PERERAAMAT PAHAPILL - Sissejuhatavad märkmed.
Olemasolevatel andmetel (ref. Eesti Entsüklopeedia 1994, 7. osa, lhk. 139) teame, et
Pahapill’ide sugupuujuured ulatuvad sügavasse Saaremaa mulda – perekonna nime osas
vähemalt aastasse 1645, mil elas mees nimega Tõnnis Pahapill. Tõnnise kodu ümber
tekkis hiljem Pahapilli küla, mis praegugi veel kannab sama nime; küla asub Saaremaa
põhjarannikul, praeguse Mustjala valla piires – ref. kaart http://pahapill.ca/mustjala.htm,
umbes üks kilomeeter lõuna pool kaartil märgitud punktidest 6 ja 7.
Kuigi senised isikuloo ja kodutalu uuringud ei paku kinnitust (kahjuks on piirkonnast
säilinud vaid puudulikud arhiiviandmed) sugulusvahekorrale 1645 aastal Pahapilli külas
elunenud Tõnnis Pahapilli ja 70-80 aastat hiljem mõned kilomeetrid sellest lõuna pool
asuva Võhma küla (ref. eelmises lõigus mainitud Mustjala valla kaart, punktid 3, 4 ja 5)
“Aadama / Pahapilli” talu omaniku Jüri ja tema poja Laasi vahel (p.v. Võhma küla kaart http://pahapill.ca/vohma.pdf , “KURESKÜLA” Aadama talu), võib oletada, et tolle talu
varajastel omanikel oli mingi sugulussuhe Tõnnise-aegse Pahapillidega naaberkülast.
Oletuse toeks lubagem siin juhtida lugeja tähelepanu Eesti Isikuloo Keskuse (EIK)
aruande selgituskirjale (6. mai, 2005) seoses neilt tellitud Pahapilli suguvõsa isikulise- ja
talu-uuringu projektiga, millest siin järgmises lõigus lühikokkuvõte [nurkklambrites
vahetekst lisatud k.o. kirjutise autori poolt] :
“... selgitus, kuidas Teie esivanemad Pahapilli ehk Aadama tallu jõudsid:
1819. aastani pidas talu [Jüri (1730-1810) poeg] Laas. Talu nimi oli hingeloendites
Pahapilli ning kirikuraamatutes Aadami. Ei saa väita, et üks oleks olnud ametlik, teine
mitteametlik nimi. Tegemist oli kahe paralleelse nimega eri liiki allikates. 1819 Laas suri.
Tema naine Mare (1786-1866) abiellus 1820 uuesti, sedakorda [naabruses asuvast Aste
külast] Kure talust pärit Kaarliga (1799-1831). Kaarel [Karl] ja tema lähisugulased
[Karli noorem vend Mihkel (1812 - 1890) ning nende kaks õde, kes kõik peale Karli
abiellumist Marega Pahapilli / Aadami tallu olid elama asunud] said 1823-1826 a
toimunud perekonna-nimede paneku käigus talu nime järgi nimeks Pahapill. Mare ja
Karli [teine] poeg Laas (1828-1880) läks elama sama küla Tehna tallu [p.v. Võhma küla
kaart - http://pahapill.ca/vohma.pdf , “TEHNAOTS”], abielludes tolle talu peretütre Reet
Trep’iga]. Seega kuni 1820. aastani elasid tulevane Pahapillide perekond (välja arvatud
Mare) algul Kure, hiljem vähemalt Kaarel - sulasena - [Aste külas] Hansu talus. Alles
alates Marega abiellumisest 1820 elasid nad Pahapilli ehk Aadama talus” [Võhmal,
praeguses Mustjala vallas].
Nii-siis, olemasolevate dokumenteeritud andmete toel näeme, et Pahapillide sugupuu
juured ulatuvad Võhma külas asuvasse 1700 a. kesk- ja lõppaastail tegutsenud
“Aadama / Pahapilli” – praeguse nimega “Aadama” tallu; samuti, et suguvõsa meesliini
kaudu ulatuvad need tagasi 1700 alg-aastatesse “Kure / Aadama” Karl Pahapilli
vanaisa Pärdi (1715-1790) sünnikoju, Kure tallu, endise Elme mõisa maadele … “.
Hiljem leiame Karli noorema venna “Kure / Aadama“ Mihkel Pahapilli elamas Sillukse
talus - Järise külas - kus ta on abielus Ann Alkok’iga ja kus nende poeg Jaan Pahapill
Sillukse talu peremeheks on.

Järgmiseks, mõned read pereraamatu struktuuri kohta. Oma mahuka sisu tõttu on raamat
jaotatud kahte volüümi - osad I ja II. Esimene osa on jagatud viieks peatükiks, neist
esimesed kaks katavad “Kure / Aadama” Karl Pahapilli (1799-1831) noorema poja
“Tehna” Laas Pahapilli (1828-1880) vanema poja Taavi (1855 - 1921) järeltulijad;
kolmanda peatüki esimeses osas leiame Taavi mõne hõimlase kohta genealoogilisi
andmeid; kolmanda peatüki teine osa katab “Kure / Aadama / Sillukse” Mihkli (1812 1890) poja Jaan Pahapilli (1855 - 1946) järeltulijad; viienda peatüki esimene osa sisaldab
andmeid “Tehna” Laasi teise poja “Ilpama" Toomas Pahapilli (1861 - 1937) järeltulijate
kohta; viienda peatüki teises osas leiame “Tehna" Leen Pahapilli ja “Silla" Jüri
järeltulijad.
Pereraamatu teine osa - kuues peatükk - jaguneb oma korda kuueks osaks ja katab
Karli vanema poja “Aadama” Jüri Pahapilli (1825-1910) ja tema teise abikaasa - Reet
Muld (1835-1910) - järeltulijad. Tundub, et Jüri esimesest abielust - Reet Tarvis’ega
(1812-1857) - sündinud poegadel, Mihklil (1849-1872) ja Toomasel (1852-1877) polnud järeltulijaid.
Pereraamatu erinevate peatükkide juurde pääseme hõlpsalt raamatu ülevaatelehe abil,
mille leiame veebiaadressilt http://pahapill.ca/fambook_overview.pdf . Avatud peatüki
erinevad lehed on trükitavad arvuti printeril.
Naisisikute perekonna nimed on neiupõlvenimed; mõnel juhul on ka abielu nimi lisatud.
Isiklikel põhjustel on Interneti kaudu avalikult kättesaadavas pereraamatu koopias mõne
isiku kohta andmed välja jäätud. Arusaadavail põhjuseil on teatud isiklikud andmed
(sünniaeg, isikulised erimärkmed jne) elavisikute puhul välja jäätud ja asendatud sõnaga
“private”. Juhul, kui keegi soovib antud lähisugulaste kohta täpsemaid andmeid, võib
küsida teavet sugupuu ja pereraamatu avalikul kodulehel antud e-posti teel. Nii sugupuu
kui pereraamatu koduleht asub veebiaadressil:
familytreemaker.genealogy.com/users/p/a/h/John-Pahapill-ON/index.html
Selle suhteliselt pika ja raskelt meeldejääva nimega aadressile pääseb juurde ka teisel
teel, veebiaadressi http://pahapill.ca/ kaudu. Sealt, hiireklõpsuga lehe teises osas (Part 2)
esimesele reale “The Pahapill Family Tree / Sugupuu Pahapill” jõuame välja eespool
antud sugupuu / pereraamatu pikanimelisele saitile. Siinjuures aga veel märge, et eespool
mainitud sugupuu kodulehe pea-oasades antud isikulisi andmeid pole enam võimalik
uuendada, kuna tolle koostamiseks kasutatud tarkvara muudeti põhiliselt 2014. aasta
keskel; peale seda sugupuu kodulehes - kui sellises - enam muudatusi teha ei saa; küll
aga on pereraamatus - millele juurdepääs ka läbi sugupuu kodulehe lõpposas antud
viidete / Related Links kaudu - on pereraamatu erinevates peatükkides esinevad
isikulised andmed muudetavad - ja neid on muudetud - peale kesk-2014. aastat.
John Johannes Pahapill
Toronto, Ontario, Canada 25.05.2010

Hiljemad muudatused:
Nov. 2, 2013: Pereraamatu originaal-versiooni kolmas peatükk jagatud kaheks osaks, neist esimene on koopia varem
kirjutet kolmandast peatükist; teine on varem avaldet neljanda peatüki ümberkirjutis: “Sillukse" Jaan Pahapilli isa ja
ema nimed korrigeeritud - Jaan on "Kure / Aadama / Sillukse” Mihkel Pahapilli ja Ann Alkokí poeg - varemas
kirjutises oli ta näidatud “Tehna" Laas Pahapilli ja Reet Trepi pojana; endine peatükk V —> V-1; lisatud peatükk V-2;
3. apr., 2015 - pereraamatu veebiaadress muudetud; 30. apr., 2015 - lisatud viide sugupuu kodulehe loomiseks
kasutatud tarkvara muudatusega seonduvaga - peale kesk-aastat 2014; 11. mai, 2015 - isikute arv sugupuus ja
pereraamatus on nüüd 1,114.

