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Kogudus 352

Märtsikuu lõppu jääb Issanda kuulutamispüha ehk paastumaarjapäev. Luuka evangeelium toob meie ette ingel Gaabrieli, kes 
kuulutas neitsi Maarjale: “Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala 
juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse 
Kõigekõrgema Pojaks. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
Kui 25. märts on kristlikule maailmale rõõmupäev, mis kuulutab ette jõululapse sündi, siis Eesti rahvale on paastumaarjapäeval 
hoopis teine tähendus. 1949. aastal saadeti neil päevil tuhandeid küüditatutena pikale teekonnale, kust paljud tagasi kodu-
maale ei jõudnudki. See valu ei ole ega saagi ununeda. Võibolla pole aastakümnetega ununenud inimest enese embusesse 
tõmbav hirmgi.
Võib vaid arvata, mida võis Maarja ingli sõnu kuuldes mõelda või tunda – ühelt poolt oli ingli tervitus nii imeline, teisalt oli ime-
line see, mida ingel ütles, ning viimaks võis Maarjat tulevikule mõeldes vallata ka hirm. Jumala kingitud tee ei pruugi pakkuda 
kerget elu. Neitsi Maarjagi elu ei olnud lihtne, aga ta läks sellele vaatamata Jumala juhitud teel edasi. Maarja andis ennast 
Jumala teenistusse, öeldes: “Vaata, siin on Issanda teenija. Sündigu mulle sinu sõna järgi!” 
Võime iseendalt küsida, milline on meie usk, kas suudame Issandat kõiges olevas ja eelseisvas usaldada nii nagu need, kes 
saadeti teadmata pikkusega teele, või nii nagu tegi seda Maarja? Neitsi Maarja loobus tühisest arutlusest, kas ja mil viisil ingli 
tõotatu võimalikuks saab, ning andis iseennast Issanda teenistusse. Tema alandlikkusest sündis aga usukindlus ja rõõm, mis 
aitas teda ja aitab meilgi minna läbi oma elu keerukusest ja kannatustest. 
Saagu meisse Maarja eeskujul tarkust ja alandlikkust kummarduda sügavamale, et näeksime Issandat ja usaldaksime Tema 
hoolde nii iseennast kui ka oma armsad, pered ja lähedased, Kaarli koguduse ja Kaarli Kooli pere, viimselt oma kodumaa ja 
rahva, ning öelda Maarja sõnadega: “Vaata, siin on Sinu teenijad. Sündigu meile Sinu tahtmist mööda.”

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

„Kõla ilma vibraatota“
23. veebruaril lõpetas Kaarli kiriku oreli juures tööd meister 
MATTHIAS ULLMANN Saksmaaalt. Tema ülesandeks oli kont-
rollida oreli häälestust ja vajadusel see uuesti üle häälestada. 
Põhjaliku püsiva väärtusega intoneerimise tegi ta juba kuus 
aastat tagasi – see võib olenevalt oskusest seda hoida kesta 
kuni viiskümmend aastat. Siis pani ta intonatsiooni paika ehk 
õieti värskendas intonatsiooni, mis  oli omal ajal juba tehtud.
Häälestust on vaja aga aega-ajalt üke vaadata, see on loo-
mulik protsess. Praegune töö seisneski kõikide registrite üle 
kontrollimises ja häälestuse ühtlustamises. 
Registrite juures on loomulik, et vahest mõni vile häälest ära 
läheb. Näiteks on tolmutükike mõne keele vahele läinud, see 
tuleb eemaldada ja nii saab vile korda. 
Nii suur seadeldis nagu orel vajab püsivat hooldust nagu näi-
teks ka lennukid.
Orelimeister Toomas Mäevälja sõnul, kes tegeleb oreli iga-
päevase hooldusega, vaadatakse keelregistreid kogu aeg 
üle ja vajadusel häälestatakse, aga nii püsivad kui viimasel 
kuuel aastal ei ole need kunagi olnud, kui tema mäletab juba 
1990ndate aastate algusest. Viimased kuus aastat on olnud 
nö loorberite aeg.
M. Ullmanni sõnul ei ole praegune aeg selleks tööks kõige 
soodsam, kuna temperatuurierinevused on väga suured ja 
väga kriitiliselt vaadates ei ole ta oma tööga päris rahul.
Meister sai ka Walckeri orelil mängida ja ütles, et tal tuleb lausa 
kananahk seda pilli kuulates peale, sest Kaarli kirku orel on nii 
eriline ja eristub Talllinnas teistest pillidest. Orelil on kontsent-

reeritud kõla, mis on hästi jälgitav ja näiteks isegi Saksamaal 
ei ole sellist pilli lihtne leida.
Toomas Mäevälja sõnul on muidugi igasugune hindamine 
subjektiivne ja ka kõik teised pillid on meistritööd ja neid ei 
ole võimalik võrrelda. Iga pilli juures leiab igaüks mingi võluva 
hetke enda jaoks. Nii on Jaani, Toomkiriku ja Kaarli orelid kõik 
erilised.
Küsimusele, kuidas peaks hindama, et Kaarli oreli I manuaal 
on tugevate registritega vastas M. Ullmann, et selle tee-
maga tegeles ta ka 6 aastat tagasi. Siis tegi ta II manuaali 
nii palju tugevamaks kui võimalik, aga see on konstrukt-
siooniline eripära, et viled on paisukapis teiste vilede taga. 
Kapi uksi on vähe, siis hääl kostabki nagu teisest toast.

Kaks orelmeistrit: Mattias Ullmann ja Toomas Mäeväli.
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Kui soovite interneti teel osa saada Kaarli koguduse 
uudistest, YouTube’ i kanali saadetest ja ülekannest,
siis märkige ennast koguduse Facebooki ja Instagrami 

jälgijateks ja YouTube’i kanali tellijaks.
Facebookist ja Instagaramist leiate infot toimunud ja eesolevate 
sündmuste kohta, YouTube’i kanal toob lisaks igapühapäevaste 

missade vaatajateni mitu põnevat saatesarja: „Kaarli lood“, 
„Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest“ ja „Vestlusi Piiblist“.

Tegelikult on seal samapalju registreid ja need on sama võim-
sad ja tugevad kui I manuaalil, aga kuna need on nii taha suru-
tud, siis ei tule see hästi välja. Vilede tugevamaks tegemisel 
häälestub vile kõrgemaks, aga kuna kõrgem vile on pikkuses 
lühem, siis viled oleks läinud liiga kõrgeks. Nende viledega ei 
olnud võimalik tugevust juurde saada. Intonatsiooniliselt oleks 
olnud võimalik, aga siis nad ei häälestu enam kaasa. See on 
selle pilli eripära.
Ta arvas ka, et I manuaal ei ole liiga tugev, vaid II ja III manuaal 
on ehk liiga nõrgad ja võiksid tugevamad olla.
Intonaator Matthias Ullmann peab oma tööpõhimõtteks „kõla 
ilma vibraatota“ ja  just selline kõla selgus teeb Ullmanni into-
neeritud orelid eriliseks.
Oleme tänulikud, et Kaarli kiriku oreliga töötas nädalapäevad 
Matthias Ullmann ja rõõmsad, et orel ka edaspidi orelimeister 
Toomas Mäevälja hoole all on. M. Ullmannil ja T. Mäeväljal on 
kujunenud usalduslik töösuhe ja see toimib väga hästi.

Infojuht Külli Saard

2022. AASTA TULUD JA 
KULUD KIRIKUS
Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate 
põlvkondade kogutud vara majandamisest.
Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks 
ja toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. 
Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja kontser-
did soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus ning igapüha-
päevased missad jõuavad kõigi soovijateni YouTube’i kanali 
kaudu.
2022. aastal laekus liikmeannetustest 177 545 €, lisaks korjan-
duste, ametitalituste ja muude annetustena 60 161 €. Kokku 
237 706 €.
2022. a kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toi-
mimiseks 240 455 €.
Lisatud joonisel kajastuvad ainult kirikuga seotud kõige suure-
mad kulud. Kogudusemajaga seotud tulud ja kulud seal puu-
duvad.

SOE KIRIK (küte) – 28 934 € 
VALGE KIRIK (elekter) – 7 635 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palk, vesi, prügi, 
puhastustarbed) – 13 201 €
SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ame-
tirõivad, 
küünlad, oblaadid, vein) – 88 898 €
MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli 
hooldus, 
helivõimendus) – 47 765 €
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassa-
maks, solidaarsusmaks) – 27 538 €
REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosa-
lust) – 11 032 €
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, 
kiriku valve, kindlustus) – 15 452 €
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18. märtsil 2023 kell 17 tuleb Tallinna 
toomkirikus ettekandele Juhan Jürme 
(Johannes Jürgensoni) (20.3.1896–
25.3.1943) kantaat „Memento Mori“. 
Ettekanne on pühendatud helilooja 80. 
surma-aastapäevale. Tänavu täitub ka 
90 aastat teose loomisest. 
Teose esitavad toomkoguduse koor 
Laudate Dominum, Kaarli koguduse 
kontsertkoor, Kaarli koguduse nais-
koor ja Viimsi Jaakobi koguduse kam-
merkoor. Koormeistrid on Andrus Kalvet, 
Piret Aidulo, Pärtel Toompere ja Kersti 
Petermann. Kaasatud on kammerorkes-
ter (kontsertmeister Meelis Vahar), orelil 
Kadri Ploompuu. Solistid: Rafael Dicenta 
– tenor, Aare Saal – bariton, Olari Viik-
holm – bass. Ettekannet juhatab Veljo 
Reier. 
Sissepääs on annetusega toomkiriku 
restaureerimise heaks.
„Memento Mori“ esiettekanne toimus 
26. novembril 1933. aastal Kaarli kirikus. 
J. Jürme oli sel ajal Kaarli kiriku orga-
nist-koorijuht, teose tellis Kaarli Laulu-
seltsi segakoor. Teksti autoriks oli Kaarli 
koguduse õpetaja Artur Sommer (Artur 
Soomre) (2.6.1890–22.9.1944) ja alu-
seks lõik Luuka evangeeliumist (Luuka 
16:19–31), mis kõneleb rikkast mehest 
ja vaesest Laatsarusest. 10-osaline kan-
taat seab kooridele ja solistidele kõrged 

Kantaat „Memento Mori“

Helilooja, koorijuht ja muusikaõpetaja 
Juhan Jürme (aastani 1938 Johannes 
Jürgenson) õppis muusikat Anton Kase-
metsa ja Peeter Süda juhendamisel, 
lõpetas 1925. aastal Tallinna Konser-
vatooriumi oreli erialal August Topmani 
klassis ja 1927. aastal kompositsiooni 
erialal Artur Kapi klassis. Oli 1926–1927 
Konstantin Türnpu nimelise kapitali sti-
pendiaat.
Jürme oli EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse organist ja koorijuht (1924–
1940), muusikaõpetaja Tallinna Linna 
Tütarlaste Kommertsgümnaasiumis ja 
Tallinna Poeglaste Kaubanduskoolis 
(1929–1942) ning Tallinna Konserva-
tooriumi õppejõud (1942–1943). Lisaks 
tegutses kinodes pianistina.
Jürme tegevus Kaarli Lauluseltsi koori 
juures oli aktiivne: tema juhatusel andis 
koor kontserte Börsi saalis ja "Estonia" 
kontserdisaalis, esineti vabaõhukontser-
tidel, võeti osa maakondlikest laulupäe-
vadest ja XI üldlaulupeost (1938). Koori 
repertuaaris oli tähelepanuväärne koht 
Jürme enda loomingul. Koos konserva-

nõudmised, seda ka häälepartiide ula-
tuse mõttes. 
Huvitav on asjaolu, et esmaesituse 
puhuks häälestati kõrgemaks Kaarli 
Walckeri orel, mis tänavu tähistab 
oma ehitamise 100. aastapäeva ja mis 
alghäälestuse säilides poleks saanud 
puhkpillidega orkestris kokku kõlada. 
Esiettekannet juhatas helilooja ise, orelil 
mängis Alfred Karindi. 
Järgnesid ettekanded Kaarlis 1934, 
1938 ja Hugo Lepnurme Mälestustele 
toetudes 1952. aastal Püha Vaimu kiri-
kus, kus koori juhatas Arnold Allvee ja 
orelil mängis Hugo Lepnurm. Sõja ajal 

Juhan Jürme (1896–1943)

hävinud klaviiri taastas Allvee palvel H. 
Lepnurm mälu järgi! 
Lepnurm on kirjutanud, et sellel kombel 
esitati kantaati paaril korral hiljemgi R. 
Uusväljaga orelil.
30. oktoobril 1983. aastal kanti toomki-
rikus ette teose 1. osa. Lepnurm taas-
tas järkjärgult  orkestripartiisid, laulsid 
toomkiriku koor ja Usuteaduse Instituudi 
õppekoor. Juhatas toomkiriku orga-
nist Jaanus Romandi, orelil mängis H. 
Lepnurm. Terviklikult kanti kantaat ette 
toomkirikus 25. novembril 1984 ja 27. 
märtsil 1988 samas koosseisus. 

tooriumi keelpilliorkestri ja solistidega 
anti 1926. aastal Jürme autorikontsert. 
Koos ringhäälingu sümfooniaorkest-
riga esitati 1934–1940 tema kantaati 
"Memento mori". Üheks viimaseks suu-

remaks etteasteks jäi lauluseltsi 20. 
aastapäeva kontsert 1940. aastal, kus 
kaastegevad olid solist Jenny Siimon ja 
orelil Alfred Karindi.
Juhan Jürme on loonud umbes 400 
teost, sh 100 koorilaulu, soololaule ning 
orelimuusikat. 1930. aastail valmis EELK 
Kirikumuusika Sekretariaadi tellimusel 
hulk koraale. Kaalukama osa Jürme 
loomingust moodustavad Piibli-aineli-
sed vokaalsümfoonilised teosed: kan-
taadid "Pärast püha õhtusöömaaega" ja 
"Memento mori" ning oratoorium "Nebu-
kadnetsar". Ehkki suurem osa tema koo-
riloomingust on vaimulik, on ühed tema 
populaarsemad koorilaulud "Naljalugu" 
("Tere, tibukene") ja Marie Underi sõna-
dele loodud "Rukkirääk", millest on tei-
nud seadeid muudele kooseisudele nii 
Jürme ise kui ka teised muusikud. Jürme 
helikeelele on omane ladus polüfooniline 
tehnika ja hea orkestratsioon.
Juhan Jürme hukkus Tallinna pommita-
misel 25. märtsil 1943. aastal.

Koguduse organist-koorijuht 
Piret Aidulo



Koraalikoor 
2. märts kell 13.
Seenioride klubi 

igal kolmapäeval kell 14. 
Toolivõimlemine

igal neljapäeval kell 12.

Ootame teid koguduse majas!

LEERIKOOL
14. jaanuar – 2. aprill 2023

1. aprill – 18. juuni 2023

Info ja registreerimine: 
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, R kell 10–13 
T, N kell 10–13, 14–16 
K  kell 10–13, 14–18    
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, Tiit Zeiger, Meelis 
Holsting. Kohtumine tuleb eelnevalt 
kokku leppida.
telefon: 619 9100, 
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

MÄRTS KIRIKUS

Diakooniatöö

KODUNE ARMULAUD

Soovi ja vajaduse korral käivad koguduse 
vaimulikud ka kodus, haiglas ja 

hooldekodus armulauda jagamas.
Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või otse 
vaimulikule.

K 01. MÄRTS kell 17:30 Ristitee palvus
N 02. MÄRTS kell 07:45 Missa
PALVEJA USK – Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, 
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
P 05. MÄRTS kell 10:00 Missa
E 06. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 07. MÄRTS kell 17:30 Muusikaõhtu. 

MUBA oreliõpilased Kristel Aeru klassist. Sissepääs vaba.
K 08. MÄRTS kell 17:30 Ristitee palvus
N 09. MÄRTS kell 07:45 Missa
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA – Ükski, kes on pannud käe adra külge ja 
siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
P 12. MÄRTS kell 10:00 Missa
E 13. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 14. MÄRTS kell 17:30 Muusikaõhtu.

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 15. MÄRTS kell 17:30 Ristitee palvus
N 16. MÄRTS kell 07:45 Missa
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 19. MÄRTS kell 10:00 Missa
E 20. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 21. MÄRTS kell 17:30 Muusikaõhtu.

Maren Ülevain – mezzosopran, Kadri Ploompuu – orel. Sissepääs vaba.
K 22. MÄRTS kell 17:30 Ristitee palvus
N 23. MÄRTS kell 07:45 Missa
L 25. MÄRTS kell 12:00 Missa, Paastumaarjapäev
KANNATUSE PÜHAPÄEV – Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, 
vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
P 26. MÄRTS kell 10:00 Missa
E 27. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 28. MÄRTS kell 17:30 Muusikaõhtu.

Toomas Bubert – viiul, Marika Kahar – orel. Sissepääs vaba.
K 29. MÄRTS kell 17:30 RRistitee palvus
N 30. MÄRTS kell 07:45 Missa


