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10-tunnise järeltulijate uurimuse 
NÄIDISARUANNE. Isiku- ja kohanimed 

ei vasta tegelikkusele 

TAMSON 120220 
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 13.03.2012 
 
Uurimuse ülesanne oli leida andmeid Oskar Tamson/Tammiku meesliinis esivanemate 
kohta kokku lepitud töömahu ulatuses.  
 
Alustasime kliendi andmete põhjal Oskar Tamsoni sünnikande otsimisega 1903. aasta 
Rõngu koguduse meetrikaraamatust, kus see ka leidub. Seejärel pöördusime Rõngu 
koguduse personaalraamatu poole, kust saime juba täpsustatud andmed perekonna kohta. 
Pere pärines Vana-Suislepa mõisapiirkonnast ning nagu edaspidise uurimistöö käigus 
selgus, siis ka järjepidevalt. Sellest johtuvalt kujunesidki allikateks Paistu koguduse 
meetrika- ja personaalraamatud, Vana-Suislepa mõisa hingeloendid ning vanemas osas ka 
Liivimaa 18. sajandi alguse adramaarevisjone. 
 
Edaspidi on võimalik uurimust jätkata aruandes toodud isikute esivanemate ja järeltulijate 
andmete täiendamisel (kui pole kirjas teisiti), samuti leida juurde nende eluloolisi 
andmeid. Paistu koguduse meetrikaraamatud on säilinud 1729. aastast ning 
personaalraamatud 1831. aastast. 
 
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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Hint (Hint, Hind, om. Into), /Ama Hint/. -1731-, -1744-, -1751-, -1757- peremees Ama 
talus. Hetkel ei ole muude leitud andmete põhjal võimalik järeldada, et Hint oli vastaval 
ajal Ama talus peremees, kuigi see on väga tõenäoline. Nimelt on vaid 1757. aastal ta 
naise surmakandes kirjas, et tegu oli Ama Hindi naise Reedaga. Teised kanded on kujul 
Ama Hindi Peeter, Ama Hindi Liis jne (mitte nt Ama Hindi poeg Peeter), seetõttu pole 
me nendest tuletanud Hindi tol ajal peremeheks olemist.  
1731. aasta adramaarevisjonis on Vana-Suislepa mp-s Kuuse külas Hint kirjas kui 
peremees Ama Hint, kes pidas talu koos Hamma Ewert’iga. Nende majapidamises elasid 4 
töövõimelist meest, 4 töövõimelist naist, 1 vana või töövõimetu naine, 4 alla 15-aastast 
poisslast ja 4 alla 15-aastast tütarlast. 
1744. aasta adramaarevisjonis on Vana-Suislepa mp-s Kuuse külas Hint kirjas kui 
peremees Ama Hint, kes pidas talu koos Hamma Ewert’iga. Nende majapidamises elasid 4 
töövõimelist meest, 3 töövõimelist naist, 1 vana või töövõimetu mees, 1 vana või 
töövõimetu naine, 1 alla 15-aastane poisslaps ja 1 alla 15-aastane tütarlaps. 
1751. aasta adramaarevisjonis on Vana-Suislepa mp-s Kuuse külas Hint kirjas kui 
peremees Ama Hint. Tema majapidamises elasid 3 töövõimelist meest, 5 töövõimelist 
naist, 1 vana või töövõimetu mees, 1 alla 15-aastane poisslaps ja 3 alla 15-aastast tütarlast. 
Vaatasime läbi aastate 1751-1762 surmakanded Ama (Ala-Ama) talu järgi, kuid leidsime 
sealt vaid Hindi naise Reeda surmakande. Seega tõenäoliselt oli Hint veel 1762. aastal 
elus.1 
Abiellus <1758 Reedaga. 
Abikaasa Reet (+Reet), /Ama Hindi naine Reet/. *ca 1687.  (+)14.08.1757 Paistu 
koguduses.2 
Hindi lapsed (hetkel pole kindel, kas tegu on kindlasti ka Reeda lastega): 
I) p. Hans (∞Hans), /Ama Hindi Hans/. [*<1717]. -1745- elas Ama Hindi talus.3 

Abiellus 29.08.1745 Paistu koguduses Elsuga. 
Abikaasa Els (∞Els), /Saapa Hansu õde Els/. -1745 elas Saapa Hansu talus, 
[peremehe] õde.4 

II) p. Peeter (Peter), /Ama Hindi Peeter/. *ca 1717. Leeritati 12.11.1734 Paistu 
koguduses. -1734- elas Ama Hindi talus.5 

III) t. Liis (Lies), /Ama Hindi Liis/. *ca 1718. Leeritati 14.11.1735 Paistu koguduses. 
-1735- elas Ama Hindi talus.6 

IV) p. Jaan (∞Jahn, Jaan, Jahn, om. Jani), /Ama Hindi Jaan, Ama Jaan, Mäejõe Jaan/. *ca 
1725. Leeritati 12.11.1742 Paistu koguduses. -1742-, -1745- elas Ama Hindi talus. 
-1746- elas Ama talus. -1761- elas Mäejõe talus, [oli peremees]. -1763- elas Ama talus, 
[oli peremees].7 
Abiellus 20.11.1745 Paistu koguduses Riinuga. 
Abikaasa (∞Rien, Rien, Riin), /Ritsi Jaani (Jani) Riin/. -1745 elas Ritsi Jaani talus, 
[peremehe tütar]. 1763 elus.8 
Lapsed: 
A) p. Käsper (*Casper, ∞Käsper, Kasper, Kesper, om. Kaspri), /Mäejõe Jaani poeg 

Käsper, Mäejõe Käsper, Ama Käsper/. *01.11.1746 Ama Jaani talus. 

                                                 
1 RGADA.274.1.193/1:132, L 124p; RGADA.274.1.213/2:32, L 116p; RGADA.274.1.222/1:289, L 147p; 
EAA.1297.2.1:22, :258, :259, :270, L 31p-2, 289p, 291, 302; EAA.1297.2.2:345, L 341p; EAA.1297.2.2:328-
356, L 325-53. 
2 EAA.1297.2.2:345, L 341p. 
3 EAA.1297.2.1:22, L 31p. 
4 EAA.1297.2.1:22, L 31p. 
5 EAA.1297.2.1:258, L 289p. 
6 EAA.1297.2.1:259, L 291. 
7 EAA.1297.2.1:22, :159, :270, L 32, 168, 302; EAA.1297.2.2:142, :167, :306, L 142, 166, 305. 
8 EAA.1297.2.1:22, :159, L 32, 168 ; EAA.1297.2.2:142, :167, L 142, 166. 
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(*)02.11.1746 Paistu koguduses. V: Ritsi Käsper, Kangur Hindrik, Peedu Katt. 
-1769- elas Mäejõe Jaani talus, [peremehe poeg]. -1771- elas Mäejõe talus. -1782-, 
-1795- hk: peremees Ama Käspri talus. +ca 1797.9 
Abiellus 15.11.1769 Paistu koguduses Äduga. 
Abikaasa Ädu (∞Eddo, Eddo), /Ala-Ama Mati (Matto) tütar Ädu/. -1769 elas 
Ala-Ama Mati talus, [peremehe tütar]. *ca 1750. 1795 elus.10 
Lapsed: 
a) p. Matt (*Matt, ∞Matt, Matt, om. Mats), /Ama Käspri poeg Matt/. 

*18.01.1771 Mäejõe talus. (*)23.01.1771 Paistu koguduses. V: Ala-Ama 
Käsper, Peedu Hinrik, Lusti Simmi naine Liis. -1782-, -1795- hk: peremehe 
poeg Ama Käspri talus. -1795- elas Ama Käspri talus. -1811- hk: vabadik 
Manitsi 55 talus.11 
Abiellus 10.11.1795 Paistu koguduses Katiga. 
Abikaasa Katt (∞Katt), /Lusti Tooma (Thoma) tütar Katt/. -1795 elas Lusti 
Tooma talus.12 
Lapsed: 
i) p. Tõnis (+Tönnis, Tönnis) Tamson, /Alajõe peremees Tõnis Tamson/. 

*ca 1801 Vana-Suislepa mp-s. -1811- hk: karjapoiss Raudsepa 27 talus. 
-1826- hk: Penda 29-30 talus; 1816. aasta hingeloendusel jäi ta kirja 
panemata (übergangen ge[wesen]). -1834- hk: peremehe Alajõe 50 talus. 
-1838 peremees. +01.01.1838 keskpäeval Alajõe talus. Surmakande järgi 
oli 40-aastane. Surma põhjus: ajurabandus. (+)04.01.1838 Paistu 
koguduses.13 
Abiellus <1827 Lottaga. 
Abikaasa Lotta (2∞Lotta, Lotta). *ca 1806 Vana-Suislepa mp-s. Leeritati 
1822 Paistu koguduses. -1838- elas Alajõe talus, lesk. Lotta abiellus teist 
korda 01.05.1838 Paistu koguduses Ado Kõgeliga. [-1851-1859- perenaine 
Alajõe talus]. Lahkus 1859 perega (esimest abielust sündinud tütar Ann 
Tamson ning teisest abielust sündinud lapsed Mari ja Kusta Lepik) Paistu 
kogudusest ja liitus Karuse kogudusega.14 
Lotta teine abikaasa Ado (∞Ado, Ado) Lepik, *ca 1816 Hummuli mp-s. 
-1838 elas Jahumatu talus, sulane. [-1841-1847- peremees Alajõe talus]. 
Pöördus 1847 luteri usust õigeusku. Neil oli vähemalt 3 last – Mari (Marri, 
*29.04.1839), Kusta (Kusta, *05.05.1841) ja Ell (Ell, 
30.10.1844-27.04.1853) Lepik.15 
Tõnise ja Lotta lapsed: 
1) t. Ädu (∞Eddo, Eddo) Tamson. *ca 1828 (teistel andmetel ca 1830) 

Vana-Suislepa mp-s. -1834- hk: peremehe tütar Alajõe 50 talus. 
[-1841-1848 peremehe kasutütar Alajõe talus]. Leeritati 1845 Paistu 

                                                 
9 EAA.1297.2.1:159, L 168; EAA.1297.2.2:243, :306, L 242, 305; EAA.1297.2.3 :382, L 376p; 
EAA.1864.3.176/3:33, L 32; EAA.1864.3.177/5:17, L 15p. 
10 EAA.1297.2.2:243, :306, L 242, 305 ; EAA.1864.3.176/3:33, L 32. 
11 EAA.1297.2.2:243, L 242; EAA.1297.2.3 :382, L 376p; EAA.1864.3.176/3:33, L 32; 
EAA.1864.3.177/5:17, :20, L 15p, 18p; EAA.1864.3.178/5:24, L 26p; EAA.1864.3.179/3:36, L 36p. 
12 EAA.1297.2.3 :382, L 376p. 
13 EAA.1864.3.177/5:12, :20, L 10p, 18p; EAA.1864.3.178/5:24, L 26p; EAA.1864.3.179/3:36, L 36p; 
EAA.1297.1.145:49, L 49p-50. 
14 EAA.1864.3.178/5:24, L 27; EAA.1864.3.179/3:36, L 37; EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.145:41, L 
41; EAA.1297.1.405:197, L 209-a. 
15 EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.145:41, L 41; EAA.1297.1.405:197, L 209-a. 
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koguduses. -1848 tüdruk Alajõe talus. +04.06.1858 [Vana-Suislepa 
mp-s].16 
Abiellus 10.10.1848 Paistu koguduses Juhan Appelbaumiga. 
Abikaasa Juhan (Juhhan, ∞Juhhan) Aunapu. *06.07.1827 Vana-
Suislepa mp-s. Leeritati 1844 Paistu koguduses. -1848- sulane Asu 
talus. [-1851-1861- algul sulane Kaprani talus, hiljem Loosu talus].17 
Abielust sündis vähemalt 3 poega, kellest 1 suri väikelapsena.18 

2) p. Kaarel (∞Karel, Karel, Karl, om. Карла) Tamson. *ca 1831 
(teistel andmetel ca 1834) Alajõe talus. -1834- hk: peremehe poeg 
Alajõe 50 talus. [-1841-1850- peremehe kasupoeg Alajõe talus]. 
Leeritati 1850 Paistu koguduses. [-1851-1861- perenaise poeg Alajõe 
talus]. -1855- elas Loosu talus, sulane. [-1862-1876 elas Vana-Suislepa 
mp-s]. -1869- elas Mäemõisa talus, sulane. Lahkus 1876 perega Paistu 
kogudusest ja liitus Karuse kogudusega. [1876-1878 elas Karuse 
mp-s]. Lahkus 1878 perega Karuse kogudusest ja liitus Paistu 
kogudusega. [1878-1892- elas Vana-Suislepa ja Aitsra mp-s]. 
[-1891-1914 elas Paistu khk-s]. +07.12.1914 [Paistu khk-s]. (+)Rõngu 
koguduse kalmistule.19 
Abiellus esimest korda 10.11.1855 Paistu kirikus Els Kuusega. Abielu 
laulatati kohaliku pastori C. J. Schubbe poolt. Nende kihlus 
registreeriti 29.10.1855 Paistu koguduses. Kuulutati sealsamas 30.01, 
06.11 ja 13.11.1855. See oli mõlemale esimene abielu. 
Esimene abikaasa Els (∞Els, Els) Kuusk (Kuusk). *11.08.1836 Kiisa 
talus. Leeritati 1854 Paistu koguduses. -1855 elas Paistu mõisas, 
mõisatüdruk; tema isa oli surnud. [Lahkus 1855 Paistu kogudusest ja 
liitus Paistu kogudusega]. +12.04.1882 [Vana-Suislepa mp-s].20 
Lapsed esimesest abielust (teada on kõik lapsed): 
(I) t. Lotta (Lotta) Tamson. *21.08.1857 Vana-Suislepa mp-s. 

[1857-1861- perenaise pojatütar Alajõe talus]. [-1862-1876 elas 
Vana-Suislepa mp-s]. Leeritati 1875 Paistu koguduses. Lahkus 
1876 perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse kogudusega. 
[1876-1878 elas Karuse mp-s]. Lahkus 1878 perega Karuse 
kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. [1878-1879 elas Vana-
Suislepa mp-s]. Abiellus 1879 [Paistu koguduses] Henrik (Henrik) 
Ibikusega (Ibikus).21 

(II) t. Leenu (Leno) Tamson. *21.02.1860 Vana-Suislepa mp-s. 
(*)06.03.1860 [Paistu koguduses]. [1860-1861- perenaise pojatütar 
Alajõe talus]. [-1862-1876 elas Vana-Suislepa mp-s]. Lahkus 1876 
perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse kogudusega. [1876-1878 
elas Karuse mp-s]. Leeritati 23.10.1877 Karuse koguduses. Lahkus 
1878 perega Karuse kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. 

                                                 
16 EAA.1864.3.179/3:36, L 37; EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.155:37, L 37; EAA.1297.1.405:207, L 
219-a. 
17 EAA.1297.1.155:37, L 37; EAA.1297.1.405:207, L 219-a. 
18 EAA.1297.1.405:197, L 209-a. 
19 EAA.1864.3.179/3:36, L 36p; EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.405:197, L 209-a; EAA.1297.1.395:81; 
EAA.1297.1.177:18, L 18; EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.424:335, lk 656; EAA.1297.1.665:25, 
L 15-a; EAA.1269.1.94:64, L 63p; EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
20 EAA.1297.1.405:197, L 209-a; EAA.1297.1.395:81; EAA.1297.1.177:18, L 18; EAA.1297.1.407:251, L 
262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
21 EAA.1297.1.405:197, L 209-a; EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
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[1878-1883 elas Vana-Suislepa  mp-s]. Abiellus 1883 [Paistu 
koguduses] Ott (Ott) Sooga (Soo).22 

(III) t. Minna (Mina, Minna) Tamson. *10.06.1862 (teistel andmetel 
10.12.1862) Vana-Suislepa mp-s. (*)17.06.1862 (teistel andmetel 
17.12.1862) [Paistu koguduses]. [1862-1876 elas Vana-Suislepa 
mp-s]. Lahkus 1876 perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse 
kogudusega. [1876-1878 elas Karuse mp-s].Lahkus 1878 perega 
Karuse kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. [1878-1884 elas 
Vana-Suislepa mp-s]. Leeritati 1880 Paistu koguduses. Abiellus 
03.1884 [Paistu koguduses] Jaan (Jaan) Mummiga (Mumm).23 
Nende järeltulijate kohta on meil lisaandmeid uurimuses Mumm 
60816. 

(IV) t. Ann (An) Tamson. *01.03.1865 (teistel andmetel 11.03.1865) 
Vana-Suislepa mp-s. (*)17.03.1865 [Paistu koguduses]. [1865-1876 
elas Vana-Suislepa mp-s]. Lahkus 1876 perega Paistu kogudusest 
ja liitus Karuse kogudusega. [1876-1878 elas Karuse mp-s].Lahkus 
1878 perega Karuse kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. 
[1878-1881 elas Vana-Suislepa mp-s]. +17.05.1881 [Vana-Suislepa 
mp-s].24 

(V) t. Mari (Marri) Tamson. *24.01.1868 Vana-Suislepa mp-s. 
(*)04.02.1868 [Paistu koguduses]. +08.05.1868 [Vana-Suislepa 
mp-s].25 

(VI) p. Ado (*Ado, Aadu, Ado, Adu, Аду) Tamson. *22.08.1869 
hommikul Mäemõisa talus sulase pojana. (*)07.09.1869 [kodus] 
kooliõpetaja poolt, ristimine kinnitati Paistu koguduses. V: 
vallaline sulane Ado Henrikson, sulane Juhan Aunapu, perenaine 
Julie Kuhlfeldt. [1869-1876 elas Vana-Suislepa mp-s]. Lahkus 
1876 perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse kogudusega. 
[1876-1878 elas Karuse mp-s]. Lahkus 1878 perega Karuse 
kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. [1878-1892- elas Vana-
Suislepa ja Aitsra mp-des]. Leeritati 1887 Paistu koguduses. 
[-1891-1897 elas Paistu khk-s, vallaline]. Lahkus 1897 Paistu 
kogudusest ja liitus Rõngu kogudusega. [1897-1936- elas 
Kõrgepalu mp-s]. -1903- elas Mäemetsa talus, peremees.26 
Abiellus 20.04.1897 Rõngu koguduses Marie Karoline 
Koobakuga. 
Abikaasa Marie Karoline (Marie Karoline, Маріe Каролинe, 
Марія Каролина) Koobakene (Koobakene, Кообакене), Peebu 
(Peep) tütar. *24.12.1879 Kõrgepalu mp-s. (*)20.01.1880 [Rõngu 
koguduses]. Leeritati 1896 Rõngu koguduses. [1936 elus].27 
Lapsed (teada on kõik lapsed): 
(A) p. Hermann/Henno (Henno, Herman, Херманъ) 

Tamson/Tammik. *11.01.1898 Kõrgepalu mp-s. 
(*)01.02.1898 [Rõngu koguduses]. [1898-1936- elas Kõrgepalu 

                                                 
22 EAA.1297.1.405:197, L 209-a; EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
23 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
24 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
25 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
26 EAA.1297.1.177:18, L 18; EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.424:335, lk 656; 
EAA.1297.1.665:25, L 15-a; EAA.1269.1.94:64, L 63p; EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
27 EAA.1269.1.94:64, L 63p; EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
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mp-s, vallaline]. Leeritati 30.11.1914 Rõngu koguduses. -1937- 
elas Rõngu vallas. Muutis 20.03.1937 Rõngu valla perekonna-
seisuametniku otsusel oma perekonnanime Tamsonist 
Tammikuks. Muutis >20.03.1937 oma eesnime Hermannist 
Hennoks.28 

(B) p. Eduard (Эдуардъ) Tamson. *20.02.1899 Kõrgepalu mp-s. 
(*)28.03.1899 [Rõngu koguduses]. Leeritati 1916 Võru 
koguduses. [1899-1928 elas Kõrgepalu mp-s, vallaline]. 
+07.11.1928 Kõrgepalu mp-s. (+)11.11.1928 [Rõngu 
koguduses].29 

(C) t. Lilli (Lilli) Tamson. *17.07.1902 Kõrgepalu mp-s. 
(*)28.07.1902 [Rõngu koguduses]. [1907-1923 elas Kõrgepalu 
mp-s; vallaline, lasteta]. Leeritati 20.06.1920 Rõngu 
koguduses. Pöördus 1923 luteri usust õigeusku.30 

(D) p. Oskar (*Оскаръ/Oskar, Oskar) Tamson/Tammik. 
*07/20.10.1903 kell 5 Mäemetsa talus peremehe pojana. 
(*)25.10.1903 [kodus] õpetaja Leok Mihkelson’i poolt, 
ristimine kinnitati Rõngu koguduses (ristimiskanne nr 394). V: 
vallaline Oskar Legen, saunik Karl Rätsep, tüdruk Julia 
Ploom. [1903-1923 elas Kõrgepalu mp-s, vallaline]. Leeritati 
08.07.1923 Rõngu koguduses. Lahkus 1923 Rõngu 
kogudusest ja liitus Rapla kogudusega. -1937- elas Velise 
vallas. Muutis 20.02.1937 Velise valla perekonnaseisuametniku 
otsusel oma perekonnanime Tamsonist Tammikuks.31 

(E) t. Miia (Miia) Tamson/Tammik. *08.06.1905 Kõrgepalu mp-s. 
(*)24.06.1905 [Rõngu koguduses]. [1905-1936- elas Kõrgepalu 
mp-s; vallaline, lasteta]. Leeritati 18.01.1924 Rõngu 
koguduses. -1938- elas Rõngu vallas. Muutis 01.04.1938 
Rõngu valla perekonnaseisuametniku otsusel oma perekonna-
nime Tamsonist Tammikuks.32 

(F) t. Linda (Linda) Tamson. *13.05.1907 Kõrgepalu mp-s. 
(*)11.06.1907 [Rõngu koguduses]. [1907-1936- elas Kõrgepalu 
mp-s; vallaline, lasteta]. Leeritati 13.05.1926 Rõngu 
koguduses.33 

(G) p. Arnold (Arnold) Tamson/Tammik. *12.02.1909 Kõrgepalu 
mp-s. (*)07.03.1909 [Rõngu koguduses]. [1909-1936- elas 
Kõrgepalu mp-s, vallaline]. Leeritati 24.03.1929 Rõngu 
koguduses. -1938- elas Rõngu vallas. Muutis 01.04.1938 
Rõngu valla perekonnaseisuametniku otsusel oma perekonna-
nime Tamsonist Tammikuks.34 

(H) p. Karl (Karl) Tamson/Tammik. *16/29.07.1910 Kõrgepalu 
mp-s. (*)23.08.1910 [Rõngu koguduses]. [1910-1935 elas 
Kõrgepalu mp-s]. Leeritati 10.07.1932 Rõngu koguduses. 
Lahkus 1935 Rõngu kogudusest ja liitus Tartu Pauluse 

                                                 
28 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 66-1937, lk 1647. 
29 EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
30 EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
31 EAA.1269.1.94:64, L 63p; EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 6-1937, lk 251; Riigi Teataja Lisa 
21-1937, lk 1094. 
32 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 34-1938, lk 1410. 
33 EAA.1269.1.462:40, lk 398. 
34 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 34-1938, lk 1410. 
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koguduse II pihtkonnaga. -1937- elas Pindi vallas. Muutis 
22.02.1937 perega Tartu linna perekonnaseisuametniku 
otsusel oma perekonnanime Tamsonist Tammikuks.35 
Abiellus <1938 Selaidega. 
Abikaasa Selaide (Selaide). 1937 elus.36 
Lapsed: 
(a) t. Helgi (Helgi) Tamson/Tammik. -1937- elas Pindi vallas. 

Muutis 22.02.1937 perega Tartu linna perekonnaseisu-
ametniku otsusel oma perekonnanime Tamsonist 
Tammikuks.37 

(b) p. Henno (Henno) Tamson/Tammik. -1937- elas Pindi 
vallas. Muutis 22.02.1937 perega Tartu linna perekonna-
seisuametniku otsusel oma perekonnanime Tamsonist 
Tammikuks.38 

(I) p. Elmar (Elmar) Tamson/Tammik. *30.01.1912 Kõrgepalu 
mp-s. (*)11.02.1912 [Rõngu koguduses]. [1912-1936- elas 
Kõrgepalu mp-s, vallaline]. Leeritati 30.11.1930 Rõngu 
koguduses. -1937- elas Rõngu vallas. Muutis 18.07.1937 
Rõngu valla perekonnaseisuametniku otsusel oma perekonna-
nime Tamsonist Tammikuks.39 

(J) p. Jaan (Jaan) Tamson/Tammik. *03.06.1913 Kõrgepalu 
mp-s. (*)23.06.1913 [Rõngu koguduses]. [1913-1936- elas 
Kõrgepalu mp-s, vallaline]. -1937- elas Rõngu vallas. Muutis 
18.07.1937 Rõngu valla perekonnaseisuametniku otsusel oma 
perekonnanime Tamsonist Tammikuks.40 

(K) p. Gustav (Gustav) Tamson/Tammik. *27.12.1914 Kõrgepalu 
mp-s. (*)17.01.1915 [Rõngu koguduses]. [1915-1936- elas 
Kõrgepalu mp-s, vallaline]. -1937- elas Rõngu vallas. Muutis 
08.03.1937 Rõngu valla perekonnaseisuametniku otsusel oma 
perekonnanime Tamsonist Tammikuks.41 

(L) p. Verner (Verner, Werner) Tamson/Tammik. *04.05.1918 
Kõrgepalu mp-s. (*)23.06.1918 [Rõngu koguduses]. 
[1918-1936- elas Kõrgepalu mp-s, vallaline]. -1938- elas 
Rõngu vallas. Muutis 01.04.1938 Rõngu valla perekonnaseisu-
ametniku otsusel oma perekonnanime Tamsonist 
Tammikuks.42 

(VII) p. Jaan (Jaan) Tamson. *04.01.1874 Vana-Suislepa mp-s. 
(*)13.01.1874 [Paistu koguduses]. [1862-1876 elas Vana-Suislepa 
mp-s]. Lahkus 1876 perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse 
kogudusega. [1876-1878 elas Karuse mp-s]. Lahkus 1878 perega 
Karuse kogudusest ja liitus Paistu kogudusega. [1878-1881 elas 
Vana-Suislepa mp-s]. +12.05.1881 [Vana-Suislepa mp-s].43 

Kaarel abiellus teist korda 03.1885 [Paistu koguduses] Liis Kummiga. 

                                                 
35 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 6-1937, lk 214; Riigi Teataja Lisa 22-1937, lk 1162. 
36 Riigi Teataja Lisa 6-1937, lk 214; Riigi Teataja Lisa 22-1937, lk 1162. 
37 Riigi Teataja Lisa 6-1937, lk 214; Riigi Teataja Lisa 22-1937, lk 1162. 
38 Riigi Teataja Lisa 6-1937, lk 214; Riigi Teataja Lisa 22-1937, lk 1162. 
39 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 66-1937, lk 2919. 
40 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 66-1937, lk 2919. 
41 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 24-1937, lk 1281. 
42 EAA.1269.1.462:40, lk 398; Riigi Teataja Lisa 34-1938, lk 1410. 
43 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.665:25, L 15-a. 
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Teine abikaasa Liis (Liis) Kumm (Kum). *05.11.1861 Aitsra mp-s. 
Leeritati 1879 Paistu koguduses. +15.03.1890 [Vana-Suislepa mp-s].44  
Lapsed teisest abielust (teada on kõik lapsed): 
(I) t. Miili (Miili) Tamson. *13.01.1886 Aitsra mp-s. (*)26.01.1886 

[Paistu koguduses]. [1886-1892- elas Aitsra ja Vana-Suislepa 
mp-des]. [-1891-1903 elas Paistu khk-s]. Lahkus 1903 Paistu 
kogudusest ja liitus Urvaste kogudusega.45 

(II) p. Juhan (Johan) Tamson. *23.10.1887 Vana-Suislepa mp-s. 
(*)08.11.1887 [Paistu koguduses]. [1887-1893 elas Vana-Suislepa 
mp-s]. +08.04.1893 [Vana-Suislepa mp-s]. (+)11.04.1893 [Paistu 
koguduses].46 

(III) t. Liisa (Liisa) Tamson. *12.03.1890 Vana-Suislepa mp-s. 
(*)15.03.1890 [Paistu koguduses]. +29.12.1890 [Vana-Suislepa 
mp-s].47 

3) t. Leenu (Leno) Tamson. *ca 1836 Vana-Suislepa mp-s. [-1841-1850- 
peremehe kasutütar Alajõe talus]. [-1851-1858 perenaise tütar Alajõe 
talus]. Leeritati 1853 Paistu koguduses. [1861 elus].48 
Abiellus 10.08.1858 [Paistu koguduses] Juhan Aunapuga, kes oli tema 
vanema õe Ädu lesk. 
Abikaasa Juhan (Juhhan) Aunapu.49 Vt andmeid vanema õe juures. 
1861. aastaks abielust lapsi polnud sündinud.50 

4) t. Ann (An) Tamson. *ca 1837 Vana-Suislepa mp-s. [-1841-1850- 
peremehe kasutütar Alajõe talus]. [-1851-1859 perenaise tütar Alajõe 
talus; vallaline, lasteta]. Leeritati 1856 Paistu koguduses. Lahkus 1859 
perega Paistu kogudusest ja liitus Karuse kogudusega.51 

b) t. Anne (Anne). *ca 1778. -1782-, -1795- hk: peremehe tütar Ama Käspri 
talus.52 

c) p. Tõnis (Tennis, Tönnis). *ca 1779. -1782-, -1795- hk: peremehe poeg Ama 
Käspri talus. -1811- hk: sulane Ala-Ama 46 talus.53 

d) p. Käsper (Kesper). Oli kaksik. *ca 1782. 1782-, -1795- hk: peremehe poeg 
Ama Käspri talus. -1811- hk: Mäejõe 45 talus.54 

e) t. Els (Else). Oli kaksik. *ca 1782. 1782- hk: peremehe tütar Ama Käspri 
talus. +ca 1786.55 

f) p. Hint (Hindt). *ca 1786. -1795- hk: peremehe poeg Ama Käspri talus. Võeti 
ca 1796 nekrutiks.56 

g) t. Kärt (Kerdt). *ca 1789. -1795- hk: peremehe tütar Ama Käspri talus.57 
h) p. Peedu (Pedo). *ca 1791. -1795- hk: peremehe poeg Ama Käspri talus. 

-1811- hk: sulane Ala-Ama 46 talus.58 

                                                 
44 EAA.1297.1.407:251, L 262-a. 
45 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.424:335, lk 656. 
46 EAA.1297.1.407:251, L 262-a; EAA.1297.1.424:335, lk 656. 
47 EAA.1297.1.407:251, L 262-a. 
48 EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.405:197, :207, L 209-a, 219-a. 
49 EAA.1297.1.405:197, :207, L 209-a, 219-a. 
50 EAA.1297.1.405:197, L 209-a. 
51 EAA.1297.1.403:139; EAA.1297.1.405:197, L 209-a. 
52 EAA.1864.3.176/3:33, L 32. 
53 EAA.1864.3.176/3:33, L 32; EAA.1864.3.177/5:17, L 15p-6. 
54 EAA.1864.3.176/3:33, L 32; EAA.1864.3.177/5:17, L 15p. 
55 EAA.1864.3.176/3:33, L 32. 
56 EAA.1864.3.176/3:33, L 32; EAA.1864.3.177/5:17, L 15p. 
57 EAA.1864.3.176/3:33, L 32. 
58 EAA.1864.3.176/3:33, L 32; EAA.1864.3.177/5:17, L 15p-6. 
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B) p. Simm (Zim). *ca 1760. -1782- hk: peremehe vend Ama Käspri talus. -1795- hk: 
peremees Ritsi Simmi talus.59 
Abiellus 1782/1795 Riinega. 
Abikaasa Riine (Rine). *ca 1763. 1795 elus.60 
Lapsed: 
a) t. Kärt (Kerdt). *ca 1788. -1795- hk: peremehe tütar Ritsi Simmi talus.61 
b) p. Hints (Hins). *ca 1790. -1795- hk: peremehe poeg Ritsi Simmi talus.62 
c) p. Kasper (Casper). *ca 1792. -1795- hk: peremehe poeg Ritsi Simmi talus.63 

C) t. Kadri (*Katteri, Cattri). *11.07.1761 Mäejõe talus [peremehe tütrena]. 
(*)15.07.1761 Paistu koguduses. V: Peedu Hansu naine Kadri, Lusti Mati naine 
Katt, Lusti Simm. -1782- hk: peremehe õde Ama Käspri talus. 1795 elus.64 
Abiellus 1782/1795 Peeduga. 
Abikaasa Peedu (Pedo). *ca 1752. [-1782- hk: Raudsepa talus]. -1795- hk: 
peremees Raudsepa Peedu talus.65 
Lapsed: 
a) p. Ado (Ado). *ca 1788. -1795- hk: peremehe poeg Raudsepa Peedu talus.66 
b) p. Simm (Zim). *ca 1792. -1795- hk: peremehe poeg Raudsepa Peedu talus.67 
c) t. Anne (Anne). *ca 1795. 1795- hk: peremehe tütar Raudsepa Peedu talus.68 

D) t. Ann (*Ann). *31.07.1763 Ama talus [peremehe tütrena]. (*)02.08.1763 Paistu 
koguduses. V: Ama Mati tütar Ann, Mäejõe Jaani sulase Juhani naine Ädu, Saapa 
Matt.69 

E) t. Riine (Rine). -1782- hk: peremehe õde Ama Käspri talus. -1795- hk: perenaine 
Kuusiku talus.70 

F) t. Ädu (Eddo). *ca 1772. -1782- hk: peremehe õde Ama Käspri talus. +ca 1793.71 

PEREKONNANIMED 

Aunapu (Aunapu) 
Lepik (Lepik, Leppik) 
Tammik (Tammik) 
Tamson (Tammson, Tamson, Тамсонъ) 

KOHANIMED 

Aitsra mõis – Paistu khk-s 
Ala Ama (Alla Amma, Allameh) talu – Vana-Suislepa mp-s; vt ka Ama talu 
Alajõe (Allapilkse, Allapillikesse, AllaSaapa) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Ama (Amma, Anma, Hamma) talud – Kuuse külas72 
Asu (Assu) talu – Vana-Suislepa mp-s 

                                                 
59 EAA.1864.3.176/3:25, :34, L 23p, 32p. 
60 EAA.1864.3.176/3:25, L 23p. 
61 EAA.1864.3.176/3:25, L 23p. 
62 EAA.1864.3.176/3:25, L 23p. 
63 EAA.1864.3.176/3:25, L 23p. 
64 EAA.1297.2.2:142, L 142; EAA.1864.3.176/3:23, :34, L 21p, 32p. 
65 EAA.1864.3.176/3:22, L 21. 
66 EAA.1864.3.176/3:23, L 21p. 
67 EAA.1864.3.176/3:23, L 21p. 
68 EAA.1864.3.176/3:23, L 21p. 
69 EAA.1297.2.2:167, L 166. 
70 EAA.1864.3.176/3:34, L 32p. 
71 EAA.1864.3.176/3:34, L 32p. 
72 Vana-Suislepa mõisa 18. sajandi adramaarevisjonides oli Kuuse külas 2 Ama-nimelist talu – Ama Hindi ja 
Ama Simmi. Pärast vanaperemeeste surma hakati neid 18. sajandi teisel poolel nähtavasti kutsuma vastavalt 
Mäejõe ning Ala-Ama taludeks. 
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Hummuli mõis – Paistu khk-s 
Jahumatu (Jahhumatto) talu – Hummuli mp-s 
Kaprani (Kapprani) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Karuse kihelkond – Võru mk-s 
Karuse kogudus – luteri kogudus Karuse khk-s 
Karuse mõis – Karuse khk-s 
Kiisa (Kisa) talu – Paistu mp-s 
Kuuse küla – Vana-Suislepa mp-s 
Kuusiku (Kusicko) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Kõrgepalu mõis – Rõngu khk-s 
Loosu (Loso, Losso) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Lusti (Lusti) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Manitsi (Manizi) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Mäejõe (Mäe Jöe, Mäejöe) talu – Vana-Suislepa mp-s; vt ka Ama talu 
Mäemetsa (Мяэметса) talu – Kõrgepalu mp-s 
Mäemõisa (Mäemoisa) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Paistu kihelkond – Viljandi mk-s 
Paistu kihelkond – Viljandi mk-s 
Paistu kogudus – luteri kogudus Paistu khk-s 
Paistu kogudus – luteri kogudus Paistu khk-s 
Paistu mõis – Paistu khk-s 
Penda (Penda) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Pindi vald – Võru mk-s 
Rapla kihelkond – Harju mk-s 
Rapla kogudus – luteri kogudus Rapla khk-s 
Raudsepa (Rautseppa, Rautzepa) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Ritsi (Ritsi, Ritzi) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Rõngu kihelkond – Võru mk-s 
Rõngu kogudus – luteri kogudus Rõngu khk-s 
Rõngu vald – Võru mk-s 
Saapa (Saapa) talu – Vana-Suislepa mp-s 
Tartu Pauluse kogudus – luteri kogudus Tartu linnas 
Urvaste kihelkond – Tartu mk-s 
Urvaste kogudus – luteri kogudus Urvaste khk-s 
Vana-Suislepa mõis – Paistu khk-s 
Velise vald – Lääne mk-s 
Võru kogudus – luteri kogudus Võru linnas 
 
KASUTATUD ALLIKAD  
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EAA.1297.1.145 Paistu koguduse meetrikaraamat. 1838. 
EAA.1297.1.155 Paistu koguduse meetrikaraamat. 1848. 
EAA.1297.1.177. Paistu koguduse meetrikaraamat. 1869. 
EAA.1297.1.395. Paistu koguduse abiellunute pearegister. 1844-1860. Pagineerimata. 
EAA.1297.1.403. Paistu koguduse personaalraamat. 1841-1850. Pagineerimata. 
EAA.1297.1.405. Paistu koguduse personaalraamat. 1851-1861. 
EAA.1297.1.407. Paistu koguduse personaalraamat. 1862-1891. 
EAA.1297.1.424. Paistu koguduse personaalraamat. 1891-1940. 
EAA.1297.1.665. Karuse koguduse personaalraamat. 1837-1887. 
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EAA.1297.2.1. Paistu koguduse meetrikaraamat. 1729-1750. 
EAA.1297.2.2. Paistu koguduse meetrikaraamat. 1751-1777. 
EAA.1297.2.3. Paistu koguduse meetrikaraamat. 1778-1800. 
EAA.1864.3.176/3. Vana-Suislepa mõisa hingeloend. 1795. 
EAA.1864.3.177/5. Vana-Suislepa mõisa hingeloend. 1811. 
EAA.1864.3.178/5. Vana-Suislepa mõisa hingeloend. 1826.73 
EAA.1864.3.179/3. Vana-Suislepa mõisa hingeloend. 1834. 
  
Vanade Aktide Riiklik Keskarhiiv (Moskva) 
RGADA.274.1.193/1. Paistu jt kihelkondade adramaarevisjon. 1731. 
RGADA.274.1.213/2. Paistu jt kihelkondade adramaarevisjon. 1744. 
RGADA.274.1.222/1. Paistu jt kihelkondade adramaarevisjon. 1751. 
 
Trükiväljaanded, andmebaasid jm allikad 
Riigi Teataja Lisa. Nr 6-1937, 21-1937, 22-1937, 24-1937, 32-1937, 66-1937, 34-1938. 
 
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 doku-
mentaalset 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. 
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• 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) 

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.  

 
 

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 
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