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Ligi 8 miljoni eurooplase jaoks tulevad jõu-
lud (olgu siis uue või vana kalendri järgi) sel 
aastal teisiti. 24. veebruaril alanud Ukraina 
sõda on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku and-
meil 6. detsembri seisuga sundinud oma 
kodumaalt lahkuma 7 832 493 inimest 
(see arv on hinnanguline), neist 4 805 531 
inimesele on Euroopa riikides antud ajutine 
kaitse. Veel suurem arv on olnud sunnitud 
lahkuma oma kodudest ning väga sageli on 
nad saanud teada, et nende kodu enam ei 
olegi.
Sõja algusest alates oleme Toomkirikus igal 
missal palvetanud sõja lõppemise pärast 
ning palunud jõudu, tahet ja võimalusi 
kodumaale naasmise järel taastada seda, 
mis on hävinud. Miljonid on kaotanud kodu 
– lausa kodulinna või -küla – perekonna, 
lähedased. Toomkogudus on omalt poolt 
teinud väga palju Ukraina aitamise heaks. 
Toomkoguduse liikmed olid esimeste hul-
gas, kes juba 25. veebruaril läksid busside-
ga Poola-Ukraina piirile, et tuua Eestisse 
juba siin elavate ja töötavate ukrainlaste 
perekondi. Kirikus on kogutud korjandusi 
Ukraina heaks ning Toomkoguduse liikmed 
on pakkunud põgenikele peavarju.
Eriliselt liigutav oli 11. aprillil toimunud 
palvus, mille järel Toomkooli ja Ukraina 
Kultuurikeskuse lapsed joonistasid kirikus 
pilte sõjast ja rahust raamatusse “Maarja 
itk”. Palvusel luges ukraina keeles evangee-
liumit tütarlaps, kes alles äsja oli põgeniku-
na saabunud Eestisse. Siiski oli ta jõudnud 
meie maal ringi vaadata ning tunnistas, et 
veel ei ole ta astunud ühtegi kirikusse, mis 
oleks nii kaunis kui Toomkirik.
Hea lugeja. Jõulud on kirikus tegelikult 
igal pühapäeval. Küllap oled sa märganud, 
et peaaegu igal pühapäeval laulad sa seda 
laulu, mida laulsid inglid jõuluööl sündinud 
Jeesus-lapsele: “Au olgu Jumalale kõrges ja 
maa peal rahu...” Ja igal pühapäeval võid 
sa tervitada ning vastu võtta Jeesust, kes 
armulaua leivas ja veinis tuleb sinu juurde. 

Ta ei ole kaotanud oma lihtsust. See lihtne 
leib ja tavaline punane vein saavad tema 
ihuks ja vereks ning sina tema hälliks ja 
mähkmeiks.
Ja iga päev on sul võimalik teda teenida – 
nendes inimestes, kellega sa kasvõi juhusli-
kult kohtud. Olgu nad siis omad või võõrad, 
sõbrad või põgenikud kaugelt maalt. Kõik 
see, mida ükskõik kes teeb ükskõik kellele, 
see on tehtud Kristusele. Ja mille ükskõik kes 
on jätnud tegemata ükskõik kellele, see on 
jäetud tegemata Kristusele.
Nendel jõuludel ei igatse ma midagi roh-
kem, kui et see mõttetu sõda lõpeks. Et omi 
ja võõraid hukatusse saatev türann mõis-
taks: ka tema annab kord aru oma tege-
mistest ja tegematajätmistest. Me jätkame 
koos teiste kogudustega palvetamist sõja 
lõpu pärast.
1962. aastal seisis kogu maailma tuuma-
sõjale lähemal kui eales varem või hiljem. 
Sellest ajendatuna kirjutasid Noël Regney 
ja Gloria Shayne laulu “Do you hear what 
I hear?” Laul jutustab peaaegu vihjamisi 
jõululugu. Jeesust selles küll nimepidi ei ni-
metata, kuid tänu sellele, et kristlik pildikeel 
on veel meil veres, on nimetamatagi mõis-
tetav, millest “öötuul” meile jutustab.
Öötuul jutustab väikesele tallele taevas 
tantsivast tähest, mille “saba on suur nagu 
tuulelohe”, tall omakorda jutustab karjus-
poisile laulust, mis kõlas taevas puude kohal 
ja selle hääl oli “suur nagu meri”. Minu arva-

tes on lausa põletavalt kõnekad kaks viimast 
salmi:
Said the shepherd boy to the mighty king:
Do you know what I know?
In your palace warm, mighty king:
Do you know what I know?
A Child, a Child shivers in the cold,
let us bring him silver and gold.
Said the king to the people everywhere:
Listen to what I say! 
Pray for peace, people, everywhere!
Listen to what I say!
The Child, the Child sleeping in the night,
he will bring us goodness and light!
Proosatõlge ei anna küll edasi sõnumi ilu, 
kuid olgu see siin esitatud:
Ütles karjuspoiss võimsale kuningale:
Kas sa tead, mida mina tean?
Oma soojas palees, võimas kuningas,
kas sa tead, mida mina tean?
Üks laps väriseb külma käes,
viigem talle hõbedat ja kulda.
Ütles kuningas rahvale kõikjal:
Kuulake, mida ma ütlen!
Paluge rahu, rahvas, igal pool!
Kuulake, mida ma ütlen:
See laps, kes magab öös,
toob meile headust ja valgust.
Ma ei soovi neil jõuludel midagi muud, 
kui et me kõik paluksime kõigest jõust 
Jõululast, et ta tooks rahu Euroopasse ja 
rahu kogu maailma.

õpetaja Joel Siim
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Neil ei ole kohta

Toomkooli ja Ukraina  Kultuurikeskuse lapsed joonistasid pilte raamatusse “Maarja itk”. 



Pühapäeval, 20. novembril kogunes Tallinna 
Toomkoguduse nõukogu. Sügisesel nõuko-
gu koosolekul on traditsiooniks valida ka 
Maarja medali ja kultuuripreemia laureaat.
Maarja medali ja kultuuripreemia saajate 
reas on aastatega kujunenud välja kom-
me, et iga kolmas laureaat on vaimulik. 
Koguduse juhatuses mitmeid võimalikke 
kandidaate kaaludes koorus välja üks vää-
rikas nimi, kelle töö kõnetab nii Tallinna 
inimesi kui ka palju laiemat rahvahulka. 
Tema tööde ja tegemiste vilju on näha nii 
restaureeritud kirikuhoones, kui ka vaimu-
likes raamatutes ja sõnavõttudes meedias.
Nii valiski Toomkoguduse nõukogu tänavu-
se aasta Maarja medali ja kultuuripreemia 
laureaadiks Jaan Tammsalu, kes on silma-
paistva vaimulikuna tutvustanud kirikut 
ja vaimulikku palve- ning mõttelugu eest-
lastele tänapäeval arusaadavas vormis.
Jaan Tammsalu (sünd 12. märtsil 1960 
Kuressaares) lõpetas 1979. aastal Tallinna 
Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi tööstus- ja 
tsiviilehituse erialal. Ta ordineeriti diakoniks 
1987. aaastal, õpetaja õigused sai 1996. 
aastal. Aastail 1986–1992 teenis ta Saarte 
praostkonna erinevaid kogudusi. 1992–
2004 oli ta Viljandi Jaani koguduse õpetaja 
ning 2003–2004 oli Tammsalu Kanadas abi-
õpetaja Torontos. Alates 2004. aastast on ta 
EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja. 1997–
2004 oli Tammsalu EELK Viljandi praostkon-
na praost, 2002–2005 EELK Konsistooriumi 
liige. Alates 2007. aastast on ta Tallinna 
praostkonna praost. Ta on EELK Kirikukogu 
mitmete koosseisude liige, seda tänaseni.
Tema kirjanduslik tegevus on muljetavaldav. 
Lugejani on leidnud tee raamatud: „Argi-
päevast taeva poole“, „Surm on edasitee – 
pajatusi paratamatusest“, „Looja Loomingu 
lummuses“, „Igaviku Hääl“, „Vaimulikud mõ-
tisklused“ 1, 2, 3 ja 4, „Keldi palved“, „Keldi 
palvemeel“, „Viljandi praostkonna kirikud“. Ta 
on palju esinenud mõtisklustega raadios ja 

sotsiaalmeedias. Tammsalu on tunnustatud 
EELK Teeneteristi III järguga 2007. a ja EELK 
Teeneteristi II järguga 2022. aastal, ta valiti 
2010. aasta vaimulikuks. 2017 sai ta kuldristi 
kandmise õiguse; 2011 anti talle kodaniku-
päeva aumärk, 2003 Eesti Punase Risti IV 
klassi teenetemärk, 2010 Tallinna linna tee-
netemärk ning 2017  Tallinna linna vapimärk.
Maarja medali senised laureaadid: 
2000 dirigent Tõnu Kaljuste
2001 peapiiskop emeeritus Kuno Pajula
2002 vitraažikunstnik Dolores Hoffmann
2003 president Lennart Meri
2004 piiskop Mikko Heikka
2005 poliitik Siim Kallas
2006 teoloog dr Toomas Paul
2007 kunstiajaloolane Juhan Kilumets
2008 piiskop Philippe Jourdan

2009 koguduse juhatuse esimees Raido 
Rüütel
2010 titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe
2011 poliitik Tunne Kelam
2012 skulptor Mati Karmin
2013 piiskop Einar Soone
2014 helilooja ja koorijuht Roman Toi
2015 kunstnik Jüri Arrak
2016 peapiiskop emeeritus Andres Põder
2017 helilooja Ester Mägi
2018 teadlane ja suursaadik Henning von 
Wistinghausen
2019 vaimulik, tõlkija ja teadlane Kalle 
Kasemaa
2020 teatriteadlane ja lavastaja Lembit 
Peterson
2021 ettevõtja ja poliitik Jüri Kraft
2022 vaimulik Jaan Tammsalu

Toomkoguduse kultuuripreemia pälvis Jaan Tammsalu
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Toomkoguduse tänavuse aasta Maarja medali ja kultuuripreemia laureaat on Jaan Tammsalu, 
kes on silmapaistva vaimulikuna tutvustanud kirikut ja vaimulikku palve- ning mõttelugu.

Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan  teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,  
et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand  Kristus. Ja see on teile tunnustäheks:

 te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” Lk 2:10–12



2022. aasta jaanuarist oktoobrini restaureeris OÜ Oma katused 
koos alltöövõtjatega Toomkiriku tornikiivrit (vt ka Katedraali Sõnu-
mite aprillikuu numbrit). Oluline vahepeatus oli 10. mail, mil res-
tauraatorite poolt üle kullatud tornikuul ja korrastatud tuulelipp olid 
kirikusaalis linnarahvale vaatamiseks väljas, et pärast pühitsemist 
saaks need tõsta tagasi oma esialgsele kohale torni tipus.
Tornikuuli sisse asetati ajakapsel, mille sisse pandi täna kehtivad 
mündid, sündmuse puhuks koostatud laululeht, ajalehe Postimees 
10. mai number ning viimane Eesti Kiriku number. Lisaks tööde aru-
anne tulevastele põlvedele. Kõik kohalviibijad said võimaluse jääd-
vustada oma nimi dokumendile.
Toomkiriku tornikiivri restaureerimistööd jõudsid lõpule oktoobri 
alguseks ning 5. oktoobri õhtul kutsus SA EELK Toetusfond ning 
peapiiskop Toomkirikusse neid, kes oma nõu ja majandusliku panu-
sega aitasid kaasa tornikiivri restaureerimistööde õnnestumisele. 
Kirikufondi nõukogu ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatus 
tänas annetajaid ja kõiki, kes aitasid kaasa tornikiivri restaureerimi-
sele. Juhatuse esimees Riivo Sinijärv andis EELK Toetusfondi ja pea-
piiskopi korraldatud tänuõhtul Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile 
üle Toomkiriku tuulelipukujulise tänu.
Lõikustänupüha missa järel tänas Toomkogudus vaskseppasid, 
plekkseppasid, objekti inseneri, projekteerijat, tellingumeistrit, 
järelvalvet ja Tallinna linna muinsuskaitse osakonda, sest nemad on 
otseselt töötanud tellingutel ja olnud seotud kirikuhoone tornikiivri 
restaureerimisega.

Tallinna Toomkiriku tornikiivri restaureerimine on loppenud

Peapiiskop Urmas Viilma paigutas tornikuuli ajakapsli, mille sisse 
pandi täna kehtivad mündid, sündmuse puhuks koostatud laululeht, 

ajalehe Postimees 10. mai number ning viimane Eesti Kiriku number.

Juhatuse esimees Riivo Sinijärv andis Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvartile üle Toomkiriku tuulelipukujulise tänu.

Kiriku torn läbis kauaoodatud uuenduskuuri tänu lahketele anneta-
jatele, kelle toel oli võimalik kavandatud tööd oktoobriks lõpule viia. 
Suureks abiks torni restaureerimisel on olnud Toomkogudus, SA EELK 
Toetusfond ja Tallinna linn 150 000 euroga. Tornikiivri restaureerimi-
ne oli esimene etapp Toomkiriku restaureerimisprogrammist, mille 
tulemust võib täna igaüks linnapildis imetleda.
23. oktoobri missa algas eriliselt Piiskopi aias, kus peapiiskop Urmas 
Viilma pühitses vastrestaureeritud tornikiivri. Seejärel tulid kogudus 
ning vaimulikud protsessioonis kirikusse ning jumalateenistus algas 
kiituslauluga  „Oh võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita!“

Torniehitajate tänamine Lõikustänupühal.

Peapiiskop Urmas Viilma ja 
koguduse vaimulikud Arho Tuhkru, Joel Siim ja Rene Paats 

Piiskopi aias tornikiivri pühitsemisel.
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21. juunil toimus Toomkirikus 2021. aasta 
koroona tõttu vahelejäänud XXI Toomkon-
verents, mille teemaks oli päevakohane 
„Rahu“.
Konverentsil arutati küsimuse üle, mis on 
rahu ja kuidas seda saavutada. On rahu pel-
galt sõja puudumine, kas rahu hoidmiseks 
tuleb valmistuda sõjaks ning milline on 
rahu hind nii riigi kui üksikisiku rollist rahu 
tagamisel. Sõna võtsid Euroopa parlamendi 
saadik Riho Terras, julgeolekuekspert Rainer 
Saks, endine välisminister Riivo Sinijärv, piis-
kop Philippe Jourdan, kirikuõpetaja Matthias 
Burghardt ning Bogdan Ljutjuk Ukraina kul-
tuurikeskusest.
Konverentsi modereerisid peapiiskop Urmas 
Viilma ning õpetaja Arho Tuhkru.

18. novembril toimus XXII Toomkonve-
rents „Tallinn – tornide linn“. Konverent-
si avas Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim 
mõtisklusega „Et teha enesele nimi“, arutle-

Kahe konverentsi aasta

des selles muuhulgas põhjuste üle, miks Tal-
linna Toomkirik on üks väiksemaid toomkiri-
kuid Läänemere idakaldal. Kunstiajaloolane 
Ants Hein kõneles ettekandes „Linna auw 
ninck illo: Oleviste torn“ Oleviste kiriku torni 
ehitamise, mõõtmise ja tõlgendamise loost. 
Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret 
tutvustas ettekandes „Niguliste – sirutu-
des 21. sajandisse“ käimasolevaid Niguliste 

muuseumi rekonstrueerimistöid. Konverent-
si pidi kavakohaselt lõpetama Tallinna Lin-
naplaneerimise Ameti muinsuskaitse osa-
konna juhataja Boris Duboviku ettekanne, 
kuid ettekandja haigestumise tõttu kõneles 
kunstiajaloolane Juhan Kilumets Toomkiriku 
tornidest läbi aegade.
Konverentsi modereeris õpetaja Arho Tuhkru.

Pärast 82 aasta pikkust pausi jätkab Tallinna 
Toomkool õppetööd oma ajaloolises hoones 
Toom-Kooli tänaval. Toomkooli direktor Egle 
Viilma ütles sel puhul: „Toom-Kooli tänav, 
mis on saanud nime sellel tänaval sajandeid 
tegutsenud Tallinna toomkooli järgi, saab 
käesolevast sügisest tagasi oma sisulise tä-
henduse. Tallinna toomkool on kodus tagasi.“
1. septembril kell 10 toimus Toomkirikus 
kooliaasta avapalvus-aktus, mille järel pea-
piiskop Urmas Viilma õnnistas Toomkiriku 
ees toimunud palvusel hoone taas Tallinna 
Toomkooli õppehooneks ning õpilased suun-
dusid esimest korda pärast 82  aastast pausi 
tagasi oma ajaloolisse koolimajja.
Tallinna Toomkooli on esimest korda nime-
tatud 1319. aastal ning 1766–1939 kuulus 
koolile kinnistu Toom-Kooli 11. Nüüd taas 
koolina kasutuses olev õppehoone valmis 
1845. aastal. Seoses baltisakslaste ümber-
asumisega lõpetas seni saksakeelsena tegut-
senud Tallinna Toomkool 1939. aastal oma 

Toomkool alustas uut oppeaastat ajaloolises hoones

tegevuse ning kinnisvara läks haridusminis-
teeriumi valitsemisele. 1940. aasta kevadel 
anti Toomkooli hoone Sõjaväe õppeasutus-
tele. Pärast II maailmasõda jäi hoone esialgu 

konkreetse sihtotstarbeta kuni 1965. aastal 
kolis renoveeritud hoonesse Tallinna Balleti-
kool. 2022.a viidi balletikool üle MUBA-sse.
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Peapiiskop Urmas Viilma pühitseb Toomkooli hoone.

Riho Terras kõnelemas konverenrsil „Rahu”.



Taevaminemispühal ordineeriti uusi vaimulikke
Kristuse taevaminemise pühal, 26. mail, ordineeris peapiiskop 
Urmas Viilma diakoni- ja preestriametisse 6 pühendunud meest ja 
naist. Peapiiskoppi assisteerisid assessor Marko Tiitus ja assessor Ove 
Sander, kaasa teenisid õp. Arho Tuhkru, õp. Joel Siim ja diakon René 
Paats, laulis Toomkoguduse koor „Laudate Dominum”  Veljo Reieri 
juhatusel ning orelil musitseeris Piret Aidulo.
Viljandi praostkonna vikaardiakoni ametisse ordineeriti Ann Tamme. 
Preestriteks ordineeriti diakon Marek Alveus (Nõmme Rahu kogu-
duse abiõpetaja), diakon Kätlin Liimets (Tartu Praostkonna vikaar-
õpetaja), diakon Erkki Juhandi (Tallinna praostkonna vikaarõpetaja), 
diakon Ahti Udam (Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja) ning dia-
kon Triin Simson (Käina kogudus).
Missa muutis eriliseks asjaolu, et kirikus viibisid luterlike kirikute 
piiskopid Namiibiast, Lõuna-Aafrikast, Indiast, Kõrgõztanist ja Ru-
meeniast, kes olid Tallinnas Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku 
partnerkirikute piiskoppide konsultatsiooni osalistena.

Koguduse kaastöölise märgi pälvis Jüri Ehasalu
20. novembril andis juhatuse esimees Riivo Sinijärv Toomkoguduse 
poolt hr Jüri Ehasalule üle koguduse kaastöölise kuldse märgi. Jüri 
Ehasalu on enam kui 25 aastat teeninud kogust juhatuses aseesi-
mehe ja nõukogu liikmena. Kogudus tänas hr Ehasalu toomkiriku 
meenega – toomkiriku tornitipu enam kui paarisaja aasta vanusest 
vaskplekist tehtud miniatuurse tuulelipuga. See taeva poole siru-
tuvat tornitippu kaunistav kuldse krooniga tuulelipp hakkab silma 
juba kaugelt maalt ja merelt. Tuulelipp on mererannikul hädavajalik 
sulane, mereäärse toomkiriku tornikiivrit ei kujuta asendamatu 
tuuleliputa ette, sest tal on oma kindel koht ja ülesanne. Nii on ka hr 
Jüri Ehasaluga, kes on oma ülesandeid ja kohustusi täitnud ja edasi 
täitmas just suure südamega!

Toomkirikusse jõudis Wenigi Kristus
15. novembri varahommikul jõudis Toomkirikusse ligi 6 meetri 
kõrgune altarimaal „Kristus ristil“, mille autoriks on Karl Gottlieb 
Wenig (1830–1894).
Maal valmis 1863. aastal Niguliste kiriku jaoks, kui leiti, et senine 
Hermen Rode retaabel ei vasta enam kaasaegsele kunstimaitsele. 
1944. aasta märtsipommitamise käigus jäi maal imekombel terveks 
ning viidi esmalt Peeteli kirikusse. 
Kui Peeteli kirik 1962. aastal suleti, toodi maal tõenäoliselt järg-
misena Toomkirikusse. 2003. aastal, seoses märtsipommitamise 
teemalise näituse ettevalmistamisega, maal konserveeriti ning de-
poneeriti uuesti Niguliste muuseumisse. Maali eksponeeriti tornial-
use võlviku lääneseinal.  
Kuna maal jäi ette Niguliste muuseumi rekonstrueerimistöödele, 
jõudis see taas Toomkirikusse tagasi ning OÜ Rändmeister töömehed 
paigutasid selle peaukse kõrvale seinale.
Toomkogudus deponeeris seniajani peaukse kõrval olnud Lorenz 
Heinrich Peterseni maali „Kutsuv Kristus“ (1873) Toomkooli aulasse.
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Toomkirikut külastas Ukraina piiskop Pavlo Svarts
23.–24. novembrini külastas Eestit Ukraina Saksa Evangeelse 
Luterliku Kiriku piiskop Pavlo Shvarts perega. 23. novembril pidas ta 
kirikukogul ettekande olukorrast sõjatandril. Õhtul külastas piiskop 
Shvarts Toomkirikut, mida tutvustas talle õpetaja Arho Tuhkru. 
Järgmisel päeval ta aga külastas Tartut, kus tutvus Tartu Ülikooli 
usuteaduskonna ja Peetri kirikuga.
Toomkogudus on EELK Konsistooriumi vahendusel saatnud mitmel 
eri korjandusel kogutud summad Ukraina aitamiseks. Samuti 
on kogudus toetanud Eesti Piibliseltsi ukrainakeelse vaimuliku 
kirjanduse trükkimisel.

10 aastat peapiiskop emeeritus Kuno Pajula surmast
26. novembril möödus 10 aastat peapiiskop emeerituse Kuno Pajula 
(11.03.1924–26.11.2012) surmast. Sel päeval peeti peapiiskop 
emeerituse ja tema abikaasa Helgi Pajula haual Rahumäe kalmistul 
mälestuspalvus.
Ametivenda, kirikupead ja sõpra mälestasid ja meenutasid pea-
piiskop Urmas Viilma, peapiiskop emeeritus Andres Põder, praost 
Jaan Tammsalu, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Küllike Valk, Tallinna 
Toomkooli direktor Egle Viilma ja Toomkoguduse nõukogu liige Jüri 
Ehasalu.
Emerituuris olles osales peapiiskop emeeritus väga aktiivselt Toomk-
oguduse elus. Ta teenis kaasa kõikidel teenistustel, kus vähegi või-
malik, võttis osa seenioride kohtumistest. Tema rikast elukogemust 
oli tunda alati, kui ta kohal viibis.

Anne-Mai Salumäe 80
Advendiaja 2. pühapäeval, 4. detsembril, tähistas Tallinna Rootsi-
Mihkli kirikus 80. sünnipäeva Anne-Mai Salumäe. Tähtpäeval laulis 
Anne-Mai ja tema abikaasa Jaagu suguvõsa ühendkoor. Esitusele 
tuli jõululik, sünnipäevalapse enda poolt kokku seatud kava ta 
uuematest ja vanematest lauludest, mille vahel kõlas ka päris uut, 
pojapoeg Georg Salumäe loodud muusikat.

Toomkogudusse võeti vastu kaheksa uut liiget
Advendiaja 3. pühapäev, 11. detsember, oli Toomkoguduses 
pidulik päev. Konfirmatsiooni kaudu liitus kogudusega kaheksa 
uut liiget: Johannes Nerman, Linnar Liivamägi, Ülo Lants, Maarja 
Praks, Ebe-Liis Rattasepp, Ott Vaan, Kadri Vonk ja Anett Vähi. Alates 
lõikustänupühast käis leerirühm koos ja selle aja jooksul õpiti 
tundma olulisemaid piiblilugusid, tutvuti kiriku ajalooga, uuriti koos 
kunstiajaloolase Juhan Kilumetsaga Toomkirik läbi hauakambrite 
põhjast pööninguni ning saadi teadmisi koguduse praktilisest 
elukorraldusest.
Konfirmatsioonimissal teenisid õp.  Arho Tuhkru, õp. Joel Siim, dia-
kon René Paats, lauluga teenis sopran Ludmilla Kõrts ning orelil Kad-
ri Ploompuu.
Soovime ka ajalehe kaudu uutele liikmete Jumala õnnistust ning ta-
het osaleda Toomkoguduse elus.
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KONTAKT
Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn, Eesti

Telefon 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee

http://toomkirik.ee

PANGAREKVISIIDID
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Registrikood 80209270
SEB Pank EE401010022002639007

Tulge toetama Toomkogudust oma liikmeannetusega, 
sest nii on meil kergem koos oma kirikut kanda!  
Sinu liikmeannetuse abiga me kestame üle aja!

OLGE TÄNATUD, ET OLETE HOIDNUD JA HOIATE OMA KODUKIRIKUT!
 

Toomkoguduse teenetemärgid antakse pühendunud laste- 
ja noortetöö tegijatele
20. novembril kogunenud Toomkoguduse nõukogu otsustas anda 
Toomkoguduse teenetemärgid Merje Schultzile, Mai-Liis Mäeväljale 
ning Egle Viilmale pühendunud töö eest laste ja noortega.
Teenetemärgid antakse üle advendiaja 4. pühapäeva peremissa 
järel. Missal teenivad lauludega kaasa koguduse pühapäevakooli ja 
noorteringi liikmed.

Festivalil „Maata Näkyvissä”
Koguduse noortetöös on välja kujunemas aasta põnevamaks 
sündmuseks ühine väljasõit Soome muusikafestivalile Maata Näky-
vissä. Sel aastal toimus festival 18.–20. novembril. 
Toomkogudusest oli seekord esindatud kaheksa liiget, kes ühiselt 
teiste luterliku koguduste liikmetega Eestist said osa suurejoonelis-
test lavalistest esitlustest ja mitmekülgsest muusikavalikust. 
Noorte ja nende saatjate eest kanti hoolt kogu kolmepäevase festi-
vali vältel söögikordade, ööbimiste ning paljude erinevate tegevuste 
ning töötubadega. 
Koos teiste 12 500 külastajaga võis ühiselt kogeda, et uskuda Jees-
usesse ei ole häbenemise koht, vaid julgus uskuda ja elada on ees-
õigus.

Jaan Tammsalu külas Toomkoguduse seenioridel
16. novembril oli Toomkoguduse seenioridel külas praost Jaan 
Tammsalu. 
Meeleolukal kohtumisel kõneldi kirikust, kirjandusest ja inimestest, 
kes aitavad meie elukoormaid kanda. 
Praost Tammsalu on välja andnud rea raamatuid, mille sihtrühmaks 
on kõik need, kes otsivad oma elule sügavamat mõtet ja tähendust. 
Kes tahavad elada elusamat elu, mis ei kaota tähendust ka igaviku 
palge ees.
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Laupäev, 24. detsember, Jõuluõhtu ehk jõululaupäev 
kell 12:00 ORELIPOOLTUND. Kadri Ploompuu (orel), Maire Martin-
son (sopran).
kell 16:00 JÕULUMUUSIKA. Toomkoguduse koor Laudate Dominum 
Veljo Reieri juhatusel, Ludmilla Kõrts (sopran), Kadri Ploompuu (orel)
kell 17:00 JÕULUÕHTU jumalateenistus. Peapiiskop emeeritus 
Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon René 
Paats, organist Kadri Ploompuu, toomkoguduse koor Laudate Domi-
num Veljo Reieri juhatusel
Pühapäev, 25. detsember, 1. jõulupüha
kell 11:00 MISSA Kristuse sündimise püha ehk 1. jõulupüha. Pea-
piiskop Urmas Viilma, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, 
solist Mart Kivi (trompet).
kell 17:00 Jõulupüha KONTSERT C. Saint-Saëns "Jõuluoratoorium". 
Solistid Triin Eliis Süld, Sandra Laagus, Eva Maria Shepel, Endrik Üks-
värav, Atlan Karp, Kristel Aer (orel), Marietta Mark (harf), lauljad 
Harju- ja Läänemaa kooridest, Läänemaa Kammerorkester, dirigent 
Lehari Kaustel. Sissepääs annetusega 5 €, toetades kiriku torni 10 €.
Esmaspäev, 26. detsember, 2. jõulupüha
kell 12:00 2. jõulupüha SÕNAJUMALATEENISTUS. Esimärter Stefa-
nose päev ehk tehvanipäev. Õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo, 
Tallinna Saarlaste Segakoor.
kell 14:00 JÕULUJUMALATEENISTUS Merivälja Südamekodus
Laupäev, 31. detsember, Vana-aasta õhtu
kell 12:00 ORELIPOOLTUND. Andres Uibo.
kell 17:00 Vana-aasta õhtu MISSA. Õpetaja Joel Siim, diakon Renè 
Paats, organist Piret Aidulo.
Pühapäev, 1. jaanuar
kell 11:00 MISSA. Jeesuse nimepäev ehk uusaasta (nääripäev). 
Õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu
Esmaspäev, 2. jaanuar  
kell 18:00 KONTSERT. BachFest 2023. Aare-Paul Lattik (orel), Indrek 
Vau (trompet). Kavas J. S. Bach, G. F. Händel, J. Haydn, M. Charpentier. 
Piletitega. Korraldab Ars Musica Estonica
Neljapäev, 5. jaanuar
kell 19:00 JÕULUKONTSERT. Ansambel Orthodox Singers Valeri 
Petrovi juhatusel. Piletitega. Korraldab SA Orthodox Singers
Reede, 6. jaanuar
kell 12:00 SÕNAJUMALATEENISTUS. Kristuse ilmumise püha ehk 
kolmekuningapäev Epiphanias. Õpetaja Joel Siim.
kell 18:00 KONTSERT. BachFest 2023. Stephan Leuthold (orel, 
Saksamaa). Kavas J. S. Bach, M. Reger. Piletitega. Korraldab Ars 
Musica Estonica
Laupäev, 7. jaanuar
kell 12:00 ORELIPOOLTUND. Kadri Ploompuu
Pühapäev, 8. jaanuar
kell 11:00 MISSA. Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast 
ilmumispüha. Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim.

Suur tänu annetajatele
Aasta lõpuni on jäänud mõni nädal. Koguduse õpetajal ja juhatusel on 
hea meel, et 2022. aastal on juba paljud oma liikmeannetusega jõud-
nud anda panuse kodukoguduse majandusliku toimetuleku heaks.
Eelmise aasta seisu saavutamiseks on veel palju teha. Siiski – kas 
võiks olla lootust selgi aastal saavutada eelmise aasta annetajaliik-
mete arv ja seda ehk ületadagi? See oleneb väga palju Sinust ja Sinu 
valikutest ning eelistustest.
Liikmeannetus on iga leeris käinud koguduseliikme hea tahte aval-
dus oma koguduse suhtes. Kuigi Sa võib-olla mõtled hetkel, et prae-
gu saad Sa ilma koguduseta hakkama, siis liikmeannetusega tagad 
Sa selle, et kogudus tegutseb ka siis, kui Sa ehk vajad teda aasta, 
kahe või kümne pärast – kui sa soovid ristida oma lapsi, laulatada 
abielu või saata igavikku oma lähedasi.
Koguduse nõukogu otsuse kohaselt otsustab annetaja liikmeanne-
tuse suuruse oma südametunnistuse alusel, siiski on EELK Kirikukogu 
soovitanud, et annetuse suurus võiks olla 1% eelmise aasta sissetu-
lekust aastas.
Liikmeannetust võib tasuda osade kaupa ja ka pangaülekandega:
saaja: EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, a/a 
EE401010022002639007 SEB Pank.
Ülekandega tasumisel palume märkida selgituseks koguduse liik-
meannetus, jooksva aasta number ning isiku nimi ja isikukood, kelle 
eest annetus tehakse. Kogudusele tehtavad annetused on tulumak-
sust vabastatud.

Jouluaja sündmused Toomkirikus

solistid Triin Eliis Süld, Sandra Laagus, 
Triin Ella, Endrik Üksvärav, Atlan Karp

Kristel Aer (orel)

Marietta Mark (harf)

lauljad Harju- ja Läänemaa kooridest

Läänemaa Kammerorkester

dirigent Lehari Kaustel

sissepääs 
annetusega 5 € 
toetades kiriku torni 10 €

C. Saint-Saëns 

Jõuluoratoorium

25. detsember 2022 kell 17
Tallinna Toomkirik

Jõulupüha kontsert


