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Tämä pääkirjoitus kannattaa lukea 
ääkirjoitus helposti mielletään lehden pakolliseksi ”ohjelmanumeroksi”, joka usein jää lukematta. 
Jotta näin ei kävisi, yritin keksiä iskevän otsikon. Vuoden 2002 alusta alkaen nimittäin Juuret-
julkaisun lukijoille pystytään tarjoamaan todella ainutlaatuista palvelua, ehkäpä ensimmäisenä 

koko Suomessa. 
 
Toimikunta on hankkinut kesästä alkaen kopioita isonvihan jälkeisistä käräjäpöytäkirjoista. Näitä 

asiakirjoja toiminnassa mukana olevat vanhaa ruotsia ja vanhoja käsialoja hallitsevat tutkijat ovat 
kääntäneet suomeksi. Käännetyistä asiakirjoista rakennetaan tietopankki, josta julkaisun tilaajat voivat 
pyytää tietoja pientä korvausta vastaan. Rakennettava tietopankki jakaantuu kahtia: entisen Ilmajoen 
pitäjä, ylläpito Tapio Piirto, toinen osa: Laihian (sis. Jurvan), Vähänkyrön ja Isonkyrön (sis. Ylistaron) 
alueen, ylläpito Matti Lehtiö. Käännetyn asiakirjamateriaalin tietoainesta täydennetään mahdollisuuksien 
mukaan mm. selvittämällä asiakirjassa mainittujen henkilöiden taustoja. Osa käännetystä materiaalista on 
tiivistelmiä, joiden asiasisältö on pyritty muokkaamaan jouhevaan muotoon. Vaikka tietopankin 
materiaali ei vielä ole laaja, sen hyödyntämismahdollisuus käynnistyy heti vuoden 2002 alusta. 
Laihian/Jurvan käräjäpöytäkirjoja tietopankista ei juurikaan vielä löydy, mutta talven aikana tämäkin alue 
saadaan mukaan. 

 
Lukijat voivat siis heti vuoden alusta alkaen tehdä tiedusteluja oman kiinnostuksensa perusteella: 

henkilöittäin, suvuittain, taloittain, aiheittain, jne. Mikäli aineistoa löytyy, toimitetaan se kysyjälle. Tätä 
kirjoitusta kirjoitettaessa palvelun kustannuskorvaus on vielä päättämättä, mutta asiakirjan pituudesta 
riippuen se lienee noin 10-30 mk/asiakirja. Päätös asiasta tehdään heti vuoden alussa järjestettävässä 
toimikunnan kokouksessa. 

 
Esimerkki Ilmajoelta Henkilöt, joiden tietoja haetaan: Jaakko Liikala Peräseinäjoki, nimismies Johan 

Rein, kruununvouti Nils Bergud. 
Ilmajoen talvikäräjät v.1732, s.99: 

Jaakko Liikala Peräseinäjoelta esittää nimismies Johan Reinin ja useiden naapureidensa todistuksella, 
että hän on edellisenä syksynä tappanut vanhan karhun. Siksi hän on täällä ilmoittaakseen kruununvouti 
korkeasyntyiselle Nils Bergudille, joka kuittausta vastaan maksaa kolmasosan tapporahasta voutikunnan 
varoista, joihin voutikunta on velvollinen. Hänelle maksetaan 4 taaleria hopearahassa Kuninkaallisen 
määräyksen 23 päivältä elokuuta 1664 §18 mukaan. (MP/Juuret-toimikunta) 
 
Yhteyshenkilöiden kontaktitiedot: 
rommelinmaki@yahoo.com Tapio Piirto Rommelinmäentie 17 61330 Koskenkorva 
matti.lehtio@designor.com Matti Lehtiö Vanha Korventie 67 66440 Tervajoki 
 

Joku lukijoista saattaa kysyä, miksi palvelu on maksullista? Syynä tähän on se, että toivomme 
saavamme siihen sijoitetun pääoman takaisin, voidaksemme hankkia uutta materiaalia. Toiseksi vapaasti 
kaikkien käytettävissä oleva materiaali leviää nykyisenä Internet-aikana muutamassa hetkessä ”taivaan 
tuuliin”, jonka yhteydessä siitä katoaa työn suorittajan leima. 

 
Toinen tätä kirjoitusta laadittaessa päätetty asia on arkisto- ja kokoontumispaikan vuokraus. ensivuoden 

alusta alkaen Isostakyröstä. Toimikunnan haltuun kertyvää (lähinnä Kyrönmaan alue) asiakirja-aineistoa 
tullaan jatkossa keräämään Isonkyrön keskustassa sijaitsevaan vanhan Kotiteollisuuskoulun 
toimistohuoneeseen. Tiloihin siirretään kevään ja kesän ajaksi myös Isonkyrön rippikirjojen mikrokortit, 
niiden lukulaitteita ja toivon mukaan myös tietokone. Edelleen sinne siirretään kopioidut Isonkyrön 
kuntakokouspöytäkirjat ja muuta mielenkiintoista historiallista aineistoa. Tila on kaikkien tilaajien 
vapaassa käytössä. Kannattaa mainita, että samassa rakennuksessa toimii myös majoituspalvelu, joten 
kaukaa saapuville vierailijoille avautuu ainutlaatuinen tilaisuus suorittaa tutkimuksia ”yötä päivää”. 
Sanomattakin on selvää, että toimikunta ottaa vastaan kaikkea historiallista materiaalia. 

P
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Joulun alla Juuret-toimikunnan ja Lehmäjoen historiapiirin kanssa yhteisesti toimitettu kylälehti 

”Lehmäjokea myötävirtaan”, sai erittäin positiivisen vastaanoton. Kylälehteä postitettiin 600 kappaletta ja 
niihin liitettiin vapaaehtoinen maksulappu. Moni Juuret-julkaisun tilaajakin sai lehden postilaatikkoonsa. 
Ensimmäisten tietojen perusteella hankkeen taloudellinen tulos on jo nyt positiivinen ja se rohkaisee 
toimikuntaa uusiin haasteisiin. Idea-asteella onkin jo Isonkyrön Ikolan historiapiirin kanssa 
vastaavanlainen hanke ensi syksynä. Juuret-julkaisun lukijakunnassa löytyy hyvin paljon 
historiatietämystä koko toiminta-alueelta. Olemmekin valmiita lähtemään mukaan toimittamaan 
samantyylisiä julkaisuja sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa toiminta-alueellamme. 

 
Jokaiseen pääkirjoitukseen täytyy sisältyä myös jokin ajankohtainen asia. Kimmokkeen 

tämänkertaiseen sain eräältä ystävältäni, joka hämmästeli asiaa, johon itsekin olen törmännyt. 
Laajentuneella Juuret-julkaisulla on jo yli 400 tilaajaa, ja on selvää, että lukijakunnan kiinnostus 
historiaan lähtee hyvin eri lähtökohdista. Lukijakunnasta puutuu kuitenkin yksi merkittävä joukko, joka 
koostuu niistä henkilöistä, joiden kiinnostus kattaa ainoastaan yhden kaukaisen esi-isän ja hänen 
jälkeläisensä. Useasti nämä henkilöt kuitenkin kuuluvat ja toimivat sukuseuroissa hyvin aktiivisesti. 
Ystäväni oli jäänyt pohtimaan, miksi tällaiset henkilöt eivät ole kiinnostuneita muista esivanhuksista? 
Edelleen: miksi heitä ei kiinnosta pelkän nimen, syntymä- ja kuolinajan lisäksi henkilön asuinpaikka ja 
elämänvaiheet? On luonnollista, että emme voi osallistua jokaisen kaukaisen esi-isämme mahdollisen 
sukuseuran toimintaan, mutta tarvitseeko sen merkitä sitä, ettei löydy kiinnostusta muita edellisiä 
sukupolvia kohtaan? 

 
Vastausta kysymykseen en osaa antaa, mutta ehkä tärkeämpää onkin pohtia sitä, millä näiden 

henkilöiden kiinnostuksen kaikkiin esivanhuksiin saisi syttymään. Ratkaisun avain voisi löytyä itse 
sukuseuroista. Meidän pitäisi saada sukuseurat panostamaan suvun ja historiallisten tapahtumien 
keskinäisen yhteyden ymmärtämiseen ja saada heidät innostumaan suvun henkilöiden elämänvaiheiden ja 
olosuhteiden selvittämisestä. Tällä tavalla saisimme todennäköisesti kiinnostuksen kasvamaan haluksi 
ymmärtää, että yksi esivanhus on osa häntä ympäröivää yhteiskuntaa. Kun varmaankin lähes puolet 
lukijakunnastamme osallistuu jollakin tavoin jonkin sukuseuran toimintaan, muodostavat he tärkeän 
joukon, jolla on mahdollisuus vaikuttaa muihin sukuseuratoimintaan osallistuviin Sukuseurojen 
tapaamisiin pitäisikin saada mukaan tarinaa yleisestä historiasta, vaikkapa asiantuntijaluentojen 
muodossa. 

 
Edellä esitetyt ajatukset saattavat tuntua ensi alkuun vierailta, koska tällaisen toiminnan moni voi katsoa 

päinvastoin hajottavan sukuseuran yhtenäisyyden tunnetta ja lamaannuttavan siten seuran toimintaa. 
Todellisuudessa asianlaita ei ole näin. Pelkän sukumatrikkelin varassa aikaansaatu sukuyhteyden tunne ei 
kestä pitkään. Monia sukuseuroja uhkaakin nykyisellä toimintaperiaatteella tulevaisuudessa toiminnan 
hiipuminen, kun nykyiset aktiiviset vetäjät siirtyvät sivuun. Sen sijaan jatkuvaa tutkimustoimintaa 
harrastavat sukuseurat tulevat menestymään yhä lisääntyvien sukuseurojen joukossa. 

 
Vaikka lukijamäärä on kasvanut ilahduttavasti koko syksyn ajan, on selvää, että varsinkin vanhan 

Ilmajoen pitäjän alueella ja sitä tutkivien joukossa on edelleenkin suuri määrä potentiaalisia lukijoita. 
Haastankin uudelleen kaikki nykyiset lukijamme jäsenhankintaan. Kerro ystävillesi julkaisustamme ja tuo 
hänet mukaan lukijakuntaamme – tavoitteena 500 lukijan määrä vuoden 2002 loppuun mennessä. 

 
Julkaisun sisältö noudattelee perinteistä linjaamme. Edellisestä julkaisusta poikkeavaa on ainoastaan se, 

että väliotsikot (Juuret Kyröössä, Juuret vanhassa Ilmajoella ja Juuret Laihialla ja Jurvassa) on poistettu. 
Syynä tähän on se, että moni artikkeli liikkuu niin laajalla alueella, minkä vuoksi on välillä vaikea 
määritellä, minkä otsikon alle ne oikeastaan kuuluisivat. Pääpiirteittäin artikkeleiden järjestys kuitenkin 
etenee edellisen julkaisun mukaisesti. 
 
Toimeliasta alkavaa vuotta odotellen 
Matti Lehtiö 
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Matti Lehtiö 

Pohjalaisia sukuja esittelyssä Joensuussa 
uuret-julkaisun lukija Aune Miettinen on 
koonnut tänä syksynä Pohjois-Karjalan 
sukututkijain 15-vuotisnäyttelyyn Joensuun 

maakunta-arkistoon näyttelyvitriinin suvustaan 
esitellen siinä sukuun liittyviä vanhoja valokuvia ja 
esineitä. Esitys sisältää myös läpileikkauksen 
suvun esivanhemmista. Aune Miettisen 
esivanhuksista löytyy mm. vuonna 1824 syntynyt 
Mustasaaren pastori Frans August Hällberg. 
Hällbergin sukujuuret johtavat Kurikkaan, jossa 
sukua löytyy paljon. Kurikkaan suku kulkeutui 
alun perin Isostakyröstä, jossa Hällberg-lisänimen 
ensimmäinen kantaja oli Orisbergin seppä Mikko 
Hällberg (Hellberg). Mikko Hellberg oli syntyisin 

Valtaalan kylän Kallion talosta. Sepän ammatin 
Mikolle opetti hänen lankonsa Abraham Björklund. 
Abrahamin opastuksella Mikko pätevöityi 
nippusepän ammattiin. Mikon avioiduttua 
ruotsalaissukuisen Elias Hanen tyttären Britan 
kanssa hänelle avautui mahdollisuus päästä 
opiskelemaan hamarisepän ammatin salaisuudet, 
joita ruotsalaissukuiset sepät tarkasti varjelivat. 
Pohjois-Karjalan sukututkijain näyttelyidea on 
mielenkiintoinen, ja kannattaa jäädä pohtimaan, 
voisiko idean pohjalta kehittää jonkinlaista 
näyttelytoimintaa Juuret-julkaisun toiminta-
alueelle. 

 
 
Aune Miettinen: Sata vuotta sitten käsinkirjoitettu sukututkimus 

Sukututkimuksen Lundellin ja Hällbergin 
suvuista aloitti Helsingin lääninvankilan pastori 
Edward Eliel Lundell vuonna 1900. Suvussa kulkee 
tarina, että ”se ei koskaan valmistunut”. 
Sukutietojen kerääminen alkoi pastorin vaimon 
sisaren Selma Aurora Hällbergin kuoltua 3.1.1900 
Nilsiän Muuruvedellä. Selma Aurora Hällberg oli 
Mustasaaren pastorin Frans August Hällbergin 
tytär ja Kurikan kappalaisen Gustaf Andellin 
tyttärentytär. Frans August Hällbergillä oli suuri 
perhe, 13 lasta, joista yhdeksän varttui 
aikuisikään. He saivat kotoaan hyvän kasvatuksen 
ja koulutuksen, ja moni heistä hakeutui sen ajan 
uusiin ammatteihin: kaksi tytärtä käsityöneuvojiksi, 
pojat pankki- ja meijerialalle. Ainakin yksi poika 
suomensi nimensä Paasivaaraksi. 

 
Selma Aurora Hällberg muutti vuonna 1885 

Kuopion läänin maanviljelysseuran 
käsityöneuvojaksi. Tässä toimessa hän tapasi 
Nilsiän Muuruvedeltä kotoisin olevan Virran tilan 
omistajan Juho Antti Miettisen. Häät pidettiin 
Mustasaaren pappilassa elokuussa 1887 ja 
esikoispoika Väinö syntyi syyskuussa 1888. 
Perheen muut lapset olivat Viljo, Kerttu ja Taimi. 
Marraskuun 1. päivänä 1888 alkoi Virran tilalla 
puolisoiden yhdessä perustama emäntäkoulu. 
Koulu toimi 12 vuotta, syksyyn 1899 saakka, 
jolloin Senaatin avustus emäntäkoululle loppui. 
Elokuussa 1899 kuoli perheen 6-vuotias tytär 
Kerttu. Selma Aurora Hällberg kuoli 3.1.1900. 
Hän oli kuollessaan 43-vuotias, kuolinsyyksi on 

merkitty lavantauti. Heidät on haudattu 
Juankosken keskustan hautausmaalle. Juho Antti 
Miettinen myi tilansa vuonna 1903 ja muutti 
lapsineen Kuopioon, jossa hän kuoli vuonna 1928. 

 
Käsikirjoitus on säilynyt Selma Aurora 

Hällbergin pojan Väinö Miettisen hallussa 1950-
luvulle saakka Kuopiossa ja Helsingissä, ja sen 
jälkeen pojanpojan Tauno Miettisen papereissa, ja 
kulkenut hänen mukanaan Kajaanissa, Imatralla ja 
Joensuussa. Vanhaa sukututkimusta on hiljalleen 
”päivitetty”. Ruotsinkielinen käsinkirjoitettu 
sukuselvitys on kirjoitettu suomeksi ja osa 
englanniksi USA:ssa asuvaa sukuhaaraa varten. 
Vuonna 1993 on koottu moniste Riistaveden-
Muuruveden Miettisistä 1600-luvulta alkaen 
lapsenlapsia sekä Ranskassa ja Hollannissa asuvia 
nuoria varten. Tietoja Hellbergien juurista on 
löytynyt Suomen kirkon paimenmuiston 2 kohdasta 
Andell, Gustaf. Sursillin sukukirjassa mainittujen 
Hällbergien yhteyttä Mustasaaren pastoriin 
selvitellään edelleen. Joensuun maakunta-
arkistosta on löytynyt muun muassa Selma 
Hällbergin kuoleman jälkeen vuonna 1900 tehty 
perunkirja. Sanomalehti ”Maaseudun 
Tulevaisuus” on julkaissut 1.11.1938 fil.tri Katri 
Laineen kirjoittaman artikkelin Virran tilan 
emäntäkoulusta, jonka perustamisesta silloin oli 
kulunut 50 vuotta. 

 
Tänä syksynä Hällbergin sukujuuret selvisivät 

viisi sukupolvea taaksepäin: Isonkyrön ruukkiin ja 

J 
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Ruotsin Kortforsiin, josta vuonna 1747 lähti seppä 
Elias Claesson Hane vaimonsa Margareta 
Olofsdotterin ja neljän lapsen kanssa Orisbergiin. 
Seppä Elias kuoli jo vuonna 1749 ja Margareta 
Olofsdotter jäi Orisbergiin kuuden pienen lapsen 
kanssa. Tytär Brita avioitui seppä Mikko 
Hellbergin kanssa 21.10.1759 Isossakyrössä. 
Frans August Hällberg vihittiin papiksi vuonna 
1848. Samana ajankohtana hänet määrättiin 
Kokkolan seurakunnan ylimääräiseksi papiksi. 
Vuonna 1851 hän muutti Halsualle, jossa 
virkanimike oli papiston apulainen. Tätä tehtävää 
hän hoiti 15 vuotta. Vuonna 1865 hän muutti 
Himangan seurakunnan kappalaiseksi. Vuonna 
1871 hänestä tuli Mustasaaren seurakunnan 
pitäjänapulainen. Pastori Frans August Hällberg 
kuoli 65-vuotiaana vuonna 1889. Pappina hän 
toimi yhteensä 41 vuotta neljässä eri 
seurakunnassa. 

 
Koska Hellbergin suvun vaiheisiin löytyy 

laajempaakin mielenkiintoa, liitän loppuun 
muutaman hajapoiminnan suvun henkilöiden 
vaiheista. Kannattaa mainita, että Mikko Helbergin 
ja Abraham Björklundin varhaisiin esivanhuksiin 
on löytynyt uutta tietoa, joka vielä tällä hetkellä on 
kuitenkin keskeneräisessä tutkimusvaiheessa. 

 
Vuorikäräjät Tammik. 7. p:nä 1752 Orisbergin 
ruukissa, § 24 

Edesmenneen kankivasaramestarin Elias 
Claesinpojan leskivaimo Margeta Olavintytär 
Orisbergistä, jolla on 6 alaikäistä lasta, sai ruukin 
kassavaroista 6 kuparitaalaria.  

Vuorikäräjät helmikuun 12. p:nä v.1772 Kimon 
ruukissa, § 14 

Kimon ruukin kankivasaraseppä Elias Hahne on 
näille käräjille haastanut verotalollisen Anders 
Michelssonin Kimon kylästä, vastaamaan siitä, että 
oli häirinnyt kantajaa haukkumasanoin sekä 
puhunut varomattomia sanoja kruunun 
leimamerkistä.  

 
Asian käsittelyn alkaessa olivat kantaja ja 

haastettu molemmat läsnä, ja kantaja vahvisti 

kanteen sisällön oikeaksi. Vastaaja kiisti sen 
sanoen, että kun kantaja oli pari viikkoa sitten ollut 
kankipajalla ottamassa vastaan vastaajan tuomia 
sysiä, oli hän niitä mitatessaan ollut pikkumaisen 
tarkka, josta vastaaja oli saanut aiheen 
pikaistuksissaan tiuskaista, että mittauspuuhan oli 
kantaja hoidellut kuin varas ja lurjus. Jälkeenpäin 
vastaaja arveli sanoneensa pahasti ja pyysi nyt 
sanomaansa anteeksi sanoen kantajaa rehelliseksi 
ja sävyisäksi mieheksi. Sitä vastoin vastaaja kielsi 
sanoneensa mitään sopimatonta kruunun 
leimamerkistä, josta kantaja on hakenut häntä 
syytteeseen. Kantaja sanoi kuitenkin hänellä 
olevan tästä todisteita. 

 
Ennen asian jatkokäsittelyä katsoi 

vuorikäräjäoikeus aiheelliseksi harkita, kuuluiko 
tämä asia tämän oikeusistuimen ratkaisuvaltaan. 
Asian osapuoli pyydettiin poistumaan ja 
lautakunnan harkinnan tuloksena päädyttiin 
seuraavaan päätökseen: 

Koska edellä oleva riitajuttu kankivasaraseppä 
Elias Hahnen ja Kimon kylästä kotoisin olevan 
verotalollisen Anders Michelssonin välillä koskee 
muuatta heidän keskeistä sanasotaa ja lieväsi 
ajattelematonta lausumaa kruunun leimamerkistä, 
ei se ole sellainen asia, joka liittyy vuoritoimeen ja 
siihen kuuluvan aineksen varastoinnin, käsittelyn 
ja hoidon piiriin, eikä saman elinkeinotoiminnan 
piiriin liittyvien varkauksien, salakaupan, seppiä ja 
ruukkien palveluksessa olevaa muuta väkeä ja 
heidän keskeisiä erimielisyyksiä eikä kaivos- ja 
ruukkiyrityksiä koskevien asioiden piiriin. Niin 
ollen vuorikäräjäoikeus ei Oikeudenkäyntikaaren 
10. luvun 11. §:ään nojautuen voi ottaa asiaa 
käsiteltäväkseen, mikä annettiin osapuolille 
tiedoksi. 

 
Samoilla vuoden 1772 käräjillä hyväksyttiin 

Mikon lankomiesten Eliaksen ja Olofin 
mestarintutkinnot, mutta jo vuoden 1780 käräjillä 
maksettiin Anders Hahnen leskelle Leena Starkille 
ja Claes Hahnen leskelle Christiina Biörnille 16 
kuparitaalaria avustusta. Seppien työ oli nimittäin 
erittäin kuluttava ammatti. 
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Raimo Salokangas 

Lisää aineksia Untamalan kylän syntyhistoriaan 
uuret-lehden numerossa 3/2001 oli Matti 
Lehtiön hyvä ja mielenkiintoinen esitys 
Untamalan kylän uudisasutuksesta ennen 

Isoavihaa. Se perustui pääasiassa verotuslähteisiin, 
ja kun minulla on Ylistarolaisten historian 
käsikirjoituksessa tuomiokirjavetoinen esitys 
samasta aiheesta, saattaisi olla historiakuvan 
synnynkin kannalta kiinnostavaa katsoa, millaisia 
yhtäläisyyksiä ja eroja erilainen lähdepohja 
aiheuttaa. Vertailu Matti Lehtiön tietoihin osoitti, 
että yksi Untamalaan sijoittamani asumus olikin 
varsinaisella Lehmäjoella; vertailu ja yhteistyö siis 
on hyödyllistä. 

 
Ylistaron asutus ei etääntynyt Kyrönjoen 

partailta ennen kuin 1600-luvun lopulla. Sielläkin 
missä se eteni, se yleensä seurasi jotakin 
jokiuomaa. Isonkyrön vanhan kirkon luona 
Kyrönjokeen laskevan Lehmäjoen vartta ylöspäin 
asutus työntyi pitkin 1600-lukua, ja kun jokea 
riittävän pitkälle seurataan, tullaan Untamalan 
luomalle. Näin asian näkivät myös esivallan 
edustajat, sillä verotuslähteissä Untamalan talot 
ovat Lehmäjoen kylän alla ja ne on tutkijan sieltä 
erikseen poimittava. 

 
Varhaishistorian hämärässä on joku Untamo 

antanut aiheen ryhtyä kutsumaan kaukaisen 
luomanvarren niittyjä ja nevoja Untamalaksi. 
Vanhimmissa lähteissä se on kirjoitettu muotoon 
“Undamåla” eli Untamola, Untamon paikka. 
Untamo on esikristillinen nimi, ja vaikka 
kristinuskon tulonkin jälkeen monet vanhat nimet 
säilyivät käytössä, Untamala lienee saanut nimensä 
varsin varhain, sillä 1500-luvun puolimaissa 
alkavat kirjalliset lähteet eivät ainakaan Ylistarosta 
sen nimisiä ihmisiä tunne, siis Untamo-nimen 
ruotsinkielistettyä versiota. 

 
Kihlakunnankäräjien tuomiokirjoista 

“Undamåla” osui ensimmäisen kerran silmiin 
vuonna 1650. Lehmäjoen Yrjö Martinpoika oli 
ostanut Laurolan Heikki Tuomaanpojalta 
kahdeksan kuorman niityn Untamalasta ja 
maksanut siitä 20 kuparitaalaria.1 Sitten kesällä 
1657 lautamies Lauri Turppa määrättiin 
tarkastamaan Heikkolan Erkki Martinpojan ja 
Kuivilan Esko Kuivisen niittyjen raja Untamalan 
luomalla.2 Samana syksynä jouduttiin 

selvittelemään kenelle kuului Lähteenluhta 
Untamalan nevalla. Riarehdon Matti Jaakonpoika 
Eilo oli sieltä korjannut heinän sinä kesänä, mutta 
Lehmäjoen Pentti Antinpoika väitti niityn 
kuuluvan hänen talonsa vanhaan nautintaan. Pentti 
selitti, että tuota vetistä niittyä tai 
nevanrantapöheikköä ei korjattu joka vuosi, vaan 
vain kuivina aikoina, kuten nyt Matti oli tehnyt 
kolmena viime vuonna. Pentti oli tullut 
Lehmäjoelle vävyksi parikymmentä vuotta sitten 
eikä ollut Lähteenluhdasta heinää korjannut, mutta 
oli appivanhemmiltaan kuullut, että niitty olisi 
heidän. Sen kummempia todisteita Pentillä ei ollut, 
joten Matti sai pitää heinänsä, ellei Pentti pystynyt 
pitävästi osoittaamaan niittyä omakseen. 
Syynimiehet Erkki Markunpoika ja Matti Knaapi 
kuitenkin pantiin liikkeelle ja he vahvistivat, että 
Matin ja Pentin niittyjen raja alkoi miesten latojen 
välissä olevasta rajapaalusta (joka kaiketi 
tarkastuksen yhteydessä pystytettiin) ja jatkui siitä 
ylös metsään, jossa miesten vielä piti keskenään 
sopia rajan kulusta.3 

 
Talven 1658 käräjillä etsittiin Untamalan nevalla 

olleen Kurunperän niityn oikeaa haltijaa. Kuivilan 
Yrjö Luukkaanpoika esitti useiden todistajien 
lausuntoja siitä, että kyseinen nevaniitty oli 
vanhastaan kuulunut hänen talolleen, mutta 
edelliskesänä Heikkolan Matti Hirvi oli mennyt 
korjaamaan sieltä heinän. Myös tämä niitty oli niin 
märkä, että sen pystyi korjaamaan vain kuivina 
kesinä. Oikeus määräsikin Simo Vaismaan ja Matti 
Knaapin määrittämään kiistanalaisen niityn rajat, 
minkä jälkeen Yrjö ja hänen jälkeläisensä voisivat 
pitää sitä selvänä omaisuutenaan.4 Matti Hirvellä 
oli muidenkin kanssa epäselvyyttä Untamalan 
niittyjen rajoista. Matti Kaustinen ja Lehmäjoen 
Risto Knuutinpoika joutuivat 1661-62 vieraina 
miehinä tutkimaan millä tavalla Hirven ja 
Knuuttilan niityt olivat Untamalassa vanhastaan 
jakaantuneet, minkä jälkeen loput voitaisiin jakaa 
Heikkolan kylän tai jakoveljien kesken kunkin 
veroluvun mukaan.5 

 
Jo vuoden 1651 talvikäräjillä oli Heikkolan, 

Ritarilan ja Kuivilan isäntien pyynnöstä laitettu 
vieraat miehet tarkastamaan kuinka suuren osan 
Untamalan nevaa heistä kukin voisi saada. 
Tarkastus venyi, sillä vasta vuoden 1659 

J 
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syyskäräjillä asiaan palattiin ja todettiin, että 
heikkolalaiset eivät voineet todistaa omakseen kuin 
erään raivion Perttu Ritarin veromaan saran luona. 
Tämän raivion ja vieressä olevan raivaamattoman 
maan heikkolalaiset antoivat naapurilleen Pentti 
Simonpojalle siitä hyvästä, että hän oli 
tarkastuksen yhteydessä maksanut vieraiden 
miesten palkkion ja ruokkinut ja oluella juottanut 
heidät.6 

 
Kaikki nämä tapaukset toistavat yhtäpitävästi 

samaa tarinaa: Untamalassa oli heinäniittyjä - sekä 
litimärkiä nevoja että joka vuosi korjattavaksi 
kelpaavia luoman rantoja, joille oli raivattavissa 
lisää niittyä ja ehkä peltoakin. Oli selvää, että 
Untamalan niittyjen heinää tultiin korjaamaan 
lähikylistä, metsäpolkujen takaa Lehmäjoelta, 
Kuivilasta ja Heikkolasta. Riarehdon mies 
Kyrönjoen toiselta puolelta oli poikkeus ja kukaties 
kotoisin joen pohjoispuolelta. 

 
Joidenkin heinäntekijöiden tai tervanpolton 

apumiesten mielessä alkoi 1680-luvulla elää ajatus, 
että Untamalan luomalle voisi vaikka perustaa 
talon. Kolme miestä ryhtyi tuumasta toimeen, ja 
vuonna 1691 he saivat käräjiltä virallisen luvan. 
Untamalan ensimmäiset uudisasukkaat olivat Yrjö 
Hannunpoika Rautio, joka lähti Pelmaalta, sekä 
Matti Erkinpoika Lammi ja Jaakko Mikonpoika 
Ventä. Nimismiehen ja valittujen lautamiesten 
avustuksella miehet sopivat talojensa rajoista, 
kiinnekohtana Untamalan luoma. Matti Lammi sai 
luoman rannat molemmin puolin 
Lavianmaankorvesta Vedenvuotoon pellon 
eteläpuolelta niin että hänen rajamerkkinsä luoman 
eteläpuolella olivat Vedenvuodossa ja 
Luomanmaankorven kannaksella ja pohjoispuolella 
koivuun merkittyinä vähän mainitun rajan 
yläpuolella. Tästä alaspäin hallitsi luoman rantoja 
kummaltakin puolelta Jaakko Ventä aina 
Luomankoukkuun asti ja siitä eteenpäin Yrjö 
Rautio Sompinluoman suulle saakka. Jaakon 
rajojen sisällä Luomankoukussa Yrjö sai viljellä 
luoman eteläpuolella pientä kytöä, joka erotettiin 
paaluilla.  Jaakolle kumminkin kuului luoman 
ranta, ja Yrjön kydön halki piti kulkea yhteisen 
karjakujan. Yrjö puolestaan maksoi Jaakolle 
runsaat kaksi ja Matille kolme kuparitaalaria siitä 
raivuutyöstä, jonka nämä olivat tehneet hänelle 
sovitulla maalla. Todettujen rajojen ylä- tai 
alapuolella luoman varressa olevaan kelvolliseen 
pelto- tai niittymaahan oli kaikilla kolmella 

yhtäläinen oikeus. Matti Lammille erotetun maan 
sisään jäi vielä Yrjö Karhun tervahauta, jota varten 
Karhun sovittiin saavan pitää tarvittava määrä 
maata luoman kummallakin puolella ja maa 
palautuisi Lammille kun tervanpoltto loppuisi.7 

 
Raution ja Lammin taloista tuli aikanaan juuri 

niillä nimillä Untamalan kylän maakirjatalot n:o 1 
ja n:o 2. Jaakko Ventä kuoli 1700 ja hänen Liisa-
leskensä piti taloa muutaman vuoden, kunnes sen 
isännyyden sai Juho Heikinpoika ja vielä ennen 
isoavihaa hänen poikansa Martti. Maakirjaan talo 
merkittiin nimellä Untamala. 

 
Oli selvää, että uusien talojen perustaminen 

aiheutti kahnauksia vanhojen talojen kanssa. Jo 
talven 1692 käräjillä Heikkolan Sameli Erkinpoika 
ja Simo Laurinpoika syyttivät Yrjö Rautiota kasken 
kaatamisesta heidän halkometsäänsä ja vaativat, 
että häntä kiellettäisiin polttamasta kaskeaan, koska 
polttaminen vaarantaisi koko metsän. Yrjö selitti, 
ettei hän halunnut polttaa maata kaskeksi, vaan 
pelkästään raivata niityksi. Sameli protestoi 
väkevästi, että oli suuri vääryys ruveta laittamaan 
metsään aitoja ja kytöjä ja raivioita ja sillä lailla 
vallata itselleen minkä kykenee. Oikeus suostuikin 
hänen vaatimukseensa, että nimismies sekä 
lautamiehet Simo Kauppilainen ja Matti Holkko 
laitettaisiin tarkastamaan ja jakamaan 
kiistanalainen metsä.8 

 
Samoilla käräjillä Heikkolan Tuurin Simo ja 

Lauri Matinpojat syyttivät kaikkia kolmea 
Untamalan uudisasukasta, että nämä olivat 
raivanneet niityn heidän vanhalle nautinnalleen. 
Heikkolan Yrjö Simonpoika todistikin, että tämä 
paikka Untamalan luoman varrella oli kylän jaossa 
osoitettu Simolle. Niinpä oli laitettava Matti 
Holkko tällä kerta lautamiestoverinsa Joakim 
Erkinpojan kanssa erottamaan Heikkolan kylän 
vanhat nautinnat Untamalan luoman varrelta sen 
mukaan kuin Yrjö Simonpoika näytti. 

 
Seuraavilla käräjillä syksyllä 1692 puolestaan 

Yrjö Rautio haastoi Heikkolan Matti Hirven ja 
Tuomas Juhonpojan vastaamaan siitä, että he olivat 
laittaneet ansoja hänen kartanonsa lähelle niin, että 
hänen lampaitaan oli mennyt niihin ja kuristunut. 
Matti ja Tuomas taas pitivät todennäköisempänä, 
että susi tai karhu olisi repinyt lampaat. Niiden 
kuolinsyy jäi selvittämättä, mutta Mattia ja 
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Tuomasta kiellettiin vastedes laittamasta ansojaan 
niin lähelle Yrjön kartanoa.9 

 
Seuraava olkoon todisteena tutkimuksen 

viimeistelyvaiheessa tarvittavasta tarkkuudesta 
sekä siitä, että muiden tutkijoiden kommentit ovat 
usein hyödyllisiä. Väitin nimittäin Untamalan 
asuttamista koskevassa Ylistaron historian 
käsikirjoituksen jaksossa, että neljäntenä 
uudisasukkaana Untamalaan olisi asettunut 1690-
luvun alussa Juho Erkinpoika Somppi, joka oli 30 
kuparitaalarilla ostanut torpan paikan Matti 
Aaponpojalta. Hälytyskelloja ei soittanut edes se, 
että käyttämäni lähteen mukaan Lehmäjoen Martti 
Matinpoika (Korkiakoski) katsoi, että Juho tuli 
niittyvaatimuksineen aivan liian lähelle hänen 
taloaan. Satakunta liuskaa myöhemmin kyllä 
kerron, miten Matti Aaponpoika ei toteuttanutkaan 
aikomustaan lähteä Lehmäjoen Sepänmaahan (eli 
nykyiseen Renkoon), vaan sinne menikin Juho 
Erkinpoika. Ilman Matti Lehtiön kommentteja 
tämä käsikirjoitukseni ristiriita olisi ehkä jäänyt 
minulta havaitsematta. (Lehmäjoen asutushistoriaa 
siis on se, että samaisilla käräjillä lautamies 
Knuutti Kaustinen tiesi, että Martti olikin se joka 
asettui uudisasutuksineen aivan liian lähelle Juhoa 
eikä päinvastoin. Niinpä ei kesän 1693 käräjien 
auttanut kuin laittaa nimismies Iisakki Gumse sekä 
lautamiehet Matti Yrjönpoika ja Matti Holkko 
toimittamaan Lehmäjoen uudisasukkaiden maiden 
katselmus. Koska Juho oli Marttia vanhempi 
uudisasukas, oikeus salli hänen pitää 
kiistanalaiselta niityltä korjaamansa heinän.)10  - 
Sepänmaan Juho Somppi kuoli 1695 tai 1696 ja 
hänen Marketta-leskensä piti taloa ensin yksin, 
kunnes 1698 meni naimisiin Heikki Juhonpojan 
kanssa. 

 
Takaisin Untamalaan: Vuonna 1694 sai Erkki 

Erkinpoika Pohto maaherralta oikeuden asettua 
uudisasukkaaksi Untamalan luomalle. 
Tavanomaiseen tapaan edellytyksenä oli, ettei 
asumus ollut liian lähellä kylää, minkä seikan 
nimismies Iisakki Gumse ja lautamies Matti 
Holkko olivat asianmukaisesti tarkastaneet. Erkille 
osoitetut maat alkoivat “Somppi Luoma alaisell 
ärell” ja jatkuivat aina Untamalan luomaan saakka. 
Samoihin aikoihin haki Simo Yrjönpoika oikeutta 
asettua Untamalaan. Nimismies oli tarkastanut 
paikan ja katsoi, että se ei ollut liian lähellä kylää. 
Pieneksi ongelmaksi nousi se, että Jaakko Ventä oli 
raivannut niityn paikalle, mihin Simo aikoi asettua. 

Oikeus kuitenkin salli Simon toimia 
suunnitelmansa mukaan, mutta hänen piti raivata 
Jaakolle yhtä hyvä uusi niitty sen tilalle, joka jäisi 
hänelle. Siihen saakka Jaakko saisi käyttää 
hyväkseen vanhaa niittyään.11 Simo ryhtyikin 
toimeen ja kaiketi teki Jaakolle vaaditun niityn. 
Lisäksi hän joutui kiistelemään Lehmäjoen Juho 
Erkinpojan kanssa kydöstä ja niittyraiviosta, minkä 
riidan nimismies Gumse ja lautamies Juho 
Laurilainen syksyllä 1695 ratkaisivat siten, että 
Juho sai pitää kydön Untamalan nevan takana ja 
Simo sen, joka oli niittyraivion luona Palaneen 
majan laaksossa.12 

 
Erkki Pohdon kohtalosta on hieman enemmän 

tietoa, sillä talven 1734 käräjillä Yrjö Raution 
Kaarina-leski kertoi, miten Erkki oli juuri ennen 
“suurta köyhyyden aikaa” alkanut raivata 
uudistaloa ja ehtinyt ensimmäisenä keväänä saada 
pystyyn navetan ja ladon, jotka kumminkin kesällä 
paloivat. Erkki rakensi tilalle uudet ja vielä saunan, 
mutta kuoli sitten nälkään vuonna 1697.13 
Seuraavana vuonna hänen Riitta- leskensä otti 
uudeksi miehekseen Matti Yrjönpojan. Maakirjaan 
talo merkittiin Sompiluoman nimellä ja sitä on 
sittemmin tullut Somppi. 

 
Simo Yrjönpoika Liisa-vaimoineen on mainittu 

jo vuoden 1696 henkikirjassa. Heidän talonsa 
merkittiin maakirjaan Kamariluomana, esiintyy 
myöhemmin nimellä Hauta ja tunnetaan kaiketi 
paremmin Hautaluomana. 

 
Jaakko Ventä ja Yrjö Rautio joutuivat kesän 

1694 käräjillä vastaamaan Heikkolan Yrjö 
Kaarlenpojan syytökseen, että olivat korjanneet 
heinää hänen niityltään. Untamalan miehet kiistivät 
että niitty olisi ollut Heikkolan miehen talon 
vanhaa nautintaa, eikä tämäkään kyennyt asiaa 
toteen näyttämään. Oikeuden päätös on 
perustelultaan kiintoisa: “Vastaajat, jotka 
uudisasukkaina niittyä eniten tarvitsevat”, saavat 
sitä käyttää kunnes Yrjö Kaarlenpoika todistaa 
nautintaoikeutensa. Toisenlaiseen ratkaisuun joutui 
tyytymään lehmäjokelaiseksi tässä mainittu Simo 
Yrjönpoika, jonka raivaama Untamalan luoman 
niitty osoittautui olevan Heikkolan Matti Hirven 
nautintaa, joten Hirvi sai pitää sieltä korjaamansa 
heinät.14  

 
Untamalaan suuntautui 1690-luvun 

alkupuoliskolla pienoinen ryntäys, mikä ei voinut 
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olla aiheuttamatta ristiriitoja uudisasukkaidenkin 
kesken. Samoilla kesän 1694 käräjillä “Untamalan 
ja Lehmäjoen” uudisasukkaat Simo Yrjönpoika, 
Yrjö Rautio, Jaakko Ventä ja Erkki Pohto 
valittivat, että Jaakko Matinpoika aikoi asettua 
uudisasukkaaksi heidän mailleen ja oli jo kerinnyt 
niittää heinän yhdeltä heidän niityistään. Jaakolla 
oli esittää maaherran päätös, jolla 
kihlakunnankäräjiä kehotettiin tarkastamaan voiko 
hän asettua Untamalaan uudisasukkaaksi 
tuottamatta haittaa vanhalle kylälle. Tällaista 
tarkastusta vastaan ei naapureillakaan ollut mitään, 
mutta he muistuttivat, että he joutuivat itsekin 
vähien niittyjensä jatkeeksi vuokraamaan niittyjä 
rintakylien taloilta. Käräjien lautakunta totesi, että 
Untamalassa oli jo kahdeksan uudisasukasta, jotka 
alituiseen olivat rintakyläläisten kanssa riidoissa 
omuuksista ja ettei kylään voinut sallia enää yhtään 
uutta ennenkuin maanmittari oli mitannut kylän 
maat ja antanut perusteet päätöksenteolle. Niinpä 
käräjät kielsi Jaakkoa tunkeutumasta Untamalan 
uudisasukkaiden maille, mutta salli hänen pitää 
kaatamansa heinän, koska hän oli toiminut hyvässä 
uskossa. Samaten todettiin, että Jaakko voisi hakea 
sellaisen torpanpaikan, joka ei haittaisi vanhempaa 
asutusta, ja antaa uskottujen miesten tarkastaa sen. 

 
Ennen 1690-luvun alkua Untamalan luomalla oli 

hiljaista. Liikettä aiheuttivat ajoittain 
tervanpolttajat, ja niityillä oli heinäaikaan väkeä. 
Muutamassa vuodessa luoman varsille kuitenkin 
nousi viiden savun uudiskylä (loput kolme 
uudistaloa olivat nykyisellä Lehmäjoella: 
Korkiakoski, Viitaluoma ja Sepänmaa), ja lisääkin 
asukkaita olisi ollut tulossa. Vähintään kymmenen 
aikuista ja lapset päälle merkitsi pientä 
kyläyhteisöä, josta kuului liki jatkuva rakentamisen 
ja raivaamisen ääni. Ensimmäisen kerran yli 
vuosisataan Ylistarossa rakennettiin uutta kylää ja 
raivattiin kokonaan uusia taloja. Niillä joilla oli 
halua ja uskallusta oli vihdoinkin mahdollisuus 
kokeilla. Sitä he vain eivät tienneet, että syksyllä 

1696 heidänkin päälleen humahtaisi kalman 
synkkänä nälkäkatastrofi, johon vasta pieniä 
peltotilkkuja raivata ehtineet uudisasukkaat olivat 
kovin puutteellisesti varustautuneita. 

 
Kaikki eivät siitä selvinneetkään, mutta vuonna 

1700 viranomaiset olivat valmiit ottamaan kantaa 
siihen, milloin uudistaloista tulisi manttaaliin 
pantavia verotaloja. Raution talossa oli kaksi 
tynnyrinalaa hietamaasta kuokittua peltoa ja 
kymmenen häkinmaata raivattua niittyä ja siitä 
määrättiin vuonna 1705 1/4 manttaalin verotalo. 
Samana vuonna pantiin 1/4 manttaalisena  verolle 
Lammi, jolla oli 1700 myös kaksi tynnyrinalaa 
peltoa ja 10-12 häkinmaata niittyä. Jaakko Vennän 
perustamassa talossa oli vuonna 1700 kaksi 
tynnyrinalaa peltoa ja 12-14 häkinmaata niittyä. 
Koska pedot olivat tuottaneet talon karjalle suuren 
vahingon, talo sai vuoden enemmän verovapautta 
kuin naapurinsa ja määrättiin verolle vasta 1706 
Untamala-nimisenä 1/4 manttaalin talona. 
Kamariluomalla ei vuonna 1700 ollut vasta kuin 
yksi tynnyrinala peltoa ja 9-10 häkinmaata niittyä. 
Se määrättiinkin vasta vuodesta 1709 verolle 1/6 
manttaalin talona. Samana vuonna määrättiin 1/8 
manttaalin talona verolle Sompiluoma, jonka pellot 
ja niityt olivat saman kokoiset kuin 
Kamariluoman.15 

 
Untamalan talo käy esimerkiksi siitä, miten 

nopeasti uudisasumus saattoi kasvaa. Syksyllä 
1705 pidetyssä syynissä nimittäin todettiin, että 
talossa oli jo viisi tynnyrinalaa 31 kapanalaa 
peltoa, yksi tynnyrinala 21 kapanalaa poltettua 
kytöä joka voitiin vielä muutaman kerran kylvää, 
sekä 39 häkinmaata niittyä. Myös kaikki 
tarpeelliset rakennukset talossa oli ja kahdeksan 
lehmää sekä muuta karjaa. Ainoa hevonen tosin oli 
vanha ja raihnas, mutta yhdessä juuri koetun 
kadonkaan kanssa se ei riittänyt verovapauden 
jatkamiseen.16 

 
Lähdeviitteet 
“Kär” viittaa Isonkyrön käräjiin. 
1. Kär 28.4.1650. 9. Kär 10.10.1692. 
2. Kär 4.-8.8.1657.  10. Kär 12.-14.8.1693. - Lisäksi täyd. Matti Lehtiön materiaalin perusteella. 
3. Kär 19.-24.10.1657, 29.3.-2.4.1658  
ja 5.-10.7.1658. 11. Kär 3.2.1694. 
4. Kär 29.3.-2.4.1658. 12. Kär 10. jne 2.1696. 
5. Kär 14.-16.10.1661 ja 3.-6.3.1662. 13. Kär 8.2.1734. 
6. Kär 17.-21.10.1659 14. Kär 17.8.1694. 
7. Kär 22.8.1691. 15. Kär 28.2.1700. 
8. Kär 5.-7.3.1692. 16. Kär 17-18.9.1706 
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Matti Lehtiö 

Puurot ja vellit sekaisin? 
uuret-julkaisun numerossa 2/01 oli tarina 
pääasiassa Isonkyrön Tuuralan kylässä 
vaikuttaneesta Perttu Pertunpojasta ja hänen 

perheestään. Heille mainittiin mm. syntyneen 
Hevonkosken kylän Pikkalan talossa tytär Susanna 
(12.1.1727). Samat syntyneiden luettelot 
mainitsevat Tuuralan kylän Pakkalassa 
samannimiselle avioparille ja kasteessa saman 
Susanna-nimen saaneen tyttölapsen syntyneen 

kahdeksan päivää myöhemmin (20.1.1727). Onko 
kysymyksessä kaksi samannimistä avioparia vai 
onko kysymyksessä virhe? 

 
Perttu Pertunpojan elämänvaiheisiin kyseisellä 

ongelmalla ei ole suurtakaan merkitystä, Asiaa 
tarkemmin tutkiessani huomasin kuitenkin siinä 
seikkoja, joiden vuoksi se kannattaa ottaa yleisellä 
tasolla esiin. 

 
Ote Isonkyrön syntyneidenluettelon puhtaaksikirjoitetusta versiosta vuodelta 1727: 
05.1.1727 09.1.1727  Johan  Hissa Maria Jonasd:r Hendrich 
12.1.1727 15.1.1727 Hewoncoski Bertil Bert.s. Pickalanen Walborg Andersd:r Susanna 
11.1.1727 15.1.1727 Napo Erich  Uotilanen Maria Simonsd:r Susanna 
12.1.1727 15.1.1727 Yryselä Johan  Hurri Susanna Jöransd:r Hendrich 
20.1.1727 22.1.1727 Heickola Mattz  Kåcki Maria Simonsd:r Matthias(20/2 51) 
12.1.1727 13.1.1727 Backala Hr. Israel Ingrid  Aenelia Gabriel 
20.1.1727 21.2.1727 Backala Bertil Bertilsson Walborg Andersd:r Susanna 
26.1.1727 28.1.1727 Lehmäjoki Jacob  Nikulanen Carin Zacharia’d:r Susanna 
3.2.1727 05.2.1727 Ulwila Simon  Plucka Carin Christiernsd:r Margaretha 

 
Ylläolevasta otteesta löytyy molemmat nyt 

tutkimuksen alla olevat merkinnät Perttu 
Pertunpojalle ja hänen vaimolleen syntyneistä 
Susanna-nimisistä tyttäristä. Taulukon 
vasemmanpuoleinen päivämäärä on syntymäaika ja 
sen oikealla puolella oleva päivämäärä kasteaika. 
Kirjausten järjestys on muotoutunut kasteajan 
perusteella, kuten on luonnollista. Listassa on 
kuitenkin kaksi silmäänpistävää poikkeusta. 
Pakkalan talossa syntyneiden Herra Israelin 
(Alftanus) ja ”toisen” Perttu Pertunpojan lapsen 
kasteaika poikkeaa tästä säännöstä. Perttu 
Pertunpojan lapsi on lisäksi kastettu luettelon 
merkinnän mukaan kuukauden kuluttua 
syntymästään. Näin pitkä aika syntymän ja 
kasteelle viennin välillä on poikkeuksellista, 
varsinkin kun heidän jälkeensä kastetuksi merkitty 
Jaakko Nikulan lapsi olisi sen mukaan kastettu 
”Pakkalan” Susannaa kuukautta aikaisemmin. 
Alkuperäisessä kastettujen luettelossa syntymä- ja 
kastepäivän perään ei merkitty kuukautta, jos ne 
tapahtuivat samassa kuussa. 
Puhtaaksikirjoitettaessa kuukausi on merkitty vain 
selvyyden vuoksi. Alkuperäisessä kastettujen 
luettelossa Pakkalassa talossa syntyneeksi merkityn 
Susannan kastemerkinnän kohdalla on kirjattu 
pelkkä päivä, ilman kuukausimerkintää, joten 
puhtaaksikirjoituksessa on tapahtunut virhe. Tämä 
ei kuitenkaan poista listan epäjärjestystä. 

 
Kahden Pertun ja Vapun ongelmaa kannattaa 

lähestyä tutkimalla heidän lastensa kummeja. 
”Pikkalan” Susannan kummeiksi on merkitty: 
Heikki Tuura, vaimo Liisa Jaakontytär Tuura, 
Pietari Pollari, piika Anna Jaakontytär Tuuralasta 
ja renki Jaakko Jaakonpoika. ”Pakkalan” Susannan 
kummeina mainitaan: Heikki Tuura, vaimo Liisa 
Jaakontytär Tuuralasta, Pietari Pollari, piika Anna 
Antintytär Tuuralasta ja renki Jaakko 
Jaakonpoika. Verrattaessa nimilistoja huomataan, 
että viidestä kummista neljä on samoja henkilöitä 
ja viidennenkin kohdalla etunimi ja kylä ovat sama, 
vain patronyymi eri. Mitä tämä kertoo meille? Kun 
samannimisellä avioparilla on samanniminen tytär, 
jolla on yhtä patronyymieroa lukuun ottamatta 
samat kummit, täytyy kysymyksessä olla samat 
henkilöt varsinkin, kun alueelta ei ole paikallistettu 
toista samannimistä avioparia. Miten virhe sitten 
syntyi? Edellä esitettyyn kysymykseen emme osaa 
antaa varmaa vastausta, ainoastaan arvion. 
Todennäköisesti kaikki edellä olevat useat sotkut 
selittyvät Israel Alftanuksen oman lapsen 
syntymästä, joka sekoitti hänen normaalin 
merkitsemisrutiininsa. Oppi selvityksestä on se, 
ettei puhtaaksikirjoitettuihin merkintöihin voi aina 
luottaa, aina ei edes alkuperäisiin. 

J 
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Pauli Kukko 

Alexander Klankin taustasta 
lexander Juhanpoika Klankki, syntynyt 
25.2.1718 tai __.2.1717, kuoli 27.7.1774, 
ikä 57 v 6 kk, pitäjänkräätäri, Hyyriän 

kylän Klankin talon isäntä, kirkkoväärti ja 
lautamies Vähässäkyrössä. Sukuperää etsitään 
Merikaarrosta. Alexander Klankki, aikansa 
paikallinen vaikuttaja Vähässäkyrössä, herättää 
jatkuvasti kysymyksiä. Hänen syntyperänsä ei ota 
avautuakseen tutkijoille. Siksi taas kertaus ja 
viimeisimpiä havaintoja, jos jollekin syntyisi uusia 
oivalluksia. 

 
Vuonna 1739 ilmestyi Merikaarrossa 

henkikirjoihin ja pian myös kirkonkirjoihin 
pitäjänkräätäri Alexander Juhanpoika. Hän nai 
Merikaarron Skarrasta Valpuri Tuomaantyttären ja 
hankkiutui sitten Hyyriän kylän Klankin talon 
isännäksi. Ei ole tietoa, millä kaupalla hän sinne 
tuli. Sukulunastusoikeudesta johtuen voisi olettaa, 
että joko Alexanderilla tai Valpurilla oli jotain 
sukuyhteyttä sinne, muuten olisi isännyys voinut 
jäädä lyhytaikaiseksi. Yhteyttä ei ainakaan vielä 
ole voitu osoittaa. Liikanimen Klank(ki) Alexander 
on saanut tästä hallitsemastaan talosta. Viitettä 
siihen, että hänellä olisi yhteyksiä Isonkyrön 
Klang-nimisiin sotilaisiin, ei ole tullut esiin. 

 
Alexander on jättänyt jälkeensä laajan suvun. 

Tytär Anna, syntynyt 2.12.1745, nai Erkki Hutilan, 
jonka kanssa hänellä oli puolen tusinaa lasta. Erkin 
kuoltua Anna otti Hutilan uudeksi isännäksi renki 
Matti Matinpojan. Toinen tytär Maria oli miniänä 
Uusitalossa, Susanna Akkolassa ja Liisa emännöi 
kotona Klankissa puolisonaan Mikko Mikonpoika. 
Alexanderin tytär Priitta, s.1759, avioitui 
isokyröläisen Juha Simonpoika Tuuran kanssa. 
Merkittävä mies Alexander on sen vuoksi, että hän 
nousi lautamieheksi ja kirkkoväärtiksi, jonka 
nimikirjoitus löytyy kirkkoherran nimen ohella 
Vähänkyrön seurakunnan tilien allekirjoituksena 
ainakin v.1767–73. Käsialasta päätellen itse 
kirjanpito ei ollut hänen tekemänsä. 

 
Suomen kielen kirjallinen taito nosti 

Vähässäkyrössä varhain päätään, vaikka ruotsi 
säilytti asemansa virkakielenä vuoteen 1809 asti. 

Venäjän vallan tullessa ruotsi menetti valta-
aseman, joten kyläkuntien yksityiset asiakirjat 
tehtiin sen jälkeen yleisesti suomeksi, ainakin 
Merikaarrossa. Taitoa oli kuitenkin jo pitkältä 
ajalta, ja Alexander kirjoitti suomea ainakin 
vuonna 1760. Virittäjä-lehdessä vuodelta 1931 on 
Kustaa Vilkunan artikkeli ”Suomenkielisiä 
asiakirjoja Vähästäkyröstä 1700-luvun 
jälkipuoliskolta.” Näiden Kansallisarkiston 
Vähänkyrön kokoelmassa olevien asiakirjojen 
joukossa on asiakirja: ”Wona 1760 sinä 8. Iuliunes 
on wärderingi pidetty Iacob Erikin poian Kaian 
oman  anomisen päle hänen vaimovainaians 
kuoleman Iälken/..……./. anomisen iälken kirioita 
alexand Klank.” Asiakirjasta on toinen kappale 
VMA/EPO/Taloarkistot: Sauso. 

 
Kansallisarkiston kokoelmaan kuuluu myös: 

”Wona 1762 sinä 3. päivänä heinäkus ovat 
alakirioidaiat verteranet sen vähän omaisuden 
kuin on olut soldatin Mickel Pyörkgvistin leskelä 
Anna Toman Tyttärelä lesken oman anomisen 
pääle välilä lesken ja hänen 3. poikansa  / Kirioida 
Alexand: Klank. Asiakirjasta on toinen kappale 

VMA/EPO/Taloarkistot, Vaali. Samalla arkilla edellisen 
kanssa on myös Alexanderin oikeaksi todistama ja 
todennäköisesti laatima pöytäkirja soldatin 
Pyörgvistin jäämistön huutokaupasta sekä 
Alexanderin. todistamana ja mahdollisesti 
kirjoittamana kuittaus, että leski Anna on 
luovuttanut isän pojille jättämän perintöosuuden 
näiden holhoojalle Juho Eliaksenpoika Mairolle. 
Samaan liittyy luettelo siitä, mitä muuta äiti pojille 
näiden kasvaessa lupaa. 

 
Kokoelmassa on vielä asiakirja kesäkuun 6 

päivältä 1761 Iacob Eleuin ja hänen poikansa Matz 
Iakonpoian välillä laaditusta perintö- ja 
syytinkisopimuksesta, jossa määritellään 
molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. 
Sivuhuomiona voi olettaa, että Alexander hallitsi 
jotenkin myös ruotsinkieltä, joka on vaikuttanut 
hänen suomenkieleensäkin. Selvänä esimerkkinä 
ruotsin mukainen sanajärjestys yllä olevassa; 
”välillä lesken ja hänen 3. poikansa.” 

 
 

A
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Kuka Alexander oli? 

Alexanderin syntyperästä ei ole selvyyttä. 
Syntymäaikakin on epäselvä. Ensi kerran 
syntymäaika on merkitty Vähänkyrön 
väestöluetteloon eli ikäkirjaan vuonna 1750. Silloin 
on kirjattu 25.2.1718. Myöhemmin on rippikirjaan 
kirjattu helmikuu 1717, ja se sopii aika hyvin 
yhteen kuolinpäivän ja kuoliniän kanssa. 
Alexanderin vanhempia ja syntymäpaikkaakaan ei 
ole voitu määritellä. Jotain vihiä suvusta ja siihen 
kuuluvasta isäksi sopivasta Juhasta on löytynyt, 
mutta todistamatta. 

 
Varhaisin merkintä hänestä on Isonkyrön 

henkikirjassa, jolloin hänet mainitaan Ikolan kylän 
Komsin talon renkinä 1732, jolloin hän oli juuri 
täyttänyt 15 vuotta. Seuraava merkintä hänestä on 
Mustasaaren talvikäräjillä 1735 (s.187), jolloin 
sotamies Juho Pietarinpoika Vähänkyrön 
Saarensivulta vaati vaimonsa puolesta 
lapsenelatusmaksua Alexander Juhonpojalta 
lapsesta, jonka tämä oli naisen kanssa yhdessä 
siittänyt. Asiaa ei oteta Mustasaaressa 
käsiteltäväksi, ”koska lapsi on siitetty 
Isossakyrössä, kantaja asuu Vähässäkyrössä ja 
vastaaja täällä.” 

 
Isonkyrön henkikirjoissa Alexanderista on 

merkintä vuosina 1736–37, jolloin hän on Ritaalan 
kylässä Kauppilan talossa pitäjänkräätäri Jaakon 
renkinä, tarkoittanee kisällinä. Hän on kuitenkin 
liikkeellä, ja on todistajana Laihian  käräjillä 
1.10.1736 (s.492). Seuraava tiedossa oleva 
henkikirjamerkintä on Vähänkyrön Merikaarron 
Vaalin talossa v.1739 ja Törvissä v.1740–44. 
Hänet on myös merkitty rippikirjaan Törvin 
sivulle, jossa epäselvä merkintä nimen edessä ( 
Sk.H tai St.H) saattaisi tarkoittaa 
pitäjänkäsityöläistä. Ja pitäjänkräätäri hän oli. 

 
Seuraava sukuperään viittaava merkintä on 

Vähänkyrön käräjäkunnan ilmoitusasiain 
pöytäkirjasta 23.10.1749 alkaen sivulta 793: 
”Talokas Matti (Antinpoika) Störvi kuoli viime 
kesänä jättäen lapsia. Kuolinpesän puolesta Matti 
Knooka anoi asianmukaista jakoa, jota 
toimittamaan nimettiin  pitäjänkirjuri Israel Gumse 
sekä lautamiehet Mikko Kukko ja Simo Parkkari. 
Niille lapsille, jotka vielä ovat alaikäisiä, nimettiin 
holhoojaksi ja heidän etujensa valvojaksi talokas 
Alexander Klankki, joka on lähin sukulainen ja 
muuten tehtävään esteetön.” 

Edellä oleva antaa aiheen tutkia Störvin 
lähisukua ja sieltä sukuyhteyttä Alexanderiin. 
Tämän täytynee olla Störvin puoleinen sukulainen 
eikä lasten äidin puolelta, sillä hänen ensimmäisiä 
virkatoimiaan on perätä aiemmin kuolleen äidin 
saamatta olevaa perintöosaa tämän kotoa Trastista. 
Matti Störvillä ei kuitenkaan ollut veljiä ja ainoa 
sisar, kotona asuva Maria, oli naimaton. Myöskään 
Matti Antinpoika Störvin isällä ei ollut veljiä, ja 
sisarten miehistä eivät kaikki ole tiedossa. Jonkun 
sisaren mies voisi olla nimeltään Juho, ja 
Alexanderin isä. Nämä tädit, heidän miehensä ja 
lapsensa olivat mahdollisesti esteellisiä Matin 
lasten kummeiksi, sillä heillä saattoi olla 
perintösaatavia talosta. Silloin heidän etunsa olisi 
mennyt ristiin lasten edun kanssa. Näin 
Alexanderia ei tarvinne kovin pontevasti etsiä 
tältäkään suunnalta. 

 
Toisaalta Matin isoäiti oli Seppälästä, joten siitä 

suvusta löytyy Matille pikkuserkkuja, mm. Lauri 
Simonpoika Seppälä tai kuolinpesän asiamiehenä 
ollut Matti Knooka, jos tämä oli poika-Matti 
Knooka. Isä-Matti olisi vielä läheisempi, mutta oli 
tuolloin jo 60-vuotias. Seppälä-teoria täytynee 
hylätä, koska Aleksanteri lähimpänä sukulaisena 
sivuutti Seppäläiset pikkuserkut. Matti Störvin äiti 
Maria Markuksentytär oli Merikaarron Skarrasta, 
jossa tuolloin emännöi Matin serkku Priitta 
Mikontytär Skarra. Tämän serkun mies kuitenkin 
kuoli samana vuonna. Lapset olivat tyttäriä. Näistä 
Valpuri oli myöhemmin, ja perunkirjoituksen 
aikaan, Aleksanterin vaimona. Aleksanteri oli siis 
Matin serkuntyttären mies. Tämä on selkeä tieto, 
mutta riittääkö yhteys siihen, että hänet  todettaisiin 
lähimmäksi sukulaiseksi ja nimettäisiin etäällä 
asuvien lasten holhoojaksi. 

 
Skarrasta löytyy toinenkin mahdollisuus. Maria 

Markuksentyttären isällä Markus Skarralla oli 
aviolastensa lisäksi Juho Markuksenpoika -niminen 
poika, mikä tulee ilmi Vähänkyrön käräjillä 
10.03.1702, (s. 453): ”Juha Markuksenpoika 
Merikaarrosta vaati isältään Markus Skarralta, 
mitä vaille oli lapsena jäänyt.  Markus sanoi, että 
jos tämä avioton poika olisi lapsena tullut hänen 
luokseen, hän olisi tätä huoltanut lainmukaiset 4 
vuotta.”  

Edellä oleva Juha oli Matti Störvin äidin veli isän 
kautta ja säädystään huolimatta suvun kanssa 
tekemisissä. Vuonna 1706 Juha Markuksenpoika 
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oli kummina Parkkarissa lapselle, jonka isä oli 
Skarralaisten serkku. Jos tämä Juha oli 
Alexanderin isä, Alexander oli Matti Störvin 
serkku, mutta ei omien etujen takia esteellinen 
lasten holhoojaksi. Muuta Juha-nimistä ei Störvin 
lähisuvusta ole tullut esiin. 

 
Matti Störvin ja Alexanderin lasten 

kummiluettelot eivät vahvista yhteyksiä 
Alexanderin ja Matti Störvin välillä. Skarrasta oli 
Störvin kummeina Priitta Mikontytär ja tämän mies 
Tuomas kahdella Störvin viidestä lapsesta. 
Valporia tai tämän sisaria ei ollut. Klankin 
kummeissa merikaartolaiset olivat vahvasti 
edustettuina, mutta Störviä ei näy. Valitettavasti 
Alexanderin ja Juha Markuksenpojan vaiheet ovat 
hämärässä 1700-luvun alkupuolella. Mustasaaresta 
löytyy kaksikin Juha Markuksenpoikaa, mutta suku 
on tutkimatta. Näin edellä olevat tuumailut jäävät 
todistamatta oleviksi mielikuvituksen tuotteiksi. 
Toivonkipinäksi jää, että sieltä löytyy 
Skarralaisesta Juhasta ja Alexanderista lisää. 

 

Vähäkyrö 6.4.1738, (s. 354): 

Merikaartolaisen Matti Antinpojan (Störvi) 
toivomuksesta nimettiin toimitusmiehet jakamaan 
Matin edesmenneen isän Antti Juhonpojan 
jäämistö leski Maria Markuksentyttären, 1 täysi-
ikäisen pojan ja naimattoman tyttären kesken. 
Samoin toimitetaan jako Matin edesmenneen 
vaimon Valpuri Jaakontyttären jälkeen mainitun 
miehen, 3 pojan ja 2 tyttären kesken. 

Vähäkyrö 6.3. 1708, (s.376): 

Antti Juhonpoika Merikaarrosta esittää 
sopimuksen 13.2.1708 edesmenneen Juho 
Heikinpojan jäämistön arvioinnista ja jaosta 
perillisten kesken, joita ovat: 1. elossa oleva leski 
Valpuri Mikontytär, 2. poika Antti Juhonpoika, 3. 
edesmenneen Valpuri Juhontyttären alaikäiset 
lapset Lauri Yrjönpoika ja Maria Yrjönpoika, 
joiden holhooja Simo Kukko oli myös paikalla, 4. 
Maria ja 5. Kerttu Juhontytär, 6. Liisa ja hänen 
holhoojansa Simo Simonpoika Seppä, 7. Aune ja 8. 
Kaisa Juhontytär. Todettiin, että leskellä on 
isänperintöä Seppälässä. Antti maksaa 
kanssaperillisille kiinteästä ja irtaimesta 30 
taalaria kullekin. 

 
Vähäkyrö 27.1.1703, (s.11): 

Juho Markuksenpoika Merikaarrosta valitti, että 
Simo Juhonpoika sieltä oli nimitellyt häntä 
huoranpenikaksi ja sanonut, ettei hän ole 
kelvollinen juomaan kannusta muiden kanssa. 

 
Vähäkyrö 24.9.1697, (s. 372): 

Juho Jaakonpoika ja Simo Antinpoika 
Merikaarrosta vaativat Lauri Mikonpojalta 
(Seppälä ?) ja Antti Juhonpojalta (Störvi ?) 
perintöä äidinisänsä veljentyttären lapsettomana 
kuolleen Maria Matintyttären jälkeen, mutta Lauri 
ja hänen sisarensa Valpori ja Priitta ovat vainajan 
serkkuja ja siten lähimpiä perillisiä. Päätettiin että 
mainitut 3 sisarusta saavat pitää perinnön ennen 
kantajia. 
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Matti Lehtiö 

Vähänkyrön Mäkkylän talon asukkaita ja sukua osa II 
 

Mäkkylän talon asukkaita koskeva ensimmäinen 
jakso (Juuret 3/2001) päättyi Mäkkylän 
isäntäparina v.1665–97 toimineiden Heikin ja 
Liisan sekä heidän viiden lapsensa osittaiseen 
esittelyyn. 
 
 
Heikki Tuomaanpoika alk. Laturi 
Mäkkylän isäntä v.1665–97 
Liisa Matintytär Mäkkylä 
Lapset: 
Marketta s.n.1665 naimisissa, jälkeläiset? 
Aune s.n.1670 naimaton 
Tuomas s.n.1672 naimisissa, yksi tytär 
Matti s.n.1673 Mäkkylän seuraava isäntä 
Vappu s.n.1686 naimaton 
 

Napuen taistelun kynnyksellä Mäkkylän talossa 
asui sitä isännöivä Matti Heikinpoika vaimonsa 
Marketta Eliaantyttären kanssa sekä hänen 
vanhemman veljensä Tuomaan tytär Liisa uuden 
puolisonsa Juhon kanssa. Lisäksi talossa oli 
Tuomas-niminen renki ja Susanna-niminen 
piikatyttö. Napuen taisteluun 19.2.1714 talosta 
lähtivät sekä Matti että Juho, ja heidän molempien 
kohtaloksi tuli kaatua taistelussa, jolloin talon hoito 
jäi talon leskien varaan – onneksi molemmilla oli 
jo lähes aikuisia lapsia. 

 
Vaikka talonpito olikin jäänyt leskien varaan, ei 

Mäkkylän tilanne kuitenkaan ollut toivottaman 
huono. Miehitysvallan aikaisen vuoden 1719 
veroluettelon perusteella, Mäkkylän talon 
verotusarvo oli Tervajoen kylän korkein, yhdessä 
Hakalan ja Kempuksen talojen kanssa: 5/32 
manttaalia. Mäkkylässä oli saatu kylvöön 1 tynnyri 
ruista ja 22 kappaa ohraa, kun kylän pienin 
kylvömäärä oli ainoastaan 8 kappaa ohraa 
(Panula). Hevosta talosta ei löytynyt, joten 
kylvötyöt oli talon yhden härän varassa. Lehmiä 
navetasta löytyi 3 ja lisäksi kasvamassa oli 2 
vasikkaa, joka yhteismäärä oli kylän suurimpia. 
Verotusvuonna talo oli lisäksi saanut uuden 
isännän, kun Liisa Tuomaantytär oli avioitunut 
kolmannen kerran. Mutta siirtykäämme 
seuraamaan talon asukkaiden vaiheita. 
 
 

Liisa Tuomaantytär ja hänen jälkeläisensä 
 

Liisa Tuomaantytär oli siis Tuomas Heikinpoika 
Mäkkylän ainoa lapsi ja hänen vaiheitaan 
käsiteltiin osittain jo tutkimuksen ensimmäisessä 
osassa. Kertauksena mainittakoon, että hän avioitui 
ensiksi Simo Rullon kanssa, jonka kanssa hän yritti 
saada Mäkkylän taloa itselleen, perustaen 
vaateensa siihen, että hänen isänsä Tuomas oli 
Heikki Mäkkylän vanhin poika. Liisan puoliso 
Simo kuoli nuorena vuonna 1709 ja Liisa avioitui 
uudelleen seuraavana vuonna 1710, Juho-nimisen 
miehen kanssa. Tämäkään avioliitto ei ollut 
pitkäikäinen, sillä Juhon kaatui Napuen taistelussa 
19.2.1714, jolloin Liisa jäi toistamiseen leskeksi. 

 
Ensimmäiset asiakirjatiedot Napuen taistelun 

jälkeen ovat vuodelta 1719, joiden sisältöön jo 
edellä tutustuimme. Talon isäntänä mainitaan 
tällöin Matti Mäkkylä, joka oli Liisa 
Tuomaantyttären kolmas aviomies. Matti 
Mäkkylän patronyymiksi paljastuu ensimmäisissä 
rippikirjoissa Matinpoika, jonka johdosta hänet voi 
helposti yhdistää Mäkkylässä ennen isoavihaa 
isännöineen Matti Mäkkylän pojaksi. Koska Matti 
Matinpoika oli vanhempi kuin taloa ennen 
isoavihaa hallinneen isännän lapset, isännyyden 
siirtyminen hänen harteille oli luonnollista. Matti 
Matinpoika oli syntynyt vuonna 1689, mutta hänen 
syntymäkotinsa ei ole selvinnyt. Tutkimalla 
Mäkkylän talon vaiheita, selviää, että talo 
jakaantuu myöhemmin kahtia, jolloin toisen puolen 
isännäksi mainitaan Matti Matinpoika ja toisen 
puolen Matti Heikinpoika Mäkkylän jälkeläinen. 
Näin siis Liisa Tuomaantyttären jo vuonna 1709 
esittämä vaatimus Mäkkylän talon siirtymisestä 
hänen hallintaansa toteutui puolittain 30 vuoden 
viiveellä. Matin Matinpojan ja Liisa 
Tuomaantyttären isännyyden alkuna voidaan pitää 
vuotta 1720, sillä vuoden 1725 käräjillä Mäkkylän 
vanha emäntä Marketta Eliaksentytär kertoi 
luovuttaneensa tilan hallinnan 5 vuotta sitten. 

 
Liisa Tuomaantyttären ensimmäisestä avioliitosta 

Simo Rullon kanssa oli elossa oleva Priitta-
niminen tytär, joka kuitenkin näyttää pysyneen 
naimattomana koko elämänsä. Keskimmäisestä 
aviosta Juho-nimisen miehen kanssa, ei elossa 
olevia lapsia tiedetä olevan. Sitä vastoin Liisan ja 
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Matti Matinpojan aviosta tiedetään useitakin lapsia. 
Matin isännyysajasta Mäkkylästä ei ole paljon 
kirjallisia dokumentteja, yksi sentään, josta selviää 
Matin sadon osittain tuhoutuneen riihen palossa 
aikana, jolloin jokainen viljanjyvä olisi ollut 
tarpeen. 
 
Vähänkyrön syyskäräjät 24.10.1724, (s. 748): 

Leskivaimo Susanna Matintytär Tervajoelta 
kertoo, että hänen naapurinsa Matti Mäkkylä käytti 
hänen riihtään, joka paloi kun Mäkkylä kuivasi 
siellä viljaansa, jonka vuoksi hän anoo 
vahingonkorvausta. Vastaaja sanoo itsekin 
kärsineensä palossa suuren vahingon ja suostuu 
luopumaan vanhasta saatavastaan, mikä tulee 
päätökseksi. 
 
 
Liisa Tuomaantytär Mäkkylän perhetaulu: 
 
Liisa Tuomaantytär s. 19.11.1687 k. 00.00.1769 

pso ,vih. n. 1706 
Simo Rullo s. ?k. 00.00.1709 
Lapset: 
Priitta s. 17.01.1706 k. 00.04.1762 
so II, vih. 1710 
Juho s. ? k. 14.09.1714 
Lapset: Ei tiedetä 
pso III, vih. v. 1715–18 
Matti Matinpoika s. 19.01.1689 k. 22.04.1769 
Lapset: 
Liisa s. 26.09.1719  
Mustasaareen 1754 (Lalliin?) 
Juho s. 29.09.1720 
pso Anna Matintytär (Vöyriltä?) 
Marja s. 21.03.1723 
Marja s. 01.08.1725 
Anna s. 30.07.1727 
pso Juho Iisakinpoika Braski Isokyrö Hevonkoski 
Martti s. 01.11.1730 
pso I Anna Heikintytär Krekilä 
pso II Liisa Juhontytär Nissilä 

 
 
Liisan ja Matin vanhin poika Juho jäi kotiin ja 

valmistautui Mäkkylän toisen puoliskon tulevaksi 
isännäksi. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä Juho 
kuoli samana vuonna äitinsä ja isänsä kanssa, 
v.1769. Isännäksi tulikin juuri miehen saappaisiin 
astunut Juhon poika Matti. Muista Liisan ja Matin 
lapsista kannattaa mainita tytär Anna, joka avioitui 
Isonkyrön Hevonkosken Braskin taloon. Annan 

puolison Juho Iisakinpoika Braskin isä oli 
aikoinaan asunut ja isännöinyt Mäkkylän 
naapurissa Hakalassa, ja haastoipa Matti Mäkkylä 
Iisakki Hakalan e. Braskin vuonna 1722 käräjille 
pahoinpitelystä (Vähänkyrön talvikäräjät 7.3.1722; s:297). 

Myös Juho Mäkkylällä tiedetään olleen 
erimielisyyksiä Iisakki Hakalan kanssa. 
 
 
Matti Heikinpoika ja hänen jälkeläiset 
 

Matti Mäkkylän isännyysaika talossa oli v.1698–
1714, ja hänen mainitaan kaatuneen Napuen 
taistelussa. Matin vaimo oli Mustasaaren Anitsorin 
kylän Lallin talosta, Marketta Eliaantytär. Lallin 
talo näyttelee tärkeää osaa suvun vaiheissa 
myöhimminkin. Täysi-ikäiseksi Matin lapsista 
varttui kaksi, pojat Juho ja Mikko, joista Juhosta 
tuli Mäkkylän toisen puoliskon isäntä vuonna 
1720. 
 
 
Matti Heikinpoika Mäkkylän perhetaulu: 
 
Matti Heikinpoika    k. 
19.02.1714 
pso, vih.n.v.1695 
Marketta Eliaksentytär Lalli, Anitsorin kylä 
Mustasaari 
Lapsia: 
Heikki s.n. 1696 main. v. 1712 
Juho s. 02.06.1697 
Maria s. 07.01.1704 
kuolee lapsena 
Maria s. 08.03.1706 
kuolee mahdollisesti lapsena? 
Mikko s.? 
vaiheet pääosin tutkimatta 
 
 

Jos tuhosi tulipalo Mäkkylän vuodentuloa, oli 
elämä varmaan muutenkin ankeaa. Taloutta ainakin 
jouduttiin kohentamaan panttaamalla omaisuutta. 
Näissä merkeissä talon leskiemäntä lainasi rahaa 
saman kylän Knööpin talosta, panttaamalla lainan 
vakuudeksi hopeamaljan. 
 
Vähänkyrön syyskäräjät 12.9.1726, (s. 727): 

Lauri Knööppi Tervajoelta vaatii leski Maria 
Eliaantyttäreltä ja tämän pojalta Juho Mäkkylältä 
Tervajoelta 21 taalaria kuparirahaa, jonka he 
pantiksi annettua hopeamaljaa vastaan ovat 
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lainaksi saaneet. Kantajan vaimo, leski Liisa 
Matintytär, joka on rahat lainalle  antanut ennen  
avioitumistaan Knööpin kanssa, sanoi, että 
alunperin velka oli 51 taalaria. 

 
Matti Heikinpoika Mäkkylän vanhin elossa oleva 

poika oli siis vuonna 1697 syntynyt Juho, joka oli 
17-vuotias isän saadessa surmansa Napuen 
taistelussa. Juholla oli myös Mikko-niminen veli, 
joka näyttää olleen perin sairaalloinen. 
 
Vähänkyrön käräjät 1.10.1728, (s. 861): 

Nuori renki Mikko Matinpoika Tervajoelta 
valittaa, että hänen molemmat kätensä ovat olleet 
lapsuudesta saakka niin avuttomat, ettei hän niillä 
työhön kykene, vaan veli Juho Mäkkylä ylläpitää 
häntä. 
 

Kun taloa käytännössä Juhon saavuttaessa täysi-
ikäisyyden hoiti hänen serkkunsa mies (Matti 
Matinpoika), joka kaiken lisäksi oli vanhempi, on 
ilmeistä, että Juho katsoi Matin syrjäyttämisen 
isännän paikalta vaikeaksi ja alkoi havitella 
itselleen v.1724 äitinsä kotitilaa Lallia, 
Mustasaaren Anitsorin kylässä, joka oli joutunut 
sukuunkuulumattoman hallintaan. Anitsorin kylä 
sijaitsee heti Vähänkyrön pitäjän rajan jälkeen 
Kyrönjoen varrella ,ja Lallin asukkailla oli 
toistuvat sukulaisuussuhteet suomalaisasutukseen, 
Vähäänkyröön ja aina Isonkyrön Hevonkoskelle 
saakka. Lallin talon omistaja Juho Mäkkylän äidin 
veli Juho Eliaksenpoika oli myynyt talon 1718 
Tukholmassa maakivalteri Elias Kustaanpojalle. 
Asiasta kehittyi monivuotinen 
oikeudenkäyntiruljanssi, jonka aikana Juho 
Mäkkylä joutui ja onnistui tekemään uudet 
ratkaisut elämässään. 
 
Mustasaaren käräjät 30.9.1728, (s. 745): 

Juho Matinpoika on käräjillä 17.2.1724 anonut 
saada lunastaa 1 manttaalin Lallin tila Anitsorissa, 
jonka talon hänen äitinsä veli Juho Eliaanpoika on 
1.7.1718 Tukholmassa tehdyllä sopimuksella 
luovuttanut maakivalteri Elias Kustaanpojalle, 
talosta peltona, niittynä ja asuntona tarjottavaa 
elinikäistä syytinkiä vastaan. Tätä syytinkiä hän ei 
ole nauttinut, koska ei elinaikanaan oleillut täällä. 
Juhon tytär Kaisa kertoo kirjeessään, että isä ja 
äiti ovat kuolleet ja toivoo, että Lalli otettaisiin 
Elias Kustaanpojalta ja annetaan Juho Mäkkylän 
hoitoon, kunnes Kaisa kykenee sen 
vastaanottamaan. 

Asia siirretään, ja hankitaan tarkka tieto Juho 
Eliaksenpojan kuolinajasta. 
 
Mustasaaren käräjät 3.2.1729, (s. 106): 

Juho Matinpoika on vuodesta 1722 alkaen 
anonut lunastusoikeutta Lallin taloon. Nyt 
todetaan, että Juho Eskelinpojan syytinkisopimus 
on tehty tarjoamatta tilaa tämän sisarenpojalle ja 
Juho on kuollut ennen kuin asia vahvistettiin 
laissa. Juhon tytär Kaisa oli kuultaessa alaikäinen, 
eikä hänen holhoojansa ollut läsnä. Sitten Elias 
Kustaanpoika on velvollinen poistumaan Lallista 
vuoden 1730 muuttopäivänä. Elias Kustaapojan 
esittämää kauppahintaa 60 taalari kuparissa ei 
voida määrätä palautettavaksi, koska suorittamien 
parannusten korvaamisesta päätettään seuraavilla 
käräjillä, kun on toimitettu katselmus. 
 
Mustasaaren käräjät 19.10.1730, (s. 1145): 

Poika Kustaa Eliaksenpoika, isänsä maakivalteri 
Elias Kustaanpojan puolesta kertoo, että tämä on 
1729 tuomittu luovuttamaan piika Kaisa 
Juhontyttärelle tai tämän sisarenpojalle ja 
valtuutetulle Juho Matinpoika Mäkkylälle 
Anitsorissa oleva Lalli niminen perintötila, jonka 
tilan Elias Kustaanpoika 1.7.1718 piian isältä 
Juho Eliaksenpojalta on ostanut. Mäkkylän äiti 
Marketta Eliaksentytär, elossa myös veljen leski 
Iisakki Eliaksenpojan leski Koivulahdessa. 

 
Juho Mäkkylä ei muuttanut pois Mäkkylästä ja 

Matti Matinpojan ja hänen vaimonsa Liisa 
Tuomaantyttären kanssa päästiin sopimukseen, 
jonka perusteella tila jaettiin kahdeksi savuksi. 
Vuonna 1727 Juho lunasti veljensä Mikon osuuden 
talosta. 
 
Vähänkyrön käräjät 25.9.1727, (s. 693): 

Juho Matinpoika Tervajoelta esittää hänen ja 
veljen Mikko Matinpojan ja todistajan Juho 
Heikkilän 20.9.1727 allekirjoittaman sopimuksen, 
jonka mukaan Juho Matinpoika maksaa veljensä 
Mikko Matinpojan kiinteän ja irtaimen perinnön 
osuudesta Mäkkylän 1½ manttaalin perintötalosta 
146 taaleria kuparina ja 1-vuotiaan varsan 
pikimmiten. Sopimus vahvistettiin. 

 
Eläissään Juho Mäkkylä oli perin arvostettu 

henkilö, sillä hänet valittiin kaksi kertaa 
edustamaan talonpoikaissäätyä Pohjanmaan 
Eteläisen Kihlakunnan edustajana valtiopäivillä, 
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v.1738–39 ja 1742–43. Juhon vanhimmasta pojasta 
Iisakista tuli isäntä taloon hänen jälkeensä. 
 
 
Juho Matinpoika Mäkkylän perhetaulu 
 
Juho Matinpoika s. 02.06.1697 k. 1762 
Mäkkylän isäntä n. v. 1720–1762 
pso I 
Maria Erkintytär  s. 1697 k. 1749 
Lapsia: 
Maria s. 00.00.1721 k. 20.07.1726 
Iisakki s. 31.11.1724 k.1762 
pso Anna Juhontytär Isostakyröstä, Braskin piika, 
s. 1732 
Liisa s. 00.00.1727  
pso Jaakko Iisakinpoika Braski Isonkyrön 
Hevonkoskelta. 
Maria s. 01.01.1728 
pso Juho Yrjönpoika Sorvari, vih. 08.04.1750 
Marketta s. 15.05.1729 
Juho s. 19.12.1733 Mustasaareen 
(Lalliin?) 1755 
Anna s. 30.01.1737  
pso Erkki Tuomaanpoika Piittari  
 
pso II vih. 08.04.1750 
Liisa Mikontytär  s. 00.05.1706 Martolasta 
Avioliitosta ei liene lapsia. 
 
 

Juho Mäkkylän lapsista kannattaa ottaa 
lähemmin tarkasteltavaksi tytär Liisa, joka avioitui 
Jaakko Braskin kanssa, joka oli kotoisin Isonkyrön 
Hevonkoskelta. Jaakon veli nimittäin avioitui Matti 
Matinpoika Mäkkylän tyttären Annan kanssa, 
kuten aikaisemmin mainittiin. Molemmat avioparit 
asuivat Braskissa, ja Mäkkylän suku levisi näin 
ollen varsin tehokkaasti myös Isoonkyröön. 
Kannattaa jälleen kerran mainita pienenä 
sivujuonena, että samasta Hevonkosken kylästä, 
Hopan talosta, oli aikoinaan 1600-luvulla lähtenyt 
Marketta-niminen tytär miniäksi Lalliin. Ehkäpä 
Marketta Mäkkylä olikin Marketta Hopan tytär? 
Asia on kuitenkin tutkimatta. 

 
Vaikka vuoden 1728 käräjillä todetaankin Juho 

Mäkkylän veljen Mikon olevan käsistään 
vammainen, asiakirjojen perusteella näyttää 
kuitenkin siltä, että veljensä Juhon sijasta hänestä 
tuli äitinsä kotitalon Lallin isäntä. 

 

Mustasaaren käräjät 8.3.1737, (s. 96): 
Anitsorilaisen Mikko Lallin kanteessa, Jaakko 

Flaming myös sieltä myöntää, että hänen 
hallinnassaan on vielä paja-alasin ym, jotka Mikon 
lapsettomana kuollut äidin*) veli Juho Eliaanpoika 
oli jättänyt säilytettäväksi poistuessaan 
Vesterbotteniin vuonna 1716. 

 
*) Asiakirjassa ilmeisesti kaksi virhettä. 
Käännöksessä puhutaan isän veljestä,, joka ei voi 
olla oikein. Lisäksi Juho Lallikaan ei ollut 
lapseton, mainitaanhan hänellä Kaisa niminen tytär 
käräjäpöytäkirjoissa. Valitettavasti käytettävissä ei 
ole alkuperäistä asiakirjaa. Onkin ilmeistä, että 
asiakirjassa mainittu henkilö pitäisi olla 
todellisuudessa Juho Eliaanpojan ja Marketta 
Mäkkylän naimaton veli Matti, jonka tiedetään 
matkustaneen Ruotsiin vuonna 1716 ja pestautuen 
siellä palkkasoturirykmenttiin, keskeyttäen samalla 
opiskelunsa Vaasan triviaalikoulussa. (Isonkyrön 
käräjät 8.2.1734, s. 340) 
 
Asiakirjaotteita Mikko Matinpoika Mäkkylän 
asumisesta Lallissa: 
 
Mustasaaren käräjät 23.10.1738, (s. 1138): 

Mikko Matinpoika Lallin piika on mennyt Jaakko 
Flaamingin (Anitsor) palvelukseen. 
 
Vähänkyrön käräjät 2.12.1748, (s. 499) 

--että minä Mikko Matinpoika äitini hyvyydestä 
ja suostumuksesta asun ja omistan hänen 
vanhemmiltaan perimää Lalli-nimistä perintötilaa 
Mustasaaren Anitsorissa. --ja että minä Juho 
Matinpoika sitä vastoin omistan edesmenneen isäni 
Matti Heikinpojan jälkeen jättämän 1 ½ manttaalin 
Mäkkylän perintötilan Tervajoen kylässä 
 

Mikko Mäkkylän vaiheet ovat tutkimatta, joten 
emme tiedä, avioituiko hän ja jatkuuko suku. 
Mahdollisesti Lallin talo ei kuitenkaan säilynyt 
Mäkkylän suvun hallussa, ellei Lallin talo ollut 
jakaantunut kahtia. Lallin talossa nimittäin 
mainitaan 1750-luvun lopulla isäntänä Laihialta 
saapunut Juho Kreinpoika Mannila, joka oli ollut 
ensimmäisessä aviossa Jaakko Keskikievarin 
tyttären Kaisan kanssa (Lähde: A. Alapotin arkisto.). 
Jaakko Kestikievarin jälkeläiset levisivät Laihian 
lisäksi mm. Vähäänkyröön. 

Mäkkylän suku näyttää pyrkineen levittäytymään 
muuallekin, sillä vuonna 1744 Juho Mäkkylä sai 
ensimmäinen lainhuudon Ojaniemen Tuorin talon 
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puolikkaaseen, Asiakirjasta ei valitettavasti käy 
ilmi kumpi Juho oli kysymyksessä, koska 
kyseisenä vuonna molemmat olivat täysi-ikäisiä. 
Ilmeisesti kysymyksessä kuitenkin lienee Matti 
Matinpoika Mäkkylän poika. Juho Mäkkylä myi 
kuitenkin osuutensa Tuorin talosta jo samana 
vuonna Martti Hutilalle. Alla esiteltävä asiakirja 
antaa aiheen pohtia hieman laajemminkin Tuorin 
talon suhdetta Mäkkylään. 1600-luvun puolenvälin 
jälkeen Tuorin talon isäntänä toimineen Matti 
Tuomaanpojan vaimon sisko Nilla Tuomaantytär 
mainitaan nimittäin olleen myös miniänä Lallissa. 
 
Etelä-Pohjanmaan Tuomiokunta ilmoitusasiat, 
Vähäkyrö 8.10.1744 

Juho Mäkkylälle ensimmäinen moittimaton 
lainhuuto Tuorilan 7/12 manttaalin vero-, posti- ja 
kestikievaritaloon, ostettu 16.4.1744 Jöran 
Collanderilta, joka oli sen ostanut 
kruununnimismies Samuel Jackaeukselta. 

 

Mäkkylän suvun vaiheita tutkittaessa tulee 
useaan kertaan esiin Mustasaaren Anitsorin kylän 
Lallin talo, johon toisaalta saatiin miniöitä 
Kyrönmaalta ja toisaalta lähti miniöitä 
Kyrönmaalle. Lalli-nimisiä ja -sukuisia henkilöitä 
asuu nykyisinkin Vähässäkyrössä. Kirjoituksessa 
mainitut sivujuonteet ovat saattaneet tuntua 
joistakin häiritseviltä, mutta toisaalta näidenkin 
viitteiden avulla lukija on voinut huomata sen 
tiiviin ja pitkäaikaisen ihmissuhdeviidakon jossa 
aikalaiset elivät. Mielenkiintoista olisikin saada 
aikaiseksi tutkimus Anitsorin Lallin suvusta, jonka 
vaiheet tuntuvat kiertyvän niin tiivisti alueellemme. 
Jo edellä lueteltujen sukulaisuussuhteiden lisäksi 
kannattaa mainita sellaiset Lallin suvun kanssa 
tekemisissä olevat suvut ja henkilöt kuin Springer 
(porvari Vaasassa), Komsi (Isokyrö), Friisius, 
Flaming (Anitsor), Tuori (Vähäkyrö). 
 
Asiakirjakäännökset: Pauli Kukko

 

Matti Lehtiö 

Keuruun Kaakkomäet Isossakyrössä 
arja Kontsas etsii tietoja Keuruun 
(Pihlajaveden) Kaakkomäen talosta 
Isoonkyröön muuttaneesta Yrjö 

Antinpojasta, vaimo Kaisa Matintyttärestä ja 
lapsista. Kaakkomäen perhe todella muutti 
Isoonkyröön, jossa se levisi tehokkaasti. Tämänkin 
julkaisun lukijakunnassa on useita heidän 
jälkeläistään, vaikkakin ehkä tietämättään. 

 
Kaakkomäen poika Matti avioitui Priitta 

Juhontytär Jussilan kanssa 20.5.1719 Napuessa ja 
koko perhe näyttää ensiksi asettuneen Jussilaan. 
Äiti Kaisa kuolee 1730, ja puoliso Yrjö avioitui 
uudelleen ventälänkyläläisen Vappu Antintytär 
Taipaleen kanssa. Ilmari Pikkalalta saamani tiedon 
mukaan Kaakkomäen tila on saanut 
sukutilakunniakirjan, jonka mukaan talo on ollut 
saman suvun hallussa vuodesta 1648 alkaen. Suvun 
ensimmäinen isäntä oli Tuomas Kreinpoika, 
isäntänä v. 1648–74, puoliso Riitta. Seuraavana 
isäntänä mainitaan Tuomaksen veli Antti 
Kreinpoika v. 1674–87, puoliso Tiina. Anttia 

seurasi ensiksi hänen poikansa Matti v. 1687–98 ja 
sen jälkeen Matin veli Yrjö v. 1698–12. Mainittu 
Yrjö muuttaa Isonvihan aikana Isoonkyröön ja 
Kaakkomäen taloa jää isännöimään hänen poikansa 
Martti. 
 
Yrjö ja Kaisa Kaakkomäen lapset: 
Karin ja Vappu ja Maria: vaiheet epäselvät 
Matti: pso Priitta Juhontytär Kontturi eli Jussila; 
Kontturin isäntäpari. 
Kristiina: Napuen Vuotilan piika, kuolee 1.4.1768 
naimattomana. 
Erkki: pso leski Maria Simontytär (Annala?); 
Napuen Vuotilan isäntäpari. 
 
Matti Yrjönpoika ja Priitta Juhontytär Kontturin eli 
Jussilan isäntäparin aikuiset lapset: 
Mikko: pso Kaisa Juhontytär Mullo 
Susanna  pso Matti Jaakonpoika Nikula  
Priitta: pso sotamies Israel Åkerblad 
Juho pso Sofia Jaakontytär Nikula 
Kaisa pso Jaakko Jaakonpoika Pikkala 
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Jouko Niemelä 

Kuka oli Runebergin sotavanhus? 
 
Hän ruoturina muuten 
eleli vanhoillaan; 
sodista muinaisista 
jäi saaliiks arvet vaan; 
koditta käytyänsä 
mont aikaa eellehen 
hän Röikön torppaan viimein 
pääs´ Alavutehen 
 
 
 
 

lavuden historian kirjoittaja Eero 
Kojonen toteaa, että Alavuden taistelun 
aikaan 17.8.1808 ei Röikössä eli 

Röyskössä ollut ketään sotavanhusta eikä mitään 
sotilastorppaa ja heti perään Kojonen lausuu, että 
Sotavanhus-runo on siis lähinnä ja ennen kaikkea 
Runebergin hengen tuote. 

 
Saman tien Kojonen jatkaa, että Sotavanhuksen 

esimerkkinä on mahdollisesti ollut entinen 
ruotusotamies Antti Bohm, joka Alavuden taistelun 
aikaan asui Alavuden 2. köyhäinruodussa. Antti sai 
kiertää Asunmaan, Kahran, Härkölän ja 
Ansioniemen taloissa. Täten Antti asui Alavuden 
taistelupaikan tuntumassa ja on siten seurannut 
taistelua, kuten Runeberg Sotavanhus-runossaan 
kertoi. Antti Bohm oli osallistunut nuorena 
Pommerin sotaan vuonna 1757 ja jo melko 
vanhana vuosien 1788–1790 Venäjän sotaan. 

 
Alavuden vuodesta 1809 alkavassa rippikirjassa, 

joka on ensimmäinen vuoden 1777 jälkeen tallessa 
oleva rippikirja, Antti Bohm on merkitty 
Asunmaan taloon ja hänen syntymävuotensa on 
1736. Antti Bohm kuoli 2.11.1811 Alavudella ja 
kuolleitten luettelossa hänet mainitaan entiseksi 
sotamieheksi, köyhäinruotulaiseksi ja leskeksi. 
Kuoliniästäkin laskettuna hän oli syntynyt 1736. 

 
Alavuden lastenkirjassa Antti Bohmilla on tytär 

Hedvig, joka on syntynyt 23.2.1776. Hedvig-tytär 
löytyy Ilmajoen kastetuista ja hänen vanhempansa 
ovat sotamies Antti Vidgren ja Anna Erkintytär. 

Antti on ollut aikaisemmalta sotilasnimeltään 
Vidgren ja Bohm-nimen hän otti Alavudella, jossa 
aikaisemminkin oli ollut Bohm-niminen sotilas 
samassa ruodussa. 

 
Antti Vidgren löytyy Ilmajoen vuosien 1756–

1769 rippikirjassa Suomelan talosta ja vuosina 
1770–1790 edelleen Suomelan talosta. Suomelassa 
Antin isän nimeksi on merkitty harvinainen 
Raamatusta otettu nimi Moab. Syntymäaika on 
1736. 

 
Antti Vidgren ja Anna Erkintytär löytyvät 

Kurikan vihittyjen luettelosta ja vihkiaika on 
15.8.1758. Morsian on mainittu Ala-Nisulan 
piiaksi. 

 
Missä Antti sitten on syntynyt? Vuonna 1736 ei 

ole missään lähiseudulla syntynyt Antti 
Moabinpoikaa. Hänen vihkipitäjässään Kurikassa 
on syntynyt Paavolan talossa 27.9.1734 Antti 
Moabinpoika. Syntymävuosi poikkeaa rippikirjassa 
olleesta, mutta rippikirjoissa   on runsaasti 
syntymäaikavirheitä. 

 
Antin vanhemmat on vihitty 25.11.1733 

Kurikassa ja he ovat Moab Juhonpoika ja 
Tuiskulan piika Maria Matintytär. 

 
Runebergin sotavanhuksen esikuvana oli siten 

Kurikan Paavolasta kotoisin ollut Antti 
Moabinpoika.. 

 
 
 

A
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Markku Pihlajaniemi ja Tapio Piirto 

Susien raatelemat 

udet kävivät ihmisten kimppuun 
epätavallisen raivokkaasti 1700-luvun 
alkupuolella. Näihin tapahtumiin ovat 

varmasti vaikuttaneet isonvihan epävarmat ajat ja 
kurjuus, jolloin ihmiset olivat susien kannalta 
helppoa saalista. Sudet olivat kovasti lisääntyneet 
runsaan hirvikannan mukana. Hirviä alettiinkin 
myöhemmin tehokkaasti metsästää, ehkä osittain 
tästäkin syystä. Vaikeat luonnonolot lienee myös 
olleet syynä susien käyttäytymiseen. Suurin osa 
muistiin merkityistä tapauksista talven ja kevään 
ajalta. Pohjanmaalla mainitaan Iso- ja Vähäkyrö 
alueina, missä sudet varsinkin mellastivat, mutta 
muuallakin saatiin kokea niiden raivo. Ilmajoella 
merkittiin kirjoihin vv.1717-23 susien tappamia 
ihmisiä 6 ja haavoittamia 3. 
 

Oheiset lainaukset ovat Series Sacerdotumista 
Ilmajoelta, näitä tapauksia kirjasivat papit 1700-
luvun puolivälissä. Epätarkkuuksia on, kun 
vertaamme tapauksia Ilmajoen kuolleisiin. Ne 
johtunevat noin 30 vuoden aikaerosta tapahtumiin. 
 

Vapauden aikana ja vähän sen jälkeen raivosivat 
sudet niin epätavallisesti ja hirvittävästi kansan 
keskuudessa, että ne jättivät karjan rauhaan ja 
väijyivät ihmisiä, näitä pahasti haavoittivat 
raatelemalla, osan vallan raatelivat kuoliaaksi ja 
osan söivät, joka tapahtui vuosina 1712 ja 1713 
täällä Pohjanmaalla näissä lähiseudun pitäjissä, 
Mustasaari, Vöyri, Lapua, Laihia ja varsinkin 
Vähässä- ja Isossakyrössä. 

 
Ilmajoella muistiin merkityt tapaukset ja 

kuolleiden vertailu kirkonkirjoihin. 
 
Kuolleet: 
1717 keväällä Luhtaselan rannassa Sipi 
Lauroselan tytär Barbru 13-14  vuotta vanha 
Lauroselan itsellismies Sipi Tuomaanpojan ja 
Aune Joonaksentyttären 15.11.1702 syntynyt tytär 
Barbara, haudattu 3.3.1717. Kuoli susien 
raatelemana (af wargarne dödat) 
 
1718 Ollila sotilas Juho Matinpoika, tammikuussa 
aamulla varhain, kun hänen piti hakea heiniä Antti 
Kuurilan ja Iisakki Jaakonpojan, sotilas Yli-
Kauppilasta, kanssa, kuoliaaksi raadeltu 
Saarakkalanluoman luona. 

Haudattu 1717 Juha Matinpoika Ollikkalasta, 18-
vuotias. Kuoli susien tappamana (af wargarne 
dödat) 
 
1719 Karjala Gabrielin poika 4 vuotta vanha, 
hengiltä raadeltu keskipäivän aikaan 
kevätpuolella. 
Gabriel Jaakonpoika ja Anna Sipintytär Karjalan 3-
vuotias tytär Elisabeth haudattiin 14.4.1717. Kuoli 
susien tappamana (af wargarne dödat) 
 
1720 Maria Yrjänäntytär, talonvaivainen Peuralan 
kylästä, hengiltä raadeltu yöaikaan Korvessa 
saunan vieressä. 
80-vuotias Maria Yrjänäntytär haudattiin 1717. 
Kuoli susien raatelemana (af wargande död 
sargrade). 
 
1721 Kerjäläinen vanha piika Lapväärtin pitäjästä 
ja Tiukan kylästä raadeltu kuoliaaksi Toralan 
rannassa. 
8.3.1718 haudattiin kerjäläisvaimo Korsnäsistä. 
 
1723 Heti jälkeen uuden vuoden Maria Matintytär 
Hoppala Rannan ja Hoppalan välillä myöhään 
illalla. 
Matti Pentinpoika Hoppalan vaimon Maria 
Matintyttären kuolemasta 1716 olisi jo 7 vuoden 
heitto susien tappamaan. Matti Matinpoika ja 
Susanna Juhontytär Hoppalan 24.8.1717 kastettu 
tytär Maria oli hengissä myöhemminkin. Matille ja 
Susannalle kastettiin tytär Maria vielä 10.10.1720. 
Kuoliko aikaisemmin syntynyt tytär lapsena ja 
myöhemmin syntyneelle merkittiin rippikirjaan 
väärä syntymäaika? 
 
Haavoitetut: 
1718 Yrjänä Nahkaluoman poika Iisakki tuli 
pahasti raadelluksi kasvoista ja päästä vasemmalta 
puolelta, kun hänen piti mennä metsään veljensä 
kanssa heiniä pellolta. 
Yrjänä Tuomaanpoika ja Aune Yrjänäntytär 
Nahkaluoman poika Iisakki. 
 
1720 Rannon emäntää Maria Simontytärtä 
haavoitettu ja hänen tytärtänsä raadeltu kasvoihin. 
Ilmeisesti Jaakko Juhonpoika Rannon vaimo Maria 
Sipintytär ja tytär. 
Lähteet: Series Sacerdotum ja Ilmajoen haudatut. 
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Leijo Keto 

Nimitarinaa 
anhoista asiakirjoista putkahtaa esiin 
silloin tällöin erikoisia nimiä, joiden 
merkitys ei nykypäivän ihmisille hevin 

avaudu. Asianharrastajien uteliaisuutta ei tyydytä 
pelkkä havainto, että nimi on epätavallinen tai 
peräti merkillinen, vaan hän haluaa kernaasti saada 
myös selville käsillä olevan omituisen nimen tai 
nimityksen sisällön ja tarkoituksen. 

 
Eräs tällaisen nykypäivän ihmiselle merkillinen 

nimen kantaja on ollut 1540-60 luvuilla Ilmajoen 
Rahnaston kylässä asunut Sippo Laurinpoika 
Tennejalka, eli Sigffred Larsson Tennejalka, kuten 
hänen nimensä senaikaisiin vero- ym. asiakirjoihin 
tavallisesti kirjoitettiin. Viimeksimainitun nimen 
kirjoitusasu saattoi tosin vaihdella hieman, 
Tenneialka, Tennijalka, Tennejalga jne. 

 
Nimi ja sen omistaja lienevät saaneen hieman 

ylimääräistäkin lisähuomiota jälkimaailman 
silmissä sen johdosta, että talo, jossa hän isännöi 
vv.1546-66, siirtyi hänen jälkeensä Pentti 
Jaakonpojan omistukseen. No, seuraajan pelkkä 
patronyymi ei tietenkään asiaan 
vihkiytymättömälle vielä paljon kerro, mutta kun 
lisäämme, että hänen poikansa, josta tuli taloon 
seuraava isäntä, oli kaiken kansan tuntema 
Nuijasodan talonpoikaisjohtaja Jaakko Pentinpoika 
Ilkka, niin onkin talon historiallinen merkitys 
kiinni naulattu. 

 
Niinpä sitten Sippo Laurinpoika Tennejalankin 

nimi tuli asiaan kuuluvasti esiin myöhempien 
sukupolvien historiallisissa tutkimuksissa. Ainakin 
Liakka1) ja Sarvela2) ovat hänet tutkimuksissaan 
huomanneet. Kannattaa ehkä mainita myös, että 
myös prof. Väinö Voionmaa laajassa 

tutkimuksessa v:lta 19353) mainitaan ”Ilmajoen 
vanha merkillinen Tennejalka”. 

 
Kukaan mainituista tutkijoista ei kuitenkaan ole 

pyrkinytkään selvittämään Sippo Laurinpoika 
Tennejalan merkillisen nimen alkuperää tai 
merkitystä. Mistä mahtoi johtua, että hän kantoi 
tällaista nimeä. 

 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on yrittää 

selvitellä nimen ongelmaa tästä näkökulmasta. 
 
Alkajaiseksi on syytä todeta, että kenelläkään 

Sippo Laurinpojan edeltäjistä ei ole havaittu olleen 
Tennejalka-nimeä, eikä kukaan hänen 
jälkeläisistään liioin perinyt sitä häneltä. 
Tennejalka-nimi on siten ollut yksinomaan Sippo 
Laurinpojalle kuulunut liikanimi eli kölli. 
Käsilläolevassa tapauksessa liikanimenä olevan 
yhdyssanan perusosa ”-jalka” saattaisi viitata 
liikanimen kantajan johonkin ominaisuuteen tai 
ominaisuuden vertaamiseen johonkin 
”mittapuuhun”. Tai ehkäpä liikanimen kantajan 
johonkin tehtävään, kenties? Sen sijaan viittauksen 
asianomaisen syntymä- koti- tai asuinpakkaan, 
jotka liikanimen muodostuksessa ovat niin yleisiä, 
eivät tässä tapauksessa tunne sopivan 
lähtökohdaksi. 

 
Liikanimenä olevan yhdyssanan määriteosa 

”tenne-” tuottaa sitäkin suurenmaa päänvaivaa. 
Nykysuomen Sanakirja ei tunne moista sanaa, eikä 
edes sen johdannaiselta kuulostavia vaihtoehtoja 
löydy tarjolle. Saman kohtalon etsijä kokee 
hakiessaan apua vanhemmista suomen kielen 
sanakirjoista. Sana ”tenne” ei näytä kuuluvan 
suomen kielen vakiosanastoon ylipäänsä. 

 
 
 
 
1) Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä (1934) 
2) Jaakko Sarvela: Ilmajoen kunta (1986), täydennysosa edelliseen 
Jaakko Ilkan suku. Suomen Sukututkimus Seuran Vuosikirja No 41 (1979) 
3) Väinö Voionmaa: Etelä-Pohjanmaan suomalaisen asutuksen alkuperästä, Historiallinen arkisto, vol. 42, (1935) 
4) Martti Kallio: Akkuna ja muita murresanoja Laihialta. (1990) 
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Entäpä kotoinen murresanasto? Muistin kätköistä 

kumpusi kotoisen laihialaismurteen ilmaisu ”olla 
tenteellä (tentehellä)”. Martti Kallion kokoelmasta4) 
löytyi avuksi ilmaus ”…teeret oli (kuvilla) 
tenteellänsä, jottei niitä saanu ammutuksi…” 
Samoin Kerttu Karhun pääasiassa Kauhajoelta 
kerätystä murresanakokoelmasta5) löytyi lisäapua: 
”Joko siä oltihin tenteellänsä, vai maattihinko siä 
viä?” 

Kumpaisenkin esimerkin tarkoite sisältyy 
seuraaviin ilmauksiin: Olla valpas, -liikkeellä, -
nopeasti reagoiva, valmiina jonkin varalta, -
kiireinen, -touhukas, -terävä, -terhakka. 

Tarkistin vielä kotimaisten kielten 
Tutkimuskeskuksen murrearkistosta, josko siellä 
tunnettiin mainittu ilmaisu. Osoittautui, että se on 
yleisesti levinnyt etelä-pohjalaismurteiden 
keskuudessa ja on tavattavissa myöskin Pohjois-
Satakunnassa mm. Karvialla ja Kankaanpäässä. 

 
Jos yritämme kieliopillisin termein selittää tämän 

tapaa kuvaavan ilmaisun  ”olla tenteellä” 
rakennetta, sanomme, että siinä on tavan 
ilmaisimena käytetty substantiivi taipuneena 
sijamuodossa, jonka nimi on adessiivi (tenneellä, 
vrt. esim. tunne – tunteella, rinne – rinteellä). 
saman substantiivin perusmuoto eli nominatiivi on 
siten ”tenne”, eli juuri sama sana, joka esiintyy 
Sippo Laurinpojan liikanimessä Tennejalka. 

 
Yhteenvetona tästä kaikesta voimme siis todeta, 

että liikanimen määriteosa ”tenne” on 
todennäköisesti murrepohjainen sana, jonka 
alkukotina on tyypillinen etelä-pohjalaismurteiden 
alue, ja jonka merkitys kuvaa valppautta, 
herkkyyttä, kiireellisyyttä, touhukkuutta, 
terhakkuutta jne. 

 
Millainen oli sitten miehiään tämä Sippo 

Laurinpoika? Tämäkin selvitysyritelmän jälkeen on 

todetta, että liikanimen perusteella jää miehen 
luonteenkuva yhä paljolti arvailujen varaan. Ehkä 
hän oli ”oikeasti” juuri tuollainen ripeäliikkeinen 
Nopsajalka tai Vikkeläkinttu, miksi liikanimi antaa 
ymmärtää. 

 
Vai oliko hän kenties ympäristönsä silmissä 

vähän liiankin ”tenteellänsä”, sellainen tyhjää 
hoosaava Touhulaukku, joka ”askaresvääräs 
hyssytti erestakaasi ja jonka askelehekkin oli 
niinku hokmannin tippoja”. 

 
Mitäpä jos liikanimeen piiloutuikin 

kansanhuumorin salamielinen ironia? Jospa Sippo 
Laurinpoika saikin Tennejalka-nimensä siksi, että 
oli laiskansitkeä, saamaton köntys? Omilta 
nuoruusvuosiltani muistuu mieleen yksi porukan 
veltoin vetelys, jota itsepintaisesti aina kutsuttiin 
Teräsmieheksi! 

 
Eikä meidän ole suinkaan unohdettava sitäkään 

mahdollisuutta, että liikanimi aiheena oli jokin 
miehelle kuulunut erikoinen tehtävä. Jospa hän oli 
vaikka yhteisön luottamustoimen haltia, sen 
sanansaattaja, ketterä kyläkapulan kuljettaja? Tai 
pitkien taipaleitten taivaltaja, yhteisön 
postitalonpoika? Mene ja tiedä? 

 
Liikanimen perusteella ei miehen henkilöhahmon 

selvittelyssä siten tämän pitemmälle päästäne. 
Vaikka nimen sanallinen merkitys onkin yllä ehkä 
tullut selväksi, jää silti nimeämisen varsinainen 
peruste, sen idea, edelleenkin epäselväksi ja 
sanoisimmeko läpinäkymättömäksi. 

 
Näinhän siinä usein käykin. Sama pätee vaikkapa 

tämän kirjoittajan sukunimen osalta. Senkin 
sanallinen merkitys on päivänselvä, mutta nimen 
idea on yhä edelleen kateissa. 

 
 
5.) Kerttu Karhu: Eheroon taharoon. Etelä-Pohjanmaan murteen sanakirja. (1998) 
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Markku Pihlajaniemi, Penni Airas ja Tapio Piirto 

Köykän ja Luopajärven isäntien välienselvittely lauvantaki-ehtoolla Jalasjärvellä 
lmajoen käräjäpöytäkirjojen mukaan 
käsiteltiin syyskäräjillä 12.8.1732 
tapahtunutta naapurusten välistä keskinäistä 

kärhämää. Tappelukset eivät tuohon aikaan olleet 
mitenkään harvinaisia, niitä paljastuu ja pulpahtaa 
esille vähän väliä vanhoja käräjäpöytäkirjoja 
tutkittaessa ja suomennettaessa. Tähän kyseenä 
olevaan tapaukseen liittyvät henkilöt kuuluvat 
jalasjärviseen Köykkä-sukuun. Pääpukareina olivat 
nimittäin Köykkä-suvun kantaisä Valentin 
Simonpoika Köykkä, hänen kolme poikaansa sekä 
Valentinin veljenpoika ja naapuri Matti 
Erkinpoika. Epäsovun siemen oli salassa itänyt jo 
vuosia, ja tässä Kotoluhdan niityllä tapahtuneessa 
tappelussa purkautuivat isäntien vanhat kaunat, 
josta saivat osansa jopa isäntien hevosetkin. 
Käräjillä todistukset ja kertomukset seurasivat 
toisiaan, ja yleisön voi kuvitella kuunnelleen ja 
katselleen käräjäsalin tapahtumia sekä todistuksia 
jännityksellä. Mutta tulivatko kaikki tapahtuneet 
tosiasiat todistetuksi,  toteennäytetyksi ja 
tuomituksi? Sitä mitä todellisuudessa tapahtui 
tuona elokuisena iltana vuonna 1732, voimme me 
vuosisatoja näitä esivanhempiamme myöhemmin 
eläneet jälkeläiset vain arvailla.  
 

Ilmajoen syyskäräjät Syyskuun 25 päivänä vuonna 
1732 

Matti Erkinpoika Luopajärveltä kertoo, että 12 
päivänä viime elokuuta 1732, myöhään illalla hän 
oli laskenut hevosensa yhdessä setänsä ja 
naapurinsa Valentin Simonpoika Köykän kanssa 
niittämälleen  Kotoluhta-nimiselle niitylle. Silloin 
Valentin Simonpoika sekä hänen poikansa Simo, 
Matti ja Niiles tulivat paikalle ja löivät häntä 
kepeillä päähän niin, että hän menetti heti 
tajuntansa. He vetivät häntä tukasta sekä löivät 
häntä kirveellä yhden kerran oikeaan jalkaan niin, 
että luu tuli näkyviin. Tultuaan tajuihinsa hän 
huomasi makaavansa kyynärän syvyisessä vedessä 
niityn vieressä olevan järven rannassa. Vedestä 
hänet raahasivat maalle Simo Valentininpojan 
vaimo Marketta Juhantytär ja hänen oma piikansa 
Anna Laurintytär. Piikojensa Anna Laurintyttären 
ja Liisa Tuomaantyttären tukiessa häntä 
molemmilta puolilta, hän heidän välissään yhdellä 
jalalla hyppien pääsi kotiinsa.  Edellä mainitussa 
kahakassa Matti Erkinpoika sanoo saaneensa 3 

pienempää ja 3 suurta haavaa päähänsä, yhden 
sinertävän paisuman korvan viereen ja toisen toisen 
viereen, yhden paisuman käsivarteen ja 2 paisumaa 
jalkaan ja lisäksi kirveen haavan jalkaansa. Simo 
Valentininpojan Matti Erkinpoika kertoo ajaneen 
uloslasketut hevosensa pois yhteisomistuksessa 
olevalta  niityltä Matti Erkinpojan 
korjaamattomaan viljapeltoon ja edelleen kertoo 
Matti Erkinpoika, että Valentin Simonpoika 19 
päivänä joulukuuta 1731 oli löytänyt kirkkotieltä 
hänen kirveensä, jota asiaa Valentin ei kokonaan 
kiellä, mutta ei ole halunnut kirvestä kantajalle 
palauttaa. Siksi vaatii nyt Matti Erkinpoika kirvestä 
takaisin, Valentinia ja hänen poikiansa vastuuseen 
lain edessä tästä kaikesta edellä mainitusta sekä 
myöskin korvaamaan aiheutuneet kulut. 

 
Kaikkia vastaajia kuullaan erikseen,  heistä ensin 

Valentinia. Valentin kertoo, että Matti Erkinpojan 
vikuroiva hevonen on edellisenä kesänä ja syksynä 
useasti purrut ja pahoinpidellyt hänen vikuroivaa 
hevostaan. Hevonen on tästä vähitellen tullut 
sokeaksi molemmista silmistään. Valentin  sanoo 
huomanneensa Matti Erkinpojan viime 
Laurinpäivän aikaan pitäneen kiinni Valentinin 
hevosta niin, että Matin hevonen voisi paremmin 
sitä vahingoittaa, jota Matti Erkinpojan kieltäessä 
ei voida osoittaa todeksi. Valentinin epäilyksen 
perusteena on, että hänen hevosellaan oli aina 
tapana voittaa Matti Erkinpojan hevonen, joka 
kuten sanottu, ei olisi ilman estettä antanut itseään 
pahoinpidellä. Ettei Matti Erkinpojan hevonen 
aivan kokonaan tappaisi Valentinin hevosta oli 
Simo Valentininpoika ajanut Matti Erkinpojan 
hevoset niityltä pois viljapeltoon. 

 
Kuten Matin ja Simon välillä olleesta tappelusta 

on kerrottu, meni Matti Valentininpoika isänsä 
käskystä rauhoittamaan tappelijoita. Tämän jälkeen 
Valentin tuli kepin kanssa nähdessään Matti 
Erkinpojan pitävän hänen kahta mainittua 
poikaansa tukasta. Matti Erkinpojan otettua kepin 
Valentinilta, otti Matti Valentininpoika kepin Matti 
Erkinpojalta takaisin isälleen. Valentin löi heti 
samalla seipäällä Matti Erkinpoikaa 2 kertaa 
jalkaan. Enempää hän kieltää koskeneensa Matti 
Erkinpoikaan, eivätkä myöskään hänen poikansa 
Simo ja Matti enempää Matti Erkinpoikaa 
vioittaneet kuin että vetivät häntä tukasta. Niiles 

I 
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Valentininpoika ei ollut paikalla, eikä kenelläkään 
myöskään ollut kirvestä mukanaan. Voitaneen 
osoittaa, että Matti Erkinpoika on illalla itse itseään 
lyönyt. Muista Matti Erkinpojan esittämistä 
vaatimuksista myöntää Valentin, että hän 19 
joulukuuta 1731 löysi Matti Erkinpojan kirveen 
kirkkotieltä ja sen myös ilmoitti, mutta piti kirveen 
itsellään sitä kirvestä vastaan, jonka Matti 
Erkinpoka vuonna 1721 oli ottanut hänen 
sittemmin kuolleelta pojaltaan Pertulta. Tämän 
tapauksen hän on muun muassa antanut 
käräjäoikeudelle 4 päivänä syyskuuta 1725 ja 
silloin on päätetty hankkia tarkempia perusteita, 
mutta että asia sen osalta lepää. Valentin ei nyt 
lausunnossaan todisteita esiin tuo, mutta sanoo 
kuitenkin, että Matti Erkinpoika pitää kahta hänen 
kirvestään hallussaan. 

 
Seuraavaksi pyydetään Simo Valentininpoika 

sisään ja hän selvittää tuona elokuun 12 päivän 
iltana pelänneensä, että Matti Erkinpojan vikuroiva 
hevonen tappaisi Valentinin sokean hevosen. Hän 
sanoo saaneensa isältään määräyksen ajaa Matti 
Erkinpojan hevoset pois yhteisomistuksessa 
olevalta Kotoluhta-nimiseltä niityltä. Simon 
ajaessa hevosia pois niityltä Matti Erkinpojan 
viljapeltoon, tuli paikalle Matti Erkinpoika, joka 
pyysi Simoa luokseen. Siihen Simo vastasi ettei 
hän sinne halua tulla, mutta Matti Erkinpoika voisi 
tulla niitylle hänen luokseen. Matti tulikin ja löi 
seipäällä häntä kohti päätä. Tämän iskun Simo 
torjui oikealla kädellään. Käteen tuli paisuma 
seipään iskusta. Simo otti vasemmalla kädellään 
Mattia tukasta kiinni ja Matti häntä kauluksesta, 
joka repesi. Samalla Matti Erkinpoika potkaisi 
Simoa, jonka vuoksi Matti Valentininpoika otti 
Matti Erkinpoikaa tukasta. Silloin tuli Valentin 
Simonpoika kepin kanssa. Matti Erkinpoika otti 
Valentinilta kepin, jonka Matti Valentininpoika 
isälleen palautti. Tällä seipäällä Valentin löi 2 
kertaa Matti Erkinpoikaa jalkaan. Kellään heistä ei 
ollut kirvestä mukanaan eikä se ollut siten syynä 
avohaavaan, jonka Matti Erkinpoika myöhemmin 
kuuluu löytäneen jalastaan. Haavan hän on 
todennäköisesti itse itseään lyömällä saanut. 
Enempää ei Simo Valentininpoika pysty 
tunnustamaan. 

 
Simon veli Matti Valentininpoika kutsuttiin 

seuraavaksi sisään ja hän kertoo, että Simo ensin 
isänsä käskystä ajoi  Matti Erkinpojan hevoset pois 
niityltä, missä Valentinin hevoset olivat. Tämän 

vuoksi syntyi tappelu, jota Matti Valentininpoika 
meni isänsä pyynnöstä rauhoittelemaan. Hän 
huomasi Matti Erkinpojan pitävän Simoa 
kauluksesta, joka repesi. Matti Erkinpoika potkaisi 
Simoa.  Simo piti Matti Erkinpoikaa kiinni tukasta, 
jolloin myös Matti Valentininpoika hyökkäsi. 
Silloin tuli Valentin seipään kanssa, jonka Matti 
Erkinpoika häneltä otti ja jonka Matti 
Valentininpoika isälleen palautti. Tällä seipäällä löi 
Valentin 2 kertaa Matti Erkinpoikaa jalkaan, mutta 
kellään heistä ei ollut kirvestä mukanaan, eikä 
myöskään Niiles Valentininpoika ollut paikalla. 
Valentin Simonpoika ja hänen poikansa selvittivät 
yhteneväisesti, että tappelu tapahtui pitkällä 
matalalla järvenrannalla ja tasaisella hiekkamaalla, 
missä Matti Erkinpoika lopulta heitettiin matalaan 
veteen. 

 
Tämän jälkeen kuultiin Matti Knuutinpoika 

Virnalaa ja Simo Heikinpoika Haapalaa, jotka 
olivat jäävittömiä ja todistivat valaehtoisesti. 
Virnala kertoi ensin, että hän ja Haapala menivät 
tappelun jälkeisenä yönä Matti Erkinpojan 
pyynnöstä katsomaan hänen vammojaan, jotka 
olivat 3 avohaavaa ja 3 pienempää haavaa päässä, 
joista edelliset näyttivät olevan seipäällä tai puulla 
lyötyjä ja jälkimmäiset raapaistuja. Sen lisäksi 
Matti Erkinpojalla oli sinertävä paisuma vasemman 
korvan vieressä ja punertava läiskä toisen vieressä, 
2 sinermää oikeassa jalassa ja yksi vasemmassa 
käsivarressa. Nilkan yläpuolella oli kirveeniskun 
jälki, yhtä pitkä kuin keskikokoisen kirveen terä. 
Kaikki haavat olivat tuoreita, niin että veri valui 
niistä ja luu näkyi jalassa olevan haavan yläosasta. 
Tarkastelun aikana Matti Erkinpoika pyörtyi 2 
kertaa ja sanoi Valentin Simonpojan ja hänen 
poikiensa aiheuttaneen nämä kaikki vammat. Simo 
Haapala kertoo kaikilta osin yhtäpitävästi kuten 
Virnala, paitsi että kieltää nähneensä luuta 
näkyvissä taikka havainneensa pienempiä vammoja 
päässä. 

 
Valentin Simonpoika on sitä mieltä, että Matti 

Erkinpojan piiat Anna Laurintytär ja Liisa 
Tuomaantytär tietänevät kuinka Matti Erkinpoika 
on saanut haavan jalkaansa. Heitä kuultiin 
jäävittöminä ja valaehtoisessa todistuksessaan 
Anna Laurintytär kertoi nähneensä Matti 
Erkinpojan menevän varmoin askelin ilman 
haavoja ja vammoja 12 päivän elokuuta iltana 
viemään hevosia Kotoniitylle. Sieltä hän kohta 
kuuli Matin, Valentin Simonpojan ja hänen 



 28
poikiensa huudot sekä kiivasta sanaharkkaa. Matti 
Erkinpojan kuultiin kerran sanovan: ”Antakaa 
minun olla Jumalan tähden!” Anna Laurintytär 
juoksi niitylle ja löysi Matti Erkinpojan 
makaamasta järven rannassa vesirajassa käsivarsi 
vasten pohjaa pää veden pinnalla käsivartta vasten. 
Valentin Simonpoika, sekä hänen poikansa Simo, 
Matti ja Niiles olivat lähettyvillä, mutta eivät 
koskeneet Matti Erkinpoikaan sen jälkeen, kun 
Anna tuli paikalle. Kerran  vielä Valentin pyysi 
Mattia lyömään, jonka Anna Laurintytär esti 
seisomalla hänen ja Matin välissä. Simo sanoi 
samalla isälleen: ”Antaa olla tehty mikä tehty.” 
Simo Valentininpojan vaimo Marketta Juhantytär 
tuli paikalle ja käski miestään ja muita menemään 
kotiin, jonka jälkeen hän ja Anna Laurintytär 
raahasivat Matti Erkinpojan kuivalle maalle. 
Samalla tuli mainittu Liisa Tuomaantytär ja Matti 
Erkinpoika näiden piikojen välissä hyppi yhdellä 
jalalla kotiin eikä voinut 2 viikkoon haavoittuneelle 
jalalleen astua. Haavoista päässä, sekä useista 
vammoista todistaa Anna samoin kuin Matti 
Virnala, paitsi ettei luuta ole nähnyt. Liisa 
Tuomaantyttären valaehtoinen lausunto on, että 
hän tuli niitylle tappelun ollessa jo ohi ja yhdessä 
Anna Laurintyttären kanssa jo mainitulla tavalla 
veivät Matti Erkinpojan kotiin. Liisa oli nähnyt 
Matti Erkinpojan vieneen hevoset pois, mutta 
miten tämä sai jalkahaavan ja muut vammat sitä 
hän ei tiennyt. Kahden viikon ajan ei Matti 
Erkinpoika saanut astuttua haavoittuneelle 
jalalleen. Nämä piiat eivät olleet mitään kirvestä 
järven rannassa nähneet. 

 
Valaehtoisesti todistavia ja jäävittömiä Matti 

Rahkoa ja Antti Kokkoa kuultiin Valentinin 
pyynnöstä. Rahko kertoi ensin, että 7 päivää 
tappelun jälkeen antoi Simo Valentininpoika hänen 
nähdä kankaalla sidotun oikean kätensä ja sanoi 
Matti Erkinpojan lyöneen häntä niin ettei hän 
voinut työskennellä, mutta mitään vammaa hänelle 
ei näytetty. Antti Kokko todistaa, että hän 2 päivää 
tappelun jälkeen oli Valentinin luona syöttämässä 
tämän vikuroivaa hevosta. Hevosella oli näppylöitä 
molemmissa silmissään, se ei pystynyt syömään ja 
sitä oli purtu useaan paikkaan. Silloin sanoi Simo 
Valentininpoika käsi kääreessä tulleensa Matti 
Erkinpojan lyömäksi, mutta ei paljastanut kättään 
eikä antanut vammaa nähdä. 

 
Matti Erkinpoika, kuten myös Valentin 

Simonpoika ja hänen poikansa pitäytyivät 

aikaisemmissa lausunnoissaan. Matti Erkinpoika 
väitti valittaen, että kaikki nämä lasketut vammat 
hän sai Valentinilta ja hänen pojiltaan, mutta mitä 
kukakin hänelle oli tehnyt, hänen ollessaan 
pyörtynyt, hän ei tiedä. Matti Erkinpoika kieltää 
ehdottomasti lyöneensä tai vahingoittaneensa Simo 
Valentininpoikaa tai muita, jotka eivät pysty 
tunnustamaan lyöneensä Matti Erkinpoikaa, eikä 
hän tiedä mikä on kunkin osuus hänestä löytyneistä 
vammoista. Asiaan ei ollut muuta muistutettavaa.  
 

Päätettiin seuraavaa:  

Valentin Simonpoika sekä hänen poikansa Simo 
ja Matti kieltävät täysin, että joku heistä olisi 
lyönyt Matti Erkinpoikaa jalkaan tai tehnyt hänelle 
niin monta vammaa, kuin hänestä tappelun 
jälkeisenä yönä löydettiin. Kuitenkin edellinen 
tutkinta osoittaa, että piiat Anna Laurintytär ja 
Liisa Tuomaantytär valallaan ovat lausuneet, että 
Matti Erkinpoika terveenä ja ilman haavoja 12 
päivänä viime elokuuta vei hevosensa niitylle, 
missä tappelu tapahtui, jonka jälkeen samat piiat 
ovat hänet lyötynä ja haavoittuneena tuoneet 
kotiin. Molemmat vastapuolet tunnustavat hänelle 
tapahtuneen tutkinnan sisällyksen mukaisesti. 

 
Väkivaltakaaren 1 luvun mukaan oikeus näkee 

syyllisiksi nämä henkilöt Matti Erkinpojalle 
tehtyyn rikokseen, vieläkin raskauttavammin siksi, 
koska he eivät ole tunnustaneet. Syylliset 
maksakoot sakkoja yhteisesti ja Valentin 
Simonpoika maksakoon sakot, jos hänen poikansa 
eivät yhtä kolmasosaa pysty maksamaan. Valentin 
Simonpoika tuomitaan henkilökohtaisesti 
syypääksi 2 lyöntiin Matti Erkinpojan jalkaan, 2 
kertaa 3 markkaa sekä Simo että Matti 
Valentininpoika kumpikin tukasta vetämisestä 6 
markkaa. Valentin velvoitetaan maksamaan sakkoa 
3 markkaa, koska hän on pitänyt Matti Erkinpojan 
kirveen itsellään. Hänet velvoitetaan myös 
palauttamaan kirves viipymättä omistajalleen. 
Simo Valentininpoika todetaan myös syypääksi 
koska hän ajoi hevoset Matti Erkinpojan 
viljapeltoon sekä maksamaan tästä teostaan 3 
markkaa. 

 
Koska Matti Virnala, Simo Haapala ja piika 

Anna Laurintytär ovat tutkinnassa todistaneet, että 
Matti Erkinpoika oli saanut päähänsä 3 suurempaa 
verihaavaa ja yhden kirveen iskun jalkaan, 
sakotetaan näistä kolmesta haavasta Valentinia ja 
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hänen poikiansa  4 kertaa 6 markkaa. Saman 
pykälän mukaan ja samalla tavoin sakotetaan 3:sta 
pienemmästä verihaavasta Matti Erkinpojan päässä 
ja 2 vammasta hänen korviensa vieressä vielä 5 
kertaa 3 markkaa, kaikki hopearahassa. Oikeudelle 
aiheutuneista kustannuksista pitää heidän maksaa 
Matti Erkinpojalle  4 hopeataaleria. 

Tapaus Kotoluhdan henkilöt vuonna 1732: 

 
Valentin Simonpoika Köykkä (1674–1739) 
(Valentin Simonsson Köikä) Luopajärven Köykkä-
suvun kantaisä Perusti v. 1703 paikkeilla 
nykyiseen Luopajärven kylään Jalasjärvelle 
Köykän uudistalon, jonka isäntänä oli vuoteen 
1722. Ajoi innokkaasti Jalasjärven kappelin 
perustamisasiaa ja sai aikaan Jalasjärven 
erottamisen Ilmajoesta. 
Matti Erkinpoika Luopajärvi (1698–1770) (Mats 
Erichsson). Valentin Köykän veljenpoika ja 
naapuri. 
 

Simo Valentininpoika (1698–1774) ( Simon 
Valenttinsson) Valentin Köykän poika ja Matti 
Erkinpojan serkku. Oli kotitalonsa Luopajärven 
Köykän isäntänä yli kolmekymmentä vuotta, 
vuoteen 1755. Pso Marketta Juhantytär (1703–
1736) (Margareta Johansdotter). 
Matti Valentininpoika (1709–1742) (Matz 
Valentinsson) Valentin Köykän poika. 
Niiles Valentininpoika (1715–1769) (Nils 
Valentinsson) Valentin Köykän poika. 

Perttu Valentininpoika (s.1707) (Bertil 
Valentinsson) Valentin Köykän edesmennyt poika 

Anna Laurintytär (Anna Larsdotter) Matti 
Luopajärven piika 
Liisa Tuomaantytär (Elisabet Thomasdotter) 
Matti Luopajärven piika 
Matti Knuutinpoika Virnala (Mats Knutsson 
Wirna) 
Simo Heikinpoika Haapala (Simon Hindrichsson 
Hapala) 
Matti Rahko (Matz Racho) 
Antti Kokko (Anders Kocko) 

 
 
 
 
Anneli Santtila 

Joutolaisvaimon kova tuomio 
orpparinleski Susanna Heikintytär 
Peltokosken eteisen lukko tiirikoitiin 
kesällä 1827 auki ja kamarin lukitusta 

arkusta vietiin hopearahaa 11 ruplaa ja 22 
kopeekkaa, joista hän sai osan takaisin, mutta vajaa 
pari ruplaa puuttui. Teosta oli käräjillä vastaamassa 
vangittu joutolaisvaimo Klaara Heikintytär 
Männistö Teuvalta. Tämä valitti hovioikeuteen, 
mutta turhaan. Kovan tuomion hän sai sovittaa 
selkänahalla: 6 paria piiskoja, johon lisättiin 
toisestakin varkaudesta 4 paria, yhteensä 10 
(jokaisessa kolme lyöntiä). Lisäksi oli julkinen 
kirkkorangaistus Teuvan kirkossa ja joutuminen 
työhön 18 päiväksi Lappeenrannan 
kehruuhuoneeseen vielä puuttuvien rahojen 
korvaamiseksi. Klaara palasi 1829 ja eli elämänsä 
Myllärin itsellisenä, lopulta vanhana 

ruotuvaivaisena. Hänen avioton poikansa Juha 
(s.1818) oli muuttanut Kurikkaan 1835. 

 
Simo Peltokosken nuorin poika Juuse oli saanut 

torpan veljensä osuudesta, sopimus allekirjoitettiin 
Teuvalla 1791 Tuomas Simonpoika Peltokosken ja 
Juuse Simonpoika Libackan kesken. Seuraava 
torppari Juuse Juusenpoika Libac eli Nestelä myi 
torpan Tuomas Tuomaanpoika Peltokoskelle. 
Sopimusehdoissa oli mukana äidin syytinki. 
Susanna Heikintytär sai 2 tynnyriä ruista, 6 
talvikuormaa heiniä, 1½ lyhdettä ruisolkia, 
tynnyrin akanoita ja 7 syltä valmiiksi hakattua 
kuivaa puuta. Tupa ja kamari varattiin elämiseen, 
oli navetta ja rehulato. Susanna Peltokoski kuoli 
1835. 
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Matti Lehtiö 

Petteri Hällsrömin apen vähäkyröläiset sukujuuret 
-luvun alussa Ilmajoella 
pitäjänräätärinä 
vaikuttaneen Petteri 

Hällsrömin jälkeläisten luettelointi on yksi pitkälle 
edenneitä pohjalaisia sukuselvityksiä. Hällströmin 
sukuseuralle oli kuitenkin varsin pitkään epäselvää, 
mistä oli lähtöisin Petteri Hällströmin puolison 
Elisabethin papillisen koulutuksen saanut isä Simo 
Ariin. Vanhemmissa selvityksissä hänen arveltiin 
olleen lähtöisin Kauhajoen Aron talosta. Muutama 
vuosi sitten kuitenkin selvisi, että näin ei ollut, 
mutta samalla Simon syntymäpaikaksi selvisi 
Vähänkyrön Haarajoen kylän Nissilän talo. Se, 
miten kaikki selvisi, oli aika mutkikas ja metka 
prosessi. 

 
Oikeastaan kaikki alkoi jo siitä, kun edesmennyt 

laihialainen sukututkija A. Alapoti aikoinaan 
puhtaaksikirjoitti kasan vähäkyröläisiä 
käräjäpöytäkirjoja. Allekirjoittanut kopioi tämän 
paperinipun ja pyysi ystäväänsä Pauli Kukkoa 
suomentamaan ne, kuten tapahtuikin. Sekä Pauli 
että allekirjoittanut etsivät asiakirjoista 
ensisijaisesti Nissilän asukkaita, joten asiakirjoissa 
mainittu tieto ilmajokelaisesta vävystä sai 
tiedostoihin aikaan ainoastaan sivuhuomautuksen, 
ei enempää. Kului aikaa ja Pauli kysyi minulta, 
voisiko hän antaa kopiot käännöksistä kolmannelle 
Vähääkyröä innokkaasti tutkivalle, Allan 
Valtarille. Laajasti sukututkimusta harrastaneena 
Allan huomasi heti, että Nissilän taloa koskevissa 
asiakirjoissa oli Hällströmin sukua koskeva 
mullistava tieto, jonka hän välitti sukuseuralle. 
Tiedon leviäminen oli siis onni Hällströmin 
sukuseuralle, koska pahimmassa tapauksessahan 
heille tärkeä tieto saattaisi vieläkin roikkua 
pelkkänä sivuhuomautuksena Paulin ja minun 
arkistoissa.  
 
Käräjäpöytäkirjat, joissa sukulaisuussuhde 
tulee esiin: 

Vähänkyrön käräjät 12.9.1726, (s. 716): 

Räätäli Petteri Hellström Ilmajoelta vaatii 
Tuomas Nissilältä Haarajoen kylässä perintöä, 
joka on langennut hänen apelleen, edesmenneelle 
kappalaiselle, kunnianarvoisalle Simo Arinille 
tämän isän, v. 1697 kuolleen Tuomas 
Klemetinpojan jälkeen. Tuomas Nissilä, joka on 

mainitun Arinin sisaren poika vastaa, että talon 
velka hänen isoisänsä Tuomas Klemetinpojan 
kuollessa nousi muutamia satoja taalereita 
korkeammaksi kuin hänen jäämistönsä, minkä 
lautamies Juho Housu ja useat muut lautakunnan 
jäsenet todistavat. Sitä ei myöskään kantaja voi 
kieltää. Siten katsoo Oikeus aiheelliseksi hylätä 
hänen vaatimuksensa tässä asiassa perintökaaren 
22 luvun mukaan. 

Vähänkyrön käräjät 12.9.1726, (s. 717): 

Edelleen vaatii Petteri Hellström Tuomas 
Nissilältä maksua 1 ¼ manttaalin Nissilän talon 
perintöoikeudesta. Vastaaja myöntää täysin, että 
hänen äitinsä, edesmennyt vaimo Priita 
Tuomaantytär, oli kantajan apen, mainitun Arinin 
sisar ja siten omannut vähemmän oikeuden 
Nissilän talon perintöoikeuteen, mutta esittää sitä 
vastoin, että paitsi että hän (Tuomas) on talon ja 
muun vastaanottamansa omaisuuden arvon 
runsaasti ylittävät velat maksanut, ovat Arinin 
vanhemmat tämän noin 50 vuotta sitten 
kouluttaneet ja huomattavin kustannuksin auttaneet 
hänet kelpoiseksi papinvirkaan, minkä kautta hän 
on saanut maksun perintöoikeudestaan. Tuomas 
Klemetinpojan kuoleman jälkeen ei myöskään 
kukaan ole esittänyt vaatimuksia tämän 
perintöoikeuden suhteen. Siksi ei vastaaja halua 
myöntyä mihinkään lisämaksuun. Kantajalla ei 
ollut mitään  huomautettavaa tähän kaikkeen, joten 
Oikeus katsoo aiheelliseksi hylätä hänen 
vaatimuksensa. 
 

Edellä esitellyt asiakirjat eivät kuitenkaan ole 
ainoita, joissa sukulaisuussuhde tulee esiin. Mikäli 
Vähänkyrön käräjäpöytäkirjoja tutkii 
systemaattisesti, esiintyy naimaton Elisabeth Ariin 
asiakirjoissa jo vuonna 1723, jolloin nimismies 
Johan Rein esiintyi Elisabethin holhoojan Johan 
Ahlgrenin asiamiehenä käräjillä. 

Vähänkyrön talvikäräjät 8.2.1723, (s.115): 

Nimismies Johan Rein kertoo, että edesmenneen 
kappalaisen Hr Simon Arinin alaikäinen tytär 
Elisabeth Ariin on hänen luonaan ja hänellä on 
omaisuutta isänsä sisaren vmo Priitta 
Tuomaantyttären luona Haarajoella ja sen tämä 
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nyt 18-vuotias piika ja hänen holhoojansa Johan 
Ahlgren Lapualta haluavat. 

Vaimo Maria (pitäisi kaiketi olla Priitta?) 
Tuomaantytär myöntää, että hänen hallussaan on 
jotain sellaista omaisuutta, jonka hän 
asianosaisten vaatimuksesta, Samuel Backmannin 
hallussa Vöyrillä olevan arviokirjan mukaan lupaa 
palauttaa. Sen lisäksi sanoo mainittu vaimo, että 
hänen veljensä tyttärellä on muutamia tynnyreitä 
tervaa ja muutakin Kokin talossa Kuortaneella. 
Siksi kehotetaan Reiniä haastamaan Ahlgren 
tekemään Lapuan seuraavilla käräjillä tiliä 
holhokkinsa omaisuudesta. Samoin tulee Priitta 
Tuomaantyttären lupauksensa mukaan luovuttaa 
hallussaan olevat esineet. 
 

Simo Arinin isä oli siis Tuomas Klemetinpoika 
Nissilä. Vielä 1670-luvulla talosta näyttää olleen 
käytössä alkuperäinen Mottila-nimi, Nissilä-nimen 
periytyessä Tuomaan 1500-luvulla eläneestä 
isoisän isästä Niisius Matinpojasta. Niisius 
Mottisella oli vuonna 1549 syntynyt Matti-niminen 
poika, joka seurasi häntä talon isäntänä v.1600–27, 
ja häntä seurasi Tuomaksen isä, vuonna 1604 
syntynyt Klemetti Matinpoika. Tuomas 
Klemetinpoika Nissilän äiti oli nimeltään Marketta 
Pentintytär, joka mainitaan puolisonsa kanssa 
elossa olevina vielä vuonna 1671 (Vähänkyrön 
käräjät 22.–23.9.1671, s.206). 

 

Simo Ariin toimi Kuortaneen kappalaisena 
apulaisen 1690-luvulta alkaen ja kappalaisena 
vv.1705-21, ollen välillä paossa venäläisiä 
Isonvihan aikana. Naimisissa hän oli kaksi kertaa, 
ensimmäinen vaimo oli Helena, joka lienee kuollut 
noin v.1707, toisena vaimona mainitaan Maria 
Steen.. Simon tytär Liisa (Elisabeth), mainitaan 
käräjäpöytäkirjan perusteella olleen vuoden 1723 
helmikuussa 18-vuotias, syntynyt siis vuonna 
1704-05, ollen siten Simon ensimmäisestä 
avioliitosta. Syntymäaika poikkeaa Ilmajoen 
rippikirjassa mainitusta syntymäajasta v.1702. 
Käräjäpöytäkirjan syntymäaika tuntuu 
luotettavammalta, sillä avioiduttuaan vuonna 1726 
Petteri Hällsrömin kanssa hän oli noin 21-vuotias, 
rippikirjaiän mukaan 24-vuotias. Samasta 
asiakirjasta varmistuu myös Simo Arinin 
kuolinajan takarajaksi vuosi 1722, jolloin Kuortane 
saa uuden kappalaisenkin. Liisan huoltaja mainittu 
kruununnimismies Johan Ahlgrenin 
sukulaisuusyhteyttä Liisan ei ole tiedossa, joten 
hän saattoi olla Liisan virkaholhooja, joka 
mahdollisesti asui Kokkilan talossa, Kuortaneen 
Ruonan kylässä. 

 
Asiakirjojen suomennokset: Pauli Kukko 
Kuortaneen tiedot: Matti Yli-Nisulan arkisto 

 
 

 
 
 
 

 
Raimo Latvala 

Ote,  Lisälehti Suomalaisen Virallisen Lehden numeroihin 109, 110 ja 111 vuonna 1906. 
Nimenmuuttoja. 

e alempana nykyisten kotipaikkaimme 
mukaan kaupungittain ja pitäjittäin 
luetellut suomalaiset saatamme täten 

yhteisesti tiedoksi, että tästä toukokuun 12:nnesta 
päivästä, suomalaisuuden herättäjän J.V. 
Snellmannin muistopäivästä alkaen tulemme 

käyttämään kukin sitä suomenkielistä sukunimeä, 
joka alempana mainitaan tähänastisen niememme 
vierellä. Samalla pyydämme niiden seurakuntain 
arvoisia kirkkoherranvirastoja, joihin nykyään 
kuulumme, hyväntahtoisesti ensi tilaisuudessa 
merkitsemään nimenmuutoksemme kirkonkirjaan. 

 
 
 
Ilmajoki – Ilmola 
Ahlbäck Kaarlo Fredrik – Lamminheimo Kaarlo Fredrik Asplund Jaakko –  Tasa Jaakko 
Björkström Kustaa Albert -  Koivuvirta Kustaa Albert Björkström Sameli - Koivuvirta Sameli 
Castrén Hilma -  Niemi Hilma  Dahlström Urho Vilho -  Honkasalo Urho Vilho 

M 



 32
Dunder Emma Elisabeth -  Ranta Emma Elisabet Eriksson Maria Lovisa -  Eloranta Maiju Lovisa 
Eriksson Mikki -  Eloranta Mikko  Fant Salomon -   Huhtamaa Salomon 
Forsbacka Aarne Johannes - Koskimäki Aarne Jussi Forsbacka Kaarlo Fredrik -   Koskimäki Kaarlo Fredrik 
Forsbacka Kaarlo Nikolai -  Koskimäki Kaarlo Nikolai Fassi Juha Heikki -  Katajisto Juha Heikki 
Fristadius Arvid Iisakki - Koivumäki Arvi Iisakki Fristadius Hilja -  Koivumäki Hilja 
Fristadius Juha Aleksanterinp. Koivumäki Juha Fristadius Juha Antinp. -  Lehtola Juha 
Fristadius Antti Jaakko -  Mäkiharju Anti Jaakko Grönholm Petteri -  Vihersaari Pekka 
Grönroos Frans Johannes -  Metsälä Frans Juha Grönroos Juha Iisakki -  Metsälä Juha Iisakki 
Hackberg Maria Liisa -  Pohjola Maria Liisa Hartman Frans Nestor -  Honka Frans Nestori 
Hedgrén Jaakko - Mutka Jaakko  Hjorth Sulo Vilho -  Salovaara Sulo Vilho 
Kalén Juha Paul -  Kaleva Juha Paul Kiiker Matti –   Salokangas Matti 
Kjällström Fiina -  Pohjola Fiina  Krigsman Juho Juhonp. - Kaitaniemi Juho 
Krigsman Matti Juhanp. -  Kaitaniemi Matti Landén Kaarlo -  Lanne Kaarlo 
Landén Edla -   Lanne Edla  Larm Matti -   Peltomaa Matti 
Lax Jaakko -   Salovaara Jaakko Leklé Jaakko -   Kivistö Jaakko 
Leklé Antti Vihtori -  Laine Antti Vihtori Leklé Iisakki -   Saarinen Iisakki  
Leklé Salomon -  Sivunen Salomon Lundén Juha Elis -  Viertola Juha Eelis 
Lunden Juha Hjalmar -  Viertola Juha Jalmari Lybeck Matti Matinp. - Kiviluoma Matti 
Lybeck Matti Juhanp. - Kiviluoma Matti Lång Frans Jaakko -  Salmi Frans Jaakko 
Lång Hedvig -   Salmi Hedvig  Läderberg Salomon -  Tuominen Salomon 
Läderberg Iisakki -  Vuorela Iisakki  Malmberg Jaakko Vihtori -  Malmivaara Jaakko Vihtori 
Malmberg Johan Emil -  Malmivaara Johan Emil Malmsten Mikko Edvard -  Kaski Mikko Edvard 
Malmstén Kustaa Alfred -  Lammi Kustaa Alfred Malmstén Selma Josefiina -  Lammi Selma Josefiina 
Manberg Helena -  Ilmanen Helena  Manberg Maria -  Ilmanen Maria 
Moberg Nikolai -  Vuoristo Nikolai Nygrén Jaakko -  Mäkelä Jaakko 
Pell Susanna -   Lehtinen Susanna Pihl Toivo -   Lehtonen Toivo  
Pihl Antti Jaakko -  Pihlaja Antti Jaakko Pihl Jaakko -   Pihlaja Jaakko 
Plitz Matti -   Salama Matti  Post Iisakki Vihtori -  Suominen Iisakki Vihtori 
Post Jaakko Valentin -  Suominen Jaakko Valentin Ranselius Maria -  Kaunisto Maria  
Reisu Jaakko Matinp. - Uusmaa Jaakko  Reisu Sanna Alma -  Uusmaa Sanna Alma 
Reisu Juha -   Vahamaa Juha  Roos Aino Helmi Sofia -  Rankala Aino Helmi Sofia 
Roos Sulho Antero -  Rankala Antero Sulho Roos Tyyne Anna Maria - Rankala Tyyne Anni Maria 
Rosbäck Iisakki -  Koskiniemi Iisakki Rosbäck Juha -   Koskiniemi Juha 
Rosbäck Matti -  Koskiniemi Matti Rosbäck Frans Jaakko -  Rinta Frans Jaakko 
Rosbäck Jaakko -  Rinta Jaakko  Roschier Paul Rafael -  Korpisaari Paavo Rafael 
Samulín Johan Ivar -  Viitala Johan Iivari Samulín Juho Kustaanp. - Viitala Juho 
Sax Juha -   Laitamäki Juha  Schröder Emma Lovisa -  Kuusisalo Emma Lovisa 
Schröder Matti Arvid -  Kuusisalo Matti Arvi Seppelin Hedvig -  Salminen Hedvig 
Sjöblom Aini -   Salovirta Aini  Sjöblom Liisa -   Salovirta Liisa 
Sjöblom Niilo Jaakko -  Salovirta Niilo Jaakko Sjöblom Sanna Ulrika -  Salovirta Sanna Ulrika 
Sjögren Väinö Frans Henrik - Järvilahti Väinö Frans Henrik Skytt Salomon -  Koivu Salomoni 
Skytt Juha Kustaa -  Niemi Juha Kustaa Sosín Herman -  Harju Herman 
Sosín Jaakko -   Mäki Jaakko  Sosín Juhan Fredrik -  Mäki-Ketelä Juha Fredrik 
Sosín Juha Heikinp. -  Tuomela Juha  Sosín Mikko -   Tuomela Mikko  
Sundqvist Jaakko -  Kuusisaari Jaakko Tallroht Ivar Mauritz -  Honkajuuri Iivari Mauri 
Tullenberg Maria -  Tulensalo Maiju Udd Juho Jaakko -  Nieminen Juho Jaakko 
Udd Susanna -   Niemi Sanni  Udd Kaarlo Albinus -  Suomela Kaarlo Albinus 
Vennberg Paul Alfred -  Korpikuusi Paavo Alpo Vestenås Antti Jaakonp.  -  Mäkynen Antti 
Vestenås Jaakko -  Mäkinen Jaakko Vestenås Jaakko (nuor.) - Mäkinen Jaakko 
Vinter Heikki -   Alhanen Heikki  Vinter Juha Jaakonp. -  Alhanen Juho 
Vinter Juha -   Talvi Juha  Vinter Jaakko -   Talvi Jaakko 
Öhman Helena -  Rekiharju Helena Österberg Jaakko Jonas -  Itävaara Jaakko Jonas 
Österberg Maria Matilda -  Itävaara Maria Matilda Österberg Yrjö Artturi -  Itävaara Yrjö Artturi 
Österberg Juha -  Tuomisto Juha  Österberg Aukusti -  Itälehto Aukusti 
 
 
 
 
 
 
 



 33 
 
Matti Lund 

Kurikan Tassista Laihian Seppään 
sossakyrössä 19.02.1714 käydyn Pohjansodan 
taistelun jälkivaikutuksena Laihialle 
suuntautui suuri ilmajokelaisten invaasio. 

Koskaan aikaisemmin tai myöhemmin 
paikkakunnalle ei ole asettunut niin paljon muualta 
tulleita asukkaita muutaman vuoden aikana.  

 
Pontimen ilmiölle antoivat taistelun kulkuun 

liittyneet pari seikkaa sen eräässä alkuepisodissa. 
Ruotuarmeijan lisäksi taisteluun lähetettiin koko 
lähipitäjien kynnellekykenevä miesväki. Kun 
Perttilän talossa majaileva venäläisten 
komentokeskus havaitsi, että Laihian ja Kyröjen 
nostoväkeä marssitettiin paikalle, mutta 
ilmajokelaiset vielä puuttuivat, se antoi 
hyökkäyskäskyn Kyröjoen jäälle ryhmittyneille 
ratsujoukoilleen. Nämä vauhdittivat laukkaansa joen 
kiitorataa pitkin ja karauttivat sitten lumisille 
pelloille rohkaisuryypyllä ja heinäseipäillä 
varustetun talonpoikaisjoukon kimppuun. 
Saarroksin joutunut falangi pakkautui pian 
liikuntakyvyttömäksi väentungokseksi, jonka 
miekkamiehet sohivat ratsujen selästä lähes viime 
mieheen. Vain muutama ruumisröykkiön sekaan 
liukastunut selvisi teurastuksesta. 

 
Laihialla oli ollut miespula jo pitkään, mutta 

taistelun jälkeen aniharvassa talossa isäntä oli jäänyt 
henkiin. Kun taistelusta ja sitä seuranneesta 
miehityksestä oli muuten toivuttu, alettiin Ilmajoelta 
etsiä isäntäehdokkaita Laihian leskille naitettaviksi. 
Useissa tapauksissa jouduttiin parikymmenvuotias 
nuorukainen naittamaan nelikymmenvuotiaalle 
emännälle, joten suurperheitä ei liitoista juuri 
siunaantunut. Eräät lesket, joilla oli alaikäisiä 
perillisiä, ottivat Ilmajoelta yhtiömiehen, jonka 
kanssa he sopivat osapuolten lasten naimakaupasta 
talon tulevaisuuden turvaamiseksi. Jälkipolvea 
solmituista liitoista kehittyi niin paljon, että 
jokaiselta “peruslaihialaiselta“ löytyy useampia 
Isonvihan aikuisia Ilmajoen vävyjä omista 
esivanhuksistansa. Jakkulan kylän Seppälän talo oli 
yksi Ilmajoelta tulleitten vastaanottajista. 
 
 
Laihian Seppälän suvut ennen Isoavihaa ja 
jälkeen 
 

Seppälän asujien vaiheet tarkastelujaksolla olivat 
aika vaikeaselkoisia. Johtolangan tarjoaa Laihian 
talvikäräjillä vuonna 1681 ollut juttu. Kantajana 
esiintyi Marketta, Jaakko Krekinp. Seppälän 
edesmenneen vanhimman pojan Jaakon tytär, joka 
kertoi olevansa 24-vuotias, siis v. 1657 syntynyt. 
Vastaajana oli Kreki Jaakonp. Seppä, Marketan isän 
nuorempi veli. Marketta kertoi omaavansa etusijan 
edesmenneen isoisänsä perintötalon hallintaan 
esikoisoikeutensa nojalla. Kreki sanoi puolestaan, 
että hänellä oli ollut yksi veli ja kaksi siskoa, jotka 
olivat häntä vanhempia, mutta olivat kaikki kuolleet 
suhteellisen nuorina. Veli Jaakko oli kuollut 23 
vuotta sitten (siis vuonna 1658) ja Kreki oli jäänyt 
siitä asti ainoana asumaan taloa isänsä kanssa. Kreki 
kertoi tehneensä suuria parannuksia ja oli 
muutenkin hyvin taloa pitänyt ja edesmenneestä 
isästä tämän vanhuudessa hyvän huolen pitänyt ja 
vanhempansa kunniallisesti hautaan saattanut. 
Vanhempiensa kuoleman jälkeen hän oli 2.11.1666 
päivätyllä vaihtokirjalla maksanut 
kanssaperillisensä ulos talosta ja sanoi, että olisi 
suuri onnettomuus, jos hänet ajettaisiin ulos talosta. 
Oikeus katsoi, että Marketta oli irrallinen piika, jolla 
ei ollut edellytyksiä lunastaa ja ottaa taloa. Sen 
vuoksi esikoisoikeus ei voinut ratkaista talon 
hallintaa. Hänelle annettiin kuitenkin mahdollisuus 
esittää seuraavilla käräjillä talon lunastamiseen 
tarvittava kauppasumma, mitä Kreki vastusti. 
Marketta ei ottanut enää asiaa esiin [Laihian käräjät 
11.,12. ja 14.2.1681, ES2080]. 

 
Kun katsotaan Sepän henkilöitä Laihian SAY -

rullasta, niin vuosivälillä 1635-1654 [s. 44] Jaakko 
Krekinpoika on isäntänä ja mainittuna ovat tytär 
1641-1643, poika Jaakko Jaakonp. 1653-1654, 
poika ja tytär 1653-1654.  Vuosivälillä 1661-1673 
[s. 43] Jaakko Krekinp. on isäntänä 1661-1662 ja 
Kreki Jaakonpoika vaimoineen 1663 alkaen. 
Aikavälillä 1675-1692 [s. 41] Kreki Jaakonpoika ja 
vaimo Priita Jaakont. ovat isäntäparina 1675-1688 
Krekin kuolemaan asti. (Priita kuoli 30.06.1697). 
Poika Matti (1663-19.02.1714) ilmaantuu vuonna 
1680 ja 1688 hänen ensimmäinen vaimonsa 
Marketta Simunant. Jakku (1662-14.11.1704) ja 
toinen vaimo Liisa Knuutint. Sorvari 1708 (vih. 
25.11.1706). Matti Krekinp. ehti olla siten isäntänä 
1689-1714. 

I 
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Isännyys oli kulkenut tähän asti vanhan suvun isältä 
pojalle: 
 
Talo oli ollut jo kauan vakaasti 1 manttaalin 
verotalo. Vuonna 1546 mainitaan ensimmäisenä 
isäntänä maakirjoissa Heikki Mikinpoika, sitten 
seuraavat: 
Jaakko Mikinp. 1549-1570 
leski Helga 1571-1585 
Kreki Jaakonp. 1592-1634 
pk Jaakko Krekinp. 1635-1662 
pk Kreki Jaakonp. 1663-1688 
pso Priita Jaakont. 
pk Matti Krekinp. 1689-1714 
1 pso Marketta Simunant. Jakku 
2 pso Liisa Knuutint. Sorvari 
leski Liisa Sorvari 1715 
(siirtyi takaisin Kuppaalaan) 
Jaakko Krekinp. Seppä 1719-1720 
Edell. veli, pso Maria Mikint. Varo 
Simuna Lassenp. Näsänen 1721-1724 
Pso ed. sisar Kaarina Krekint. Seppä 
 
Talo jaettiin yhtiömiesten kesken kahteen savuun: 
Seppä 1, 1/2 manttaalia: 
Jaakko Krekinp. Seppä 1725-1726 
Edell. veli, pso Maria Mikint. Varo 
 
Seppä 2, 1/2 manttaalia: 
Niiles Mikinp. Tassi 1725-1726 
pk Matti Niileksenp. Tassi 1727-1750 
1 pso Maria Matint. Seppä 
pk Mikki Matinp. Seppä 1751- 
(ehti avioitua neljästi) 
 

Jaakko Krekinpojan kuoltua Seppälän maat 
yhdistettiin jälleen yhden isännän alaisuuteen ja 
yhtiömiehen leski asui toista savua syytinkiläisenä. 
Lesken jälkeen savuun ei enää merkitty asujaa. 
Jako-osan asumista kyllä harkittiin Matin 
nuoremmalle pojalle Heikille, mutta edellytykset 
todettiin huonoiksi. Matti siirsi isännyyden vuonna 
1751 Mikille ja pestautti samana vuonna Heikin 
ruotusotamieheksi nimeltään Polakka ja Heikki asui 
sitten 11 vuotta toista savua sotilastorppana. Sen 
jälkeen vuonna 1763 Seppälä jälleen jaettiin 
veljesten Mikin ja Heikin kesken. 

 
Talon olot alkoivat 1700 -luvun lopulla vakiintua. 

Isännät olivat Niiles Tassista alkaen useassa 
peräkkäisessä polvessa pitkäikäisiä tervaskantoja ja 
suku jatkui lisääntyen. Pisimmälle elinpäivissä pääsi 
Mikki Mikinpoika Seppä, joka kuoli vuonna 1856 
96-vuotiaana pitäjän vanhimpana asukkaana. 
 

 
Laihian Seppälän tilanne ennen Isoavihaa ja heti 
sen jälkeen  
 

Jo pitkiä aikoja ennen Isoavihaa oli merkkejä, 
ettei talo ollut enää kunnolla suvun hallussa. Matti 
Krekinp. Sepällä oli kolme poikaa, jotka isä joutui 
luovuttamaan sotamiehiksi eräiden Laihian talojen 
puolesta, mikä johti mieskatoon talossa. Kovat ajat 
koettelivat taloa ja asukkaat tulivat toimeen 
ennemminkin pestirahojen kuin viljelysten varassa. 
Asiantila ilmenee mm. Matin pojan Antin 
perintöjutuissa Laihian käräjillä 1.10.1710 [ES2093, 
s. 689-690] ja 23.08.1711 [ES2094, s. 499]. Matti 
Krekinpoika kertoi poikansa Antin olleen 
sotamiehenä torstilalaisen Matti Jaakonpoika 
Mannin talon puolesta ja nyt kuolleen. Edellisessä 
käsittelyssä Matti kertoi Mannilla olevan 92 
taaleria, jotka poika Antti oli luvannut sisarillensa 
testamentilla 27.06.1709. Jälkimmäisessä 
käsittelyssä palkkaa oli Matin mukaan vielä 
maksamatta 59 taaleria 8 äyriä. Velivainajan sisar 
Liisa puolestansa esitti oikeudelle veljensä 
testamentin, jonka mukaan vain hän ja hänen 
kanssasisarensa Maria, Mikki ja Jaakko olivat 
oikeutettuja jakamaan veljensä perinnön. Antti oli 
ottanut pestin isäänsä kuulematta. Isän ja pojan välit 
eivät siis olleet kunnossa. Oikeus piti kuitenkin 
kohtuullisena jakaa perintö tasan isän ja lasten 
kesken perintökaaren toisen luvun mukaisesti. 

 
Toisen poikansa sotamiespestistä, joka oli tehty 

kontrahdilla 27.10.1707 Kuppaalan Moskan 
puolesta Matti Seppä riiteli käräjillä 28.01.1711 
Matti Moskan kanssa [ES2093, s. 7-8]. Poika halusi 
purkaa sopimuksen ja Matti Seppä joutui 
maksamaan takaisin Moskalta saamansa 8 kappaa 
rukiita, 8 kappaa ohraa ja 5 taaleria. Poikaa ei 
nimetä, mutta hänen täytyi olla Mikki. 

 
Kolmannen pojan Jaakon pestiä käsiteltiin paljon 

myöhemmin. Ensin Laihian käräjillä 11.10.1725 
[ES2097 s. 723] Jaakko Eliaanpoika Penssoni 
kertoi, että oli pestannut vuonna 1712 Jaakko 
Matinpojan ja suorittanut tämän isälle Matti Sepälle 
yhden lehmän ja tynnyrin rukiita, vaikkakin Jaakko 
oli perunut sopimuksen, palauttanut lehmän ja 
luvannut palauttaa rukiitkin. Sen jälkeen Jaakko oli 
pestautunut Vähänkyrön Juho Heikki(se)län 
puolesta. Nyt Penssoni oli kuullut Jaakon 
ilmaantuneen Haminaan ja vaati saamisia Jaakon 
vaimolta Susanna Simunantyttäreltä Tervajoelta, eli 
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tynnyrin rukiita. Vaimo kertoi miehensä luvanneen 
palauttaa rukiit ja oikeus tuomitsi Susannan ne 
suorittamaan Penssonille käyttäen maksuun itse 
puolestaan Heikki(se)lästä olevia saatavia. 

 
Mutta vielä Laihian käräjillä 27.10.1727 tuli ilmi 

kummia käänteitä Jaakon vaiheista. Tämä oli 
joutunut Kyrön taistelussa 19.02.1714 vangiksi, 
mutta oli palannut yli kymmenen vuoden jälkeen 
takaisin kotiseudulleen ja ottanut vastaan 
kontrahdilla 17.02.1725 jälleen pestin Jaakko 
Eliaanp. Penssonin talon puolesta. Mutta sitten 
Penssoni oli lainannut hänet torstilalaiselle 
naapurilleen Sippo Knuutille, jolta nyt vaati miestä 
takaisin. Sippo Knuutti oli puolestansa saanut 
välskäri Richterin kautta luvan pitää Jaakko 
Matinpoika ja luovuttaa hänet puolestaan 
vähäkyröläiselle Juho Heikki(se)lälle, jolle oli 
vanhastaan velkaa lupaamansa sotamiehen. Oikeus 
katsoi, että Juho Heikki(se)lä sai pitää Jaakko 
Matinpojan, mutta Sippo Knuutin oli hankittava 
uusi sotamies myös Penssonille (ES2098 ss.829-
830). - Jaakko Matinp. Seppä oli syntynyt 
19.07.1694, joten hän oli kadotessaan 19 -vuotias ja 
palatessaan 30 -vuotias. 

 
Antin lisäksi Mikkikin kuoli Isonvihan melskeissä 

ja kun Jaakkokin katosi, Matti Krekinpojalta jäivät 
jäljelle vain tyttäret Liisa ja Maria. Arvoitus on, 
miksi vanhempi sisar Liisa ei yrittänyt taloa eikä 
edes avioitunut, vaan luopui sukuoikeudesta 
pikkusiskonsa hyväksi. Hän ei ollut ainakaan 
vammainen, sillä Laihian käräjillä 6.09.1729 Matti 
Sepän kälyä Liisaa kuvataan hyvin terveeksi ja 
vahvaksi 45 -vuotiaaksi [ES2098 ss.761-764]. Hän 
oli siis syntynyt vuonna 1684 eli oli Mariaa 19 
vuotta vanhempi. 

 
Tassien tullessa Seppälään siellä asui kaksi 

vanhan suvun perhettä, joilla ei ollut tulossa 
perillisiä talolle: edesmenneen isännän veli Jaakko 
Krekinp. Seppä, joka oli ottanut puolisokseen 
1.01.1705 Maria Mikint. Varon ja Jaakon vanhempi 
sisar Kaarina Krekint. Seppä, joka oli vihitty 
17.09.1698 Hämeestä tulleen Simuna Lassenp. 
Näsäsen ("Nessare") kanssa. Jälkimmäisessä 
perheessä oli kaksi lasta nimeltänsä Maria. 
Vanhempi oli Simunan edellisestä aviosta. (Tytär 
naitettiin Martti Antinp. Mukarille Maunulaan 
11.08.1717. Martti kuoli pian ja Maria naitettiin 
uudestaan Jaakko Mikinpojalle Kirkonkylän 
Hakalassa.) Nuorempi tytär oli talon ainoaksi 

perijäksi jäänyt edesmenneen Matti Krekinp. 
Sepän tytär Maria. Myös Jaakko Krekinpojalla oli 
tytär Maria s. 2.03.1718, joka oli talon järjestelyistä 
sovittaessa vielä pienokainen. Koska myöhemmin 
yllättäen ilmaantuneen Jaakko Matinpoika Sepän 
luultiin kuolleen, talon ainoaksi perilliseksi 
katsottiin Matti Sepän Maria tytär. Suku jatkui 
talossa jälleen nuorimman lapsen kautta. 

 
Seppälän uutta tilannetta käsiteltiin mm. Laihian 

käräjillä 16.02.1728 [ES2098 ss.303-304], jossa 
kerrottiin, että Niiles Mikinpoika ja Jaakko 
Krekinpoika omistivat 1 manttaalin Sepän puoliksi. 
Edelleen ilmoitettiin, että Niiles Mikinpojan poika 
Matti on ottanut Jaakko Krekinpoika Sepän veljen 
tyttären vaimokseen, mutta oli asetettu 
ensimmäisessä kutsunnassa sotamieheksi talon 
puolesta. (Tarkasti ottaen Jaakko oli Matti 
Krekinpojan velipuoli.) Nyt kumpainenkin valitteli, 
että olivat jo vanhuksia eivätkä tienneet muutakaan 
isännäksi asetettavaa kuin Niiles Mikinpojan pojan 
Matin. Naimakauppa oli tehty sillä ehdolla, että talo 
pidetään suvulla ja vanhukset saavat kunniallisen 
syytingin. Yhtiömiehet sopivat, että Jaakko 
Krekinpoika hankkii miehen Matin tilalle, kun talon 
pestausvuoro jälleen tulee, ja varustelukustannukset 
jaetaan yhteisesti.  

 
Itse asiassa Niiles Mikinpojalla oli tarjota 

nuorempi poikansa Iisakki talon puolesta, mutta 
tämä oli vielä 16 -vuotias eikä ollut valmis ottamaan 
pestiä. Mutta oleillessaan renkinä Ilmajoella poika 
teki omapäisen tempun, eli pestautui isänsä 
tietämättä sotamieheksi Yrjänä-Kokon talon 
puolesta. Temppu oli sekoittaa yhtiömiesten 
suunnitelmat Seppälän talon pelastamiseksi 
yhtyneille suvuille. Purkaakseen poikansa pestin 
Niiles joutui tulemaan Ilmajoen talvikäräjille 1729 
hoitamaan asian ja lähetti Matin palauttamaan Antti 
Yrjänä-Kokolle Iisakin saamat rahat. Käräjillä 
Niiles ilmoitti tarvitsevansa Iisakin sotamieheksi 
oman talonsa puolesta. Osapuolet pääsivät sopuun 
kontrahdin purkamisesta, kun Niiles maksoi Antille 
9 kuparitaaleria [ES2098 ss. ?] 

 
 

Kurikan Tassin ja Kyttälän tilanteita ennen 
Isoavihaa 
 

Tassi oli Kurikan Miedonkylässä ollut 
kruununtalo, joka oli joutunut Nuijasodan jälkeen 
“tuuliajolle“. Se vaihtoi ainakin kuudesti omistajaa 
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ja asujaa aikavälillä 1620-1670 ja oli väliin autiona. 
Vuonna 1673 talon otti Miedon Kyttälän vävy 
Mikki Eskonpoika. 

 
Mikki Eskonpojan perhe oli asunut 1/3 manttaalin 

Kyttälässä noin vuodesta 1655. Talon vanha suku 
oli ottanut Nuijasodan jälkeen syytinkimiehekseen 
Esko Matinpojan, joka osti sitten talon 
kauppakirjalla ja aikoi nostaa talon isännäksi 
vävynsä Kreki Erkinpojan. Kreki kuitenkin kuoli 
ehtimättä isännöidä taloa. Mikin vaimo Kaarina 
Krekontytär ehti kuitenkin syntyä talon esikoiseksi. 
Talonvanhus Esko Matinpoika naitti pikimmiten 
tyttärensä uudelleen Prusi Tuomaanpoika Havuselan 
kanssa (Kokkolankylä). Prusi sopi myöhemmin 
Mikki Eskonpojan ja tytärpuolensa Kaarinan kanssa 
talon luovuttamisesta Prusin jälkeläisten hyväksi. 
Prusi osti sitten Kyttälän kauppakirjalla ja huudatti 
talon kolmannen kerran Ilmajoen syyskäräjillä 
7.09.1650 [ES2029 s. 187]. Mikin vaimon 
velipuolen Niiles Prusinpojan tultua isännäksi, 
Kyttälä täyttyi riitaisasta miesväestä. Niileksen pojat 
Jaakko, Antti, Elias ja Perttu eivät tulleet toimeen 
keskenään. Niileksen kuoltua v. 1692 ja vanhimman 
pojan, Jaakon tultua isännäksi, talo joutui 
hunningolle. Pojista Antti muutti koturiksi 
Kirkonkokkoon ja ryhtyi hoitamaan väkkärin 
virkaa. Elias oleili Jalasjärvellä. Perttu muutti 
Laihian Nikkoon, ensin rengiksi v. 1697 ja sitten v. 
1699 koturiksi, mutta kuoli jo vuonna 1700. 

 
Juho Erkinpoika Kauhajoelta ja Elias 

Niileksenpoika riitelivät Kyttälästä Jaakko 
Niileksenpoikaa ja Mikki Eskonpoikaa vastaan 
Ilmajoen talvikäräjillä vuonna 1694 [ES2085 s. 
358]. Käräjäpäätöksellä 20.09.1680 Jaakko oli 
saanut talon kruununtalona, mutta 
Laamanninoikeuden päätöksellä 28.02.1681 talo oli 
kauppakirjalla perintötalo. Jaakko ei ollut 
kuitenkaan pystynyt suorittamaan kauppakirjan 
summaa, joten talo oli jäänyt kruununtaloksi kuten 
maakirjat osoittivat. Tämän jälkeen Jaakko ryyppäsi 
talon alta. Maaherra Johan Ehrenskiölt irtisanoi 
päätöksellään 27.02.1697 Jaakko Niileksenpojan 
talosta ja asetti hänen tilallensa tämän vävyn Juuse 
Tuomaanpojan Seinäjoen Uppalasta. Elias 
Niileksenpoika yritti turhaan taloa Ilmajoen 
syyskäräjillä vuonna 1699 yrittäen todistaa Vappu 
Matintytär Säntin ja Perttu Krekinpoika Kakkurin 
avulla, että isoisä oli ostanut sen kauppakirjalla 
perintötaloksi. [ES2088 ss.66-69]. Tätä Mikki 
Eskonpoika ei ollut jäänyt seuraamaan, vaan oli 

siirtynyt hyvissä ajoin Tassiin, jossa lienee 
majaillut aikaisemminkin.  

 
Seurasi puolisen vuosisataa, jolloin Tassissa pysyi 

sama suku. Muut eivät osoittaneet kiinnostusta talon 
hallintaa kohtaan. Viljelyolot olivat noina aikoina 
koko Miedon kylässä sangen epäedulliset. 
 
 
Uusi suku Isonvihan aikana Kurikan Tassiin 
 

Vanhan suvun väistyminen ja uuden esiin 
astuminen tapahtui Tassissa vuonna 1718. 
Asuttuaan muutaman vuoden Laihialla, talon jo 
kerran jättänyt Niiles Mikinpoika yritti vielä 
havitella Tassia takaisin. Ilmajoen talvikäräjillä 
1726 [ES2097 s. 227] Niiles Mikinpoika kertoi, että 
hänen esi-isänsä sekä hän olivat asuneet 1/4 
manttaalin kruununtaloa nimeltään Tassi vuoteen 
1718 asti, jolloin vihollinen oli ryöstänyt talon 
tyhjäksi, minkä takia siitä oli ollut pakko luopua. 
Sen jälkeen talon oli ottanut vieras nimeltään Niiles 
Antinpoika. Nyt Niiles Mikinpoika anoi taloa 
takaisin esittäen vaasalaisen kauppiaan Jaakko 
Strandheemin setelin 24.01.1725, jonka nojalla tämä 
täysin takasi talon kruunun ulosmaksut heti, kun 
Niiles Mikinpoika asettuisi taloon ja maksaisi hänen 
100 taalerin velkansa takaisin. Niiles Antinpoika 
puolestaan kertoi ottaneensa raunioituneen talon 
uudelleen viljelykseen ja saaneensa maaherran 
paroni Reinhold Wilhelm von Essenin päätöksellä 
v. 1721 luvan asua taloa, joten oikeus ei katsonut 
kannetta aiheelliseksi. 

 
Koska Niiles Mikinpoika oli jo 70 –vuotias ja oli 

jo sitonut nuorimman poikansa Matin Laihian 
Seppälään, suunnitelmana lienee ollut jomman 
kumman vanhemman pojan, Jaakon tai Juhon 
asettaminen Tassin isännäksi ja vanhusten 
asettuminen syytinkiläisiksi Tassiin. Laihialla oli 
edellisenä syksynä käräjillä juttu [11.10.1725 , 
ES2097 s. 718], jonka mukaan sotamies Juho 
Niileksenpoika oli irtisanonut pestinsä, jonka oli 
sopinut Alanurmon Juuse Nyrhisen kanssa ja 
Nyrhinen vaati maksamaansa 16 taaleria ja 4 äyriä 
takaisin - jotka tuomittiinkin kauppakaaren 8. 
Luvun nojalla. Kysymys oli todennäköisimmin 
Niiles Tassin pojasta. Ehkä hän olisikin ryhtynyt 
havittelemaan talon isännyyttä? Hanke siis kariutui 
ja myös vanhemmat pojat siirtyivät Laihialle 
renkimiehiksi. 
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Ilmeisesti, kuten Niiles Mikinpojan 

käräjälausunnosta on pääteltävissä, suku oli asunut 
Tassissa jo useita polvia, vähintäänkin kolme 
polvea, vaikkakin oli isännöinyt taloa vain kaksi 
sukupolvea. Talossa merkitään kuolleen Mikki 
Eskonpoika Tassin äidin vuonna 1690. Mikin isä 
Esko ei ole identifioitavissa vanhoista asiakirjoista, 
joten tiedot varhemmista polvista jäävät 
arvoitukseksi. Mikin vanhemmat lienevät asuneet 
talossa syytinkiläisinä. Kun he olivat edesmenneet, 
Mikki ryhtyi puolestaan talon syytinkiläiseksi ja 
poika Niiles alkoi isännöidä taloa vuodesta 1691 
alkaen. 

 
Niiles Mikinpojalla oli kuitenkin eripuraa 

vanhempiensa kanssa. Syytinkiläiset viipyivät 
talossa vain puolenkymmentä vuotta. Isä Mikki 
Eskonpoika oli kuollut jo ennen vuotta 1697. 
Ilmajoen syyskäräjillä 1697 leskiäiti Kaarina 
Krekintytär valitti kyynelissä poikansa evänneen 
häneltä vanhuuden turvan ja kertoi, että oli joutunut 
hakemaan suojan vävyltänsä Heikki Juhonpojalta, 
joka piti nyt huolta raihnaisesta vanhuksesta 
[ES2087 s. 99]. Sen takia äiti oli laatinut 17.05.1697 
testamentin Jaakko Haustramniuksen avustuksella, 
jolla määräsi kaiken vähän omaisuutensa 
vävyllensä. (Vävy vaimonaan Maria Mikintytär 
Tassi oli ottanut asuttavakseen Sorvarin uudistalon, 
joka luettiin Miedonkylän manttaaleihin, mutta 
Kauhajoen puolelle. Myöhemmin Sorvari luettiin 
Harjakylän taloihin. Sorvaria asui ensin 
yhtiömiehenä ja sitten talon sotamiehenä myös 
Kaarinan toinenkin vävy Erkki Nisunpoika, jonka 
vaimo Vappu Mikintytär Tassi joutui hoitamaan 
miehensä takaamien Sorvarin velkojen maksun. 
[Ilmajoen käräjät 16.,18. ja 19. elokuuta 1712, 
ES2095 ss. 678-679]). Äiti oli niin katkera 
vanhimmalle pojallensa, että määräsi, ettei kukaan 
sukuun kuuluva saanut vaatia vävy Heikiltä mitään 
nuoremman poikansa Matin palkasta. Tämä oli 
joutunut pestautumaan sotamieheksi Sorvarin talon 
puolesta. 
 
 
 

Niiles Antinpojan suku Kurikan Tassissa 
 

Niiles Antinpojan otettua Tassin hänen sukunsa 
on jatkanut talossa nykypäiviin asti. Niileksen 
alkuperän varmistava käräjäjuttu löydettiin Ilmajoen 
talvikäräjiltä vuonna 1730. Juttu tukee niitä 
johtopäätöksiä, jotka Tapio Piirto on tehnyt jo 
aikaisemmin muita lähteitä vertailemalla. 

 
Jutussa Niiles Tassi Miedosta kertoo 

huolehtineensa neljän vuoden ajan edesmenneen 
sisarensa Vappu Antintyttären (s. 14.04.1675 k. 
1719) ja tämän edesmenneen puolison Jaakko 
Valentiininpoika Keski-Koiviston (s. 1678 k. 1715) 
talosta ja alaikäisistä lapsista. Koska oli joutunut 
talon velkojakin maksamaan, Niiles halusi tehdä tilit 
selviksi sisaren vanhimman tyttären Susannan (s. 
3.02.1703) toisen puolison Tuomas Pertunpojan 
kanssa (vih. 1726, s. 12.03.1699, Jalasjärven 
Lammista). Tästä hän oli ehtinyt jo sopia Susannan 
ensimmäisen puolison Matti Matinpojan (kuollut 
1725) kanssa, mihin liittyen nimismies Juho 
Reinillä oli esitettävänä laatimansa laskelma 
oikeudelle. Sen mukaan Tuomas maksoi Niilekselle 
30 kuparitaaleria tämän saamisia ja 2 kuparitaaleria 
8 äyriä kauppakaaren 8. Luvun ja raastuvankaaren 
nojalla [ES2099 s. 127]. 

 
Sisaren taustasta ovat käytettävissä ne 

kirkonkirjatiedot, mitkä Niilekseltä puuttuvat. Sisar 
oli Kauhajoen Kokon talon tytär, joka oli vihitty 
1.1.1700 Kauhajoella Jaakko Valentiininpojan 
kanssa. Sisarusten vanhemmat olivat Antti 
Erkinpoika Kokko (k. 1720, isäntä 1680-1701;Erkki 
Juhonp. Isäntä 1655-1677) ja Liisa Sipontytär (k. 
5.06.1707) Kauhajoelta. Taloa oli hallinnut sama 
suku jo useita miespolvia. Niiles Antinpoika 
puuttuu kastettujen luettelosta, mutta on merkitty 
rippikirjassa syntyneeksi joulukuussa 1688. Hänet 
vihittiin Ilmajoella v. 1711 Susanna Jaakont. Posson 
(s. 21.02.1689 k. 1.11.1741) kanssa ja Niiles oleili 
kotivävynä Possossa ennen Tassiin tuloa v. 1718. 
Puolison vanhemmat (vih. v. 1686) olivat Jaakko 
Mikinpoika Posso (s. 4.1657 k. 8.10.1741) ja Maria 
Simunantytär Havusela (s. 1658 k. 1728). 
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Laihialle asettuneiden Tassien kaksi sukupolvea 
 
# Sp NIMI Spk SPVM I SPVM L KPK KPV PN VIH VIHPV 
1 1. Niiles Mikinp. Tassi Kurikka  1659 Laihia 4.03.1740 1 Ilmajoki 14.06.1685 
2 1 pso Vappu Martint. Yli-Kiikka Ilmajoki   Kurikka 7.08.1698   
3 2 pso Anna Niileksent. Säntti Kurikka puuttuu 8.1677 Laihia 1.03.1753 Kurikka 20.p.adv.1698 
4 2. Jaakko Niileksenp. Tassi Kurikka 28.04.1686 Laihia 31.10.1743 ? ? 
5 2. Juho Niileksenp. Tassi Kurikka 2.pasch.1688 Kurikka 9.trim.1691   
6 2. Mikki Niileksenp. Tassi Kurikka 29.09.1692 Kurikka 7.p.trim.1697   
7 2. Simuna Niileksenp. Tassi Kurikka 15.02.1694 Kurikka 25.p.trim.1697  
8 2. Heikki Niileksenp. Tassi Kurikka 24.05.1696  Kurikka     
9 2. Juho Niileksenp. Tassi Kurikka 25.12.1699 25.12.1697 Laihia     
10 2. Niiles Niileksenp. Tassi Kurikka 31.03.1701 Laihia     
11 2. Matti Niileksenp. Seppä Kurikka 17.09.1703 17.09.1704 Laihia 24.01.1786 Laihia 1722 
12 2. Iisakki Niileksenp. Bergendahl Kurikka puuttuu 1712 Laihia 31.04.1746 Vähäkyrö 19.05.1734 
13 2. Helena Niileksent. Tassi Kurikka puuttuu 3.07.1713 Laihia 26.08.1772   
14 2. tytär? Kurikka        
15 2. Priita Niileksent. Österberg Laihia  08.09.1723 Laihia 9.06.1786 Laihia 21.06.1752 
           
 2. Juho Niileksenp. Tassi Kurikka 25.12.1699 25.12.1697 Laihia  2   
16 pso Liisa    14.10.1687 Laihia 8.07.1763   
          
 2. Matti Niileksenp. Tassi Kurikka 17.09.1703 17.09.1704 Laihia 24.01.1786 3 Laihia 1722 
17 1 pso Maria Matint. Seppä Laihia  1.02.1704 Laihia 1.06.1751   
18 2 pso Maria Matint. Hemminki Laihia  1.07.1699 Laihia 27.04.1777 Laihia 29.12.1751 
           
19 3. Mikki  Matinp. Seppä Laihia  28.09.1728 Laihia 4.01.1806 Laihia 22.10.1749 
20 3. Heikki Matinp. Seppä Laihia  29.12.1731 Laihia 17.03.1814 Laihia 21.10.1759 
21 3. Maria Matint. Seppä Laihia  25.08.1741 Laihia 31.03.1809   
22 3. Susanna Matint. Seppä Laihia  25.12.1747 Laihia     
           
 2. Iisakki Niileksenp. Bergendahl Kurikka  1712 Laihia 31.04.1746 4 V:kyrö 19.5.1734 
23 1 pso Priita Simunant. Vähäkyrö       
24 2 pso Susanna Juhont. Ritari Laihia  4.01.1714    Laihia 13.10.1745 
           
25 3. Susanna Iisakint. Bergendahl Laihia  16.02.1738     
26 3. Yrjänä Iisakinp. Bergendahl Laihia  3.04.1740    Laihia 21.10.1764 
27 3. Tuomas Iisakinp. Bergendahl Laihia  8.11.1746    Laihia 1.01.1773 
           
 2. Priita Niileksent. Seppä Laihia  08.09.1723 Laihia 9.06.1786 5 Laihia 21.06.1752 
28 pso Antti Iisakinp. Österberg (Palsi)Laihia  5.11.1733 Pommer 15.02.1759   
           
29 3. Anna Antint. Starck Laihia  12.03.1755 Laihia   Laihia 17.02.1779 
 

Luettelon syntymätieto Ilmajoella on vertailuna 
Ilmajoen kastettujen luettelosta ja Laihialla 
ilmoitettuna syntymäaikana. Ilmajoen 
kirkonkirjojen pidossa oli ajanjaksolla paljon 

puutteita, joten osa syntymä-, kuolin- ja 
vihkimäajoista puuttuu sen takia. 
 
Kiitos Tapio Piirrolle avusta keruutyössä.
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Kuortaneella on työnalla Kuustanes-seuran sukututkijoiden tutkimusprojekti, jossa käydään lävitse 
talotalolta pitäjän vanhat kantatalot. Tutkimus ulottuu 1800-luvun alkuun saakka. Tällä hetkellä on 
valmiina kolme julkaisua: 
No 1 Ruona, Knuuttila, Heroja ja Sippola, No 2 Hallila ja Mäenpää No 3 Kuhalampi ja Heikkilä 
Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Veikko Korpela  Alavudentie 769     63230 Lentilä   puh. 06-5259145 

 
Hakupala 

Ilmajoen Latva-Kauppilan emännän Marketta Juhontyttären (Jaakko Juhonpoika Latva-Kauppilan puoliso 
v.2.1.1791) mainitaan Ilmajoen rippikirjoissa syntyneen v.1765 Isossakyrössä. Ensimmäisen maininnan 
hänestä Ilmajoelta löysin rippikirjasta 1784-90 Ala-Sihtolasta. Isostakyröstä en ole kuitenkaan löytänyt 
sopivaa Markettaa, jonka voisin yhdistää tähän. Tietääkö joku lukijoista Marketan vanhemmat? 
Timo Marjamäki  Vaasankatu 25 A 27   40100 Jyväskylä      tmarjoma@cc.jyu.fi 
 
Erillispainosta ”Tarinaa Kaukosen talosta ja asukkaista”, löytyy edelleen varastosta. Tämä Kaukosen 
talon asujista kertova historiikki sijoittuu aikaan ennen 1750-luvua. Julkaisussa käsitellään myös laajasti 
Kaukolan kylän asutuksen syntyhistoriaa. Ilmajoelle ja Lapualle suuntautuvien sukujohtojen lisäksi, 
julkaisussa on uutta tietoa seuraavista suvuista: Laihian Talso, Ylistaron Imppola, (Yli-)Toppari, Marttala, 
Asu, Töyli, Kristola ja Hippelin itsellissuku. 
Julkaisua on saatavilla: Matti Lehtiö, Tapio Piirto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta liittyy sivuilla 26-29 olevaan tarinaan Köykän ja Luopajärven isäntien välisestä tappeluksesta 
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