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MERI 30906 
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 15.01.2003 
 
Uurimuse ülesanne oli selgitada välja Ernst Meri nii nais- kui ka meesliinis esivanemad 
kokku lepitud töömahu ulatuses. 
 
Kliendi esitatud andmete põhjal alustasime uurimistööd toodud andmete kontrollimisega 
19. ja 20. sajandi vahetusel peetud Järva-Padise koguduse personaalraamatust. Saanud 
kinnitust ning lisateavet kliendi poolt esitatud andmetele pöördusime juba Metsaküla,  
Suurejõe ning Väikemõisa mõisate hingeloendite poole aastaist, 1826, 1834, 1850 ning 
1858. Kasutamist leidsid veel Järva-Padise ja Viru-Padise koguduste meetrikad. 
Viru-Padise puhul ei kasutanud me personaalraamatuid, kuna need pole uurijatele 2004. 
aastani kättesaadavad. Edaspidi saaks ka neid kasutada. 
 
Edaspidi on võimalik uurimust jätkata aruandes toodud isikute esivanemate andmete 
täiendamisel, samuti leida juurde nende eluloolisi andmeid. Ajalise piirangu tõttu ei 
leidnud kasutamist mitmed allikad, näiteks vanemad hingeloendid (mis on säilinud 
täielikult alates vanimast, 1782. a omast) ning kirikuraamatud (Järva-Padise puhul alates 
1710, Viru-Padise puhul alates 1711).  
 
 

NÄIDISARUANNE. Tekstis toodud 
isiku- ja kohanimed ei vasta tegelikkusele, 

muudetud on ka kuupäevi. 
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          Ants Meri        
          ca 1784-ca 1839  Ants    64 
       Juhan Meri |  16   |  32 |  65 
       *ca 1819  |   |     66 
      |  8   | Leenu    33 |  67 
      |   | *ca 1789   Rein    68 
    Jaagup Meri |     17   |  34 |  69 
    1854-1897  |      |     70 
   |  4   |    Mihkel Kask   35 |  71 
   |   |    *ca 1797   Mihkel    72 
   |   | Anu Kask |  18   |  36 |  73 
   |   | ca 1826-1905 |   |     74 
   |     9   | Liisu    37 |  75 
 Juhan Eduard |      | *ca  1786  Ants    76 
 Meri  |        19   |  38 |  77 
 *1881  |         |     78 
|  2   |       Juhan Paju   39 |  79 
|   |       *ca 1798   Andrus, ca 1776-ca 1817     [Laas] 80 
|   |    Peet Paju |  20 |    40 |  81 
|   |    *ca 1822  |   | Ann, *ca 1761  Peeter 82 
|   |   |  10   | Kreet    41 |  83 
|   |   |   | *ca 1797   Juhan    84 
|   | Ingel Paju  |     21 |    42 |  85 
|   | 1857-1919  |      |     86 
|     5   |    Pärt Kirves   43 |  87 
|      |    *ca 1797   Pent, ca 1760-ca 1823      [Nigulas] 88 
|      | Mare Kirves |  22 |    44 |  89 
|      | *ca 1826  |   |     90 
|        11   | Liisu    45 |  91 
|         | *ca 1791   Toomas   92 
| Ernst Meri         23 |    46 |  93 
| 1932           |     94 
|                1            47 |  95 
|          Aadu       96 
|       Juhan  |  24 |    48 |  97 
|       ca 1803-ca 1829 |   |     98 
|      |  12   |     49 |  99 
|      |   |        100 
|    Jaagup Mill |     25 |    50 |  101 
|    ca 1826-1905 |      |     102 
|   |  6   |        51 |  103 
|   |   |    Ants       104 
|   |   | Anu  |  26 |    52 |  105 
|   |   | *ca 1800  |   |     106 
|   |     13   |     53 |  107 
|   |      |        108 
| Miina Mill  |        27 |    54 |  109 
| *1890  |         |     110 
  3   |           55 |  111 
   |       Jüri       112 
   |    Jüri Mets |  28 |    56 |  113 
   |    *ca 1803  |   |     114 
   |   |  14   |     57 |  115 
   |   |   |        116 
   | Tiina  Mets |     29 |    58 |  117 
   | 1849-1930  |      |     118 
     7   |        59 |  119 
      |    Ants       120 
      | Triinu  |  30 |    60 |  121 
      | *ca 1812  |   |     122 
        15   |     61 |  123 
         |        124 
           31 |    62 |  125 
            |     126 
              63 |  127 
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1. Ernst (Ernst) Meri. *30.08.1932 [Metsaküla mp-s], ristiti 23.01.1932 [Järva-Padise 
koguduses]. \1932-1933- elas Metsaküla mp-s]. 
 
2. Juhan Eduard (*Juhan Eduard, Jîãàíú Åäóàðäú, Juhan Eduard, Juh. Ed.) Meri. 
*25.08.1881 öösel kell 3 Sassi Antsu talus, ristiti 05.08.1881 Harju-Padise koguduses. V: 
Ants Meri, Jaagup Paulmann, Elise Margarethe Paulmann. Leeritati 15.08.1899 
[Järva-Padise koguduses]. [-1900-1933- elas Metsaküla mp-s]. -1914- elas Järva-Padise 
mp-s. -1916-, -1920-, -1922- elas Metsaküla mp-s. 
Abiellus 09.08.1910 [Järva-Padise koguduses] Miina Milliga. 
3. Miina (Mina) Mill. *24.08.1890 Metsaküla mp-s, ristiti [Järva-Padise koguduses]. 
Leeritati 15.08.1907 [Järva-Padise koguduses]. [1933 elus]. 
Lapsed (teada on kõik lapsed): 

1. t. Agathe (Agathe) Meri. *20.08.1911 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise 
koguduses]. Leeritati 17.08.1928(?) [Järva-Padise koguduses]. \1911-1933- elas 
Metsaküla mp-s]. 

2. t. Harda (Harda) Meri. *13.08.1913 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise 
koguduses]. \1913 elas Metsaküla mp-s]. Suri 29.01.1914 [Metsaküla mp-s, maeti 
Järva-Padise koguduses]. 

3. p. Oskar (Oskar) Meri. *01.08.1914 Järva-Padise mp-s, ristiti [Järva-Padise 
koguduses]. \1914-1933- elas Metsaküla mp-s]. 

4. t. Selma (Selma) Meri. *16.01.1916 Metsaküla mp-s, ristiti [Järva-Padise 
koguduses]. \1916-1933- elas Metsaküla mp-s]. 

5. t. Hulda (Hulda) Meri. *24.08.1920 Metsaküla mp-s, ristiti [Järva-Padise 
koguduses]. \1920-1933- elas Metsaküla mp-s]. 

6. t. Helga (Helga) Meri. *21.08.1922 Metsaküla mp-s, ristiti 28.08.1922 
[Järva-Padise koguduses]. \1922-1933- elas Metsaküla mp-s]. 

7. p. Raul (Raul) Meri. *25.08.1925 [Metsaküla mp-s], ristiti 19.08.1925 [Järva-Padise 
koguduses]. \1925-1933- elas Metsaküla mp-s]. 

8. p. Ernst Meri. *30.08.1932. Vt nr 1. 
 
4. Jaagup (*Jakob, Jacob, Jakob) Meri. *22.01.1854 kell 8 hommikul Uuetoa talus, ristiti 
05.02.1854 Järva-Padise koguduses. V: Vaestemetsa Jaagup Kross, Kuusiku Villem 
Jürisson(?), Jüri Kaulmanni naine Liisu. -1858- hk: Uuetoa 3 talus. Leeritati 05.08.1873 
[Järva-Padise koguduses]. [-1900-1933- elas Metsaküla mp-s]. 
Abiellus 18.08.1880 [Järva-Padise koguduses] Ingel Pajuga. Harju-Padise koguduses 
nimetatud kuupäevast antud abielu ei leidu. 
5. Ingel (*Ingel, Ingel) Paju. *05.08.1857 hommikul kell 10 Hallimaa külas, ristiti 
07.08.1857 Viru-Padise koguduses. V: sulane Juhan Johannson, teenija Liisu Johannson, 
sulase Ants Kareda naine Ingel. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe tütar]. 
Leeritati 10.08.1875 [Viru-Padise koguduses]. Suri 23.01.1919 Metsaküla mp-s, maeti 
[Järva-Padise koguduses]. 
Lapsed (teada on kõik 1890 elus olnud ja hiljem sündinud lapsed): 

1. p. Juhan Eduard Meri. *25.08.1881. Vt nr 2. 
2. t. Maria (Maria) Meri. *21.08.1884 [Metsaküla mp-s], ristiti Harju-Padise 

koguduses. Leeritati 1901 [Järva-Padise koguduses]. Lahkus 04.08.1924 
Järva-Padise kogudusest astudes �adventisti usku�. [-1900-1924- elas Metsaküla 
mp-s].  

3. t. Aline (Aline) Meri. *21.08.1884 [Metsaküla mp-s], ristiti Harju-Padise 
koguduses. Leeritati 1901 [Järva-Padise koguduses]. [-1900-1915 elas Metsaküla 
mp-s]. 
Abiellus 13.01.1915 Järva-Padise koguduses Ants Kuusk�iga. 
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Abikaasa Ants (Hans) Kuusk. Liitus 20.08.1915 Tallinna Padise kogudusest 
Järva-Padise kogudusega. 

 
6. Jaagup (Jakob, Jacob, Jakob) Mill, /Jaaniantsu Jaagup/. *ca 1826. -1834- hk: 
Vanaveski 3 talus. -1850- hk: Veski 7 talus. -1857- elas Mädajärve talus, [peremees]. 
-1858- hk: Metsaküla mõisarahva hulgas. -1863-, -1873- elas Jaaniantsu talus, [peremees]. 
-1873- elas Metsaküla mp-s. -1890- elas Metsaküla mp-s. [-1900-1905 elas Metsaküla 
mp-s]. Suri 17.08.1905 [Metsaküla mp-s, maeti Järva-Padise koguduses]. 
Abiellus esimest korda 1850/1854 Tiina Meriga. 
Esimene abikaasa Tiina (Tina) Meri. *ca 1828. Suri <02.1873. 
Lapsed esimesest abielust: 

1. p. Juhan (Johann) Mill. *ca 1853. -1858- hk: Metsaküla mõisarahva hulgas. 
2. p. Juhan (*Juhhan, Juhhan, Juhan) Mill. *30.08.1857 kell 8 hommikul Mädajärve 

talus, ristiti 14.08.1857 Järva-Padise koguduses. V: sulane Jüri Noormets, Liise 
Marie Rass, Rohu Indrek Palts. -1858- hk: Metsaküla mõisarahva hulgas. Leeritati 
10.08.1875 [Järva-Padise koguduses]. [-1900-1933- elas Metsaküla mp-s]. 
Abiellus 26.08.1889 [Järva-Padise koguduses] Juula Pauline Jõemanniga. 
Abikaasa Juula Pauline (Jula Pauline) Jõemann, Jüri t. *12.08.1868 [Metsaküla 
mp-s, ristiti Järva-Padise koguduses]. Leeritati 21.08.1885 [Järva-Padise 
koguduses]. [1933 elus]. 
Nende abielust sündis vähemalt 7 last. 

3. p. Jaagup (*Jakob, Jakob) Mill. *12.01.1863 kell 5 õhtul Jaaniantsu talus, ristiti 
06.02.1863 Järva-Padise koguduses. V: Toomas Kimpman, sulane Jaan Normak, 
Juhan Meri naine Anu. Leeritati 09.08.1881 [Järva-Padise koguduses]. 
[-1900-1933- elas Metsaküla mp-s]. 
Abiellus 15.08.1892 [Järva-Padise koguduses] Tiina Meriga. 
Abikaasa Tiina (Tina) Meri, Kaarli t. *24.01.1864 [Metsaküla mp-s, ristiti 
Järva-Padise koguduses]. Leeritati 25.08.1882 [Järva-Padise koguduses]. [1933 
elus]. 
Nende abielust sündis vähemalt 3 last. 

4. p. Kustas (*Kustas) Mill. *12.01.1863 kell 5 õhtul Jaaniantsu talus, ristiti 
06.02.1863 Järva-Padise koguduses. V: Jaagup Meri, sulane Ants Ventsel, Madis 
Madissoni naine Margaretha. 

Abiellus teist korda 07.08.1873 Tiina Metsiga.  
7. Tiina (*Tina, Tina, Tina) Mets. *20.01.1849 kell 5 õhtul Metsaküla mp-s, ristiti 
26.01.1849 Järva-Padise koguduses. V: Jaagup Kristjani naine Truuta, Juhan Krossi naine 
Mari, kärner Peeter Õun. -1850- hk: Rätsepa 41 talus. -1858- hk: Rätsepa 30 
saunikukohal. Leeritati 28.08.1868 [Järva-Padise koguduses]. -1873 elas Metsaküla mp-s. 
Suri 09.01.1930 [Metsaküla mp-s, maeti Järva-Padise koguduses].  
Lapsed teisest abielust: 

5. p. Ants (Hans) Mill. *20.01.1873 Metsaküla mp-s, ristiti [Järva-Padise koguduses]. 
Leeritati 18.08.1891 [Järva-Padise koguduses]. [-1900-1933- elas Metsaküla mp-s]. 
Abiellus 09.08.1902 [Järva-Padise koguduses] Helene Johanna Veimanniga. 
Abikaasa Helene Johanna (Helene Johanna) Veimann, Antsu t. *13.08.1882 
Lauluküla mp-s, ristiti [Järva-Padise koguduses]. Leeritati 1900 [Järva-Padise 
koguduses]. [1933 elus]. 
Nende abielust sündis vähemalt 5 last. 

6. t. Anna (Anna) Mill. *27.01.1875 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise koguduses]. 
[-1900-1917 elas Metsaküla mp-s]. Suri 07.08.1917 [Metsaküla mp-s, maeti 
Järva-Padise koguduses]. 
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7. p. Toomas (Tomas) Mill. *11.08.1880 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise 
koguduses]. Leeritati 02.08.1898 [Järva-Padise koguduses]. [-1900-1933- elas 
Metsaküla mp-s]. 
Abiellus 30(?).01.1911 [Järva-Padise koguduses] Elvine Remmeliga. 
Abikaasa Elvine (Elwine) Remmel. *11(?).07(?).1885 Harju mp-s, ristiti 
[Järva-Padise koguduses]. Leeritati 902 [Järva-Padise koguduses]. [1933 elus]. 
Nende abielust sündis vähemalt 2 last. 

8. t. Margarethe (Margarethe) Mill. *10.01.1886 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise 
koguduses]. [-1900-1908 elas Metsaküla mp-s]. Leeritati 1904 [Järva-Padise 
koguduses]. 
Abiellus 08.08.1908 [Järva-Padise koguduses] August Eduard (August Ed.) 
Veimann�iga Lauluküla mp-st. 

9. t. Kristine (Kristine) Mill. 10.01.1886 [Metsaküla mp-s, ristiti Järva-Padise 
koguduses]. [-1900-1921 elas Metsaküla mp-s]. Leeritati 1904 [Järva-Padise 
koguduses]. 
Abiellus 20.08.1921 [Järva-Padise koguduses] August (August) Saar�iga. 

10. t. Miina Mill. *27.08.1890. Vt nr 3. 
 
8. Juhan (Juhhan, Johan, Johhan, Juhan) Meri, /Kuusiku Juhan/. *ca 1819. -1826- hk: 
Kuusiku 14 talus, peremehe poeg. -1834- hk: Kuusiku 14 talus. -1850- hk: Uuetoa 7 talus, 
sulane. -1850- elas Metsaküla mp-s. -1854- elas Uuetoa talus, sulane. -1858- hk: Uuetoa 3 
talus. Suri 16.01.1897 [Metsaküla mp-s, maeti Järva-Padise koguduses]. 
Abiellus 30.08.1850 Järva-Padise koguduses Anu Kasega. 
9. Anu (Anno, Anna, Anno) Kask. *ca 1826. -1834- hk: Aru 38 vabadikukohal. -1850 
elas Metsaküla mp-s. [-1900-1905 elas Metsaküla mp-s]. Suri 04.08.1905 [Metsaküla mp-s, 
maeti Järva-Padise koguduses]. 
Lapsed: 

1. p. Jaagup Meri. *22.01.1854. Vt nr 4. 
 
10. Peet (Peet, Peet, Pet) Paju, /Andruse Juhani Peet/. *ca 1822. -1826- hk: Laasi 
Andruse 7 talus, [peremehe poeg]. -1834- hk: Laasi Andruse 51 talus, peremehe poeg. 
-1847- elas Hallimaa külas. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremees. -1857- elas 
Hallimaa külas, sulane. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremees]. 
Abiellus 14.01.1847 Viru-Padise koguduses Mare Kirvega. 
11. Mare (Marre, Marre) Kirves. *ca 1826. -1834- hk: Nigula Pendi 59 talus, [peremehe 
vennatütar]. -1847 elas Hallimaa külas. 1858 elus. 
Lapsed: 

1. t. Liiso (Liso) Paju. *ca 1849. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe tütar. 
-1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe tütar]. 

2. t. Ann (Ann) Paju. *ca 1851. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe 
tütar]. 

3. t. Leenu (Leno) Paju. *ca 1852. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe 
tütar]. 

4. t. Madli (Madli) Paju. *ca 1855. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe 
tütar]. 

5. t. Ingel Paju. *05.08.1857. Vt nr 5. 
 
12. Juhan (Johan, Johann, Juhann) Mill, /Vanaveski sulane Juhan/. *ca 1803. -1816- hk: 
Mardiantsu 12 talus. -1826- hk: Vanaveski 3 talus, sulane. Suri ca 1829. 
Abiellus <1827 Anuga. 
13. Anu (Anno). *ca 1800. -1834- hk: Vanaveski 3 talus. 
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Anu vallaslaps: 
1. t. Mari (Marry). *ca 1822. -1834- hk: Vanaveski 3 talus. 

Juhani ja Anu lapsed: 
2. p. Jaagup Mill. *ca 1826. Vt nr 6. 
3. t. Anna (Anna) Mill. *ca 1828. -1834- hk: Vanaveski 3 talus. 

 
14. Jüri (Jurry, Jüri, Jürri) Mets, /Vainu sulane Jüri/. *ca 1803. -1816- hk: Vainu 34 talus. 
-1826- hk: Vainu 34 talus, sulane. -1834- hk: Vainu 34 talus. Registreeriti ca 1836 
Suurejõe mp-st Metsaküla mp-a. -1849- elas Metsaküla mp-s, rätsep. -1850- hk: Rätsepa 
41 talus. -1858- hk: Rätsepa 30 saunikukohal. 
Abiellus [<1834] Triinuga. 
15. Triinu (Trino). *ca 1812. 1858 elus. 
Lapsed: 

1. p. Ants (Ans, Hans) Mets. *ca 1833. -1834- hk: Vainu 34 talus. Registreeriti ca 
1836 Suurejõe mp-st Metsaküla mp-a. -1858- hk: Rätsepa 30 saunikukohal. 

2. p. Juhan (Johann) Mets. *ca 1841. -1850- hk: Rätsepa 41 talus. -1858- hk: Rätsepa 
30 saunikukohal. 

3. t. Mari (Marry) Mets. *ca 1845. -1850- hk: Rätsepa 41 talus. -1858- hk: Rätsepa 30 
saunikukohal. 

4. p. Jaagup (Jacob) Mets. *ca 1847. -1850- hk: Rätsepa 41 talus. -1858- hk: Rätsepa 
30 saunikukohal. 

5. t. Tiina Mets. *20.01.1849. Vt nr 7. 
6. t. Kadrina (Kadrina) Mets. *ca 1853. -1858- hk: Rätsepa 30 saunikukohal. 

 
16. Ants (Hans) Meri, /Kuusiku Ants/. *ca 1784. -1816- hk: Kuusiku 14 talus. -1826- 
hk: Kuusiku 14 talus, peremees. -1834- hk: Kuusiku 14 talus. Suri ca 1839. 
Abiellus [<1812] Leenuga. 
17. Leenu (Leno). *ca 1789. -1850- hk: Kuusiku 14 talus. 
Lapsed: 

1. t. Madli (Madly). *ca 1811. -1826- hk: Kuusiku 14 talus, peremehe tütar. 
2. t. Liisu (Liso) Meri. *ca 1813. -1826- hk: Kuusiku 14 talus, peremehe tütar. -1834- 

hk: Kuusiku 14 talus. 
3. p. Jaagup (Jacob) Meri. *ca 1816. -1826- hk: Kuusiku 14 talus, peremehe poeg. 

-1834- hk: Kuusiku 14 talus. 
4. p. Juhan Meri. *ca 1819. Vt nr 8. 
5. p. Ants (Hans) Meri. *ca 1822. -1826- hk: Kuusiku 14 talus, peremehe poeg. 

-1834- hk: Kuusiku 14 talus. 
6. p. Juhan (Juhann, Juhhann) Meri. *ca 1825. -1826- hk: Kuusiku 14 talus, 

peremehe poeg. -1834- hk: Kuusiku 14 talus. 
 
18. Mihkel (Michel, Mikk) Kask, /Kangruantsu sulane Mihkel/. *ca 1797. -1816- hk: 
Kangruantsu 8 talus, sulane. -1826- hk: Kangruantsu 8 talus, sulane. -1834- hk: Aru 38 
vabadikukohal. 
Abiellus [<1824] Liisuga. 
19. Liisu (Liso). *ca 1786. 1834 elus. 
Lapsed: 

1. p. Juhan (Juhhan) Kask. *ca 1823. -1826- hk: Kangruantsu 8 talus, sulase poeg. 
-1834- hk: Aru 38 vabadikukohal. 

2. t. Anu Kask. *ca 1826. Vt nr 9. 
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20. Juhan (Johan, Johann) Paju, /Andruse Juhan/. *ca 1798. -1816- hk: Laasi Andruse 7 
talus, [peremehe poeg]. -1826- hk: Laasi Andruse 7 talus, [peremees]. -1834- hk: Laasi 
Andruse 51 talus, peremees. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe isa. -1858- hk: 
Andruse Juhani 27 talus, [peremehe isa]. 
Abiellus [<1823] Kreedaga. 
21. Kreet (Gret, Kreet). *ca 1797. 1858 elus. 
Lapsed: 

1. p. Peet Paju. *ca 1822. Vt nr 10. 
2. t. Ann (Ann) Paju. *ca 1824. -1826- hk: Laasi Andruse 7 talus, [peremehe tütar]. 

-1834- hk: Laasi Andruse 51 talus, peremehe tütar. 
3. p. Andrus (Andrus) Paju. *ca 1826. -1834- hk: Laasi Andruse 51 talus, peremehe 

poeg. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe vend. Registreeriti ca 1853 
Väikemõisa mp-st Tammeküla mp-a. 

4. t. Mare (Marre) Paju. *ca 1830. -1834- hk: Laasi Andruse 51 talus, peremehe 
tütar. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe õde. 

5. t. Ingel (Ingel, Ingell) Paju. *ca 1832. -1834- hk: Laasi Andruse 51 talus, 
peremehe tütar. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe õde. 

6. t. Madli (Madli) Paju. *ca 1836. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, peremehe 
õde. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe õde]. 

7. p. Tõnis (Tönis, Tönnis) Paju. *ca 1840. -1850- hk: Andruse Juhani 51 talus, 
peremehe vend. -1858- hk: Andruse Juhani 27 talus, [peremehe vend]. 

 
22. Pärt (Pert) Kirves, /Nigula Pendi Pärt/. *ca 1797. -1816- hk: Nigula Pendi 17 talus, 
[peremehe poeg]. -1826- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremehe vend]. -1834- hk: Nigula 
Pendi 59 talus, [peremehe vend]. 
Abiellus [<1818] Liisuga. 
23. Liisu (Liso). *ca 1791. 1834 elus. 
Lapsed: 

1. p. Juhan (Johann) Kirves. *ca 1817. -1826- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremehe 
vennapoeg]. -1834- hk: Nigula Pendi 59 talus, [peremehe vennapoeg]. 

2. p. Simmo (Simmo) Kirves. *ca 1821. -1826- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremehe 
vennapoeg]. -1834- hk: Nigula Pendi 59 talus, [peremehe vennapoeg]. 

3. t. Madli (Madly) Kirves. *ca 1824. -1826- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremehe 
vennatütar]. -1834- hk: Nigula Pendi 59 talus, [peremehe vennatütar]. 

4. t. Mare Kirves. *ca 1826. Vt nr 11. 
5. t. Ann (Ann) Kirves. *ca 1830. -1834- hk: Nigula Pendi 59 talus, [peremehe 

vennatütar]. 
 
24. Aadu (Ado). 
Lapsed: 

1. p. Juhan. *ca 1803. Vt nr 12. 
 
26. Ants (Hans). 
Lapsed: 

1. t. Anu. *ca 1800. Vt nr 13. 
 
28. Jüri (om. Jurjew). 
Lapsed: 

1. p. Jüri Mets. *ca 1803. Vt nr 14. 
 
30. Ants (Ans, Hans). 
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Lapsed: 
1. t. Triinu. *ca 1812. Vt nr 15. 

 
32. Ants (Hans). 
Lapsed: 

1. p. Ants Meri. *ca 1784. Vt nr 16. 
 
34. Rein (Rein). 
Lapsed: 

1. t. Leenu. *ca 1789. Vt nr 17. 
 
36. Mihkel (Michel). 
Lapsed: 

1. p. Mihkel Kask. *ca 1797. Vt nr 18. 
 
38. Ants (Hans). 
Lapsed: 

1. t. Liisu. *ca 1786. Vt nr 19. 
 
40. Andrus (Andrus), /Laasi Andrus/. *ca 1776. -1816- hk: Laasi Andruse 7 talus, 
[peremees]. Suri ca 1817. 
Abiellus [<1798] Annega. 
41. Ann (Ann). *ca 1761. -1826- hk: Laasi Andruse 7 talus, [peremehe ema]. 
Lapsed: 

1. t. Kersti (Kersti). *ca 1802. -1826- hk: Laasi Andruse 7 talus, [peremehe õde]. 
2. p. Juhan Paju. *ca 1798. Vt nr 20. 

 
42. Juhan (Johan). 
Lapsed: 

1. t. Kreet. *ca 1797. Vt nr 21. 
 
44. Pent (Pend, Pent), /Nigula Pent/. *ca 1760. -1816- hk: Nigula Pendi 17 talus, 
[peremees]. Suri ca 1823. 
Lapsed: 

1. p. Simmo (Simmo) Kirves. *ca 1793. -1816- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremehe 
poeg]. -1826- hk: Nigula Pendi 17 talus, [peremees]. -1834- hk: Nigula Pendi 59 
talus, [peremees]. 
Oli abielus ja tal olid  lapsed. 

2. p. Pärt Kirves. *ca 1797. Vt nr 22. 
 
46. Toomas (Thomas). 
Lapsed: 

1. t. Liisu. *ca 1791. Vt nr 23. 
 
[80. Laas (om. Laasi).] 
Lapsed: 

1. p. Andrus. *ca 1776. Vt nr 40. 
 
82. Peeter (Peter). 
Lapsed: 

1. t. Ann. *ca 1761. Vt nr 41. 
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[88. Nigulas (om. Niggola).] 
Lapsed: 

1. p. Pent. *ca 1760. Vt nr 44. 
 
 

PEREKONNANIMED 
Jõemann (Jõemann) 
Kask (Kask, Kassk) 
Kirves (Kerwes) 
Kuusk (Kuusk) 
Meri (Merre, Merri, Ìåðèé) 
Mets (Mets) 
Mill (Mill) 
Paju (Paiju, Paio) 
Remmel (Remmel) 
Saar (Saar) 
Veimann (Weiman, Weimen) 
 

KOHANIMED 
Andruse Juhani (Andruse Johan) � talu Hallimaa külas, varasema nimega Laasi Andruse 

talu 
Aru (Arro) � vabadikukoht Metsaküla mp-a hajatalude hulgas 
Hallimaa � küla Väikemõisa mp-s 
Harju � mõis Järva-Padise khk-s 
Harju-Padise � kihelkond Harju mk-s 
Harju-Padise kogudus � luteri kogudus Harju-Padise khk-s 
Jaaniantsu (Jani Hanso) � talu Metsaküla mp-s 
Järva-Padise � kihelkond Harju mk-s 
Järva-Padise kogudus � luteri kogudus Järva-Padise khk-s 
Kangru � küla Metsaküla mp-s 
Kangruantsu (Kangru Hanso, Kangro Hanso) � talu Kangru külas 
Kuusiku (Kusiko) � talu Mannerma külas 
Laasi Andruse (Laasi Andrus, Laosi Andrus) � talu Hallimaa külas, hilisema nimega 

Andruse Juhani talu 
Lauluküla � mõis Järva-Padise khk-s 
Mannerma � küla Metsaküla mp-s 
Mardiantsu (Mardi Hanso) � talu Tuuliku külas 
Metsaküla � mõis Järva-Padise khk-s 
Muriküla � küla Suurejõe mp-s 
Mõisaküla � kihelkond Lääne mk-s 
Mädajärve (Mäddajärwe) � talu Metsaküla mp-s 
Nigula Pendi (Niggola Pend, Niggola Pent) � talu Hallimaa külas 
Rätsepa (Retseppa) � saunikukoht Metsaküla mp-a hajatalude hulgas 
Sassi Antsu (Sassi Antso) � talu Metsaküla mp-s 
Suurejõe � mõis Järva-Padise khk-s 
Tallinna Padise kogudus � luteri kogudus Tallinnas 
Tammeküla � mõis Mõisaküla khk-s 
Tuuliku � küla Metsaküla mp-s 
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Uuetoa (Uetoa) � talu Kangru külas 
Vainu (Waino) � talu Muriküla külas 
Vanaveski � Metsaküla kõrvalmõis 
Vanaveski (Wannaweski) � talu Metsaküla kõrvalmõisas 
Veski (Weski) � talu Vanaveski mp-s 
Viru-Padise � kihelkond Hiiumaal (Lääne mk-s) 
Viru-Padise kogudus � luteri kogudus Viru-Padise khk-s 
Väikemõisa � mõis Viru-Padise khk-s 
 
KASUTATUD ALLIKAD  
Eesti Ajalooarhiiv 
Fond 1200 � EELK Järva-Padise kogudus 

Sünni-, abielu- ja surmameetrikad: 1844-1853 (1-31), 1854-1863 (1-32), 
1864-1873 (1-33) 

Fond 3333 � EELK Viru-Padise kogudus 
Sünni-, abielu- ja surmameetrikad: 1844-1853 (1-2), 1854-1863 (1-3) 

Fond 1864 � Eestimaa revisjonilehtede kollektsioon 
Suurejõe mõisa hingeloendid: 1826 (2-VII/122), 1834 (2-VIII/121) 
Metsaküla mõisa hingeloendid: 1826 (2-VII/162), 1834 (2-VIII/181), 1850 

(2-IX/86), 1858 (2-X/143) 
Metsaküla mõisa perekonnanimede raamat: 1835 (2-VIII/122) 
Väikemõisa mõisa hingeloendid: 1826 (1-248), 1834 (1-332), 1850 (1-347), 1858 

(1-349) 

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna arhiiv 
Fond 99 � EELK Järva-Padise kogudus 

Personaalraamatud: -1900-1933- (1-1099) 
 
Trükiväljaanded ja andmebaasid 
Baltisches historisches Ortslexikon. T. 1, Estland (Einschliesslich Nordlivland). 

Begonnen von H. Feldmann, herausgegeben von Heinz von zur Mühlen. Köln ; 
Wien : Böhlau, 1985 

Onomastika NET. <http://www.history.ee/ono/>. 11.01.2003. 
 
 
 
Uurimuse koostasid Reet Ruusmann ja Fred Puss. 
 
Lugupidamisega 

 
Fred Puss 
Juhataja 
 
Lisa: Aruande koostamispõhimõtted. 
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ARUANDE KOOSTAMISPÕHIMÕTTED 10.01.2004 

 
 Kliendi antud andmed, millele pole leitud (otsitud) dokumentaalset tõestust, kuid mida on 

vaja aruande selguse (isikute seostamise) 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 polegi 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. Number järeltulijate aruandes on lihtsalt 
järjekorranumber. 

 Eesnimi � Esitatud on normaliseeritud (tänapäevane, häälduspärane) nimekuju. 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 +. �w� on enamasti asendatud �v�-ga, kuna esimest kasutati teise 
asemel vanas kirjaviisis, peamiselt 19. sajandi lõpuni. 

 Perekonnanimi � Esitatud on perekonnanimi tema viimasel teadaoleval 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, 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. 

 Abielu � Abiellumise kohaks on enamasti märgitud kogudus, kuna allikates pole tavaliselt kirjas, kas laulatati kirikus, 
kiriklas, õpetaja kodus 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 ainult lisauurimusega, kuid 
see ei pruugi välja tulla, kui isik ei abiellunud või tal ei sündinud lapsi nendel aastatel või on need sündmused toimunud 

NB! ARUANDE KOOSTAMISPÕHIMÕTTEID EI VÕI AVALIKULT KASUTADA 
ILMA EESTI ISIKULOO KESKUSE LOATA! 
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kodukogudusest väljaspool. 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 ning juhtudel, kui on võimalik, et abikaasad elasid lahus (pms 
20. sajandil). 
Kõuguaruande (ühe isiku esivanemad) puhul ei pruugi laste andmed olla täielikud, esitatud on lapsed, kelle kohta on 
kasutatud allikates vanemate juures andmeid. Puudu võivad olla noorema surnud lapsed. Laste surmaaastad on 
märgitud vaid juhul, kui see on olnud kirjas kasutatud allikates või tulnud juhuslikult välja teistest allikatest. 
Kõuguaruande puhul ei pruugi ajalimiidi tõttu olla laste andmete hulgas kõiki leitud 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 kindel elusoleku aasta. Surmaaja leidmine naiste puhul ning meeste puhul pärast 1858. aastat võib 
olla olenevalt piirkonnast ja usutunnistusest üsna ajamahukas. Aastatest 1940�1992 surmaaja leidmine võib olla 
raskendatud, kui isik muutis elukohta. 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, mõisatööliste 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, personaalraamatu põhjal 
dateeritud teave elukoha ja tegevusala kohta jmt. 

 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, mis aga ei pruugi olla praegu kasutatav nimi. Talu nime allikates esinenud kujud (sh normaliseeritud 
nimega kattuv) on toodud sulgudes. Nimekujud, mis pole kindlalt seostatavad antud taluga, kuid tõenäoliselt on siiski 
tegu sama talu või selle järeltulijaga (näiteks leidsime sarmase nime 1930. aastate kaardilt või tänapäevaste ametlike 
nimede hulgas), on esitatud \\ vahel. Esitatud ei ole vaderite nimedes leiduvate talude nimesid. Administratiivne 
jaotus on kasutatud allikates enamasti kohanime esinemise aegne ning ei taotle ajaloolise ülevaate andmist, vaid 
kohanime identifitseerimist. 

 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 � hingekirja järgi 
khk � kihelkond 
mk � maakond 
mp � mõisapiirkond 
om � allikas omastavas käändes 
p � poeg 
ptk � pihtkond 
sks � saksa keeles 

r, v, rv � 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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