seetiiin
l. Kir'ta1o1ta
rt ovat
.set,
lsa vain
hy11yt
ttta ti'et ovat
cohde ja
. tehdyt
vdhiii:ii sukua
tet ovat
ckia, on
lda kirI, jo11a
[e1ua ja
rsi Suku
,a Sukul toimi-

antaisin
rstaisin
elua saolainoja
fllisten
La anne'on 90-

Pentti

Niinimdki

IKAALISTEN
Ruotsi-n vallan

TALOT
aikana.

Vanhojen rippikirjojen
tutkija
toteaa
useln, etta ne ovat ilman aikojaan sekajoten
vaan jdrjestykseen
kirjoitetut,
aikanaan el?ineiden haku eri kirjoista
on
erittdin
Esimerkiksi
tyii16std.
Ikaalisten
rippikirjojen
ilikrofilmien
lukua
haittaa
s€, ette
8 vanhinta
kirjaa
on
j-lnan sivunumerointia.
pidetty
Tdmdn taparernmin niikyisi
kia ja jotta
talojen
ja torppien
lisiieintyminen olen poiminut
Ruotsin
va11an aikaisten
rippikirjojen
(vuosilta
sivuilta
1734-1815, e1i
12
kirjaa)
vain talojen,
nimettyjen
uudlsja torppien
tilojen
Vanhimmat 8
nimet.
kirjaa
on numeroitu mikrofilrnj-en
kuvajeirjestyksen
mukaan ja
seuraavat
4
klrjaa
niiden
omien sivunumeroiden mukaisesti-.
Luetteloa
lukiessa
tulee
selvemmin
kuin ltse rippikirjasta
niikyviin muutokjoita
set ja kirjaustavat
ajan kuluessa
on tapahtunut.
Seuraavassa muutamia havaintoja:
Ikaalisten
kirkkopitdjdn
raja on erdmaiden suunnalla o11ut asutuksen mukainen,
ainoastaan
lldmeenkyriin osa11a on
poikkeuksena se, etta 0saran rustholli
on o11ut aina Ikaalisten
rippikirjassa
vaikka onkin useita kilometrejii
pitiijiin
rajalta
Hdmeenkyrdn puo1e11a.
Pitejan
sisdisten
kylien rajat tuntuvat jo paljon h2imdrijmmiltd vaikka nimenomaan henkiklrjakylien
lukurnddrii on ndihin pdiviin
sdilynyt
samana, e1i koko
Suur-Ikaalisten
a1uee11a 108:na. 0n huomattava,
ettd kun puhutaan kyldstd tai
henkikirjakyldstd
ei aina tarkoiteta
samaa aluetta.
Asutus on saattanut kasvaa
ja kulkuyhteydet
ky15n rajalle
ovat 15hentiineet kylien
osia niin,
ettd kyldn
raja on o11ut kdytiinncissii aivan huomaamaton. Kyld voi olla niin pieni,
ettei
sie11d ol1ut kuin yksi ta1o, esimerkiksi

JA

vuosina

TORPAT
1734 - 1810

Jauhokuononmaa tal Varessalmi.
Kalmaankylii
oli
v51i11d vain talot
Kalmaa ja
Kal11 ja kuului
se lkaalis-ky1dn
lukupiiriin.
Nykyisissd kartoissa kylien rajat
ovat aika selvind
ainakin
maaston
osa1la,
mutta
vesi-aluei11a
on hiernan
puutteita,
Kalmaan - Ikaaesimerkiksi
ja Liiykkiilein - Sarnmin kylien
listenkyldn
rajalinjoissa.
Vaikka isonjaon erdiinb pdiimdiirdnd oli
ja korkeinsaada talon
rnaat ldhekkeiin
ja
palstaan
taan
neljddn
erilliseen
peruutettua
kaikki
liikamaat
kruunulle
o1i
useiden kylien
talojen
metset ja
suot jaettava
kyldkunnittain
nykyisten
puo1elta. Ndille maille
naapuripitiijien
ja torpat aiheuttiraivatut
uudi-stilat
vat
kirkonkirjan
pitrijeille
pddnvaivaa
jdrjestystii
koska kirjan
piti
muutella
kinkerie11 lukupiirien
mukaisiksi.
Vanhat kantatalot
ovat parhaiten seurattavissa
kautta
aikojen
koska niiden
kohdalla
on muutoksia tapahtunut
hyvin
viihiin. Muutana talo
on hiivinnyt
naapuja asuinpaikan jourien ostettua pellot
tuessa
muuhun kdyttddn.
Esi-merkkeind:
ja
Sammin Hahka,
Htiytijldn
Kiurunen
Ikaliskylain
Turkki.
Niin kauan kun tilan
vdki mahtui rippikirjaan
yhdelle
tai
kahdelle
sivulle
ja vaikka tolsella
jo selsivulla
oli
ja olivat
viisti
uudistila
kaikki
saman
tilan
nimellei o1i tilan
asukkaiden jdrjestys
se1vd. Mutta kun kuvaan tuli
rnujoka oli raikaan torppa tai uudistila
vattu ky16n yhteiselle
maa11e, eikii minkddn nimetyn talon
maa11e, niin
pappi
jossa
kirjasi
perheen sivulle
torpan
o1i ti1aa.
Trillcjin
ei aina ndy torpan
kantatilaa,
vaan se on etsittdvii
viimeistddn taloksi
lunastuksen keiriijiikirjoista.
01i monta torppaa jotka
ensin
tttietentahtoentt
raivattiin
kruunun maal-
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ja osasivat
niin,
le
o1la hissuksiin
ettd Ruotsin va11an lopu11a henkikirjasja
ta puuttuu kymmenittiiin
uudistiloja
Tilanne
Ikaalisissa
torpp.i a.
ndyLtiid
kuin
Sirkka
o1leen
aivan
sananlainen
Karskelan nukaan on ol1ut Kivennavan pija
jossa
mydskin henkikirjan
tdjiissd
historiakirjojen
henkilijluvuissa
on o1Voidaankin tode1ut huornattavia eroja.
ta, ette veronmaksun vAlttajiA
on ollut
silloinkin.
Kun aiemmin kinkerilukupilri
eli
rnukainen niin
ndmd hajalo1i kyliijaon
ja torpat,
laan olevat uudistalot
huolimatta siitd
minkti ky15n takamailla
o1ija
vat, liitettiin
liihimpiidn lukupiiriin
niii-n ne helposti
rippikirjaankin
sijoipiirin
Esimerkiksi
tettiin
sivui11e.
pappilan
erds torppa
o1i Jiimijdrven Kankaanpiiiin rajalla
sekii Saukon- ja Karpanperdldlsid
paljon,
o11 lopulta
niin
Viihii-Rtiyhidn kylddn lisdttiin
ette
Saukon lukuruotu.
Saukonperiille ja Karpanpertille
syntyi asutusta joka kirkonkirjoissa
milloin
on milloin
t1la11isia
torppareita
kunnes aikanaan todettiln,
ettd monta torppaa oli Osaran ja Sarkki1an kylien
maa111a. Miten ndmii torpat
sitten
hoitivat
vuokransa,
rahassa vai
luontaisverolla,
on vielii
tutkimatta.
Epdtodenndktiistd
kiiyoo r ette
talossa
tiin
niin kaukaa tekemdssd pdivittiiistd
taksviirkki6.
Vaskiperdn asutus on syntynyt Riitiaja
lan takamaille,
mutta kulkuyhteydet
kuntajako ovat tehneet vaskiperiildisistd
parkanolaisia.
0n myiis huomattava, etta Ruotsin va1ja torppa olivat
lan aikana uudistila
paljon
sosiaalisestjldhempdnd kantatajolloin
1oa kuin
td11e
vuosisadalla
ja mdkitupa-asutus o1itaksviirkkitorpat

alaravat painuneet toimeentulominirnin
ja11e.
Siksi
ei voi eikii sovi kAyttiiii
esimerkiksi
ldhdeteoksena
"Pohjantdhden
Eriidnii esimerkkind voial1att-romaania.
e1i
kruunun sotilastorpat
daan mainita
joita
Ruotsin
vallan
verojSSkdritorpat
Torpille
erotet1opu11a perustettiin.
tynnyrinalaa,
rnaata toista
tuhatta
tiin
joka sitten
aikana saatiin
keisarivallan
lunastaa
omaksi. Nilnpd erds vanhimpia
oleva Vahojdrven Hanverojddkdritorppia
usean
kala antoi, emdnniin sisarenpojalle
maat jotka
torpan
kymmenen hehtaarin
Niininden
taloklunasti
seuraava polvi
si. Molemnat ovat tiind pdivdnii ornillaan
Eriis Niimaalaistaloja.
toineentulevia
kotitorppansa
raivasi
nirnden pojista
metsddn Kulmalan torpan joka kuitenkin
Parkakun koko kyki liitettiin
silloin
olevuonna 1917 todettlin
non pitdjddn
van kruunun rnaalla.
Kun halutaan
asutuksen ja
selvittdd
ja
on
asuinpaikkoja
sukujen
elinoloja
pelkdst2iiin rippikirjasta
todettava ettei
saa oikeata
kuvaa koska on huomattava,
pidetty
tutkitulevia
ettei
rippikirjaa
joita
varten vaan oman aikansa tarpeiden
Siksi
on tdmdn pdiviin tutkljan
takia.
jolloin
elZiydyttdvd
sen ajan oloihin,
paljon
pito
neyttaytyy
rlppikirjankin
Liseitietoja
haettava
on
selvempiind.
ne
nuista
liihteistd
sekii tarkistettava
jotta
vertaillen
saadaan mahdol-l-isimrnan
totuudenrnukainen
kuva suvun iiisenistii
ja eldmdstd.
Kirjoittanani
m;utaman tuhannen nimen
jZiii nyt virheineen
kaikki-neen
luettelo
Tampereen
seudun
sukututkimusseuran
keiyttci6n ja jos se jonkunkaan tutkijan
tyiitd
helpottaa
on sen tekeminen o11ut
mielekdstS.

tiedottaa :
Julkaisutoirnikunta
Tampereen seudun sukututkirnusseura ry on
ja
kopioita
ko luettelosta
teettenyt
tai
tilattavissa
niitii
on saatavissa
myyviltd henkilciiltd.
seuran julkaisuja
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Erkki

Sarkki

Johan Fredri
nen asiakirjoih
pen kisdllinei
seurakunnasta.
pereen kirkonk:
kinndl1d:
tu11
hdn otti
muutt
tiinankaupunkii
useissa
kaupun
hanen merki,ttii
pereel1e.
Kesd
tdyttdnyt
25 v
kirjoihin
o1i n
ja paikka 16.(
reel-la tapaustE
sesti.
Seuraav
kirjaan
o1i- mer
seurasi hdntd v
Palattuaan 19.1
ilrnoittautui
Tu
kuntaan.
Aviollittoon
na 1853. Vaim
vihkimishetken i
jan
ja nydhenp
jen mukaan synt'
Vihkirnlsta
sa.
Sundblomeista l
rakunnassa siidr
keana. Perhe k
heen esikoinen,
jdei vuotta myci
Alma Vilhelminr
russa perheen
jonka
kirkonki
BSngin tytZir Ta
Tdmdnhdn pit
mukaista.
Mutt€
kaarlepyyn
se
Johan
Fredrik:
joko syntymdaik
o1e syntynyt Uu
Todellakaan
pukiseurakunnan
(
kastekirjassa

