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SISSEJUHATUS 

Oma päritolu ja esivanemate vastu hakati huvi tundma juba siis, kui tekkis arusaamine 

veresugulusest – suguluse mäletamine ja eellaste arvestamine sai oluliseks jumalate ja 

inimeste vaheliste sugulussidemete jälgimiseks ja tõestamiseks. Aastatuhandete jooksul said 

suulistest mälestustest kirjalikud ülestähendused, teadmiste lünki hakati täitma vanadest 

ürikutest leitud andmetega ning nii jõuti genealoogiateaduse algete tekkimiseni. Uuriv 

lähenemine genealoogiaküsimustele lõi uusaja alguseks eeldused teoreetilise huvi 

tekkimiseks nii genealoogia vastu üldse kui ka selle uurimisviiside ja allikate vastu, samuti 

genealoogia kujunemisele teadusharuks. Baltimaades alustasid genealoogia-alaseid 

uuringuid baltisakslastest aadlikud, kes olid saanud selleks innustust Saksamaalt. Esimene 

eesti sugukondade uurija Martin Lipp (1854–1923) arvas, et sugukondade uurimise peamine 

ülesanne on tuntumate avaliku elu tegelaste põlvnemisloo tutvustamine. Kuigi esimese 

maailmasõja-aastail (1914–1918) soov eesti suguvõsasid uurida vaibus, hoogustus sõja järel 

põlvnemislugude uurimine taas: oluliseks peeti andmestiku kogumist rahva kõikide kihtide 

kohta, et seda võiks kasutada pärilikkuse, sotsiaalbioloogiliste ja muude nähtuste uurimisel. 

Aastatel 1932–1937 ilmunud Eesti Entsüklopeedia kaudu ühtlustus eestikeelne genealoogiline 

terminoloogia. Genealoogiaalased teadmised on abiks probleemide lahendamisel mitmetes 

valdkondades – sotsioloogiast õigusteaduse ja ajalooni.1 

Oma esivanemate elulugude – olgu need siis pärimuslikud lood või arhiividest leitud 

infokildudest kokku pandud terviklikud käsitlused – kogumine on pärast Eesti 

taasiseseisvumist, 1990ndate algusest alates saanud inimeste hulgas üsna populaarseks. 

Hakati otsima okupatsiooniajal kaduma läinud inimeste lugu ja üles ehitama oma identiteeti – 

nii-öelda suulist ajalugu, väikeste inimeste rolli suures ajaloos. 

Nõukogude Liidus oli mäletamine poliitiliselt selektiivne – räägiti nendest inimestest, kes olid 

nii-öelda õigel poolel. Inimesed, kes olid jäänud valele poolele, vaikiti maha või räägiti nendest 

 
1 Kurro, 1998. 
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vaid kitsas perekonnaringis. Elulugusid talletada oli küll võimalik, aga paljudel juhtudel polnud 

neist võimalik avalikult rääkida. Poliitiliselt õigel poolel olijate elulood olid aga olulised teemad, 

millest rääkimist maha ei salatud. „Mäletamine oli juba iseenesest kuritöö, kirjapanemine veel 

kahekordne,“ on selle kohta kirjutanud kirjanik Astrid Reinla (1948–1995).2 Mälestusi ei saanud 

avaldada ilma, et võimud oleks neid korrigeerinud. Hirmu tõttu ei julgetud tihti oma lugusid ka 

sahtlisse kirjutada: igaks juhuks mindi teatud teemadest mööda, jäeti avalikustamata teatud 

faktid või oma poliitilise minevikuga seonduv.3 Salati maha osa oma eluloost, valitses riiklikult 

konstrueeritud unustus: varjati nii kunagist välismaal elamist, Siberisse saatmist kui ka 

riigireeturiteks tunnistatud ja seetõttu tapetud vanemaid. Nii-öelda „ebapuhas“ päritolu võis olla 

takistuseks näiteks ülikooli sissesaamisel või töökoha taotlemisel.4 

Ka hiljem eelistati mõni kord igaks juhuks oma mälestusi alla suruda ning paljud lood on 

seetõttu jäänudki kokku kogumata. Taasiseseisvunud Eestis on seetõttu toimunud mitu 

elulugude korjamise algatust, näiteks Eesti Kirjandusmuuseumi asutatud Eesti Elulugude 

Ühendus (1996), tänu millele on nende elulugude kogus praeguseks umbes kaks tuhat 

erinevat elulooteksti.5 Lisaks on mitmed kirjanikud olnud kindlasti detailsete ja okupatsiooniajal 

keelatud lugude avaldamisega suunanäitajateks: üks silmapaistvamaid näiteid suulise ajaloo 

vallas on Imbi Paju mälestusteraamat „Tõrjutud mälestused“6, mille kohta on öeldud, et see 

raamat on olnud nõukogudeaegsete repressioonide käsitlemisel murranguline teos, kuna 

kirjeldas esimest korda sel ajal valitsenud ebainimlikku vägivalda väga isiklikust 

psühholoogilise trauma vaatepunktist.7 Viimastel aastakümnetel toimunud tehnoloogia areng 

ja suure osa arhiivimaterjalide digitaliseerimise võimalus ning sellest tulenev kättesaadavuse 

lihtsustumine on samuti andnud positiivse tõuke laialdasemaks elulugude kogumiseks. 

Minu uurimistöö teema on minu sugulaste elulood – kes need inimesed olid ja kuidas mõjutas 

nende elukäiku aeg, mil nad sündisid. Hakkasin oma sugulaste elulugude vastu huvi tundma, 

kuna teadsin enne mind elanud esivanematest väga vähe. Olen küll surnuaiapühal 

vanavanemate haudadel käinud ja perekondlikel õhtusöökidel on lähematest ja kaugematest 

sugulastest ikka üht-teist pajatatud, kuid terviklikku pilti nende inimeste elukäikudest ega 

lugude tagamaadest mul polnud. Tahtsin teada saada, kes on tädi Liisa, miks läks Johanna 

1949. aastal mu vanaema ja vanatädiga Siberisse kaasa ja milliseid lugusid peidab endas 

Alani talu, kus suviti ikka aega veedame ja mida hoolega korras hoida püüame. Tahtsin teada, 

milline inimene oli mu vaarvanaisa Andres ja millega tema ajal tegeleti. Küsimustele vastuseid 

otsima ajendas mõte, et kuna tavalise talupere kohta ei pruugi olla kuigi palju arhiivimaterjale, 

 
2 Reinla, 1990, lk 998–999. 
3 Hinrikus, 2005 
4 Samas. 
5 Võistlused, 2005. Ühendus Eesti Elulood. 
6 Paju, 2007. 
7 Tõrjutud mälestused, 2020. 
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võiks kokku korjata võimalikult palju perepärimust. Kahjuks on inimeste jutud kiiresti kaduv 

materjal, mida taastada ega uuesti luua pole võimalik – kui sureb pärimuse kandja, sureb ka 

lugu, kui seda pole järeltulevatele põlvedele edasi antud või kirja pandud. Olen kuulnud 

vanema mitmeid kordi ütlemas, et üks või teine inimene teadis midagi, kuid seda inimest enam 

pole ja vanaemal on kuuldud lugu ununenud. Loodan, et tänu sellele tööle saab päästetud ja 

talletatud nii mõnigi lugu, mida järeltulevad põlved edasi kanda saavad. Nagu 

perekonnaloouurija Aadu Must on kirjutanud: „Meie kõigi esivanemate lugu, nende kogemuse 

uurimine ja austamine loobki kokku selle vundamendi, millel põhineb meie kollektiivne 

identiteet, võime mõista rahvuskultuuri, olla eestlane. [---] Seda maad ei ole võimalik 

armastada, kui see ei ole minu ja minu esivanemate maa.“8 

Uurima hakkasin oma emapoolse vanaema Tartumaal Rõngu kihelkonnas Rõngu vallas 

elanud sugulasi. Mul oli olemas sugupuu9, kuid selles oli mitmeid lünki ning inimeste tööde ja 

tegevuste kohta seal infot polnud. Peamiselt keskendusin 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi 

alguses elanud isikutele, lähtekohaks võtsin oma vaarvanaisa Andres Luige10 (9. juuni 1864 – 

17. august 1938). Andresest lahutab mind kolm põlvkonda: ta on mu emapoolse vanaema Eve 

(sünd 1939) isaisa (vt lisa 1). Ei mina ega ka keegi mu elusolevatest sugulastest pole temaga 

kunagi kohtunud. Andrese valimist uurimistöö fookuseks soovitas ka mu ema, kuna teadis, et 

perekonnajuttudes on temast alati kui uhkest ja hakkajast mehest räägitud. Valikut aitas teha 

ka tõsiasi, et just tema oli see, kes abielludes meie praegusesse suvekoju Tartumaale 

Raigaste külla Alani tallu kolis ning sinna uhke maja ja talu rajas. 

Kodukoha ajalugu ja töös uuritava Andrese aja üle-eestiliselt olulisi ja tähtsaid sündmusi 

uurides lootsin teha ka üldistavaid järeldusi sellel ajal elanud inimeste eluolu ja igapäeva kohta. 

Soovisin töösse kokku koguda võimalikult palju seda sugulasliini puudutavaid materjale, et kui 

tulevikus keegi selle teema vastu huvi tundma hakkab, oleks olemas kompaktne materjal, mille 

põhjal suguvõsa lugu edasi uurida. 

Oma töös lähtusin küsimustest: kuidas on Luikede suguvõsa seotud Rõngu valla haridus- ja 

kultuurieluga, kuidas see on neid mõjutanud ja kuidas nad on seda mõjutanud? Millist rolli on 

erinevate põlvkondade elus mänginud minu vaarvanaisa Andres Luige (1864–1938) ehitatud 

Alani talu (ehitatud 1925.–1927. aastal)? Kuidas kajastuvad Eesti ajaloo pöördelised 

sündmused uuritava perekonna elus ning kuidas need sündmused seda perekonda 

mõjutasid? 

 
8 Must, 2015, lk 13. 
9 Alla, E. Luikede sugupuu. Koostatud ja täiendatud 2010. aastatel. 
10 Kuigi perekonnanime Luik käänatakse eri allikates erinevat moodi ja ühtset normeeritud varianti 

välja kujunenud ei ole, lähtun selles töös minu perekonnas kasutusel olevast käänamisviisist Luik-

Luige-Luike. 
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Alustasin materjali otsimist 2018. aasta märtsis, kui tegin esimese intervjuu oma ema Anuga 

(sünd 1965), mille tulemusena sain esimesed tööks vajalikud baasteadmised: lähemate 

esivanemate nimed ja sugulastevahelised sugulussuhted ning esimesed infokillud, mille põhjal 

otsinguid jätkata. Seejärel sain informaatikatunnis erinevate andmebaaside (nt. 

raamatukogude ühiskataloog ESTER, Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, ülikoolide 

digitaalarhiivid, EBSCO andmebaasid) otsinguvõimalusi tundma õppides töö tarvis juba ka 

veidi arhiivimaterjalidega tutvust teha. Avastasin esmalt personaalraamatud, millest said kogu 

töö jooksul ühed kasulikumad materjalid, mille juurde pidevalt tagasi pöördusin. Samuti uurisin 

digitaalarhiivis DIGAR 19. sajandil ilmunud ajalehti ning sain esmase kogemuse vanas 

kirjaviisis kirjutatud tekstide lugemisega. 2018. aasta suvel alustasin süstematiseeritumat 

sugulaste intervjueerimist, kogu tööprotsessi vältel üritasin hankida võimalikult palju põnevaid 

jutte ja erinevaid infokilde oma vanaema Eve käest, kuid vestlesin ka tema õe ehk minu 

vanatädi Eda (sünd 1942) ja meie sugulaste Andres Luige11 (sünd 1967) ja Tuuli Kikkasega 

(sünd 1972). Lisaks nende räägitud lugudele oli neil kõigil minuga jagada ka fotosid, mis olid 

mulle suureks abiks töö visualiseerimisel. Esialgu lootsin väga perekonnas räägitavatele 

lugudele, kuid tööprotsessi käigus selgus, et pärimuses säilinud lood on pigem fragmendid 

ning tervikut, mille abil inimese elulugu kokku panna, ei tekkinud. 

Õnneks leidsin oodatust rohkem materjali Rahvusarhiivist, kust leidsin ka mulle kõige 

huvitavamana tundunud allika. Nimelt on Rahvusarhiivi kogudes säilinud Amalie Planken'i 

(1879–1977) päevik12, kuhu kooliõpetaja Andres Plankeni (1842–1927) tütar Amalie hakkas 

juba koolitüdrukuna 1893. aastast kuupäevalise täpsusega üles tähendama talutöid, ilmastiku- 

ja loodusnähtusi, kirikuskäike, haigestumisi ja inimestega ette tulnud juhtumisi.13 

Rahvusarhiivile on see haruldane ja oluline allikas, kuna sissekanded ulatuvad kuni 1920. 

aastani välja ning sisaldavad seega lisaks toonase taluelu kirjeldustele väärtuslikku infot Eesti 

ajaloo pöördeliste sündmuste – esimese maailmasõja (1914–1918) ja vabadussõja (1918–

1920) aastatel toimunu kohta. Minu töö seisukohalt on päevaraamat oluline nii selle poolest, 

et peegeldab Rõngu valla toonaseid olusid laiemalt, kui ka seetõttu, et kuna Plankenid on 

Luikedele küllaltki lähedalt sugulased (vt lisa 2), leiab päevikust mitu viidet üksteisel 

külaskäimise ja nii Andrese lapsepõlvetalu Viinalassi kui ka Alani talu eluolu kohta. 

Tööd kirjutades võtsin detailide täpsustamiseks ühendust ka Rõngu piirkonna ajalugu uurinud 

Anu Laasiga (sünd 1957) ja koolide temaatikaga seoses tema soovitatud Anu Raudsepaga 

(sünd 1962). Hea materjal eri allikate leidmisel oli Kairit Johansoni magistritöö „Rõngu valla 

 
11 Siinkohal mõeldud Ilmar Erich Luige (1933–1998) poega. Edaspidi lisatud tema mainimisel nime 

järele sünniaasta 1967. 
12 Planken. Rõngu vallast, Lapetukme külast, Peedupiitre talust pärit Amalie Planken'i (1879–1977) 

päevik; 16.07.1893–18.05.1920. Rahvusarhiiv, EAA, f 5285, n 1, s 5. 
13 Lõhmus, 2008. 
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haridus- ja kultuurielu 1918–1950“14 ning üritasin ühendust saada ka Tea Johansoniga, kelle 

bakalaureusetöö teema oli „Rõngu kihelkonna kultuuri- ja seltsielu XIX sajandi lõpul ja XX 

sajandi alguses“ (Tartu, 2005)15. Küllaltki vähese kogutud andmehulga põhjal valminud ja väga 

sarnase temaatikaga Maria Roberta Org’i töö „Hans Rass minu perekonnaloos“16 oli mulle hea 

suunanäitaja, kuidas enda uurimust üles ehitada. 

Ülevaatliku ja üldpilti moodustava sugupuu kokku panemiseks kasutasin genealoogiaportaale 

Geni17 ja MyHeritage18 ning Kalev Pildi (1936–2016) ja Eve Alla (sünd 1939) koostatud 

sugupuid19,20. Erinevate isikute vaheliste sugulussidemete arusaadavuse huvides on töö 

lisades lihtsustatud hübriidsugupuu (liivakella-sugupuu), mis peaks lahti seletama kõigi selles 

uurimuses ettetulevate Andres Luige veresugulaste suguluse nii temaga kui ka töö autoriga 

(vt lisa 2). Isikute sünni- ja surmadaatumite kontrollimisel oli suureks abiks ka Eesti kalmistute 

register Haudi21. 

 

 
14 Johanson, 2015. 
15 Samas. Tööle viidatud Kairit Johansoni magistritöös. Kahjuks töö autoriga e-posti teel ühendust 

saada ei õnnestunud. 
16 Org, 2015.  
17 Geni 
18 MyHeritage. 
19 Pild. Luikede suguvõsa. 
20 Alla, E. Luikede sugupuu. Koostatud ja täiendatud 2010. aastatel. 
21 Infosüsteem HAUDI. 
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1. ÜLEVAATLIKULT SUGUVÕSA- JA KODULOOUURIMISEST 

 

Suguvõsauurimine ehk genealoogia ehk sugukonnateadus, mis uurib sugukondade, 

perekondade ja üksikisikute põlvnemislugu ja sugulussuhteid.22 Uurimise aluseks on, et 

teatakse esivanemate nimesid, sünni- ja surmaaegu ning kohti või ka abiellumise aegu ja 

elukohti.23 

Sugupuu uurimise vormistamiseks on mitu viisi. Kõugutabelis esitatakse vaadeldava isiku 

kõik esivanemad, kellest ta põlvneb. Tüvetabel, mida võib pidada klassikaliseks sugupuuks, 

näitab esiisa perekonnanime kandvaid järglasi, selle kitsam variant on otsese meesliini tabel, 

kus esitatakse igast sugupõlvest vaid ühe poja lapsed, laiem variant aga järglastabel, kuhu 

on kantud kõik järglased nii mees- kui ka naisliinis, olenemata nende perekonnanimest. 

Eeltoodud võimaluste hübriid on liivakella-sugupuu, mille keskpunkt on perekonnanime 

saanud esivanemate paar, ning mille eesmärk on välja selgitada võimalikult palju selle 

esivanema järglasi ja kõuke (kaugemaid sugulasi). Sellise uurimistöö põhieesmärk on 

enamasti suguvõsa kroonika koostamine ehk suguvõsas toimunud sündmuste kirjeldamine – 

nii teksti kui ka pildi kujul – nende toimumise järjekorras.24 

Teabe kogumist võiks alustada perekonnast ja lähimatest sugulastest ning laiendada 

küsitletavate sugulaste ringi järk-järgult. Üks olulisemaid valdkondi, kus suguvõsa vanemad 

liikmed või ka teised antud piirkonnas elanud ja uuritavate isikutega kokku puutunud inimesed 

saavad abiks olla, on visuaalsete allikate identifitseerimine – vanade fotode läbivaatamine, 

pildistamise oletatava aja määramine ja kõigi äratuntavate isikute kuhugi (soovitatavalt pildi 

tagaküljele) märkimine. Hindamatud perekonnaloo allikad on ka erakirjad ja päevikud, millest 

võib leida täiesti unikaalset ja väga isiklikku infot, mida pole võimalik leida ühestki 

arhiividokumendist.25 

Väärtuslikuks perekonnaloo allikaks on sugulaste ja hõimlaste suulised mälestused ehk 

perepärimus.26 Suuline ehk pärimuslik ehk väike ajalugu annab lähi- ja kaugema mineviku 

kohta teavet läbi inimeste elulugude. Isikuloolised ja ajaloolised jutud on huvitavad just oma 

motiivide tõttu. Pere kui rühma pärimuses ei keskenduta niivõrd motiividele, vaid pigem 

tegelastele ja sündmustele, mis ei pruugi tähelepanu äratada põneva süžee tõttu, küll aga pere 

käekäigu jälgimise seisukohalt.27 Pärimust võib pidada kirjaeelse ühiskonna genealoogiaks; 

kuid samamoodi täiendab pärimuslik sugupuu ka tänapäeval kirjalikke allikaid, kasvõi veel 

 
22 Puss, 2016. 
23 Suguvõsauurimine 2019. 
24 Samas. 
25 Must, 2015, lk 27–28. 
26 Must, 2000, lk 27. 
27 Jaago, 1997. 
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mitte kirjutada oskavate laste näitel, kellele suulise pärimuse emotsionaalsus ja 

tõlgendusvabadus võib huvi tekitada ning see võib anda neile tulevikus soovi ja tahtmise oma 

perekonna jutte edasi pärandada ning perekonnaajalugu edasi uurida. Lisaks on suuline 

ajalugu genealoogias küll teisejärguline, kuid siiski oluline allikas: see võib olla huvi ärataja, 

küsimuste tekitaja, aga ka lünkade täitja.28 Perekonnas levivad jutud võivad olla suureks abiks 

arhiiviallikate läbitöötamisel ja arhiivis asuvate dokumentide mõistmisel.29 

Kodukoha kultuurielu ja olme tähtsamate sündmuste kohta leiab põnevat infot vanadest 

ajalehtedest, seejuures on suureks abiks digiteeritud ajalehtede andmebaas DIGAR, mis 

võimaldab digiteeritud ajalehtedes ka tekstiotsinguid teha. 

Omades ligikaudseidki andmeid vähemalt 20. sajandi algusest, on võimalik infot leida 

Rahvusarhiivi materjalidest ning kasutada kättesaadavaid kirikuraamatuid, vallaliikmete 

nimekirju, hingeloendeid ja teisi allikaid. Samuti on paljude kirikute juures kohapeal 

kirikuraamatuid, millest leiab andmeid kogudusse kuulunud inimeste kohta, ja võimalik on 

esitada päringuid ka maavalitsuste perekonnaseisuametnikele.30 

 

1.1. Arhiivides leiduvad perekonnaloo allikad 

1.1.1. Hingeloendid 

Venemaal hakati hingede revisjone ehk hingeloendusi tegema 18. sajandi alguses selleks, 

et maksumajandust paremini korraldada. Vene tsaaririigi toonase juhi Peeter I eesmärk oli 

kindlaks määrata pearahakohustuslik elanikkond. Balti kubermangudele laiendati 

hingeloenduste korraldamine Vene impeeriumi neljanda hingeloenduse ajal, 1782. aastal, 

hingeloendused toimusid regulaarselt 1782.–1858. aastani. Hingeloendite põhjal koostati 

oklaadiraamatuid, mis olid kindla maksukogukonna ehk oklaadi makseraamatud. 

Hingeloendid koostati mõisavaldade kaupa kolmes eksemplaris: üks kroonupalatile (Venemaa 

Rahandusministeeriumi allasutus kubermangus), üks kihelkonnakohtule ja üks mõisale. 

Erinevad eksemplarid ei ole autentsed ja sageli sisaldab kohapeale jäänud eksemplar 

huvitavat lisainfot – mõnel juhul kasutati seda edasi kohaliku asjaajamise tarbeks, millele lisati 

toponüümilist materjali, usutunnistusi või jooksvaid parandusi ja täiendusi.31 

Hingeloend rühmitab elanikke ühe haldusüksuse, mõisa või linna piires – linnades loend iga 

oklaadi, mõisates talupoegkond üldjuhul külade ja talude kaupa. Seejuures on väärtuslik 

omadus see, et andmed esitati kogu talupere kohta koos, pealkiri oli talu number ja nimi. 1826. 

aasta Liivimaa kubermangu kohalikus vaherevisjonis on Liivimaa talupojad esimest korda koos 

 
28 Jaago,1997. 
29 Must, 2000, lk 27. 
30 Puss, 2016.  
31 Must, 2015, lk 91–94. 
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perekonnanimedega esitatud, 1835. aasta revisjoni järel koostati spetsiaalsed nimeraamatud, 

kus on kirjas viimase hingeloenduse andmed ning vahepeal talupoegadele antud 

perekonnanimed. Pärast perekonnanimede panekut nummerdati perekonnanimed, mis 

tähendab, et perekonnanimi hakkas kandma kõigis mõisavalla taludes ühte numbrit, mis 

lihtsustab otsitavate inimeste leidmist.32 

Meeshingede kohta esitati loendis tema perekonnanime number (alates 1826. aastast), 

sotsiaalne seisund, nimi, vanus eelmise revisjoni ajal, märkused vahepeal toimunud muutuste 

kohta ja vanus käesoleva revisjoni ajal, naiste andmed on napimad ning ei ole eelmise revisjoni 

andmetega seotud.33 

Hingeloenditesse tuleb suhtuda siiski teatava kriitilisusega. Kuna andmete kirjapanijate 

eesmärk ei olnud Eesti aladel elanud rahvastiku võimalikult täpne kaardistamine, tuleb 

arvestada, et neis ei kajastu see osa rahvast, kelle eluiga mahtus kahe revisjoni vahelisse 

perioodi. Samuti tuleb arvestada kõiksugu kirjutamise käigus tekkinud näpuvigade, 

ligikaudsete vanuseandmete ja perekondase suuruste ning ebatäpsete kohanimedega. 

Hingeloendid hoidsid erinevate revisjonide andmete lihtsa võrdlemise eesmärgil visalt kinni 

talude nimede vanadest ajaloolistest variantidest, olgugi et talul võis rahvasuus ja 

kirikukirjades olla paralleelselt kasutusel ka mitu nime. Lisaks ei pruugi hingeloendites 

kajastuda talude eri isikute vahel jagamised ja uute majapidamiste juurde tekkimised. Ka 

rahvarände uurimisel oleks tarvilik teistele allikatele tugineda, kuna hingeloendid ei sisalda 

selle kohta täielikke andmeid, lisaks võisid ühe raamatu nimekirjast teise kandmisel muutuda 

nimekujud ja perekonnaseisu andmed.34 

Rände uurimisel on palju abi ümberarvestuslehtedest, mida koostati iga kolme aasta järel ja 

mis kujutavad endast koondtabeleid kõigi revisjonide vahepeal ühest mõisavalla 

maksunimekirjast teise ümberkirjutatud inimeste kohta. Ümberarvestuslehed koostati eraldi 

iga mõisavalla sisse- ja väljarändajate kohta. Oluline on, et lehtedel fikseeriti nii mees- kui ka 

naishingede liikumine. Need annavad hea ülevaate talurahva liikumisest kubermangu ja oma 

seisuse piires.35 

1.1.2. Personaalraamatud 

Isikute elukäiguga tutvumiseks on parimad allikad kohalike koguduste kirikuraamatud, seda 

eriti luteri koguduste puhul. Kõige ülevaatlikuma pildi inimese elust annab personaalraamat, 

mille sissekannet alustati inimese sündides ning infot lisati kogu tema elu vältel, esitades 

andmed terve perekonna kohta koos.36 Esimesed katsed koguduse personaalraamatute 

 
32 Must, 2015, lk 94–97. 
33 Samas, lk 97–100. 
34 Samas, lk 100–107. 
35 Must, 2000, lk 152. 
36 Samas, lk 134. 
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sisseviimiseks tehti juba Rootsi ajal, 1625. aastal kohustati kirikuõpetajaid neid pidama, kuid 

rohkem on personaalraamatuid säilinud siiski alates 18. sajandi teisest poolest. 1834. aastal 

tehti personaalraamatute pidamine kõigile pastoritele kohustuslikuks, nii et sellele järgnenud 

aastakümnel said neist väga põhjalikud kogu Eestit hõlmanud allikad, kuid 1840. aastatel 

toimunud usuvahetusliikumise tõttu – vene õigeusu kogudused personaalraamatuid ei 

pidanud – katkes saavutatud esinduslikkus.37 

Personaalraamatud sisaldasid tavaliselt inimese nime, sugu, sünniaega ja -kohta, ka 

kogudusse tulemise aega ja kohta, kui inimene tuli mujalt, perekonnaseisu, teadmiste 

hinnangut lugemises ja usuõpetuses, leeris käimise kohta ja aega, viimatist armulaual käimise 

aega, surmakohta ja -aega ning erinevate märkuste lahtrit, kuid personaalraamatu andmestik 

võis koguduseti erineda. Näiteks Rõngu koguduse personaalraamatus 1887–1938 pole välja 

toodud armulaual käimisi, kuid ristimise aeg on märgitud.38 Erinevalt kirikumeetrikatest ja 

hingeloenditest on personaalraamatutesse kantud lisaks vanusele teised inimese eluloo 

sõlmdaatumid (ristimine, leer, laulatus, matus), mistõttu on nendes leiduvad kronoloogilised 

andmed tunduvalt täpsemad ja detailsemad.39 

Siiski ei suuda personaalraamatud asendada teisi kirikuraamatuid – peamine puudus on see, 

et personaalraamatusse üritati jooksvalt sisse viia kõik asetleidnud muutused: kustutada 

surnud või teise kogudusse läinud, lisada juurde elukaaslased ja sündinud. Kohati teevad need 

parandused ja maha tõmmatud nimed info loetamatuks.40 Personaalraamatute pealkirjade 

ebatäpsuste tõttu on raske öelda, millal personaalraamatuga alustati. Harva on suudetud 

raamatute pidamisel hoida järjepidavust 18. sajandist kuni 1940. aastani, kõige 

haruldasemateks näideteks on Kolga-Jaani ja Otepää kogudused, kus peeti 

personaalraamatuid järjepidevalt vastavalt 1748. ja 1749. aastast.41 Kuigi üldiselt on andmed 

rahvarände kohta personaalraamatus tunduvalt rikkamad kui hingeloendites ja enamasti on 

ära märgitud ka see, kust isik kihelkonda tulnud on, on personaalraamatutes tähelepanuta 

jäänud kihelkonnasisene ränne, mida hingeloendites kenasti kajastatud on, kuna kirikuõpetaja 

seisukohast jäi isik endiselt tema koguduse liikmeks.42 

1.1.3. Meetrikaraamatud 

1832. aasta kirikuseaduse jõustumisega omandasid meetrikaraamatud kindla vormi ning 

kasutusele tulid trükitud tabelikujulised meetrikaraamatud koos kindlate ja täpsete lahtrite 

pealkirjadega. Meetrikaraamat sisaldas ühe aasta sünni-, abielu- ja surmameetrikat.43 Kõik 

 
37 Must, 2000, lk 116. 
38 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262. 
39 Samas, lk 124. 
40 Samas. 
41 Puss, 2020. 
42 Must, 2000, lk 123–124. 
43 Must, 2015, lk 143. 
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sissekanded on tehtud kronoloogilises järjekorras, andmed on üldiselt täielikud ja täpsed. 

Enamasti peeti kirikuraamatuid saksa keeles, kuid oli ka kirikuõpetajaid, kes eelistasid 

kasutada eesti keelt. Oluline muutus saabus 19. sajandi lõpul toimunud venestamisperioodil, 

kui meetrikaid hakati pidama vene keeles. Luterlike kirikuraamatute pidamine vene keeles tõi 

kaasa nimede moonutamise ja segaduse täpitähti sisaldavate nimede puhul.44 Meetrikaid on 

tihti säilinud ka kogudustes koha peal ning mõnel juhul peetakse neid tänaseni – 1926. aastast 

ei ole need aga kõikehõlmavad, kuna ei sisalda ilmalikke perekonnaseisu andmeid.45 

Sünnimeetrikatesse märgiti lapse sünni- ja ristimisaeg, kusjuures kirikuseaduse järgi tuli 

need sõnadega välja kirjutada. Järk-järgult hakati määratluste hommikul, keskhommikul, õhtul, 

öösel asemel raamatusse märkima juba ka täpseid kellaaegu. Meetrikas näidati ära vanemate 

elukoht, vanemate nimed, seisused, elualad ja ametid. Rangelt tehti vahet, kas tegemist on 

seaduslikust abielust sündinud või vallaslapsega. Märgiti ka ristija nimi ja ristimise koht, sellele 

järgnesid vaderite ehk ristivanemate nimed. Eraldi märgiti ära ka surnult sündinud.46 

Abielumeetrikad ehk laulatuste registrid esitasid laulatuse kuupäeva, peigmehe ja pruudi 

elukohad, vanemate nimed, elukohad ja nende sotsiaalse staatuse, abiellujate 

perekonnaseisud ja vanused.47 

Surmameetrikad sisaldasid surma ja matuse kuupäeva, lahkunu viimast elukohta, nime, 

seisust või ametit, sünnikohta, vanust, sugu, perekonnaseisu ja surma põhjust, mõnikord ka 

täiendavaid märkusi. Lahkunu sünnikoha ja viimase elukoha ühte raamatusse kokku 

koondamine annab perekonnaloolastele tähtsat infot uuritava isiku rännuteede ja kogukonna 

kohta, kus ta elas. Andmed surma põhjuste kohta on siiski väga ebaühtlased ning sõltusid 

suuresti pastori meditsiinialastest teadmistest.48 

Meetrikaraamatud on hea allikas näiteks lapsena surnute sünni- ja surmakuupäevade 

määramiseks, kuna neid tihti personaalraamatutesse kanda ei jõutudki.49 Samuti saab nendest 

põhjalikumat infot inimese surmadaatumi ja põhjuse kohta, kuna uuritava inimese 

personaalraamatu täitmine võis tolleks ajaks juba lõpetatud olla ja sinna seda enam ei kantud, 

matuseaegu ei olnud üldse tavaks personaalraamatusse kanda. Meetrikaraamatute 

kasutamist perekonnalooalase uurimistöö puhul raskendab töömahukus: ühte perekonda 

käsitlevad sissekanded ei ole kokku koondatud, vaid on laiali erinevate raamatu osade või eri 

raamatute vahel. Raskendav asjaolu on ka samas piirkonnas elanud samanimelised isikud, 

kelle identifitseerimisel tuleb olla ülimalt tähelepanelik.50 

 
44 Must, 2015, lk 143. 
45 Puss, 2000. 
46 Must, 2015, lk 143–146. 
47 Samas, lk 146. 
48 Samas, lk 147. 
49 Must, 2000, lk 111. 
50 Samas, lk 114. 
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1.1.4. Vallakohtute protokollid 

Vallakohtute protokollid kujutavad endast arvukat ja ülimalt rikast talupoegade igapäevast elu 

puudutavat dokumentide rühma, kuid vajalikud andmed on väga raskesti leitavad. 

Protokolliraamatuid peeti kronoloogilisel põhimõttel ja mingeid registreid ega temaatilisi jaotusi 

ei eksisteerinud. Uuritavaid isikuid puudutavate protokolliridade leidmiseks tuleb kõik 

protokollid järjest läbi lugeda. Tähelepanuta ei saa jätta tõsiasja, et kohus tegeles enamjaolt 

tülide ja muude konfliktide arutamistega ja seetõttu on kohtuprotokollide teabel tihtipeale 

negatiivne kõrvalmaik.51 

1866. aastal toimunud reformi käigus läks mitu olulist tegevusvaldkonda üle vallavolikogule ja 

vallavalitsusele ning 1880ndatel toimus vallakohtute arengus muudatus, mille käigus 

vallaelanike omavaheliste nääklemiste osakaal kohtuasjade hulgas vähenes ja üha enam 

hakati arutama töö- ja palgasuhteid ning majandusasju.52 Uurijate töö lihtsustamiseks – et info 

muutuks edaspidi kiirelt leitavaks ja hõlpsalt seostatavaks –, alustas Rahvusarhiiv vallakohtute 

ühisloome algatusega, mille raames kutsuvad nad vabatahtlikke endale appi kohtuprotokolle 

keskkonda sisestama.53 

1.1.5. 19. sajandi talukaardid 

Kartograafilised materjalid (kaardid, kaardikirjeldusraamatud, vakuraamatud, maamõõtjate 

žurnaalid) ei ole rangelt võttes genealoogia allikad, kuna ei jutusta inimeste põlvnemisloost 

ega omavahelistest sugulussuhetest, kuid ilma kartograafiliste allikateta oleksid Eesti 

talurahva genealoogia alased uurimused ühekülgsed ja ilmetud. Uurimusest jääks puudu 

kodutalu ning esivanemate töö ja argielu erinevad küljed jääksid kaugeteks ja raskesti 

mõistetavateks.54 

Talude päriseksostmise perioodi järgset aega uurides lisanduvad klassikalistele 

mõisakaartidele talude kaardid, mis tegelikkuses on suuresti vanemate mõisakaartide pealt 

kopeeritud. Talude kruntiajamise lõppeesmärk ja talude päriseksmüümise põhiline eeldus oli, 

et talu, mis oli nii kodu kui ka tootmiskeskus, ümbritseksid põllud, karja- ja heinamaad. Talude 

kaardid on oluline talupoeglikku päritolu suguvõsade ajaloo allikas.55 

 
51 Must, 2000, lk 210–211. 
52 Samas, lk 211–212. 
53 Ühisloomealgatus 2020. 
54 Must, 2000, lk 305. 
55 Samas, lk 282–283. 
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Kaartide lugemisel tasub olla mõõtühikute osas ülimalt tähelepanelik: paralleelselt on 

kasutusel olnud nii tündrimaad56, vakamaad57 kui ka erineva suurusega kapamaad58. Alles 

1825. aastal hakati ühte tündrimaasse arvestama kindlat arvu vaka- ja kapamaad.59 

 
56 Eesti nõukogude entsüklopeedia 8 1976, lk 176. Alates 1845. aastast Eestis 1 tündrimaa = 32 

kapamaad = 0,52 hektarit. 
57 Samas. Alates 1845. aastast Eestis 1 Riia vakamaa = 25 kapamaad = 0,37 hektarit. 
58 Eesti nõukogude entsüklopeedia 3 1971, lk 404. Alates 1845. aastast Eestis 1 kapamaa = 0,0148 

hektarit. 
59 Must, 2000, lk 300–301. 
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2. ANDRES LUIGE ELUKÄIK 

 

2.1. Lapsepõlv 

Andres Luik sündis 9. juunil 1864. aastal Tartumaal Rõngu kihelkonnas Koruste külas60 

Viinalassi talus61 Liis Luige (19. veebruar 183062 – 13. august 186963; sünd Leesik) ja Karl 

Luige (7. märts 1806 – 4. märts 1879) noorima pojana.64 Liis oli Karli teine abikaasa, nad 

abiellusid 22. juunil 1847. aastal Rõngus65 ja nende perre sündis veel seitse last: Jakob 

(8. jaanuar 1849 – 26. märts 1912)66, Kristjan (15. november 1851 – 8. aprill 191867)68, Julie 

(2. oktoober 185469 – 5. september 185570)71, Lena (23. november 1856 – 26. mai 1935; 

pärast abiellumist Leesik)72, An (jaanuar 186073 – 14. märts 186074)75, Marri (22. aprill 1861 – 

30. august 1937; pärast abiellumist Pahva)76 ja Minna (23. detsember 186777 – ?; pärast 

abiellumist Schmidt78). Lisaks Andresele on foto säilinud veel vaid Minnast (vt lisa 3). 

Rõngut võib pidada üheks esimestest kohtadest, kus anti õpetust eesti talurahva lastele, kuna 

teadaolevalt oli Rõngu üks jesuiitide79 peamiseid tegevuspaiku, nii et lugemist võidi õpetada 

 
60 Tänapäeval Elva vald Koruste küla. 
61 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
62 Hingeregister, 1823–1836. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 247, l 105. 
63 Meetrikaraamat, 1869. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 64, l 30p–31. 
64 Personaalraamat. Suure-Rõngu, kirikuvald, Väike-Rõngu, Palupera, Kirepi; 1862–1887. 

Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 253, l 41p–42. 
65 Meetrikaraamat, 1847. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 45, l 23. 
66 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 116p–

117. 
67 Kuni 1918. aastani on kuupäevad esitatud Juliuse kalendri järgi, 1918. aasta 31. jaanuaril toimunud 

kalendrireformile järgnenud kuupäevad on võimalusel esitatud Gregoriuse kalendri järgi. 

Topeltdateerimise korral lähtun tollal kasutusel olnud kalendri kuupäevadest. Kui allikast ei selgu, 

kumba kalendrit kasutatud on, on säilitatud allika vorming. 
68 Rõngu kalmistu, Üldosa, 23, 113, 1-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
69 Meetrikaraamat, 1854. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 52, l 18p. 
70 Meetrikaraamat, 1855. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 53, l 33p–34.  
71 Surnud nii noorelt (11-kuuselt), et personaalraamatusse tema nime kantud ei ole. 
72 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 274, 4-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
73 Meetrikaraamat, 1860. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 58, l 12p. 
74 Samas, l 31p–32. 
75 Surnud nii noorelt (10-nädalaselt), et personaalraamatusse tema nime kantud ei ole. 
76 Personaalraamat. Aakre A–P, 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 266, l 141p–142. 
77 Meetrikaraamat, 1868. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 63, l 2. 
78 Personaalraamat III. Pangodi, Pilkuse, Vidrike; 1888-1937. Rahvusarhiiv, EAA, f 1260, n 1, s 174, l 

117p–118. 
79 Laur, Mäesalu, Tannberg, Vent, 2005, lk 115. Poola võimuperioodil 16. sajandi teises pooles Eestis 

rekatoliseerimise korraldajad. Kuigi nende tegevus piirdus Eestis vaid Tartuga (rootslaste Tartu 

vallutamine 1625. aastal lõpetas katoliku ajastu Eestis), on nad ajalukku läinud 1583. aastal Tartus 

asutatud jesuiitide gümnaasiumiga ning selle kõrvale rajatud tõlkide seminariga, mis edendasid 

märkimisväärselt Eesti haridustaset. 
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juba enne 1625. aastat.80 Täpsemalt dateeritud hariduse andmise aastaks on 1686, mil Ignatsi 

Jaak (1670–1741) avas kirikumõisas kooli, kuid kõik dokumendid hävinesid Põhjasõjas (1700–

1721), nii et täpsemad andmed kooli saatusest puuduvad. Sajand hiljem, 1786. aastal, oli 

avatud Rõngu kihelkonnas teisigi külakoole, koolid rajati nii Hellenurme, Uderna, Lapetukme, 

Raigaste, Astuvere kui ka Koruste külla.81 Perekonnalugudes lähevad teadmised Andrese 

koolitee kohta lahku: minu vanaema Eve meenutuste põhjal võiks arvata, et tema isaisa 

Andres Luik õppis kodutalu Viinalassi kõrvaltalus82 asunud Koruste vallakoolis83, Andres Luige 

(sünd 1967) teadmiste järgi käis ta aga 1844. aastal tööd alustanud Rõngu kihelkonnakoolis84. 

Kuna 1870ndatel mindi kooli 7–10 aastaselt ja kogu Eestis jõuti kolmeaastase 

koolikohustuseni85, võis Andres kooliteed alustada Koruste kolmeklassilises koolis ning 

seejärel minna teadmisi täiendama Rõngu teise astme rahvakooli86. 

Koolivahetuse võis tingida ka tolleaegne Rõngu valla koolide raske majanduslik olukord, 

ruumipuudus ning alles 1875. aastal valminud leeritoa juurde ehitatud koolimaja 

kaheaastasele Rõngu kihelkonnakoolile: alates 1850ndatest kuni maja valmimiseni oli kool 

töötanud leerimajas.87 Alates 1879. aastast oli kool neljaklassiline.88 Teada on, et 

kihelkonnakoolis õpetati nii lugemist, kirjutamist, laulmist, rehkendamist kui ka piiblilugu.89 

Pärast kooli lõppu mindi leeri, Andres on leeritatud 1881. aastal Rõngus, tema teadmised on 

personaalraamatusse kantud järgmiselt: lugemise kohta on antud hinnang väga hästi, 

katekismuse tundmine samuti väga hästi ja piiblilugu ka hästi/hea.90 Usuvahetusliikumise 

perioodi, 1846–1848 aasta kohta on teada, et Rõngu kihelkonna elanikest võttis vastu vene 

õigeusu 1193 inimest ehk ligi 22%. Loodeti, et riigiusku minnes saadakse juurde maad ja 

paraneb elujärg. Selle uurimistöö võtmeisikuid aga teadaolevalt usuvahetusliikumine ei 

puudutanud. 1868. aastal ehitas Sinod Tilga külla õigeusu kiriku, õigeusu kihelkonnakool ehk 

Tilga vene kirikukool asutati 1872. aastal.91 Lisaks avati Rõngus 4 õigeusu abikooli, kuid 1905. 

aasta revolutsiooni järel hakkas õigeusu kogudus ruttu kahanema ja abikoolid suleti, püsima 

jäi vaid Pühaste abikool (kuni aastani 1917)92. Aastal 1919 muudeti Tilga vene kirikukool Tilga 

 
80 Tiideberg, 2006, lk 106. 
81 Rõngu kool. 2019. 
82 7267 Koruste külakooli hoone, 19. saj. 2008. Kultuurimälestiste riiklik register. 
83 Mäemets, 2001, lk 60–61. 
84 Samas, lk 67. 
85 Andersen, 2003, lk108–112. 
86 Samas, lk 114–117. 
87 Tiideberg, 2006, lk 108. 
88 Rõngu kool 2019. 
89 Tiideberg, 2006, lk 108. 
90 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
91 Mäemets, 2001, lk 64. 
92 Johanson, 2015. 
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3-klassiliseks algkooliks.93 Astuveres töötas kool aastatel 1786–1915, kuid see suleti õpilaste 

vähesuse tõttu.94 Raigastes anti kooliharidust 1786.–1933. aastatel95, 1808. aastal asutati 

Raigaste külakool, mis hiljem muudeti kolmeklassiliseks algkooliks96. Astuvere kooli sulgemise 

järel hakkasid ka tolle piirkonna lapsed Raigastesse kooli käima, kuid õpilasi jäi siiski väheks 

ja kool suleti õpilaste nappuse tõttu97. Sama saatus tabas 1786. aastal avatud Koruste 

vallakooli98, mis tegutses aastatel 1786–196799, alguses Soodla külas, 20. sajandi alguses 

ehitati koolimaja Koruste külla (tänapäeval asub hoones Koruste raamatukogu)100.101 Rõngu 

kihelkonnakooli uus hoone valmis 1895. aastal, mil koolis õppis 10–20 õpilast102. 1908. aastal 

tehti majale juurdeehitus, kuna õpilased ei mahtunud endisesse hoonesse enam ära. 1919. 

aastal sai kolmeklassilisest kihelkonnakoolist kõrgem kuueklassiline algkool.103 

20. sajandi alguse Rõngu koolihariduse kajastamine on oluline Andres Luige laste koolitee ja 

kooliskäimise seisukohast. Kogutud infost järeldan, et Rõngu vallas oli oma aja kohta küllaltki 

kõrge haridustase, kooliharidust väärtustati ning koolidest sirgus palju lapsi, kellel oli piisav 

haridus, et jätkata õpinguid linnakoolides. Haritud inimeste hulga kasv oli ka mitmete tollal 

kujunema hakanud seltside aluseks. 

 

2.2. Töö ja tegevus 

5. oktoobril 1886. aastal abiellus 22-aastane Andres Luik Rõngust pärit Mari Allajaaniga (30. 

juuli 1864 – 30. detsember 1930)104 (vt lisa 4 ja lisa 5). Nad laulatati Rõngu kirikus, pulmapidu 

peeti isakodus Viinalassi talus105. Elama asuti Mari isatallu Alani106. Mari isa Jaak Allajaan (5. 

oktoober 1832107 – 26. oktoober 1922108) oli jätnud talu pärast oma surma tütrele, kuna Mari 

 
93 Mäemets, 2001, lk 64. 
94 Johanson, 2015. 
95 Tikk, 2006. 
96 Mäemets, 2001. 
97 Tartu Maavalitsuse Haridusosakonna ringkirjad ja kirjavahetus osakonnaga Rõngu algkoolihoone 

ehitamise, Raigaste algkooli sulgemise ja Johannes Kits'e nimetamise asjus Koruste algkooli juhataja 

asetäitjaks. Rahvusarhiiv, ERA, f 2902, n 1, s 301. 
98 Kommisaar, 2011 
99 Tikk, 2006. 
100 Aadressiobjekt 2019. Aadressiandmete süsteemi infosüsteemi avalik teenus.  
101 Johanson, 2015. 
102 Rõngu kool 2019. 
103 Mäemets, 2001, lk 67. 
104 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
105 Laulatuse ja pulmapeo kutse 1886. 
106 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri 1938. 
107 Personaalraamat. Suure-Rõngu, kirikuvald, Väike-Rõngu, Palupera, Kirepi; 1862–1887. 

Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 253, l 3p–4. 
108 Pild. Luikede suguvõsa. Materjalid töö autori valduses. 
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oli tema ainus elusolev järeltulija, Mari vennad Mihkel (8. veebruar 1868 – 12. august 1872) ja 

Jakob (17. veebruar 1871 – 9. september 1872) surid lapseeas109. 

Perekonnalugudest on läbi käinud lugu, kuidas Andrese vennale Kristjanile kuulunud Viinalassi 

talu oleks peaaegu haamri alla läinud, arvatavasti seetõttu, et ühel aastal oli sealkandis muidu 

rikkust toonud linaäri ja lina kokkuostuga halvasti läinud ning Kristjanil polnud õnne olnud ja 

talu oli võlgades.110 Alide Reidolfi (1880–1973) mälestuste järgi oli Viinalassi peremees Kristjan 

kaotanud oma varad, kui oli 20. sajandi alguses Pärnus lina ülesostjale müünud lubadusega, 

et saab tasu siis, kui sügisel jälle linu müüma tuleb, kuid oodatud raha ei tulnudki.111 Kristjan 

ei saanud ümbruskonnast kokku ostetud lina eest enam teistele tasuda ning jäi seetõttu võlgu. 

Asja uurima hakates selgus, et säilinud on 26. septembril 1912. aastal Tartus sõlmitud ostu-

müügi leping, mille järgi müüs Kristjan Luik Rõngu mõisast eraldatud Viinalassi talu nr 17 oma 

vend Andres Luigele. Ostuhinnast (11 000 rubla) moodustasid ühe osa Kristjani võlad, mille 

Andres võttis enese kanda nagu isiklikud võlad, vabastades Kristjani 21. mail 1911. aastal 

sõlmitud 5600 rubla suurusest hüpoteegist ning 6. märtsil 1910. aastal kinnitatud 2000 rubla 

suurusest tagatislaenust, ja teise osa moodustas müüjale laenuks antud 3400 rubla, millega 

kustutati omavaheline võlgnevus.112 

Lepingu sõlmimise järel sai Andresest põhimõtteliselt nii Alani kui ka Viinalassi talu peremees, 

kuid ta andis vend Kristjanile ja tema naisele eluaegse Viinalassil elamise loa, nii et Andres 

Luik (sünd 1967) teab rääkida, et Kristjani naine elas talus veel siiski, kui peremeheks juba 

Andrese poeg Elmar oli.113 Täpset aega, mil talu Elmari käsutusse anti, teada ei ole, kuid 

tõenäoliselt toimus see 1918. aastal pärast Kristjani surma, kuna Andres ise tegutses Alanil 

ning kedagi oli vaja, kes talu eest hoolt kannaks. 

Ka pärast talu ostu ning Kristjani võlgadest vabastamist, ei saanud tema rahaasjad korda ning 

4. detsembril 1913. aastal käis Andres oma vend Kristjaniga venna kahe võla pärast Aakre 

vallakohtus. Esimesel juhul kaebas Henno Kuus Rõngu kihelkonnast Aakre vallast Kristjan ja 

Andres Luige peale Rõngu vallast Viinalassilt, et Kristjan võlgneb temale alates 25. aprillist 

1909. aastast 100 rubla ja ta on selle võla varjamiseks lasknud Viinalassi talu Andrese nimele 

kirjutada.114 Teisel juhul oli tegu 30 rubla maksnud heeringapütiga, mille võlgu võtmisel oli 

lasknud Kristjan selle Viinalassi talule kirjutada.115 Henno Kuus palus võla Luikedelt välja 

 
109 Personaalraamat. Suure-Rõngu, kirikuvald, Väike-Rõngu, Palupera, Kirepi; 1862–1887. 

Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 253, l 4p–5. 
110 Alla, I. 2020e. 
111 Hint, 2007, lk 475. 
112 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 7–9p. 
113 Alla, I. 2019a. 
114 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 549, l 1–1p. 
115 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 1–1p. 
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mõista ning Kristjanil raha talle Aakre Rebastes ära maksta. Nõudmise tõendamiseks palus 

süüdistaja ette kutsuda ja üle kuulata Jaan Teimanni Rebastest.116 

Kohus otsustas 18. detsembril 1913. aastal Luiged ja tunnistajad „kutsetähe läbi ette 

kutsuda“.117 Kokkulepitud kuupäeval olid kutsetähe peale vallakohtusse ilmunud kõik peale 

Kristjan Luige, nõudja asemel oli kohale ilmunud tema volinik Peeter Kiisler Rebastest. Kohtu 

esimees oli soovitanud pooltel asi leppimise teel lahendada, kuid see ei läinud korda.118 Andres 

Luik ei tunnistanud enese kohta nõudmist õigeks, kuna ta oli talu ostnud enne võla tegemist 

ning tõendas seda 1912. aastal Tartus notari juures sõlmitud lepinguga.119 Tolle dokumendi 

lõpust leidsin ka väga korrektse Andrese allkirja näidise (vt lisa 6).120 Heeringapüti kohta oli 

aga Jaan Teimann tunnistanud, et Kristjan Luik viis püti heeringaid, 30 rubla väärtuses, 

Viinalassi talusse ning palus selle Viinalassi arvele kirjutada.121 

Kohus leidis siiski, et 100 rubla nõudmine oli tõendatud sellega, et kaubaraamatus oli Kristjan 

Luik selle summa saamisele alla kirjutanud122, ning heeringapüti eest 30 rubla nõudmise 

põhjendas Jaan Teimanni tõendus, kuna sellest sai järeldada, et Kristjan ennast laenamise 

ajal Viinalassi talu peremehena käsitles.123 Samuti otsustasid nad, et Kristjan Luik müüs 

Viinalassi talu Andresele selle ja teiste võlgade varjamiseks. Kuigi talu kirjutati Andrese nimele, 

elas Kristjan seal edasi ja pidas talu niisamuti kui enne, nii et müügileping tunnistati fiktiivseks 

ja kolmandate isikute kahjuks tehtuks.124 

Kristjani tagaselja otsustati, et kui kogu võlga ei ole võimalik Kristjanile kuuluvast liikuvast 

varast sisse nõuda, on ainus võimalus see Kristjani liikumata varandusest sisse nõuda nii, et 

võlg mõistetakse välja Andreselt. Kohtuotsus oli, et Kristjan ja Andres Luigelt nõutakse 

üksteise vastutusel sisse 100 ja 30 rubla tingimusel, et sissenõudmine ei tohi puudutada 

Andrese eravarandust ehk muid sissetulekuid, vaid ainult Suure-Rõngu mõisast eraldatud 

Viinalassi nr 17 talu liikuvat ja liikumatut vara.125,126 Lisaks peavad kostjad tunnistaja Jaan 

Teimannile pooleks maksma 50 kopikat.127 Otsusele lisati dokument, mis tõendas Kristjani 100 

rubla suurust võlga.128 

 
116 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 1–1p. 
117 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 549, l 1p. 
118 Samas, l 4. 
119 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 7–9p. 
120 Samas, l 9p. 
121 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 4. 
122 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 549, l 7. 
123 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 10. 
124 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 549, l 7–7p. 
125 Samas, l 8. 
126 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 11. 
127 Samas. 
128 Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 549, l 9. 
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See juhtum kinnitab, et Andres ei saanud olla väga vaene mees. Tal oli piisavalt ressursse, et 

pärast talu ostu veel venna võlgadega tegeleda. Eriti olukorras, kus ta oli tegelikult talu ostnud 

enne võlgade võtmist ja ei oleks tohtinud nendega kuidagi seotud olla. 

Olgugi, et „Rõngu seltside rohkuse poolest üks esimestest kodumaa nurkadest“129 oli ning 

Andrese eluajal Rõngu alevis nii Kaubatarvitajate Ühisus, Piimatalituse Ühisus, Hoiu- ja 

Laenuühisus kui ka Rehepeksuühisus töötasid ning Andres kahe talu omanik ja tõenäoliselt 

edukas talumees oli, ei ole ma leidnud teda ühegi seltsi liikmete nimekirjast. Kõik ülalmainitud 

ühisused asutas selts Ühendus, mis tegeles nii tuletõrje, laulu kui ka põllumajandusega.130 

Saab vaid oletada, et kuna seltsi hiilgeaegadel oli sellel ligi 200 liiget131, on küllalt tõenäoline, 

et ka Andres võis seltsi liige olla. Ühendus läks pankrotti pärast 1920ndatel toimunud Rõngu 

rahvamaja ümberehitust, 1933. aastal organiseeriti selle asemele uuesti tuletõrjeühing, millel 

oli juba viie aasta pärast üle 200 liikme, nii et põhimõtteliselt on võimalik Andrese kuulumine 

ka sellesse seltsi, kuigi selle seltsi tegutsemise ajal oli ta juba üle 60 aasta vana.132 Palju 

tõenäolisem on tema poja Haraldi (1903–1987) seltsi liikmete hulka kuulumine, kuna teatud 

perioodil kuulus ta kindlasti vabatahtlike tuletõrjujate ridadesse.133 

Ka Andrese viimastest eluaastatest pole eriti palju materjale säilinud. Teada on, et ta 70. 

sünnipäeva peeti 1934. aasta jaanipäeva ajal küllaltki suurejooneliselt: kohal olid peaaegu kõik 

tema lapsed (vt peatükk 0. „2.3. Andrese laste lood“) oma peredega ja teenijad, lisaks veel 

vend Kristjani naine Lena ja naabrid (vt lisa 7). Viimane säilinud foto Andresest tehti 

tõenäoliselt vähem kui aasta enne tema surma Viinalassi talu köögis (vt lisa 8) ning see vastab 

hästi Alani talu teenija ütlusele, et „Andres oli ikka üks vana joodik“, kuigi meie suguvõsa teda 

kindlasti sellisena ei mäleta.134  

Andres suri 17. augustil 1938. aastal 74 aasta vanuselt Rõngus.135 Matused peeti tema 

kodutalus Alanil ning ta maeti Rõngu kalmistule oma abikaasa Mari Luige kõrvale (vt lisa 9).136 

Tema surma järel avaldas poeg Elmar (1901–1970) ajalehes ka kuulutuse, millega kutsus üles 

kõiki isikuid, kellel oli nõudmisi või õigusi Andrese testamendile, mis oli tehtud 1. veebruaril 

1932. aastal ja avatud avalikul kohtuistungil 18. novembril 1938. aastal.137 

Testamendi järgi pärandas Andres Luik Suure-Rõngu mõisast eraldatud ja Rõngu vallas asuva 

Viinalassi nr 17 talukoha, koos kõige pärandatava ja kõigi õigustega, mis tal selle koha kohta 

 
129 Kodumaalt, 1913. Postimees, 49, 2. 
130 Tiideberg, 2006, lk 152. 
131 Kodumaalt 1913. Postimees, 49, 2. 
132 Poolsada aastat tuletõrjetööd Rõngus 1938. Postimees, 258, 6. 
133 Alla, I. 2020b. 
134 Alla, I. 2019a. 
135 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
136 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register 
137 Kuulutus, 1938. Uus Eesti, 345, 15. 
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oli, oma poeg Elmarile. Ühes kohaga läksid poeg Elmari peale üle ka kõik selle kohaga seotud 

võlad. Samuti pidi Elmar Viinalassi talus edasi üleval pidama surnud onu Kristjani (1851–1918) 

naist Leena Luike (16. juuli 1855 – ?; sündinud Kaarna)138 ja ta korralikult maha matma, et 

„tema mitte ilma hooleta ei jääks ja kogukonna pidamise alla ei satuks“.139 Selle eest, et Elmar 

talu omanikuks sai, pidi ta teistele pärijatele, oma vendadele-õdedele, välja maksma Andrese 

määratud summad. Kaarel Luigele (1907–1972) pidi ta maksma sularahas 3750 krooni ja 

andma talle ühe noore sõiduhobuse või selle hinnale vastava omavahel kokku lepitud rahalise 

tasu.140 Peagi algas aga teine maailmasõda (1939–1945) ja hobune jäigi Kaarlile andmata, 

kas ta lubatud raha sai kätte, on teadmata.141 Lisaks määras ta kõigile teistele pärijatele 

Viinalassi talust igale ühele veel 20 krooni, mille Elmar Luik pidi neile ühe aasta jooksul välja 

maksma. Testamendi järgi olid tütred Hermiine Luik (1887–1966) ja Amalie Panksepp (1889–

1964) Andrese eluajal oma osajaod juba kätte saanud, nooremad tütred Elisabeth (1891–

1969) ja Johanna Luik (1896–1982) said endale rahalised osad, mille Andres oli elu jooksul 

korjanud ja nende nimede peale panka hoiule pannud, ning osa Andrese liikuvast varandusest 

ja Mari Luige nimel olevast Alani talust.142 Samuti sai oma osa liikuvast varandusest ja Alani 

talust poeg Harald Luik (1903–1987), kelle nimele oli Alani talu tegelikult juba 1930. aastal 

Mari pärandit vastu võttes kirjutatud, kuna kõik teised Mari lapsed olid end pärimise õigustesse 

kinnitamisest lahti öelnud.143 Andrese matuse kulud jäid talusaajate Elmari ja Haraldi vahel 

võrdselt kanda.144 

 

2.3. Andrese laste lood 

Aasta pärast Mari ja Andrese abiellumist sündis nende esimene laps Hermiine (6. juuli 1887 – 

2. detsember 1966), ta ristiti 1887. aasta 16. augustil. Hermiine koolitee kohta leidsin andmeid 

Koruste külakooli hinnanguraamatust, kuid lühendite ja märkide süsteemi kasutamise tõttu on 

info välja lugemine raskendatud145, personaalraamatusse on märgitud, et lugemisoskus oli tal 

väga hea ja katekismust luges hästi; leeritati ta 1906. aasta veebruaris Rõngus.146 Hermiine 

 
138 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
139 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri 1938.  
140 Samas 
141 Alla, I. 2019. 
142 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri 1938.  
143 Suure-Rõngu mõisast eraldatud talu "Allane nr 39", kinnistu nr 444 toimik. Rahvusarhiiv, EAA, f 

2381, n 2, s 6213. 
144 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri 1938.  
145 Õpilaste hinnanguraamat. Koruste. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 168, l 27p–28. 
146 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
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abiellus 28. detsembril 1907. aastal Rõngus147 Karl Luigega148 (02. märts 1897 – 30. aprill 

1915)149 (vt lisa 10). Nad kolisid Karli vanematekoju Rõngu vallas Teedla küla külje all 

asuvasse Sika tallu150 ja said kolm last: Eha (25. mai 1909151 – 21. oktoober 1964152), 

Johannese, kes nimede eestistamise perioodil 9. augustil 1939. aastal muutis oma nime 

Juhaniks,153 (10. oktoober 1912154 – 14. november 1972155) ja Helmi Elisabethi (28. veebruar 

1911 – 27. märts 1912)156. 

Andrese teise lapsena sündis Amalie (6. oktoober 1889 – 4. aprill 1964157)158, kes ristiti 18. 

oktoobril 1889. aastal ning kelle koolitee on samuti teadmata, kuid personaalraamatu andmeil 

olid nii lugemine, katekismus kui ka piiblilugu üsna hästi selgeks saadud. Ta leeritati 23. märtsil 

1908. aastal Rõngus (vt lisa 11).159 Amalie laulatus Alexander Panksepaga (17. august 1873 – 

5. aprill 1962160) toimus 26. juunil 1911 Rõngus (Amalie perekonnanimi pärast abiellumist oli 

Panksepp).161 Nad kolisid Alexandri kodutallu Luke külla Latika talusse162 ja nende perre 

sündis poeg Rudolf (5. juuli 1912 – 27. juuni 1993)163. 1944. aasta suure põgenemise ajal 

üritasid nii Amalie ja Alexander kui ka Rudolf oma perega Punaarmee eest Pärnu laeva peale 

põgeneda ja Rudolfi perekond jõudiski Ameerikasse, kuid Amalie ja Alexander jäid hiljaks ning 

koju tagasi jõudmise ajaks oli riigivõim talu juba endale võtnud.164,165 Amalie ja Alexander pidid 

Alanile elama minema.166,167 Oma lapsepõlvest mäletab mu vanaema Alexandrit kui ühte 

 
147 Hermiine Luik. Rahvusarhiiv, EAA , f T-451, n 2a, s 1427, l 4. 
148 Kaks Luikede suguvõsa mulle teadaolevalt seotud ei ole. Abielludes Karl Luigega Hermiine 

perekonnanimi ei muutunud. 
149 Rõngu kalmistu, Üldosa, 15, 96, 4-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
150 Alla, I. 2019a. 
151 Personaalraamat. Väike-Rõngu, Kirepi A–L; 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 264, l 

30p–31. 
152 Pild. Luikede suguvõsa.  
153 Hermiine Luik. Rahvusarhiiv, EAA , f T-451, n 2a, s 1427, l 1. 
154 Personaalraamat. Väike-Rõngu, Kirepi A–L; 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 264, l 

30p–31.  
155 Pild. Luikede suguvõsa. 
156 Personaalraamat. Väike-Rõngu, Kirepi A–L; 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 264, l 

30p–31.  
157 Pild. Luikede suguvõsa. 
158 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
159 Samas, lk 164. 
160 Pild. Luikede suguvõsa 
161 Personaalraamat VII. Meeri, Luke; 1910–1940. Rahvusarhiiv, EAA, f 1259, n 1, s 333, l 448p–449. 
162 Personaalraamat (koguduse liikmete ja liikmemaksu arvestuse raamat); 1914–1947. Rahvusarhiiv, 

EAA, f 1255, n 1, s 522, l 420. 
163 Pild. Luikede suguvõsa. 
164 Alla, I. 2020d. 
165 Alla, I. 2020e. 
166 Alla, I. 2020d. 
167 Alla, I. 2019a. 
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vahvat lühikest vanameest, kes end naljatlemisi „maast taevani“ kutsus.168 Rudolfi lastele 

tagastati 1990ndatel Latika talu ning nad müüsid selle Eesti Maaülikoolile.169 

Kolmanda tütrena sündis Andrese ja Mari perre Elisabeth (20. oktoober 1891170 – 17. märts 

1969171), ristitud 10. novembril 1891.172 Tema kooliteest on säilinud küll kõige rohkem 

materjale, kuid erinevate ülestähendusviiside ja hulga läbikriipsutuste tõttu on info keeruliselt 

mõistetav. Hinderaamatute ja õpilaste nimekirjade põhjal võib järeldada, et ta käis 1900. aastal 

Raigaste külakoolis173 ning aastatel 1902 ja 1903 Koruste külakoolis174, kusjuures sai 1902. 

aastal testamendilugemise eest 3½, katekismuse ja laulmise eest 3+, piibliloo eest 4 ja 

elukommete eest 5.175 Ühtki selget põhjust Elisabethi koolivahetuseks pole, kuigi võimalik on, 

et Koruste koolimaja (äsja valmissaanuna) oli paremas seisus kui Raigaste oma. Rõngu 

koolide üldine seisukord oli arvatavasti vilets, Postimehes kirjutatakse 1913. aastal, kuidas 

politsei oli Raigaste kooli korratuse üle Rõngu vallale lausa protokolli teinud, kuna seal olid 

ahjud lagunenud, krohv seintelt maha tulnud, koolipingid vanad ja pinke jagus vaid 

paarikümnele lapsele, kuigi koolis õppis üle 40 lapse. Veel heideti ette, et puudub jooginõu ja 

lapsed peavad kaevu juures joomas käima. Ka teistele koolidele heideti ette, et neid köetakse 

vaid hagudega, mida tuuakse nii vähe, et koolidel tuleb tihti küttematerjali puuduse all 

kannatada. Kooliõpetajate palgadki olevat Rõngus madalamad, kui naabervaldades olnud.176 

Personaalraamatus on Elisabethi õpitulemusi lugemises ja katekismuse tundmises üsna 

heaks peetud, ta leeritati 7. märtsil 1910 Rõngus.177 Ta abiellus178 August Luigega179 (9. 

veebruar 1884180 – 10. märts 1976181) ja on maetud oma mehe kõrvale Rõngu kalmistule.182 

 
168 Alla, I. 2019a. 
169 Alla, I. 2020d. 
170 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
171 Rõngu kalmistu, Üldosa, 2, 8, 14-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
172 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
173 Õpilaste hinnanguraamat. Astuvere ja Raigaste koolid. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 166. 
174 Õpilaste hinnanguraamat. Koruste. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 168. 
175 Aruanded usuõpetuse ja õppetöö kohta Rõngu kihelkonna koolides. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 

1, s 163, l 17. 
176 Kodumaalt 1913. Postimees, 49, 2. 
177 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
178 Alla, I. 2020d. 
179 Kaks Luikede suguvõsa mulle teadaolevalt seotud ei ole. Abielludes August Luigega Elisabethi 

perekonnanimi ei muutunud. 
180 Personaalraamat. Uderna, Hellenurme; 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 268, l 176p–

177. 
181 Rõngu kalmistu, Üldosa, 2, 8, 14-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
182 Samas. 
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Järgmisena sündis Mari ja Andrese esimene poeg Kristjan (28. juulil 1896 – 17. august 1916), 

ristitud 1. septembril 1896.183 Ta õppis nagu Elisabethki Koruste vallakoolis, aastatel 1905 ja 

1906184. Kristjani kohta mul rohkem infot leida ei ole õnnestunud. Personaalraamatusse ei ole 

märgitud ei tema õpitulemusi ega ka viiteid abiellumisele. Ka perekonnalugudes on temast 

vähe räägitud. Ainult Johanna oli rääkinud, et ta surm oli seotud langetõve ja hobuse seljast 

kukkumisega ning vanaema arvab, et just see haigus oligi tabu ning temast mitte rääkimise 

põhjus. Praegusel ajal pole tal ka hauakivi, kuna ta oli maetud kohta, kus praegu on tema õe 

Johanna ja vend Kaarli hauad, kuid teadmata põhjusel otsustas tema vend Harald Johanna 

matuste järel Kristjani hauakivi enam mitte tagasi panna.185 

Pere viienda lapsena tuli ilmale Johanna (30. juuni 1898186 – 6. oktoober 1982187), kes ristiti 

19. juulil 1898.188 Vanaema jutu järgi õppis ta kaks või kolm aastat Astuvere algkoolis.189 

Personaalraamatusse on märgitud, et lugemises oli ta üsna hea, kuid katekismust ja piiblilugu 

tundis väga hästi, leeritatud oli ta 7. märtsil 1910 Rõngus.190 Johanna mehele ei läinud ja elas 

kogu elu Alanil. Piltidel on ta ikka äratuntav oma tõsise ilme järgi (vt lisa 12), kuid tal oli soe 

süda. Selle kinnituseks on 1949. aasta märtsiküüditamine, mil tema vend Harald (1903–1987), 

kes oli leseks jäänud, koos tütarde Eve (sünd 1939) ja Edaga (sünd 1942) Siberisse saadeti, 

ja tema vabatahtlikult nendega kaasa läks, et lastekasvatamisel abiks olla.191 Siberist naasis 

ta 1960. aastal ja oli ärasaadetutest ainus, kes sai Alanile tagasi minna, kuna ta polnud 

väljasaadetute nimekirjas olnud. Minu ema Anu (sünd 1965) mälestustesse on ta jäänud küll 

vana, kuid pika ja saleda naisena, eriti võrreldes Johanna venna Haraldiga, kes oli pigem 

lühike ja väga väike meesterahvas.192 

Andrese teise pojana sündis Elmar (21. veebruar 1901193 – 23. jaanuar 1970194), ristitud 3. 

aprillil 1901.195 Personaalraamatusse on õpitulemused kahjuks kantud nii loetamatu 

 
183 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
184 Õpilaste hinnanguraamat. Koruste. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 168. 
185 Alla, I. 2020d. 
186 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
187 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
188 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
189 Alla, I. 2019a. 
190 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
191 Alla, I. 2019d.  
192 Alla, I. 2019b. 
193 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
194 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 272, 2-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
195 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
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käekirjaga, et need ei ole üheselt mõistetavad, leeritati ta aprillis 1919. Temast on säilinud 

oluliselt rohkem fotosid kui enne teda sündinud õdedest-vendadest, kuid minu kätte on 

sattunud vaid üks tema nooruspõlve pilt (vt lisa 13). Kuna Andres elas ise ja vastutas Alani 

talu eest, jäi vend Kristjanilt (1851–1918) välja ostetud lapsepõlvetalu Viinalassi (vt talu 

ostmise lugu peatükist „2.2. Töö ja tegevus“) Elmari õlule. Pärast Andrese surma sai 

testamendi järgi Elmarist ka talu omanik.196 Ta abiellus 24. märtsil 1929 Helmi Rosalie 

Liplapiga (8. veebruar 1903197 – 26. oktoober 1995198), nad said kaks last: Leili Helene199 (27. 

september 1930200 – 10. märts 1995201) ja Ilmar Erichi202 (18. juuni 1933203 – 6. november 

1998204). Ka praegusel ajal on Viinalassi talu Elmari järeltulijate käes. 

Seejärel sündis minu vanavanaisa Harald (19. detsember 1903205,206 – 24. mai 1987207), ristitud 

1. veebruaril 1904.208 Haraldi koolitee kohta rääkis vanaema, et ta õppis kaks aastat Astuvere 

algkoolis ja sai kohe Rõngu kihelkonnakooli neljandasse klassi, kuna ta sai hakkama ka ilma 

kolmanda klassita.209 Pärast Rõngus kuuenda klassi lõpetamist läks ta edasi õppima Tolstoi 

tänaval asunud Tartu Tehnikagümnaasiumisse210, õppis koolis kolm aastat ning sai 

progümnaasiumi hariduse.211 Leeritatud on ta 4. aprillil 1925. aastal Tartu Pauluse 

koguduses.212 Progümnaasiumi lõpetamise järel käskis Andres tal tagasi Rõngu tulla, kuna 

talupidamisel oli abi vaja.213 Vanaema jutu järgi oleks Harald tahtnud isegi rohkem aega Tartus 

 
196 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri, 1938.  
197 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
198 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 272, 2-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
199 Pärast abiellumist August Siimuga (1915–1987) perekonnanimi Siim. 
200 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
201 Rannu, Rannu kalmistu, T, 53, 4-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
202 Personaalraamatus tema sünnikirje juures kasutusel selline nimekuju. Maetud kui Ilmar-Erich Luik. 
203 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
204 Rõngu kalmistu, Üldosa, 4, 3, 5-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
205 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
206 Perekonnalugudes öeldakse tihti nii, nagu oleks ta 1. jaanuaril 1904 sündinud. See tuleneb sellest, 

et see on tema sünnikuupäev uue kalendri järgi ning nõukogudeaegsetes (1940–1991) dokumentides 

on valdavalt kasutusel see kuupäev. 
207 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
208 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938, Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
209 Alla, I. 2019a. 
210 Karlova. Tartu kaubanduskool Tolstoi tänaval. Tartu, 1905–1915. 2020. Tartu Linnamuuseumi 

fotokogu. 
211 Alla, I. 2019a.  
212 Personaalraamat. Suure-Rõngu P–Z ja täiendused, 1887–1940. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 

263, l 288p–289.  
213 Alla, I. 2019a. 
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õppida, kuid Alani talu nõudis ülevalpidamist.214 Harald oli igati nägus noormees (vt lisa 14).215 

Vanaema rääkis, et Haraldil jäi naisevõtt küllaltki hilisesse aega, ta oli siis juba 34-aastane, ta 

abiellus endast 16 aastat noorema Aino Reidolfiga216 (10. aprill 1920217 – 7. oktoober 1942218). 

Pulmad toimusid 18. detsembril 1938. aastal Rõngus.219,220 Külarahvas oli veel pahane olnud, 

et pulmad vähem kui aasta pärast Andrese surma peeti.221 Peale Andrese surma sai Haraldist 

Alani peremees.222 Harald ja Aino said kaks tütart: Eve (19. oktoober 1939) ja Eda (2. august 

1942). Aino suri ajupõletiku tagajärjel Tartus Närvikliinikus.223 

13. novembril 1947. aastal tunnistati Harald kulakuks ja tema perekond rahvavaenlasteks. 

Põhjenduseks toodi, et Haraldil oli 39 hektarit maad, ta oli pidevalt kasutanud võõrtööjõudu, 

Saksa okupatsiooni ajal oli olnud aktiivne omakaitses ja tema talus oli töötanud sõjavang.224 

Tema sugulaste hulgas ei olnud neid, kes oleksid teeninud vene armees või partisani üksustes 

ja keda oleks tunnustatud Nõukogude Liidu medalite ja ordenitega. 1949. aasta 

märtsiküüditamise ajal saadeti ta koos tütardega Siberisse.225 Haraldil ja Johannal lubati tagasi 

Eestisse tulla 1958. aastal226, Eve tuli tagasi 1959. aasta suvel, Harald ja Johanna ootasid ära 

Eda koolilõpetamise ning naasid 1960. aastal.227 Pärast Venemaalt tagasitulekut ei lubatud 

neil end Rõngu registreerida ja Alanile tagasi minna, kuna talu oli riigistatud ja maja korteriteks 

jagatud (vt peatükk „3. ALANI TALU“). Nii Harald kui ka tütred leidsid endale Tartus elamise, 

siiski käidi vahetevahel Alanil Johannal külas.228 Harald ei jõudnudki Eesti taasiseseisvumist 

(1991) ja kodutalu tagasisaamist ära oodata, ta suri 83-aastaselt ning on maetud Rõngu 

kalmistule oma vanemate, abikaasa ja õe Johanna kõrvale.229 

 
214 Alla, I. 2019c. 
215 Alla, I. 2020a. 
216 Vanas kirjaviisis Reidolw. 
217 Personaalraamat. Suure-Rõngu P–Z ja täiendused, 1887–1940. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 

263, l 288p–289. 
218 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
219 Alla, I. 2019a. 
220 Personaalraamat. Suure-Rõngu P–Z ja täiendused, 1887–1940. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 

263, l 288p–289.  
221 Alla, I. 2019a. 
222 Andres Luige (1864–1938) testamendi ärakiri 1938. 
223 Alla, I. 2019b. 
224 LUIK, Eda Haraldi t. 1942 Tartumaa. LUIK, Eve Haraldi t. 1939 Tartumaa. LUIK, Harald Andrese p. 

1904 Tartumaa. LUIK, Johanna Andrese t. 1898 Tartu. Rahvusarhiiv, ERAF, f 4-K, n 2, s 574, l 2. 
225 Samas. 
226 ENSV siseministri kiri, 1989. 
227 Alla, I. 2019a. 
228 Alla, I. 2019c. 
229 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
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Andrese ja Mari viimase lapsena sündis Karl Johannes (10. veebruar 1907230 – 24. märts 

1977231), ristitud oli ta 4. märtsil 1907.232 Teadmiste kohta personaalraamatusse infot kantud 

ei ole, leeritatud oli ta 24. mail 1936. aastal.233 Ka Kaarel läks Rõngus kooli lõpetamise järel 

Tartusse õppima, kuid mu vanaema ei osanud öelda, kas ta jätkas kooliteed samas 

õppeasutuses kus Harald või mitte.234 Nimede eestistamise perioodil, 1938. aasta 11. 

oktoobril, muutis ta oma nime Kaarel Luigeks.235 Kaarel oli 1930ndatel Narvas ja Rakveres 

ratsapolitseinik (vt lisa 15), töö tõttu ei saanud ta ka Andrese 70. sünnipäevale minna, kuid ta 

saatis kodustele Rakverest postkaardi õnnitlustega ja vabandusega, et kahjuks ei antud 

puhkust.236 Kaarel oli perekonnas kõige paremini fototehnikaga kursis, ta saatis Haraldile 

Siberisse isegi Ljubiteli fotokaamera järele.237 Perekonnapärimuses räägitakse, et Kaarel oli 

teadlikult nii kaugele tööle läinud, et mitte abielluda naabritüdrukuga, keda isa talle väga 

naiseks tahtis238, ja saada Alani naabertalu Laanematsi peremeheks.239 Ta abiellus Rakveres, 

kuid sai vaid paar aastat oma abikaasaga koos elada, sest 1941. aastal saadeti ta kui 

riigitöötaja Siberisse tööd tegema. Tagasi Eestisse sai ta 1946. või 1947. aastal ning siis, olles 

pettunud, et ta abikaasa küüditamise hirmus ennast temast ära lahutanud oli, ei olnud ta nõus 

enam temaga ära leppima ning leidis endale uue elukaaslase Elsa Saare (1. jaanuar 1910 – 

1. jaanuar 1983)240, kellega ta küll ei abiellunud ja lapsi ei saanud, kuid nad ostsid kahepeale 

omale Kiltsisse maja ning elasid seal kuni surmani.241 Kaarel suri pankreasevähki.242 Rõngu 

kalmistul on Andrese, Aino, Haraldi, Johanna ja Mari Luige hauaplatsil ka Kaarli hauakivi243, 

kuna Harald tahtis väga, et see seal oleks, kuid Kaarli viimane elukaaslane soovis, et ta 

maetaks tema kõrvale ja seetõttu on ta maetud Laiuse surnuaiale.244 Vanaema mäletab, 

kuidas matused olid olnud nii külmal ajal, et maa oli olnud läbi külmunud ja haua kaevamine 

väga raske.245 

 
230 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
231 Laiuse, Üldosa, A-3, 363, 4-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
232 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118.  
233 Samas. 
234 Alla, I. 2019a. 
235 Personaalraamat. Suure-Rõngu A–P 1887–1938. Rahvusarhiiv, EAA, f 1264, n 1, s 262, l 117p–

118. 
236 Alla, I. 2019a. 
237 Samas. 
238 Alla, I. 2019a. 
239 Alla, I. 2020c. 
240 Laiuse, Üldosa, A-3, 363, 4-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register.  
241 Alla, I. 2020c. 
242 Samas. 
243 Rõngu kalmistu, Üldosa, 16, 270, 6-kohaline kirstuplats, 2019. Haudi kalmistute register. 
244 Alla, I. 2020c. 
245 Alla, I. 2019a. 
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Andresest ja tema lastest on säilinud mitmeid pilte. Lisas on üks foto, millel on kujutatud pea 

kõik selles töös kirjeldatud inimesed. Foto illustreerib ilmekalt ka Andrese laste vanusevahet 

ja sellest tulenevat põlvkondade loogilise järjestuse muutust (vt lisa 16). 
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3. ALANI TALU 

 

3.1. Talude päriseksostmine 

1849. aasta Liivimaa talurahvaseadus andis talupoegadele võimaluse ulatuslikumalt oma maa 

päriseks osta. Sellega pandi alus väikemaaomandi tekkimisele, mõisad jäid endiselt enamasti 

aadlikele kuuluvaks. Talude päriseksostmine algas Lõuna-Eestis ja saavutas suurema hoo 

1860.–1870. aastatel.246 Alani talu osteti päriseks 1867. aastal247 (vt lisa 17), lapsepõlvetalu 

Viinalassi oli juba aasta varem, 1866. aastal välja ostetud.248 Siiski ei saa öelda, et sellest 

hetkest peale sai taludest täiesti talupoegade eravara. 2500 rubla hõberaha eest välja ostetud 

Alani talu maksumusest moodustas 700 rubla hõberaha võlg, mida talu väljaostnud Jaak 

Allajaan249 pidi järgmised 20 aastat tagasi maksma: iga kahe aasta tagant 70 rubla 

hõberaha.250 Viinalassi Jakobi talul läks paremini, 2300 rubla hõberaha suurusest 

maksumusest jäi ka selle talu omanikul Karl Luigel251 700 rubla suurune võlg, kuid Karl oli 

võimeline selle 10 aasta jooksul ära tasuma: iga kahe aasta kohta 140 rubla.252 1881. aastaks 

oli Rõngu vallas päriseks müüdud juba rohkem kui 80% taludest. Nii suur päriseks müüdud 

talude protsent oli veel vaid kümmekonnas Lõuna-Eesti kihelkonnas ja on seetõttu üle-

eestiliselt tähelepanuväärne.253 

3.2. Talu üldiseloomustus 

Kui talude väljaostmise dokumentides 1857. aastal määrati Alani talu suuruseks 105 

vakamaad ja 1 kapamaa (umbes 39 hektarit)254 ehk 20 taalri ja 54 18/112 krossi väärtuses 

maksumaad255, kusjuures Viinalassi talu suuruseks hinnati lausa 128 vakamaad (47,36 

hektarit) 24 taalri ja 62 82/112 krossi väärtuses256. Alani naabruses oli mitmeid küllaltki suuri 

talusid: näiteks naabertalul Puidaku oli üle 170 vakamaa maad (umbes 63 hektarit)257, kuid 

 
246 Vahtre, Laar, 2013, lk 153–154. 
247 Suure-Rõngu mõisa talukoha Ala-Jaani nr.39 maade kaart. 1867. Rahvusarhiiv, EAA, f 2072, n 9, s 

332. 
248 Suure-Rõngu mõisa talukoha Viinalasse Jakobi nr 17 maade kaart 1866. 
249 Talu päriseksostmise dokumentides Jaak Allan, sellest ka talu nimi Allane. 
250 Suure-Rõngu mõisast eraldatud talu „Allane nr 39“, kinnistu nr 444 toimik. Rahvusarhiiv, EAA, f 

2381, n 2, s 6213. 
251 Samas. Talu päriseksostmise dokumentides juba kirjas „Talupoia Karel Luik omma pöia Christian 

Luiki eest“ ehk teoreetiliselt sai juba 1966. aastal Kristjan Luigest Viinalassi talu omanik. 
252 Suure-Rõngu mõisast eraldatud talu "Viinalase Jakob nr 17", kinnistu nr 1458 toimik. Rahvusarhiiv, 

EAA, f 2381, n 2, s 7186. 
253 Kriiska, Tvauri, Selart, Kibal, Andersen, Pajur, 2006, lk 86. 
254 Suure-Rõngu mõisast eraldatud talu "Allane nr 39", kinnistu nr 444 toimik. Rahvusarhiiv, EAA, f 

2381, n 2, s 6213. 
255 Samas. 
256 Suure-Rõngu mõisa talukoha Viinalasse Jakobi nr 17 maade kaart 1866. 
257 Suure-Rõngu mõisa talukoha Puidaku nr 40 maade kaart. 1867. Rahvusarhiiv, EAA, f 2072, n 9, s 

352. 
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piirkonnas oli ka väiketalundeid ja endiselt mõisale kuuluvaks jäänud maid258. 

Küüditamiseelsed andmed maa suuruse kohta on eri allikates erinevad ning seega ei saa neid 

päris tõepähe võtta. Ühes dokumendis on kirjas, et Haraldi maavaldused on hinnatud 39 

hektari suuruseks259, teises aga, et temale kuuluvast maast on põllumaad 11,2 hektarit, 

heinamaad 2,1 hektarit, metsa 3 hektarit ja karjamaad 6,63 hektarit, kusjuures puuvilja- ja 

marjaaia suurus on määratlemata260. Kui aga lugeda maa pindalaks 39 hektarit, võib oletada, 

et talumaade suurus ja paiknemine võrreldes 1867. aastaga oluliselt muutunud ei olnud. 

Talude tagasisaamise järel jäädi ilma umbes kahest hektarit maast, kuna nendele oldi 

vahepealsel ajal elumajad ehitatud.261 

1904. aastal elasid Alanil Andres ja Mari ning kõik nende lapsed (v.a. Karl, kes polnud veel 

sündinud).262 1915. aastaks olid Hermiine ja Amalie aga juba Alanilt lahkunud, talus elasid 

Andres, Mari, Elisabeth, Kristjan, Johanna, Elmar, Harald, Karl, Mari isa Jaak, teadmata 

põhjustel ka Andrese vend Kristjan ning tema naine Leena ja tõenäoliselt teenija Katta Tipu 

koos oma poja Enteliga.263 Andrese uhkust väljendab ka Alani rehielamu asemele ehitatud 

elumaja. Maja ehitasid 1925.–1927. aastal perekonnalugude järgi Peipsi äärest pärit 

kalamehed.264 Maja valmimise ajal elasid seal samuti Andres ja Mari ning kõik lapsed peale 

Hermiine ja Amalie, Mari isa ja Andrese vend Kristjan olid vahepeal surnud, teenijate kohta 

andmeid pole.265 Hoolimata vaid ühe pere suurusest elanike arvust, sai maja kahe korruse, 

pööningu ja keldriga. Talukompleksi kuulusid lisaks eluhoonele karjalaut kaheteistkümnele 

kariloomale lambalahtri, heinaküüni ja karjaköögiga, sealaut koos selle peale ehitatud 

kanalaga, hobusetall kolmele kuni neljale hobusele, põllutööriistade ja vankrikuur, 

teraviljakuivati, ait (koosnes vilja-, liha-, riide- ja puhasaidast) ja saun. Õuel asus maakividest 

kelder ja heinamaadel kolm heinaküüni (vt lisa 18).266,267 Eluhoone üldilme on tänapäevani nii 

seest kui ka väljast sarnaseks jäänud (vt lisa 19). Ka praegu kogunevad Alanil suguvõsa 

järeltulevate generatsioonide liikmed (vt lisa 20), kuigi lugusid koha ja inimeste kohta 

pajatatakse ka mujal. 

 
258 Suure-Rõngu mõisa maade plaan. Fragment. 1853–1855. Rahvusarhiiv, EAA, f 3724, n 5, s 2969.  
259 LUIK, Eda Haraldi t. 1942 Tartumaa. LUIK, Eve Haraldi t. 1939 Tartumaa. LUIK, Harald Andrese p. 

1904 Tartumaa. LUIK, Johanna Andrese t. 1898 Tartu. Rahvusarhiiv, ERAF, f 4-K, n 2, s 574. 
260 Luik, Harald Andrese p. Rahvusarhiiv, EAA, f T-168, n 1-2, s 976. 
261 Alla, I. 2019b. 
262 Vallaelanike nimekiri; 1903. Rahvusarhiiv, EAA, f 3108, n 2, s 9, l 41p–42.  
263 Vallelanike täiendavad nimekirjad; 1915. Rahvusarhiiv, EAA, f 3108, n 1, s 153, l 10. 
264 Alla, I. 2019c. 
265 Samas. 
266 Seletuskiri. „Allani“ talu maavalduste, hoonete ja inventari kohta pärisomanikest mahajäämise ajast 

1989. 
267 Praeguseks ajaks on hävinenud kõik küünihooned, karjalaudast ja saunast on säilinud vaid 

maakivimüürid. 
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1930. aastatel on Rõngus väga korralikult elanike nimekirju koostatud – 1936. aasta seisuga 

on talu elanikeks märgitud Andres, tema poeg ja talu peremees Harald, Andrese tütar Johanna 

ja taluteenija Leida Tiideberg (1915–1997; pärast nimede eestistamist Hiiepõld).268 

1937. aastal elanike hulgas muutusi ei toimunud269, 1938. aasta detsembri andmete järgi aga 

polnud elanike hulgas enam suvel lahkunud Andrest, kuid lisandunud oli Haraldi vastne 

abikaasa Aino.270 1939. aasta detsembri loenduseks oli talu elanike hulka lisandunud kaks 

inimest: sündinud oli Haraldi ja Aino esimene tütar Eve (19. oktoober 1939) ja Leida esimene 

laps Milvi (15. detsember 1939).271 

Rõngu piirkonna elu mõjutasid nii esimese maailmasõja (1914–1918) kui ka vabadussõja 

(1918–1920) sündmused. Amalie Planken kirjutas oma päevaraamatusse, kuidas 

10. veebruaril 1918. aastal läks Rõngust hirmus palju sõdureid läbi ja „oli väga palju 

rüüstanuva ja riisunuva teeveerin Koruste külan oli peaaegu iga talult hobuse ära võetu ja 

muud kraami ja Rõngu pool Alanilt ja kõigist paigust ja haina ära võetu ja tee peal võetu hobune 

käest ära“.272 Siiski tundub, et Alanil suudeti ka sõjatingimustes küllaltki hästi ära elatuda. 

Planken kirjutab oma päevikus ka sellest, kuidas 1918. aasta 6. novembril tema isa Andres 

Alanile „kartuli ja liha ära mis võlun [võlas] oli“ tagastas. Järelikult pidi kartulit ja liha olema 

piisavalt, et seda teistele laenata saaks. Vabadussõja mõjud jõudsid Rõngu piirkonda väga 

selgelt 1919. aasta jaanuarikuus, Rõngu piirkonnas toimus ka mitmeid lahinguid. Muuhulgas 

rüüstati ka Valguta ja Uderna mõisa ning võideldi Kirepi kõrtsi pärast.273 Paljud Rõngu 

inimesed võtsid osa vabadussõjast, teadaolevalt hukkus 16 sõdurit.274 1934. aastal avati 

Rõngus ka Aleksander Elleri valmistatud vabadussõja mälestussammas kirjaga „Tuleme ka 

hauast, kui vajab me abi kodumaa“. Sammas lõhuti nõukogude okupatsiooni ajal kaks korda, 

1940. ja 1948. aastal. Samba taastas kujur Villu Jaanisoo ning see taasavati 21. mail 1995. 

aastal.275 Andmeid Andres Luige vabadussõjas võitlemise kohta ei ole ja perepärimuses 

räägitakse, et tõenäoliselt ta sõjast otseselt siiski osa ei võtnud, kuna oli juba üsna eakas. Küll 

aga puudutas sõda teda kaudselt läbi tema kodukandis toimunud sündmuste. 

 
268 Rõngu valla elanikkude nimekirjad 1936. a. Koger – Raudvere; 20.12.1936–28.12.1936. 

Rahvusarhiiv, ERA, f 4414, n 2, s 2581, l 50.  
269 Rõngu valla elanikkude nimekirjad 1937. a. Adof – Oja; 16.12.1937–30.12.1937. Rahvusarhiiv, 

ERA, f 4414, n 2, s 2583, l 139. 
270 Rõngu valla elanikkude nimekirjad 1938. a. Adof – Oja; 15.12.1938–30.12.1938. Rahvusarhiiv, 

ERA, f 4414, n 2, s 2585, l 152.  
271 Rõngu valla elanikkude nimekirjad 1939. a. Klaassepp – Paurson; 19.12.1939–30.12.1939. 

Rahvusarhiiv, ERA, f 4414, n 2, s 2588, l 100. 
272 Planken. Rõngu vallast, Lapetukme külast, Peedupiitre talust pärit Amalie Planken'i (1879–1977) 
päevik; 16.07.1893–18.05.1920. Rahvusarhiiv, EAA, f 5285, n 1, s 5.  
273 Tiideberg, 2006, lk 24–25. 
274 Krillo, Strauss, 2020. 
275 27172 Vabadussõja mälestussammas. 2006. Kultuurimälestiste riiklik register. 
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Teise maailmasõja (1939–1945) ajal leidsid talust mitmed inimesed ka varjupaiga, näiteks 

viibis Alanil 1944. aasta kevade ja suve Olev Träss, kes hiljem 1990. aastal ajalehes Vaba 

Eestlane ilmekalt külaskäiku Alanile kirjeldas. Talu iseloomustades sõnas ta küll, et kahjuks 

polnud maja viimase 50 aasta jooksul eriti korras hoitud, kuigi peale katuse oli see siiski enam-

vähem korras. Talli- ja laudakatuste kohta aga sõnas ta, et need on ammu puruks lõhutud, et 

need saaks kolhoosi inventarist maha kanda.276 Olgugi, et artiklis on mitmeid liialdusi ning 

kirjutatud on see ilmselge suunitlusega väliseestlastele Eesti maaelust toredalt pajatada, on 

see siiski info, mis annab ettekujutuse ajast, mil toimus talu tagasisaamine. Samuti oli see 

artikkel põnev, kuna sellest käigust ei teadnud minu perekond midagi – 1990. aastal ei olnud 

talu neile veel tagastatud. Minu vanaema sai Trässiga kohtuda alles ühe tema hilisema Alani 

külastuse ajal. 1949. aastal toimunud talu riigistamise ja Rõngu sovhoosi hulka arvamise 

käigus jagati talu korteriteks ning maa võeti sovhoosi kasutusse. Dokumentidesse märgiti, et 

100 protsenti metsa võeti maha277, kuigi tänaseni on säilinud üks pisike tammik, mille vanuseks 

arvatakse olevat vähemalt 150 aastat278. Pärimuses kõneldaksegi, et Andresele olid tammed 

eriti südamelähedased, nii on ka praegu talu hoovis kasvavad tammed üks käega katsutavam 

pärand tema eluajast.279 

Alani talu kohta räägib minu perekond ikka, et nii Andresele kui ka tema lastele on talu hea 

järg alati oluline olnud. Alanit võrreldi tihti Viinalassiga, mille elumaja ehitati hiljem ja mis oli 

seega veelgi edevam. Harald jäigi kahetsema, et keeruliste aegade tõttu Alanile vaid 

kraanikauss tuppa sai pandud ja vannituba ehitamata jäi – Viinalassil oli ju vannituba ka.280 

Tollased ajalehed kirjutasid juba aastal 1934, et seoses Otepääle elektriliini vedamisega võiks 

liini ka läbi Rõngu viia, kuna Rõngus selle vastu huvi oli tuntud.281 1937. aasta jaanuariks olid 

madalpingeliinid taluni juba ära veetud282 ning nädal hiljem teatati, et talu on elektrile üle läinud. 

Sealjuures kirjutati, et Elva lähiümbruse alevikest on Rõngus elekter kõige suuremat 

poolehoidu leidnud: üldine elektritarvitajate arv oli üle 40, kusjuures tähelepanuväärne on, et 

vaestemajja alles seati elektrit sisse ja vallamaja oli elektri saanud alles samal nädalal. Samal 

ajal oli Peedul elektriga ühendatud 6 krunti ja Rannusse alles hakati elektriliine tõmbama.283 

Kirjutati, kuidas elekter tõi endaga kaasa „raadiopalaviku“.284 Elektriseeriti ka tall, laut ja 

 
276 Träss, 1990. 
277 Seletuskiri. „Allani“ talu maavalduste, hoonete ja inventari kohta pärisomanikest mahajäämise ajast 

1989.  
278 Alla, I. 2020a. 
279 Samas. 
280 Alla, I. 2019a. 
281 Ulila elektrivõrk laieneb 1934. Tartumaa Teataja, 144, 4.  
282 Rõngu „raadiopalavikus“ 1937. Elva Elu : Lõuna-Tartumaa ajaleht, 3, 1.  
283 Rõngus, Nõos ja Peedul on 70 elektritarvitajat 1937. Elva Elu : Lõuna-Tartumaa ajaleht, 4, 1. 
284 Rõngu „raadiopalavikus“ 1937. Elva Elu : Lõuna-Tartumaa ajaleht, 3, 1.  
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kelder.285 Igatahes võib öelda, et Luiged olid uuendusele avatud ja kindlasti õnnelikud, et olid 

nelja esimese talu seas, kes elektrile üle läksid.286  

 

3.3. Linakasvatus Alani talus 

Eestlaste majanduslik vabanemine talude väljaostmise teel sai alguse just Eesti vanemates 

linakasvatuspiirkondades. 19. sajand oli Eesti aladel linakasvatuse kõrgaeg, mil lina kasvatati 

ligi 60 000 hektaril, mulla sobivate omaduste tõttu peamiselt just Lõuna-Eestis, mis andis 

lõunaeestlastele pikaajalise majandusliku eelise põhjaeestlaste ees. Linakasvatuse hiilgeajaks 

võib pidada 1860. aastaid, mil Ameerika kodusõja (1861–1865) tõttu Euroopas puuvillast 

puudus tekkis ja see kogu maailmas linahinna üles lõi.287 Kõigepealt sai kuulsaks liivi 

linaseeme, mida Kesk-Euroopa linakasvatajad kõige paremaks külviseemneks pidasid, 

linakiud saavutas oma tuntuse hiljem.288 Kodusõja järel aga suurenes taas Ameerika puuvilla 

ja ka India džuudi sissevedu ning kasvas Venemaa linaväljavedu.289 Lina tõusis taas au sisse 

enne esimest maailmasõda (1914–1918), kuna meresõidu ja kaubanduse laienemine ning 

Kaug-Ida riikide areng tõstsid kiumaterjalide vajadust märgatavalt.290 Samuti oli linast kui ühest 

tähtsamast välisvaluuta allikast abi Eesti vabadussõja (1918–1920) raskematel aegadel ja 

esimese maailmasõja (1914–1918) ajal.291 Sõja-aastail tuli näiteks Saksamaal omal maal 

kasvatatud seemnega läbi ajada, sellest tingituna sai seal alguse lina sordiaretus.292 Kuni 

maailmasõjani oli Vene lina täitnud kolmveerand Euroopa vajadusest, kuid Vene turg oli sõja 

tulemusena Euroopa turgudest lahutatud, ning suurimal euroopavälisel linakasvatajal, 

Ameerika Ühendriikidel, polnud Euroopasse eksportimiseks piisavalt lina. Kuigi lina külvipinna 

suurus Kesk-Euroopas, eriti eesrindlikes Hollandis ja Belgias, kerkis peaaegu eelmise tippaja 

tasemele293, tagas Eesti linakasvatusele tuleviku Pärnu seemne kvaliteet: 1920. aastatel peeti 

seda oma loomuliku väärtuse poolest maailma parimaks.294 1912. aastal väljaantud Venemaa 

linakasvatuse põhjalikus kirjelduses kirjutati, et nii maapinna- kui ka ilmastikuolude poolest on 

Venemaal kõige kohasemad just Liivi ja Pihkva kubermangud, neis hinnatakse ka looduslike 

heina- ja karjamaade rikkust, tänu millele saab põllul loomatoidu kõrvale ka linale tarvilist ruumi 

anda. Riia professor Schindler leidis aga, et Liivimaa lina üleolek teistest läheduses 

kasvavatest sortidest põhineb maa võrdlemisi halbadel omadustel: soisel ja veekoguderohkel 

 
285 Alla, I. 2020e. 
286 Elva Elu 1937. 
287 Mets, 1921, lk 7. 
288 Mets, 1925, lk 6. 
289 Mets, 1921, lk 7. 
290 Samas. 
291 Mets, 1921, lk 5. 
292 Mets, 1925, lk 22. 
293 Mets, 1921, lk 7–8. 
294 Mets, 1925, lk 9. 
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Liivimaal ei ole mitte ainult jahedamad, vaid ka vihmasemad ja udusemad suved, mis aga 

linakiu väärtust tõstab, kuna see edendab lina luu ja seemne kasvu.295 1923. aasta seisuga oli 

Tartumaal kogu külvipinnast lina all 2,99%.296 

Perekonnapärimuse järgi oli ka Alani talu peamine tuluallikas linakasvatus, siiani nimetatakse 

maja läheduses asuvaid veekogusid linatiikideks ja räägitakse Andrese tänu linale rikkaks 

saamisest.297 Alani talus linakasvatamisele leidub mitmeid viiteid ka Amalie Plankeni (1880–

1977)298 päevikus. Näiteks kirjutab ta 1900. aasta 5. septembril, kuidas lina Alani leost välja 

tuli ja kuidas nad seda „kikitaman“299 käisid.300 Sama aasta 28. septembril käisid nad ka Alanil 

lina üles võtmas.301 

 
295 Mets, 1921, lk 10–11. 
296 Mets, 1925, lk 12. 
297 Alla, I. 2020d. 
298 Rõngu kalmistu, Üldosa, 23, 25, 4-kohaline kirstuplats 2019. 
299 Kihitamine ehk linavarte kihtidena põllule kuivama viimine. 
300 Planken. Rõngu vallast, Lapetukme külast, Peedupiitre talust pärit Amalie Planken'i (1879–1977) 

päevik; 16.07.1893–18.05.1920. Rahvusarhiiv, EAA, f 5285, n 1, s 5, l 22p.  
301 Samas, l 23p. 
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KOKKUVÕTE 

 

Siinses töös uurisin Tartumaal Rõngu vallas elanud ja tegutsenud Andres Luige (9. juuni 

1864 – 17. august 1938) elulugu ning läbi selle üritasin avada ka tollast eluolu 

maapiirkondades. Samuti oli fookuses Andrese kodutalu Alani lugu. Uurimuse lähtekohaks oli, 

et ühes Andres Luige elukäigu avamisega tuleb vaadelda ajastut ka laiemas pildis ning otsida 

tema elusündmuste ja avalikkuses toimunu vahelisi seoseid. 

Uurimuse eesmärk oli kokku koguda kõikvõimalikke selle sugulasliiniga seotud materjale, et 

tulevastel Luikede suguvõsa uurijatel oleks olemas baasmaterjal. Uurisin Andrese seotust 

koduvalla haridus- ja seltsieluga, Alani talu rolli erinevate põlvkondade elus ning Eesti ajalugu 

mõjutanud sündmuste mõju uuritava perekonna saatuses. Arhiiviallikatest leitud info 

kasutamise kõrval oli üheks läbivaks meetodiks perekonnaarhiivist leitud materjalide 

korrastamine, analüüsimine, sidumine elu- ja ajaloosündmustega ning nende abil erinevate 

teemade avamine ja perepärimuse kirjapanek selle talletamise eesmärgil. 

Eesti ajaloo pöördelised sündmused – näiteks talude päriseksostmine, 1930ndatel toimunud 

nimede eestistamine, teise maailmasõja aegsed okupatsioonid, 1949. aasta küüditamine, 

Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal – ilmnevad Andres Luige perekonna lugudes. 

Ajalootunnis kuuldu sai konkreetsed näited, mille kaudu said õpikuteadmised palju elulisemaks 

ja lähedasemaks. 

Sain kogemuse, et tihtipeale võib perepärimuses kuuldu olla faktidest küllaltki erinev – iga 

inimese mälus on sündmused erinevalt talletunud ja seetõttu võivad samad sündmused eri 

inimeste mälestustes täiesti erinevalt kajastuda. Näiteks teadsid nii minu ema Anu, vanaema 

Eve kui ka vanaema isa vend Elmari lapselaps Andres Luik (sünd 1967) detaile selle kohta, 

kuidas Andres oma vennalt Kristjanilt Viinalassi talu välja ostis, kuid toimunud sündmustest sai 

tervikliku pildi kokku panna vaid nende kõigi teadmisi arhiivimaterjalides leiduva infoga 

seostades. Samuti sain teada, et minu vaarvanaisa oli siiski küllaltki lihtne talumees ja töötas 

end üles peamiselt ise, usinuse ja visadusega, mitte kelleltki teiselt saadud raha toel. Eks tal 

oli vend Kristjani näol ka hea näide võtta, kuhu laenamine ja teistele võlgu olemine viia võib. 

Vaatluse all olnud inimesi ühendas edumeelsus ja soov ise nii palju ära teha, et oleks võimalik 

hästi elada ja lastele teatav majanduslik kindlustatus tagada. Lootma ei jäädud heale õnnele 

või vaid kaela sadada võivale pärandusele – pärandused kirjutati tihtipeale otse laste nimele. 

Tehti tööd ja nähti vaeva ja sealjuures jõuti elust rõõmu tunda ja suured pered üles kasvatada. 

Ükski võõrvägede sissetung ja uus riigikord ei suutnud neilt inimestelt võtta häid emotsioone 

ja tundeid: ükskõik kas kodus või kodust kaugel, perega või perest eemal, osati hinnata seda, 

mis on olemas ja mitte muretseda asjade pärast, mida muuta ei saa. Usun, et see oligi relv, 
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mis aitas pisikesel eesti rahval taasiseseisvuda, kõik kaotatu tagasi saada ja kõike taas 

väikeste sammude haaval üles ehitama hakata. 

Ei ole võimalik valida, mis ajajärgul ja missugusesse perre sündida ning milliseks ühiskond tol 

perioodil kujuneda võib, kuid oluline on elada ise nii, et tagantjärgi ei ole midagi kahetseda ja 

saab vaid mõelda, et igast olukorrast on võetud vaid parim. Oleks Harald vähem uskunud, et 

ei ole ühtegi põhjust teda nõukogude ajal Siberisse saata, oleks ta pere kaasa võtnud ja kodust 

põgenenud ning hea õnne korral repressioonidest ka pääsenud, kuid tema usus aususesse 

on praegu sellele tagasi mõeldes midagi väga erilist. Mõtlen sellest alati kui tõelisest 

põhimõttekindlusest – see mõte on minu peas eeskujuks, et mis ka ei juhtuks, on otsuseid, 

mida ei saa teha vaid ratsionaalselt valikuid kaalukaussidele seades, vaid tuleb kuulata oma 

südant ja talitleda selle järgi. Mind üllatas see, et Andrese lapsed oma langetõbise venna 

Kristjani lihtsalt maha salgasid. Tänapäevases ühiskonnas rõhutakse väga üksteise 

tolereerimist ning juba maast madalast õpetatakse, et inimesed on erinevad ja kellelegi ei 

tohiks tema haiguse pärast selga pöörata. Seetõttu on raske mõista, kuidas haige vend 

niimoodi perest välja heita suudeti. Samas aga oli toonane külakogukond kokkuhoidvam kui 

tänapäevased kogukonnad ja nägi seetõttu palju rohkem ja vahetumalt haigusi ja surmasid 

ning oskas neid rohkem loomuliku elu osana võtta. 

Tööprotsessi jooksul puutusin kokku mitmete uurimist raskendavate asjaoludega. Peamine 

probleem oli see, et leidsin Andrese kohta loodetust vähem materjali. Selle 

kompenseerimiseks laiendasin oma tööd Andres Luige eluloolt ka tema laste elulugudele. Ka 

nende elu ja tegevus oli Andresega tihedalt seotud ning iga järeltulev põlv kannab endas edasi 

esivanemate pärandit, sellest ka töö pealkiri. Esialgse Andrese isikuloolise uurimuse asemel 

sai tööst sild pooleteise sajandi taguse Eesti ja tänapäeva vahel: töö käigus lisandus selle 

koostamisele mõte näidata esivanemate pärandi säilimist järeltulijate elus. Lisaks sobiva vormi 

otsingutele raskendas kirjutamist eelnev arhiivimaterjalidega töötamise kogemuse puudumine, 

käsikirjaliste tekstide loetamatud käekirjad ja Eesti aladel toimunud võimuvahetustest tingitud 

pidev dokumentide keele vahetumine – mõista tuli nii vanas eesti keeles, saksa keeles kui ka 

vene keeles kirjatükke. Vajalike materjalideni jõudmist raskendasid ka Eesti aladel toimunud 

mitmed haldusjaotuse ning külade, valdade ja kihelkondade suuruste muutused. 

Uurimuse koostamisest õppisin, et selline töö vajab omajagu aega: sündmustest aru 

saamiseks ning inimeste tegude mõtestamiseks on vaja tunda uuritavat ajajärku laiemalt, 

töötada läbi materjale, millest leida vajalikku taustainfot, ning suhelda mitu korda eri 

inimestega. Töö jooksul olin mitu korda olukorras, kus intervjuu järel mõistsin, et inimene 

hakkab vabalt lugusid rääkima tihti alles poole intervjuu pealt või hoopis mõnel teisel päeval 

mõnes juhuslikus olukorras ning sellistel juhtudel tuli osata töö käigus oma plaane ümber teha 

ning mitte liialt esialgsetesse plaanidesse kinni jääda. Mõistsin, kui oluline on lähedasem 

ajaline seos uuritava isikuga: oleksin tahtnud Andreselt endalt või vähemalt temaga kokku 
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puutunud inimestelt mitmetel kordadel täpsustusi toimunud sündmuste või nende daatumite 

kohta. Sain aru detailide olulisusest terviku mõistmisel: sünni- ja surmadaatumid, kolimise 

daatumid, igapäevast eluolu puudutavad küsimused, mõistsin, et tervikliku pildi isikust, kohast 

või sündmustest annab vaid faktide ja lugude kooslus mitte üksikud fragmendid. 

Erinevate otsingute tegemise nii Rahvusarhiivi kogudes kui ka internetis tegi keeruliseks 

Andres Luige küllaltki levinud nimi, eriti arvestades seda, et Rõngus oli tol ajal lausa mitu 

üksteisega mitte suguluses olevat Luikede suguvõsa teistegi kattuvate eesnimedega. Abielude 

tõttu olid suguvõsadel siiski omavahelised sugulussidemed. Lisaks tegi uurimise keeruliseks 

talunimede Alani ja Viinalassi kordumine lähipiirkonnas. Seetõttu tuli leitud infot alati põhjalikult 

üle kontrollida. 

Uurimus ei ole kindlasti täielik ning lahtiseid otsi, millest uurimist jätkata, on palju. Näiteks 

saaks põhjalikumalt käsitleda Andres Luige vanemate ja nende vanemate elu, Rõngu 

piirkonda elama asumist, talukohtade saamist ja perekonnanimede valimist. 

Meetrikaraamatute andmeid, mida siinse töö koostamisel sai kasutatud vaid täpsete sünni-, 

abielu- ja surmadaatumite kontrollimiseks, oleks võimalik põhjalikumalt käsitleda. Näiteks 

saaks uurida inimeste eluvaldkondi ja sündinute ristivanemaid ning nende seost perekonnaga. 

Lisaks sai selles töös vaid õige pisut käsitletud hingerevisjone ja täiesti puutumata jäid 

oklaadiraamatud, mis võiksid edasisel uurimisel anda kätte juhtnööre Andrese vanemate 

Rõngu piirkonda saabumise kohta. Võimalik on ka, et arhiivis leidub veel Luikedega seotud 

vallakohtute protokolle, siinse uurimuse jaoks oleks nende leidmine osutunud aga liiga 

mahukaks protsessiks. 

Selle uurimuse suurimaks väärtuseks pean panust, mille andsin oma suguvõsa uurimisse. 

Saan lisada põhjaliku käsitluse ühe inimese ja tema perekonna eluteest, mille olen kokku 

pannud kogudes perekonnapärimust, kontrollides, süstematiseerides ja täpsustades saadud 

teadmisi kirjalike allikate ja siiani laialipillutatud olnud pildimaterjali abil ning täiendades 

sugupuu tabeleid. Loodan, et lisaks minule tekitas selle uurimuse koostamine teistes 

sugulastes huvi ka edaspidi meie perekonna lugu uurida ja talletada. 

Tahan väga tänada kõiki inimesi, kes on selle uurimuse valmimist mingil moel toetanud. 

Suurim tänu kuulub minu perekonnale – vanaema Eve Allale ja vanatädi Eda Pildile, ema Anu 

Allale, onu Andres Allale ja vanavanaonu lapselaps Andres Luigele – igakülgse toetuse ning 

pidevatele küsimustele vastamise valmiduse eest. Eriline tänu minu juhendajale PhD Marju 

Kõivupuule igakülgse abi eest. Väga suur aitäh koolipoolsele juhendajale Kristiina Pungale. 

Tänan kõiki selgituste, asjalike kommentaaride ja vajalike tähelepanekute eest. Olen tänulik 

ka Eesti Teadusagentuurile, kelle noore uurija stipendiumiprogramm andis tõuke selle 

uurimistööga alustamiseks ning toetas uurimuse valmimist nii korralduslikult kui ka 

majanduslikult. 
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SUMMARY 

People in the Vortex of History: the Family Story of Andres Luik (1864–1938) 

The research paper “People in the Vortex of History: the Family Story of Andres Luik (1864–

1938)” consists of the introduction, three body chapters, conclusion and supplementary 

materials that include my family trees and the photos of Andres Luik’s family and Alani farm. 

In the introduction I attempt to describe the main topic of my research, namely the life stories 

of my relatives, who these people were and how their time affected them. I also give an 

overview of the history of Andres’ farm and how the key events of Estonian history impacted 

it. I likewise draw some generalizing conclusions about the everyday life of people of his time. 

Family history research in Estonia has been complicated because of peoples’ memoirs were 

fraught with danger during the almost 50-years of the Soviet occupation. Nevertheless, in the 

case of hidden memoirs it is clear that a writer’s internal censor has been careful and vigilant 

with respect to questions that might even vaguely be termed political. There were very few 

indeed who openly wrote down their memories and thoughts or kept a diary as a secret report 

for the future. When after the year 1988 the time came in Estonia when remembering was not 

quite so dangerous anymore, people’s real-life stories began to be published. 

This research paper is about my second great grandfather Andres Luik (1864–1938). The 

research questions were to find out how Andres was related to the educational and cultural life 

of Rõngu Parish (Tartu County) and how it affected him. I also wanted to know which role his 

farm Alani played and how key events of Estonia’s history reflected in the life of his family. 

In the first chapter I give an overview about genealogy as a science. Family history research 

or genealogy is the study of the history of the past and present members of a family. 

Genealogists use oral interviews, historical records and other records to obtain information 

about a family. Oral history is a field of study and a method of gathering, preserving and 

interpreting voices and memories of people, communities and participants in past events. 

Firstly, I interviewed my mother, grandmother and great aunt to gather as much information 

about potential sources as feasible. After that I searched from archives. I used church 

records – the revision lists of population, personal lists of the congregation members and birth, 

marriage and death registers –, parish court files and cadastral maps. In addition to these 

materials I used old newspaper articles and photos from my family archive. 

The second chapter is about the life timeline of Andres Luik. Andres Luik lived in Tartu County 

in Rõngu Parish. He grew up at Viinalassi farm as the son of Karl (1806–1879) and Liis Luik 

(1830–1869). In 1886 he married Mari Allajaan (1864–1930) and moved to Mari’s parents farm 

Alani. They had eight children: Hermiine (1887–1966), Amalie (1889–1964), Elisabeth (1891–

1969), Kristjan (1896–1916), Johanna (1898–1982), Elmar (1901–1970), Harald (1903–1987) 

and Karl (1907–1972). 
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The third chapter is about his farm Alani. The farm was bought out from the Rõngu manor in 

1867, its area was approximately 39 hectares. The present farmhouse was built in 1925–1927. 

Andres and Mari lived there with their children Elisabeth, Kristjan, Johanna, Elmar, Harald and 

Karl. Their main source of income was from cultivating flax. Harald and his family were 

deported after the Second World War and Rõngu sovkhoz took hold of the farm. After the 

restoration of Estonian independence, the farm was returned to his offspring. 

In conclusion, I found out that my second great grandfather Andres was a rather simple 

peasant who improved his life - with diligence and perseverance. The family of Andres Luik 

was forward-looking and industrious, they kept working to provide for future of their offspring 

despite wars or regime changes. They knew how to appreciate the things that were fine and 

not to worry about the things they could not change. The family was affected by many key 

events in Estonian history: for example, buying farms out from the manor (second half of the 

19th century), the Estonianization of names (1930s), world wars, the deportation in 1949 and 

the restoration of Estonian independence (1991). 

In the early stages of the research for this paper I thought that there is a lot of information about 

Andres Luik and his farm but while writing the paper, I realised that the information consists 

mostly of fragments and is not consistent. I felt many times during writing the research paper 

that there was a need to discuss Andres’s life with someone who had known him personally. 

As a final point, I improved my understanding of the role of peasants in the 19th and 20th 

century society. This research paper taught me how to tie different fragments into a longer text, 

read Gothic script or texts in different languages, work with archive materials and databases 

and conduct interviews. I feel that writing this research paper has made me more interested in 

my family and I am sure to research more about it. 

Keywords: Estonia, South-Estonia, Rõngu Parish, Alani farm, Andres Luik, history, oral history, 

genealogy 
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LISA 1. Minu otsene sugulusside Andres Luigega 



48 
 

LISA 2. Kõiki töös käsitletud Andres Luige sugulasi hõlmav 
sugupuu 

Lihtsustatud sugupuul on kujutatud minu sugulus Andres Luigega ja seetõttu pole esitatud 

andmeid mõne isiku õvede ja/või laste kohta. 

Amalie Planken (1879–1977) on ühtlasi ka Liis Luige (1830–1869) õe Ann Plankeni (1813–

1891) poja Andres Plankeni (1842–1927) tütar, kuid joonisel on esitatud sugulusside Mari 

Luige (1864–1930) kaudu, kuna see on lühem. 
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LISA 3. Minna Luige (Schmidti) foto 19. sajandi lõpust 

Fotol seisab Andrese õde Minna Luik (1868–?). Foto tunnistab, et ta võis olla küllaltki jõukas 

naine, kuna ta kannab uuemaid linnarõivaid. Foto tegemiseks käis ta Tartus fotograafi juures. 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 4. Andrese ja Mari foto 19. sajandi lõpust 

Ajastule omane paraadfoto, millel mees istub ning naine seisab – foto näitab mehe rolli ja 

olulisust toonases ühiskonnas. 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 5. Andres ja Mari Luige foto 20. sajandi algusest 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 6. Andres Luige allkirja näidis 

Henno Kuuski nõue Kristjan ja Andres Luike vastu. Rahvusarhiiv, EAA, f 3202, n 1, s 550, l 9p. 
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LISA 7. Andrese 70. sünnipäeva foto aastast 1934 

Esimene rida paremalt: August Luik, Andres Luik, Leili-Helene Luik, Helmi Luik, Elmar Luik, 

Leena Luik, Meinhard Planken. 

Teine rida: Johanna Luik, Leida Tiideberg, Eha Madis, Natalie Savesova, Elisabeth Luik, 

Margarete Huik, Hermiine Luik, Harald Luik (Margarete ja Hermiine selja taga), August Kaarna.  

Ülemine rida: Aleksander Panksepp, Amalie Panksepp, Johan Huik (Amalie selja taga), 

Herman Preedel, Artur Madis, Johannes Luik (Arturi kukil). 

Foto on tehtud Alani talu veranda ees. Kahjuks ei ole säilinud infot, miks on pildil kesksel kohal 

kast (õlle- või veini)pudelitega ja kas neil võis olla ka mingi oluline tähendus. 

Alla, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 8. Andres Luige foto tõenäoliselt aastast 1938 

Arvatakse, et see foto on viimane jäädvustus Andres Luigest ja see on tehtud Viinalassi talu 

köögis. 

Luik, A. fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 9. Andres Luige matuse fotod aastast 1938 

Andrese ärasaatmine toimus tema kodutalus Alanil. Matuserongkäiku kujutava foto taustal 

(vasakul keskel) paistab Alani talu. 

Luik, A. fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 10. Karl ja Hermiine Luige pulmafoto aastast 1907 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 11. Amalie Luige leerifoto aastast 1910 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 12. Johanna Luige foto 20. sajandi I poolest 

Alla, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 13. Elmar Luige foto 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 14. Harald Luige foto 20. sajandi I poolest 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 15. Karl Johannes Luige foto 1930. aastatest 

Fotol kannab Karl (pärast eestistamist Kaarel) Eesti ratsaväe vormikuube ehk dolmanit.302 Kui 

uskuda militaarhuviliste foorumist303 saadud infot, võib veel täpsustavalt öelda, et tegemist on 

arvatavasti 1926. aastal kasutusele võetud vormi ja lipniku auastmega.304 Perekonnas peeti 

seda nii uhkeks, et mõnikord panid ka teised sugulased pildistama minnes endale Kaarli vormi 

selga.305 

Luik, A. fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 

 
302 Kraft, Ü. (2019). Eesti sõjaväevormi lugu 1918–1940. Viimsi: Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri 

muuseum. 
303 Rindelehe foorum. (2020). https://foorum.rindeleht.ee/ (01.02.2020). 
304 Ratsaväe ohvitseri vormikuub. (2010). Rindelehe foorum. 

http://rindeleht.ee/foorum/phpBB2/viewtopic.php?f=32&t=12083 (01.02.2020). 
305 Alla, I. (2020a). Intervjuu Anu Alla (sünd 1965, elukoht Tartu linn), Eve Alla (sünd 1939, elukoht 

Tartu linn), Eda Pildiga (sünd 1942, elukoht Tartu linn). Läbi viidud 03.01.2020. Materjalid töö autori 

valduses. 
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LISA 16. Perepilt 1909. aasta suvest 

Istuvad vasakult: Jaak Allajaan, Harald Luik, Ello Allajaan (Mari Luige ema), Elmar Luik, Mari 

Luik, Karl Luik, Andres Luik, Hermiine Luik, Eha Luik (süles), Karl Luik, Sohvi Luik (Karl Luige 

ema). 

Seisavad vasakult: Johanna Luik, Kristjan Luik, Elisabeth Luik, Amalie Luik. 

Pild, E. Fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 17. Suure-Rõngu mõisa talukoha Ala-Jaani nr.39 maade 
kaart aastast 1867 

Suure-Rõngu mõisa talukoha Ala-Jaani nr 39 maade kaart. 1867. Rahvusarhiiv, EAA, f 2072, 
n 9, s 332. Kättesaadav: 
http://www.ra.ee/dgs/_display.php?web=.saaga_laiendus.kaardid&fns=EAA.2072.9.332&pgn
=&img=eaa2072_009_0000332_00001_k.tif&tpl=zoomify&hash=a51e8a576a425baeb91a84
5aed31f24d (15.09.2019). 



64 
 

LISA 18. Vaade Alani talule ja selle kõrvalhoonetele 1930. 
aastatel 

Pildi paremal pool on näha maakividest karjalauta koos selle juurde kuulunud lambalahtriga ja 

vasakul pool maakividest sauna. Sauna tagant paistab hoone, milles asusid hobusetall, 

vankrikuur ja teraviljakuivati. Tagaplaanile jääb eluhoone. 

Luik, A. fotoalbum. Materjalid töö autori valduses. 
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LISA 19. Vaade Alani talu elumajale praegu 

Foto on tehtud 13. oktoobril 2018. 
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LISA 20. Andres Luige järeltulijad praegu 

Vasakult: Eve Alla, Anu Alla, Ingrid Alla. 

Olgugi, et fototehnika on võrreldes vaarvanaisa ajaga suure arengu läbi teinud, lüüakse end 

üles ja käiakse ka nüüd pere või sõpradega fotograafi juures pilte tegemas. Foto on 

jäädvustatud 20. juunil 2021. 

Pähkel, K. 2021. Materjalid töö autori valduses. 


