anti talle konvendi poolt preemia 
[Gratification] summas 25 rbl.5

3  KKA Koguduse protokolliraamat 1909. – 
Kaarli koguduse konvendi protokoll 3.12.1909.
4  Päevaleht nr 14.12.1909.
5  Paldiski koguduse kroonika... 72.

Gustav Kasemets. 
Kaarli koguduse arhiiv.



Keskel istuvad Kaarli koguduse köster Gustav Kasemets ja I pihtkonna õpetaja Aleksander Kapp. 
Foto on tehtud 1920ndatel. Kaarli koguduse arhiiv.

Oma köster-kooliõpetaja ameti 
kõrval oli tema mitmed aastad sealse 
linnavalitsuse ja maksuvalitsuse 
sekretäriks. Oma laialdase töö kõrval 
leidis tema aega veel laulukoori 
asutada ja seda energilise tegevusega 
hääle järjele viia. Nõnda töötas tema 
Paldiskis 23 aastat.6

Kaarli koguduses kolmkümmend 
üheksa aastat (1870–1909) ametis 
olnud August Pfaffi asutatud 
kirikukoor oli pälvinud suure 
tunnustuse. Kahjuks ei suutnud 
Kasemets kirikukoori kõrget 
taset sellisel kujul hoida. Köstrina 
andis ta leerilastele lauluharjutusi, 
õpetas neile liturgiat ja kirikulaule, 
ning oli hea suhtleja. Tema 50 
aasta ametijuubelil kirjutati:
6  Eesti Kirik nr 29, 29.9.1927.

Pool Tallinna kodanikest on ühel või 
teasel viisil temaga kokku puutunud. 
Neid kümneid tuhandeid leerilapsi, 
keda ta laulma õpetanud leeripäevaks, 
neid tuhandeid perekondi, kelle 
pidulike laulatuste, ristimiste ja teiste 
õnnelike silmapilkude kaasjagaja 
ta on olnud. Või kui palju kordi ka 
kirstude ja lahtiste haudade juures. 
Ikka nagu olema peab rõõmus 
rõõmsatega ja kurb kurbadega.7

Talle sobis aga hästi tegelemine 
koguduse raamatupidamise ja ma-
janduseluga. Nii täitiski ta kogu-
duses 1923. aastast alates asjaajaja 
ja raamatupidaja ülesandeid. Uute 
kohustuste lisamist oli eelnevalt 

7  Päevaleht nr 31, 31.1.1937.Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.

arutatud koguduse nõukogus.8 
Pihtkondade koormused jagati. 
Esimene tuli Kasemetsale, teine 
Ernst Loderauale ja kolmas jagati 
nende vahel pooleks. Kasemetsale 
jäi ka uuele orelile ja keskkütte-
le rahaliste vahendite hankimine. 
Selle eest sai ta ka tasu – 3% sum-
made pealt, mis tema läbi kogu-
duse liikmetelt ilma protsendita 
laenu näol saadi.9 Seda talle omast 
majandusmehe „soont“ tõsteti esi-
le tollases kirjutavas meediaski. 

On vist kõikidele teada, missuguse 
mesilase usinusega on tema uue 
oreli muretsemiseks kui ka kiriku 
8  KKA Koguduse nõukogu protokollid 1922. – 
Koguduse nõukogu protokoll 18.12.1922.
9  KKA Koguduse eestseisuse protollid 1923. 
– Koguduse eestseisuse koosoleku protokoll 
5.3.1923.
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Gustav Kasemetsa abikaasa Julie snd 
Jaanmann (1866–1931).
www.kasemets.se/kasemets.se-4.html Gustav Kasemetsa poeg Verner Kasemets 

ja Lisl Lindau Endla teatris 1929. 
aastal. www.entsyklopeedia.ee

suurepärase remont tööde jaoks raha 
kogunud. Need ettevõtted nõudsid 
miljonilisi väljaminekuid.10

Tegevust jagus ka väljaspool 
kogudust. 1910–1922 pidas 
Kasemets linna poeglaste ja 
tütarlaste gümnaasiumide 
alamates klassides ja algkoolides 
talle südamelähedast usuõpetaja 
ametit. 1916. aastast oli Eestimaa 
köstrite abiandmise kassa juhatuse 
liige ja kuulus 1920. aastast Ew.-
Lutheri usu köstrite ja organistide 
ühingusse. Oli pikki aastaid 
ka ülemaalise köstrite ühingu 
juhatuse liige ning kirikukeskkassa 
valitsuse liige. Aastatel 1920–
1938 oli Kasemets Kaarli 
Vaestehoolekande Seltsi juhatuse 
liige ja alates 1938. aastast seltsi 
auliige.

70 aasta vanusena oleks Kase-

10  Eesti Kirik nr 29, 29.9.1927.

mets pidanud jääma pensionile. 
Konsistoorium tegi 23. septemb-
ril 1936 otsuse vabastada ta arva-
tes 1. jaanuarist 1937, ning mää-
ras talle alates kuuendast veebrua-
rist 500 krooni pensioni aastas.11

Ustavaid isanda sulaseid, kes poolsada 
aastat päev-päeva kõrval kohusetruult 
omas ametis seisavad ja ligimest 
teenivad ega neid palju ole. Üks 
niisuguseid mehi on kahtlematult 
kauaaegne Kaarli koguduse köster 
Gustav Kasemets, kes hiljuti pühitses 
oma seitsmekümnendat sünnipäeva 
ja kel sel kuul täitus viiskümmend 
aastat köstriameti tegevusest. Nüüd 
on vanamehe tööaeg täis saamas ja ta 
võib minna vanuse puhkusele.12

Kasemets ei soovinud. Esitas 
20. oktoobril 1936 kogudusele 
palve lubada tal esialgu veel 
köstri kohusetäitjana ametisse 
jääda. Ta emeriteerus esimesest 
septembrist 1938, teenides nii 
kogudust köstrina ligi kaks-
kümmend kaheksa aastat. 
Möödunud tegevusaastaid meenu-
tades märkis ta ära köstri-ametis 
toimunud muutusi:

Enne tuli koguduses ka orelit mängida, 
aga nüüd teevad seda organistihärrad. 
Aastaid pidin koguduses ka raamatuid 
pidama, aga nüüd on siin härra 
Truve ja abijõuks veel üks preili. ... 
Ristsetel ja kodustel laulatustel käib 
õpetaja üksi, aga matuste juures olen 
enamjaolt kaasas. .... Kuulen, et minu 
minnes siit ei tahetavatki kedagi uut 
köstrit vötta. ... Kaarli koguduse 
11  Kiriku Teataja 16.10.1936; EELKKA.1.3.951 
Gustav Kasemets.
12  Päevaleht nr 31, 31.1.1937, Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.

õpetajatega ja kogudusega üldse on 
olnud hea läbisaamine ja siin pole 
keegi köstrile naha vahele kippunud. 
Kui koguduseliikmed ühes või teises 
asjas ei tule õpetajatega toime või on 
mõni arusaamatus, siis on ikka köster 
see, keda üles otsitakse ja kellele 
oma häda kaevatakse. … see töö, 
mis siin 60000-hingelises koguduses 
tehtud, on vägagi suur. Pühapäevitigi 
nädalast nädalasse ja aastast aastasse 
on köstri tööpäev olnud hommiku 
kella 9-st õhtu kella 9-ni ja äripäeviti 
pole ta palju lühem.13

Perekond
Gustav Kasemets abiellus 30. 
oktoobril 1888 Paldiski kirikus 
Julie snd Jaanmanniga (1866–
1931). Pere suurenes seitsme 
lapsega, kes kõik sündisid 
Paldiskis: Elmerice (1892–1971), 
13  KKA Koguduse juhatuse protokollid 1936. – 
Koguduse juhatuse protokoll 22.10.1936.
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Edmund Gottfried (1895–1917), 
Friederike Marie (1897–1974), 
Hugo Villiam (1900–1913), 
Lydia Martha Rosamunde (1904), 
Hilmar Friedrich (1906–1971) 
ja Verner Hans Martin (1909–
1985). 

Muusika ja õpetamine olid 
südamelähedased ka tema lastele, 
kellest kaks küll surid noorena.

Hugo Villiam suri lapsena 
1913. aastal. Edmund Gottfried 
jäi kadunuks I maailmasõja ajal 
1917. aastal. Ülejäänud lapsed 
lahkusid Eestist ja surid võõrsil. 

Friedericke Marie Tannberg oli 
1920. aastani Tallinna Konserva-
tooriumi õppejõud ja suri 1974. 
aastal Ameerika Ühendriikides.

Lydia Martha Rosamunde Kle-
ment lõpetas 1927. aastal  Tallinna 
Konservatooriumi klaveriklassi ja 
tegutses pianistina. Ta sai 1959. 
aastal õnnetult surma Inglis-
maal.14

Elmerice Timpf töötas 1919. 
aastast Saaremaa Eesti Segagüm-
naasiumis õpetajana, kandideeris 
1919. aastal edukalt Eesti Sotsi-

14  Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Esto-
nian weekly, 11. juuni 1959 „Õnnetu surm Ing-
lismaal elektrilöögi läbi“.

aldemokraatlise Tööliste Partei 
Kuressaare osakonna nimekirjas ja 
pääses Kuressaare linnavolikokku. 
1921. aastast töötas Tondi sõja-
koolis ajutise prantsuse keele le-
ktorina. 1944–54 töötas ajutise 
abiõpetajana Stuttgardis. Suri 
1971. aastal Saksamaal.

Hilmar Friedrich õppis pärast 
gümnaasiumi lõpetamist ühe aasta 
Saksamaal ülikoolis, majandus-
likel põhjustel jäid õpingud poole-
li ja jätkas õpinguid Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonnas. 1927–28 oli 
ta aukonsuli sekretär Eesti kon-
sulaadis Bremenis, seejärel töö-
tas Eesti Panga välisjaoskonnas, 
1930–38 Põllutööministeeriumis 
Riigimaade ametis likvidaatorina, 
1938. aastal läks tööle Leipzigi au-
konsulaati sekretäriks. Suri 1971. 
aastal Rootsis.

Kõige noorem poeg Verner 
Kasemets oli näitleja ja tant-
sija. Tema saatus ja elukäik on 
iseloomulik eestilikule kohane-
misvõimele ja sitkusele võõrastes 
oludes laias maailmas. Ta töötas 
1928–1930 Endla teatris ja osales 
ka Estonia lavastustes. Tegutses 
1931–32 Berliinis, oli filmistat-

ist ja mängis mitmes saksa teat-
ris, kuni välismaalastele kehtes-
tati 1932. aastal esinemiskeeld. 
Püüdis tööd leida Pariisi ja Viini 
teatrikeskustes. Seejärel töötas 
Hollandis tennisetreenerina ja 
1934–46 Jaaval kohviistanduse as-
sistendina. Hiljem elas Stockhol-
mis ja suri 1985. aastal Hispaani-
as. Kõneles vähemal või suuremal 
määral 14 keelt, nende hulgas 
nelja murrakut Jaavalt.15

Gustav Kasemets lahkus 1941. 
aastal Eestist Saksamaale, kus ta 
suri väärikas vanuses 1943. aastal. 
Tema täpset surmaaega ja mat-
miskohta autor senini ei tea.

Ustav on see sulane, kes oma tööd 
lõpetades võib ütelda, et olen head 
võitlemist võidelnud. Viiskümmend 
aastat koguduse ja Issanda viinamäel 
eks see ole inimene, kelle palk peab 
olema suur taevas.16

Külli Saard

15  Eesti Teataja, 30. märts 1946. „Eestlane Jaava 
mässupõrgus“. Noore näitleja teekond teatrist 
kohviistandusse; Verner Kasemets [http://en-
tsyklopeedia.ee/artikkel/kasemets_verner1] 
2.12.2021.
16  Päevaleht nr 31, 31.1.1937. Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.
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