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Lähdejulkaisu
Johansen, Paul 1938. Bruchstücke des Landbuches der Ordensmeister 

für Rujen und Helmet. – Beiträge zur Kunde Estlands. 21. Band. 

Tallinn. S 43.–61.

1933 löydettiin kolme pergamenttia, yhteensä 12 sivua Liivinmaan 

ritarikunnan suurmestarin maakirjasta.

Johansenin mukaan maakirja on laadittu ennen vuotta 1479 (noin 

vuosina 1470–1479). Silloin suurmestarin kirjuri on kirjoittanut 

puhtaaksi kylien ja tilojen tietoja, jotka ovat peräisin vielä 

vanhemmasta maakirjasta, mahdollisesti Karksin voudin 

maakirjasta.

Johansen ajoittaa vanhimmat mainitut isännät noin vuoteen 1420 ja 

seuraavan sukupolven noin vuoteen 1450.

Lähdekriittisesti olisi varmempi sanoa, että puhtaaksikirjoittaja on 

luonut järjestyksen tiedoista, joista käy välillisesti ilmi, että ne eivät 

olleet olleet säännönmukaisia. Tilojen nimissä on käytetty 1400-

luvulla eläneiden talonpoikien nimiä. 



Maantieteellinen ja kielellinen alue
Kolme kylää Helmen kirkkopitäjästä, myöhäisempi kartano Taageperä

(< sukunimestä Stackelberg), saksaksi Wagenküll. Asiakirjan 

Keuencull nykyään kylännimi Kähu, kylä Voencus nykyään 

talonnimi Võlgese, Wagenküll –1509 Wafencull.  Talo Hayneyerwe, 

asutuskeskus maatuneen Hainjärven vieressä, paikan nimi nykyään 

Põhu (‘heinä’ > ‘pehku’?). Talo Nurrenperre nykyään Nurmperä.  

Muita säilyneitä nimiä: Tüütsmanni < Melcko Tetzsi, Meelepu < 

Horsy Meleualdo, Iiga < Iga Thoinodas (lue: Thoiuodas).

Viisi lähekkäistä kylää Ruhjan kirkkopitäjästä, itämerensuomalaiset 

nimet kylissä Hargus (nykyään Latvian Arakste), Lediger (tilaryhmä 

Vagaļi), Mynthit (hävinnyt tila Ziļi), Henneith (tila Enči), balttilaiset

nimet kylässä Sommern (myöhemmin Simmore, nykyään virolainen 

tilaryhmä Simmi).

Itämerensuomalaiset nimet kylässä Corbelenn (Latvian Ķirbēni).

Balttilaiset nimet Ruhjan kylissä Pantea (Pantene), Wanxter, Idwe

Itämerensuomalaiset nimet kylissä Sutenor (Latvian Endzele < 

Henschelshof) ja Ulderenn Ruhjan lähellä.    





Kritiikkiä Johansenin esitystavalle
Maakirjan taulukossa on ensimmäinen palsta nimille. Nimikentän 

yläreunassa yksi nimi pienikokoisena, alareunassa toinen nimi 

isokokoisena. Niiden jäljellä tulee usein kolmas (joskus neljäskin) 

nimi toisella käsialalla.

Sussi                                                      Henneke

Villika Meka

Munth Virnowdi

Hanns Vibuli

Tilojen maininnat muissa asiakirjoissa Meka Henneke ja Wirbell 

Wirnowde johtivat Johansenin päättämään, että pienellä on 

kirjoitettu nuoremman isännän nimi ja isolla hänen edeltäjänsä nimi, 

joka usein toimii lisänimenä. Sen takia hän esitti koko asiakirjan 

muodossa Villika, Sussi; Hanns, Munth.

Suuri määrä selviä lisänimiä näyttää kuitenkin, että yleensä kirjuri oli 

käyttänyt luonnollista määritejärjestystä (sekä itämerensuomessa 

että alasaksassa): Kitsurge Meleualdo, Rebenn Huco, Nurrenperre

Peter, Hayneyerwe Meus, Roucep Andres, Kopperialge Hinto



Johansenin päätöksen toisena perusteena on, että isokokoisena on 

kirjoitettu enemmän esikristillisiä nimiä ja pienikokoisena enemmän 

kristillisiä nimiä, joiden käyttö oli lisääntymässä. Seurauksena: isä–

poika-tapauksessa isän nimi on isolla rivin alareunassa ja pojan nimi 

pienellä rivin yläreunassa.

Laskeminen näytti, että Johansenin käsitys ei pidä paikkaansa. 

Tapauksia, joita Johansen sanoi olevan enemmän, oli 

itämerensuomalaisissa nimissä 14, esim Hincke Kuy (Heinrich), Hinrich

Melitu, Jacob Igate, Ludeke Auy (Ludwig + Avi).

Tapauksia, joissa ylhäällä on kirjoitettu muinaisnimi ja alhaalla isolla 

kristillinen nimi, oli samassa joukossa 16, esim. Himmot Peter, Jalitu

Claweke (Nikolaus), Lemmitu Jany, Anwodas Andres (lue: Auwodas), 

Immottu Bertold.

Ehdottamani lisänimi–yksilönnimi-järjestys ei ole ainoa mahdollinen 

tulkinta jokaisesta nimiesimerkistä. Poikkeuksia syntyi ehkä siitä, että 

aineisto, jota kirjoitettiin puhtaaksi, ei ollut yksiselitteinen.  

Seurauksena voi päättää, että ritarikunnan talonpoikien nimisysteemissä 

oli mahdollista antaa pojalle “perinteinen” nimi, silloinkin kun isällä 

oli jo uuden ajan kristillinen tai germaanisperäinen nimi.



Kristillisten ja muinaisnimien 

rinnakkaiskäyttö

Mynthit-nimisessä kylässä on kirjattu Gerke Martin (Gerhard + Martin). 

Myöhemmin, Johansenin arvion mukaisesti noin 1530, on lisätty 

kolmas henkilönnimi. Tässä tapauksessa se on Mante. Nimestä 

Mante ~ Manto on arveltu, että jos se onkin germaanista perua 

oleva nimi, se oli kuitenkin tunnettu Virossa jo ennen 1200-lukua 

(Harjumaan kylä Mõnnuste 1241 Mandæs).

Säätyero ritarikunnan sotilaiden ja talonpoikien välillä oli huomattava, 

mutta pienempi kuin Riian tai Tarton piispan valtakunnassa. 

Talonpojille herran esikuva oli tärkeämpää kuin kirkon suositukset. 

Ritarit ja muu maa-aatelisto taas käyttivät paljon germaanisia nimiä, 

jotka usein periytyivät suvuissa. Oli tavallista, että yhdellä pojalla 

perheessä oli isoisän nimi, muilla pyhimysnimiä.

Kolmen kielen kontakti toisaalta helpotti sen tunnistamista, että 

jokaisen kielen puhujille kuuluu oma nimistö.    



Nimimalleja maakirjasta 1.
• paikannimi + esikristillinen  nimi: Kitsurge Meleualdo, 

Nouwencul Villidow, Calpencul Immy

• paikannimi + kristillinen nimi: Nurrenperre Peter, Hayneyerwe

Meus, Vastentall Clawes, Kirgenn Hince (nykypäivällä puronnimi

Ķire, substraattinimi)

• ei-antroponyyminen lisänimi: Rebenn Huco, Roucep Andres, 

Virlynn Himmoth, Sussi Villika, Polcumny Lemmitu, Sarwick

Lemmitu, Metsi Memy ja Metsi Lemmitu

Vastauent Hille, Schencke Hinrich, Suttebrey Holembi, Smet

Hinrich, Kopmann Draueslow

Bramme Kisse (bramanis sks ‘Polterer’), Musitenn ‘kärpänen 

(deminutiivi)’

• selvästi ilmaistu patronyymi: Keuenpoicke Andres, Immedels Jane

• selvä genetiivi lisänimessä: Caumelenn Cullo



Nimimalleja maakirjasta 2

• Kahden paikalliskielen nimien kombinaatio:

Viuetes (b) Auwodas (ims?), Slaweke (b) Villimel (ims), 

Bramme (b) Ickelem (ims), Staldote (b) Walembi (ims), 

Vesilo (b) Ilmedoywo (ims)

• Herättää kysymyksiä, miksi itämerensuomalainen (ims) nimi tulee 

aina balttilaisen sijalle (balttilainen nimi on lisänimeksi ims 

nimelle)? 

• Johansenin tavalla analysoidessa olisi helppo päättää, että ims 

nimet kuuluvat niissä esimerkeissä vanhemmalle sukupolvelle.

Mutta toisaalta, nämä esimerkit ovat kaikki kylistä, jotka 

latvialaistuivat paljon myöhemmin, 1700-luvun alussa.

• Kaucko (ims) Gibbele (b)  



Nimimalleja maakirjasta 3
• Kaksiosaiset nimet ja muut rakennetyypit ovat tasapainossa

(kaksiosaisia on enemmän kuin niitä oli käytössä 1400-luvulla 
Harjumaalla): Meleualdo, Meledoiuo, Ickemel, Leiueuichty, 
Auwodas, Hodoiwo,  

• *-lempi on toistuvin jälkielementti: Toyuelembi, Jalembi, Aulem, 
Awlembi, Villilembi, Ilmalembi, Holembi

• Johdetuista nimistä on tavallisin Lemmitu ~ Lemmitt. Joskus pelkkä 
Lemmi.

• Himmoth, Immotu, Caiuatu, Villitu

• Eräs harvinainen johdetun nimen tyyppi on -sattU: Kulsattu ~ 
Kulsatu (vrt. Tallinnan Kyllesatty), Lemsattu. Stoebke tuli 
varovaiseen päätökseen, että sattU-nimet ovat balttilaisia hybridejä, 
jossa etuelementti on IMS. Kuiteinkin tässä Harikain Lemsattu
‘Lemsattu Harjumaalta’. 

• Jos -sattU on balttilainen, sen levikki on vanhaa ja eteläviroa
laajempaa.



mas- ja das-nimet

• Huonosti selitetty johdin -mas on lukuisa: Ihamas ~ Jamas, 

Valdemas, Vichtemas, Villimas.

• Nimityyppi on vanha paikallinen, 1221 Sakalassa vanhin Vytamas. 

Tallinnassa on *Vihamas Viimsi-paikannimen peruste. 1385 löytyy 

Lemmetoye van Vyandes ‘Lemmetoive Viimsistä’.

• Sekä tässä että muissakin lähteissä ei käy ilmi, miten näyttäisi mas-

nimien genetiivin muoto? 1565 Toyuomas Jani

• das-nimet Auwodas, Thoiuodas. Jaldes, vrt Kuurinmaan liiviläisten 

Vildas (*Viljadas).  



Paikallisia äännepiirteitä ja 

sanoja
• Nimien kieli on lähempänä liivin kieltä (?): Hodoiwo, Holembi, 

Roucep

• Nimien latvialaistumista? Staldote Walembi *[uvalempi]?

• Sutenor-kylässä Rosynn Villilembi ja Rosynn Awlembi. Johansenin

mukaan latvian paikallismurteen maastosana ‘Hügel im Walde’.



Harvinaisia lainanimiä

• Nimissä löytyy kielellisesti vanhansävyistä germaaninimistöä: 

Konithe Jacob (< Konrad, vrt sukunimet Konik ja Koonik).

• Tousie Itsi (< Theodosius?), Cantsi Thonti ( < Antonius? vrt 

sukunimi Tonts), Perna (< Bernhard?), Kostie (< Constantinus?), 

latvialainen Schele Jounedote (vrt viron sukunimi Noortoots), Coke, 

Caga, Munth ym.



Sosio-onomastinen näkymä

• Asutus näyttää olevan pysyvästi kaksikielinen. Etelävirolaisilla omat 

kylät, latvialaisilla omat. Nimien perusteella voisi sanoa, että 

etnisessä kylässä asuu joskus vain pari muunkielistä talonpoikaa 

noin viidestätoista. Joskus ei näkyy sitäkään. 

• Asutus on ollut noin viisi kertaa tiheämpää kuin 1900-luvun 

alkupuolella!

• Taajan asutuksen takia olisi ollut mahdotonta käyttää henkilöistä ja 

tiloista vain yksilönnimeä. Maakirjassa on käytössä malli lisänimi + 

yksilönnimi. Muissa Viron paikoissa lisänimet tulivat kirjalliseen 

käyttöön vasta 1500-luvulla, silloin kuin esikristillisten nimien kausi 

oli päättymässä. 

• Siitä seuraa, että esikristillinen nimi ei ole luonnoltansa erillinen 

yksilönnimi, vaan sekin vaatii lisänimeä, jos on tarvetta erottaa 

kaimoja. 



Yhteenvetoa
• „Bruchstücke des Landbuches…“ on korkea-arvoinen lähde, josta ei ole 

vielä tehty perusteellista onomastista käsittelyä.

• Paul Johansenin asutushistoriallinen käsittely vuonna 1938 näytti, että 

kielirajan muuttuminen ei ole yksinkertaista „rintamaliikkumista“. 1400-

luvun virolaisista kylistä on tullut latvialaisia ja ainoasta latvialaisesta 

kylästä Ruhjan pohjoisosassa on tullut virolainen: ims *Somero- > 

Sommern [*sõmmer-]> Simmore (latvian vaikutuksella) > Simmi

(henkilönnimeksi tulkittu).

• Pieni osa esikristillisistä henkilönnimistä on säilynyt talonnimissä, esim. 

Meelepu, Iiga.

• Taageperän ja Ruhjan henkilönnimistö 1400-luvulla on ollut monipuolinen 

lisänimi + yksilönnimi -systeemi. Kahdesta elementistä koostuvien

yksilönnimien lisäksi on ollut paljon suffiksiaalisia ja johtamattomia nimiä. 

Johtimistä herättävät huomiota -sattU, -mas ja -das.

• Useita unohdettuja germaanilaisnimiäkin on ollut käytössä, osittain ne 

elävät edelleen talonnimissä, esim Tüütsmanni. 



Karksin voutilinnan raunio. Kuva: Mulgimaa infoportaal



Liivinmaan suurmestarin linnan raunio Cēsisessä (Võnnu). Kuva: Wikipedia


