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Seija Pessi

Pessin suvull
kiYla\r at v aih e et Karlal as s a

Tampereen sukututkimusseuran jasenet tutkine-
vat eniten hamalaisia ja satakuntalaisia sukuja.
Kuitenkin viime sotien seurauksena nailla seu-
duin asuu my6s runsaasti sellaisia, joiden suku-
juuret ovat luowtetun Karjalan alueella. Pessien
suku on ennen sotia asunut Kakisalmen liihella
Kaukolan ja Riiisiil2in pitajissa.

Sotien jalkeen Pesseja on asunut Tampereella
ja sen ympiiristossa, Aitolahdell4 Teiskoss4
Yldjarvella, Ruovedellzi" Parkanossa ja Kihniolla.
Heita on asettunut asumaan myos Porin seuduil-
le, Harjavaltaan, Pohjanmaalle ja Etelii-Suomen
kaupunkeihin. Tietysti monet ovat myOhemmin
muuttaneet muualle.

Viime luoden vaestorekisteritietojen mukaan
sukunimeii Pessi kayfti 398 elossa olevaa henki-
loa.

Pessien sukuseura ja sukukirja

Kun Tauno Pessi aloitti Pessin surun tutkimisen
l99Oluurlla- tiedettiin- etta Kaukolassa oli en-
nen sotia asunut runsaasti sukuk-untia, joiden ni-
mi oli Pessi. Millainen sukuyhteys niillii oli kes-
kenaan, ei oltu selvitetty.

Kaukolasta ja Raisalastii lahtoisin olevat Pes-
sit perustivat kokouksessaan 1994 sukuseura
Pessit ry:n. Toimintana oli tietysti sukututkimus
ja sukutapaamiset. Sukuviirikin suunniteltiin.
Karjalassa Kaukolan hautausmaalla Pessien yksi
sukuhauta omistettiin kaikkien Pessien muistelu-
paikaksi.

Vuonna 1998 julkaistiin sukukirja Pessiez sa-
&a. Kirja valmistui nopeasti, mutta se oli tarpeen
sukuyhteyden luomiseksi erillisille Pessien suku-
haaroille.

SuL-ukirjan aihe rajattiin sukunimen mukaan.
Karjalassa ovat sukunimet olleet kaltdssai ja sai-
lyneet suluilla muuttumatta wosisatoja. Pessien-
kin nimi on ollut suvulla lahes viisisataa vuotta.
Naiset kayttivat omaa sukunimeaan kehdosta
hautaaq joten ilman muuta oli selvii.ii, etta suku-
kirjaan otettiin perhe, jonka iiidin sukunimi oli
Pessi. vaikka isa ja lapset olivat jo muunnimisi;i.
vaikkapa Hiiklejii tai Iivosia. Sukukirjassa Pessin
naisten jalkipolvia selvitettiin parin sukupolven
ajalta, mutta sitten muun sukuniminen perheketju
katkaistiin. TAten Pessien sukukirja voi auttaa
muita kaukolaisia sukuja selvittamiian pessilais-
ten esiaitiensa juuria.

Nykypolvissakin monet tuntevat kuuluvansa
Pessin sukuun, jos aiti tai mummo on ollut omaa
sukuaan Pessi. Heidat otettiin sukukirjaan mu-
kaan niin laajasti kuin he antoivat perheidenszi
tietoja sukuseuran kaltddn.

Pessien suvun tutkiminen ia
sukuselvitykset

Sukukida sisiiltaa Tauno Pessin laatimat sukusel-
vitykset Pessien eri sukuhaaroista. Tiedot perus-

vat paaasiassa Kaukolan kirkonkirjoihin, jotka
ovat alkaneet vuodesta 1751, ja sukuhaarain ke-
riiiimiin nykypolvien tietoihin.
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Sukututkimusta aloittaessaan Tauno Pessin oli
opeteltava Kaukolan kylien sijainti, mika oli han-
kalaa, koska alue oli luowtettu Neuvostoliitolle.
Kartat o1i hankittava Kouvolan karttakeskuksesta
ja Sota-arkistosta.

Sukututkimuksen edetessa selvisi, etta Kau-
kolan Pessien sukuhaarat usein risteytyivat tai
yhtyivat menneina wosikymmenina. Kaikkien
tietoon tulleiden Pessien sukujuuret kirkonkirjo-
jen kertomalla ajalla olivat Kaukolasta, naapuri-
pitejasta Raisaliista seka yksi esi-isa Kurkijoetta.
Neuvostoliitosta ltt''tyneet Pessit olivat lahtoisin
Kaukolasta l900luwn alussa ja muutamat Pes-
sit ovat muuttaneet Inkerinmaalle jo l8OOJurul-
la. Inkerin paluumuuttajissa oli Pesseja, jotka tie-
sivdt sukunsa kolme sukupolvea taaksepdin, mut-
ta sukuketjun tarkkaa yhteytta Kaukolaan ei vielii
ole voitu selvitt,i?i. Televisiossa oli dokumentti-
ohjelma Tverin Karjalan maatalousyrittajasta,
jonka nimi oli Pessi. Selvisi, etta hainkin oli inke-
riliiinen juuriltaan.

Vain yhta Pessien sukuhaaraa oli aikaisemmin
tutkittu. Viljo Pessi oli tehnyt sukuselvityksen
sukuhaarasta, joka oli lahtenyt Kaukolan Jiirven-
piiiistii Rampalan talostajajohon oli kuulunut so-
dan jalkeisessa politiikassa tunnettu Ville Pessi.

Olettamus, etta Kaukolasta ldytyisi yksi Pes-
sien suwn kantaperhe, osoittautui viiiirdksi. Su-
kukirjaan suku oli jaettava sukuhaaroiksi. Jokai-
sella sukuhaaralla on oma nimi ja henkilohake-
misto. Sukuhaarat ovat eriytyneet niin varhaises-
sa vaiheessa, ettd niiden yhdistaminen yhdeksi
suvuksi kavi vaikeaksi. Kaukolassa eri sukukun-
nista oli jo kiiytetty asuinpaikkojen mukaisia ni-
mityksi4 joita ka)tettiin sukukirjassa sukuhaaro-
ja nimettAessa.

Koska sukuselvitykset oli laadittu aika no-
peasti, henkildtiedot jiiivat osalta puutteellisiksi.
Sukukirjan ilmestyessii toivottiin, ettA se olisi
pohjana suwn jatkuvalle tutkimiselle ja elama-
kertojen muistiinmerkitsemiselle.

Sukukirjan ilmestymisen jalkeen tutkimista
on jatkethr. Kirkonkirjoista (HisKi) on selvinnyt,
etta Jaiiiskessa ja Valkjarvella on asunut Pessi-
nen-nimisia sukuja, joilla on yhteyksia Kaukolan
Pesseihin.

Reijo Pessi ja Leena Hellstrdm ovat kayneet
l6pi J,iasken kihlakunnan alueelta lukemattomia
voudintilien mikrofilmejii ja ldytAneet tietoja
Pessien surusta 1500- ja 1600-luvuilta. Niiden
perusteella he ovat selvittiineet JiiAsken Pessien
el imaa, mutta tasta tutkimuksesta ei ole viela
valmistunut kirjallista selvitystii.

Sukunimi Pessi

Sukukirjassa oli artikkeli sukunimestd Pessi. Ni
mi on mainittu asiakirjoissa jo l500Juwlla.
Kirjoitusasu tuomiokirjoissa on ollut varhaisina
aikoina nykyisen kaltainen Pessi, mutta myds
muodossa Pessin, lyhennys nimestii Pessinen.
Kirjoitettiin myos Paissi tai Passin.

Mikkosen ja Paikkalan Sukunimel-kirjassa ni-
mesta Pessi kerrotaan seuraavaa (s. 462):

Nimi on ldhldisin wurimmaksi osaksi Laato-
kan rantapinj iski Impi lahde I t a, Kaukolastq j a
Ktikisalmesla sekd Rdisdlhld. Myds kinsi -Suo-
messq on samanasuisla sukunimeA esiinlynyl.
Esim. Carl Pessi 1739 lbltij.i|i, Mikko Pessi
1513 Lohtaja.

Sukututkimuksen valossa voi Sukunimikirjan
tietoihin viitaten kerto4 etta Pessi-nimee on en-
nen viime sotia eniten ollut Kaukolassa ja RaisA-
lassa. Impilahdella oli Kaukolasta kiertokoulun
opettajaksi muuttaneen Antti Pessin jalkelaisia.
Kiikisalmessa oli l600Juvulla PessejA, mufta en-
nen sotia vain vahan Kaukolasta muuttaneita.

Lansi-Suomen Tottijarven Cad Pessi lo,'tyy
Tottijafven kastettujen luettelosta, kun Carl Gab-
rielinpoika Pessi Aniankyla$a sai lapsia. Han oli
Piissin eli Rekolan talon isanta (Sjitstetin suku-
kirja), joten sukunimi oli talon nimi.

Sukunimel-kirlassa kerrotaan Pessi-nimen
sisallosta seuraavasti (s. 461, Pesonen-nimen
kohdalla):

Ri stimcinimi P elrus ott saanut ksnsqnkie lessd
Iukuisia puhultehmuotojq, jollaisia ovat mm. ld-
hinnti karjalaisel Pesa, Peso(i), Pessa, Pessi ja
Pesu. N(tmd ovat kiimittyneel sukunimiin pailsi
iscinnimen myds isAtm(imimen siscilkivdin lak t-
nimen vdlitykselk).
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Tiimii pitaneekin paikkansa Pessi-sukunimen
alkuperiista. Kaukola-kirjassa on tosin arvelu, et-
tii sularnimi Pessi on tullut Ruotsista muuttaneen
sotilassuwn nimesta Bess. Mitaan todisteita sii-
hen suuntaan ei ole loflynyt. (Soininen: 63,
Komosen tieto.)

Pohdintoja aiheutti, kun Suomen kartalta loy-
tyi Sodankylasta Pessijoki. Se lienee saanut ni-
mensa inarinsaamen kielen sanasta pessi, joka,
merkitsee tuohta.

Kartassa on myos Luvialla kyliikunta, jonka
nimi on Pessi. Nimen alkuperii selvisi: Antti Pes-
si rakensi sotien jiilkeen asumuksensa Rosen-
lewin metsiimaille ja syntyn)t paikka sai nimen
Pessi.

Sukukirjan muusta sisell6sta

Sukukirjan alkupuolella on artikkeleita, joissa
valotetaan Pessien ajatuksia niin menneina aikoi-
na kuin nykypiiivana. Kirjassa on muistelmia
lapsuuden kodistaja evakkoon lAhddista, haastat-
teluja, runoja ja mielipiteita, joista mainittakoon
worineuvos Yrjd Pessin kirjoitus Karjala saa-
Llaan lakaisit. Perusleellinen tutkimus on era$n
sukutalon vaiheista maarekistereiden mukaan.
Karjalainen sukututkija Helja Pulli on etsinyt
tuomiokirjoista varhaisia tietoja Kaukolan Pes-
selsta.

Sukukirjasta naytteeksi siikeistd kihniolaisen
sotaveteraanin Tauno Pessin runomuotoisesta
konikast4 joka 17 siikeiston verran kuvaa karja-
laisen sotaveteraarin eliimiinkaarta.

Oli sauna kotinamme,
kwt me metsdci raivalliin.
Sen kihelle penrmpelto
i hdn ensiksi kuokittiin.
Jq nuo pqlavqt kanlokesal
ne vain tdivqolle savaqa,
uusi pelto hur hiljallensa
metstin keske lle aukeaq.

Pessien suvun historia liiftyy
oleellisesti Karjalan historiaan

Kun seuraavaksi kerron, miten Karjalan historial-
liset vaiheel ovat vaikuttaneet Pessien suwn
elinoloihin, kaltan hhteenii Reijo Pessin ja Lee-
na Hellstrdmin tutkimuksia Jaask€n Pesseista ja
seuraavia kirjoja: Aulikki Yl6nen, Jritisken kihkt-
hunnan historia, Meri Soininen, Kaukola, Ester
Kiihonen, Vanho Ayrdpdd, seklJ. tietysti Pessien
sukukirjaa.

Pessien varhainen asuinalue on nykyisen su-
kututkimuksen mukaan Jii?iskessii ja sielta levin-
nyt Kaukolaan. Alue sijaitsi idan ja liinnen valta-
piirien rajoilla. Keskiajalla Karjalaa hayitteli lan-
nesta roomalaiskatolinen kirkko ja Ruotsi, idasta
kreikkalaiskatolinen kirkko ja Novgorod (Rooma
ja Bysantti). Kun kumpikin puoli yritti vallata
yhii enemman asuinalaa, valtapiirien rajoilla oli
jatkuvasti kahakoita, asutuksen havittamista ja

ryOstelya. Ruotsalaiset perustivat idassa valtansa
turvaksi Viipurin linnan. Vuoksen saaressa oli
Kdkisalmen linna, joka oli alkuaan vanhojen
ruotsalaisten tietojen mukaan karjalaisten linna
(Korela) ja jonka novgorodilaiset valtasivat.

Jatkuvien levottomuuksien lopenamiseksi ja
"ikuisen rauhan" saamiseksi tehtiin Pahkinasaa-
ressa rauhansopimus wonna 1323. Se vahvistet-
tiin ristia suutelemalla. Rajasopimuksessa maini-
tuista paikoista useimmat on voitu mydhemmin
paikallistaa.

Nain karjalaiset jaettiin kansana kahteen val-
tapiiriin. Valtarajan lansipuolella oli Jaasken pi-
taja, jossa Pessien suku nykytiedon mukaan on
saanut alkunsa. Raisalaja Kaukola, Pessien myo-
hempi asuinseutu, jai rajan itapuolelle.

Pessejii Jaaskessa 1 500luvulla,
talonpoikia veronmaksajina

Ensimmaiiset kirjalliset merkinnat Pesseista loy-
tyr'at, kun Kustaa Vaasa alkoi vaatia voudeiltaan
tilityksie heidan keraami$aan veroista. J,iaskesse
asui monna 1543 kolme verotalonpoikaa: Heik-
ki, Martti ja Reijo Pessi (Grels, Hirul, Marti
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ptrstr. Merkintatapa (ortografia) oli tuolloin
viela outo, mutta kun talollisten nimet toistuivat
myohempinA r,uosina samassa jiirjestyksessa,
heistA saadaan tarkempaa tietoa. He olivat toden-
nAkoisesti veljeksia, silla kaikkien isdnnimi on
Martti, joten isiiii Martti Pessia voidaan pitiia su-
wn kantaisanii. Sukunimeksi varmentuu Pessin
(Pessinen). Sekin oli kirjoitettu monin eri tavoin
horjuvan oikeinkirjoituksen ruoksi, esim. 155.3
Pessi, 1551 Pessei, Pessu, 1551 Pdssinen, 1555
Pessulen, 1557 pessin, 1556 Pessin ja 1561 Pe-
sin, 1606 Pd;si ja 1663 Ptissinen. Suomen kie-
len nimiarkisl.ossa lbydetyt muodot pesrr. pesv-
nen, peszitrc, pessiun, pessinn.

Etunimiiikin on merkitty lahes nykyisten
kalttdnimien Iapa n: 1651 Heich, Marli, 1555
Heiki ja Ma i, 1557 Ueicki, Heiki.

Aluksi Jaasken voudintileihin ei oltu merkitty
kylAnnimia. Vuonna 1557 Pessien asuinkyl6 oli
Pessilan kyla @essiki by), joku vuosi myrihem-
mh larvi (Jtirffui) ja sitten Jarvenkyla (Jdrfien-
krjla). Nain ollen nii'4t?ia silta, etta Jaiasken Jar-
venkylA oli Pessien suwn alkukylA.

Jaaskessa maksettiin maaverot kokoveroina ja
apuverot sawlukujen ja jousien mukaan lasket-
tuina. Eraissa tilityksissa Pessien taloista maini-
ta.zn vero 2-3 jousta, jousi tarkoittaa veronmak-
sukykyista mi€sta. Pessien taloissa oli siten
useampi perhe. Yleensii voudintileistA 1500-lu-
r,ulla niikyy, etta Pessien kolme taloa Jarvenky-
lassii olivat vakavaraisia- silla verot pystyttiin jat-
kuvasti maksamaan.

Verot kerattiin Jiiasken hallintopitajiista nel-
janneksien alueilt4 jotka kasittivat noin 30 koko-
veron taloa. Nelj:inneskunnat puolestaan olivat
jakautuneet nautakuntii4 joista keriittiin kymme-
nen kokoveroa (taysveroa). Aikoinaan koko nau-
takunta (notslag) oli maksanut verona ruosittain
yhden naudan, miste tulee sen nimitys. Mytihem-
min nautakunta vastasi yhteis€sti joistakin maa-
ratyista veroista ja taysveron talot olivat jakautu-
neet pienempiin osaveron taloihin.

Esimerkiksi vuonna 1554 Heikki, Martti ja
Reijo Pessisen loytyvat sellaisen nautakunnan
luettelossa, jossa talonpojat maksoivat tiloiltaan
veroina ruista 5 pannia, pitkiA rukiita yhden pan-
nin, maltaita 4 panni4 pitkia maltaita yhden pan-

nin, kauraa pannin ja liinoja eli kangasta. Kaikki
vietiin Viipurin linnaan sotilaitaja rakentajia var-
ten. Nautakunta piti ylla linnassa pitkzun eli koko
vuoden olevaa miesta. ja'bilktt rukiit ja mqltaat"
oli tarkoitettu hanen elannokseen. Viipurin lin-
nan varustaminen ja sen vaen ruokkiminen ai-
heuttivat monia lisAveroja.

Kun Jiiasken pitajestd 1560 maksettiin hopea-
veroa, Heikki Pessi oli worostaan epakiitollises-
sa tehtavAssA nautakunnan esimiehenA ja veroa
keriiamassa. Silloin tarvittiin ylimiiiiriiinen vero,
koska kuningas Eerik XIV valmistautui kosio-
matkalle Englantiin.

Heikki Pessinen oli kariijillakin lautamiehenii-
kin, mutta mainitaan my6s sakkoluettelossa.

Pessien sukututkijat ovat voineet ldytiiA mo-
nia varhaisia tietoja esivanhemmistaan sen an-
siosta, ettA Kustaa Vaasa vaati voudeiltaan tark-
koja tilityksia. Kuuluihan Jii?iski Karjalassa
Ruotsin puolelle.

Jiidsken Pesseista
tuli knaapeja ja ratsastalollisia

Jii?isken Pessien historiassa alkoi uusi sotilaalli
nen vaihe l5OOluvun loppukymmeninii. Rajalla
oli levotonta: ryosto-" havitys- ja kostoretkiA mo-
lemmin puolin. Kun Ruotsi alkoi laajentaa val-
taansa itAAn piiin, se heijastui Jiiaskessa verota-
Ionpoikien elamiiiin.

Viipurin linna oli valtakunnan turvan4 mutta
se ei suojellut talonpoikia kylissdiin rajan takaa
tulevilta ryostdpartioilta. 1570 alkoi Venejaie vas-
taan sota, joka kesti 25 vuotta ja sai mytihemmin
nimerr pitk i vihs.

Viipurin linnanisiinta lAhetti rajan taakse
"kielitaitoisia" karjalaisia vakoilutehtaviin. Rajal-
la asuvat tiedustelutalonpojat olivat hyvin perilla
teistd ja kulkuyhteyksisla ja he osasivat rajaseu-
dulla tarpeellisen venajan kielen. Heidiin avul-
laan oltiin selvillii venalaisten sota- ja partiojouk-
kojen liikkumisesta rajan takana.

Aatelisen ratsuviien rinnalle alkoi kehittya ta-
lonpoikainen ratsumiespalvelu. Mm. Je.iisken ta-
lollisista kerattiin kokonaisia lippueita, jotka ei-
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vat olleet varsinaista sotavaikea, mutta heidiin oli
oltava valmiina aina kaskyn saatuaan. Kukin
mies varusti hevosen ja miehen kuninkaan palve-
lukseen. Lippueet (300 hevosta) kavivdt rajan Ia-
kana ottamassa selviia venaliiisten aikeistaja ran-
kaisuretkillii.

Kuningas antoi heille palkkioksi vapautuksen
veroista kuin aatelisille ik,ian (mikofilmi ES-
899, v. 1594). Heita ruvettiin nimittamiian va-
paatalonpojiksi eli knaapeiksi eli knaapiratsasta-
jiksi.

Pesseista knaapeja ovat olleet ainakin Reijo,
Olli ja Niilo Pessinen, jotka on mainittu sotilas-
lAhteissa knaapeina useaan kertaan. Kun Klaus
Flemingin kirjeessii 1591 verovapauden sai 54
JiiAsken miesta, mukana oli Reijo Pessinen
(Grels Pessin). Vapauskirjeessa seuraavasti:

Ncinci jdljempAnci mainitul htaopit eli vapqq-
lalonpojat olivqt mukanq siind suuressa sotqret-
kesui, jonka jalo 1a hyvdsukuinen hero, hera
Klaus Fleming, Wihn vapaaherra, marsalkka ja
Stomen sekj Liivinmaan sotaeversti ja on edel-
I{imqiniltu herra Fleming anlqnut n{iille jciljem-
pcind mainihille lqlottpojille vapauden talois-
saan kuten hcinen herruuskuntansa kirie ilmoit-
tqq pctivAfiyna 27. elokuuta 1591.

Ruotsi valloitti Kdkisalmen lddnin,
Pessien tulevan asuinseudun

Kun ruotsalaisten sotapiiallikko Pontus de la Gar-
die marssitti joukkojaan Jiiiisken kautta kohti Kii-
kisalmea, se vaikutti talonpoikienkin el,imaan.
Sotajoukkoja oli ruokittava ja avustettava. Muka-
na oli tykkejakin ja matkalla oli raivattava tie yli
soiden ja metsien. Tykkitien muistona puhutaan
Puntuksen silloista ja Puntuksen kaivannoista.

Pontus de la Gardien valloitti Kzikisalmen
ympaixistoineen 1580.

Kakisalmen liiiinin karjalaiset talonpojat asui-
vat entisen rajan itApuolella ja taistelivat Venajan
puolesta ruotsalaisia vastaan. Viikeii pakeni piilo-
pirtteihin tai kauemmaksi Karjalaan. Paljon talo-
ja oli poltettu, jotta sotilailla ei olisi suojaa K?iki-
salmea piirittaessailin. Kaukolan paikannimistdssa

on sailynyt muistoja tasta verisesta sodasta; Pon-
tuksen haut4 Surmakorpi, Verikumpu ja ltkuniit-
ty.

Kaukolassa oli ollut Novgorodin hallinnan ai-
kaan 5l taloa (v. 1500, Soininen: 45) mutta so-
dan aikana se oli autioitunut niin- ett6 Pontuksen
pitd€ssii Kiikisalmen aluetta hallussaan oli Kau-
kolassa oli vain 13 veroa maksavaa taloa (v.
1591- Soininen: 55). Tiedoissa mainitaan sukuni-
miiikin, muttei PessejA, sillA vasta mydhemmin
Kaukola oli Pessien asuinpaikkana. Ruotsalaisten
miehitysaika paattyi Tayssinan rauhaan 1595,
jolloin Kiikisalmi ja Kaukola luovutettiin vielii
takaisin VenajAlle.

Epavakaiset olot jatkuivat kunnes 1611 Pon-
tuksen poika Jaakko de la Gardie valloitti uudel-
leen Kiikisalmen. Talla kertaa Stolbovan rauhas-
sa 1617 raja siirtyi kauaksi, kun Inkerinmaakin
joutui Ruotsin yhteyteen. Silloin otettiin haltuun
Pessin surun tulevat kotiseudut.

Sodissa autioitunut Kiikisalmen ymparisto sai
asukkaita, kun osa paennutta karjalaisvAestoii pa-
lasi takaisin ja muualta Suomesta tuli uudisasuk-
kaita. Kaukolassa oli woden 1617 verotietojen
mukaan jo 36 taloa (Soininen: 57), mutta silloin-
kaan nimeii Pessi ei vielii mainita talollisina.

Ensimmiiisen kerran Pessi on mainittu Kau-
kolan maakirjassa 1645, jolloin Koverilan kylds-
sii asuivat Jaakko Pekanpoika Pessi ja Antti Lau-
rinpoika Pessinen. Jo 1639 Jaakko Pessinen oli
ollut karajilla. Kerron myohemmin lisiiii Pessien
tulemisesta Kaukolaan.

Jiitisken Pessit ratsumiehina

Ruotsi laajentui suurvallaksi. Vaikka Stolbovan
rauhassa 1617 valtakunnan raja oli vedetty
kauaksi Jadskestd, asukkaat eivat silti valttyneet
sodilta. Kustaa II Adolf vei Ruotsin ja Suomen
joukot Saksaan sotimaan, jo wonna 1618 alkoi
kolmikymmenmotinen sota.

Ruotsi tarvitsi yha vahvempia sotajoukkoja ja
jarjesteli armeijaansa uudella tavalla. Jaasken
vauraista knaapitalollisista 1600-luurlla ratsasta-
lollisia.
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Myos Jarvenkylassa molempien Pessiliin talo-
jen isannat ryhtyivat ratsastalollisiksi. He ratsas-
tivat itse, mutta varustivat usein myris poikansa
tai veljensa ratsumieheksi, ja saivat siita verova-
pauksia talolleen. Ratsumieheksi haluttiin mie-
luummin kuin jalkaviikeerq olihan ratsumiehen
eldmA vaihtelevampa4 liikkuvampaa ja seikkai-
luja taynna eika niin rasittavaa kuin jalkaviien.

Sotaan oli kuitenkin lahdettdva kauas meren
taa. Hakkapeliitat palasivat kolmikymmenwoti-
sesta vain harvoin. Henkikirjoissa nikyy, efta
Pessien taloissa asui suurperheitA, usein kaksi
isantaparia, joskus kolmekin, lisiiksi ratsumiehen
vaimo ja usein my6s ratsumiehen leski.

Kaikilla Pessienkaiin miehillii ei ollut varaa
ryhtyd ratsumieheksi ja niin he joutuivat sota-
\aen kulsuntoihin, joista oteniin kymmenen mie-
hen joukosta yksi knihdiksi. Jotkut muuttivat
kutsuntaa valttaakseen Kakisalmen laaniin, josta
sotavakea ei otettu, koska se oli valloitettua maa-
ta. Virkami€hiA oli varoitettu, ettii karanneita so-
tilaita ei saa hatyy.ttaa enempa4 etteivat he lahtisi
naapurimaan puolelle.

Jaaskessa vouteja harmitti ja he kirjoittivat
luetteloita karanneista talonpojista, joilta ei voi-
nut saada yeroja. PessejA on karanneiden luette-
loissakin. Sotavaen otot saattavat olla yksi syy
Pessienkin muuttamiseen Kakisalmen laaniin ja
siella Kaukolaan.

Kutsuntojen lisiiksi Karjalassa varvattiin 1644
rakuunarykmentti. Pessisia lofyy rakuunaryk-
mentin rullistakin. Jiiiisken Virolan, Hamalan ja
Rouhialan rakuunataloissa oli isant?ina Pessinen.
Jarvenkylasse asui rakuunataloa rakuunakapteeni
Hannu (Hans) Pessinen 1635 1665.

Viirviiys jatkui ja viele 1676 elokuussa oli
Tukholmassa katselmus, jossa Jaiasken rakuunoi-
ta oli mukana kolmessa komppaniassa. Kiiytiin
sotaa Tanskaa vastaan. Joulukuussa 1676 Lundin
taistelussa kaatui viisi Pessinen-nimista rakuu-
naa.

Sotilastiedoista on ldytynyt kaikkiaan yli 30
nimelta mainittua Jaasken Pessii! jotka ovat pal-
velleet ratsumiehenii tai rakuunana kuninsasta
l600lumn aikana.

Pessisid 1600-luvulla
luottamusmiehind

Jaiiskessa Pessien suku kuului l600luwlla ar-
vostettuihin kantasukuihin, mika nakyy siita, etta
heita oli pitkiiaikaisina lautamiehina. Lautamie-
hen tuli olla hyviimaineinen ja tilallinen. Mainit-
takoon Heikki Pessinen, joka oli lautamieheni
liihes 30 wotta (1644-1670) ja Reijo (Grels)
Pessinen, joka oli jopa laamanninoikeudessa lau-
tamiehena (1644). (Ycinen: 688, 701 ) Aryok-
kain tehtiiva oli Heikki Maunonpoika Pessisella,
joka l?ihetettiin edustamaan talonpoikia valtiopaii-
ville ruonna 1654. (Yldnen: s. 542.)

Nykyisten Pessien mielestii on harmillista, et-
ta historioitsija Aulikki Ylonen on suomalaista-
nut l600lu'"un asiakirjoissa esiintyneen nimen
Pessin muoloon Passinen eikd varhaisempaan ja
mielestamme parempaan muotoon Pessinen.
Yldsen historiakidassa on jopa kuvakopio lauta-
miesten luettelost4 jossa nakyy nimi Henrich
Pessin ja hanen puumerkkinsa (viiskanta).

Pessien vaki lisaantyi

Pessien maiiiriin lisiAntyminen nakyy myds siina,
etta sukunimea alkaa l6)tya sielta taalta muualta-
kin. Turun koulussa opiskeli Johannes Yrjdnpoi-
ka Pessi 1684. Hauholta ldlyi kuolleiden luette-
losta Simo Pessi. Viipurissa Romanovin kuorma-
renki

Hauska sattuma on, etta myos Kangasalla on
asunut 1607 1609 ratsumies Heikki Pessi yhta
Sorolaan kuulunutta taloa. Kerroin sukukokouk-
sen ohjelmanumerona hanestii fiktiivisen tarinaq
jonka mukaan Heikki Pessi tapasi Kaarina Mau-
nunt)ttifen ja ratsasti Kangasalta Laiska-Jaakon
mukana Karjalaan. Tarinassa jatin hanet Kaki
salmen linnaan ja Kaukolaan sukua jatkamaan.
Tod€llisuudessa Jaasken tiedoista ltlytyy sopivan
ikiinen ratsumies Heikki Pessi, joka on jopa voi-
nut asua Kansasalla.
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Pessien asettuminen Kaukolaan

Kaukola ja Jii?lski olivat siis l600luvulla samalla
puolen rajaa, molemmat Ruotsin puolella. Kun
Kakisalmen seutu oli Ruotsin hallussa, venalaiset
joukot vuorostaa.n yrittivait saada sita itselleen so-
dassa 1656-58. Linna pysyi ruotsalaisten hallus-
sa, mutta maaseudun viiki oli joutunut kii-rsimiiiin.
Sota havitti qen, minka rauhan aikana oli saatu
rakennettua. Venalaisten puolella ollut keikan-
uskoinen viiki pakeni ja syntyi karjalainen asutus
Inkerinmaalle ja Tverin Karjalaan.

Kaukolaan jiii autioituneita tiloja Jaasken lii-
kav,ieston asuttamiseksi. Matka ei ollut ollen-
kaan pitkii ja vesiteitiikin voi kalttaa. Maakirjas-
sa 1645 oli kaksi Pessin perhetta. Vuonna 1683
oli jo 6 Pessien perhettii ja henkikirjassa 1724 oli
noin l5 perheellistii Pessiii.

Kaukolassa Pessien lukumiiiirii lisaiiintyi suu-
resti. Pessi oli Kaukolan yleisin sukunimi 1800-
lulun puolivalissA.

Pessejii ilmaantui mytis Kurkijoelle, Riiisiilii?in
ja Kakisalmeeq jossa muuan Tuomas Pessi oli
toiminut karrynpyatran tekijana ja vannoi porva-
risvalan 1682. Tuomas Pessi oli myohemmin lu-
vattomasti myynlt suola-a ja tupakkaa Sortavalan
seuduilla, jossa nimismies hiintii kovisteli. Niinii
aikoinahan kaupank6ynnistii oli tarkat miiiiriiyk-
setja rajoitukset.

Pessien surun tutkijoilla on into ldlteia asia-
kirjoista merkintoja Kaukolaan muuttamisest4
jotta he voisivat yhdistii.?i Jiiasken ja Kaukolan
sukulinjoja. Yksi merkintii on lO'tynyt. Kauko-
lassa Aloniemen Pessien sukuhaaran esi-isd
J,iaskessa fiedet?i?in. Rouhialan rakuunatalon van-
ha isiinta on muuttanut kahden pojanpoikansa
kanssa Kaukolaan.

Muiden sukuhaarojen muuttaminen Kauko-
laan on tapahtunut aikaisemmin ja heidan koh-
dallaan taltynee tyrtyii piiiiteltyihin tietoihin, mi-
kiili tuomiokirjoista ei loydy asiaan valaisua.
Koska Jiiiiskessii ja Kaukolassa on Pesseilla sa-
moja etunimia, voi siita tehda johtopiiatoksia.
Ajan tapaan kuului antaa pojalle isoisdn nimi.
Useat Kaukolaan tulleet Pessit olivat uudella
asuinnaikallaan heti lautamiehina- mika viittaa

aikaisemmalla asuinpaikalla hankittuun vaikutus-
valtaan.

Pessit asettuivat Kaukolassa ensiksi Koverilan
ja Jiirvenpiiiin kyliin (suvun alkukyliii), my<ihem-
min heitii oli muissakin kylissa.

Kaukola oli voittomaata, jossa ruotsalainen
hallintotapa ei heti tullut kaltt66n. Maa- ja hen-
kikirjoja on vahiin ja tiedot niukkoja. Mutta kara-
jiikirjat kertovat alkuajoista ja oloista Kaukolas-
sa. Lainaus Pessien sukukirjasta:

Ktirtijilld 1 666.laakko Olhnuora.lcirvenpciri;-
ki valilli, elld hcinen rutapurinsa Esko Pessinen
samasta Lyldstd oli hakannut Olkinuorqn kaski-
naan vierestd maakappaleen, jonka Olkinuora
oli qikonut hakata, 1a ajanut fuinet pois. Esko
Pessinen osoitli leutqkurutqn todistaessa, efta
han jo kolme wotta sillen oli alkanut raivalq lci-
l.i meaksppalettd. Kun yhteismetscicikin oli vie-
ressd iittdvcisti, pddtettiin, efta kumpikin ssq pi-
tciii sen, minki oli hakannut.

Tuomas Pessid .Jcirvenpdcislci sqkote ttiin kol-
mella rutrkolla, kosks fuin ei ollut tulfut kircijil-
le. Yrjit Pessi syytti lrcintci siitci, etld hcin oli vct-
rastanut Yljo Pessilki rautalapion. melsaiski jq
pantannut sen kshta hryqrit(mlqria vastddn.

Vttonna 1697 lautamies yrjd Pessi oli haasb-
nut kircijille Heikki Olkinuorsn, joka oli velkut
Mikko llolle 2 tynn riA jd 4 kapp&t ruistq, jotka
oli 3 wotta sitten lainqnnut kylvosiemeneksi. OI-
kinuota lunmtsti velan, mutkt ilmoilti, ettei tule
kirrijille, koska ei pyslyisi ntiirr.i kalliina aikoina
maksamutn lain<amsa (kuolonwodet 1695 97).

Pohjan sota ja isoviha
seka uusi r4a1721

Suuri Pohjan sota a.lkoi 1701 ensin Liivinmaalla.
Venaleisot miehittivat Karjalan 1710. Silloin al-
koi veniilaisen ylivallan aika, jota mydhemmin
isoksivihaksi kutsuttiin. Isonvihan j?ilkeen sol-
mittiin Uudenkaupungin rauha 1721 ja raja jakor
karjalaisen vaen taas kahden valtakunnan alueil-
le. Kaukolan Pessit jaivat rajan ftapuolelle.

Venajii?in liittymisesta huolimatta tsaari salli
Kadalan viiestiin saillttiiii vanhan yhteiskuntajar-



jestyksensd ja uskontonsa. Ruotsin vallan aikana
l600luvulla Kaukolaan oli vakiintunut luterilai-
nen kirkko, joka sililyi. Vuonna l75l alettiin
Kaukolassa pitiiii kaikista ihmisistii kirkonkirjoja
samaan tapaan kuin muuallakin Suomessa. Siksi
on ollut mahdollista tehda sukututkimusta Pes-
seista myiis ajalta, jolloin Kaukola kuului Venii-
Jaan.

Raja jakoi Pessien asumat alueet, iuan Vend-
jaan jai Kaukola ja l,lnteen Ruotsin puolelle Jaiis-
ki.

Pessiset Jiiiiskessa j aivat 1721 rajan Iiinsipuo-
Ielle. Heidan asemansa Jii?iskessa huononi ja lu-
kumii?irii viiheni. Ruotsalaiset antoivat taloja
palkkioksi sotapiialhkoille ja aatelisille. Jiirven-
kyliin Pessi16 oli l690luvulla majuri Kylanderin
hallussa ja talon viimeinen isantii, entinen ratsas-
talollinen Antti Pessinen oli hanen lampuotinsa.
Talosta tuli rustitila (rusting hemman). Jiirvenky-
lan toinen Pessila seka naapuri Sopanen olivat
augmenttitaloja. Talot olivat luutnantti Aminofin
omistuksessa 1733.

Rakuunataloista Jarvenkylassa ja Hamalasse
tehtiin rustitilo.ja ja niistii hiivisiviit Pessi-nimiset
isinniit. Rouhialan rakuunatilan isanta muutti
Kaukolaan.

Kirkonkirjoissa P€ssisia mainitaan itsellisini;
renkeinii ja piikoina ja viela I8oolulun vaihtees-
sa kirkonkirjoista loy,tyy muutama Pessinen.

Pikkuvihan jillkeen 1743 myiis Jaaski liitettiin
Venajaan, kun raja siirtyi liihelle Hamrnaa.

Suomen sota 1808-1809

Kun Suomen sota loppui 1809, raja siirtyi kauas
Ianteen ja koko Suomi liitettiin veniijaan. Tilan-
ne Venajaian jo aikaisemmin kuuluneessa Kauko-
lassa muuttui vasta 1812, kun Vanha Suomi lii-
tettiin hallinnollisesti muuhun Suomeen. Vau-
rauskin lisZiiintyi. Kaukolassa ostettiin 18001u-
wn puolivAlissS paljon kruunutaloja perintdta-
loiksi, tosin asiakirjoissa oli myds venajiinkieli-
nen sivu.

Yhteys Veniijiiiin niikyi mm. kaupankayntina
Pietariin, vaikka matka oli aika pitkii. Venajalfii

tuli myos vaikutteita talouden ja kulttuurin
alueella. Olihan Inkerinmaalla esim. melko ke-
hittyny kansakoululaitos jo 1800Juwlla. Myds
Kaukolassa perustettiin kansakouluja, Pessien
suvussa on jo varhain ollut monta kansakou-
lunopettajaa.

1917 Suomi itsendistyi,
Suomen sodat 1939-1944

Viime vuosisadan historia, Suomen itsenaistymi-
nen ja sota-ajat ovat kaikkien suomalaist€n yh-
teista historiaa. Itseniiistyrninen vaikutti tietysti
Pessien oloihin Kaukolassa. Maanviljelys ja muu
talous kehittyivat. Pesseja laihti opinteille. Mai-
nittakoon Hankkijan paiijohtaja Viiin6 Pessi ja
Kemiran johtaja worineuvos Yrjo Pessi.

Elamenolosuht€et johtivat ;otkut Pessit toimi-
maan ammatti- ja tydvaenyhdistyksissii. Vaikei-
na pula-aikoina heitii siirtyi (ns. loikkasi) Neu-
vostoliittoorL missa osan kohtalona oli joutua
Stalinin tenorin uhreiksi.

Talvisota alkoi marraskuun viimeisena piiivS-
na 1939, mutta Pessien asuinalue Kaukola ja Rai-
sala olivat kauempana rajasta, €ivatka joutuneet
suoranaisesti taistelukentaksi. Naisia ja lapsia
evakuoitiin tammikuussa 1940.

Rauha tuli 13.3.1940 ja Kaukola oli tyhjen-
nettdvA suomalaisista. Ns. valirauhan ajan P€ssit
olivat evakossa.

Juhannuksena l94l (25.6.1941) alkoi jatkoso-
ta. Suomalaiset valtasivat Kaukolan takaisin elo-
kuun alkupiiivinii, osa vakee palasi sinne jo syk-
sylla. Uutta rakennettiin tulevaa rauhaa varten.
Mutta toisin kiivi. Juhannuksena 1944 alkoi toi-
nen evakkomatka Kaukolasta. Syksyllii
(19 -9.1944) allekirjoitettiin valiaikainen rauhan-
sopimus.

Pessien suku joutui jattamaan wosisataiset
asuinsijansa. Kaukola on menetetty. mutta Pes-
sien suku on laajentunut ja levinnyt elinvoimai-
sena ymp,iri Suomen, jopa maan rajojen ulko-
puolellekin.
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Loouksi

Ydtt Kokko teki aikoinaan sadullaan Pessi ja Il-
/usia sukunimemme tunnetuksi. Sadussa peikko
Pessi edusti pessimismiii ja keiju Illusia illuusioi-
ta. Kokko kuvasi kirjassaan sodanaikaisia tunto-
jaan:

Luulen, ettd sielussani on Pessilki suurempi
sqnwqlta kuin lllusialla. Ei ole lryljeksitkivd
Pessin varoituksia, jq L{i,tumon eldmdssd onkin

paras toimiq Pessin ohjeiden mukaan. Kuitenkin
fiyt y seuruslell{t myits Illusian ko$sa , sillct
muutoin elcimti on vaillq sisdhixi ja drvotontq

Kokon sadussa keijukainen Illusia voitti tal-
ven pimeyden ja kylmyyden Pessin rinnall4 hei-
dain pesassaan sai alkunsa uusi elama. Samoin
Pessien suku on selviytynyt sodan jalkeiseen va-
loisamoaan elamiiiin.
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