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Sukututkijan kannalta ongelmallisia ajankohtia
ovat suurten ja suhteellisen varhaisten viiestcika-
tastrofien j?ilkitilanteet. Tiillaisia ovat esimerkiksi
v.1696-98 suuret kuolonvuodet ja puolitoista
vuosikymmentii mycihemmin alkanut isonvihan
nimellii tunnettu miehitysaika. Suur-Ikaalisten
alueella (Nyk. Ikaalinen, Jiimijiirvi, Kankaanpiiii,
Honkajoki, Karvia, Kihniit ja Parkano) asian te-
kee mutkikkaaksi se, ettii kyseisellii ajalla ei ole
vielii pidetty pAA- l. rippikirjaa. Niiin ollen ei ole
olemassa yhten?iistii edes suhteellisenkaan luotet-
tavaa viiestcirekisteriii.

Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY) on
koottu erilaisista veroluetteloista, kertoo talojen
isiinnistii nimen ja patronyyminii. Heidiin kotona
olevat henkikirjoitetut lapsensa ovat melko hel-
posti verifioitavissa. Erehtymisen mahdollisuuk-
sia silti riiftaA. Isdnteviien jiilkeen olevassa luette-
lossa sisaret ja veljet voivat olla myds pat-
ronyymittoman emAnnAn l[hiomaisia. Ennen kuin
tiillaisen henkilcin hyviiksly esivanhemmakseen,
tulee asia varmistaa jostakin muustakin liihteestii.

Suur-Ikaalisten kirkon arkiston vanhimmat osat
ovat:
Syntyneiden luettelo

1680-1715 !vain is i i
1716 puutteellinen ! mainitaan
1717 puuttuu
17l8 - molemmat vanhemmat

Vihittyjen luettelo
1688 -1715
1716-17 puuttuu
l7 l  8 -

Kuolleitten luettelo
r689-97
1698-1729 puuttuu
1730-

Ikaalisten rippikirjat alkavat vuodesta 1734. Ne
tarkistettiin ajan tasalle v . 17 50 ja ovat sen jiilkei-
senii aikana, emiiseurakunnan osalta erittiiin hyvin

Ikaalisten henkikirja v.1695 - lTll

pidetfyjA ja luotettavia. Samaa ei voida sanoa
kaikista kappeliseurakuntien kirjoista. Varsinkin
Kankaanpiiiin rippikirjat ovat tutkimustydh<in vii-
hemmiin perehtyneelle vaikeahkoja.

Tutkiessani Kyrtin ja Ruoveden komppanian
sotilaita vuosilta 17 22- l7 43 tiirmiisin ylivoimai-
siin identifioimisvaikeuksiin. Suuri osa sotilaiden
sukutaustasta jei selvittiimiittii. Useimmat 1720-
luvun sotilaat ovat syntyneet 1600-luvun lopulla
tai 1700-luvun ensi vuosina. Kuka joku Porin
lii?inissii syntynyt Johan Jtiransson tai Anders
Henrichsson oikein on ollut, on tiihiin asti jii5nyt
vain arvailujen varaan.

Keitii 1700-luvun alun talolliset ja heidiin vii-
kensii ovat? Suurten kuolonvuosien j?ilkeen isiin-
niit vaihtuvat useissa taloissa. Talot olivat men-
neet kuolonvuosien jiilkeen huonoon kuntoon ja
moni jiiljelle jiiiinyt asuja oli kirjoitettu v.1700
kahdennus- tai kolmennussotilaaksi. Seuraavien
vuosien aikana isiinnyys niiiss2i taloissa vaihtuu.
Useasti vaihtuu sukukin aivan uudeksi. Sukutut-
kija on usein ymmiillii ja lopettaa tutkimuksensa
tiihiin todeten, ettei piiiise eteenpiiin.

Tiitii pulmaa allekirjoittanut yrittiiii ratkoa.
Ty<issii on alettu yhdistiiii olemassa olevia kir-
kollisia asiakirjoja, SAY:oa ja Ylii-Satakunnan
tuomiokunnan Kyrdn kiiriijien piiytekirjojen tietoa
tuon ajan ihmisistii. Tycin aikana parhaaksi liih-
teeksi on osoittautunut kiiriijien piiytakirjat.
Monissa riita- ja perintcijutuissa selviiiviit emiin-
tien, sotilaiden, heidiin vaimojensa ja leskiensii
isiit, joskus isoisiitja - iiidit, sisaret, kAlyt, langot
ja joukko muitakin heid[n liihipiirinsa ihmisiii ja
heidiin viilisiii suhteita. SAY alkaa eliia uudella
tavalla.

Tytin kannalta on onnellista, ettii kolmen vuosi-
sadan takaiset ikaalislaiset ovat olleet riitaista vii-
keii. Tiitii kirjoitettaessa on kertynyt n.700 oikeus-
tapausta. Ne on nyt selviikielistetty ja kirjoitettu
muistiin. Tuloksena yli 800 verifioitua aikuista
ihmista. Niiistii noin nelj,innes on aviopareja.
Ndmii on jiirjestetty tietokannaksi. Siihen ei tois-
taiseksi ole otettu sellaisia henkilditii, joiden pat-
ronyymiii ei ole voitu selvittiiii. Tlihiin mennessli
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on kiisitelty vuodet 1 70 1, lT 02 talvikiirdjit, 17 04-
11. Tyri jatkuu kaiken aikaa ja tavoitteena on
saada piiytiikirjat luettua vuoden 1996 aikana. Sen
jiilkeen seuraa vielii yksityiskohtaisempi vertailu
kirkollisiin liihteisiin, sotilasluetteloihin yms.

Edellii mainittu suurten kuolonvuosien jiilkei-
nen ongelma on jollakin tarkkuudella ratkaista-
vissa. Kruunu antoi taloa uudelleen asutettaessa
muutamia vapaavuosia uudelle asukkaalle. Ensin
suoritettiin talon katselmus, josta kiir[jien piiyta-
kirjassa on tarkka selostus. Kruunun saatavien
turvaksi oli hankittava puolisen tusinaa takuu-
miest6, jotka olivat vakavaraisia talonpoikia.
Niiissii asiakirjoissa uusi asukas on mainittu hy-
vin tarkkaan kuten takuumiehetkin. Nykyaikai-
sesti sanoen voidaan n?iistii tiedoista rakentaa tut-
tavuusverkosto. Osa tuttavista on usein mytis su-
kulaisia.

Kyseisestii materiaalista selviii?i myds Suur-
Ikaalisten asutushistoriaa. Kaukaisten takamai-
den, Honkajoen ja Karvian kiinteii asutus saa al-

kunsa I 600-luvun lopulla. Uudisasukkaiden viili-
set ja toisaalta entisten emiikylien maanomistus-
ja rajariidat saattaisivat olla tilojen nykyisille
omistaj ille kiintoisaa luettavaa.

Kyseinen aikakausi on kotiseutumme veestti-
historiassa varmasti ankein. Kuolonvuosien kiir-
simykset kruunaa varsinaisen jalkaviikirykmentin
ja suurimman osan kahdennus- ja kcilmennusryk-
menttien miesten jiiiiminen vangiksi Poltavassa
tai Viipurissa. Uusi rykmentin viirviiiiminen teh-
tiin Viipurin antautumisen jllkeen vuonna l7ll.
Tiistii rykmentistii palasi Ikaalisiin surullisen
kuuluisan Norjan retken jiilkeen vain kaksi
miehistdiin kuuluvaa miestii. Viiestrin viihe-
neminen oli ilmeinen tosiasia ja mieepulakin niin
suuri, ettd Ruotsista jouduttiin tuomaan Ylii-Sata-
kuntaan runsaasti miehiii tiiydentiimiiiin tyhjill?iiin
olevia ruotuja. El?ime kuitenkin jatkuii ja l700Ju-
vun jiilkipuolen asutuksen ja viieston lisriiintymi-
nen tuntuu todelliselta ihmeeltii. O

Esi-isiinikii riitapukari?

Suur-Ikaalisten aluetta kiisittiiviii selvii-
kielistettyjii kiirejApdytiikirjoja vuosilta I 700- I 7 I I
saatavana.
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