-I

Terhi Nallinmaa-Luoto

MITTTARIA-ASIAKTJOJEN

K A YT T6

TULKINTA

S U K UTUTK

JA

I MU K S E S S A

ja
"l
luette.
osasto:
Vuosini
jotka 1
sa o11
on Valt
kokoel
jdljenr
fiLnit
Suo
Pohjanr
ns. va
laitokr
tdmd
v. 173
juir j es
ruoduil
vdkeen
kittiii
f

MilitarlaValtlonarkistossa
sdilytetiiiin
kokoelmaa, johon kuuluu Ruotsin va11an
joukko-osastojen
aikaisten
suomalaisten
Militaria
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1600asiakirjoja.
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luvulta
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Mllitaria
If ruotujakoisten
rykrnenttien
vuoteen
1700-1uvun alusta
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ryk1809 ja Militaria
III
menttien asiakirat
1700-luvu1ta vuoteen
ndistli
1810. Sukututkijoille
tiirkeimpid
ru11at,
asiakirjoista
ovat rykmenttien
joihin
on luetteloitu
sekd pddllystci,
Militariaa1i.pdd11ystd, ettd miehistii.
kokoelman lisdksi
joukkosuomalaisten
osastojen rullia
on Ruotsln sota-arkistossa ja ainakin
Turun maakunta-arkis-

asiakirjojen
lziSninkonttorin
tossa
joukossa. ( 1)
(General Muster
Pddkatselmusrullien
rykmenteissd ja komppanlRu1la) lisdksi
mm. rekrytointirullia
oissa laadittiin
ja
(Rekryterings
Ru11a), katsastus(Besiktning- och Kassations
pddstdrullia
Mdnster Rul1or) ym. Sekd ValtionarkisRuotsin
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ton
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sota-arkiston
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ru1lat
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monet
nautittavissa
on. Samon tekeviit
vaikkeivat
vuorollaan,
arvostelijanne
huomaakaan. Minulla
itse
sitii
alna
vuosi,
on o11ut tydni suhteen kilreinen
ldytdjzi
tutkimustyd
etenee verkalleen,
on tu11ut muutamia. Koko harrastukseni
yrittiinyt
yhdi std2i isdni
ajan
olen
ketjunesivanhempain kahta katkennutta
osaa toisiinsa
enkd ole vieliikiidn onnlstunut. Ilonl o1i silti
suuri havaitessamolempiin,
ni lasteni
kuuluvan niihln
ndin o1i kdynyt kdyttdrnzilld apuna vainoni esivanhempia. Tutkiminen on aikaaviepdzi ja vain omat arkistoltiydcit
tuntuvat
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on varmin asioio11akjn, si1ld silloin
olko
Alkaa sitti
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kaikkea kdsiinne
lukematta ja tutkimatta
tekernid ainesitoja.
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Ostama11a niitd
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jo
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1dytdm511d
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rahanme
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Auttakaarnme
takaisin.
moninverroin
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muiden
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tuksessa. KIITOS JA TERVETULOA!

6fvt

joista
miehen
ruotus
rauhan
tai
r
sodan
tiln r
niniin
varsin
jotka
gin ra
vutuks
Suc
suurer
rakuur
kirykn
kunta
alueet
-^.
xldc

sd pil
kuntit
voine(
rniesta
niehii
kolme
esikut
kompp
rykmer
nantil
kornpp
Pr

LaJ(

sodan
aiheul
taas
Ete1a.
ruoEu
paniar
pitti jl
oi

l-

lukua

i

:jojen
{uster
tpani:u11ia
i^

tttons
rrkisrotsin
:iston
rsaksi
;numit
:kkuurrkislistart

saa
lsioi. olko
liinne
itoja.
Iyd,tii,
i.ttu ja
bhanne
I

Kaamne

prt"i"huiden
Lei1le
tiimdn
:oEeu-

ja
arkistojen
mikrofilmien
"Ruotsin
luettelot
joukkoII".
Rullia
on eri
osastoista sriilynyt hyvin vaihtelevasti.
Vuosina 1719-21 laadituista
ru11ista,
jotka tehtiin
ison vlhan aikana Ruotsissa olleista
suornalaislsta rykmenteistd,
on Valtionarkistossa
ns. Klemetin kopiokokoelmassa nykykdsialalla
kirjoltetut
jdljennijkset
sekd nlistd
tehdyt rnikrofilmi t.
Suomen mulssa
maakunnissa
paitsi
Pohjanmaalla toteutettiin
1690-1uvu11a
ns. vakinalnen sotamiehenpito ruotujakolaitoksen
muodossa; Pohjanmaan osalta
temd
uudistus
saatiln
aikaan
vasta
v. 1733. Suurin osa talonpoikaistaloista
jerjestettiin
3-4
taloa
kiisirrZiviksi
ja kukln ruotu asetti
jalkaruoduiksl,
vdkeen sotamiehen. Ratsuvdki taas hankittiin
1680-1uvu1ta lShtien nirnedmdlld
pysyviksi
talot
t:: etyt
rustholleiksl,
joista
kukin palkkasi armeijaan ratsumiehen ja hankki td11e varusteet,
Sekii
ruotusotamiehet ette ratsumiehet asuivat
rauhan
aikana
sotilastorpassa
ruodun
tai
rusthollin
rnaal1a. Suuren Pohjan
sodan jdlkeen ratsuvdkirykmentit
muutet*
ja rykrnenttlen
tiin
rakuunarykrnenteiksi,
ja
niniin
tdydennysaluelsiin
tehtiin
varsinkin Itd-Suomessa ereitd muutoksia,
jotka piiiiasiassa johtuivat
Uuudenkaupungin rauhassa 7721 tapahtuneista alueluovutuksista. (2)
kuului
Suornen ruotujakolaitokseen
kolme
Pohjan
sodan peatyttye
suuren
ja seltsemein jalkaviirakuunaryknenttia
Kussakin niistei o11 esikirykmenttiii.
ja
Rykmenttien
8
komppanlaa.
kunta
alrrecl
ia
nimef
liiiine iii
vasLasivat
ja maakuntla ja kornppanioiden jalkavdesja rakuunarykmenteisse kihlasd pitdjiei
pitdjiit
eivdt
mutta kun kaikki
kuntia,
voineet asettaa palvelukseen yhtd monta
komppanioihin
miestd,
kuului
moniin
Rykmentin
rniehlii
naapuripitdjistiikin.
olivat
komppaniaa
ensimmiiistd
kolme
henkinimlttiiin
esikuntakomppaniolta,
jonka
pddllikkcinii
tolmi
komppania,
rykmentin komentaja, seka everstiluutja majurin
kornppaniat. Niirndkin
nantin
jostakin
tietysta
kornppaniat asetettiin
Hattujen
pitejeste
tai
kihlakunnasta.
v. 1743
sodan jeikeiset alueluovutukset
Itd-Suornen joukko-osastoihin
aiheuttivat
Ahvenanmaa ja
muutoksia.
t-aas uusia
asettivat
Etele-Suomen rannikkbpitejat
laivamieskompsijasta
ruotusotamlesten
ja
Pedersdren
panian
Kruunupyyn ja
Myds kaupunpitejat
laivakirvesmiehid.
laivamiehiS
ennen 1740git
asettivat
ja
1ukua.
Paltamon
Sotkamon pite.iet

yhdessii Kajaanin maakomppaniasettivat
an, joka v. 1788 laajennettiin
Kajaanin
jddk:iripataljoonaksi.
Paltarno ja Sotkamo
olivat
kuitenkin ruodutettuina
v. 77571766, jolloin
ndiden pir?ijien sotamiehet on luetteloit-u
Poh'ianrnaan rvkmentin
rul1issa. (3)
1740-1uvu11a yritettlin
ensimmdisen
kerran saada armeijalle
aikaan varamieja
joukko-osastoihin
histcj,
moniin
jokin
saatilnkin
mdiird
vararniehid,
Lopullisesti
varamieslaitos
luotiin
v.
vasta
1.776, josta
ldhtlen
kaksi
jalkavdkiruotua
ja
kaksi
rusthollia
yhdessd armeijaan varamiehen.
asettivat
Tiedot varamiehistd
sisiiltyvdt
useirnrniten rekrytointirulliin.
Rakuunarykmentit
taas lakkautettlin
v. 1797 ja liitetrlin
jalkaviikirykmentteihin
kevyiden jalkavd- vuodesta 1805 ldhtien
kipataljoonien
ratsutilapataljoonlen-nirnelki.(4)
Vuolzihtien
pddllystt)
desta
179I
niiden
ja rniehistb klrjattiin
jalkavdklrykmenttien rulliin.
joka on klrkonklrjoista
Sukututkijan,
huomannut esi-isdnsii
o11een ruotusotamies (soldat), rakuuna (dragon), laivamies (bAtsrnan) tai varamies (vargeringskar1, reservkarl),
on syytd etsiii pitiijdnhistoriasta
tai maakuntahistoriasta,
ja
komppanioissa
missd
rykrnentissd
kotipitajein
miehet palvelivat.
esl-isdn
Koska useimmat rykmentit
o1i
nimetty
liiiinin tai maakunnan mukaan, voi etsityn
rniehen periaatteessa
ldyta:i rnyds selaamaakunnasta
ma11a leipi
asianornaisesta
Vilmeksimainitkootun rykmentin rullan.
tua menetelmee on syytii keiyttdii myds
si11oin, kun esi-isd
on kuulunut johonrykrnenttiin.
Useimmat
kin
vdrvdttyyn
joukko-osastot
vdrvdtyt
oli
sijoitettu
johonkin
llnnoitukseen,
mutta v. I775
perustettu
o1i
Savon j?i€ikiirirykmentti
jakaanLui
ja
v e r v e LL y
aluepohjalta
pitzijien
komppanimukaan nimitettyihin
joten sanassa savolaispitdjdssd
oihin,
1700-1uvun 1opu11a asua seke
saattoi
vervettyyn jalkavdkirykmenttiin
kuuluvia
jddkiireitd
(jagare)
ettd ruotujakoiseen
jalkavdklrykmenttlln
kuuluvla
sotamlehie.
Tampereen seudun ratsumiehet kuuluivat
1600-1uvun
lopulta
vuoteen
172I
asti Turun ja Porin kiiinin ratsuvdklrykjonka nirni
menttiin,
172I muutettiin
Tyrviiiin rakuuHenkirakuunarykrnentiksi.
nat palvelivat
everstiluutnantin
kornppakalkkien
muiden Y1d-Satakunnan
nlassa,
pitdjien
rakuunat YlZi-Satakunnan komppapuolestaan
Jalkavdkl
kuului
nlassa.
valtaosaltaan
Porin rykmentin eri komp-
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panioihin seuraavasti:
Henkikomppania:
Mouhijdrvi,
Karkku
ja osa Hdmeenkyri5ii
Everstiluutnantin
komppania:
Tyrvdd,
ja Punkalaidun
Hulttinen
Majurin komppania: Kangasala, Kuhmalahti,
suurin
osa Messukyliib
seka osa
Erdjdrveii ja 0rlvettd
Ruoveden komppania: Suur-Ruovesl, Teisko,
Kuorevesi,
ja
osa Orivettii
osa
Ldngelmdkeri
Vesilahden komppania: Lempddld, Vesilahja 6 rniestd Messukyldstd
tl,
Plrkkala
Kyrdn komppania: Suur-fkaalinen,
Yltjjzirvi, Viljakkala
ja osa Hdmeenkyrcid
Henkirakuunarykrnentin ja Porin rykmenti-n
rekrytointialueen
raja
Uudenmaan ja
Hiimeen rakuunarykmentin ja Hdmeen lddnin
jalkavdkirykmentin
rajaa
vastaan kulki
vuoteen I775 asti
Turun ja Porin sekd
Uudenmaan ja Hhmeen ldiinin rajaa pitkin,
joka
halkoi
ns.
Liingelrndveden seudun
pitejia;
niiden
Hdmeen ldeinin puo1e11a
asuneet miehet
p a 1 v e 1i v a t
kyseisissd
hdmailaiisrykmenteissd.
Lddninrajan
siirryttye lSnnemmdksi rykmenttien aluerajat
jdiveit
kuitenkln
entiselleen.
Tiedot
erl pitdjien
sotamiesruoduista on ju1kaistu asianomaisissa pitdjeinhistorloissa, jotka ovat Ruotsin aikaa koskevilta
osiltaan
iLmestyneet
muista
paitsi
Tyrviiiin,
Karkun ja
Mouhi jdrven
pitiijistd.
Sekd Hdmeen ettii Satakunnan rykmenttien
vanhinmat sdilyneet
pddkatselmusru11at ovat vuodelta
jv1712. Porin
rykmentin
viimeinen
pS6katselmusrulla
on vuodelta 1804 ja Hiimeen jv-rykmentin
vuodelta
1805.
Porin
rykmentistd
on
lisdksi
siiilynyt
vuonna 1808 laadittu
katsastusrulla
Suornen sotaan liihteneistd
jalkavdkimuomiehistii.
Satakuntalaisten
ja
dostelmien
vaiheita
osanottoa
eri
sotiin
1500-1uvu1ta vuoteen
1809 on
selostettu
Ernil Li.ndhin teoksessa Kongliga Bjdrneborgs regemente (Helsingfors
1928), suomennettu nime115 Kuninkaallinen Porin rykmentti.
ja
Rakuunoille
ruotusotamiehille
sekii
heiddn
varamiehilleen
annettiin
arneijassa
ruotsinkielinen
sotilasniml.
Jalkavdessii
periytyiviit
name
nimet
yleensii
palvelevalta
samassa ruodussa
miehel-tb toisel1e,
eiv6t
siis
iseiltd
pojalle
kuten
varsinaiset
sukunimet.
Ruotusotaniehilld
o1i omat sotilasnimensd ja varamiehilld
onansa. Kun varamies
siirtyi
ruotusotanieheksi,
hdnen sotilasnlnensd rnuuttui vastaavasti.
Silloin
jonkin ruodun sotatiil16in vaihdettiln
miehen nimi syystd tal toisesta
uudeksi.(5)
6

Maidrdyksiei siite,
mitii tietoja
miehistcjstd tuli kirjoittaa
rul1iin,
annettiin pdzikatselmusohjeissa.(6) Kdytdnndksi
vakiintui
vehitellen
seuraavien
tletojen merkitseminen :
1. numero rykmentissii (Regements Nummer)
2. numero kornppaniassa(Compagnie Nummer)
3. rusthollin
tai ruodun nimi (Rotans/
RusthSllets Namn)
4.
ratsumiehen
tai
sotamiehen nimi,
ja
faatu
syntymdpaikka
seke viime
jSlkeen
katselmuksen
tapahtuneet
(Manskapets Namn, fcjdelse
muutokset
ort och Sedan Sidsta General Munstring med dem skedde fijriindringar)
miehen ika (Alder)
6 . palvelusvuodet (Tienste 3r)
(Gift
7 . onko rnies nafunisissa
el1er
0gift )
ja
8.
ratsuvdkirakuunaryknenteissa
hevosen ikd, vdri ja tuntonerkit
9. viirne katselmuksessa tehdyt huomau(Sidsta
tukset
General Munstrings
Annotationer )
10.tesse katselmuksessa tehdyt merkinndt
(Nervarande General Munstrings Annotationer )
Viirviittyjen
rykmenttien rulliin
merkit(Religion)
myds miehen uskonto
tlin
mies vervdtty
seka oliko
kruunun vai
(anveirfde
laskuun
komppanianpddllikctn
Kronas Rdkning/Cornp. Chefs Rdkning),
ja
pestin
oliko
hiin ottanut
kuinka
moneksi vuodeksi (om han iir Capitulant,
pestausajasta
och ti1l
hur mSnga Ar),
pavellut
vuodet (aftjente
Capitulations
5r) ja mitd kdsitycitd (handtvdrk) mies
mahdollisestl
osasi.
ja
Rykmentin upseerit.
aliupseerit
sekd esikunnan ja komppaniolden sotilasvirkarniehet
lueteltiin
siind jdrjestykhe nauttivat
sessd
kuin
menosddnndn
mukaista palkkaa. Rykmenttien upseerinvirat ja sotilasarvot
olivat
1700-1uvu11a eversti,
everstiluutnantti,
majuri,
(ratsuvdessd
kapteeni
vuoteen
I72I
asti
ratsumestari),
rykmentinmajoltus(Regernents
mestarl
Qvarterndstare),
ja vdnrikkl
(rakuunarykmenluutnantti
ja
teissii
kornetti)
aliupseerivirat
ja -arvot
vddpeli (ratsuvdessb vuoteen
172I astl
majoitusmestari),
kersantti,
(furir)
lippurnies (fiirare),
majoittaja
ja
(rustmiistare);
varusmestari
kun
virkoihin
o1i tungosta, o1i tavallista,
ettd joku .joutui palvelemaan sotilasarvoaan alemmalla vakanssilla.
Myds heiddn
kohdallaan malnittiin
viime katselmukjdlkeen
sen
tapahtuneet
muutokset.
Usein rulliin
nerkittiin
myds upseerien,

aliup
palkkr
sekd
ja ve
1at
saman
taisel
selmut
sarakr
tal jr
miiisp:
ja3
Suome
ndin
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Sul
palvel
liiytyr
rusthc
ruodur
talon
kdytti
middn.
kirjoi
nutta
sljast
nimeiiii
nistanr
va 1a
etunin
kirjaa
panias
vdt. J
niivuos
olevaa
on hu
ikdtie
virhei
ei y1e
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Ru
l1moit
naan
toisin
slmain
o1e
miestii
sekd i
lciydy
luette
tenkir
tutkin
vi
te
mies e
fld, I
rykmer
ru11at
tieto:
syntyn
muksel

mielnnetinniiktavien

rnner )
,rmner)
)tans/
nimi

viime
Luneet
iidelse
Munst-

r)
el-1er
teissii
LllOlll8U-

itrings
'kinndt
Anno-

terkit.igion )
ln vai
lvdrfde
rning ) ,
kuinka
!u1ant,
sajasta
Iations
:) nies
pseerit
otilasjestyksiidnniin
seerin-luvu1majuri '
T72I
joitusstare),
rykmenrivirat
vuoteen
santti,
(furir )
kun
;
'l-1ista,
;ilasari heidZin
iselmukItokset.
teerien,

ja rumpal.ien
aliupseerien,
korpraalien
ja verot
palkkaukseen osoi.tetut
tilat
ja rusthollien
nimet
sekd ruotutalojen
ja veroluvut.
Muut kuin pddkatselmusrulrakenteeltaan
suunnilleen
lat
ovat
joskus hiukan yksinkersanantapaisia,
taisernpia. Vuodesta 1775 lAhtien pddkatyksi
vielii
selmusrulliin
lisdttiin
joko kortteleina
sarake: miehen pituus
ja tuumina. Vaadittu vdhimtai jalkoina
11 korttelia
miii,spituus
aluksl
o1i
ja 3 tuumaa e1i n. 170 cm, mutta kun
riittevesti
Suornesta o1i vaikea lijytdii
pitkiii
miehiii,
se
alennettiin
ndin
Hdrneen ldiinin
v.
1778 Uudenmaan ja
neuvosta
de Brucen
maaherran
Anders
165
n.
1 tuumaan eli
11 kortteliin
cm:iin. (7)
armeijassa
tunnistaa
Sukututkija
palvelleen
kirkonkirjoista
esi-isdnsd
ja
ruodun tai
liiytyneen
sotilasnimen
jalkaviikirlimen perusteella;
rusthollin
ky15n tai
ruodun nimend o11 ylennsd
ja
aliupseerlt
nimi.
Upseerit
talon
perittyjZi
sukuniarmeijssakin
kdyttiviit
rippimidhn. Toi-sinaan itdsuomalaisissa
kirjoissa
on rnerkitty mies sotamieheksi,
sotilasnimen
kAytetty
hdnestii
mutta
sukuhdnen omaa suonenkielistd
sijasta
tunvaikeuttaa
nirneiidn. Tdrnd tietysti
jonka on tdllciin
nojauduttanistarnista,
rniehen
nimeen ja
va 1dhj-nnti ruodun
rlppietunimeen. Asiaa auttaa, mikdli
miehen numero kompkirjaan
on merkitty
papit menettelipaniassa, kuten jotkut
on miehen syntyviit. Jos rlppikirjassa
miivuosi, sitii kannattaa verrata rullassa
mutta
miehen izistd,
tietoon
olevaan
rullien
srmeijan
etta
on huomattava,
muutaman vuoden
iketiedoissa
on usein
ja aliupseereista
Upseereista
virheitS.
sen paremmin
ei yleensd o1e ilmoitettu
ikdii kuin syntymdpaikkaakaan.
syntymdpaikat
Rullissa
miesten
on
toisihyvln vaihtelevasti;
ilnoitettu
syntymdliiiini '
vain
naan
on mainittu
Viimekpitiijii
tai kappelikin.
toisinaan
aina
nekiiiin
eivdt
tiedot
simainitut
pddtellen
siitd,
ettei
oikeita
ole
josta
on
kerrottu
rullassa
miestii,
velttemette
sekd ika erre syntymiipitiijzi,
pitiijiin
syntyneiden
liiydy
kyseisen
hdnen nimensd kuiluettelosta.
Mikeli
pddstiidn esipolvilijytyy
siitii,
tenkin
tutkimuksessa taas ainakin yksi sukupoljolloin
ajalta,
Silta
vi
taaksepiiin.
sotamiehekirkonkirjoissa
rnles esiintyy
kaikki
ko.
k?iydii liipi
D5, kannattaa
ja
liiytyviit
kornppaniasta
rykmentlstd
voi o11a
ru11at, si115 jossakin niistii
joita
ole;
esim.
ei toisissa
tietoja,
joka katselsyntymiipaikkoja ei merkitty
muksessa yhtd tarkasti.

palveluksessa
Jos mies on kuollut
luetteloa
haudattujen
olessaan
eikd
hdnen kuolinvuodeltaan
o1e sdilynyt,
todenniikciisesti
armeildytyy kuolinaika
jan rul1asta.
mies on kuollut
Mikali
paitsi
sodassa, hiinen nimeddn ei sitd
o1e seurakunnan haudattujen luettelossa,
koska
rintamalla
kuolleita
ei
17C0yleensd
luvun
oloissa
voitu
iruljettaa
vaan heiddt haudattiln
kotiin,
kentiille
tal joskus ldhimrndn seurakunnan hautausmaahan. Suomen sodassa kuolleista
on
ja
ti.edossa
useln
vain
kuolinvuosl
-pdivd
joskus
rippikirjan
sarakkeessa,
si11e tAmen sodan pddtyttyd
ruotujakoinen
armeija
hajoitettiin,
eikd
sen
katselrnuksia eniiii pidetty.
Rullien huomautussarakkeisiin
sisltyy
vaihteleva
meare tietoja
miesten palvelusurasta.
Tyypillisiei
mainintoja
ovat
ttPresenstt (ltisnii),
ttApproberastt (hyvzik(alamittainen),
sytdiin),
"undern81ig"
(kuo1lut tuntureilla,
"ddd pA fidllenrt
viittaa
Armfeltin
armeijan kohtalokkaaseen Norjan-sotaretkeen
1718), ttCommenderat
ti11
Pomnerntt (kornennettu Pommettsiuk i ldgretrr (sairaana
riin),
leiris(osa1se), ?rdeltaglt i finska krigetfr
ttblesserad
listunut
Kustaan
sotaan),
(haavoittunuE
vid
Parkumdki
affair"
Parkuinmden taistelussa),
"f6tt medaille
fdr tapperhetrt (saanut urhoollisuusmita1in ) , "ganmal och styf,
fdr
afsked"
(vanha ja kankea, saa eron) ja r?anmiilas
(ilmoitetaan
ti11
underh6llrr
eldkkeensaajaksi).
I Ilenkirakuunarykmentin
Turun naakuntapddkatselmusrullat
arkistossa
olevat
on filmattu
seuraaville
mikrofilmeille:
1728 MA 6l-62,
1768 MA 172-173 ja 1779
t4A t74-I75.
2 Jari Niemelii: Tuntematon ruotusotilas.
Historiallisia
Tutkimuksia
157, Hdmeenlinna 1990 s. 31 ja 34; Valtionarkisto,
Militaria
II:n luettelo
3 Kaarlo Wirilander:
Suomen upseeristo
1700-1uvu11a, Helslnki
1950 s. 15-18;
Rainer
Fagerlund:
De finska
indelta
och vdrvade styrkorna (1696-)1721-1g10.
ja sotalaitos,
Paikallisyhteisii
Jyviiskylei 1983 s. 4I-43;
Aimo Halila:
Pohjois-Pohjanmaan
historia
V, 0u1u 1954
s. 433-437
4 Niemelei 1990 s.

34-37

5 Pirjo Mikkonen: Mite ruotusotamiesrul1at kertovat
ninisttjntutki-ja11e.
Suornen
Sukututkinusseuran
Vuosikirja
42, Jyvdskylii 1987 s. 72 ja 84-85
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Kaarlo Haaoanen

SIIRTOLAISUUS
Paulaharjun

RUTJAAN
aineistosta

Viime vuosisadan loppukymmenien aikana
alkoi
Suonesta sen pohjoisimmista
maakunnista nyt
katsoen ja
s111olsta
vdkilukua
arvioiden
laaja
muuttoliike
kohti
Jddmerta,
Ruijaa,
pohjoislnta
Norjaa.
Kun tietaa,
ette
1860-1uvu11a
o1i 7 katovuotta - pahirnrnat 1865-18701uvui11a, voinee sanoa, etta muuttajat
olivat
ja
niilkdpakolaisia.
Norjaan
kohti
Jddrnerta suuntautuneella
muuttoliikkeelld
o1i osittain
tolset ldhtiikohdat kuin kolme vuoslkymrnentd rnycihemmin
alkaneella siirtolaisuudeksi
sanot-tava11a - muuton nimitys rluuttui konsa matkan
mddriiksi tuli
Arnerlkka.
1850-70 muuttajat
kyenelvdt olisi
neet Pohjois-Amerikkaan
rnatkaamaankaan.
Heilld
ei o11ut rahaa - eikd sycitdvdS.
Tdmd tuhansia ihmisiij kasittanyt
muuttajajoukko
joutui
kulkernaan liihes - jopa
jalkaisin.
ylikin
tuhannen kilometria
Tosin
matkanteko
mltattiin
silloin
peninkulrnina.
penlnkulmaa
Sata
o1i
1.000
Ennenkuin
kilonetria.
siirryn
kdsittelemddn perille
saapuneiden ihmisten lukumijZirid,
haluaisin
muistuttaa,
ettei
rnonillakaan
kihtljdistd
o11ut
joillakin
kulkuvdlineitii.
Ehke
o1i
hevonen, joillakin
lehmd - mutta vain
diirimniiisen
harvoissa
tapauksissa
ne
Jddmeren karuun maisemaan saaksaatiin
ka. Ne joko sycitiin matkalla tai myytlin

-)

suomalaisia

- niin
peri116,
sadoittain
Paulaharju
kertoo - kuoli ja uuptrj matkalle.
Monen - oikeastaan useimman kohdalla
pitempddn kuin
matka
kesti
aikomus
Tiedetiiiin
tapauksia,
ette
oli
ollut.
matka
vasta
seuraavana kesdnd jonkun
- Ruijaan
yltee
saattoi
tavoitteeseen
ja Jddmerelle. (Paulaharju:)
"Pohjoiseen
maailmanrantaan,
Taka-Lapin
reunirnmaiseen rantamaahan Ruljanmeren rantaan.tt
Aikolnaan jo Pirkkalaiset
rosvoretja Tornion kauppiaat ostosmatkllkjrin
koillaan olivat tehneet matkan ja kulkuHeiddn kertomanaan
reitit
tunnetuiksi.
ja ikuiJdiimeren kalananti
tiedettiin
ja
sesti
sula
kaikkina
vuodenaikoina
ruokaa ja niestaa
noutajalleen
antava
rneren pe1to. Matkaajia tledeteen olleen
sie115 jo 1500-1600-1uvui11a. Jo 16001uvu1la mainitaan NALLAVUOPION
markkinakenttd.
Siellii
o1i o11ut jopa kirkko
ja tiedettiin
lappalaisten
kalmatievastakln - hautausmaasta (tieva = juonteinen tui:vesuo ) .
ja
jdlkeen'
alkana
Isonvlhan
Jo
asetsanotaan
pohjukkaan
Jyykeiinvuonon
tuneen 11 suomalaista perhettZi ja koLne
vuosikymrnentd mytjhemmin heltd on o11ut
Paulasie11d jo 18 perhekuntaa, joista
lisiid Suornen sukua'
hariun mukaan sikisi

I
I

:

I

I

I

I

I

ed. sivulta

6 . G a h mP e r s s o n : K o n g 1 . S t a d g a r , F d r o r d Bref och Resolutioner angeende
ningar,
Hdst och
tl1
Swea Rikes Landt-Milice
Fot, uppe Kongl. Maj:ts Allern8digaste
Befallning
ti1 Dess och Riksens KrigsL.
Sigfrid
Kollegius,
hopsamlade af
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Ruijan

18OO-LUVULLA

Gahn Persson I-IV. Stockholm 1762-1814.
I s. I-2, 133-134 ja 565-566; II s.
358; III
s. 82; IV s. 666-667, 696697 ja |045-1046
7 Hans Hirn: Anders de Bruce 1723-1787.
Historiallisia
Tutkimuksia XLVI, He1singfors 1957 s. 202-204

