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Mikko Kvlliiiinen

Mitoi arfristlt fr"ertov
at vesifahtefaisistaesi- isistlimme?
1. Johdanto

lahteidenkaytto voi auttaasukututkijankirkonarkistoissaolevanaukonohi. Tarkoituksena
on
kuitenkinpdAasiassa
Sukututkimus perustuu paljolti kirkonarkisesitelliiVesilahteakosketojen rippi- ja historiakirjojenkayttOOnvuorovia 1700-ja l800Jukujen liihteitti,jotka kertotellen: syntyneidenluettelostaniihdiiiinesi-is6n vat esivanhempienelemastiilaajemmin kuin
ja rippikirjastanbidensyntymtiajat. sukututkijallatutut rippikirjat ja historiakirjat
vanhemmat
Etenemiilliin[in sukupolvestaedelliseenmuotai henkikirjat ja maakirjat Arkistonmuodostadostuu sukuluettelo tai esivanhempaintaulu. jien historiaa on mytis tunnettava jonkin
Useimmat sukututkijat ovat tutustuneetseura- verran, sillii esimerkiksilaaninrajojenja tuokuntienarkistoainekseen
miokuntajakojen muutokset vaikuttavat arkisseki henki-ja maakirjoihin varhaisempien
polveuesivanhempiensa
toaineksennykyiseensiiilytyspaikkaan.
tumistaselvitellessiian.
Suurinosa esiteltavistdesimerkeistd
koskee
Viime aikoinakiiyty keskusteluosoittaa,etVesilahdenSuonolankyliissii sijainneenKuktd sukututkimuson kehittymdssiisukuluetteloikolan perintOtalonisiintii.iiMatti Yrjonpoikaa
(1747-1823)ja hiinenpoikaansaJooseMatinden laatimisestahenkilOhistorianja ellimiikerpoikaa(1789-1858).Tarkoituksenaon kuvata,
ran laatimisen suuntaan.T?imii edellyttatl perehtymistii muihin arkistolahteisiin.Laajenta- kuinka esi-isientoiminta on voinut jafiitatjelkensiiuseisiinrinnakkaisiinarkistolahteisiin.
malla harrastustaankirkonarkistoistamuihin
lihteisiin sukututkijaasaahuomattavastimonipuolisemmankiisityksenesi-isiensi eliimiistii. 2. Vesilahtelaiset Tottijiirven
Arkistolahteillti on sukututkijalle runsaastikerkirkonkirjoissa
rottavaa.
Eri arkistoistaldytyvien tietojen miiiirii riipVesilahtiei ole sukututkijankannaltahelpoimpuu osittain esi-isdntoiminnasta:helpostiriipia paikkakuntia,sill6 kirkonarkistojenavulla
toihin joutuneistaesiisista voi loytaiarunsaasti esi-isienketjuavoi seuratasuunnilleen1750tietoja" samointarmokkaastietujaanajaneista luvun puoliviiliin saakka.Kirkonarkistoaon
tai viljelyksiiiiin kehitttineistii torppareista ja
tuhoutunutpappilantulipalossa18O0-luvulla
talollisista. Niiin arkistoaineksenperusteella niin, ettii historiakirjatalkavatvuodesta1755.
Vanhinsiiilynytrippikirja on ollut kaytossa
voidaan myris saada aavistus esi-isln luonvuosina1688*1694;sesiiilyi paloltq koska.sitii
teesta.Esiiiideistiitietoja arkistoissaon viihemman, mutta vaikka otsikko kysyykin, mitA arsiiilytettiintuolloin kirkonvartijan m<ikiss6.'
Rippikirjasarjoissa
kistot kertovat esi-isistiimme,vanhoinaaikoina
on kuitenkin 80 vuoden
on ollut tilanteita,jolloin emannanon pittinyt
aukko: seuraavaa
sdilynyttdrippikirjaa alettiin
ottaa tilan asiat hoitaakseen.Tiill6in myOsesi6yttai, 1774.MyOshistoriakirjoissaon aukkoiiitientoimintaon tullut kirjatuksiasiakirjoihin. ja: kuolleidenluettelot alkavatvuodesta1838
ja syntyneidensekevihittyjen luettelotpuuttuMonissaseurakunnissa
kirkonarkistonvanhin aines ei ole siilynyt. NAihin seurakuntiin vat wosilta 1809-1836
kuuluu mybs Vesilahtq jonka kirkonarkiston
Vesilahdellaennenvuotta 1755syntyneiden
vanhimmatosattuhoutuivat pappilantulipaloslastentarkan syntymiiajanselvittaminenon vaisa 18O0-luvulla.Joissakintapauksissamuiden keaa. Osa heistb on kuitenkin kastettuTotti-

jiirvellii silla Tottijiirven kappeliseurakuntaa
perustettaessa
1689 siihen luettiin Vesilahden
puolelta myds PalhorqVakkalan ja Anian kylat." Vuosina 173 l-17 50 Tottijiirven syntyneiden luetteloonmerkittiinkin 56 lastq jotka olivat syntyneet Vesilahden kylissO. Kaikkiaan
vuosina 173l-1750 Tottijtirven syntyneiden
luetteloonmerkittiinkastetuksi350 lasta.3Lapset kastettiinkirkossatai kotona"jolloin Totti
jiirven pappi saattoimatkustaaVesilahdenpuolelle. Palhossa21.2.1731syntyneenMatti HeikinpojanvanhemmatHeikki Yrj6npoikaKnaapi ja Valpuri YrjOntytlir saivat Tottijiirven papin vieraakseenristiiiisiin, jotka pidettiin kaksi
ptiivdilMatin syntymiinjiilkeen.
Piiiiosa"liihesjoka kuudesTottijiirvensyntyneiden luetteloon merkityistii vesilahtelaisista
lapsistaoli kotoisin Palhosta"Vakkalastatai
Aniasta.Joitakin lapsia muistakinVesilahden
liinsiosankylisti merkittiin Tottijiirven syntyneidenluetteloon:Suonolassa
1731-1750syntyneitii lapsialuettelossaon kolme; my0s yksi
Hiirenojalla syntynyt lapsi kastettiin Tottijiirvelliivuonna1735.
Tottijiirvenrippikirjoihinpalholaisia"vakkalalaisia ja anialaisiaei merkitty, joten rippikirjojen tiedot lukutaidosta,ehtoollisellakiiynnistii sekti Tottijiirvelli kastettujenlasten vanhemmistaovat tuhoutuneetVesilahdenrippikirjojen mukanal800luvulla. Tottijiirvelle on
sitii vastoin haudattujoitakin vesilahtelaisia:
vuosina1731-1750neljii vesilahtelaista
sai leposijanTottijiirvelta.Esimerkiksi30-vuotiaana
kuollut SuonolanSetiiltinisinti TuomasPaavalinpoika haudattiin Tottijiirven kirkkoon
vuomra1737.4
3. Kirkonkuulutukset kertovat
Kirkonkuulutuksia on luonnehdittu ensimmiijonka sanomaseksijoukkotiedotusviilineeksi,
lehdist0 syrjaytti vasta 1800-luvun lopulla.
Suurin osa kansastaoli tavoitettavissa,koska
kirkossa kaytiin siiiinnOllisesti.Siksi kirkonkuulutustenavulla asioistaantiedottivat seurakunnanlisiiksi myOsmaallisetviranomaisetja
yksityisetihmiset.Maallistenkuulutustenlukeminenkirkossalopetettiinvuonna1925.Sukututkijan kannalta yksityisten ihmisten kuulutuksetovat kiinnostavimpia,sillii ne kertovat
esi-isiemmeeliimiistii.5
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Kuulutustenjulistaminen aloitettiin kirkollisista ilmoituksista, kuten naimisiin aikovien
kihlaparien esteettdmyyttaselviftavistii kuulutuksista." Hdmeenlinnanmaakunta-arkistossa
sailytefiavassii Vesilahden kirkonarkistossa
kuulutukset on jfiestetty kahteen ryhmiiiin:
avioliittoon kuulutukset l0ytyvAt arkistoluettelon kohdasta"saapuneetkuulufusilmoitukset".
Kaikki muut kuulutukset ovat luettelon kohdassa"saapuneetkuulutuksetja ilmoitukset".
Niita on Vesilahdenkirkonarkistossavuodesta
7752, joskaan l7OOluvun kuulutuksiaei ole
kaikilta vuosiltasdilynyt.7
Monet yksityisten henkildiden kuulutukset
tiedottivat kuolleenjtilkeen jfiestettiivtistii perunkirjoituksestatai irtaimiston huutokaupasta.
Joose Matinpoika Kukkolan tytiir Maija Joosentytiiroli Suonolassa
Ahdin talon emiintiinii.
Hiin kuoli zuurinaniilkiivuosinq14.2.1868.
Perunkirjoituksen pitdjin Adolf Tannin kuulutus
luettiin Vesilahdenkirkossa29.3.I 8688:
Kulutus
Huomenna
Maanantaina
se30piiivii tdssdKussa
piire*iiiin Kalunkirioihrsja avisoni Suonolan
Kukkolassasielli EresmenneenEntisenahdin
EmiinniinMaiia josen tytt'iirenjilken jiiiineen
omaisurenylifte joka tiimiin kaufra tieroksi
annetaan.
AdolfTanni
Ahdin isintiikin oli kuollut edelliseni vuonna,
joten orvoiksi jiiiineiden alaikdisten lasten hoito
oli jfiestettiivii jollakin tavalla. Maija Joosentyttiiren veli Joose Joosenpoika Kukkola pyysi
kuulutuksellaan seurakuntaa keskustelemaan
lasten hoidon j fi estiimisestiie:
pyyu:iiin
piiiviinii
Pitiijiinmiehet
tiine
jumalanpalveluksen jiilkeen
seisattamaan
Kirkoon ja keskustelemaan 1o millii tavalla
Suonolan Ahdin jiilkeen jtiiineet lapset parhain
olisi hoitenava.Wesilahdessa30. P. Helmekuuta
I 868.
2' lmrtf Ructivaivainen Mafts Nybergin kanssa
olisi tehtevii.
Joose Joosenpoika Kukla Ia
Kaikki kuulutukset eiv6t onneksi senttiiin kuvastele entisajan elemen surullista puolta, vaan
melko arkisiakin aiheita koskevia kuulutuksia
luettiin. Yleinen kuulutuksen aihe oli karanneet
hevoset. Jopa Varsinais-Suomesta saakka isiin-
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n6t saattoivat lehettiD Vesilahteen hevosiaan
koskeviakuulutuksia.Silloin talloin joku etsi
kuulutuksenavulla kadonneitatavaroitaan,kuten kirkkomatkallahukkunuttaraidallistakaulaliina4 joka oli hapsuillakoristeltu.
Vuonna 1816 Vesilahden seurakuntasai
niihddharvinaisenjuhlan, kun kirkkoherra Carl
ConstantinHild6njakoi TurustaliihetetytSuomen Talousseuran
mydntiimiitpalkinnotsaajilleen.ro Suonolankyliin isannit Matti Yrj<inpoikaKukkolaja JuhaYrjrinpoikaSetiildsaivat
ja pipalkinnonansioistaanmaanviljelyksestii
tejanriieteli Saxman todenndkdisesti pitkapalveluksesta:
aikaisesta
jiilken piiiitetynJumalan
TulewanaSunnuntaina
juhlallisestiSeurakunnan
Palweluxen
ulosjaetan
lisnii ollesa ne kunnia Palkinnot jotka
KejsarillinenSuomenHuonenhallihrksenSeura
Turusa minun kehoituxeni piille on tdnne
lrihetilinyt minulle frA arfiaa Asianomaisille,
nimifiiiin Talon Isiinniille Mathias J<irdndn
pojalle Kuckolalle ja JohannoxelleJciriiniin
pojalle Setiliille, molemat Suonolan kyliisii;
Nijnkuin my<is wanhalle Pitiijiin skatarille
Johan Saxmannille. Ja tygdsanotan tiimiin
Kautta mainituille: Kuckolalle, Setiiliille ja
Saxmannille efi,ii he tulewat kirkon tulewana
Sunnuntaina,ja jo ennen Jumalan palwelusta
mimrnpuheilleni.
C C Hildin

4. Tuomiokuntien arkistot
4.1 Tuomiokuntien arkistojen sisiiltd
Ennen 1800-luvun loppua tuomiokuntien
kfuejetolivat tilaisuus,jossa kansanja valtion
viiliset suhteetselviteltiin verotuksestaja erilaisistahakemuksista
rikoksiin asti. MyOsyksityisten ihmisten viiliset asiat klisiteltiin kiirlijilla. Tuomiokuntienarkisto-aineksessa
on runsaasti sukututkijaakiinnostaviatietoja varsinais-asiainpriytiikirjoissa,ilmoitusasiainpitytakirjoissa, perukirjoissaja katselmuspdytiikirjoissa.
pOytiikirjatsisaltavaterilaiVarsinaisasiain
set riita-asiat,rikosasiat,pitejankiisityoliiisten
anomuksetja monetmuut asiat.Ilmoitusasiain
p0ytiikirjoihin sisiiltyvlt perintOtilojenomistajanvaihdoksiin liittyviit lainhuudot, holhousasiatja kiinnitykset. l8OOluvun alussaVesilahdentalvi- ja syyskiiriijillii kiisiteltiin tyypil-

ja noin 50 ilmoilisesti 150-300varsinaisasiaa
tusasiaa.Suurin osa ilmoitusasioistaon lainhuutoja; holhousasioitaon kesitelty yleensii
vain muutamia.
Lainhuutojaon 1700-luvuntuomiokirjoissa
viih?irUsillii suurin osa Vesilahdentiloista oli
tuolloin kruunun- tai akatemiatiloja.1800-1uvulla lainhuudot lisiiiintyviit. Akatemiatilat
maksoivatveronsaTurun Akatemialle.Niiden
isiintien vaihdoksistaja muistakinasioistaon
tietoa Turun Akatemian konsistorin pOFakirjoissa,joita HelsinginYliopisto on julkaissut
painettuina.
Katselmuksetliittyivat useinjohonkin talollisen tekemd-dnhakemukseen.Kruununtilalla
toimitettiin katselmusesimerkiksisilloin, kun
kruununtilan isiintii halusi lunastaatilan perintOtilaksi. Katselmuksessatodettiin. oliko
isiintii hoitanut tllaa kunnolla. P0ytiikirjaan
merkittiin kaikki tilan omistuksetja rakennukset sekdarvioitiin niiden kunto. Talollisetsaattoivat pyytAa katselmuksen toimitettavaksi
myds pellonraivauksen
edistyessd.
Katselmuksia on Vesilahdesta
siiilynytmelkoviihiin,mutta niite on loydettdvissiijonkin veran sen arkistonmuodostaj
an arkistosta,jolle hakemuson
aikanaantehty. Tuomiokunnanarkistossaolevat katselmuksetliiftyvat virkatiloihin, kuten
pappiloihin ja erilaisten valtion virkamiesten
virkatiloihin.
joPerukirjoituspiti toimittaa periaatteessa
kaisenvainajanjiilkeen. Perukirjoitustaei kuitenkaanvalttamattatehty,jos vainajaoli nuori
tai vtihdvarainen.
Vainajankoko omaisuuslueteltiin perukirjassaketeisista rahavaroistaja
veloistavaatteisiinja tyokaluihinsaakka.Myos
kaikki kotieldimetmerkittiin perukirjaan,usein
jopa nimeltii mainiten.Perukirjalaadittiintarkasti: perukirjassa1860-luvullasaattaalukea,
etti vainajanomaisuuteenkuului mm. "l loorallinen kaikenlaistakraiimaa",jonka arvo oli
l0 pennia.rr
Perukirjojaon Vesilahdestasiiilynyt 1700luvulta saakk4 mutta runsaammin1830-luvulta. Vanhimmatperukirjat on kirjoitettu ruotsiksi; suomenkielisiiiperukirjojaon 1860-luwlta
asti.Ruotsinkielisetperukirjatovat yleensdVesilahden siiiityliiisten kirjoittamia. Suomeksi
perukirjoja kirjoittivat myos kirjoitustaitoiset
ja talolliset. Suomenkielisistli
ktisityOliiiset
perukirioista niihdaankinmuun muassakansan

kutsumanimina kAyttamet versiot ruotsinkielisisstikirkonkirjoissa ntikyvistii nimistii. 12
Kukkolan isiintii Matti YrjOnpoika kuoli
29. 10.1823. Hdnen perukirjoituksensa pidettiin
2.1.1824. Kirkkoherra Hild6nin vuonna 1816
Matti YrjOnpojalle ojentama Suomen Talousseuranpalkinto, hopeinen ruokalusikka, oli viela tallella. Se mainittiin perukirjassa, mutta sen
arvoa ei merkitty ylOs, sillii perikunta j?itti sen
talon uuden isiinnin Joose Matinpojan haltuun
ikiiiin l<uintaloon kuuluvana omaisuutenal3:

4.3 Tuomiokunnanarkistoien sijainti
arkistolaitoksessa
ja ilmoitusasioista
Varsinaissyntyikiirijienis-

tunnoissa aikanaan kaksi tuomiokirjasarjaa,
renovoidut pOytiikirjat ja konseptipdytiikirjat.
Renovoidut pOytiikirjat kirjoitettiin puhtaaksi
istunnon jiilkeen ja lahetettiin hovioikeuteen
tarkastettaviksi- Konseptipiiytiikirjat kirjoitettiin istuntojen aikana.
Yla-Satakunnan ja Ylii-Satakunnan ylisen
tuomiokunnan renovoituja poytiikirjoja sdilyteI Matsked, -gifuen af Kejserl: Finska Hustrl
ttiiin nykyisin Kansallisarkistossa. Vesilahtea
Snllskapeti Abo ir l816 it afl: Mafis Jciransson, koskevia varsinaisasiain poytiikirjoj a on sdilyhvilken nu af Sanrteligearfringame lemnadesit
nyt vuodesta 1623 ja ilmoitusasiain p6ytiikirSboeni hemmanet Sonen Joseph,hvars vdrde
joja vuodesta 1705. Renovoidut pdytiikirjat on
nu icke upfiSres.
mikrofilmattu I 800luvun alkupuolelle saakka.
Konseptip6yttikirjoja sailytetii2in maakunta4.2YlSi-Satakunnan
ylisen
arkistoissa. Koska liiininjako on entisakoina
tuomiokunnanhistoriaa
ollut erilainen kuin nykyinen arkistopiirijako,
Vesilahden konseptipoytiikirjoja ei ole voitu
Vesilahti kuului vanhastaan Ylii-Satakunnan
sijoittaa yhteen paikkaan. Vesilahden kiirejatuomiokuntaan.to 1600-l.rvun lopussa samaan
kunnan konseptipoyttikirjoja on aikanaan sidottuomiokuntaan kuuluivat mm. Orivesi, Keuruu
tu yhteen nykyiseen Turun maakunta-arkistoja Ahtiiri. Tuomiokuntajakoon seuraavanvuopiiriin kuuluvien pitiijien kiiriijiikuntien kanssa.
sisadanlopulla ja l800Juvulla vaikufii liiiininSiksi osa Vesilahden konseptipOytiikirjoista ja
jako, joka uudistettiin 1775 ja 1870. Vesilahti
osa perukirjoistakin on Turun maakunta-arkison kuulunut vanhastaanTurun ja Porin laaniin.
tossa, Ja osa Hameenlinnan maakunta-arkisVuonna 1775 Hitmeen liiiinin sekii Turun ja
tossa'-:
Porin laanin raja siirrettiin kulkemaan Pyhiijiirven selkiii pitkin, jolloin Anian kyla jai HaTurun maakunta-arkistossa
meen liianin puolelle.
- varsinaisasiainp<iytiikirjat vuoteen 1832
Ylii-Satakunnan tuomiokunta jaettiin kah- ilmoitusasiain pdytiikirjat vuoteen l8l3
teen osaan vuonna 1785. Vesilahti kuului tal- perukirjatvuoteenl8l0 ja l83l-1833
l0in Ylii-Satakunnan yliseen tuomiokuntaan"
- katselmuksetvuoteen 1833
joka vuonna 1811 jaettiin kahtia liiiininjaon
mukaan. Turun ja Porin liiiinin puoleisen osan
Hiimeenlinnan maakunta-arkistossa
tuomiokuntao johon pii.iiosaVesilahdesta kuu- varsinaisasiainpoytiikirjat vuodesta 1833
lui, jatkoi vanhalla nimelliiiin. Hameen laanin
- ilmoitusasiain pOytiikirjat vuodesta 1814
puoleinen osa vanhasta V?i-Satakunnan tuo- perukirjat l8l l-1830 ja vuodesta1834
miokunnasta sai nimekseen Satakunnan tuo- katselmuksetvuodesta 1834
miokunta. Hiimeen liiiinin puolella sijaitseva
Anian kyl6 siirtyi nyt Satakunnan tuomioTurun maakunta-arkistossa Vii-Satakunnan
kuntaan.
ylisen tuomiokunnan tuomiokirjat
l<iytyvat
Tuomiokuntajako uudistettiin jtilleen I 870Ikaalisten tuomiokunnan arkistoluettelosta.Hiiluvun alussa. Vuonna 1870 koko Vesilahti
meenlinnassa on Ylii-Satakunnan lSll muosiirrettiin kuuluvaksi Hdmeen liiiiniin. Kaksi
dostetun tuomiokunnan lisiiksi myOs Pirkkalan
wotta mydhemmin Anian kyla liitettiin Ylatuomiokunnan arkistoa vuodesta I 875.
Satakunnan yliseen tuomiokuntaan, joka kuiTurun maakunta-arkistossa sdilytetdiin vantenkin siirtyi historiaan jo vuonna 1875. TAIhempaa arkistoainesta ja Hiimeenlinnan maal6in perustettiin Pirkkalan tuomiokunta, johon
kunta-arkistossanuoremDaa.Vuotta 1800 vanVesilahtikin kuului.
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l8l9 torppariJuhaJaakonpoika
Kivijiirvi
hemmistakonseptituomiokirjoista
monet ovat
1839talollisenpojat Jooseja EmanuelKukkola
huonokuntoisuutensa
vuoksi kiiyttOkiellossa,
Suonolankyliistii
joten Ruotsinvallan aikaisiaasiakirjojatutkittaessaon turvauduttavaKansallisarkiston
renoTalousseuranarkistoon sisiiltyvistii asiakirjoista
voitujentuomiokirjojenmikrofilmeihin.

5. Abo Akademin
kiisi ki rjoituskokoel mat
Abo Akademin kirjaston kasikirjoituskokoelmissa siiilytetii^dnSuomenTalousseuranarkistoa. Talousseuran
arkistosivuaaVesilahteqsille Talousseura
piti yllii Vesilahdessakin
1800luvun alussa toiminutta Ahlmanin koulua"
jonka oppilaistaarkistossaon tietoja. Talousseurantehtiiviin kuului Suomenmaanviljelyksen edistiminen.Yksi keino oli maanviljelyksessiimenestyneiden
talollistenpalkitseminen.
LarsZilliacuson julkaissutAbo Akademin
kirjaston julkaisusarjassaluettelot patkittuja
talonpoikiakoskevistaasiakirjoist4 joten tutkijan ei tarvitse etsiii niita seuranarkistoyksikoistii ja arkistoluetteloista.
Zilliacuksenlaatimat luettelotovat myds Tampereenyliopiston
kirjaston kokoelmissa.Asiakirjoihin sisiiltyviit
esimerkiksipalkintoaesittaneenhenkilOnkirje
seuralle,p0ytiikirjat viljelyksille tai raivatuilla
aloilla tehdyistii katselmuksistaja pitajankokousten poytiikirjoja. Luettelot on jiirjestetty
pitajittein 1990luvun liiiiniuudistusta edelteneenliiiinijaonmukaisesti.Palkittujavesilahtelaisia talonpoikia koskevat tiedot ovat siten
Hiimeenliiiinin luettelossa,vaikka palkitsemisajankohtanaI 800-luvunalkupuolellaVesilahti
kuului Turunja Porinla:iniin.
palkitsivesilahtelaisia
Talousseura
talonpoikia useamminkuin naapuripitajientalonpoikia
keskimtiiirin.Vuosina 1800-1839Vesilahteen
jaettiin kahdeksan palkintoa seuraaville
talonpojiller6:
1800rusthollariSamuelHeikinpoikaRautiala
l8l5 talollinenJuhaMatinpoikaTauraNarvan
kdestii
l8l6 talollinen Matii Yrjrinpoika Kukkola
Suonolankyle$ii
l816 talollinen Juha Yrj6npoika Setiila
Suonolankilnsfii
1818torppari Peter Matinpoika Amee Toivolan
kyliistii
l8l8 torppari Erkki Mikonpoika Huonolan
kylnstii

ilmenee, ettti Matti Yrjdnpoika Kukkolan
pyynnOstii h6nen raivaamillaan aloilla pidettiin
katselmus3.10.1815.Niiin hiinen tydnsii tulokset tulivat my6s viranomaisten tietoon. Kirkkoherra Hild6n kirjoitti TalousseuralleTurkuun ja
ehdotti Kukkolan isdnniin palkitsemista. Liitteeni hin liihetti katselmuspOytiikirjan,joka on
siiilynyt Talousseuran arkistossa. Matti Kukkola oli raivannut tai raivauttanut I kapanalan
perunamaarL 17 kapanalan ruispellon, 25 kapanalan pellon suohon, 21 kapanalan pellon
hyvin kiviseen maahan, 500 tangon humalatarhan ja 5 kapanalan kaalimaan. Lisiiksi oli
kaivettu kaksi laskuoja4 joiden pituus oli yhteensii 96 sylta. Kivia oli mailla ilmeisesti niin
paljon, ettii niistii oli voitu rakentaa 12 sylta
pitkii kivisilta.
Matti Yrjdnpojan tyotii jatkoivat hiinen poikansaJooseja Emanuel"jotka palkittiin wonna
1839. Heidan raivauksensa olivat laajempir,
kuin Matti Kukkolan mutta muista liihteistii ei
toistaiseksi ole lOytynyt heidiin palkitsemisestaan vastaavia tietoja kuin Matti Kukkolan
palkitsemisestavuonna I 8 16.

5. Maanmittauslaitoksen
asiakiriat
maanmittausasiakirjoj
Vesilahden
a sailytettDn
Hiimeen maanmittaustoimistossa Hdmeenlinnassa. Maanmittausasiakirjoista sukututkijaa
kiinnostavat erityisesti isojakoon liittyvat asiakirjat, joita ovat mm.
- isojakokartat,
- kotipeltojen jaon asiakirjat,
-peltojenja niittyjen jyvitys- ja nautintaselityksetja
- ulkopeltojen ja metsienjaon asiakirjat.
Vesilahdessaisojako jatkui 1770-luwlta 1840luvulle. Isojakoasiakirjojen avulla voidaan tutkia mm. nimistOn kehitystii seka pellonraivauksen kehitystii. Esimerkiksi Suonolan kyliistti on
olemassakartat vuosilta 1783 ja 1831. Niissii
niikyviit myds Kukkolan isintien raivaust6iden
tulokset.
Vesilahden isojakokartat on konservoitu,
joten alkuperiiisiii karttoja on mahdollista kiiyt-

tliii mikrokorttienlisiiksi. Isojakoasiakirjojaei
ole viela konservoitu,vaan ensisijaisestion
kaytettava mikrokortteja. Mikrokorttien epiiselviiikohtiaon kuitenkinmahdollistatarkistaa
alkuperiiisistii
asiakirjoista.

yhtymtikohtia todellisuuteen. Vesilahtelaisille
tiirkein kaupunki oli Turku, mutta Vesilahden
isiintien tiedet?iiin asioineen myris Porissa.18
Helmikuun lopulla 1808 alkaneessa Suomen
sodassa veniiliiiset saapuivat Vesilahden kirkonkyliiiin kirkonvartija Tuomas Tallgr6nin
7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
merkint6jen mukaan maaliskuun 12. paivdnd,.re
kansanrunousarkisto
Tyrviiiin syntyneiden luetteloon merkittiin
2.9.1807 Jaakko Jaakonpoika Stormin ja hiinen
SuomalaisenKirjallisuuden Seuran kansan- vaimonsa Valpuri Juhantyttliren 30.8.1807
runousarkistossasailytetaian Frans Kiirjen
syntynyt tyttdlapsi, joka sai kasteessa nimen
1940- ja l950Juwilla keraiimltakokoelmaa, Anna-Liisa. Kertomuksen tapahtuma-aikana
johon sisiiltyymyoskertomuksiaVesilahdesta. kevittalvella 1808 hiin oli noin seitsemiin tai
Karkussa 1952 muistiin pantu tarina kertoo,
kahdeksan kuukauden ikiiinen" Joose MatinkuinkaKukkolantalon poika sai emdnndn.Sen
poika Kukkola oli Anna-Liisaa lahes 18 vuotta
on kertonut vuonna 1869 syntynyt taata Auvanhempi, mutta 1825 Anna-Liisa muutti kokusti TormaLielahdenkvlesterT:
toaan Tyrvdin Stormilta Vesilahdelle Suonolan
kyliiiin JooseKukkolan emiinnaksi.2o
V. 1808sodasta
kerrotaan,
efriikunryssiittulivat
Tcirmiin taata oli syntynyt 1869, mutta Joose
Vesilahdelta Tyrviiiiseen Stormin kyliiiin, niin
Kukkola oli kuollut vuonna 1858. Hiinen aperdisfli talosta liihti koko viiki pakoon, mutta
pensa Jaakko Jaakonpoika Stormi saavutti korunhoittivat pikku tyftiiren kehtoonsa.Iapsi itki.
kean ian ja kuoli seuraavana wonna 92- Liikuta, laakutamaatuskaa,sanoivatryssiit.
vuotiaana. Aukusti Tdrmdn nuoruusvuosina
Muta lapsi pelkiisi. Silloin myohiiiin tuli
heidtit varmaankin viela muistettiin. Lisiiksi taVesilahden Suonolan kyliin miehiii Porin
rinan toinen piiiihenkil<i eli edelleen Kukkoreissultaanyciksi samaantaloon. Ei tehty mitiiiin
lassa: Anna-Liisa eli isiinsi tavoin vanhaksi ja
pahaa kenellekidn. Lapsi mielistyi Kukkolan
kuoli 8l-wotiaana wonna 1892. Ei ole mahpoikaan. Ja sifiemrnin siitii tuli Suonolan
dotonta, ettii Aukusti olisi nuorena miehenii
Kukkolan taloon emdntd.
- Mine fiikutin, laakutin pientli maatuskaaja
kuullut kertomuksen Anna-Liisalta itseltaan;
rakastuinhdneenja omaksenisain, lausui sitten
tamaikaan ei silti varmistaisi sita, efia AnnaKukkolan isiintli.
Liisasta todella tuli Kukkolan emdntii Frans
Kiirj en muistiin panemallatavalla.
Vaikka Tdrmiin taatan kertomus vaikuttaa
jokseenkin epiiuskottavalta, silla on kuitenkin
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