NÄIDISARUANNE. Tekstis toodud isikuja kohanimed ega allikaviited ei vasta
tegelikkusele, muudetud on ka kuupäevi.

MARTINSON 130820
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 10.11.2013
Uurimuse ülesanne oli leida andmeid Karl Martinsoni/Meelespea eluloo kohta
põhirõhuga aastatel 1910-1940 kokku lepitud töömahu ulatuses.
Alustasime kliendi andmete põhjal ja kasutasime selleks kõigepealt Kanepi koguduse
kirikuraamatuid. Sealt saadud andmeid täiendasime Suure-Kanepi vallavalitsuse (fondid
EAA.1945 ning ERA.4332) ja Võru koguduse kirikuraamatute (fond EAA.3151)
materjalidega. Lisaks leidsime infot Karl Martinsoni elukäigu kohta Võrumaa
väeteenistuskomisjoni fondist (EAA.322).
Edaspidi on võimalik uurimust jätkata aruandes toodud isikute esivanemate ja
järeltulijate andmete täiendamisel (kui pole kirjas teisiti), samuti leida juurde nende
eluloolisi andmeid. Kanepi koguduse meetrikaraamatud algavad aastast 1688, kuid ei ole
säilinud tervikuna. Sama koguduse personaalraamatud algavad ca aastast 1840. Karl
Martinsoni eluloo osas on võimalik leida andmeid tema koolihariduse kohta Kanepi
koguduse fondist (EAA.3332) kihelkonnakooli puudutava materjali hulgast ning Kanepi
algkooli fondist (ERA.4464). Karl Meelespea elu ja tegevuse kohta Teise maailmasõja
ning Nõukogude okupatsiooni ajal on võimalik andmeid leida Võru vallavalitsuse
1939-1944 (fond ERA.4632), Võru valla tööliste ja saadikute nõukogu täitevkomitee
1944-1950 (fond VAMA.67), Tahula küla tööliste ja saadikute nõukogu täitevkomitee
1945-1954 (fond VAMA.31) ja Võru küla rahasaadikute nõukogu täitevkomitee
1946-1992 (fond VAMA.29) materjale kasutades.
Kuni Karli perekonnanime eestistamiseni on uurimuses kasutatud tema varasemat
perekonnanime normeeritud kuju Martinson, kuna selline nimekuju oli meie poolt
läbitöötatud allikmaterjalis rohkemalt kasutuses (sealhulgas ka kirillitsas).
Arhiiviallikatele on tekstis viidatud 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. Esitatud on kasutatud allikad asukohtade kaupa. Arhiiviallikate puhul on
kirjas arhiiviviide, pealkiri ning piirdaatumid.
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.
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Karl (*Karl, ooKarl, ooKarel, Karl, Kaarel, Карлъ)1 Martinson sündis 11.02.18782
kell 4 õhtul Pühajärve mõisapiirkonnas. Ristiti 26.02.1878 Kanepi koguduses kohaliku
pastori poolt. Vaderid: Kusta Martinson, Karl Vilser, Liisa Jaakson ja Viiu Kider.3
Karli isa Juhan (Juhhann, Juhhan, Juhan, Юганъ, om. Јоханновъ, ekslikult ka om.
Јаана) Härma Peetri (Peter, Peteri, Peeter, om. Патровъ, om. Пeтрова) poeg Martinson
ehk ka Sooääre Juhan Martinson sündis 23.06.1843 Pühajärve mõisapiirkonnas.
Nähtavasti elas 1843-1846 ja hiljem Pühajärve mõisapiirkonnas. Nähtavasti elas enne ja
1850 kuni hiljemalt 1867 Härma talus. Leeritati 31.03.1860 Kanepi koguduses. Nähtavasti
elas alates hiljemalt 1867-1913 Sooääre talus. Suri 15.01.1913 nähtavasti Sooääre talus.4
Juhan Martinson abiellus 26.12.1864 Kanepi koguduses Leen Prometiga. Nähtavasti
läks ta pärast abiellumist oma abikaasa isatallu koduväiks.5
Karli ema Leen (Leen, Лена) Nigula (Niggolas) tütar Promet sündis 22.09.1848
Järva-Jaani pastoraadis. 1860 lahkus Järva-Jaani kogudusest ja liitus Kanepi kogudusega.
Nähtavasti elas 1860-1864 Sooääre talus, vallaline, lasteta. Leeritati 01.11.1864 Kanepi
koguduses. Nähtavasti elas enne ja 1913-1915 Sooääre talus. Suri 23.02.1915 nähtavasti
Sooääre talus.6
Juhani ja Leenu lapsed (teada on kõik lapsed):
I) tütar Liisa (Lisa) Martinson sündis 15.11.1874 Pühajärve mõisapiirkonnas. Nähtavasti
elas 1874-1885 Sooääre talus. Suri 16.12.1885 nähtavasti Sooääre talus.7
II) poeg Karl Martinson sündis 11.02.1878 Pühajärve mõisapiirkonnas.
Nähtavasti elas Karl 1878-1896 ja hiljem Sooääre talus.8 Suure-Kanepi valla liikmete
1893-1909 perekonnakirja järgi oli Karl Martinsoni isa olnud hingekirjas Hindo talus.9
Siinjuures tuleb aga ära märkida, et vastav allikaliik ei kajasta vallaliikmete tegelikku
elukohta, vaid ainult nende hingekirjutuse kohta. Karli enda või tema vanemate kohta
seal allikas tolle aja kohta täpsem elukoht kirjas ei ole.
Karl leeritati 10.04.1894 Kanepi koguduses.10 Kanepi koguduse leerilaste andmed
alates 1892. aastast säilitatakse koguduse kantseleis, seetõttu pole käesoleva uurimuse
jaoks neid andmeid kasutatud. Tema leeriteadmisi pole märgitud Kanepi koguduse
personaalraamatutesse, nagu seda sageli tehti.
Vähemalt aastal 1899 elas Karl Vaivara külas. Seejuures oli Vaivara küla Suure-Kanepi
valla suurim küla.11 Karl võeti 1899 kutsealusena arvele Võrumaa väeteenistuskomisjonis.
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.
2 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.
3 EAA.3332.1.436:186; EAA.322.1.492:447-8, L 242p-243; EAA.3151.1.199:82; ERA.4332.1.148:47, L 43p4.
4 EAA.3332.1.442:107, lk 207-8; EAA.3332.1.443:295, L 279-a; EAA.3332.1.444:292, L 285-a;
EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.322.1.492:447-8, L 242p-243.
5 EAA.3332.1.443:295, L 279-a.
6 EAA.3332.1.443:295, :297, L 279-a, 281-a; EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.322.1.492:447-8, L 242p243.
7 EAA.3332.1.444:292, L 285-a.
8 EAA.3332.1.444:292, L 285-a.
9 EAA.1945.1.36:317-8, L 312-3.
10 EAA.3332.1.444:292, L 285-a.
11 Aus, Mari. Pildikesi Kanepi kihelkonnast I, lk 16.
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Arvelevõtmislehe järgi oli ta õppinud kihelkonnakoolis, nähtavasti Kanepi
kihelkonnakoolis, ning teda polnud kohtulikult karistatud. Karlile kui pere ainsale pojale
kohaldati väeteenistusse võtmisel esimese järgu soodustus, mis tähendas, et ta määrati
09.10.1899 teise järgu maakaitseväkke ehk reservi.12
Karl elas vähemalt aastal 1906 Kanepi koguduse 1892-1927 abiellunute pearaamatu
järgi Suure-Kanepi vallas, Võru koguduse 1879-1927 abiellunute pearaamatu järgi aga
Võrus.13 Pigem on usutav neist viimane, sest Kanepi raamatus võisid andmed olla
aegunud ning neid kirjutati ühest raamatust teise ümber ilma ajakohastamata.
Karl Martinson abiellus 10.12.1906 Võru koguduses Miina Matsiniga. Kihlus
registreeriti 13.11.1906 Võru koguduses, kuulutati 26.10, 03.12 ja 10.12 Kanepi
koguduses ning 19.11, 26.11. ja 03.12 Võru koguduses. Laulatas Võru koguduse
kirikuõpetaja Võru kirikus. See oli mõlemale esimene abielu.14
Karli abikaasa Liisa (ooLiiso, Liiso, Liisa, Лиза) Mihkli (Mihkel, om. Михкелева) tütar
Matsin sündis 07.08.1884 Pilkuse mõisapiirkonnas. Ristiti 19.08.1884 nähtavasti Karula
koguduses. Nähtavasti enne ja 1894-1906 elas Pilkuse mõisapiirkonnas, vallaline, lasteta.
Leeritati 14.11.1899 Karula koguduses. 1906 lahkus Karula kogudusest ja liitus Võru
kogudusega. 1906 elas Võrus, vallaline, lasteta.15
Karli ja Liisa lapsed (teada on kõik lapsed):
I) poeg Osvald (Oswald, Освальдт, Освальдъ) Martinson sündis 29.09.1907 Pühajärve
mõisapiirkonnas. Ristiti 10.10.1907 nähtavasti Kanepi koguduses. Nähtavasti elas
1907-1911 Sooääre talus. Suri 17.10.1911 nähtavasti Sooääre talus.16
II) poeg Aleksander (Aleksander, Александръ) Martinson/Meelespea sündis 10.08.1909
Pühajärve mõisapiirkonnas. Ristiti 23.08.1909 nähtavasti Kanepi koguduses.
Nähtavasti elas 1909-1937 ja hiljem esialgu Sooääre talus, hiljem Tallinnas. Leeritati
28.11.1926 Kanepi koguduses. 05.08.1936 sai Tallinna linna perekonnaseisu ametniku
otsusega uueks perekonnanimeks Meelespea. 24.05.1936 omandas Aleksander 247 kr
ja 50 sendi eest Suur-Karja tänaval kvartal nr 30 krundi nr. 109 suurusega 1237 m².
Tema kohta saadeti 1936 personaalraamatust väljavõte perekirjade avamiseks.17
III) poeg Rudolf (Rudolf, Рудольфъ) Martinson/Meelespea sündis 05/18.07.1911
Pühajärve mõisapiirkonnas. Ristiti 14.08.1911 nähtavasti Kanepi koguduses.
Nähtavasti elas 1911-1935 Sooääre talus. 1935 lahkus Kanepi kogudusest ja liitus
Järva-Jaani kogudusega. 1937 ning enne ja pärast elas Peetri vallas. 01.03.1937 sai
Peetri valla perekonnaseisu ametniku otsusega uueks perekonnanimeks Meelespea.
Tema kohta saadeti 1936 personaalraamatust väljavõte perekirjade avamiseks. Tema
lühielulugu (eelkõige tegevus luteri pastorina) leidub Konrad Veemi raamatus “Eesti
vaba rahvakirik” (Stockholm, 1990), lk 443.18
IV) poeg Johannes (Johannes, Јоганнесъ) Martinson/Meelespea sündis 30.10.1912
Pühajärve mõisapiirkonnas. Ristiti 21.10.1912 nähtavasti Kanepi koguduses.
Nähtavasti elas 1912-1937 ja hiljem esialgu Sooääre talus, hiljem Tallinnas. Leeritati
09.12.1928 Kanepi koguduses. 05.08.1936 sai Tallinna linna perekonnaseisu ametniku
otsusega uueks perekonnanimeks Meelespea. Tema kohta saadeti 1936
personaalraamatust väljavõte perekirjade avamiseks.19
EAA.322.1.492:447-8, L 242p-243.
EAA.3332.1.449:65; EAA.3151.1.199:82.
14 EAA.3332.1.449:65; EAA.3151.1.199:82.
15 EAA.3133.1.137:74, L 56-6; EAA.3151.1.193:550, L 287-a; EAA.3332.1.449:65; EAA.3151.1.199:82;
EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.37:218, L 216-7; ERA.4332.1.148:47, L 43p-4.
16 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.36:317-8, L 312-3; EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
17 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; ERA.2231.5.393; EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
18 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
19 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
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V) tütar Ella (Ella, Элла) Martinson sündis 26.12.1913 Pühajärve mõisapiirkonnas.
Ristiti 06.01.1914 nähtavasti Kanepi koguduses. Nähtavasti elas 1913-1937 ja hiljem
Sooääre talus. Tema kohta saadeti 1936 personaalraamatust väljavõte perekirjade
avamiseks.20
VI) poeg Karl Friedrich (Karl Friedrich, Kaarel, Karl, Karl Fr, Карлъ-Фридрихъ)
Martinson/Meelespea sündis 17/30.12.1915 Pühajärve mõisapiirkonnas. Ristiti
27.12.1915 nähtavasti Kanepi koguduses. Nähtavasti elas 1915-1937 ja hiljem Sooääre
talus. 02.02.1966 ordineeriti Otepää luteri koguduse aseõpetajaks. 1971-1990 ja hiljem
oli Rõngu koguduse hooldajaõpetaja.21
VII) poeg Osvald (Osvald, Освальдъ) Martinson sündis 15.08.1918 Pühajärve
mõisapiirkonnas. Ristiti 15.09.1918 nähtavasti Kanepi koguduses. Nähtavasti elas
1915-1921 Sooääre talus. Suri 20.03.1921 nähtavasti Sooääre talus.22
VIII) poeg Joosep (Joosep) Martinson/Meelespea sündis 28.07.1921 Pühajärve
mõisapiirkonnas. Ristiti 04.09.1921 nähtavasti Kanepi koguduses. Nähtavasti elas
1921-1937 ja hiljem Sooääre talus. 03.03.1938 sai Suure-Kanepi valla
perekonnaseisuametniku otsusega uueks perekonnanimeks Meelespea.23
Suure-Kanepi valla 1909-1919 nimejuhataja järgi elas Karl Martinson koos oma perega
ning vanematega talus, mis on tähistatud numbriga 537. Tema juurde on märgitud, et ta
oli vallavanem ning see märkus on hiljem maha tõmmatud.24 Nimejuhatajatega kaasas
käiv talude nimekiri koos numbritega ei ole aga säilinud, mistõttu pole võimalik kindlalt
välja selgitada, millist talu on selle numbri all täpselt mõeldud. Nähtavasti oli tegemist
Sooääre taluga. Karl Martinson täpsemat elukohta 20. sajandi esimestel kümnenditel ei
ole märgitud ka Kanepi koguduse kirikuraamatutes tema laste sünnikirjete juurde, kuna
seal on laste sünnikohad välja toodud üksnes mõisa täpsusega.25
14.12.1909 valiti Karl Martinson Suure-Kanepi vallavanemaks. Ta sai kokku 150
poolthäält ja 90 vastuhäält, erapooletuid ei olnud. Tema vastaskandidaadid olid Juhan
Truu, Gustav Puu, Jakob Enno, Jakob Hark ja Aleksander Allik. Juhan Truu sai 80
poolthäält ja 160 vastuhäält, ülejäänud kandidaadid loobusid oma kandidatuurist. Karli
juurde on märgitud, et ta oskas eesti ja vene keeles lugeda ja kirjutada. Ta valiti
vallavanemaks ametiperioodiks 01.01.1910-01.01.1913.26 Uuesti ta ei kandideerinud,
01.01.1913-01.01.1916 oli Suure-Kanepi vallavanem juba Mihkel Muska.27
Valimisõigus oli valla täiskogul kui vallaomavalitsuse kõrgemail organil. Sellesse
kuulusid kõik peremehed (Nii rendikohapidajad kui pärisperemehed) ja maatute
(peremeeste täiskasvanud pojad, talusulaste, mõisatööliste ja vabadike esindajad)
esindajad. Majanduslike ja ühiskondlike küsimuste lahendamiseks valiti vallavolikogu,
kellest vähemalt poole pidid moodustama peremeeste esindajad. Tähtsaim ametnik oli
täiskogu valitud vallavanem, kes oli volikogu juhatajaks ja selle otsuste täitjaks.
Vallavanemaks pidi olema keegi peremeestest – vastutusvõimeline ja küps tegelane. Tal
oli valla piires, välja arvatud mõisamaa, talupojaseisusest isikute üle ka politseivõim ja
õigus karistada süüdlasi kuni kahepäevase aresti, ühiskondliku töö või kuni üherublase
rahatrahviga.28
EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.38:237, L 236-a; ERA.4332.1.148:47, L 43p-4;
ERA.4332.1.183:71, L 121; Veem, Konrad. Eesti vaba rahvakirik, lk 432.
22 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; EAA.1945.1.38:237, L 236-a.
23 EAA.3332.1.454:353, L 327-a; Riigi Teataja Lisa. Nr 23-1938, lk 993.
24 EAA.1945.1.37:218, L 216-7.
25 EAA.3332.1.446; EAA.3332.1.447.
26 EAA.1945.1.42, L 34, 37.
27 EAA.1945.1.43, L 29.
28 Eesti ajalugu V, lk 142.
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Karl Martinson tegevusest vallavanemana aastatel 1911-1912 annavad hea ülevaate
Eesti rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikate veebikeskkonna Saaga kaudu kättesaadavad
Suure-Kanepi valla täiskogu ja volikogu protokollid, mis on koostatud paralleelselt vene
ja eesti keeles.29 Kuna protokollides on tema kui vallavanema nimi läbiv, ei olnud siinse
uurimuse piires mõistlik hakata tema ametialast tegevust kokku võtma. Seda enam, et
allikas ise on eestikeelsena internetist vabalt kättesaadav.
Vallavanemana tegeles Karl Martinson nähtavasti ka Nõuni mõisa nõrgamõistuslike maja
loomise jaoks raha kogumisega. Sellest rahakogumisest on säilinud Suure-Kanepi valla
fondis mahukas toimik, mis sisaldab enamjaolt erinevaid kviitungeid raha vastuvõtmise
kohta.30 Otsus Võrumaa vaimuhaigetemaja ehitamisele kaasaaitamise kohta oli arutlusel
Suure-Kanepi vallavolikogu istungil 01.07.1909. Et Otepää vald ei soovi põllupanga käest
nimetatud maatükki osta, otsustas Kanepi-Suure valla volikogu selle 101 dess. (110,3 ha) suuruse
maatüki osta ja määras selleks 5000 rubla. Sinna ehitatakse siis vaimuhaigete maja, mille kuludest on
lubanud peaaegu kõik Võrumaa vallad osa võtta. 80 dess. (87,4 ha) nimetatud maatükist otsustati
jaotada ja müüa Kanepi-Suure valla maata inimestele sama hinna eest, mida vald ise maatainimestele
maksab.31
Kliendi andmeil käis Karl 1910. aastal Riias tsaariga kohtumas. Meie kasutatud allikaist
ei leidnud me mingit teavet Karl Martinson Riia külastuse kohta 1910. aastal. Eesti
kultuuriloolises veebis on aga märgitud, et 1910. aasta juuli alguses tähistatakse Riias linna
alistumise tähtpäeva Vene vägedele. Pidustustest võtavad osa väga paljud esindajad ja organisatsioonid
(eesti vallavanemad) Liivimaa-Eesti osast. Riiat külastab keiser Nikolai II, avatakse Peeter I
ausammas.32 Seega võis Karl Martinson tõepoolest Riias käia. Suure-Kanepi valla 1910
sissetulekute ja väljaminekute raamatut pole säilinud. Selle väljaselgitamine, kas Eesti
vallavanemad keisriga ka spetsiaalselt kohtusid, ei mahtunud siinse uurimuse piiresse.
Suure-Kanepi valla 1927 elanike nimekirjas on Karl Martinson elukoha Uustalu 6 talu
(suurusega 37,5 ha) juurde märgitud kuupäev 18.07.1911.33 Tegemist võib olla talu
päriseksostmise kuupäevaga. Uustalu talu on nähtavasti seesama, mis Sooääre talu.
Näiteks on Pühajärve mõisa 1858 hingeloendis Uustalu talu paralleelnimeks märgitud
Sovaere.34 Kuna Võrumaa kinnistusarhiiv 1919. aastal hävis, ei ole võimalik välja selgitada
midagi täpsemat Uustalu 6 talu ning Karl Martinson kohta Uustalu 6 talu
kinnistutoimikust ega ka kinnistusregistritest.
Suure-Kanepi valla 1914-1915 täiskogu ja volikogu protokollid kinnitavad, et neil
aastail polnud Karl Martinson enam vallavanem.35 Nähtavasti on ka sellest paralleelselt
vene- ja eestikeelsest protokolliraamatust võimalik leida temaga seotud teavet, kuid selle
kokkuvõtmine ei mahtunud siinse uurimuse piiresse.
Vähemalt aastal 1927 elas Karl Martinson Uustalu 6 talus, oli talu peremees ja tegeles
põllutööga. Karli elukoht oli samasugune ka vähemalt aastal 1930.36
Vähemalt aastal 1938 elas Karl Martinson jätkuvalt Uustalu 6 talus. 03.03.1938 sai ta
Suure-Kanepi valla perekonnaseisuametniku otsusega koos abikaasa Liisa ja poja
Joosepiga uueks perekonnanimeks Meelespea.37 1938 maaüksuste nimekirja järgi kuulus
Karl Martinsonile Uustalu 6 talu suurusega 38,54 ha.38

EAA.1945.1.9.
EAA.1945.1.33.
31 Aus, Mari. Pildikesi Kanepi kihelkonnast I, lk 25.
32 Eesti kultuurilooline veeb, 10.12.2013. Kursiivis esitatud tekst on otsene tsitaat allikast.
33 ERA.4332.1.148:47, L 43p-4.
34 EAA.1865.4.313/1:76, L 104p-5.
35 EAA.1945.1.10:3, L 2.
36 ERA.4332.1.148:47, L 43p-4; ERA.4332.1.183:71, L 121.
37 EAA.1945.1.76:55, L 54; Riigi Teataja Lisa. Nr 9-1938, lk 439; Riigi Teataja Lisa. Nr 23-1938, lk 993.
38 1938. a maaüksuste andmebaas.
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PEREKONNANIMED39
Meelespea (Meelespea)
Martinson (Martinson, Martinson, Рейнартъ, Рейнардъ)
Matsin (Matsin, Matzin, Мацинъ)
Promet (Promet)
KOHANIMED40
Hindo (Хиндо) talu – Vaivara külas
Härma (Herma) talu – Vaivara külas
Järva-Jaani kihelkond – Saare mk-s
Järva-Jaani kogudus – luteri kogudus Järva-Jaani khk-s
Järva-Jaani pastoraat – Järva-Jaani khk-s
Kanepi kihelkond – Saare mk-s
Kanepi kogudus – luteri kogudus Kanepi khk-s
Karula kihelkond – Saare mk-s
Karula kogudus – luteri kogudus Karula khk-s
Kihelkonna kihelkond – Saare mk-s
Nõuni mõis – Kihelkonna khk-s
Pihtla vald – Järva-Jaani khk-s
Pilkuse mõis – Karula khk-s
Pühajärve mõis – Kanepi khk-s
Sooääre (Sooäre, Sooääre, Sovaere) talu – ka Uustalu talu, Vaivara külas
Suure-Kanepi vald – Kanepi khk-s
Uustalu (Uustallo, Ustallo, Uustalu) talu – ka Sooääre talu, Vaivara külas
Vaivara küla – Pühajärve mp-s, Suure-Kanepi vallas
Võru kogudus – luteri kogudus Võru linnas
KASUTATUD ALLIKAD
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40 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.
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1909-1912.
EAA.1945.1.43. Nimekirjad ja kirjavahetus vallavalitsuse liikmete valimise kohta.
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