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GROSS 130925 
PEREKONNALOOLINE UURIMUS. 15.02.2014 
 

Uurimuse ülesanne oli leida andmeid Juhan Grossi esivanemate ning perekonnanime Gross 
saanud lähisugulaste kohta kokku lepitud töömahu ulatuses.  

Alustasime kliendi andmete põhjal Karksi koguduse meetrikaraamatust, kust saime kinnitust 
Juhan Grossi sünnikandele viidatud kuupäevast. Vastavalt onomastika andmebaasile, mis näitab 
19. sajandi algul Eestis talupoegadele pandud perekonnanimede levikut, esines 
Halliste-Karksi-Helme-Saarde piirkonnas perekonnanimi Gross lisaks Pöögle mõisale ka 
Uue-Kariste mõisas. Pärnumaal esines nimi Gross veel Audru, Lelle ja Käru mõisatest, mis 
asuvad aga n-ö teispool Pärnut. Nimekuju Kross ei esinenud. Viljandimaal ei esinenud nime 
Gross~Kross üldse. 

Sama mõisapiirkonna raames anti üks perekonnanimi üksnes sugulastele ning nii ka antud 
juhul. Kuigi esmapilgul Grossi nime saanute vahel sugulussuhe puudus, siis uurimistöö käigus 
ilmnes, et nime Gross said endale Erdo Henno (aruandes isik nr 8) poeg Juhani (aruandes isik nr 
4) pojad Juhan ja Mats (aruandes isik nr 2) oma peredega ning poeg Hennu pojad Juhan ja Mats 
oma peredega. See tähendab kaks Juhani-Matsi nimelist vendadepaari, kes olid omavahel 
onupojad. Juhanil ja Hennul oli ka kolmas vend, Jaak. Johtuvalt uurimisülesandest me tema 
järeltulijate väljaselgitamisega ei tegelenud, kuna nad pidid saama mõne muu perekonnanime kui 
Gross. On ka võimalik, et tema liinist nimekandjaid ei tulnudki � pojad surid enne täisealiseks 
saamist ning tütred abiellusid enne perekonnanimede panekut.  

Kõik 1826. aasta Pöögle mõisa hingeloendis perekonnanime saanud isikud on aruandes 
esitatud topeltalljoonega. Eesnimeliselt ühekordselt allajoonituna on esitatud need isikud, kes 
surid 1816. ja 1826. aastate hingeloenduste vahelisel ajal ning kellele perekonnanimi omistati 
postuumselt. Samuti ilmnes, et onomastika andmebaas on mõnevõrra ekslik � nimelt suundus 
üks suguvõsaharu nimedepanemise eel Karksi mõisapiirkonda, kus nad said samuti nime Gross, 
mida aga andmete sisestamisel onomastika andmebaasi on ekslikult välja loetud Grocs�ina. Ka 
need isikud on aruandes esitatud topelt allajoonituna. Ühtekokku said Pöögle-Karksi 
mõisapiirkondades nime Gross 28 isikut, lisaks 4 tagantjärele. 

1834. aasta Pöögle mõisa hingeloendis on Erdo 29 talus kirjas lisaks uuritava suguvõsa 
Grossidele ka 17-aastane tüdruk Marri Gross. Tegemist on 29.01.1812 Penuja mp-s sündinud 
Püssime wanna Jani saunik Marri vallastütrega; lapse isaks oli mõisa möldripoiss Märt, kes 1811. 
aasta sügisel nekrutiks võeti. Penuja mõisapiirkonnas perekonnanime Gross ei esinenud. Miks ja 
kuidas antud Mari perekonnanimeks Gross sai, jääb hetkel lahtiseks. Võimalik, et ta oli peres 
ajutiselt elav (vaes)laps, kes sai lihtsalt pererahvaga sama perekonnanime, kuigi tal sugulus 
nendega puudus.  

Vaatasime hingeloendi nimeregistri järgi üle ka Uue-Kariste mõisapiirkonnas nime Gross 
saanud. Selleks oli Jaan Gross (*1779) ühes abikaasa ning 5 poja ja 1 tütrega. Seega, mis puudutab 
kliendi arutluskäigu seda osa, et Halliste surnuaial on haudu, mida pole õnnestunud uuritava 
Grosside suguvõsaga seostada, siis väga tõenäoliselt võivad nad olla n-ö Uue-Kariste Grosside 
järeltulijad. Nende kohta vt eraldi peatükki. 

Uuritava Grosside meesliini juured on Pöögle mõisapiirkonnas asuvas Erdo talus, mis 
territoriaalselt kuulus Karksi kihelkonda. Kliendi poolt küsitud Abja mõisapiirkonda või 
üldisemalt tänapäevase Halliste aleviku ümbrusesse võivad olla sisse rännanud mõlema Grosside 
suguvõsa järeltulijad, kuna Halliste-Abja toimis n-ö tõmbekeskusena nii Uue-Kariste kui ka 
Pöögle mõisapiirkonna elanike puhul. Täpsema vastuse annaks sellele eraldi uurimistöö iga 
konkreetse juhtumi puhul, mida on aga võimalik võrdlemisi hõlpsalt ka ise Halliste ja/või Karksi 
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koguduse personaalraamatute põhjal teha, kuna vanemas osas on uurimistöö sugulussuhete osas 
ära tehtud. 

Karksi kihelkonnast pärinesid Grossi meesliini kõrval ka teisedki Juhan Grossi esivanemad, 
ehkki ühel juhul oli päritolumõisaks Pöögle asemel Karksi mõisapiirkond. Sellest tulenevalt 
kujunesid just Karksi koguduse meetrikaraamatud põhiliseks uurimisallikaks. Kuna uurimistöö 
vanemas osas tähendab suuresti allikmaterjali ajakulukat leht-lehelist läbivaatamist, siis lisasime 
aruandesse ka andmeid mõne kõrvalisema liini isikute kohta kui need meile uurimistöö käigus 
lihtsalt ette juhtusid. 

Edaspidi on võimalik uurimust jätkata aruandes toodud isikute esivanemate ja järeltulijate 
andmete täiendamisel (kui pole kirjas teisiti), samuti leida juurde nende eluloolisi andmeid. Karksi 
koguduse personaalraamatud on säilinud 1801. aastast ning meetrikaraamatud 1740. aastast, mis 
märgib ühtlasi ajalist piiri andmete kuupäevalise täpsustamise osas.  

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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1. Juhan (*Johann, Johann) Gross. Oli kaksik. *26.07.1794 Erdo talus [peremehe 
pojapojana]. (*)30.07.1794 Karksi koguduses. V:1 �mina ise� pastor Seeberg, Roosu 
Juhan, Lüldi Märdi naine Maret, Erdo Juhani sulase Mardi naine Ann. -1795- hk: 
[peremehe pojapoeg] Erdo Juhani 31 talus. [-1801-1810- peremehe pojapoeg Erdo talus]. 
-1811- hk: Erdo Juhani 31 talus. -1816- hk: peremehe poeg Erdo 29 talus. 1826 hk: 
registreeriti perega Pöögle mp-st Karksi mp-a. -1826- hk: Kolda 48 talus. -1834- hk: 
peremees Turandi 30 talus.2 
Abiellus <1827 [Karksi koguduses] Leenaga. 
Abikaasa Leena (Lena). *ca 1797. 1834 elus.3 
Lapsed: 
I) p. Mats (Maits, Mats) Gross. *ca 1821. [1826 hk: registreeriti perega Pöögle mp-st 

Karksi mp-a]. -1826- hk: Kolda 48 talus. -1834- hk: peremehe poeg Turandi 30 talus.4 
II) p. Juhan (Johan, Johann) Gross. *ca 1824. [1826 hk: registreeriti perega Pöögle mp-st 

Karksi mp-a]. -1826- hk: Kolda 48 talus. -1834- hk: peremehe poeg Turandi 30 talus.5 
III) t. Kärt (Kert) Gross. *ca 1828. -1834- hk: peremehe tütar Turandi 30 talus.6 
IV) t. Ann (Ann) Gross. *ca 1830. -1834- hk: peremehe tütar Turandi 30 talus.7 
V) t. Liisu (Liso) Gross. *ca 1832. -1834- hk: peremehe tütar Turandi 30 talus.8 
 
2. Mats (*Mats, ∞Matz, Maits, Mats, Matz) Gross, /Erdo Juhani poeg Mats/. 
*24.10.17739 Erdo talus peremehe pojana. (*)27.10.1773 Karksi koguduses. V: peremehe 
vend Jaak, Metsa-Leeli Hansu poeg Hans, Erdo Juhani vend Hennu naine Els, [Pöögle] 
mõisa kokk Sandri naine Leena. -1791- peremehe poeg Erdo talus. -1793-1794- elas Erdo 
talus, [oli peremehe poeg]. -1795- hk: [peremehe poeg] Erdo Juhani 31 talus. 
[-1801-1810- peremehe poeg Erdo talus]. -1811- hk: Erdo Juhani 31 talus. -1816-, -1826- 
hk: peremees Erdo 29 talus. Pöögle mõisa 1826. aasta hingeloendis esitatud andmete 
õigsuse kinnituseks on hingeloendi lõpus 01.05.1826 kuupäevaga dateerituna oma 3 risti 
lisanud ka Mats Gross, kes toona oli vallakohtu eesistuja. -1834- hk: peremees Erdo 29 
talus.10 
Abiellus esimest korda 10.09.1793 Karksi koguduses Maiga. 
3. Mai (*May, ∞Mai, Mai, May), /Tindikääriku Peetri tütar Mai/. *25.07.1772 
Tindikääriku talus peremehe tütrena. (*)29.07.1772 Karksi koguduses. V: peremehe 
õemees Juhan, Raukse-Mursi(?) Juhani vallaline sulane Mats, Tindi-Toosi Peetri sulase 
Peetri naine Katt, Runga Hansu tütar Tiina. -1782- hk: peremehe tütar Tindikääriku 46 
talus. -1793 elas Tindikääriku talus, [oli peremehe tütar]. [1810 elus]. +<1817.11 
Lapsed esimesest abielust (teada on kõik 1801 elus olnud ja enne 1810 sündinud lapsed): 

                                                 
1 Kaksikute ristivanemad on Karksi koguduse meetrikaraamatusse kantud üheskoos lapseti eristamata. 
2 EAA.1865.5.177:10, L 10; EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; 
EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p; EAA.1276.2.3:86, lk 172; 
EAA.1276.1.324:17. 
3 EAA.1865.3.197/1:40, L 39p-40; EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
4 EAA.1865.3.197/1:40, L 39p-40; EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
5 EAA.1865.3.197/1:40, L 39p-40; EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
6 EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
7 EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
8 EAA.1865.3.198/1:27, L 21p-2. 
9 Kliendi poolt antud sünnikuupäevaga (29.03.1775) pole Karksi koguduse meetrikaraamatus registreeritud 
mitte ühtegi last. 
10 EAA.1865.5.177:10, L 10; EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1865.3.197/3:24, :30, L 25p-6, 31p-2; 
EAA.1865.3.197/1:40, L 39p-40; EAA.1865.3.198/1:27, L 21p; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p-8; 
EAA.1276.2.1:249, lk 528; EAA.1276.2.2:177, :212, lk 406, 476; EAA.1276.2.3:86, lk 172; 
EAA.1276.1.324:17. 
11 EAA.1865.3.196/1:28, L 28; EAA.1276.2.1:245, lk 521; EAA.1276.2.2:212, lk 476; EAA.1276.2.3:86, lk 
172; EAA.1276.1.324:17. 
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I) p. Juhan Gross. Oli kaksik. *26.07.1794 Erdo talus [peremehe pojapojana]. Vt nr 1. 
II) p. Peeter (*Peter). Oli kaksik. *26.07.1794 Erdo talus [peremehe pojapojana]. 

(*)30.07.1794 Karksi koguduses. V:12 �mina ise� pastor Seeberg, Roosu Juhan, Lüldi 
Märdi naine Maret, Erdo Juhani sulase Mardi naine Ann. [+<1802].13 

III) t. Ann (Anne). *ca 1796 [Pöögle mp-s]. [-1801-1810- peremehe pojatütar Erdo 
talus].14 

IV) t. Mai (Mai, May). *ca 1799 [Pöögle mp-s]. [-1801-1810- peremehe pojatütar Erdo 
talus]. -1816- hk: peremehe tütar Erdo 29 talus.15 

V) t. Liisu (Liso). *ca 1802 [Pöögle mp-s]. [1802-1810- peremehe pojatütar Erdo talus]. 
-1816- hk: peremehe tütar Erdo 29 talus.16 

VI) t. Kärt (Kert). *ca 1804 [Pöögle mp-s]. [1804-1810- peremehe pojatütar Erdo talus]. 
-1816- hk: peremehe tütar Erdo 29 talus.17 

Mats abiellus teist korda <1817 [Karksi koguduses] Anuga. 
Teine abikaasa Ann (Ann, Anno). *ca 1791. 1834 elus.18 
Lapsed teisest abielust: 
I) p. Märt (Mert) Gross. *ca 1817. -1826-, -1834- hk: peremehe poeg Erdo 29 talus.19 
II) t. Kadri (Kaddry) Gross. Oli kaksik. *ca 1819. -1826- hk: peremehe tütar Erdo 29 

talus.20 
III) t. Els (Els) Gross. Oli kaksik. *ca 1819. -1826-, -1834- hk: peremehe tütar Erdo 29 

talus.21 
IV) p. Jaak (Jaak) Gross. *ca 1823. -1826-, -1834- hk: peremehe poeg Erdo 29 talus.22 
 
4. Juhan (∞Juhhan, Johann, Juhhan), /Erdo Hennu poeg Juhan, Erdo Juhan/. *ca 1738 
(teistel andmetel ka ca 1731)23. Leeritati 2. advendil 1755 Karksi koguduses. -1755-1756- 
peremehe poeg Erdo talus. -1757- elas Erdo talus, [oli peremehe poeg]. -1758-, -1760- 
elas Erdo talus, oli peremees. -1762- peremees Erdo talus. -1763- elas Erdo talus, oli 
peremees. -1764-1765- peremees Erdo talus. -1766- elas Erdo talus, oli peremees. -1768- 
peremees Erdo talus. -1769-1770- elas Erdo talus, oli peremees. -1771-1773- peremees 
Erdo talus. -1773- elas Erdo talus, oli peremees. -1774-, -1791- peremees Erdo talus. 
-1795- hk: [peremees] Erdo Juhani 31 talus. [-1801-1810- peremees Erdo talus]. -1811- 
hk: Erdo Juhani 31 talus, oli �vana ja töövõimetu�. +ca 1813.24 
Abiellus 17.11.1757 Karksi koguduses Annega. 

                                                 
12 Kaksikute ristivanemad on Karksi koguduse meetrikaraamatusse kantud üheskoos lapseti eristamata. 
13 EAA.1276.2.3:86, lk 172. 
14 EAA.1276.1.324:17. 
15 EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1276.1.324:17. 
16 EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1276.1.324:17. 
17 EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1276.1.324:17. 
18 EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p-8. 
19 EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p-8. 
20 EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6. 
21 EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p-8. 
22 EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; EAA.1865.3.198/3:25, L 27p-8. 
23 Orienteerivad sünniaastad on tuletatud vastavalt leeritamisaja järgi ning Pöögle mõisa hingeloendites 
antud vanuse järgi. Oleme tõenäolisemaks pidanud leeritamisaja järgi tuletatud sünniaega, kuna kiriku-
raamatud allikana on täpsemad. Hilisem sünniaeg sobib paremini ka elukäigu andmetega � abielluti ju toona 
pigem noorena (20. eluaasta ümber), samuti jäävad noorimate laste sünniajad sel juhul fertiilsemasse ikka. 
24 EAA.1865.5.177:10, L 10; EAA.1865.3.196/4:35, L 36p-7; EAA.1865.3.197/3:24, L 25p-6; 
EAA.1276.2.1:54, :61, :66, :68, :74, :76, :84, :86, :91, :150, :152-153, :179-180, :182, :242-243, :247, :249, 
:259, :264, :300, lk 106, 120, 131, 135, 147, 150, 166, 171, 181, 294, 298, 301, 352, 355, 358, 515, 517, 524, 
528, 552, 563, 691; EAA.1276.2.2:177, :209, :212, lk 406, 471, 476; EAA.1276.2.3:86, lk 172; 
EAA.1276.1.324:17. 
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5. Ann (∞An, An, Anne), / Hansi Matsi kasutütar Ann, Hansi Hansu tütar Ann/. *ca 
1740 (teistel andmetel ca 1733). Leeritati 2. pühapäeval pärast vastlaid paastus 1757 Karksi 
koguduses.  -1757 elas Hansi talus.  [1801 elus]. [+<1811].25 
Lapsed (teada on arvatavasti kõik aastail 1758-1775 sündinud lapsed): 
I) p. Henn (*Hen). *31.10.1758 Erdo talus peremehe pojana. (*)03.11.1758 Karksi 

koguduses. V: Leeli Hennu poeg Jaak, Erdo Juhani sulane Hans, Lüldi Tooma 
vallaline sulane Peeter, peremees Puusepa Tooma naine Els, Hansi Matsi kasupoeg 
Juhani naine Maret.26 

II) p. Juhan (*Juhhan, ∞Johann, Johann, Juhann, Juhhan), /Erdo Juhani poeg Juhan/. 
*22.12.1760 Erdo talus peremehe pojana. (*)26.12.1760 Karksi koguduses. V: 
peremees Üriküla Peeter Polli mp-st, �lapse isa vend� Henn, Hansi Matsi kasupoeg 
Hans, Jaagu naine Mari Polli mp-st. -1788- elas Erdo talus, [oli peremehe poeg]. 
-1795- hk: peremees Roosu 35 talus. [-1801-1810- algul Roosu talus, hiljem Erdo 
talus]. -1811- hk: peremees Tusti 3 talus27. -1816- hk: peremees Tusti 3 talus. +ca 
1818.28 
Abiellus 20.10.1788 Karksi koguduses Liisuga. 
Abikaasa Liisu (∞Liso, Liso) [Gross], /Leeli Jaagu tütar Liisu/. *ca  1771. -1788 elas 
Leeli talus, [oli peremehe tütar]. -1826- hk: Tusti 3 talus.29 
Lapsed (teada on kõik 1810 pere juures elanud lapsed): 
A) p. Jaak (Jaack, Jaak) Gross. *ca 1793. -1795- hk: peremehe poeg Roosu 35 talus. 

[-1810- Erdo talus]. -1811- hk: peremehe poeg Tusti 3 talus. -1816- hk: peremehe 
poeg Tusti 3 talus. -1826- hk: Tusti 3 talus. -1834- hk: Mäe-Univere 19 talus.30 
Abiellus 1816/1826 [Karksi koguduses] Tiinaga. 
Abikaasa Tiina (Tina). *ca 1799. -1816- hk: Polli mp-s. 1834 elus.31 
Lapsed: 
a) t. Mai (Mai, May) Gross. *ca 1819. -1826- hk: Tusti 3 talus. -1834- hk: 

Mäe-Univere 19 talus.32 
b) t. Liisu (Liso) Gross. *ca 1829. -1834- hk: Mäe-Univere 19 talus.33 

B) t. Tiina (Tina). [-1810- Erdo talus].34 
C) t. Liisu (Liso). *ca 1799. [-1810- Erdo talus]. -1816- hk: peremehe tütar Tusti 3 

talus.35 
D) p. Juhan (Johann, Juhhan) Gross. *ca 1801. [-1810- Erdo talus]. -1811- hk: 

peremehe poeg Tusti 3 talus. -1816- hk: peremehe poeg Tusti 3 talus. -1826- hk: 
Tusti 3 talus. -1834- hk: Leeli 10 talus.36 

                                                 
25 EAA.1276.2.1:54, :66, :68, :76, :86, :91, :155, :179-180, :182, :242-243, :249, :259, lk 106, 131, 135, 150, 
171, 181, 304, 352, 355, 358, 515, 517, 528, 552; EAA.1276.2.2:177, lk 406; EAA.1276.1.324:17. 
26 EAA.1276.2.1:54, lk 106. 
27 1795. ja 1811. aastate hingeloenduste vahelisel ajal on talu täienisti uusasustatud � eelmised elanikud kas 
surid või asusid mujale elama. 
28 EAA.1865.5.177:3, :11, L 3, 11; EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; 
EAA.1865.3.198/3:26, L 28p; EAA.1865.3.198/3:7, :12, :19, L 9p, 14p, 21p; EAA.1276.2.1:61, lk 120; 
EAA.1276.2.2:209, lk 471; EAA.1276.1.324:17. 
29 EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; EAA.1276.2.2:209, lk 471; 
EAA.1276.1.324:17. 
30 EAA.1865.5.177:3, :11, L 3, 11; EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; 
EAA.1865.3.198/3:7, :19, L 9p, 21p-2. 
31 EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; EAA.1865.3.198/3:19, L 21p-2. 
32 EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; EAA.1865.3.198/3:19, L 21p-2. 
33 EAA.1865.3.198/3:19, L 21p-2. 
34 EAA.1276.1.324:17. 
35 EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1276.1.324:17. 
36 EAA.1865.5.177:3, L 3; EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; 
EAA.1865.3.198/3:7, :12, L 9p, 14p-5; EAA.1276.1.324:17. 
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Abiellus <1827 [Karksi koguduses] Tiinaga. 
Abikaasa Tiina (Tina). *ca 1802. 1834 elus.37 
Lapsed: 
a) p. Henn (Henn) Gross. *ca 1825. -1826- hk: Tusti 3 talus. -1834- hk: Leeli 10 

talus.38 
b) p. Margus (Marcus) Gross. *ca 1829. -1834- hk: Leeli 10 talus.39 
c) t. Liisu (Liso) Gross. *ca 1832. -1834- hk: Leeli 10 talus.40 

E) p. Märt (Mert, Märt). *ca 1804. [-1810- Erdo talus]. -1811- hk: peremehe poeg 
Tusti 3 talus. -1816- hk: peremehe poeg Tusti 3 talus. +ca 1821.41 

F) p. Henn (Henn). [-1810- Erdo talus].42 
G) p. Hans (Hans) Gross. *ca 1809. -1811- hk: peremehe poeg Tusti 3 talus. -1816- 

hk: peremehe poeg Tusti 3 talus. -1826- hk: Tusti 3 talus. -1834- hk: Erdo 29 
talus.43 
Abiellus <1827 [Karksi koguduses] Elsuga. 
Abikaasa Els (Els). *ca 1809. 1834 elus.44 
Lapsed: 
a) p. Juhan (Johann) gross. *ca 1833. -1834- hk: Erdo 29 talus.45 

III) t. Tiina (*Tina). *16.07.1763 Erdo talus peremehe tütrena. (*)20.07.1763 Karksi 
koguduses. V: Polli kõrtsmik �kiriku Hansu juures� (bey der Kirchen Hans; hetkel on 
selle väljendi mõte selgusetu), peremees Erdo Hinrik, Erdo Juhani vend Hennu naine 
Els, peremees Lüldi Hansu naine Reet.46 

IV) t. Ann (*An). *19.03.1766 Erdo talus peremehe tütrena. (*)21.03.1766 Karksi 
koguduses. V: Hansi Matsi kasupoeg Juhan, Metsa-Leeli Hansu poeg Hans, Pao 
Märdi poja Märdi naine Ann, Erdo Hinriku kasutütar Reet.47 

V) t. Tiiu (*Tio). *27.02.1769 Erdo talus peremehe tütrena. (*)01.03.1769 Karksi 
koguduses. V: peremees Erdo Mats, Erdo Juhani vend Jaak, peremees Hansi Juhani 
naine Maret, Metsa-Leeli Hansu poeg Hansu naine Liisu.48 

VI) t. Maret (*Marret). *12.12.1770 Erdo talus peremehe tütrena. (*)14.12.1770 Karksi 
koguduses. V: Erdo Juhani vend Henn, Hansi Juhani vend Jaan, peremees Kaubi 
Hansu naine Reet, peremees Erdo Matsi naine Els.49 

VII) p. Mats Gross. *24.10.1773 Erdo talus peremehe pojana. Vt nr 2. 
 
6. Peeter (∞Peter, Peter), /Tindikääriku Juhani poeg Peeter, Tindikääriku Peeter/. *ca 
1737 (teistel andmetel ca 1730)50. Leeritati 3. advendil 1754 Karksi koguduses. -1754-1755- 
peremehe poeg Tindikääriku talus. -1763- elas Tindikääriku talus. -1764- Tindikääriku 

                                                 
37 EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; EAA.1865.3.198/3:12, L 14p-5. 
38 EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; EAA.1865.3.198/3:12, L 14p-5. 
39 EAA.1865.3.198/3:12, L 14p-5. 
40 EAA.1865.3.198/3:12, L 14p-5. 
41 EAA.1865.5.177:3, L 3; EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.198/3:7, L 9p; EAA.1276.1.324:17. 
42 EAA.1276.1.324:17. 
43 EAA.1865.5.177:3, L 3; EAA.1865.3.196/4:12, L 13p-4; EAA.1865.3.197/3:8, L 9p-10; 
EAA.1865.3.198/3:7, :27, L 9p, 28p-9. 
44 EAA.1865.3.198/3:26, L 28p-9. 
45 EAA.1865.3.198/3:26, L 28p-9. 
46 EAA.1276.2.1:68, lk 135. 
47 EAA.1276.2.1:76, lk 150. 
48 EAA.1276.2.1:86, lk 171. 
49 EAA.1276.2.1:91, lk 181. 
50 Orienteerivad sünniaastad on tuletatud vastavalt leeritamisaja järgi ning Pöögle mõisa hingeloendites 
antud vanuse järgi. Oleme tõenäolisemaks pidanud leeritamisaja järgi tuletatud sünniaega, kuna kiriku-
raamatud allikana on täpsemad. Hilisem sünniaeg sobib paremini ka elukäigu andmetega � abielluti ju toona 
pigem noorena (20. eluaasta ümber), samuti jäävad noorimate laste sünniajad sel juhul fertiilsemasse ikka. 
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talus. -1766- elas Tindikääriku talus, [oli peremehe poeg]. -1768-, -1770-, -1772- elas 
Tindikääriku talus, oli peremees. -1782-, -1795- hk: peremees Tindikääriku 46 talus. 
+<1802.51 
Abiellus 24.11.1763 Karksi koguduses Annega. 
7. Ann (∞An, An, Anne), /Pilgu Märdi Juhani tüdruk Ann/52. *ca 1742. -1763 elas Pilgu 
Märdi talus, oli tüdruk. [-1801-1810- peremehe ema Tindikääriku talus].53 
Lapsed (teada on arvatavasti kõik aastail 1764-1775 sündinud lapsed): 
I) t. Made (*Madde, Madde). *23.02.1766 Tindikääriku talus [peremehe pojatütrena]. 

(*)26.02.1766 Karksi koguduses. V: peremees Jõksi Hennu Henn, Tindi-Toosi Peetri 
sulane Peeter, Ülpre Eliase Tõnise venna Jüri naine Reet Polli mp-st, Tauli Hansu 
vend Juhani naine Ann. -1782-, -1795- hk: peremehe tütar Tindikääriku 46 talus. 
[Abiellus <1802 Hansuga].54 

II) t. Mari (*Marri, Marri, Marry). *29.12.1767 Tindikääriku talus peremehe tütrena. 
(*)01.01.1768 Karksi koguduses. V: Ülpre Märdi Jüri vend55 Polli mp-st, Karksi mõisa 
mölder Mihkli vallaline sulane Peeter, peremees Jõksi Hennu naine Els, Tauli Märdi 
tüdruk Mari. -1782- hk: peremehe tütar Tindikääriku 46 talus. Abiellus 1782/1795 
[Karksi mp-st pärit mehega]. -1795- hk: Karksi mp-a talus nr 88. [-1801- peremehe 
õde Tindikääriku talus, oli lesk]. [Abiellus ca 1802] Roosu Hansuga (Hans).56 

III) p. Jaanus (*Janus, Jahnus, Janus), /Tindikääriku Jaanus/. *15.01.1770 Tindikääriku 
talus peremehe pojana. (*)17.01.1770 Karksi koguduses. V: peremees Jõksi Henn, 
Tindi-Toosi Jaagu poeg Juhan, Karksi mõisa mölder Juhani naine Ann, Tindikääriku 
Peetri õde Maret. -1782-, -1795- hk: peremehe poeg Tindikääriku 46 talus. [-1801- 
peremees Tindikääriku talus]. Tal oli pere (vähemalt 1 poeg). +<1811.57 

IV) t. Mai. *25.07.1772 Tindikääriku talus peremehe tütrena. Vt nr 3. 
V) p. Juhan (Johann). *ca 1774. -1782-, -1795- hk: peremehe poeg Tindikääriku 46 talus. 

[-1801-1810- elas Tindikääriku talus; sai pärast venna surma talu peremeheks]. Tal oli 
pere (vähemalt 2 last).58 

VI) p. Peeter (Peter). *ca 1777. -1782-, -1795- hk: peremehe poeg Tindikääriku 46 talus. 
[-1801-1810- peremehe vend Tindikääriku talus, vallaline].59 

VII) p. Jaak (Jack). *ca 1780. -1782- hk: peremehe poeg Tindikääriku 46 talus. +ca 
1789.60 

 
8. Henn (+Hen, Hen), /Erdo Hen/. *ca 1708. -1740- elas Erdo talus, oli peremees. 
-1741- peremees Erdo talus. -1743-1744- elas Erdo talus, oli peremees. -1747-, -1751-, 
-1753-1756- peremees Erdo talus. -1758 peremees. +11.05.1758 Erdo talus. Surmakande 
järgi oli �umbes 50-aastane�. Surmakande järgi �suri äkitselt� (starb schleinig). 
(+)17.05.1758 Karksi koguduses.  
Abiellus <1741 [Karksi koguduses] Maretiga. 
9. Maret (Maret, Marret). -1764- peremehe ema Erdo talus.61 

                                                 
51 EAA.1865.3.196/1:28, L 27p; EAA.1276.2.1:76, :82, :89, :147, :149, :179, :245, :262, lk 150, 163, 176, 
289, 293, 353, 521, 558; EAA.1276.2.2:212, lk 476. 
52 Kuna Anne kohta pole teada ei tema isa nime ega päritolutalu nime, on üksnes andmed tema 
teenijatüdrukuks olemise ajast, siis tema päritolu pole võimalik välja selgitada. 
53 EAA.1865.3.196/1:28, L 27p; EAA.1276.2.1:76, :82, :89, :179, :245, :262, lk 150, 163, 176, 353, 521, 558; 
EAA.1276.1.324:82. 
54 EAA.1865.3.196/1:28, L 28; EAA.1276.2.1:76, lk 150; EAA.1276.1.324:82. 
55 Venna nime kohale on jäetud Karksi koguduse meetrikaraamatus lihtsalt tühi ruum. 
56 EAA.1865.3.196/1:28, L 28; EAA.1276.2.1:82, lk 163; EAA.1276.1.324:82. 
57 EAA.1865.3.196/1:28, L 27p; EAA.1276.2.1:89, lk 176; EAA.1276.1.324:82. 
58 EAA.1865.3.196/1:28, L 28; EAA.1276.1.324:82. 
59 EAA.1865.3.196/1:28, L 28; EAA.1276.1.324:82. 
60 EAA.1865.3.196/1:28, L 28. 
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Lapsed: 
I) p. Juhan. *ca 1738. Vt nr 4. 
II) p. Henn (∞Hen, Hen), /Erdo Hennu poeg Henn, Erdo Juhani vend Henn/. -1761- 

elas Erdo talus. -1760- peremehe vend Erdo talus. -1762- elas Erdo talus, oli 
peremehe vend. -1763-1764- peremehe vend Erdo talus. -1765-, -1768- elas Erdo 
talus, oli peremehe vend. -1770- peremehe vend Erdo talus. -1771- elas Erdo talus, 
oli peremehe vend. -1773- peremehe vend Erdo talus. -1774- elas Erdo talus, oli 
peremehe vend.62 
Abiellus 14.11.1761 Karksi koguduses Elsuga. 
Abikaasa Els (∞Els, Els), /Hanskoka Lausi tütar Els/. -1761 elas Hanskoka talus. 
1774 elus.63 
Lapsed (teada on arvatavasti kõik aastail 1762-1775 sündinud lapsed): 
A) t. Maret (*Marret). *15.11.1762 Erdo talus peremehe vennatütrena. (*)17.11.1762 

Karksi koguduses. V: Võngi Hansu poeg Hans, Kaaku Matti poeg Hans, 
peremees Erdo Juhani naine Ann, Taudi Hennu poeg Märdi naine Katt.64 

B) p. Juhan (*Juhhan, Johann), /Näsare Jaani sulane Juhan/. *27.08.1765 Erdo talus 
peremehe vennapojana. (*)30.08.1765 Karksi koguduses. V: peremees Erdo 
Juhan, Kuivalaagu Hansu vend Märt, peremees Kaubi Hansu naine Reet Karksi 
mp-st, Erdo Hinriku sulase Märdi naine Ann. -1791- sulane Näsare talus. -1795- 
hk: sulane Näsare 10 talus65. -1811- hk: sulane Lüldi 33 talus. -1816- hk: sulane 
Lüldi 31 talus. +ca 1817.66 
Abiellus <1792 [Karksi koguduses] Mariga. 
Abikaasa Mari (Marri, Marry) [Gross]. *ca 1776. -1826- hk: Lüldi 31 talus.67 
Lapsed: 
a) p. Henn (Henn). *ca 1792. -1795- hk: sulase poeg Näsare 10 talus. -1811- hk: 

Kuivalaagu68 28 talus. Võeti ca 1813 nekrutiks.69 
b) p. Juhan (Johann). *ca 1798. -1811- hk: Hansi 2 talus. -1816- hk: sulase poeg 

Lüldi 31 talus. Võeti ca 1818 nekrutiks.70 
c) p. Märt (Mert, Merth) Gross. *ca 1804. -1811- hk: sulase poeg Lüldi 33 talus. 

-1816- hk: sulase poeg Lüldi 31 talus. -1826- hk: Lüldi 31 talus. -1834- hk: 
Mikatsi 12 talus.71 
Abiellus <1827 [Karksi koguduses] Elsuga. 
Abikaasa Els (Els). *ca 1801. 1834 elus.72 
Lapsed: 

                                                                                                                                            
61 EAA.1276.2.1:5, :11, :101, :103, :120, :122, :135, :142-143, :145, :147, :150, :152-153, 180, 182, lk 8, 21, 
197, 200, 235, 238, 265, 278, 281, 285, 288, 294, 298, 301, 355, 358. 
62 EAA.1276.2.1:61, :66, :68, :74, :84, :91, :180, :182, :242-243, :249, :261, :300, lk 120, 131, 135, 147, 166, 
181, 355, 358, 515, 517, 528, 556, 691. 
63 EAA.1276.2.1:66, :68, :74, :84, :180, :182, :242, :249, :261, :300, lk 131, 135, 147, 166, 355, 358, 515, 528, 
556, 691. 
64 EAA.1276.2.1:66, lk 131. 
65 1795. ja 1811. aastate hingeloenduste vahelisel ajal on talu täienisti uusasustatud � eelmised elanikud kas 
surid või asusid mujale elama. 
66 EAA.1865.5.177:3, :5, :11, L 2p, 4p, 10p; EAA.1865.3.196/4:32, :36, L 33p, 37p-8; 
EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7; EAA.1865.3.198/3:14, :27, :30, L 16p, 29p, 32p; EAA.1276.2.1:74, lk 147; 
EAA.1276.2.2:177, lk 406. 
67 EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7; EAA.1276.2.2:177, lk 406. 
68 1795. ja 1811. aastate hingeloenduste vahelisel ajal on talu täienisti uusasustatud � eelmised elanikud kas 
surid või asusid mujale elama. 
69 EAA.1865.5.177:5, :9, L 4p, 9; EAA.1865.3.196/4:32, L 33p-4. 
70 EAA.1865.5.177:3, L 2p; EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7; 
EAA.1865.3.198/3:27, L 29p. 
71 EAA.1865.5.177:10p, L 11; EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.198/3:14, :27, L 16p-7, 29p. 
72 EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7; EAA.1865.3.198/3:14, L 16p-7. 
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i) p. Henn (Henn) Gross. *ca 1833. -1834- hk: Mikatsi 12 talus.73 
d) t. Ann (Ann). *ca 1809. -1816- hk: sulase tütar Lüldi 31 talus. [+<1818].74 
e) t. Leenu (Leno) Gross. *ca 1813. -1816- hk: sulase tütar Lüldi 31 talus. -1826- 

hk: Lüldi 31 talus.75 
f) p. Peeter (Peter) Gross. *ca 1814. -1816- hk: sulase poeg Lüldi 31 talus. 

-1826- hk: Lüldi 31 talus. -1834- hk: Kirbu 35 talus.76 
g) t. Ann (Ann) Gross. *ca 1817. -1826- hk: Lüldi 31 talus.77 

C) p. Jaanus (*Janus). *15.07.1768 Erdo talus peremehe vennapojana. (*)20.07.1768 
Karksi koguduses. V: Polli Jaak Polli mp-st, peremees Tauli Märt Karksi mp-st, 
peremees Erdo Matsi naine Els.78 

D) p. Mats (*Mats, ∞Matz, Mats, Matz), /[Pöögle] mõisa aednik Mats/. *12.08.1771 
Erdo talus peremehe vennapojana. (*)14.08.1770 Karksi koguduses. V: peremees 
Erdo Mats, [Pöögle] mõisa vallaline sulane Juhan, peremees Erdo Juhani naine 
Ann, Erdo Matsi tüdruk Reet. -1795- hk: Pöögle mõisas, oli mõisa aednik. -1798- 
elas Pöögle mõisas, oli mõisa aednik. [-1801-1810- algul aednik Pöögle mõisas, 
hiljem peremees Metsa-Kuivalaagu talus]. -1811- hk: peremees 
Metsa-Kuivalaagu79 25 talus; sai peremeheks arvatavasti kas 1797, mil suri eelmine 
peremees või 1806, mil eelmise peremehe vanim poeg võeti nekrutiks. +ca 
1813.80 
Abiellus 29.08.1798 Karksi koguduses Maiga. 
Abikaasa Mai (∞Mai, Mai, May), /[Pöögle] mõisa tüdruk Mai/. *ca 1786. -1798 
elas Pöögle mõisas, oli mõisa tüdruk. -1816- hk: Killaste 23 talus.81 
Lapsed (teada on arvatavasti kõik 1810 elus olnud lapsed): 
a) t. Ann (Ann) Gross. *ca 1802. [-1810- peremehe tütar Metsa-Kuivalaagu 

talus]. -1816- hk: Killaste 23 talus; oli tüdrukuks Pöögle mp-a talus nr 26. 
-1826- hk: Killaste 23 talus. -1834- hk: tüdruk Mikatsi 12 talus.82 

b) t. Juula (Jula, Jule) Gross. *ca 1804. [-1810- peremehe tütar Metsa-Kuivalaagu 
talus]. -1816- hk: Killaste 23 talus; oli tüdrukuks Pöögle mp-a talus nr 22. 
-1826- hk: Killaste 23 talus.83 

c) t. Mari (Marri). [-1810- peremehe tütar Metsa-Kuivalaagu talus].84 
d) t. Mai (Mai, May) Gross. *ca 1806. [-1810- peremehe tütar Metsa-Kuivalaagu 

talus]. -1816- hk: Killaste 23 talus; oli tüdrukuks Pöögle mp-a talus nr 32. 
-1826- hk: Killaste 23 talus.85 

e) p. Henn (Enn, Henn) Gross. *ca 1810. -1811- hk: peremehe poeg 
Metsa-Kuivalaagu 25 talus. -1816-, -1826- hk: Killaste 23 talus. -1834- hk: 
Kava-Leeli 13 talus.86 

                                                 
73 EAA.1865.3.198/3:14, L 16p-7. 
74 EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7. 
75 EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7. 
76 EAA.1865.3.196/4:36, L 37p-8; EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7; EAA.1865.3.198/3:27, :30, L 29p, 32p. 
77 EAA.1865.3.197/3:25, L 26p-7. 
78 EAA.1276.2.1:84, lk 166. 
79 1795. ja 1811. aastate hingeloenduste vahelisel ajal on talu täienisti uusasustatud � eelmised elanikud kas 
surid või asusid mujale elama. 
80 EAA.1865.5.177:1, :9, L 1, 8p; EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1865.3.197/3:20, L 21p-2; 
EAA.1865.3.198/3:14, :21, L 16p, 24p; EAA.1276.2.1:242, lk 515; EAA.1276.2.2:213, lk 479; 
EAA.1276.1.324:14. 
81 EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1276.2.2:213, lk 479; EAA.1276.1.324:14. 
82 EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1865.3.197/3:20, L 21p-2; EAA.1865.3.198/3:14, L 16p-7; 
EAA.1276.1.324:14. 
83 EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1865.3.197/3:20, L 21p-2; EAA.1276.1.324:14. 
84 EAA.1276.1.324:14. 
85 EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1865.3.197/3:20, L 21p-2; EAA.1276.1.324:14. 
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E) t. Els (*Els). *20.09.1774 Erdo talus peremehe vennatütrena. (*)05.10.1774 
Karksi koguduses. V: �peremees ise�, Erdo [Juhani?] õemees Märt, peremees 
Hanskoka Jaani naine Els, peremees Polli Jaagu naine Mari.87 

III) t. Els (*Els). *28.05.1740 Erdo talus peremehe tütrena. (*)01.06.1740 Karksi 
koguduses. V: Kangur Juhani naine Els, Polli mõisa kangur Jaak, Suursilma Hans � 
kõik kolm Polli mp-st; Puusepa Jüri poeg Mats(?), Puusepa Peetri naine Ann ja 
Puusepa Tooma naine Els � kõik Abja mp-st.88 

IV) t. Maret (*Marret, +Marret), /Erdo Hennu tütar Maret/. *15.07.1743 Erdo talus 
peremehe tütrena. (*)17.07.1743 Karksi koguduses. V: Puusepa Jüri pojad Toomas ja 
Peeter Abja mp-st, Pöögle kõrtsmik Tooma naine Kärt, Venti(?) Hansu poeg Peetri 
naine Tiina Vana-Kariste mp-st, peremees Kaide Jüri naine Reet Abja mp-st. -1744 
peremehe tütar. +06.06.1744 Erdo talus. (+)08.06.1744 Karksi koguduses.89 

V) p. Jaak (∞Jaack, Jaack), /Erdo Juhani vend Jaak/. -1769- peremehe vend Erdo talus. 
-1770-1771-, -1773- elas Erdo talus, oli peremehe vend.90 
Abiellus 22.11.1770 Karksi koguduses Mariga. 
Abikaasa Mari (∞Marri, Marri), /Polli kubjas Meekste Hansu tütar Mari/. -1770 elas 
Meekste talus, [oli kupja tütar]. 1773 elus.91 
Lapsed (teada on kõik aastail 1771-1775 sündinud lapsed): 
A) p. Mihkel (*Michel). *29.09.1771 Erdo talus peremehe vennapojana. 

(*)02.10.1771 Karksi koguduses. V: Erdo Juhani vend Henn, kubjas Roosu Märt, 
peremees Erdo Juhani naine Ann, Kuivalaagu Hansu vend Märdi naine Els.92 

B) p. Joosep (*Joseph). *04.03.1773 Erdo talus peremehe vennapojana. 
(*)08.03.1771 Karksi koguduses. V: peremees Erdo Juhan, peremees Erdo Mats, 
Erdo Juhani sulase Hennu naine Els, [Pöögle] mõisa karjus Hansu naine Ann.93 

 
10. Hans (Hans), /kubjas Hansi Hans, Hansi Hans/. -1741- Hansi talus, oli [Pöögle 
mõisa] kubjas. -1742- elas Hansi talus, oli [Pöögle mõisa] kubjas. -1747-, -1749-, -1751- 
peremees Hansi talus. +<1754 [+04.1751/06.1753] [Pöögle mp-s]. Karksi koguduses 
perioodil 1751-1753 Hansu surmakannet ei leidu, otsituna nimekuju (kubjas) Hansi Hans 
järgi sõltumata mõisapiirkonnast.94 
Abiellus <1742 [Karksi koguduses] Tiiuga. 
11. Tiiu (2∞Tiom Tio), /Hansi Hansu lesk Tiiu/. -1753- lesk Hansi talus. -1754 elas 
Hansi talus, oli lesk. 1756 elus.95 
Lapsed: 
I) p. Märt (Mert), /kubjas Hansi Hansu poeg Märt/. -1740- elas Hansi Hansu talus, oli 

kupja poeg. -1741-, -1747- Hansi talus.96 
Abiellus <1741 [Karksi koguduses] Mallega. 
Abikaasa Malle (Malle). 1747 elus.97 
Lapsed: 

                                                                                                                                            
86 EAA.1865.5.177:9, L 8p; EAA.1865.3.196/4:30, L 31p-2; EAA.1865.3.197/3:20, L 21p-2; 
EAA.1865.3.198/3:14, :21, L 16p, 24p. 
87 EAA.1276.2.1:300, lk 691. 
88 EAA.1276.2.1:5, lk 9. 
89 EAA.1276.2.1:11, :274, lk 21, 601. 
90 EAA.1276.2.1:86, :243, :247, :249, :264, lk 171, 517, 524, 528, 563. 
91 EAA.1276.2.1:243, :247, :264, lk 517, 524, 563. 
92 EAA.1276.2.1:243, lk 517. 
93 EAA.1276.2.1:247, lk 524. 
94 EAA.1276.2.1:8, :9, :101, :102, :122, :130, :135, :259, :261, lk 14, 16, 196, 199, 238, 254, 265, 552, 557. 
95 EAA.1276.2.1:9, :101, :102, :122, :130, :135, :142, :153, :257, lk 16, 196, 199, 238, 254, 275, 278, 300, 549. 
96 EAA.1276.2.1:8, :101, :102, :121, lk 14, 196, 199, 237. 
97 EAA.1276.2.1:8, :101, :102, :121, lk 14, 196, 199, 237. 
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A) t. Els (*Els). *06.174098 Hansi talus kupja pojatütrena. (*)06.1740 Karksi 
koguduses. V: Kilingi kõrtsmiku Wolfram�i(?) naine Anna Gerdrutha, Tusti Peetri 
sulase Juhani naine Mari, Odra Peetri tütar Els, Tusti Peetri poeg Mihkli tütar 
Mari, Leiblase Hansu vend Toomas, peremees Montsi Peeter Abja mp-st.99 

II) p. Juhan (Juhhan), /Hansi Matsi kasupoeg Juhan, Hansi Juhan/. -1756- peremehe 
kasupoeg Hansi talus. -1766- Hansi talus. -1769-1770- peremees Hansi talus.100 
Abiellus <1759 [Karksi koguduses] Maretiga. 
Abikaasa Maret (Marret). 1769 elus.101 

III) t. Ann. *ca 1740. Vt nr 5. 
IV) t. Liisu (*Liso). *08.01.1742 Hansi talus kupja tütrena. (*)11.01.1742 Karksi 

koguduses. V: härra leitnant Kamsi teener Andres Gustav Vogel, Mikatsi Juhani vend 
Hans, Tusti Peetri poeg Mihkel, peremees Kulli Volmari naine Ann Abja mp-st, 
Kaubi kõrtsmik Peetri naine Malle, peremees Laane Andrese naine Kärt.102 

V) p. Hans (∞Hans, Hans), /Hansi Matsi kasupoeg Hans, Hansi Hansu poeg Hans/. 
-1760- Hansi talus. -1763- elas Hansi talus.103 
Abiellus 25.03.1763 Karksi koguduses Reedaga. 
Abikaasa Reet (∞Reet), /Lüldi Peetri lesk Reet/. -1763 elas Lüldi talus, lesk.104 

VI) p. Jaan (Jaan), /Hansi Juhani vend Jaan/. -1770- peremehe vend Hansi talus.105 
Tiiu abiellus teist korda 13.02.1754 Karksi koguduses Matsiga. 
Tiiu teine abikaasa Mats (∞Mats, Mats), /Näsare Jaani vend Hansu poeg Mats, Hansi 
Mats/. -1754 elas Näsare talus, [oli peremehe vennapoeg]. -1756- peremees Hansi 
talus.106 
 
12. Juhan (Johan, Juhhan), /Tindikääriku Märdi sulane Juhan, Tindikääriku Märdi 
väimees Juhan, Tindikääriku Juhan/. -1740- elas Tindikääriku talus, oli sulane. -1742- elas 
Tindikääriku talus, oli peremehe väimees. -1755- peremees Tindikääriku talus. [-1758- 
peremees Tindikääriku talus].107 
Abiellus <1741 [Karksi koguduses] Madega. 
13. Made (Madde). 1755 elus.108 
Lapsed: 
I) p. Peeter. *ca 1730. Vt nr 6. 
II) t. Kärt (Kert), /Tindikääriku Juhani tütar Kärt/. *ca 1739. Leeritati 3. advendil 1756 

Karksi koguduses. -1756- Tindikääriku talus. 1764 elus.109 
Abiellus <1765 [Karksi koguduses] Juhaniga. 
Abikaasa Juhan (Juhhan), /Tindikääriku Juhani väimees Juhan/. -1764-, -1772- 
Tindikääriku talus.110 

III) p. Märt (*Mert). *09.03.1740 Tindikääriku talus sulase pojana. (*)16.03.1740 Karksi 
koguduses. V: Tindi Jaagu sulane Jaak, Duranti Teppan, Murike Looritsa naine 
Ann.111 

                                                 
98 Säiliku leheservad on antud kohas lagunenud, mistõttu sünni- ja ristimiskuupäevi pole võimalik näha. 
99 EAA.1276.2.1:8, lk 14. 
100 EAA.1276.2.1:54, :76, :86, :91, :153, lk 106, 150, 171, 181, 300. 
101 EAA.1276.2.1:54, :86, lk 106, 171. 
102 EAA.1276.2.1:9, lk 16. 
103 EAA.1276.2.1:61, :261, lk 120, 557. 
104 EAA.1276.2.1:261, lk 557. 
105 EAA.1276.2.1:91, lk 181. 
106 EAA.1276.2.1:76, :153, :155, :257, lk 150, 300, 304, 549. 
107 EAA.1276.2.1:5, :10, :76, :135, :147, :149, :154, :262, :283, lk 8, 18, 150, 264, 289, 293, 302, 558, 618. 
108 EAA.1276.2.1:5, :10, :149, lk 8, 18, 293. 
109 EAA.1276.2.1:154, :179, lk 302, 353. 
110 EAA.1276.2.1:179, :245, lk 353, 521. 
111 EAA.1276.2.1:5, lk 8. 
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IV) t. Ann (*An). *17.08.1742 Tindikääriku talus peremehe tütretütrena. (*)22.08.1742 
Karksi koguduses. V: Murike Hansu vallaline sulane Hans, peremees Luuase 
Hannuse naine Kadri, Tindi Jaagu tütar Ann, Luuase Hannuse tüdruk Ann.112 

V) t. Els (Els), /Tindikääriku Juhani tütar Els/. -1764- Tindikääriku talus.113 
VI) t. Maret (Marret), /Tindikääriku Peetri õde Maret/. -1770- peremehe õde 

Tindikääriku talus.114 
 
26. Märt (+Mert, Mert), /Tindikääriku Märt, Tindikääriku Juhani äi Märt/. *ca 1688. 
[-1740- peremees Tindikääriku talus]. -1747- peremees Tindikääriku talus. -1754- 
peremehe äi Tindikääriku talus. -1758 peremehe äi. +09.05.1758 Tindikääriku talus. 
Surmakande järgi oli 70-aastane. (+)17.05.1758 Karksi koguduses.115 
Lapsed: 
I) t. Made Vt nr 13. 
Märt abiellus [teist korda] <1748 [Karksi koguduses] Maretiga. 
[Teine abikaasa] Maret (Marret). -1753- peremehe �kasuämm� (Stief Schwieger Mutter) 
Tindikääriku talus. 1754 elus.116 

UUE-KARISTE GROSSID 
Uue-Kariste mõisas sai 1826. aastaks perekonnanime Gross Kangru Jaan (1779-1836) 
oma perega. Tema vanemad olid personaalraamatu järgi Männiku Mats ja Els, tema 
sünniaeg 21.11.1779. Sünnimeetrikas sellist sündi ei leidu, 09.11.1779 on Saarlase Juhani 
sulase Matsi ja Elsu poja Jaagu sünd, mis vanemate eesnimede poolest sobib. 21.11 pole 
aga ühtegi sündi Kariste mp-s. Ka hingeloendite järgi ei leia kiiresti Jaani vanemate ega 
päritolu andmeid. Ta on tulnud vahemikus 1795/1811 Kangru tallu peremeheks, kuid 
1811. a hingeloendis pole kirjas, kust ta tuli. 117 Seetõttu ei saa hetkel kindlalt väita, et 
tegemist polnud Pöögle Grosside sugulastega, kuigi pigem on see tõenäoline. Kuna 
perekonnanimel Gross on saksa üldkeeles selge tähendus (�suur�), siis ei ole ka üllatav, et 
seda perekonnanime pandi teisteski mõisades. Karksi ja Halliste olid ametlikult eri 
kihelkonnad, kuigi neil oli sageli sama kirikuõpetaja.  

SUGULUS MATS ERDELLIGA 
Mats Erdell (hilisem mõisaomanik, vt http://www.valgamaalane.ee/2205575/ 
ajalooprofessor-raakis-torvalastele-mats-erdellist/ ) sündis Erdo talus, kus elasid ka 
Grossid. 1744. aastal oli vaid üks Erdo talu, mida pidasid Erdo Peeter ja Joost.118 Kuidas 
ta oli seotud Grosside või Erdellidega, pole hetkel teada. Kuna kirikuraamatute järgi oli 
samal ajal ka Henn (aruandes nr 8) Erdo talu peremees, võis Erdo talu olla kirjas eri 
allikates eri nimedega, samas pole Valaste külas, kus Erdo talu 1744. a revisjoni järgi asus, 
ühtegi peremeest eesnimega Henn. 1795. aastaks oli Erdo talusid kaks, üks neist oli 
seotud Mats Erdelli perekonnaga, teine Grossidega119. Talud olid nähtavasti naabertalud 
ning tekkinud varasema Erdo talu poolnemisel. Enamasti jagati talu poegade vahel. Seega 
ei saa välistada, et Erdellid ja Grossid olid sugulased, kuid see nõuaks täpsemat uurimist.  

                                                 
112 EAA.1276.2.1:10, lk 18. 
113 EAA.1276.2.1:179, lk 353. 
114 EAA.1276.2.1:89, lk 176. 
115 EAA.1276.2.1:5, :10, :122, :146, :283, lk 8, 18, 238, 287, 618. 
116 EAA.1276.2.1:122, :135, :143, :146, lk 238, 264, 281, 287. 
117 EAA.1275.1.543:292; EAA.1275.1.545 :165, lk 301; EAA.1275.1.546:250, L 217-a; EAA.1275.2.3:165, lk 
348; EAA.1865.3.171/3:10, L 9p; EAA.1865.3.171/10:25, L 25p-6. 
118 RGADA.274.1.214/6:34, L 512p-3. 
119 EAA.1865.5.177:10, L 9p-10. 

http://www.valgamaalane.ee/2205575/
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PEREKONNANIMED 
Gross (Gross) 

KOHANIMED 
Abja mõis � Halliste khk-s 
Aniste küla � Karksi mp-s (praegu osa Ainja külast) 
Erdo (Erdo) talu � Pöögle mp-s; mp-s oli mitu Erdo-nimelist talu 
Halliste kihelkond � Pärnu mk-s 
Halliste kogudus � luteri kogudus Halliste khk-s 
Hansi (Hansi) talu � Pöögle mp-s 
Hanskoka (Hanskock) talu � Karksi mp-s 
Karksi mõis � Karksi khk-s 
Karksi kogudus � luteri kogudus Karksi khk-s 
Karksi mõis � Karksi khk-s 
Kaubi mõis � Halliste khk-s 
Kava-Leeli (Kawa Lehli) talu � Pöögle mp-s, oli tuntud ka Maie (Maie?) nime all 
Killaste (Kilaste, Killaste) talu � Pöögle mp-s; vt ka Metsa-Kuivalaagu talu 
Kirbu (Kirbo) talu � Pöögle mp-s 
Kolda (Kolda) talu � Karksi mp-s 
Kuivalaagu (Kuiwalago) talu � Pöögle mp-s  
Leeli (Leeli, Lehli) talu � Pöögle mp-s 
Lüldi (Luelde, Luldi Hans, Lüldi, Lüldy, Lülti) talu � Pöögle mp-s 
Meekste (Meckste) talu � Polli mp-s 
Metsa-Kuivalaagu (Metsa Kuiwalaago, Mötsa Kuiwalago, Kuiwalago) � talu Pöögle mp-s; 

oli paralleelselt tuntud ka Killaste nime all 
Mikatsi (Mikatsi) talu � Pöögle mp-s 
Mäe-Univere (Maeuniverre) talu � Pöögle mp-s 
Näsare (Naessara, Nessare, Nessera) talu � Pöögle mp-s 
Pilgu (Pilcko) talu � Karksi mp-s 
Penuja mõis � Halliste khk-s 
Polli mõis � Karksi khk-s 
Polli (Polli?) talu � Polli mp-s 
Pöögle mõis � Karksi khk-s 
Roosu (Rooso) talu � Pöögle mp-s 
Tindikääriku (Tindi Keriko, Tinti Kaeriko, Tinti Kæriko, Tinti Käriko) talu � Aniste külas 
Turandi (Turandi) talu � Aniste külas 
Tusti (Tusti, Tusty) talu � Pöögle mp-s 
Uue-Kariste mõis � Halliste khk-s 
Vana-Kariste mõis � Halliste khk-s 
 
KASUTATUD ALLIKAD  
Eesti Ajalooarhiiv 
EAA.1275.1.543. Halliste koguduse personaalraamat. 1808-1825. Pagineerimata. 
EAA.1275.1.545. Halliste koguduse personaalraamat. 1820-1838. 
EAA.1275.1.546. Halliste koguduse personaalraamat. 1836-1939. 
EAA.1275.2.3. Halliste koguduse meetrikaraamat. 1765-1785.  
EAA.1275.2.7. Halliste koguduse meetrikaraamat. 1811-1834. 
EAA.1276.1.324. Karksi koguduse personaalraamat. 1801-1810120. Pagineerimata. 

                                                 
120 Säiliku algusosa pole säilinud, puuduvad leheküljed Pöögle mp-a taludega nr 1-7. Nende hulka jääb ka 
talu, kus peaks olema teiste hulgas Grosside suguvõsa liikmeid.  
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EAA.1276.2.1. Karksi koguduse meetrikaraamat. 1740-1775.  
EAA.1276.2.2. Karksi koguduse meetrikaraamat. 1776-1808. 
EAA.1276.2.3. Karksi koguduse meetrikaraamat. 1776-1808. 
EAA.1865.3.171/3. Uue-Kariste mõisa hingeloend. 1811.  
EAA.1865.3.171/10. Uue-Kariste mõisa hingeloend. 1826. 
EAA.1865.3.196/1. Karksi mõisa hingeloend. 1795. 
EAA.1865.3.196/4. Pöögle mõisa hingeloend. 1816. 
EAA.1865.3.197/1. Karksi mõisa hingeloend. 1826. 
EAA.1865.3.197/3. Pöögle mõisa hingeloend. 1826. 
EAA.1865.3.198/1. Karksi mõisa hingeloend. 1834. 
EAA.1865.3.198/3. Pöögle mõisa hingeloend. 1834. 
EAA.1865.5.177. Pöögle mõisa hingeloend. 1811.121  
 
Venemaa Vanade Aktide Riiklik Keskarhiiv (Moskvas) 
RGADA.274.1.214/6. Pärnumaa adramaarevisjon. 1744.  
 
 
Uurimuse koostasid Reet Ruusmann ja Fred Puss. 
 
 
Lugupidamisega 

 
Fred Puss 
Juhataja 
 
Lisa: Aruande koostamispõhimõtted 00202. 

                                                 
121 1795. ja 1811. aastate hingeloenduste vahelisel ajal on Pöögle mõisapiirkonnas paljud talud uusasustatud. 
Nähtavasti oli see tingitud mõisaomanike vahetusest, kuna kui F. von Oettingen sai 1796. aastal Helme 
kihelkonnas asunud Taagepera mõisa pandipidajaks, 1806. aga omanikuks, siis viis ta endaga sinna kaasa 
115 hinge Pöögle talupoegi (http://www.valgamaalane.ee/2205575/ajalooprofessor-raakis-torvalastele-
mats-erdellist/, 15.02.2014). 
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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. 



 

  17/17 

 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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