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TAMMEPUU
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 01.09.2001
Uurimuse eesmärk oli leida Mart Tammepuu meesliinis esivanemate ja
järeltulijate eluloolist informatsiooni kokku lepitud töömahu ulatuses.
Kliendi esitatud andmete põhjal alustasime Mart Tammepuu sünni otsimisega
Uugametsa ja Tammeküla luteri koguduste kirikuraamatuist. Tema sünd leidus
Tammeküla luteri koguduse kirikuraamatus. Seejärel otsisime Mart Tammepuu
eellasi Kapa-Kohila mõisa hingeloendeist, mis on säilinud täielikult (aastatest
1782-1858). Varaseima perioodi allikaiks olid Tammeküla kirikuraamatud, mis
pole aga säilinud tervikult: sünni- ja surmameetrikad puuduvad aastaist 17391792, abielumeetrikad aastaist 1772-1792. Seetõttu ei olnud võimalik leida Jüri
(*ca 1758) täpsemat sünnisissekannet.
Seejärel asusime otsima Mart Tammepuu järeltulijaid. Kahjuks pole aga säilinud
Kapa-Kohila vallaliikmete nimekirju, millede kaudu oleks saanud täpsemat infot
Mart Tammepuu laste kohta. Seejärel asusime otsima Kapa-Kohila mõisa
ümberkirjutuslehtedest Mardi perekonna asumist Tammeküla kihelkonda.
Osutus, et Mart Tammepuu pere oli ümber kirjutatud 1884 Matsiküla valda
Tammeküla kihelkonnas.
Edasiseks allikaks said Tammeküla kiriku personaalraamatud (kasutatud
allikatest ei selgunud, et keegi sugupuus esinevatest isikutest poleks olnud
luteri usku), kust on pärit põhiosa informatsioonist Mardi järeltulijate kohta.
Personaalraamatud, mis on praegu hoiul Siseministeeriumis, ulatuvad 1932.
aastani. Tõenäoliselt on hilisemad personaalraamatud Tammeküla koguduse
kantseleis kohapeal. Selle perioodi kohta oleks võimalik kasutada ka
vallavalitsuste perekonnaregistreid, kuid nendele uurijatel ligipääs praegu
puudub, võimalik on saada kokkuvõtlikke andmeid. Matsiküla vallavalitsuse
fond (perioodist 1918-1944) on aga säilinud vaid osaliselt ning vallaliikmete
nimekirju 1930. aastatest pole säilinud. Siiski on kättesaadavate allikate põhjal
võimalik leida mitmed elavad sugulased, kelle käest saaks kiiremini teabe teiste
sama haru sugulaste kohta, et seda vajadusel dokumentide põhjal täpsustada.
1997. aasta andmed on mitteametlikud ja ebatäielikud, kuid nende põhjal on
võimalik leida elusolevaid sugulasi. Kõiki 1997. aasta andmeid sugulaste
perekonnaliikmete kohta pole lisatud. 1997. aasta andmetel põhinevad
perekonnasuhted on oletuslikud. Soovitame lasta meil ühendust võtta võimalike
sugulastega, et täpsustada, kes ja kus elab ning mis on saanud sugulastest, kelle
andmed aruandes lõpevad 1920. aastatega.
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Uurimust on võimalik ka täiendada sugupuus olevate isikute elulooliste
andmetega (19. sajandi kohta peamiselt elukoht, ristivanemad, amet/elukutse;
20. sajandi I poole kohta ka maksustamisega kogutud teavet (töökoht, palk,
elukoht jms) jms). Kasutamata on praegu ka nimede eestistamise andmed, kust
saaks täpseid sünniaegu, nimesid juurde ning tolleaegseid aadresse.
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Jaan (om. Jani). Elas tõenäoliselt Kapa-Kohila mp-s. Kuna tema poeg Jüri oli
1782. aasta hingeloendi järgi sulane Taadimetsa talus, siis on võimalik, et
tollane peremees Taadimetsa Jaan (*ca 1744) oli Jüri vend, kuid kasutatud
allikate põhjal seda kindlalt väita pole võimalik.
Lapsed:
A) Jüri (+Jürri, Jüri, Jürri) /Konna Jüri/. *ca 1758. -1782- hk: Taadimetsa 88
talus, sulane. -1795- hk: Konna 66 talus, peremees. Eelmine peremees
Konna Mart oli läinud vabadikukohale. -1811-, -1816- hk: Konna 66 talus,
[peremees]. Suri 18.02.1818 [Konna talus], maeti 21.02.1818 Uugametsa
koguduses.
[Abiellus 1782-1795]
Abikaasa Liisu (Liso, Lieso). *ca 1765. [Suri >1815].
Lapsed:
a) Mats (ooMats, Mats) Tammepuu, /Konna Mats/. *ca 1792. -1795-, -1811-,
-1816- hk: Konna 66 talus, [peremehe poeg]. -1813- elas Konna talus,
[peremehe poeg]. -1815- elas Konna talus, [peremees]. -1834- hk: Konna
64 talus, [peremees]. Suri ca 1848.
Abiellus 14.10.1813 Uugametsa koguduses.
Abikaasa Madli (ooMatli, Madly), Reinu Miku tütar Kapa-Kohila mp-st.
*ca 1794. [Suri >1850].
Lapsed:
i) Jüri (*Jürri, Jurry, Jüri) Tammepuu, /Konna Jüri/. *16.09.1815 Konna
talus. (*)24.09.1815 Uugametsa koguduses. Ristivanemad: Sepa Jüri,
Reinu Magnus, Loo Tõnu naine Tiiu. -1816- hk: Konna 66 talus,
[peremehe pojapoeg]. -1834- hk: Konna 64 talus, [peremehe poeg]. 1839- elas Konna talus. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 68. -1858hk: Kapa-Kohila mp-s, talus 66.
Abikaasa Kai (Kay, Kaj, Kai). *ca 1818. 1858 elus.
Lapsed:
(1) Mart (*Mart, Mart) Tammepuu. *26(28).10.1839 Kapa-Kohila mps. (*)05.01.1839 Uugametsa koguduse pastoraadis. Ristivanemad:
Reimo Aadu naine Mari Kadakas, Kuke Mati poeg Andres Kool,
Purika Mart Kask. 1839- elas Konna talus. -1850- hk: Kapa-Kohila
mp-s talus 68. Leeritati 10.09.1857 Uugametsa koguduses. -1858hk: Kapa-Kohila mp-s talus 66. 1877 liitus koos perekonnaga
Tammeküla kogudusega. [Ca 1877 asus koos perekonnaga elama
Matsiküla valda]. 1884 hk: sai koos perega Matsiküla valla
liikmeks. Arusöödi talu peremees. +01.10.1899 [Matsiküla mp-s].
Abiellus 10.04.1862 Uugametsa koguduses.
Abikaasa Ann (Ann) Tannemann. *21.10.1838 Kapa-Kohila mp-s.
Leeritati 21.02.1857 Uugametsa koguduses. +29.08.1923
[Matsiküla mp-s].
Lapsed:
(a) Jüri (Jüri, Jürri) Tammepuu. *05.08.1863 Kapa-Kohila mp-s.
Leeritati 05.02.1881 [Tammeküla koguduses]. [1890. aastatest]
Lepiku talu peremees. 1929 elas.
Abiellus 07.04.1887 Uugametsa koguduses.
Abikaasa Liisu (Liisu) Sarapuu, Mäe Mardi tütar. *20.03.1867
Kapa-Kohila
mp-s.
Leeritati
04.01.1884
Uugametsa
koguduses.
Lapsed:
(i) Martin Aleksander (Martin Aleksander) Tammepuu.
*30.08.1888 [Matsiküla mp-s]. Leeritati 26.01.1906
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[Tammeküla koguduses]. Abiellus 26.10.1927 [Tammeküla
koguduses].
Abikaasa Alviine (Alwiine) Müts, Joosepi tütar.
*01.03.1903
[Matsiküla mp-s]. Leeritati 05.03.1921
[Tammeküla koguduses].
(ii) Maria (Maria) Tammepuu. *01.10.1891 [Matsiküla mp-s].
Leeritati 25.01.1908 [Tammeküla koguduses].
Abiellus 17.04.1912 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Kustav (Kustav) Aus, Hansu poeg. *15.02.1890
[Mäeküla mp-s]. Leeritati 02.10.1907 [Tammeküla
koguduses]. 1927 elas.
Lapsed:
1. Adeele (Adele) Aus. 08/21.09.1913 [Mäeküla mp-s].
Ristiti 03.10.1913 [Tammeküla koguduses]. 1997 elasid
Tallinnas Linnumetsa 24-4 Adele Kaasik (21.09.1913) ja
Adalbert Kaasik (*23.10.1924). Harjumaal Jõelähtmes
Tamme talus elas 1997 Adeele Vorst (*21.09.1913) ning
Mart ja Anu Kuusk’i perekond.
2. Laine (Laine) Aus. *24.08/06.09.1915 [Mäeküla mp-s].
Ristiti 11.09.1915 [Tammeküla koguduses]. 1997 elas
Tallinnas Haaviku 1-10 Linda Aavik (*06.09.1915).
3. Magda (Madga) Aus. *31.08.1918 [Mäeküla mp-s].
4. Otto (Otto) Aus. *22.04.1921 [Mäeküla mp-s]. Ristiti
12.05.1921 [Tammeküla koguduses].
(iii)Johannes (Johannes) Tammepuu. *14.05.1894 [Matsiküla
mp-s]. +19.05.1894 [Matsiküla mp-s].
(iv)August (August) Tammepuu. *02.02.1896 [Matsiküla mp-s].
+21(?).06.1899 [Matsiküla mp-s].
(v) Juuli (Juuli) Tammepuu. *07.06.1899 [Matsiküla mp-s].
+25.10.1906 [Matsiküla mp-s].
(vi)Elise (Elise) Tammepuu. *26.04.1902 [Matsiküla mp-s].
Leeritati 02.03.1920 [Tammeküla koguduses]. 1929 elas.
Abiellus 03.05.1927 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Johannes (Johannes) Kook, Juhani poeg.
*18.09.1898 Tallinnas. Leeritati 15.10.1915 [Tammeküla
koguduses]. Elas 1929.
Lapsed:
1. Richard (Richard) Kook. *19.06.1928 [Matsiküla mp-s].
Ristiti 02.07.1928 [Tammeküla koguduses]. 1997 elas
Harjumaal Keilas Tammiku 6.
[Abikaasa Luise. *02.10.1937. 1997 elas.]
Lapsed:
a. [Raivo Kook.] Praeguses telefoniregistris on kaks
telefoni, mis kuuluvad Raivo Kook’ile, üks
Harjumaal Maamõisa külas Pika talus (tel 666 6666,
see Raivo Kook on 1997. a andmetel sündinud
26.09.1959) ja teine Keilas Tammiku 6 (tel 655
6555). Võimalik, et tegemist on ühe isikuga.
b. [Merje Kook. *05.08.1962.]
Lapsed:
iv. [Kristjan Kook. *14.01.1982.] Tel 052 22 111. Elab
Keilas.
v. [Stephen Kook. *09.01.1991.]
4

c. [Meeli Kook. *27.03.1968. 1997 Meeli Mõis.] Elab
Keilas Tammiku 6. Tel 644 6444.
Lapsed:
iv. [Christine Mõis. *29.09.1991.]
(Kõik Richardi järeltulijad, kes on siin kirjas, elasid
1997 Keilas Tammiku 6).
(vii)
Magdalena (Magdalena) Tammepuu. *18.10.1906
[Matsiküla
mp-s].
Ristiti
05.01.1906
[Tammeküla
koguduses]. Leeritati 06.03.1923 [Tammeküla koguduses].
1928 liitus Lilleküla kogudusega.
(viii)
Elvine (Elvine) Tammepuu. *29.06.1908 [Matsiküla
mp-s]. Ristiti 09.08.1908 [Tammeküla koguduses].
(b) Liisa (Liisa) Tammepuu. *19.07.1866 Kapa-Kohila mp-s.
Leeritati
11.01.1884
[Tammeküla
koguduses].
[Elas
abiellumisest surmani Mäeküla mp-s]. +06.02.1926 (kuupäev
ebakindel, personaalraamatust ei loe välja, vajab kontrollimist
teistest allikatest) [Mäeküla mp-s].
Abiellus 28.09.1890 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Mart (Mart) Martson, Mardi poeg. *09.06.1867
[Mäeküla mp-s]. Leeritati 21.02.1885 [Tammeküla koguduses].
1929 elas. 1930. aastatel muutsid paljud Martsoni nime
kandvad perekonnad oma perekonnanime. Eesnimesid pole
kontrollitud.
Lapsed:
(i) Marie (Marie) Martson. *28(?).10(?).1890 [Mäeküla mp-s].
Personaalraamatu äär kulunud, tema ja järgmiste laste
kohta ei loe kõike infot välja. Järgmises personaalraamatus
on leht selle perekonna kohalt alt äärest ära rebitud. Loeb
välja, et üks Liisa ja Mardi laps (?) leeritati 25.01.1927
[Tammeküla koguduses], teine laps oli armulaual 1913.
aastani, märkused kogudusest lahkumise kohta puuduvad,
seega tõenäoliselt surnud või asunud ajutiselt mujale elama
(või läinud sõjaväkke).
(ii) Annette (Annette) Martson. *16.05.1892 [Mäeküla mp-s].
Leeritati 11.02.1910 [Tammeküla koguduses]. 1929 elus.
1937
muutis
perekonnanime
koos
abikaasaga
Mäemets’aks. Elas siis Hauka vallas.
Abiellus 04.07.1927 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Kristjan (Kristian) Juhkam, Matsi poeg.
*28.07.1882 [Mäeküla mp-s]. Leeritati 16.02.1900
[Tammeküla koguduses]. -1903- sõjaväeteenistuses. 1929
elas.
Lapsed:
1. Evet (Ewet) (a-ni 1937 Juhkam) Mäemets. *08.03.1928
[Mäeküla mp-s]. Ristiti 27.03.1928 [Tammeküla
koguduses]. 1997 elas Tallinnas Lõkke 22-52. Praeguses
telefoniregistris samal aadressil, tel 611 6111.
[Abikaasa Malle. *16.08.1932. 1997 elas.]
2. [Heino Mäemets (Mäemetsa). 19.10.1937. 1997 elas
Tallinnas Katariina 94-2. Tõenäoliselt on Anete poeg,
andmed kinnitamata. Sellel aadressil oli 1997. a telefon
nr 622 6222]
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[Abikaasa Mary. *05.10.1941. 1997 elas. Praeguses
telefoniregistris tel 056 056 056]
(iii)Martin (Martin) Martson. *27(?).12(?).1894 [Mäeküla mp-s].
Personaalraamatus maha tõmmatud, kuid surmaaega pole
märgitud (võibolla kustunud).
(iv)Elisabet (Elisabet) Martson. ?.02.1895 [Mäeküla mp-s]
(v) Kustav (Kustaw) Martson. *21(?).10.1898 [Mäeküla mp-s].
+02.02.1906 [Mäeküla mp-s].
(vi)Johanna (Johanna) Martson. *16.06.1900 [Mäeküla mp-s].
Leeritati 28.02.1918 (8 numbris 1918 üle kirjutatud, võib
olla ka 6 või 7) [Tammeküla koguduses]. 1919 liitus
Tallinna Kaarli kogudusega (õpetaja Stockholmi pihtkond).
[Abiellus 1921 Tallinna Kaarli koguduses].
(vii)
Johannes
(Johannes)
Martson.
*08.10.1902
[Mäeküla mp-s]. +14.02.1906 [Mäeküla mp-s].
(viii)
Kristine (Kristiine) Martson. *1905 [Mäeküla mp-s].
+03.02.1906 [Mäeküla mp-s].
(ix)Pauline (Pauline) Martson. *23.10.1907 [Mäeküla mp-s].
Ristiti 18.01.1907 [Tammeküla koguduses]. Leeritati
10.03.1925 [Tammeküla koguduses]. 1929 elas.
(x) Anton (Anton) Martson. 25.10.1910 [Mäeküla mp-s]. Ristiti
28.01.1910 [Tammeküla koguduses]. 1997 elas KapaKohilal “Õpetajate majas” Anton Maastik (10.01.1910).
Osad Martson’id muutsid oma nime 1930. aastatel
Maastik’uks.
(c) Mart (Mart) Tammepuu. *19.09.1871 Kapa-Kohila mp-s.
Leeritati 17.02.1888 [Tammeküla koguduses]. 1892 novembris
võeti sõjaväeteenistusse, tagasi märtsis 1873. [1899-] Söödi talu
peremees. 1929 elas.
Abiellus 16.09.1900 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Kristina (Kristiina) Kark, Kargi Jaani tütar Mäekülast.
*26.02.1875
Palamõisa
mp-s.
Leeritati
07.01.1893
[Tammeküla koguduses].
Lapsed:
(i) Kustav (Kustav) Tammepuu. *01.09.1901 [Matsiküla mp-s].
Leeritati 24.04.1918 [Tammeküla koguduses]. 1929 elas.
(ii) Martin (Martin) Tammepuu. *02.01.1903 [Matsiküla mp-s].
Leeritati 20.01.1921 [Tammeküla koguduses]. 1929 elas.
(iii)Alfred (Alfred) Tammepuu. *17.10.1905 [Matsiküla mp-s].
Ristiti 08.09.1906 [Tammeküla koguduses]. Leeritati
20.03.1922 Tallinna Jaani koguduse III pihtkonnas. 1929
elas.
(iv)Artur (Arthur) Tammepuu. *18.01.1909 [Matsiküla mp-s].
Ristiti 31.01.1909 [Tammeküla koguduses]. 1929 liitus
Tallinna Jaani koguduse II pihtkonnaga. Suri 21.02.1981
Tallinnas. Põhjalikud eluloolised andmed vajadusel
olemas.
(v) Magdalena
(Magdalena)
Tammepuu.
*13.09.1914
[Matsiküla
mp-s].
Ristiti
02.10.1914
[Tammeküla
koguduses]. 1997 elas Tallinnas Kaarupi 136-49 Magdalena
Leinsaar (teistel andmetel elas 1997 Kapa-Kohila vallas
Meerimäel) (*26.09.1914). Tõenäoliselt on tegu otsitava
isikuga. Perekonnanime Leinsaar võttis üks perekond
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Martson Mäeküla vallas 1937. aastal. Andmed laste kohta
vajadusel olemas.
(d) Kristjan (Kristjan, Kristian) Tammepuu. *15.04.1873 Matsiküla
mp-s. Ristiti Uugametsa koguduses. Leeritati 14.02.1891
[Tammeküla koguduses]. Novembris 1894 sõjaväeteenistusse,
20. sapööripataljonis, [alates 1899] puhkusel soldat. Elas 1925.
Abiellus 27.04.1904 Uugametsa koguduses.
Abikaasa Maria Anna (Maria-Anna, Maria Anna) Kuusik, Matsi
tütar. *29.01.1887 Leemeti mp-s. Leeritati 21.01.1904
Uugametsa koguduses. 1929 elas.
Lapsed:
(i) Salme Annette (Salme Annette) Tammepuu. *05.10.1906
[Matsiküla
mp-s].
Ristiti
05.01.1906
[Tammeküla
koguduses]. Leeritati 06.03.1923 [Tammeküla koguduses].
1928 liitus Keila kogudusega.
(ii) Herta Elise (Hertha Elise) Tammepuu. *13.04.1907
[Matsiküla
mp-s].
Ristiti
15.05.1907
[Tammeküla
koguduses]. Leeritati 06.03.1923 [Tammeküla koguduses].
Abiellus 26.10.1924 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Mats Eduard (Mats Eduards) Luuk, Toomase
poeg. *03.08.1898 Stolbeni mp-s. Leeritati 15.09.1915
Tammeküla koguduses.
Lapsed:
1. Endel (Endel) Luuk. *30.09.1927 [Matsiküla mp-s]. Ristiti
27.10.1927 [Tammeküla koguduses]. 1997 elas Tallinnas
Mäe 350-6.
[Abikaasa Salme. *16.02.1919. Praeguses telefoniregistris
tel aadressil Mäe 350 nr 699 6999]
(iii)Elmar (Elmar) (a-ni 1936 Tammepuu) Maasik. *11.01.1915
[Matsiküla
mp-s].
Ristiti
12.02.1915
[Tammeküla
koguduses]. 1997 elas Tallinnas Maantee 177a.
[Abikaasa Maanu (Maanu). *28.02.1918. 1997 elas.] Nime
Maasik võtsid veel kaks perekonda lisaks Elmarile.
Praeguses telefoniraamatus on ainuke Meeta Maasik
(*08.09.1954, 1997 elas Tallinnas Paemurru 128-70),
Tallinnas Paemurru 128, tel 688 6888.
(e) Jaan (Jaan, Jahn) Tammepuu. 13.09.1876 Matsiküla mp-s.
Ristiti
Uugametsa
koguduses.
Leeritati
10.02.1894
[Tammeküla koguduses]. +28.01.1904 [Matsiküla mp-s]. Jaan
oli [Mõisaküla vallakohtu otsusega nr 82, 05.10.1895] Liisu
Treufeld’i (*25.09.1827 Mõisaküla mp-s, neiuna Allik, alates
03.09.1870 Söödi Pearu lesk, 3 tütart, 2 abiellusid, 1 lahkus
Matsikülast) lapsendatud laps.
Abiellus 07.04.1899 [Tammeküla koguduses].
Abikaasa Katarina (Katharina) Lohk, Indreku tütar.
*20.02.1879 Mõisaküla mp-s. Leeritatud 09.01.1897
[Tammeküla koguduses]. 1912 liitus Tallinna Jaani kogudusega
(õpetaja Grohmanni pihtkond).
Lapsed:
(i) Annette (Annette) Tammepuu. *09.05.1900 [Matsiküla mps]. +12.01.1906 [Matsiküla mp-s].
(ii) Elvine (Elwine) Tammepuu. *11.10.1902 [Matsiküla mp-s].
+25.06.1904 [Matsiküla mp-s].
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ii)

iii)

iv)
v)

(2) Ann (Ann) Tammepuu. *ca 1841. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 68. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 66.
(3) Kadri (Kaddri) Tammepuu. *ca 1843. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 68. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 66.
(4) Mats (Mats) Tammepuu. *ca 1846. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 68. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 66.
(5) Liisu (Liso) Tammepuu. *ca 1849. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 68. Tõenäoliselt surnud enne 1858.a.
(6) Kai (Kay) Tammepuu. *ca 1854. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 66.
(7) Jüri (Jürri) Tammepuu. *ca 1856. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s
talus 66.
Mikk (Mick) Tammepuu. *ca 1817. -1834- hk: Konna 64 talus,
[peremehe poeg]. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 68. Suri ca 1855
.
Abikaasa Kai (Kay). *ca 1818. 1850 hingeloendis on Miku abikaasa
Kai, 1858. aastal Madli (Madly). Naiste vanus kattub. Tegu võib olla
sama naisega, kuna hingeloendid olid tähtsad eelkõige meessoost
isikute kirjapanemisel. Täpsustamiseks vajab lisauurimist.
Lapsed:
(1) Jaan (Jahn) Tammepuu. *ca 1846. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 68. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s, talus 66.
(2) Mats (Mats) Tammepuu. *ca 1849. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 68. Suri ca 1856.
(3) Käsper (Kesper) Tammepuu. *ca 1855. -1858- hk: Kapa-Kohila
mp-s, talus 66.
Mats (Mats) Tammepuu. *ca 1820. -1834- hk: Konna 64 talus,
[peremehe poeg]. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 68. -1858- hk:
Kapa-Kohila mp-s talus 66.
Abikaasa Kai (Kay). *ca 1825. 1858 elus.
Lapsed:
(1) Madli (Madly) Tammepuu. *ca 1849. -1858- hk: Kapa-Kohila mps, talus 66.
(2) Liisu (Liso) Tammepuu. *ca 1853. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 66.
(3) Kai (Kay) Tammepuu. *ca 1856. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 66.
Aadu (Ado) Tammepuu. *ca 1822. -1834- hk: Konna 64 talus,
[peremehe poeg]. Suri ca 1840.
Toomas (Thomas) Tammepuu. *ca 1825. -1834- hk: Konna 64 talus,
[peremehe poeg]. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 68. -1858- hk:
Kapa-Kohila mp-s talus 66.
Abikaasa Mari (Marri). *ca 1827.
Lapsed:
(1) Mats (Mats) Tammepuu. *ca 1849. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 68. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s, talus 66.
(2) Jaan (Jaan) Tammepuu. *ca 1851. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 66.
(3) Madli (Madly) Tammepuu. *ca 1854. -1858- hk: Kapa-Kohila mps, talus 66.
(4) Krõõt (Kroet) Tammepuu. *ca 1856. -1858- hk: Kapa-Kohila mp-s,
talus 66.
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vi) Mihkel (Michel) Tammepuu. *ca 1830. -1834- hk: Konna 64 talus,
[peremehe poeg]. -1850- hk: Kapa-Kohila mp-s talus 68. -1858- hk:
Kapa-Kohila mp-s talus 66.
b) Aadu (Ado) Tammepuu. *ca 1794. -1795-, -1811-, -1816- hk: Konna 66
talus, [peremehe poeg]. Suri ca 1824. Tõenäoliselt polnud abielus.
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MUUD LEITUD ANDMED
Tammeküla koguduse personaalraamatutest leidsime veel ühe Tammepuu
perekonna, kellega sugulust kasutatud allikate põhjal ei selgunud.
Klaus (Klaus) Tammepuu.
Lapsed:
1. Mats (Mats) Tammepuu. *11.03.1825 Kapa-Kohila mp. Leeritati
01(?).01.1842 Uugametsa koguduses. 1900 liitus Tammeküla kogudusega,
[tuli Tallinna Niguliste kogudusest]. Pärast 1901 personaalraamatus tema
kohta märkusi pole (kuni 1932).
Abikaasa. Suri mai 1880.
PEREKONNANIMED
Tammepuu (Tammepuu, Tammpuu, Tammepu)
Maasik (Maasik, Masik)
KOHANIMED
Kapa-Kohila – mõis Uugametsa khk-s
Keila – kihelkond Harju mk-s
Keila kogudus – luteri kogudus Keila khk-s
Konna (Kona, Konna 64, Konnu 66, Konna 66) – talu Paadikülas; tõenäoliselt
on ka 1850. aastal mainitud talu 68 ja 1858. aastal mainitud 66 seesama
Konna talu
Lepiku (Lepiku, Leppiko) – talu Matsiküla mp-s
Lilleküla – kihelkond Viru mk-s
Lilleküla kogudus – luteri kogudus Lilleküla khk-s
Matsiküla – mõis ja vald Tammeküla khk-s
Mõisaküla – mõis Uugametsa khk-s
Mõisaküla – vald Tammeküla khk-s
Paadiküla – küla Kapa-Kohila mp-s
Stolben (saksakeelne nimi) – mõis Lätis, Valmiera mk-s
Söödi (Söödi) – talu Matsiküla mp-s
Taadimetsa (Tadimetsa 88) – talu Kapa-Kohila mp-s
Tallinna Jaani kogudus – luteri kogudus Tallinnas
Tallinna Kaarli kogudus – luteri kogudus Tallinnas
Tammeküla – kihelkond Viru mk-s
Tammeküla kogudus – luteri kogudus Tammeküla khk-s
Uugametsa – kihelkond Viru mk-s
Uugametsa kogudus – luteri kogudus Uugametsa khk-s
KASUTATUD ALLIKAD
Eesti ajalooarhiiv
Fond 1864 – Eestimaa revisjonilehtede kollektsioon
Kapa-Kohila mõisa hingeloendid ja ümberkirjutuslehed:1782 (1864-2IV/1), 1795 (1864-2-V/22), 1811 (1864-2-VI/31), 1816 (1864-2VII/80), 1834 (1864-2-VIII/80), 1850 (1864-2-IX/52a), 1858 (18642-X/111), 1858-1863 (1864-2-X/112), 1864-1874 (1864-2-X/113),
1879-1889 (1864-2-X/114)
Fond 1299 – EELK Uugametsa kogudus
Sünni-, abielu-ja surmameetrikad: 1794-1823 (2-8), 1834-1843 (1-13)
Personaalraamatud: 1823-1856 (2-14), 1824-1856 (2-15)

10

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond
Fond 88 – EELK Tammeküla kogudus
Personaalraamatud: 1886-1908 (1-1631), 1909-1929 (1-1632)
Andmebaasid ja publikatsioonid
Infobaas. 1997. Eesti Isikuloo Keskuse valduses.
ÜS Raimla liikmete andmebaas. 1997-2002. Fred Pussi valduses.
Estonia estonorum : Eesti 1940 : ajalooline geograafia. Koostanud Heino Puhk.
Don Mills [Kanada] : s.n., 1996.
Onomastika NET. [http://www.history.ee/ono/]. 31.08.2003.
Eesti Ettevõtted. [http://www.ee.ee/]. 31.08.2003.

Uurimuse koostasid Kristi Lind ja Fred Puss.
Lugupidamisega
Fred Puss

Juhataja
Lisa. Uurimuse koostamispõhimõtted.
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Uurimuse koostamispõhimõtted
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Kliendi antud andmed, millele pole leitud (otsitud) dokumentaalset tõestust, kuid mida on vaja selguse tõttu esitada,
on lisatud aruandesse {loogelistes sulgudes}.
Kursiivis esitatud kuupäev on vana kalendri järgi. Kõikidele
aastaarvudele, mis esinevad allikates ilma kuupäevata (v.a juhtudel, mis on mainitud
allpool) või mis on arvutatud vanuse järgi, on ette lisatud ‘ca’. See võib erineda
tegelikust mitu aastat (haruldased pole eriti 18. sajandi puhul koguni 5-7 aastased
erinevused). Täpne aeg on enamasti leitav lisaotsinguga. Kui aeg on esitatud ainult
aastana (ilma lühendita ‘ca’), pole meetrikas või personaalraamatus kuupäevalisi
sissekandeid ning täpset kuupäeva pole tõenäoliselt võimalik kindlaks teha.
Kursiivis esitatud tekst on otsene tsitaat allikast. “Jutumärkides” esitatud tekst on
parafraseeritud või tõlgitud tsitaat.
Aastaarve tuleb lugeda järgmiselt:
-1805- Fakt on tõene vähemalt aasta 1805 kohta, tõenäoliselt kehtib see ka
varasemate ning hilisemate aastate kohta, kuid see pole kasutatud allikatest
selgunud.
1805- Fakt on tõene vähemalt aasta 1805 kohta, tõenäoliselt kehtib see ka
hilisemate aastate kohta, kuid see pole kasutatud allikatest selgunud.
-1805 Fakt on tõene vähemalt aasta 1805 kohta, tõenäoliselt kehtib see ka
varasemate aastate kohta, kuid see pole kasutatud allikatest selgunud.
-1795-, -1811- Fakt on tõene vähemalt aastate 1795 ja 1811 kohta, tõenäoliselt
kehtib see ka vahepealsete ning võimalik, et ka varasemate ja hilisemate aastate
kohta, kuid see pole kasutatud allikatest selgunud.
-1895-1911- Fakt on tõene vähemalt aastate 1895 kuni 1911 kohta, tõenäoliselt
kehtib see ka varasemate ning hilisemate aastate kohta, kuid see pole kasutatud
allikatest selgunud.
1811/1816 Sündmus on toimunud ajal, mis jääb vahemikku 1811 kuni 1816.
<1754 Sündmus on toimunud enne aastat 1754 (st kuni aastani 1753, kuid mitte
enam aastal 1754).
>1857 Sündmus on toimunud pärast aastat 1857 (st alates aastast 1858, kuid
mitte veel aastal 1857).
Number kõuguaruandes näitab isiku asukohta kõukude puus ja tabelis.
Eesnimi – Esitatud on normaliseeritud (tänapäevane, häälduspärane) nimekuju.
Enamasti pole normaliseeritud 19. sajandi lõpust alates levinud võõrnimesid (ArturHeinrich, Magdalena jne), milles on vaid ‘w’ asendatud tähega ‘v’ ning hääldamatu
‘h’ ära jäetud. Kõik allikates esinenud nimekujud (sh normaliseeritud nimega kattuv)
on antud sulgudes. Sünnikandes (kui see on leitud) esinenud nimekuju on tähistatud
märgiga *, abielukandes oo ja surmakandes +.
Perekonnanimi – Esitatud on perekonnanimi tema levinuimal kujul. Perekonnanime
teised variandid (kui neid kasutatud allikates esines) on näidatud tabeli lõpus.
Perekonnanime pole esitatud, kui pole kindlaks tehtud isiku elamist pärast 1826.
aastat Liivimaa kubermangus või pärast 1835. aastat Eestimaa kubermangus, mil
perekonnanimede panek vastavas kubermangus lõpetati. Kui pole eraldi märgitud,
sai isik aruandes toodud perekonnanime 1826. (Liivimaa kubermangus) või 1835.
aastaks (Eestimaa kubermangus) ning enne seda oli ta ilma perekonnanimeta (vt.
lisanimega eesnimi).
Lisanimega eesnimi (esitatud kaldkriipsude // vahel) – Isiku täisnimi enne
perekonnanime saamist kujul, nagu ta allikates esineb või nagu isikut tõenäoliselt
ametlikult identifitseeriti. Enamasti koosneb talu nimest ning eesnimest ning suhtest
peremehe või perekonnapeaga (poeg, tütar jne). Kõik sellised nimed on
normaliseeritud, talunime allikates leiduvad variandid on kirjas tabeli lõpus, eesnime
allikates leiduvad variandid on kirjas isiku eesnime järel.
Sünd – Kui meetrikas (peamiselt enne 1834. aastat) pole märgitud täpset
ristimiskohta (kodus, kirikus), on kohaks märgitud kogudus. Vaderite nimed on
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esitatud võimaluse korral normaliseeritud kujul, seepärast tuleb nende kirjapilti
suhtuda reservatsiooniga. Kursiivis esitatud vaderite nimed on esitatud originaalallika
järgi.
Abielu – Abiellumise kohaks on enamasti märgitud kogudus, kuna allikates pole
tavaliselt kirjas, kas laulatati kirikus, kiriklas vm. Tingimuslik (<) abieluaasta on
esitatud vanima teadaoleva lapse (ligikaudse) sünniaasta või esimese dokumendi
aasta järgi, kus abielu on märgitud. Kuna lapse sünniaasta võib olla ligikaudne (vt
ülaltpoolt) ning me ei pruugi olla leidnud vanimat last, siis on ka abiellumise
tingimuslik aasta ligikaudne.
Elulugu – Alates 1816. aastast Eestimaa kubermangus ning 1819. aastast Liivimaa
kubermangus (harva ka varem) ei pruukinud isik elada seal talus, kus ta “hingekirjas”
oli, seega tähendab tekstis esitatud väide “-1850- hk: Matsi talus”, et isik oli seal
registreeritud, kuid ei pruukinud seal elada. Seda võib olla võimalik kontrollida
lisauurimusega, kuid olenevalt piirkonnast võib see olla raskendatud. Ilma lühendita
“hk” esitatud andmed on pärit tegelikku elukohta kajastavatest allikatest. Valla liikmeks
saamine ei näita tihti tegelikku elukohavahetust, koguduse liikmeks saamine tavaliselt
näitab.
Naiste kohta pole märgitud tema staatust talus, kuna see on otseselt seotud tema
abikaasa staatusega ning selle saab tuletada viimase eluloost. Kui naine on
tõenäoliselt olnud ise talupidaja, on see eraldi märgitud. Märgitud on naiste teada
olevad eluloolised andmed vallas- ning lesepõlves.
Kõuguaruande (ühe isiku esivanemad) puhul ei pruugi laste andmed olla täielikud,
esitatud on lapsed, kelle kohta on hingeloendites (1782-1858), personaalraamatutes
või teistes kasutatud allikates vanemate juures andmeid. Puudu võivad olla näiteks
hingeloenduste vahepeal sündinud ja varsti surnud lapsed. Laste surma-aastad on
märgitud vaid juhul, kui see on olnud kirjas kasutatud hingeloendites või tulnud
juhuslikult välja teistest allikatest. Kõuguaruande puhul ei pruugi ajalimiidi tõttu olla
laste andmete hulgas kõiki leitud eluloolisi andmeid.
Järeltulijate aruande puhul ei pruugi laste arv ei pruugi olla samuti lõplik, see oleneb
allikatest, mida oleme kasutanud. Oleme märkinud, kui arvatavasti oleme üles
leidnud kõik lapsed. Kui seda pole märgitud, siis võis isikul olla veel lapsi peale
aruandes kirjas oleva(te).
Usutunnistuse kohta on teave vaid siis, kui isik polnud luteri usku või kui
usutunnistus on teadmata. Kuna usku vahetati, on püütud dateerida, mis ajal oli isik
teist usku.
Surm – Surm võib olla märgitud ajavahemikuna. Alaealiste laste ja abielunaiste puhul
on märgitud kasutatud allikatest selgunud viimane elusoleku aasta. Aastatest 19401992 surmaaja leidmine võib olla raskendatud, kui isik muutis elukohta ning selle
kohta puuduvad täpsemad teated. Surma põhjus, mis võib olla mitmeti mõistetav, on
esitatud ka originaalkeeles.
Märkused – On märgitud, kui edasiste andmete leidmine isiku päritolu kohta on
tõenäoliselt raskendatud (enamasti naiste, kasulaste, sulaste jt selliste puhul). Pole
märgitud, kui lisauuringuga on võimalik selgitada isiku esivanemaid veel kaugemale,
kuna enamasti on see võimalik.
[Nurksulgudes] olev teave on meie arvates tõenäoline, kuid kasutatud allikatest see ei
selgu (nõuab lisaotsimist). \Tagurpidi kaldkriipsude vahel\ olev teave on pärit
sekundaarsetest allikatest antud fakti kohta – nt surmasissekandest pärit sünnikoht,
isikutelt üles kirjutatud teave sündmuste aja kohta, personaalraamatust saadud teave
elukoha ja tegevusala kohta jmt.
Perekonnanimede variandid – Esitatud on kasutatud allikates esinenud perekonnanime variandid (sh aruandes kasutatud nimekujuga kattuv variant) kõikide seda
nime kandud isikute kohta.
Kohanimed – Talu nimi on esitatud normaliseeritud kujul, st kirjakeelestatud,
tuletades tõenäolise tänapäevase nimekuju, mis aga ei pruugi olla praegu kasutatav
nimi. Talu nime allikates (ka kasutatud kaartidel ja kohanimede teatmikes) esinenud
kujud (sh normaliseeritud nimega kattuv) on toodud sulgudes. Esitatud ei ole
vaderite nimedes leiduvate talude nimesid. Administratiivne jaotus on kasutatud
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allikates enamasti kohanime esinemise aegne ning ei taotle ajaloolise ülevaate
andmist, vaid ainult kohanime identifitseerimist. Mõisapiirkonna terminit oleme
kasutanud ka pärast selle juriidilise tähenduse kadumist, kuna tihti on see täpseim
geograafiline määratlus, mis kasutatud allikatest selgus ning ei vasta külale või
vallale.
Kasutatud allikad – Esitatud on kasutatud allikad arhiivide, fondide ja sarjade kaupa.
Sarja pealkirja järel on eraldi iga säiliku piirdaatumid ning sulgudes nimistu ja säiliku
number. Kui allika piirdaatumid on kursiivis, siis ei leitud sellest säilikust teavet
uuritavate isikute kohta. Täpse allikaviite (arhiiv, fond, nimistu, säilik, lehekülg)
saamiseks ükskõik, millise fakti kohta pöörduge Eesti Isikuloo Keskusesse. Allikaviite
saamine on tasuta ühe aasta jooksul, arvates aruande kätte saamisest.

Kasutatud lühendid ja märgid
* – sündis
(*) – ristiti
+ – suri
(+) – maeti
hk – hingekirjutuse kohaselt
khk – kihelkond
mk – maakond
mp – mõisapiirkond
om – nimi on allikas omastavas käändes
p – poeg
ptk – pihtkond
sks – saksa keeles
v – ristivanemad
vn – vene keeles
t – tütar
Lisateave:
OÜ Eesti Isikuloo Keskus
Tiigi 10-51
51003 Tartu
http://www.isik.ee
info@isik.ee
Tel/faks (07) 420 882
Mobiil 052 88329
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