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TAMM 21111-4
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 07.11.2003
Uurimuse eesmärk oli täiendada olemasolevaid andmeid Eduard Tamme meesliinis
esivanemate kohta ning leida lisaandmeid Eduard Tamme kohta kokku lepitud töömahu
ulatuses.

EDUARD REINHOLD TAMM
Eduard Reinhold Tamme kohta otsisime lisaandmeid peamistest arhiivifondidest, kust saab
lühikese ajaga palju teavet. Kasutasime tuludeklaratsioone, majaelanike nimekirju, koolide
materjale (Salme Tamme kohta) ning teisi materjale. Lisaks otsisime üles tema abiellumise ja
laste sissekanded kirikuraamatutest.
Ajalimiidi tõttu me kõiki võimalikke allikaid ei kasutanud. Üsna palju on tõenäoline leida
lisaandmeid Albert Tamme kohta (sh tema fotosid), samuti on meil kasutamata Valve ja Salme
Tamme üliõpilastoimikud (sisaldavad nende fotosid) jm materjalid. Kasutamata on ka Luteri
vabriku materjalid.
Eduard Reinhold (Eduard Reinhold, Eduard, om. Åäóàðäà Ðåéíãîëüäú) Tamm sündis 1.
mail 1886 (uue kalendri järgi 13. mail, ekslikult kohati ka 14. mail) Vanaküla mõisapiirkonnas,
tõenäoliselt ristiti Padise luteri koguduse Madise abikoguduses. Ta kuulus Mõisaküla valla
liikmete hulka. Ta leeritati 1904. aastal Tallinnas (kogudus praegu teadmata). 1902-1905 õppis
Tallinna Raudtee Tehnikakoolis, seejärel töötas kaks aastat Põhja-Lääne raudteel praktikandina,
mille järel sai kooli lõpetatud (vt tunnistuse koopia lisast). 1907 arvati teise järgu
maakaitseväkke. 1907-1909 töötas edasi Põhja-Lääne Raudteel Valga veojaoskonnas vedurijuhi
abina ning vedurijuhi kohusetäitjana. 1908 sooritas vedurijuhi eksami. 1910-1911 töötas Riias,
Vene-Balti tehases joonestajana. 22.03.1911-31.10.1915 töötas Tallinnas aktsiaselts
Vaguniehituse ja Mehaanika Tehases “Dvigatel” tehase tehnikaosakonnas vagunikonstruktorjoonestajana vaguniehituse alal.
Eduard abiellus 14/27.12.1910 Madise abikoguduses Maria Johanna (Maria Johanna, Maria,
Ìàðèÿ, Ìàðiÿ Jîãàííà) Kivi’ga, kes oli sündinud Vanamõisa mp-s 30.01.1888 ning leeritatud
Valgas (arvatavasti Peetri koguduses) 1906. 1912. aastal liitusid Eduard ja Maria Tallinna Kaarli
koguduse I pihtkonnaga (kirikutäht pole säilinud).
 14.05.1913 kell 20.15 sündis Tallinnas tütar, kes suri 15.05.1913 kell 06.30 enne ristimist
(surma põhjus: nõrkus (vn ñëàáîñòü)) ja maeti 17.05.1913 pärastlõunal Tallinna Kaarli
koguduse I ptk-s.
 02.07.1914 kell 14.00 sündis Tallinnas poeg Albert (*Àëüáåðòú/Albert, Albert, Àëüáåðò).
Ristiti 01.09.1914 kodus pastor Rudolf Hurda (Hurt) poolt, registreeriti Tallinna Kaarli
koguduse I ptk-s. Ristivanemad: vallaline Hugo Vares, vallaline August Tamm (Àâãóñòú
Òàììú), neiu Ida Petersell. August Tamme näol ei olnud arvatavasti tegemist Eduardi onu
Juhani poja August Tammega, kes oli tollal õigeusklik. Praegu jääb selgusetu, kes August
Eduardile oli. Alberti sünnikuupäev uue kalendri järgi oli 15.07.1914. -1925- õpilane. Albert
lahkus 1931 Tallinna Kaarli koguduse I ptk-st ja liitus II ptk-ga, kus ta leeritati 24.05.1932.
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1932 lõpetas Jakob Vestholmi Gümnaasiumi. 1933-1940 õppis Tartu ülikoolis filosoofiat,
lõpetas cum laude. Jätkas samas õpinguid 1940-1942-. 1934-1938 Akadeemilise Emakeele Seltsi
teadussekretär ja ajakirja “Eesti Keel” toimetuse sekretär. 1937-1939- Eesti Üliõpilasseltside
Liidu juhatuse liige (1937-1938 ametita, 1938-1939 abiesimees). 1938-1940 eesti keele lektor
Pariisi Idakeelte Instituudi juures. Magistritöö 1940: “Põhja-eesti ja lõuna-eesti murde vältuse
erinevusest”. Kuulus Kaitseliitu. 1943 koostas lendlehti, mille eest vahistati (selle kohta on meil
viiteid väga mitmetele dokumentidele), elas tollal Tartus Narva 163-2. Teave Eesti Riigiarhiivi
isikukartoteegist: esineb s[aksa] o[kupatsiooni] aegses Eesti Ju[lgeoleku]po[litsei] fondis säilitatud
Tallinna TKL-i [lühend avamata] komandandi 30.08.1943 teadaandes Eesti Jupo B-IV osakonna
juhatajale, kui isik, keda 27.08.1943 paigutatud TKL-i. Toodud B-IVst. Ta karistati “riigivaenuliku
tegevuse” eest. Kuulus Üliõpilaste Seltsi Raimla. Meil on mitmeid arhiiviviiteid tema tegevuse
kohta 1940. aastatel ning “antisovjetlike” artiklite kohta. 1942-1943 ajalehe Postimees
kultuuriosak toim. 1943-1944 SD poolt rahvusliku liikumise pärast arreteeritud. 1944 asus
Saksamaale, 1950 USAsse. 1950-1979 Claremonti Ühendatud Kolledžite raamatukogu ametnik
ja abidirektor. Suri 09.10.1979 Upland, CA, USA.
1915-1918 töötas Eduard Sõjatööstuse Komitees liikumise abinõude jaoskonna juhataja ja
tehnilise osakonna juhataja kohusetäitjana.
 21.05.1916 kell 21.00 sündis Tallinnas tütar Valve (*Âàëüâå/Valve, Valve). Ristiti
25.06.1916 kodus teoloogiakandidaat A. Mägise (Ìÿããèñú) poolt. Ristivanemad: vallaline
Johannes Tamm (Jîãàííåñú Òàììú), abielus Emilie Anier (Àíiýðú), neiu Vilma Martson.
Johannes oli arvatavasti Eduard vend (sündinud 1897). Valve sünniaeg uue kalendri järgi
on 03.06.1916. -1925- õpilane. Ta lahkus 1934 Tallinna Kaarli koguduse I ptk-st ja liitus II
ptk-ga, kus ta leeritati 13.10.1936. 1935 lõpetas Tallinna Linna Tütarlaste
Kommertsgümnaasiumi. -1937- Tallinna Pedagoogiumi õpilane. 1930. aastate lõpul
(dateerimata dokument) elas Kehtna koolide juures Keavas. Ta oli sel ajal H. K. A. komitee
sekretär (hetkel ei oska me seda lühendit avada, teave on pärit poliitilise politsei kaardilt,
lisatud on märkus RKK usaldusmeh. isikuk.). 1942-1943- õppis Tartu ülikoolis
filosoofiateaduskonnas. Töötas kooliõpetajana, 1944 asus Saksamaale.
12.10.1918 ostis Eduard Tamm (pole kindel, kas uuritav Eduard Reinhold Tamm) krundi
Nõmmel Lossi 12 (mõisamaa kinnistu nr 2767, Jälgimäe mõisa krunt), see kinnistati tema
nimele 10.11.1918. Krundi suurus oli 3691 m2. 20.04.1931 müüs ta selle Juhan Luigele (Luik),
kelle nimele kinnistati 23.04.1931.
1918-1919 oli Raudteede Talituse komissar Valgas (palgaga 600 marka), 1919-1920 oli
Raudteede Talituse asjaajaja (palk 700 mrk).
22.11.1919 anti Eduardile raudtee politseist isikutunnistus nr 1437 ja Mariale nr 1440.
Eduard sai Eesti Vabadussõja mälestusmärgi (mitte segamini ajada Vabadusristiga,
mälestusmärgi said kõik sõjas osalenud - ca 100 000 inimest).
1920-1921 töötas Raudteede Talituse kantselei juhatuse kohusetäitjana (palk 1820 mrk), 19211923 kantselei juhatajana (palk 5000 mrk).
 04.01.1924 kell 23.15 sündis Tallinnas tütar Salme (*Salme, Salme). Ristiti 04.03.1924 kodus
õpetaja Friedrich Stockholmi poolt, registreeriti Tallinna Kaarli koguduse I ptk-s.
Ristivanemad: neiu Marie Tamm (tõenäoliselt Eduardi noorim õde, sündinud 1905), neiu
Lilly Klement, poissmees Gustav Mägar. -1937- Tallinna Linna 2. Tütarlaste Keskkooli
õpilane. 1939-1941 Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi õpilane, lõpetas
kooli 07.06.1941 kiitusega (õppeaineid ning hindeid vt lisast). -1942- õppis keeltekoolis
saksa keele kursustel. 1942-1944 õppis Tartu ülikoolis filosoofiateaduskonnas. 1944 asus
Saksamaale.
27.10.1923 registreeriti Eduard tehnika eriteadlaste komisjoni juures inseneride, tehnikute ja
arhitektide kutseõiguse seaduse § 5 põhjal Raudtee Tehnikakooli tunnistuse põhjal tehnikuna.
1923-1926 oli Raudteede Talituse sekretär (palk 11 700 mrk), vabastati oma palvel 1926. aastal,
läks erateenistusse.
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Kuni 10.07.1925 elas pere Tallinnas raudtee majas Nurme 7-1. Siis koliti Kuuse 2-1 (IV
linnajagu). Kuuse 2 majaraamatut pole Tallinna Linnaarhiivis säilinud. -1925- oli Maria kodune.
01.03.1927 asus Eduard tööle AS-i Puutööstus J. Johanson ja Ko töökoja juhataja-meistrina.
Tema ülesannete hulgas oli peale otsekohese töökoja juhatuse veel joonestuse valmistamine ja eelarvete
tegemine, milles tema väärilist oskust ja laialdasi kogemusi on ilmutanud.
27.11.1932 ostis Maria Tamm (ekslikult ka Tamme) 553 kr eest kinnistu Nõmmel Vaatluse 9
(Nõmme kinnistu nr 999). See kinnistati tema nimele 05.12.1932. Kinnistu suurus oli 1960 m2,
sellest ehitiste all 115 m2, juurdepääsuteede all 365 m2, aed 420 m2, muu 1060 m2. Samal
aastal ehitati krundile puust maja mõõtudega 11,5x10x2,8 m, maht 322 m3. Maja seinad olid
saepurutäitega, maja oli ühekorruseline, eluruumide all oli 73,34+22,85 m2. Väärtuseks hinnati
1942. aastal 8000 kr.
1932. aastal maksis Eduard Nõmmel tulumaksu 11.50 kr.
-1935- elas Eduard Nõmmel Vaatluse 9. 30.09.1935 esitas ta taotluse Tallinna Tööstusliku
Kutseoskuse Ametile ehitusepuusepa tööalal meistri kutse saamiseks, mille ta ka sai 24.10.1935.
Koopia tunnistusest vt lisast.
-1937- elasid Eduard, Marie, Valve ja Salme Nõmmel Vaatluse 9. Sel ajal oli Eduard aktsiaselts
Puutööstus J. Johanson ja Ko ning aktsiaselts A. M. Luther töötaja. Olga oli kodune ning
teenis lisa juhuslikust käsitööst. Majas elas allüürnik Elmar Kadak, sündinud 22.04.1904, töötas
Nõmme linna politseis. Maksis üüri 1937. aasta eest 184 kr. Teatelehel on Marie Tamme allkiri.
1937. a tuluteadaandes (esitatud 28.01.1938) on Eduardi kohta järgmised andmed.
Elas Nõmmel Vaatluse 9. Tulu kinnisvarast:
 tubade väljaüürimisest (ühes mööbli, valgustuse, kütte, koristamisega) 181 kr
(tulumaksukomitee poolt määratud 184 kr)
 oma ruumide üüriväärtus 360 kr
 Kokku 541 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 544 kr)
Kulud kinnisvarale:
 jooksev korrashoid 277.93 kr
 amortisatsioon (väärtuselt 7000 kr) 175 kr
 kokku 452.93 (tulumaksukomitee poolt määratud 58% ehk 318 kr +50 kr, kokku 368 kr)
Puhastulu majadest kokku 88.07 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 176 kr)
Palk ja gratifikatsioon aktsiaselts Puutööstus J. Johanson ja Ko-st 515 kr (töötas seal kuni 20.
aprillini, asus Kauba tänaval), aktsiaselts A. M. Luther’ist 1526.58 kr (sh palk 1346.58 ja
gratifikatsioon 180 kr, töötas seal alates 20. aprillist, asus Pärnu maanteel). Juhuslikud tulud
(täpsustamata) 125 kr. Puhastulu kõigist allikatest 2264.65 (tulumaksukomitee poolt määratud
2352 kr).
Maha arvatud:
 Nõmme Linnavalitsusele makstud võla % 69.94 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 69
kr)
 Tallinna Ühispangale 43.48 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 43 kr)
 seaduse või notariaalse lepingu põhjal sunduslikud aegajalised maksud 8 kr ja 66 kr
(tulumaksukomitee poolt määratud 8 ja 0 kr)
 haigekassamaks 37.42 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 37 kr)
 Kokku maha arvatud 224.85 kr (tulumaksukomitee poolt määratud 157 kr).
Ed. Tamme esitatud kulude kokkuvõte vt lisast. Veel esitas ta kulude kviitungid 17 lehel, kuid
need sai ta tagasi. Oma ülalpeetavatena pani ta kirja abikaasa Marie, tütred Valve ning Salme.
Marie tulud olid Vaatluse 9 asuva kinnisvara üürist 541 kr (maha arvatud 88.07) ja juhuslikust
käsitööst 125 kr. Puhastulu kokku arvati 2352 kr, tulumaksuseaduse õ 19 põhjal arvati maha
157 kr, § 21a põhjal 1310 kr, § 22 põhjal 425 kr. Maksustatavalt tulult 460 kr määrati
16.06.1938 tulumaksu 20.50 kr. Tuluteadaandel on Eduardi allkiri.
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1939. a tuluteadaandes (esitatud 1940. a jaanuaris) on Eduardi kohta järgmised andmed. Elas
Nõmmel Vaatluse 9. Ühe toa välja üürimisest (koos kütte, vee, valgustuse, mööbli ja
koristamisega) sai tulu 240 kr, enda kasutatavate ruumide üüriväärtus oli 360 kr, seega tulu
kinnisvarast kokku 600 kr. Kulud kinnisvara jooksvaks korrashoiuks 380.56 kr, amortisatsioon
175 kr, kokku 555.56 kr. Ehitise soetamisväärtus oli 7000 kr. Puhastulu kinnisvarast seega
44.44 kr. Tuluhindamiskomisjoni poolt hinnati kuludeks 53% ehk 318 kr, seega jäi tuluks 282
kr. Eduardi palk ja tantjeem olid 2610 kr, kulud (protsendid võlgadelt) 66.29 kr, muud maksud
(sh haigekassa maks) 125.50 (seaduse, notariaalse lepingu põhjal sunduslikud aegajalised
maksud)+43.20 kr. Tuluhindamiskomisjoni poolt määrati kuludeks 12 kr kogukonnamaksu
ning 43 kr haigekassa maksu, seega kokku 55 kr. Oma kulude spetsifikatsioonis esitas Eduard
25.01.1940 järgmised andmed (kirjaviis muutmata):
 Kindlustus tulevastu kr 20.79
 Kinnisvara maks kr 28.82
 Korstnapühkija tasu kr 4.00
 Jalgtee uuendamine Mängu t ja sissesõidutee tegemine kr 130.50 (komisjoni märkus: “kap.
remont ja ehituse lõp. viimine”)
 Mitmesugused remondid vesivarustuses kr 5.45
 Mustavee kaevu puhastus kr 7.00
 Tänava ja jalgtee puhastamine kr 130.00
 Kulu mis seoses tubade välja üürimisega kr 54.00
 Kokku kr 380.56 (vt eeltoodud märkusi)
Mahaarvamised tulumaksuseaduse § 19 põhjal:
 Riikliku ehituslaenu ja krundi võla % Nõmme Linnavalitsusele kr 66.29 (komisjoni märkus:
“tõend puudub”)
 Nõmme Linnavalitsusele kogukonnamaks kr 12.00
 Nõmme Linnavalitsusele ehituslaenu ja krundivõlga kr 66.00 (komisjoni märkus: “ei
kuulu”)
 Tulumaks Tallinna Harju maksuameti määruse järele kr 47.50 (komisjoni märkus: “ei
kuulu”)
 Tallinna Ühise Haigekassale mahaarve palgast kr 43.20
 Kokku kr 234.99.
Terve 1939. aasta oli ta töötanud meistrina Eesti mehaanilise puutööstuse aktsiaseltsis A. M.
Luther. Tema palk ja gratifikatsioon sealt olid vastavalt 2160 ja 450 kr (kinni peetud haigekassa
maksu 43.20 kr). Tartu ülikoolis õppiva poeg Alberti sünniajaks märkis Eduard 27.08.1914.
Ülalpeetavateks märkis ta veel tütar Salme, kes õppis Tallinna Linna Tütarlaste
Kommertsgümnaasiumis ning abikaasa Marie (sündinud 12.02.1888), kellele kuulus puust
elumaja Vaatluse 9. Vaatluse tn 9 majaraamatut pole Tallinna Linnaarhiivis säilinud.
Kokku arvati tema puhastuluks 2892 kr, sellest tulumaksuseaduse § 19 põhjal arvati maha 55
kr, § 21a põhjal 1422 kr (sh 20% mahaarvamine § 21/3 põhjal 522 kr palgatulust 2610 kr) ning
§ 22/1 põhjal 300 kr, maksustatavaks tuluks jäi 1115 kr ning sellelt määrati 10.06.1940
tulumaks 61 kr (hiljem ümber arvutatuna 10.58 marka).
1942. aastal sai Marie tubade üürimise eest tulu 34.38 RM (=343.83 rbl). -1942- töötas Eduard
meistrina AS A. M. Lutheris, Marie oli kodune perenaine, haiglase tervisega. Allüürnik oli Arnold
Kask (*31.07.1908), katelsepp AS Fr. Krulli tehastes, üüri maksis detsembris 1941 - 1.18 RM.
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PEREKONNANIMED JA NENDE VARIANDID
Tamm (Òàìì, Òàììú, Tamm)
Kivi (Kivi, Kivvi, Êèâè)
KASUTATUD ALLIKAD

Eesti Riigiarhiiv
Fond 49 – Raudteede Valitsus
Eduard Tamme teenistustoimik: 1918-1926 (2-2222)
Isikukartoteek
Vaadatud kaardid Eduard, Marie , Albert, Valve, Salme Tamme kohta
Fond 1599 – Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet
Eduard Tamme ehituspuusepa eriala toimik: 1935 (1-777)
Tallinna Linnaarhiiv
Fond 220 – Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasium
Salme Tamme kohta oleks võimalik veel kasutada hindevihikuid, fotosid (õpetajate,
lõpetajate, koori, orkestri jm fotod), spordivõistluste diplomeid, õppemaksuraamatuid
jmt.
Lõputunnistuste teisendid: 1941 (1-186)
Välja võtmata algkooli lõputunnistused: 1922-1940 (1-129). Salme Tamme
lõputunnistust pole.
Fond 1359 – Tallinna Kaarli luteri kogudus
Sünni-, abielu- ja surmameetrika, I ptk: 1912-1917 (1-12), 1918-1926 (1-13)
Fond 1999 – Tallinn-Harju maksuamet.
Sellest fondist on tellitud kõik võimalikud kasutatavad materjalid Eduardi kohta.
Lisaandmeid võib leida vaid siis, kui ta oli aktsionär või kui esitas vastulauseid
tulumaksukomisjoni otsuse vastu.
1938. a Nõmme majaomanike kinnisvarade sissetuleku tuluteadaande lehed Ta-Te:
1938-1939 (1-333). Tammi pole.
1930-1933 Nõmme tulumaksu maksjate nimekiri: 1930-1933 (1-666). 1930-1931 ega
1933 Tammi pole.
1944. a elanike nimekirjad, V: 1944 (5-888), Vaatluse tänava andmeid pole.
1943. a elanike nimekirjad, V-Ü: 1943 (5-999), Vaatluse tänava andmeid pole.
1942. a elanike nimekirjad, V-Ü: 1942 (5-777)
1939. a tuluteadaanded, Tam-Tamme: 1940 (2-3888)
Vaatluse-Ülase tn elanike nimekirjad 1937. a kohta: 1937-1938 (1-444)
1937. a Nõmme elanike tuluteadaanded, Tamm-Tamme: 1938 (2-222)
Fond 1376 – Tallinna aadressbüroo
Elanike registreerimislehed, Tam: 1918-1929 (1-111)
Tallinna Kaarli koguduse kantselei
I ptk personaalraamat, 2. köide: 1920.-1930. aastad
Trükiväljaanded ja andmebaasid
Album academicum universitatis tartuensis 1918-1944. Elektrooniline andmebaas samanimelise
publikatsiooni (Tartu 1994) põhjal, täiendatud. Koopia Eesti Isikuloo Keskuses.
Mart Orav. Ajakirja Akadeemia (1937-1940) taustast. // Akadeemia, 1997, nr 7, lk 1350-1388.
Tallinna kinnistud kuni 1944. Andmebaas. Tallinn-Tartu, 1997(?). Koopia Eesti Isikuloo
Keskuses.
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Uurimuse koostas Fred Puss.
Lugupidamisega
Fred Puss
Juhataja
Lisad: Aruande koostamispõhimõtted, Ed. Tamme esitatud kulude kokkuvõte 1937. a
tuluteadaande jaoks (TLA 1361-2-777, pagineerimata), Salme Tamme sünnisissekanne Tallinna
Kaarli koguduse I pihtkonna meetrikaraamatus (TLA 1359-1-13, pagineerimata), Salme
Tamme Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi lõputunnistuse ärakiri (TLA 220-1888, leht 17 ja 17p), Eduard Tamme Tallinna Raudtee Tehnikakoolist saadud tunnistuse ärakiri
(ERA 1599-1-777, pagineerimata, tunnistus on kaks lk), Eduard Tamme meistrina
registreerimise tunnistus (ERA 1599-1-777, pagineerimata).
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NB! ARUANDE KOOSTAMISPÕHIMÕTTEID EI VÕI AVALIKULT KASUTADA
ILMA EESTI ISIKULOO KESKUSE LOATA!
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
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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 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.
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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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