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Ikaalistenhenkikirjav.1695- lTll

Sukututkijan kannalta ongelmallisia ajankohtia
ovat suurtenja suhteellisenvarhaistenviiestcikatastrofienj?ilkitilanteet.Tiillaisia ovat esimerkiksi
v.1696-98 suuret kuolonvuodetja puolitoista
vuosikymmentiimycihemmin alkanut isonvihan
nimellii tunnettu miehitysaika. Suur-Ikaalisten
alueella(Nyk. Ikaalinen, Jiimijiirvi, Kankaanpiiii,
Honkajoki, Karvia, Kihniit ja Parkano)asian tekee mutkikkaaksise, ettii kyseiselliiajalla ei ole
vielii pidettypAA-l. rippikirjaa.Niiin ollen ei ole
olemassayhten?iistiiedessuhteellisenkaan
luotettavaaviiestcirekisteriii.
Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY) on
koottu erilaisistaveroluetteloista, kertoo talojen
isiinnistiinimen ja patronyyminii.Heidiin kotona
olevat henkikirjoitetut lapsensaovat melko helposti verifioitavissa.Erehtymisenmahdollisuuksia silti riiftaA.Isdnteviienjiilkeen olevassaluettelossa sisaret ja veljet voivat olla myds patronyymittomanemAnnAnl[hiomaisia. Ennenkuin
tiillaisen henkilcinhyviiksly esivanhemmakseen,
tuleeasiavarmistaajostakin muustakinliihteestii.
Suur-Ikaalistenkirkon arkiston vanhimmat osat
ovat:
Syntyneidenluettelo
1680-1715
! v a i ni s i i
1716puutteellinen! mainitaan
1717puuttuu
17l8 - molemmatvanhemmat
Vihittyjen luettelo
1688-1715
1716-17puuttuu
l7l 8Kuolleittenluettelo
r689-97
1698-1729puuttuu
1730Ikaalistenrippikirjatalkavatvuodesta1734.Ne
tarkistettiinajantasallev . 1750 ja ovatsenjiilkeiosaltaerittiiin hyvin
seniiaikana,emiiseurakunnan

pidetfyjA ja luotettavia. Samaa ei voida sanoa
kaikista kappeliseurakuntienkirjoista. Varsinkin
Kankaanpiiiinrippikirjat ovat tutkimustydh<inviihemmiinperehtyneellevaikeahkoja.
Tutkiessani Kyrtin ja Ruovedenkomppanian
sotilaita vuosilta 1722-l7 43 tiirmiisin ylivoimaisiin identifioimisvaikeuksiin.
Suuriosasotilaiden
jei selvittiimiittii. Useimmat 1720sukutaustasta
luvun sotilaat ovat syntyneet1600-luvunlopulla
tai 1700-luvunensi vuosina.Kuka joku Porin
lii?inissiisyntynyt Johan Jtiranssontai Anders
Henrichssonoikein on ollut, on tiihiin asti jii5nyt
vain arvailujenvaraan.
Keitii 1700-luvunalun talollisetja heidiinviikensii ovat? Suurtenkuolonvuosienj?ilkeenisiinniit vaihtuvat useissataloissa.Talot olivat menneet kuolonvuosienjiilkeen huonoonkuntoon ja
moni jiiljelle jiiiinyt asuja oli kirjoitettu v.1700
kahdennus-tai kolmennussotilaaksi.Seuraavien
vuosien aikana isiinnyys niiiss2italoissavaihtuu.
Useastivaihtuu sukukin aivan uudeksi. Sukututkija on usein ymmiillii ja lopettaatutkimuksensa
tiihiin todeten,ettei piiiiseeteenpiiin.
Tiitii pulmaa allekirjoittanut yrittiiii ratkoa.
Ty<issiion alettu yhdistiiii olemassaolevia kirkollisia asiakirjoja, SAY:oa ja Ylii-Satakunnan
tuomiokunnanKyrdn kiiriijien piiytekirjojentietoa
tuon ajan ihmisistii. Tycin aikana parhaaksiliihteeksi on osoittautunut kiiriijien piiytakirjat.
Monissa riita- ja perintcijutuissaselviiiviit emiintien, sotilaiden,heidiin vaimojensaja 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 kannaltaon onnellista,ettii kolmen vuosisadantakaisetikaalislaisetovat olleet riitaista viikeii. Tiitii kirjoitettaessaon kertynyt n.700oikeustapausta.Ne on nyt selviikielistettyja kirjoitettu
muistiin. Tuloksenayli 800 verifioitua aikuista
ihmista. Niiistii noin nelj,innes on aviopareja.
Ndmii on jiirjestetty tietokannaksi. Siihenei toistaiseksiole otettu sellaisiahenkilditii,joiden patronyymiii ei ole voitu selvittiiii. Tlihiin mennessli
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on kiisiteltyvuodet 1701, lT 02 talvikiirdjit, 170411. Tyri jatkuu kaiken aikaa ja tavoitteenaon
saadapiiytiikirjat luettuavuoden 1996aikana.Sen
jiilkeen seuraavielii yksityiskohtaisempivertailu
kirkollisiin liihteisiin,sotilasluetteloihinyms.
Edellii mainittu suurten kuolonvuosienjiilkeinen ongelma on jollakin tarkkuudella ratkaistavissa. Kruunu antoi taloa uudelleenasutettaessa
muutamiavapaavuosiauudelle asukkaalle.Ensin
suoritettiintalon katselmus,josta kiir[jien piiytakirjassa on tarkka selostus. Kruunun saatavien
turvaksi oli hankittava puolisen tusinaa takuumiest6,jotka olivat vakavaraisia talonpoikia.
Niiissii asiakirjoissauusi asukason mainittu hyvin tarkkaan kuten takuumiehetkin. Nykyaikaisesti sanoenvoidaan n?iistiitiedoista rakentaatutOsa tuttavistaon usein mytis sutavuusverkosto.
kulaisia.
Kyseisestii materiaalista selviii?i myds SuurIkaalisten asutushistoriaa.Kaukaisten takamaiden, Honkajoenja Karvian kiinteii asutussaaal-

kunsa I 600-luvunlopulla. Uudisasukkaiden
viiliset ja toisaaltaentistenemiikylien maanomistusja rajariidat saattaisivatolla tilojen nykyisille
omistajille kiintoisaaluettavaa.
Kyseinen aikakausi on kotiseutumme veesttihistoriassavarmastiankein. Kuolonvuosienkiirsimykset kruunaa varsinaisenjalkaviikirykmentin
ja suurimman osan kahdennus-ja kcilmennusrykmenttien miesten jiiiiminen vangiksi Poltavassa
tai Viipurissa. Uusi rykmentin viirviiiiminen tehtiin Viipurin antautumisenjllkeen vuonna l7ll.
Tiistii rykmentistii palasi Ikaalisiin surullisen
kuuluisan Norjan retken jiilkeen vain kaksi
miehistdiin kuuluvaa miestii. Viiestrin viiheneminenoli ilmeinen tosiasiaja mieepulakinniin
suuri, ettd Ruotsistajouduttiin tuomaan Ylii-Satakuntaan runsaastimiehiii tiiydentiimiiiin tyhjill?iiin
olevia ruotuja.El?imekuitenkinjatkuiija l700Juvun jiilkipuolen asutuksenja viieston lisriiintyminen tuntuu todelliselta ihmeeltii.
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