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ARUANDE KOOSTAMISPÕHIMÕTTED 40301 
 

 Kui aruandes on osad sõnad/nimed moondunud 
küsimärkideks, siis on need esitatud kirillitsas ning Teie 
arvutis pole kirillitsa toetust. Seda saate oma 
operatsioonisüsteemi seadetest võimaldada. 
 Kliendi antud andmed, millele pole leitud (otsitud) 
dokumentaalset tõestust, kuid mida on vaja aruande 
selguse (isikute seostamise) tõttu esitada, on lisatud 
aruandesse {loogelistes sulgudes}. 
 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. 
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 ilmselt 
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 +. Kui nimekujude 
hulgas esineb selliselt tähistatud nimi, siis on vastavalt 
sünni-, abielu- või surmakuupäev saadud primaarsest 
allikast selle sündmuse kohta (meetrikasissekanne või 
akt). Teistel juhtudel on vastav sündmuse aeg saadud 
sekundaarsest allikast ning ei pruugi olla päris täpne. 
 Perekonnanimi � Esitatud on perekonnanimi tema 
viimasel teadaoleval või levinuimal 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, 
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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 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 üldiselt 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). 
Laste arv ei pruugi olla täielik, 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 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 surmasissekandes ei märgitud. 
 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 
kaardilt või praeguste katastriüksuste 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 � hingekirjutuse süsteemi järgi 
khk � kihelkond 
mk � maakond 
mp � mõisapiirkond 
om � kasutatud allikas on nimi 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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