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1. Johdanto

Sukututkimus perustuu paljolti kirkonarkis-
tojen rippi- ja historiakirjojen kayttOOn vuoro-
tellen: syntyneiden luettelosta niihdiiiin esi-is6n
vanhemmat ja rippikirj asta nbiden syntymtiajat.
Etenemiillii n[in sukupolvesta edelliseen muo-
dostuu sukuluettelo tai esivanhempaintaulu.
Useimmat sukututkijat ovat tutustuneet seura-
kuntien arkistoainekseen seki henki- ja maakir-
joihin varhaisempien esivanhempiensa polveu-
tumista selvitellessiian.

Viime aikoina kiiyty keskustelu osoittaa, et-
td sukututkimus on kehittymdssii sukuluetteloi-
den laatimisesta henkilOhistorian ja ellimiiker-
ran laatimisen suuntaan. T?imii edellyttatl pe-
rehtymistii muihin arkistolahteisiin. Laajenta-
malla harrastustaan kirkonarkistoista muihin
lihteisiin sukututkijaa saa huomattavasti moni-
puolisemman kiisityksen esi-isiensi eliimiistii.
Arkistolahteillti on sukututkijalle runsaasti ker-
rottavaa.

Eri arkistoista ldytyvien tietojen miiiirii riip-
puu osittain esi-isdn toiminnasta: helposti rii-
toihin joutuneista esiisista voi loytaia runsaasti
tietoja" samoin tarmokkaasti etujaan ajaneista
tai viljelyksiiiiin kehitttineistii torppareista ja
talollisista. Niiin arkistoaineksen perusteella
voidaan myris saada aavistus esi-isln luon-
teesta. Esiiiideistii tietoja arkistoissa on viihem-
man, mutta vaikka otsikko kysyykin, mitA ar-
kistot kertovat esi-isistiimme, vanhoina aikoina
on ollut tilanteita, jolloin emannan on pittinyt
ottaa tilan asiat hoitaakseen. Tiill6in myOs esi-
iiitien toiminta on tullut kirjatuksi asiakirjoihin.

Monissa seurakunnissa kirkonarkiston van-
hin aines ei ole siilynyt. NAihin seurakuntiin
kuuluu mybs Vesilahtq jonka kirkonarkiston
vanhimmat osat tuhoutuivat pappilan tulipalos-
sa 18O0-luvulla. Joissakin tapauksissa muiden

lahteiden kaytto voi auttaa sukututkijan kirkon-
arkistoissa olevan aukon ohi. Tarkoituksena on
kuitenkin pdAasiassa esitellii Vesilahtea koske-
via 1700- ja l800Jukujen liihteitti, jotka kerto-
vat esivanhempien elemastii laajemmin kuin
sukututkijalla tutut rippikirjat ja historiakirjat
tai henkikirjat ja maakirjat Arkistonmuodosta-
jien historiaa on mytis tunnettava jonkin
verran, sillii esimerkiksi laaninrajojen ja tuo-
miokuntajakojen muutokset vaikuttavat arkis-
toaineksen nykyiseen siiilytyspaikkaan.

Suurin osa esiteltavistd esimerkeistd koskee
Vesilahden Suonolan kyliissii sijainneen Kuk-
kolan perintOtalon isiintii.ii Matti Yrjonpoikaa
(1747-1823) ja hiinen poikaansa Joose Matin-
poikaa (1789-1858). Tarkoituksena on kuvata,
kuinka esi-isien toiminta on voinut jafiitat jel-
kensii useisiin rinnakkaisiin arkistolahteisiin.

2. Vesilahtelaiset Tottijiirven
kirkonkirjoissa

Vesilahti ei ole sukututkijan kannalta helpoim-
pia paikkakuntia, sill6 kirkonarkistojen avulla
esi-isien ketjua voi seurata suunnilleen 1750-
luvun puoliviiliin saakka. Kirkonarkistoa on
tuhoutunut pappilan tulipalossa 1 8O0-luvulla
niin, ettii historiakirjat alkavat vuodesta 1755.
Vanhin siiilynyt rippikirja on ollut kaytossa
vuosina 1688*1694; se siiilyi paloltq koska. sitii
siiilytettiin tuolloin kirkonvartij an m<ikiss6.'

Rippikirjasarjoissa on kuitenkin 80 vuoden
aukko: seuraavaa sdilynyttd rippikirjaa alettiin
6yttai, 1774. MyOs historiakirjoissa on aukko-
ja: kuolleiden luettelot alkavat vuodesta 1838
ja syntyneiden seke vihittyjen luettelot puuttu-
vat wosilta 1809-1836

Vesilahdella ennen vuotta 1755 syntyneiden
lasten tarkan syntymiiajan selvittaminen on vai-
keaa. Osa heistb on kuitenkin kastettu Totti-



jiirvellii silla Tottijiirven kappeliseurakuntaa
perustettaessa 1689 siihen luettiin Vesilahden
puolelta myds Palhorq Vakkalan ja Anian ky-
lat." Vuosina 17 3 l-17 50 Tottijiirven syntynei-
den luetteloon merkittiinkin 56 lastq jotka oli-
vat syntyneet Vesilahden kylissO. Kaikkiaan
vuosina 173l-1750 Tottijtirven syntyneiden
luetteloon merkittiin kastetuksi 350 lasta.3 Lap-
set kastettiin kirkossa tai kotona" jolloin Totti
jiirven pappi saattoi matkustaa Vesilahden puo-
lelle. Palhossa 21.2.1731 syntyneen Matti Hei-
kinpojan vanhemmat Heikki Yrj6npoika Knaa-
pi ja Valpuri YrjOntytlir saivat Tottijiirven pa-
pin vieraakseen ristiiiisiin, jotka pidettiin kaksi
ptiivdil Matin syntymiin jiilkeen.

Piiiiosa" liihes joka kuudes Tottijiirven synty-
neiden luetteloon merkityistii vesilahtelaisista
lapsista oli kotoisin Palhosta" Vakkalasta tai
Aniasta. Joitakin lapsia muistakin Vesilahden
liinsiosan kylisti merkittiin Tottijiirven synty-
neiden luetteloon: Suonolassa 1731-1750 syn-
tyneitii lapsia luettelossa on kolme; my0s yksi
Hiirenojalla syntynyt lapsi kastettiin Tottijiir-
vellii vuonna 1735.

Tottijiirven rippikirjoihin palholaisia" vakka-
lalaisia ja anialaisia ei merkitty, joten rippi-
kirjojen tiedot lukutaidosta, ehtoollisella kiiyn-
nistii sekti Tottijiirvelli kastettujen lasten van-
hemmista ovat tuhoutuneet Vesilahden rippi-
kirjojen mukana l800luvulla. Tottijiirvelle on
sitii vastoin haudattu joitakin vesilahtelaisia:
vuosina 1731-1750 neljii vesilahtelaista sai le-
posijan Tottijiirvelta. Esimerkiksi 30-vuotiaana
kuollut Suonolan Setiiltin isinti Tuomas Paa-
valinpoika haudattiin Tottijiirven kirkkoon
vuomra 1737.4

3. Kirkonkuulutukset kertovat

Kirkonkuulutuksia on luonnehdittu ensimmii-
seksi joukkotiedotusviilineeksi, jonka sanoma-
lehdist0 syrjaytti vasta 1800-luvun lopulla.
Suurin osa kansasta oli tavoitettavissa, koska
kirkossa kaytiin siiiinnOllisesti. Siksi kirkon-
kuulutusten avulla asioistaan tiedottivat seura-
kunnan lisiiksi myOs maalliset viranomaiset ja
yksityiset ihmiset. Maallisten kuulutusten luke-
minen kirkossa lopetettiin vuonna 1925. Suku-
tutkijan kannalta yksityisten ihmisten kuu-
lutukset ovat kiinnostavimpia, sillii ne kertovat
esi-isiemme eliimiistii. 5

Kuulutusten julistaminen aloitettiin kirkolli-
sista ilmoituksista, kuten naimisiin aikovien
kihlaparien esteettdmyytta selviftavistii kuulu-
tuksista." Hdmeenlinnan maakunta-arkistossa
sailytefiavassii Vesilahden kirkonarkistossa
kuulutukset on jfiestetty kahteen ryhmiiiin:
avioliittoon kuulutukset l0ytyvAt arkistoluette-
lon kohdasta "saapuneet kuulufusilmoitukset".
Kaikki muut kuulutukset ovat luettelon koh-
dassa "saapuneet kuulutukset ja ilmoitukset".
Niita on Vesilahden kirkonarkistossa vuodesta
7752, joskaan l7OOluvun kuulutuksia ei ole
kaikilta vuosilta sdilynyt. 7

Monet yksityisten henkildiden kuulutukset
tiedottivat kuolleen jtilkeen jfiestettiivtistii pe-
runkirjoituksesta tai irtaimiston huutokaupasta.
Joose Matinpoika Kukkolan tytiir Maija Joo-
sentytiir oli Suonolassa Ahdin talon emiintiinii.
Hiin kuoli zuurina niilkiivuosinq 14.2.1868. Pe-
runkirjoituksen pitdjin Adolf Tannin kuulutus
luettiin Vesilahden kirkossa 29.3. I 8688:

Kulutus
Huomenna Maanantaina se 30 piiivii tdssd Kussa
piire*iiiin Kalunkirioihrs ja avisoni Suonolan
Kukkolassa sielli Eres menneen Entisen ahdin
Emiinniin Maiia josen tytt'iiren jilken jiiiineen
omaisuren ylifte joka tiimiin kaufra tieroksi
annetaan.
AdolfTanni

Ahdin isintiikin oli kuollut edelliseni vuonna,
joten orvoiksi jiiiineiden alaikdisten lasten hoito
oli jfiestettiivii jollakin tavalla. Maija Joosen-
tyttiiren veli Joose Joosenpoika Kukkola pyysi
kuulutuksellaan seurakuntaa keskustelemaan
lasten hoidon j fi estiimisestiie:

Pitiijiinmiehet pyyu:iiin tiine piiiviinii
jumalanpalveluksen jiilkeen seisattamaan
Kirkoon ja keskustelemaan 1o millii tavalla
Suonolan Ahdin jiilkeen jtiiineet lapset parhain
olisi hoitenava. Wesilahdessa 30. P. Helmekuuta
I 868.
2' lmrtf Ructivaivainen Mafts Nybergin kanssa
olisi tehtevii.
Jo os e Joo s enp oi ka Kukla Ia

Kaikki kuulutukset eiv6t onneksi senttiiin ku-
vastele entisajan elemen surullista puolta, vaan
melko arkisiakin aiheita koskevia kuulutuksia
luettiin. Yleinen kuulutuksen aihe oli karanneet
hevoset. Jopa Varsinais-Suomesta saakka isiin-
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n6t saattoivat lehettiD Vesilahteen hevosiaan
koskevia kuulutuksia. Silloin talloin joku etsi
kuulutuksen avulla kadonneita tavaroitaan, ku-
ten kirkkomatkalla hukkunutta raidallista kau-
laliina4 joka oli hapsuilla koristeltu.

Vuonna 1816 Vesilahden seurakunta sai
niihdd harvinaisen juhlan, kun kirkkoherra Carl
Constantin Hild6n jakoi Turusta liihetetyt Suo-
men Talousseuran mydntiimiit palkinnot saajil-
leen.ro Suonolan kyliin isannit Matti Yrj<in-
poika Kukkola ja Juha Yrjrinpoika Setiild saivat
palkinnon ansioistaan maanviljelyksestii ja pi-
tejanriieteli Saxman todenndkdisesti pitka-
aikaisesta palveluksesta:

Tulewana Sunnuntaina jiilken piiiitetyn Jumalan
Palweluxen ulosjaetan juhlallisesti Seurakunnan
lisnii ollesa ne kunnia Palkinnot jotka
Kejsarillinen Suomen Huonen hallihrksen Seura
Turusa minun kehoituxeni piille on tdnne
lrihetilinyt minulle frA arfiaa Asianomaisille,
nimifiiiin Talon Isiinniille Mathias J<irdndn
pojalle Kuckolalle ja Johannoxelle Jciriiniin
pojalle Setiliille, molemat Suonolan kyliisii;
Nijnkuin my<is wanhalle Pitiijiin skatarille
Johan Saxmannille. Ja tygdsanotan tiimiin
Kautta mainituille: Kuckolalle, Setiiliille ja
Saxmannille efi,ii he tulewat kirkon tulewana
Sunnuntaina, ja jo ennen Jumalan palwelusta
mimrn puheilleni.
C C Hildin

4. Tuomiokuntien arkistot

4.1 Tuomiokuntien arkistojen sisiiltd

Ennen 1800-luvun loppua tuomiokuntien
kfuejet olivat tilaisuus, jossa kansan ja valtion
viiliset suhteet selviteltiin verotuksesta ja eri-
laisista hakemuksista rikoksiin asti. MyOs yksi-
tyisten ihmisten viiliset asiat klisiteltiin kiirli-
jilla. Tuomiokuntien arkisto-aineksessa on run-
saasti sukututkijaa kiinnostavia tietoja varsi-
nais-asiain priytiikirjoissa, ilmoitusasiain pityta-
kirjoissa, perukirjoissa ja katselmuspdytiikir-
joissa.

Varsinaisasiain pOytiikirjat sisaltavat erilai-
set riita-asiat, rikosasiat, pitejankiisityoliiisten
anomukset ja monet muut asiat. Ilmoitusasiain
p0ytiikirjoihin sisiiltyvlt perintOtilojen omista-
janvaihdoksiin liittyviit lainhuudot, holhous-
asiat ja kiinnitykset. l8OOluvun alussa Vesi-
lahden talvi- ja syyskiiriijillii kiisiteltiin tyypil-

lisesti 150-300 varsinaisasiaa ja noin 50 ilmoi-
tusasiaa. Suurin osa ilmoitusasioista on lain-
huutoja; holhousasioita on kesitelty yleensii
vain muutamia.

Lainhuutoja on 1700-luvun tuomiokirjoissa
viih?irU sillii suurin osa Vesilahden tiloista oli
tuolloin kruunun- tai akatemiatiloja. 1800-1u-
vulla lainhuudot lisiiiintyviit. Akatemiatilat
maksoivat veronsa Turun Akatemialle. Niiden
isiintien vaihdoksista ja muistakin asioista on
tietoa Turun Akatemian konsistorin pOFa-
kirjoissa, joita Helsingin Yliopisto on julkaissut
painettuina.

Katselmukset liittyivat usein johonkin talol-
lisen tekemd-dn hakemukseen. Kruununtilalla
toimitettiin katselmus esimerkiksi silloin, kun
kruununtilan isiintii halusi lunastaa tilan pe-
rintOtilaksi. Katselmuksessa todettiin. oliko
isiintii hoitanut tllaa kunnolla. P0ytiikirjaan
merkittiin kaikki tilan omistukset ja rakennuk-
set sekd arvioitiin niiden kunto. Talolliset saat-
toivat pyytAa katselmuksen toimitettavaksi
myds pellonraivauksen edistyessd. Katselmuk-
sia on Vesilahdesta siiilynyt melko viihiin, mut-
ta niite on loydettdvissii jonkin veran sen ar-
kistonmuodostaj an arkistosta, jolle hakemus on
aikanaan tehty. Tuomiokunnan arkistossa ole-
vat katselmukset liiftyvat virkatiloihin, kuten
pappiloihin ja erilaisten valtion virkamiesten
virkatiloihin.

Perukirjoitus piti toimittaa periaatteessa jo-
kaisen vainajan jiilkeen. Perukirjoitusta ei kui-
tenkaan valttamatta tehty, jos vainaja oli nuori
tai vtihdvarainen. Vainajan koko omaisuus lue-
teltiin perukirjassa keteisista rahavaroista ja
veloista vaatteisiin ja tyokaluihin saakka. Myos
kaikki kotieldimet merkittiin perukirjaan, usein
jopa nimeltii mainiten. Perukirja laadittiin tar-
kasti: perukirjassa 1860-luvulla saattaa lukea,
etti vainajan omaisuuteen kuului mm. "l loo-
rallinen kaikenlaista kraiimaa", jonka arvo oli
l0 pennia.rr

Perukirjoja on Vesilahdesta siiilynyt 1700-
luvulta saakk4 mutta runsaammin 1830-luvul-
ta. Vanhimmat perukirjat on kirjoitettu ruotsik-
si; suomenkielisiii perukirjoja on 1860-luwlta
asti. Ruotsinkieliset perukirjat ovat yleensd Ve-
silahden siiiityliiisten kirjoittamia. Suomeksi
perukirjoja kirjoittivat myos kirjoitustaitoiset
ktisityOliiiset ja talolliset. Suomenkielisistli pe-
rukirioista niihdaankin muun muassa kansan



kutsumanimina kAyttamet versiot ruotsinkieli-
sissti kirkonkirjoissa ntikyvistii nimistii. 12

Kukkolan isiintii Matti YrjOnpoika kuoli
29. 10.1823. Hdnen perukirjoituksensa pidettiin
2.1.1824. Kirkkoherra Hild6nin vuonna 1816
Matti YrjOnpojalle ojentama Suomen Talous-
seuran palkinto, hopeinen ruokalusikka, oli vie-
la tallella. Se mainittiin perukirjassa, mutta sen
arvoa ei merkitty ylOs, sillii perikunta j?itti sen
talon uuden isiinnin Joose Matinpojan haltuun
ikiiiin l<uin taloon kuuluvana omaisuutenal3:

I Matsked, -gifuen af Kejserl: Finska Hustrl
Snllskapet i Abo ir l816 it afl: Mafis Jciransson,
hvilken nu af Sanrtelige arfringame lemnades it
Sboen i hemmanet Sonen Joseph, hvars vdrde
nu icke upfiSres.

4.2 YlSi-Satakunnan ylisen
tuomiokunnan historiaa

Vesilahti kuului vanhastaan Ylii-Satakunnan
tuomiokuntaan.to 1600-l.rvun lopussa samaan
tuomiokuntaan kuuluivat mm. Orivesi, Keuruu
ja Ahtiiri. Tuomiokuntajakoon seuraavan vuo-
sisadan lopulla ja l800Juvulla vaikufii liiiinin-
jako, joka uudistettiin 1775 ja 1870. Vesilahti
on kuulunut vanhastaan Turun ja Porin laaniin.
Vuonna 1775 Hitmeen liiiinin sekii Turun ja
Porin laanin raja siirrettiin kulkemaan Pyhii-
jiirven selkiii pitkin, jolloin Anian kyla jai Ha-
meen liianin puolelle.

Ylii-Satakunnan tuomiokunta jaettiin kah-
teen osaan vuonna 1785. Vesilahti kuului tal-
l0in Ylii-Satakunnan yliseen tuomiokuntaan"
joka vuonna 1811 jaettiin kahtia liiiininjaon
mukaan. Turun ja Porin liiiinin puoleisen osan
tuomiokuntao johon pii.iiosa Vesilahdesta kuu-
lui, jatkoi vanhalla nimelliiiin. Hameen laanin
puoleinen osa vanhasta V?i-Satakunnan tuo-
miokunnasta sai nimekseen Satakunnan tuo-
miokunta. Hiimeen liiiinin puolella sijaitseva
Anian kyl6 siirtyi nyt Satakunnan tuomio-
kuntaan.

Tuomiokuntajako uudistettiin jtilleen I 870-
luvun alussa. Vuonna 1870 koko Vesilahti
siirrettiin kuuluvaksi Hdmeen liiiiniin. Kaksi
wotta mydhemmin Anian kyla liitettiin Yla-
Satakunnan yliseen tuomiokuntaan, joka kui-
tenkin siirtyi historiaan jo vuonna 1875. TAI-
l6in perustettiin Pirkkalan tuomiokunta, johon
Vesilahtikin kuului.

4.3 Tuomiokunnan arkistoien sijainti
arkistolaitoksessa

Varsinais- ja ilmoitusasioista syntyi kiirijien is-
tunnoissa aikanaan kaksi tuomiokirjasarjaa,
renovoidut pOytiikirjat ja konseptipdytiikirjat.
Renovoidut pOytiikirjat kirjoitettiin puhtaaksi
istunnon jiilkeen ja lahetettiin hovioikeuteen
tarkastettaviksi- Konseptipiiytiikirjat kirjoitet-
tiin istuntojen aikana.

Yla-Satakunnan ja Ylii-Satakunnan ylisen
tuomiokunnan renovoituja poytiikirjoja sdilyte-
ttiiin nykyisin Kansallisarkistossa. Vesilahtea
koskevia varsinaisasiain poytiikirjoj a on sdily-
nyt vuodesta 1623 ja ilmoitusasiain p6ytiikir-
joja vuodesta 1705. Renovoidut pdytiikirjat on
mikrofilmattu I 800luvun alkupuolelle saakka.

Konseptip6yttikirjoja sailytetii2in maakunta-
arkistoissa. Koska liiininjako on entisakoina
ollut erilainen kuin nykyinen arkistopiirijako,
Vesilahden konseptipoytiikirjoja ei ole voitu
sijoittaa yhteen paikkaan. Vesilahden kiireja-
kunnan konseptipoyttikirjoja on aikanaan sidot-
tu yhteen nykyiseen Turun maakunta-arkisto-
piiriin kuuluvien pitiijien kiiriijiikuntien kanssa.
Siksi osa Vesilahden konseptipOytiikirjoista ja
osa perukirjoistakin on Turun maakunta-arkis-
tossa, Ja osa Hameenlinnan maakunta-arkis-
tossa'-:

Turun maakunta-arki stossa
- varsinaisasiain p<iytiikirjat vuoteen 1832
- ilmoitusasiain pdytiikirjat vuoteen l8l3
- perukirjat vuoteen l8l0 ja l83l-1833
- katselmukset vuoteen 1833

Hiimeenlinnan maakunta-arkistossa
- varsinaisasiain poytiikirjat vuodesta 1833
- ilmoitusasiain pOytiikirjat vuodesta 1814
- perukirjat l8l l-1830 ja vuodesta 1834
- katselmukset vuodesta 1834

Turun maakunta-arkistossa Vii-Satakunnan
ylisen tuomiokunnan tuomiokirjat l<iytyvat
Ikaalisten tuomiokunnan arkistoluettelosta. Hii-
meenlinnassa on Ylii-Satakunnan lSll muo-
dostetun tuomiokunnan lisiiksi myOs Pirkkalan
tuomiokunnan arkistoa vuodesta I 875.

Turun maakunta-arkistossa sdilytetdiin van-
hempaa arkistoainesta ja Hiimeenlinnan maa-
kunta-arkistossa nuoremDaa. Vuotta 1800 van-
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[ssa Yla-Satakunnan
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larkistoluettelosta. Ha-
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fistiksi myos Pirkkalan
hodesta 197s.
hossa siiilytetdiin van-
L rtar".nti*an maa-
faa. Vuotta 1800 van-

I

hemmista konseptituomiokirjoista monet ovat
huonokuntoisuutensa vuoksi kiiyttOkiellossa,
joten Ruotsin vallan aikaisia asiakirjoja tutkit-
taessa on turvauduttava Kansallisarkiston reno-
voitujen tuomiokirjojen mikrofilmeihin.

5. Abo Akademin
kiisi ki rjoituskokoel mat

Abo Akademin kirjaston kasikirjoituskokoel-
missa siiilytetii^dn Suomen Talousseuran arkis-
toa. Talousseuran arkisto sivuaa Vesilahteq sil-
le Talousseura piti yllii Vesilahdessakin 1800-
luvun alussa toiminutta Ahlmanin koulua"
jonka oppilaista arkistossa on tietoja. Talous-
seuran tehtiiviin kuului Suomen maanviljelyk-
sen edistiminen. Yksi keino oli maanviljelyk-
sessii menestyneiden talollisten palkitseminen.

Lars Zilliacus on julkaissut Abo Akademin
kirjaston julkaisusarjassa luettelot patkittuja
talonpoikia koskevista asiakirj oist4 joten tutki-
jan ei tarvitse etsiii niita seuran arkistoyksi-
koistii ja arkistoluetteloista. Zilliacuksen laati-
mat luettelot ovat myds Tampereen yliopiston
kirjaston kokoelmissa. Asiakirjoihin sisiiltyviit
esimerkiksi palkintoa esittaneen henkilOn kirje
seuralle, p0ytiikirjat viljelyksille tai raivatuilla
aloilla tehdyistii katselmuksista ja pitajanko-
kousten poytiikirjoja. Luettelot on jiirjestetty
pitajittein 1990luvun liiiiniuudistusta edelte-
neen liiiinijaon mukaisesti. Palkittuja vesilahte-
laisia talonpoikia koskevat tiedot ovat siten
Hiimeen liiiinin luettelossa, vaikka palkitsemis-
ajankohtana I 800-luvun alkupuolella Vesilahti
kuului Turun ja Porin la:iniin.

Talousseura palkitsi vesilahtelaisia talonpoi-
kia useammin kuin naapuripitajien talonpoikia
keskimtiiirin. Vuosina 1800-1839 Vesilahteen
jaettiin kahdeksan palkintoa seuraaville
talonpojiller6:

1800 rusthollari Samuel Heikinpoika Rautiala
l8l5 talollinen Juha Matinpoika Taura Narvan
kdestii
l8l6 talollinen
Suonolan kyle$ii
l816 talollinen
Suonolan kilnsfii

Matii Yrjrinpoika Kukkola

Juha Yrj6npoika Setiila

1818 torppari Peter Matinpoika Amee Toivolan
kyliistii
l8l8 torppari Erkki Mikonpoika Huonolan
kylnstii

l8l9 torppari Juha Jaakonpoika Kivijiirvi
1839 talollisen pojat Joose ja Emanuel Kukkola
Suonolan kyliistii

Talousseuran arkistoon sisiiltyvistii asiakirjoista
ilmenee, ettti Matti Yrjdnpoika Kukkolan
pyynnOstii h6nen raivaamillaan aloilla pidettiin
katselmus 3.10.1815. Niiin hiinen tydnsii tulok-
set tulivat my6s viranomaisten tietoon. Kirkko-
herra Hild6n kirjoitti Talousseuralle Turkuun ja
ehdotti Kukkolan isdnniin palkitsemista. Liit-
teeni hin liihetti katselmuspOytiikirjan, joka on
siiilynyt Talousseuran arkistossa. Matti Kukko-
la oli raivannut tai raivauttanut I kapanalan
perunamaarL 17 kapanalan ruispellon, 25 ka-
panalan pellon suohon, 21 kapanalan pellon
hyvin kiviseen maahan, 500 tangon humala-
tarhan ja 5 kapanalan kaalimaan. Lisiiksi oli
kaivettu kaksi laskuoja4 joiden pituus oli yh-
teensii 96 sylta. Kivia oli mailla ilmeisesti niin
paljon, ettii niistii oli voitu rakentaa 12 sylta
pitkii kivisilta.

Matti Yrjdnpojan tyotii jatkoivat hiinen poi-
kansa Joose ja Emanuel" jotka palkittiin wonna
1839. Heidan raivauksensa olivat laajempir,
kuin Matti Kukkolan mutta muista liihteistii ei
toistaiseksi ole lOytynyt heidiin palkitsemises-
taan vastaavia tietoja kuin Matti Kukkolan
palkitsemisesta vuonna I 8 16.

5. Maanmittauslaitoksen asiakiriat

Vesilahden maanmittausasiakirjoj a sailytettDn
Hiimeen maanmittaustoimistossa Hdmeenlin-
nassa. Maanmittausasiakirjoista sukututkijaa
kiinnostavat erityisesti isojakoon liittyvat asia-
kirjat, joita ovat mm.

- isojakokartat,
- kotipeltojen jaon asiakirjat,
-peltojen ja niittyjen jyvitys- ja nautinta-
selitykset ja
- ulkopeltojen ja metsien jaon asiakirjat.

Vesilahdessa isojako jatkui 1770-luwlta 1840-
luvulle. Isojakoasiakirjoj en avulla voidaan tut-
kia mm. nimistOn kehitystii seka pellonraivauk-
sen kehitystii. Esimerkiksi Suonolan kyliistti on
olemassa kartat vuosilta 1783 ja 1831. Niissii
niikyviit myds Kukkolan isintien raivaust6iden
tulokset.

Vesilahden isojakokartat on konservoitu,
joten alkuperiiisiii karttoja on mahdollista kiiyt-



tliii mikrokorttien lisiiksi. Isojakoasiakirjoja ei
ole viela konservoitu, vaan ensisijaisesti on
kaytettava mikrokortteja. Mikrokorttien epii-
selviii kohtia on kuitenkin mahdollista tarkistaa
alkuperiiisistii asiakirjoi sta.

7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansan-
runousarkistossa sailytetaian Frans Kiirjen
1940- ja l950Juwilla keraiimlta kokoelmaa,
johon sisiiltyy myos kertomuksia Vesilahdesta.
Karkussa 1952 muistiin pantu tarina kertoo,
kuinka Kukkolan talon poika sai emdnndn. Sen
on kertonut vuonna 1869 syntynyt taata Au-
kusti Torma Lielahden kvlesterT:

V. 1808 sodasta kerrotaan, efrii kun ryssiit tulivat
Vesilahdelta Tyrviiiiseen Stormin kyliiiin, niin
erdisfli talosta liihti koko viiki pakoon, mutta
unhoittivat pikku tyftiiren kehtoonsa. Iapsi itki.

- Liikuta, laakuta maatuskaa, sanoivat ryssiit.
Muta lapsi pelkiisi. Silloin myohiiiin tuli

Vesilahden Suonolan kyliin miehiii Porin
reissultaan yciksi samaan taloon. Ei tehty mitiiiin
pahaa kenellekidn. Lapsi mielistyi Kukkolan
poikaan. Ja sifiemrnin siitii tuli Suonolan
Kukkolan taloon emdntd.

- Mine fiikutin, laakutin pientli maatuskaa ja
rakastuin hdneen ja omakseni sain, lausui sitten
Kukkolan isiintli.

Vaikka Tdrmiin taatan kertomus vaikuttaa
jokseenkin epiiuskottavalta, silla on kuitenkin

yhtymtikohtia todellisuuteen. Vesilahtelaisille
tiirkein kaupunki oli Turku, mutta Vesilahden
isiintien tiedet?iiin asioineen myris Porissa.18
Helmikuun lopulla 1808 alkaneessa Suomen
sodassa veniiliiiset saapuivat Vesilahden kir-
konkyliiiin kirkonvartija Tuomas Tallgr6nin
merkint6jen mukaan maaliskuun 12. paivdnd,.re
Tyrviiiin syntyneiden luetteloon merkittiin
2.9.1807 Jaakko Jaakonpoika Stormin ja hiinen
vaimonsa Valpuri Juhantyttliren 30.8.1807
syntynyt tyttdlapsi, joka sai kasteessa nimen
Anna-Liisa. Kertomuksen tapahtuma-aikana
kevittalvella 1808 hiin oli noin seitsemiin tai
kahdeksan kuukauden ikiiinen" Joose Matin-
poika Kukkola oli Anna-Liisaa lahes 18 vuotta
vanhempi, mutta 1825 Anna-Liisa muutti ko-
toaan Tyrvdin Stormilta Vesilahdelle Suonolan
kyliiiin Joose Kukkolan emiinnaksi.2o

Tcirmiin taata oli syntynyt 1869, mutta Joose
Kukkola oli kuollut vuonna 1858. Hiinen ap-
pensa Jaakko Jaakonpoika Stormi saavutti kor-
kean ian ja kuoli seuraavana wonna 92-
vuotiaana. Aukusti Tdrmdn nuoruusvuosina
heidtit varmaankin viela muistettiin. Lisiiksi ta-
rinan toinen piiiihenkil<i eli edelleen Kukko-
lassa: Anna-Liisa eli isiinsi tavoin vanhaksi ja
kuoli 8l-wotiaana wonna 1892. Ei ole mah-
dotonta, ettii Aukusti olisi nuorena miehenii
kuullut kertomuksen Anna-Liisalta itseltaan;
tamaikaan ei silti varmistaisi sita, efia Anna-
Liisasta todella tuli Kukkolan emdntii Frans
Kiirj en muistiin panemalla tavalla.
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