3-tunnise uurimuse NÄIDISARUANNE.
Isiku- ja kohanimed ei vasta tegelikkusele
TAMM 130101
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 27.04.2013
Uurimuse ülesanne oli leida andmeid Peeter Tamme esivanemate kohta kokku lepitud töömahu
ulatuses.
Alustasime kliendi andmete põhjal Kuusalu ja Tallinna Peetri koguse personaalraamatutest, kust
ilmnes, et kuigi nii perekonnad Tamm kui ka Raudsepp elasid 20. sajandi algul Tallinna
piirkonnas, viivad mõlema suguvõsa juured Pärnumaale. Peetri isa Jakob Tamme esivanemad
pärinesid Taevere mõisapiirkonnast Kolga-Jaani kihelkonnas. Peetri ema Henriette Sepa
isapoolsed esivanemad pärinesid Penuja mõisapiirkonnast Paistu kihelkonnas ja Kõpu
mõisapiirkonnast Kõpu kihelkonnas, emapoolsed esivanemad aga Nabala mõisapiirkonnast
Põltsamaa kihelkonnas. Eelnimetatud kihelkondade koguduste personaalraamatud ja
meetrikaraamatud olid hetkel ka uurimisallikateks.
Edaspidi on võimalik uurimust jätkata aruandes toodud isikute esivanemate ja järeltulijate
andmete täiendamisel (kui pole kirjas teisiti), samuti leida juurde nende eluloolisi andmeid. KolgaJaani koguduse meetrikaraamatud on säilinud aastast 1690 ning personaalraamatud aastast 1756.
Paistu koguduse meetrikaraamatud on säilinud aastast 1710 ning personaalraamatud aastast 1804.
Kõpu koguduse meetrikaraamatud on säilinud aastast 1740 ning personaalraamatud aastast 1801.
Paistu koguduse meetrikaraamatud on säilinud aastast 1697 ning personaalraamatud aastast 1808.
Põltsamaa koguduse meetrikaraamatud on säilinud aastast 1685 (ehkki algusaegadest
katkendlikult) ning personaalraamatud aastast 1801.
NB! Aruande lahutamatu osa on koostamispõhimõtete tekst (vt aruande lõpust). Juhime tähelepanu põhimõtetest
olulisematele:
 Kirjas ei pruugi olla kõik lapsed. Kui teada on kõik, siis oleme selle vastavalt märkinud. Aruandesse ei kanta
kliendi esitatud kontrollimata andmeid tema lähisugulaste kohta.
 Hingekirjutuse süsteemi järgi antud koht (hingekirjas olemine mingis talus või mõisapiirkonnas, mingi valla
liikmelisus, tähistatud lühendiga hk:) ei näita tihti tegelikku, vaid juriidilist elukohta (“sissekirjutust”).
 Peaaegu alati saab andmeid täiendada, leida juurde täpsemaid sünni- ja surmakuupäevi, lapsi (kui ei ole kõik
teada) jne. Kui neid ei ole tõenäoliselt võimalik leida, kuigi oleme püüdnud, siis oleme seda eraldi täpsustanud.
 Andmeid aastaist 1949-1992 on aeganõudev (kohati võimatu, tihti tasuline) leida, kui ei ole teada ligikaudseltki,
millal ja kus sündmus toimus. Selle perioodi andmeid kogutakse enamasti suulisel teel.
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1. {Peeter Tamm. *20.11.1935. +17.05.2006.}
2. Jakob (*Jakob, Jakob) Tamm. *29.06.1878 öösel Olustvere mp-s peremehe pojana.
(*)09.07.1878 hädaristimisena [kodus] kooliõpetaja T. Simonlatseri poolt, ristimine
kinnitati Kolga-Jaani koguduses. V: kooliõpetaja T. Simonlatser, sulane Hans Johannes,
perenaine Juula Soo. [1878-1896- elas Musta talus]. Leeritati 1896 Põltsamaa koguduses.
Lahkus 1901 Kolga-Jaani kogudusest ja liitus Kuusalu kogudusega. [-1901- kooliõpetaja].
[-1907-1929 elas Rummu mp-s, vallaline]. Lahkus 1929(1927?) Kuusalu kogudusest ja
liitus Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnaga.1 {+07.07.1960.}
3. Henriette (*Õåíð³åòòå/Henriette, Henriette) Raudsepp. *30.08.1903 kell 23:30
Põltsamaa kirikump-s rätsepa tütrena. (*)14.09.1903 [kodus] kooliõpetaja V. Piekeli(?)
poolt, ristimine kinnitati Põltsamaa koguduses. V: abielunaine Kreta Fuks, neiu Miina
Paggi, kaupmees Peeter Raudsepp. Lahkus 1907 perega Põltsamaa kogudusest ja liitus
Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnaga. [1907-1919- elas Tallinnas]. Lahkus 1918 perega
Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnast ja liitus sama koguduse III pihtkonnaga. Lahkus
1919 Tallinna Peetri koguduse III pihtkonnast ja liitus [Seitsmenda Päeva] Adventistide
[Tallinna esimese] kogudusega.2 {+18.12.1996.}
Lapsed:
I) {p. Peeter Tamm. *20.11.1935.} Vt nr 1.
4. Samuel (*Samuel, Samuel) Tamm. *17.04.1838 pärastlõunal Laua talus tüdruku
vallaslapsena. (*)24.04.1838 Kolga-Jaani kirikus kohaliku pastori poolt. V: aednik Mart
Pärn, kelle asendajana oli kohal Samuel Schwalbe; sulane Jaan Laat, perenaine Ann Päva.
Leeritati 1855 Kolga-Jaani koguduses. [-1865-1895- elas Musta talus]. -1878- elas
Olustvere mp-s, peremees; oli pärit Musta talust. [-1896-1919 elas Nabala mp-s].
+29.08.1919 [Nabala mp-s].3
Abiellus 19.??.1860 [Kolga-Jaani koguduses] Ann Kuusikuga.
5. Ann (*Ann, Ann) Kuusik. *08.08.1838 hommikul Koosu talus sulase tütrena.
(*)14.08.1838 Kolga-Jaani kirikus kohaliku pastori poolt. V: sulane Juhan Kuusik,
rendi[talu] perenaine Anna Schwalbe, teenija Eva Hansmann. Leeritati 1855 Kolga-Jaani
koguduses. +06.07.1898 [Olustvere mp-s].4
Lapsed (teada on kõik 1865 elus olnud ja hiljem sündinud lapsed):
I) t. Liisa (Lisa) Tamm. *30.01.1862 [Olustvere mp-s]. (*)18.02.1862 [Kolga-Jaani
koguduses]. [-1865-1877 elas Musta talus]. +24.03(?).1877 [Olustvere mp-s].5
II) p. Jaan (Jaan) Tamm. *12.02.1866 [Olustvere mp-s]. (*)27.02.1866 [Kolga-Jaani
koguduses]. [1866-1868 elas Musta talus]. +04.03.1868 [Olustvere mp-s].6
III) p. Jüri (Jüri, Jürri) Tamm. *18.08.1869 [Olustvere mp-s]. (*)07.09.1869 [Kolga-Jaani
koguduses]. [1869-1895- elas Musta talus]. Leeritati 30.11.1886 Kolga-Jaani
koguduses. [-1896-1918- elas Põltsamaa khk-s]. Tal oli pere (oli vähemalt 2 korda
abielus ja tal oli vähemalt 3 last).7
IV) p. Joosep (Joosep, Josep) Tamm. *09.09.1873 [Olustvere mp-s]. (*)30.09.1873
[Kolga-Jaani koguduses]. [1873-1895- elas Musta talus, vallaline]. [-1896- elas Nabala
EAA.1234.1.216:21, L 20p; EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:170, L 119p; EAA.1211.1.86:454, L
439-a.
2 EAA.1287.1.90:14, L 13p; TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
3 EAA.1234.1.31:16, L 15p; EAA.1234.1.216:21, L 20p; EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:169, L 119;
EAA.1234.1.293:67, L 63-a; EAA.1211.1.86:454, L 439-a.
4 EAA.1234.1.31:25, L 25; EAA.1234.1.216:21, L 20p; EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:169, L 119;
EAA.1211.1.86:454, L 439-a.
5 EAA.1234.1.285:88.
6 EAA.1234.1.285:88.
7 EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:169, L 119; EAA.1234.1.293:67, L 63-a.
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mp-s; -1908-1910- elas Tveris]. [-1918- elas Pärnu mk-s]. Tal oli pere (vähemalt 2
last).8
V) p. Hans (Hans) Tamm. *16.03.1877 [Olustvere mp-s]. (*)03.04.1877 [Kolga-Jaani
koguduses]. [1877- elas Musta talus]. +03.05.187? [Olustvere mp-s].9
VI) p. Jakob Tamm. *29.06.1878 öösel Olustvere mp-s peremehe pojana. Vt nr 2.
VII) p. Tõnis (Tönnis) Tamm. *04.02.1881 [Olustvere mp-s]. (*)15.02.1881 [KolgaJaani koguduses]. [1881- elas Musta talus]. Suri lapsena. +25.02.18?? [<1896].10
6. Hendrik (*Hendrik, Hendrik, Õåíäðèêú) Raudsepp. *07.06.1872 kell 21 Pöögle
mõisas põlluvahi pojana. (*)15.06.1872 [kodus] kirikuvöörmünder Karl Tambergi poolt,
ristimine kinnitati 27.08.1872 Kõpu koguduses. V: sulane Hendrik Lilienkamps, Koruse
rendiperemees Rits Lilienkampf, Vana-Kariste Lopa tüdruk Mari Jermakov. [1872-1879
elas Pöögle ja Polli mp-des; 1880- elas Oomuli mp-s]. Leeritati Rõuge koguduses, teistel
andmetel ka Halliste koguduses. Lahkus 1891 perega Kõpu kogudusest ja liitus Pärnu
Jaani kogudusega. [1891-1903 elas Pärnus]. Lahkus 1903 Pärnu Jaani kogudusest ja liitus
Põltsamaa kogudusega. -1903- elas Põltsamaa kirikump-s, oli rätsep. Lahkus 1907 perega
Põltsamaa kogudusest ja liitus Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnaga. [1907-1940- elas
Tallinnas, oli rätsep]. Lahkus 1918 perega Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnast ja liitus
sama koguduse III pihtkonnaga. -1940- elas Tartus.11
Abiellus esimest korda 10.11.1902 Põltsamaa koguduses Anu Kannelauaga.
7. Anu (*Anno, Ano, Aío) Männik. *11.07.1867 hommikul Paadiku talus peremehe
tütrena. (*)23.07.1867 Põltsamaa koguduses. V: sulane Mihkel Raba, tüdruk Mari Noks,
tüdruk Ann Koobas. [1867-1902 elas Nabala mp-s]. Leeritati 1884 Põltsamaa koguduses.
Lahkus 1912 Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnast ja liitus [Seitsmenda Päeva]
Adventistide [Tallinna esimese] kogudusega. +12.05.1916 [Tallinnas].12
Lapsed esimesest abielust (teada on kõik 1907 elus olnud ja hiljem sündinud lapsed):
I) t. Henriette Raudsepp. *30.08.1903 kell 23:30 Põltsamaa kirikump-s. Vt nr 3.
II) t. Elfriede (Elfriede) Raudsepp. *11.03.1905 Pärnus. Lahkus 1907 perega Põltsamaa
kogudusest ja liitus Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnaga. [1907 elas Tallinnas].
+29.05.1907 [Tallinnas].13
III) t. Karola (Karola) Raudsepp. *13.07.1907 Tallinnas. (*)02.09.1907 [Tallinna Peetri
koguduse I pihtkonnas]. [1907-1939 elas Tallinnas; vallaline ja lasteta]. Lahkus 1918
perega Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnast ja liitus sama koguduse III
pihtkonnaga. Leeritati 23.05.1926 Tallinna Peetri koguduse III pihtkonnas.
+15.03.1939 [Tallinnas]. (+)20.03.1939 Tallinna Peetri koguduse III pihtkonnas
Rahumäe kalmistule.14
Hendrik abiellus teist korda 30.06.1918 Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnas Anette
Lepikuga.
Teine abikaasa Anette (Anette) Lepik (Lepik), Mardi (Mart) tütar. *17.07.1883 Vao mp-s.
Leeritati 06.05.1901 Vaivara koguduses. Lahkus 1918 Vaivara kogudusest ja liitus
Tallinna Peetri koguduse I pihtkonnaga. [1940 elus].15
EAA.1234.1.285:88. EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:169, L 119; EAA.1234.1.293:68, L 64-a.
EAA.1234.1.285:88.
10 EAA.1234.1.285:88.
11 EAA.1274.1.140:21, L 21; EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a;
EAA.1287.1.128:116, L 100-a; EAA.1287.1.90:14, L 13p; TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L
97-a.
12 EAA.3144.1.102:283, L 289-a; EAA.1287.1.34:20, L 22; EAA.1287.1.128:116, L 100-a;
EAA.1287.1.90:14, L 13p; TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
13 TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
14 TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
15 TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
8
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Lapsed teisest abielust (teada on kõik lapsed):
I) p. Alfred (Alfred) Raudsepp[/Raudsepp]. *08.05.1921 Tallinnas. (*)26.06.1921
[Tallinna Peetri koguduse III pihtkonnas]. [1921-1940- elas Tallinnas].16
II) p. Martin (Martin) Raudsepp. *16.03.1924 Kärstna mp-s. (*)06.09.1924 [Kõpu
koguduses]. +06.09.1924 Kõpu-Nuia alevikus. (+)09.09.1924 [Kõpu koguduses].17
8. Karl (Karl) Pärn. -1838- aidamees [Olustvere mp-s].18
Oli abieluvälises suhtes Eva Tammga.
9. Eva (Ewa) Tamm. -1838- elas Laua talus, vallaline tüdruk.19
Vallaslapsed:
I) p. Samuel Tamm. *17.04.1838 pärastlõunal Laua talus tüdruku vallaslapsena. Vt nr 4.
10. Jüri (Jürri) Kuusik. *28.02.1808 Koosu talus. Leeritati 1825 Kolga-Jaani koguduses.
-1838- elas Koosu talus, sulane. [-1865-1888 peremees Musta talus]. +14.07.1888(?)
[Olustvere mp-s].20
Abiellus 22.12.1829 [Kolga-Jaani koguduses] Liisuga.
11. Liisu (Liso). *15.11.1811 Musta talus. Leeritati 1828 Kolga-Jaani koguduses.
+02.02.1883 [Olustvere mp-s].21
Lapsed:
I) t. Ann Kuusik. *08.08.1838 hommikul Koosu talus sulase tütrena. Vt nr 5.
II) t. Juula (Jula) Kuusik. *05(?).12(?).1849 Musta talus. [-1865-1867- peremehe tütar
Musta talus]. Leeritati 1866 Kolga-Jaani koguduses. Abiellus ca 1867 [Kolga-Jaani
koguduses] Lahmuse mp-st pärineva mehega.22
12. Hendrik (Endrik, Hendrik) Raudsepp. *12.01.1843 Õisu mp-s. Leeritati 1859 Paistu
koguduses. Lahkus 1862 Paistu kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. [-1863-1879 elas
Penuja, Kõpu, Pöögle ja Polli mp-des] -1872- elas Pöögle mõisas, oli [mõisa] põlluvaht
(Feldwächter). Lahkus 1880 Paistu kogudusest ja liitus Kõpu kogudusega. [1880- elas
Oomuli mp-s, kuid oli perega Kõpu koguduse liige]. Lahkus 1891 perega Kõpu
kogudusest ja liitus Pärnu Jaani kogudusega. [1891-1906 elas Pärnus]. Lahkus 1906 Pärnu
Jaani kogudusest ja liitus Halliste kogudusega.23
Abiellus 10.04.1862 [Paistu koguduses] Anu Saariga.
13. Anu (Ann, Anno) Saar. *01.10.1831 Penuja mp-s. Leeritati 1849 Paistu koguduses.
-1872- elus. +25.12.1904 Pärnus.24
Lapsed (teada on kõik 1880 pere juures elanud lapsed):
I) p. Märt (Märt) Raudsepp. *30.04.1863 Penuja mp-s. [1863-1879 elas Penuja, Kõpu,
Pöögle ja Polli mp-des; 1880- elas Oomuli mp-s]. Lahkus 1880 Paistu kogudusest ja
liitus Kõpu kogudusega. Leeritati mõnes Valga koguduses. Pärnu Jaani koguduse
personaalraamatus (1891-1940) on tema juurde lisatud märkus “välja rännanud”.25
II) t. Reet (Reet) Raudsepp. *07.02.1867 Kõpu mp-s. [1867-1879 elas Kõpu, Pöögle ja
Polli mp-des; 1880- elas Oomuli mp-s]. Leeritati 03.11.1885 Rõuge koguduses.
TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
18 EAA.1234.1.31:16, L 15p.
19 EAA.1234.1.31:16, L 15p; EAA.1234.1.285:88; EAA.1234.1.317:169, L 119; EAA.1234.1.293:67, L 63-a.
20 EAA.1234.1.31:25, L 25; EAA.1234.1.285:88.
21 EAA.1234.1.31:25, L 25; EAA.1234.1.285:88.
22 EAA.1234.1.285:88.
23 EAA.1274.1.140:21, L 21; EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a;
TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L 97-a.
24 EAA.1274.1.140:21, L 21; EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a.
25 EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a.
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Lahkus 1891 perega Kõpu kogudusest ja liitus Pärnu Jaani kogudusega. [1891-1892
elas Pärnus]. Abiellus 12.07.1892 Pärnu Jaani koguduses Mats (Mats) Fuchsiga
(Fuchs). Lahkus 1893 [abikaasaga] 1893 Pärnu Jaani kogudusest ja liitus mõne Valga
kogudusega. Lahkus 1905 [abikaasaga mõnest Valga kogudusest] ja liitus Pärnu
Maarja kogudusega.26
III) p. Peeter (Peeter, Peter) Raudsepp. *31.01.1870 Kõpu mp-s. [1870-1879 elas Kõpu,
Pöögle ja Polli mp-des; 1880- elas Oomuli mp-s]. Lahkus 1889 Kõpu kogudusest ja
liitus Pärnu Maarja kogudusega. [-1891-1897- elas Pärnus]. Leeritati 25.04.1893 Pärnu
Jaani koguduses. Lahkus 1895 Pärnu Maarja kogudusest ja liitus Pärnu Jaani
kogudusega. Lahkus 1897 perega Pärnu Jaani kogudusest ja liitus Pärnu Maarja
kogudusega. Tal oli pere (vähemalt 1 laps).27
IV) p. Hendrik Raudsepp. *07.06.1872 kell 21 Pöögle mõisas põlluvahi pojana. Vt nr 6.
V) p. Juhan (Johann) Raudsepp. *19.11.1875 Kaasiku talus. [1875-1879 elas Polli mp-s;
1880- elas Oomuli mp-s]. Lahkus 1891 perega Kõpu kogudusest ja liitus Pärnu Jaani
kogudusega. [1891-1894- elas Pärnus, vallaline]. Pöördus 1894 luteri usust õigeusku
[ja liitus Pärnu õigeusu kogudusega].28
14. Andres (Andres, [ekslikult] Andrus) Männik. *19.05.1830 Nabala mp-s. Leeritati
1848 Põltsamaa koguduses. [-1865-1907 elas Nabala mp-s]. -1867- elas Paadiku talus,
peremees. +29.10.1907(1904?) [Nabala mp-s].29
Abiellus 22.06.1858 [Põltsamaa koguduses] Mari Pettaiga.
15. Mari (Marri) Pettai. *23.10.1834 [Nabala mp-s]. Leeritati 1853 Põltsamaa koguduses.
+20.01.1903 [Nabala mp-s].30
Lapsed (teada on kõik 1865 elus olnud ja hiljem sündinud lapsed):
I) p. Jüri (Jürri) Männik. *08.03.1861 [Nabala mp-s]. (*)19.03.1861 [Põltsamaa
koguduses]. [-1865-1892 elas Nabala mp-s]. Leeritati 1877 Põltsamaa koguduses.
Lahkus 1892 Põltsamaa kogudusest ja liitus Tartu Peetri kogudusega. [-1896- elas
Sagevere külas]. Tal oli pere (vähemalt 2 last (kaksikud)).31
II) p. Tõnu (Tönno) Männik. *23.01.1863 [Nabala mp-s]. (*)17.02.1863 [Põltsamaa
koguduses]. [-1865-1910- elas Nabala mp-s, perioodi teisel poolel Rõngu külas].
Leeritati 1880 Põltsamaa koguduses. Tal oli pere (vähemalt 4 last).32
III) t. Mari (Marri) Männik. *09.01.1865 [Nabala mp-s]. (*)14.02.1865 [Põltsamaa
koguduses]. [1865-1874 elas Nabala mp-s]. +18.06.1874 [Nabala mp-s].33
IV) t. Anu Männik. *11.07.1867 hommikul Paadiku talus peremehe tütrena. Vt nr 7.
V) t. Miina (Mina) Männik. *17.02.1871 Kütti talus. (*)14.03.1871 [Põltsamaa
koguduses]. [1871-1887 elas Nabala mp-s]. +24.09.1887 [Nabala mp-s].34
VI) p. Andres (Andres) Männik. *26.10.1873 Soosaare talus. (*)11.11.1873 [Põltsamaa
koguduses]. [1873-1910- elas Nabala mp-s, vallaline]. Leeritati 1890 Põltsamaa
koguduses.35
20. Jüri (Jürri).36
EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a.
EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a.
28 EAA.1288.1.330:276, lk 496-7; EAA.3144.1.102:283, L 289-a.
29 EAA.1287.1.34:20, L 22; EAA.1287.1.128:116, L 100-a; TLA.1361.2.45:43, L 39-a; TLA.1361.2.64:102, L
97-a.
30 EAA.1287.1.34:20, L 22; EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
31 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
32 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
33 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
34 EAA.1287.1.128:117, L 101-a.
35 EAA.1287.1.128:117, L 101-a.
26
27
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Lapsed:
I) p. Jüri Kuusik. *28.02.1808 Koosu talus. Vt nr 10.
24. Märt (Märt) Raudsepp.37
Lapsed:
I) p. Hendrik Raudsepp. *12.01.1843 Õisu mp-s. Vt nr 12.
26. Peeter (Peter) Saar.38
Lapsed:
I) t. Anu Saar. *01.10.1831 Penuja mp-s. Vt nr 13.
28. Jüri (Jurri). +<1866.39
Abiellus [< 1831 Põltsamaa koguduses] Mariga.
29. Mari (Marri). +<1866.40
Lapsed:
I) p. Andres Männik. *19.05.1830 Nabala mp-s. Vt nr 14.
30. Tõnis (Tonnis) Pettai. [1865 elus].41
Abiellus [<1835 Põltsamaa koguduses] Mariga.
31. Mari (Marri). [1865 elus].42
Lapsed:
I) t. Mari Pettai. *23.10.1834 [Nabala mp-s]. Vt nr 15.
PEREKONNANIMED
Kuusik (Kuusik)
Männik (Männik, Ìÿííèê)
Pettai (Pettai)
Pärn (Pärn, Pern)
Raudsepp (Raudsepp)
Saar (Saar, Sahr)
Tamm (Tamm)
KOHANIMED
Halliste kihelkond – Pärnu mk-s
Halliste kogudus – luteri kogudus Halliste khk-s
Kaasiku (Kasiku) talu – Kõpu mp-s
Kolga-Jaani kihelkond – Pärnu mk-s
Kolga-Jaani kogudus – luteri kogudus Kolga-Jaani khk-s
Koosu (Koso) talu – Olustvere mp-s
Kuusalu kihelkond – Harju mk-s
Kuusalu kogudus – luteri kogudus Kuusalu khk-s
Kõpu kihelkond – Pärnu mk-s
Kõpu kogudus – luteri kogudus Kõpu khk-s
Kõpu mõis – Kõpu khk-s
EAA.1234.1.285:88.
EAA.1288.1.330:276, lk 496-7.
38 EAA.1288.1.330:276, lk 496-7.
39 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
40 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
41 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
42 EAA.1287.1.128:116, L 100-a.
36
37
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Kõpu-Nuia alevik – Kõpu khk-s
Kärstna mõis – Paistu khk-s
Küti (Kütti) talu – Nabala mp-s
Lahmuse mõis – Kolga-Jaani khk-s
Laua (Laua) talu – Olustvere mp-s
Musta (Musta) talu – Mõisaküla külas
Mõisaküla küla – Olustvere mp-s
Nabala mõis – Põltsamaa khk-s
Olustvere mõis – Kolga-Jaani khk-s
Olustvere mõis – Kolga-Jaani khk-s
Oomuli mõis – Härgmäe khk-s Lätis; läti keeles Çrðeme
Paadiku (Padiko) talu – Nabala mp-s
Paistu kihelkond – Pärnu mk-s
Paistu kihelkond – Pärnu mk-s
Paistu kogudus – luteri kogudus Paistu khk-s
Penuja mõis – Paistu khk-s
Polli mõis – Kõpu khk-s
Põltsamaa kihelkond – Pärnu mk-s
Põltsamaa kihelkond – Pärnu mk-s
Põltsamaa kirikumõis – Põltsamaa khk-s
Põltsamaa kogudus – luteri kogudus Põltsamaa khk-s
Põltsamaa kogudus – luteri kogudus Põltsamaa khk-s
Pöögle mõis – Kõpu khk-s
Rummu mõis – Kuusalu khk-s
Rõngu küla – Põltsamaa khk-s
Rõuge kihelkond – Tartu mk-s
Rõuge kogudus – luteri kogudus Rõuge khk-s
Sagevere küla – Nabala mp-s
Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna esimene kogudus – adventistide kogudus
Tallinnas
Soosaare (Sosaar) talu – Rõngu külas
Tallinna Peetri kogudus – luteri kogudus Tallinnas
Tartu Peetri kogudus – luteri kogudus Tartus
Vaivara kihelkond – Viru mk-s
Vaivara kogudus – luteri kogudus Vaivara khk-s
Vana-Kariste mõis – Paistu khk-s
Vao mõis – Väike-Maarja khk-s
Pärnu Jaani kogudus – luteri kogudus Pärnus, oli linnakogudus
Pärnu Maarja kogudus – luteri kogudus Pärnus
Väike-Maarja kihelkond – Viru mk-s
Õisu mõis – Paistu khk-s
KASUTATUD ALLIKAD
Eesti Ajalooarhiiv
EAA.1211.1.86. Kuusalu koguduse personaalraamat. 1907-1931.
EAA.1234.1.216. Kolga-Jaani koguduse meetrikaraamat. 1878.
EAA.1234.1.285. Kolga-Jaani koguduse personaalraamat. 1865-1896. Pagineerimata.
EAA.1234.1.293. Kolga-Jaani koguduse personaalraamat. 1918-1939.
EAA.1234.1.31. Kolga-Jaani koguduse meetrikaraamat. 1838.
EAA.1234.1.317. Kolga-Jaani koguduse personaalraamat. 1897-1917.
EAA.1274.1.140. Paistu koguduse meetrikaraamat. 1872.
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EAA.1287.1.128. Põltsamaa koguduse personaalraamat. 1865-1910.
EAA.1287.1.34. Põltsamaa koguduse meetrikaraamat. 1867.
EAA.1287.1.90. Põltsamaa koguduse meetrikaraamat. 1903.
EAA.1288.1.330. Kõpu koguduse personaalraamat. 1861-1908.
EAA.3144.1.102. Pärnu Jaani koguduse personaalraamat. 1891-1940.

Tallinna Linnaarhiiv
TLA.1361.2.45. Tallinna Peetri koguduse I pihtkonna personaalraamat. 1906-1940.
TLA.1361.2.64. Tallinna Peetri koguduse III pihtkonna personaalraamat. 1918-1940.
Uurimuse koostasid Reet Ruusmann ja Fred Puss.
Lugupidamisega
Fred Puss
Juhataja
Lisa: Aruande koostamispõhimõtted 00202.
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ARUANDE KOOSTAMISPÕHIMÕTTED 00202
 Number kõuguaruandes näitab isiku asukohta
kõukude tabelis. Number/täht järeltulijate aruandes on
lihtsalt järjekorranumber.
 Kõugutabelis toodud aastaarvud võivad olla
ligikaudsed. Täpsemalt on see kirjas vastava isiku
andmetes põhitekstis.
 Kliendi antud andmed, millele pole otsitud dokumentaalset tõestust, kuid mida on vaja aruande selguse
tõttu (nt isikute seostamise ja surma kohta) esitada, on
lisatud aruandesse {loogelistes sulgudes}.
 Aruandes on toodud vaid isikud, kelle andmete
esitamine on vajalikud ülesande täitmiseks. Kuna
reeglina saab vabalt kasutatavatest allikatest ühe
perekonna/isiku andmeid koos kuni 1930. aastateni,
on hilisemad andmed juhuslikud. St aruandesse ei
kanta kliendi esitatud andmeid tema lähisugulaste
kohta.
 Allikates esinenud ebaharilikud või ebakorrektsed
nimekujud
(näiteks
Alferd)
ning
muud
kahtlustäratavad faktid (näiteks kahe lapse sündimine
alla aastase vahega) on alla joonitud.
 Kursiivis esitatud kuupäev on vana kalendri järgi.
Uue kalendri kuupäev on toodud vaid siis, kui ta on
kasutatud allikates esinenud. Vanast kalendrist uude
arvestamiseks tuleb 19. saj kuupäevale lisada 12, 20. saj
kuupäevale 13 päeva.
 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
meetrikas pole kuupäevi (kohati kuni 1833. a-ni), on
see eraldi märgitud.
 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).
 Eesnimi – Esitatud on normaliseeritud (tänapäevane,
häälduspärane) nimekuju. Kõik kasutatud allikates
esinenud nimekujud (sh normaliseeritud nimega kattuv)
on antud sulgudes. Sünnikandes (kui seda on kasutatud)
esinenud nimekuju on tähistatud märgiga *,
abielukandes oo ja surmakandes +. Kui nimekujude
hulgas esineb selliselt tähistatud nimi, siis on vastavalt
sünni-, abielu- või surmaandmed saadud primaarsest
allikast selle sündmuse kohta (meetrikasissekanne või
akt). Teistel juhtudel on vastava sündmuse aeg ja koht
saadud sekundaarsest allikast ning see ei pruugi olla
täpne.
 Perekonnanimi – Esitatud on perekonnanimi tema
viimasel
teadaoleval
või
levinuimal
kujul.
Perekonnanime kõik kasutatud allikates esinenud
variandid on näidatud aruande 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. 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, on kohaks
märgitud kogudus. Vaderite nimed on esitatud
võimaluse korral normaliseeritud kujul, seepärast tuleb
nende kirjapilti suhtuda reservatsiooniga. Kursiivis
esitatud vaderite nimed on esitatud originaalallika järgi.

10/11

 Abielu – Tingimuslik (<) abieluaasta on esitatud
esimese dokumendi aasta järgi, kus abielu on märgitud.
Tegelik abiellumine võis toimuda aastakümneid varem.
 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 fakt
“-1850- hk: Matsi talus”, et isik oli seal registreeritud
(hingekirjas), kuid ei pruukinud seal elada. Seda võib olla
võimalik kontrollida ainult lisauurimusega, kuid see ei
pruugi lihtsasti välja tulla, kui isik ei abiellunud või tal ei
sündinud lapsi nendel aastatel või on need sündmused
toimunud kodukogudusest väljaspool. Ilma lühendita
“hk” esitatud andmed on enamasti pärit tegelikku
elukohta kajastavatest allikatest. Valla liikmeks olemine
ei näita tihti tegelikku elukohta, koguduse liikmeks
saamine tavaliselt näitab.
Naiste kohta pole märgitud tema staatust talus ega
elukohta, kuna see on enamasti otseselt seotud tema
abikaasa andmetega 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 ning
juhtudel, kui on kahtlus, et abikaasad elasid lahus (pms
20. sajandil).
Laste loetelu ei pruugi olla täielik, see oleneb kasutatud
allikatest. Vaid siis, kui see on vastavalt märgitud, on
teada kõik lapsed või kõik mingil perioodil elus olnud
lapsed vmt. Kui sellist märkust pole, siis võis isikul olla
veel lapsi peale aruandes kirjas oleva(te).
Usutunnistuse kohta on teave vaid siis, kui isik polnud
luteri usku. Kuna usku vahetati, on püütud dateerida,
mis ajal oli isik teist usku.
 Surm – Surm võib olla märgitud ajavahemikuna.
Abielunaiste puhul on märgitud kasutatud allikatest
selgunud viimane kindel (või tõenäoline) teada olev
elusoleku aasta. Surmaaja leidmine võib olla olenevalt
piirkonnast ja usutunnistusest ajamahukas. Aastatest
1940-1992 surmaaja leidmine võib olla raskendatud,
kui isik muutis elukohta. Surma põhjus, mis võib olla
mitmeti mõistetav, on esitatud ka originaalkeeles.
Üldiselt kuni 20. sajandini (tihti 1926. a-ni)
Kasutatud lühendid ja märgid
* – sündis
(*) – ristiti
+ – suri
(+) – maeti
hk – hingekirjutuse süsteemi järgi
khk – kihelkond
mk – maakond
mp – mõisapiirkond
om – kasutatud allikas on nimi omastavas
käändes
p – poeg
ptk – pihtkond
R, V, RV – ristivanemad
t – tütar

matmiskohta surmasissekandesse ei märgitud (v.a
õigeusu kirikus).
 Märkused – On märgitud, kui edasiste andmete
leidmine isiku päritolu kohta on tõenäoliselt
raskendatud (enamasti naiste, kasulaste, sulaste,
mõisatööliste jt selliste puhul). Pole märgitud, kui
lisauuringuga on võimalik selgitada isiku esivanemaid
veel kaugemale, kuna enamasti on see võimalik.
 [Nurksulgudes] olev teave on tõenäoline, kuid
kasutatud allikatest see otseselt ei selgu (nõuab
lisaotsimist).
 Viited
–
Viidatud
on
järgmiselt:
Arhiiv.fond.nimistu.säilik:Saaga pildi number, lehe või
lehekülje nr. Saaga pildi viite olemasolul on võimalik
viidatud
lehekülge
Saaga
keskkonnas
(www.ra.ee/saaga) avada, kopeerides viitekoodi
(näiteks EAA.1241.1.23:32) vastavasse lahtrisse Saaga
avalehel. Vajalik on tasuta registreerimine. Kui on
vaid viide ilma kooloni järel oleva numbrita, puudus
allikas aruande koostamise ajal Saagast.
 Perekonnanimede variandid – Esitatud on
kasutatud allikates esinenud perekonnanime variandid
kõikide seda nime kandud isikute kohta.
 Kohanimed – Talu nimi on esitatud normaliseeritud
kujul, st kirjakeelestatud, tuletades tõenäolise
tänapäevase nimekuju, võimalusel on kontrollitud
praegu esinevat nimekuju. Kõik talu nime allikates
esinenud kujud on toodud sulgudes. Nimekujud, mis
pole kindlalt seostatavad antud taluga, kuid tõenäoliselt
on siiski tegu sama talu või selle järeltulijaga (näiteks
leidsime sarnase nime kaardilt või praeguste
katastriüksuste nimede hulgas), on esitatud \\ vahel.
Esitatud ei ole vaderite nimedes leiduvate talude
nimesid. Administratiivne jaotus on esitatud kohanime
esinemise aegsena ning ei taotle ajaloolise ülevaate
andmist, vaid kohanime identifitseerimist.
 Kasutatud allikad - Esitatud on kasutatud allikad
asukohtade kaupa. Arhiiviallikate puhul on kirjas
arhiiviviide, pealkiri ning piirdaatumid. Kui allika
piirdaatumid on kursiivis, siis ei leitud sellest säilikust
teavet uuritavate isikute kohta.

Lisateave
OÜ Eesti Isikuloo Keskus
Tiigi 10-51
51003 Tartu
http://www.isik.ee
info@isik.ee
Tel/faks 742 0882, mobiil 52 88 329
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