
Tampereen seudun strkutulkimusseura ry Yuosikirja 2002 XXIII: I 2

Jani Suominen

Rwn citil<il dinen s a anlstol ai s s uku
sukututkiian sifmin

RymAttylan saaristokunta sijaitsee Varsinais-
Suomen lAnsiosassa. Sen naapureita ovat Nau-
vo, Parainen, Merimasku, Velkua, Naantali ja
Turku. Ainoa maaraja on Merimaskun kanssa,
muualla kunta rajoittuu merenselkiin ja sal-
miin. Suurin osa k-unnasta sijaitsee Otavan piiii-
saarella. Omana seurakuntana Rymattyla (Ri-
mito) mainitaan 1 300luvulla.

RymAttylaan paiAsee autolla Naantalista en-
sin Ukko-Pekan siltaa pitkin Luonnonmaalle ja
sielta edelleen S,irkainsalmen siltaa pitkin paa-
saaren Merimaskun puoleiseen piiahan (ionne
piiAsee myds Askaisten ja Merimaskun lossin
kautta). Tie jatkuu pdasaaren halki RymattylAn
kirkonkyliiiin ja Rdiilan kalasatamaan, Rooldsta
edelleen pari vuotta sitten valmistunutta Kir-
veenrauman siltaa pitkin Airismaalle, ja sielta
lossilla Aaslaluodolle.

Saaria Rymaffylassd on kaikkiaan vajaat
400 ja vetta on enemman kuin puolet pitajiin
pinta-alasta. Saarten muotojen perusteella Ry-
mattyla on luultavasti maamme omituisimpia.
Saar€t muodostavat nimittAin pitkiA ita-bnsi-
suuntaisia maakaistaleita, joita erottavat kapeat
ja pitkat salmet ja lahdet (esim. Nimettin, Pit-
kiiluoto, Karhuluoto, Saloluoto, Haviluoto,
Maisaari, Sakoluoto, Taipalus jne.). Tlypillisiii
ovat myos suuret korkeusvaihtelut, joten Ry-
mattylan luonto on tavallisimmillaan pitkia ja
kapeita maakaistaleita jyrkkine metsan peitta-
mine rantoineen seka toisaalta laajoine avokal-
lioineen.

Maankohoaminen on muuttanut ja muuttaa
edelleen Rymattyl,in muotoq saaria nousee li-
s,ia ja aikaisemmat saaret yhdistyvAl, salmet
umpeutuvat ja merenlahdet kuroutuvat jdrviksi.
Paikannimet sAilyttavat muistoja varhaisista
oloista ja niinpa saman saaren monilla eri osilla

voi olla luotoJoppuinen nimensa. Rymattylan
korkein kohta on noin 67 metriii merenpinnan
ylilpuolella, ja sen on arvioitu nousseen meresta
noin 4500 ruotta eaa.

Lahes kaikki viljelykelpoinen maa on aiko-
jen kuluessa raivattu maanviljelyksen tar-pei-
siin. Lisatoimeentulona on ollut luonnollisesti
kalastus, jonka turvin rymattylalaiset ovat sel-
vinneet suhteellisen hyvin suurista katowosisl.a
ja ndlAnhadista. Kasvoipa Rymattyliin vli.kiluku
l860luvulla 8 %, joka on Suomen oloissa var-
sin harvinaista. Helppoa elama ei tosin ole ollut
taallakaan, vaikka meri antoi oman lisiins?i ruo-
kavalioon. Kuolleitten keski-ikzi oli l700luwn
lopulla hieman yli 30 vuotta, ensimmArsen luo-
tensa ehti t'yft\A 76 % ja 1l-ruotiaiksi eli 59
% lapsista. Merkittavii osa kaikista tapaturmai-
sista kuolemista eli puolet on ollut hukkumisia.

Rymiittyl al aii set ovat erikoistuneet erityisesti
varhaisperunan, avomaankurkun ja sokerijuu-
rikkaan viljelyyn. Kunta on Suomen suurin
varhaisperunan tuottaja ja saarella asuu 40 oZ

koko Suomen varhaisperunan viljelijciista. Li-
s,lksi lahes kaikki haja-asutusalueella asuvat
hadoittavat kotitarvekalastusta. Rymattyla tun-
nettiin myds talvinuottakalastuksen keskukse-
na. Yhta nuottaa yllapiti aikoinaan noin 20 ta-
loa ja sen vetiiminen vaati 4G-50 vahvaa mies-
ta, silla nuotalla oli pituutta lahes 340 metria ja
syvylttakin 23 metria.

Asukkaita Rymattylassa on nykyisin 1900,
mutta kesaisin miiiira kolminkertaistuu- onhan
kunnassa rantaviivaa 600 km ja kesamokkeja
yli 2000. Suurimmillaan asukasluku oli sotien
jakeen, lAhes 3000, kun kuntaan asutettiin
evakkoja (piiiiasiassa Kuolemajiirvelta ja Seis-
karista kotoisin ollutta kalastajavaiestoa). Run-
saasti evakkoia siioitettiin esimerkiksi Pakinai-



siin, jossa monia tiloja oli autioitunut jo 1930-
luwlla.

Rymattyla on lahes puhtaasti suomenkieli-
nen. Kunta sijaitsee vanhan kielialueen rajalla,
ja kieliraja eLelhisiin Nauvoon. Korppooseen ja
Houtskariin on ollut varsin jyrkl?i. Saman kie-
lirajan huomaa hyvin my6s sukututkimuksessa,
rajaa ylitettiin, mutta ,iiirimmaisen harvoin. Ky-
lia Rymattylassa on kaikkiaan vajaat 70.

1950- ja l960Juruilla alkoi muutto, joka
tyhjensi lahes kaikki pikkusaaret ympiirivuoti
sesta asutuksesta. Lisiiksi asutus harveni anka-
rasti esimerkiksi Pakinaisissa, Ruotsalaisissa ja
Kuivaisissa. Kalastus ei enaa kannattanut eivat-
ka peltotilkut olleet riittavAn suuria, lisArasittei
na olivat kelirikkoajat. Nykyinen vaestd keskit-
tyy paasaarelle sekii Airismaalle ja Aaslaluo-
dolle. Roitlasfii lahteyA yhteysalus kulkee siian-
ndllisesti suurimmille saarille (Pakinainen,
Ruotsalainen, Samsaari ja Korvenmaa).

Rymattylan kaunis harmaakivikirkko on
omistettu Pyhalle Jaakobille eli kalastajien suo-
jeluspyhimykselle. Sen vanhimmat osat on ra-
kennettu l3OOluvun alkupuolella. Rymattyl,is-
sA on ollut viisi kartanoa (Heinainen, Viljainen,
Maanpaa, Poikko ja Pakinainen), joiden tunne-
tuimmista haltijoista ja asujista mainittakoon
Dieknit, de la Gardiet, Wittenbergit, Grabbet,
Aminoffrt, Carpelanit, Tavastit, Fincket, Stal-
armit, Flemingit ja Boijet. Mikael Agricolakin
on aikoinaan omistanut Maanpaiin kartanon Ai-
rismaalla. Muita tunnettuja rymattylalaisia ovat
olleet moninkertainen valtiopiiivdmies Zefanias
Suutarla sekA taitava saiin ennustajq nuottaku-
ningas ja luonnonmerkkien tuntija Koivunie-
men Janne.

Kuivainen ja Ruotsalainen ovat vanhoja
luotsikyliii, joissa oltiin luotseja viidessiikin su-
kupolvessa. Tunnettuja luotsisukuja ovat olleet
mm. Nummelinit ja Ylanderit. Merimiehia oli
pitajassa enimmillaiin 1900-lurun alussa liihes
200 eli noin l0 % prrdjan koko va€stdsta. Me-
ren miesten kovista ebman ehdoista kertoo
mm. se, ettai kuolleitten luettelossa heita on ti-
lastoitu kaikkiaan 8l h€nkilda seuraavasti: 60
% alle 4o-wotiaita, 53 yo r€,imatromir'a, 52 yo
hukkui tai kuoli tapaturmaisesti 1a 32 "/. kuoli
ulkomailla.

Rymattyla oli merkillinen paikka 1920-lu-
vulla. Rymattyla sijaitsi nimittain parhaitten sa-

lakuljetusreittien varrella, ja pitkat rantaviivat
ja saaret tarjosivat lukemattomia katkdpaikkoja
pirtun varastointiin. Liikkuminen pimeine
myrskyisind itina merellA ja karikkorsessa saa-
ristossa vaati taitoa ja paikallistuntemusta, jota
oli vanhoilla kalastajilla. Totesipa kunnallislau-
takuntakin kokouksessaan, ett?i "spriin salakul-
jetus paikkakunnalla kovin huomattavasti re-
hottaa". Kiinni jai kaikkiaan I l0 rymattyliilais-
tii, ja heistii 40 tuomittiin useista rikkomuksista.

Tullitakavarikoissa saatiin 1923 1932 Ry-
mattylasta lahes 160 000 litraa pirtua, kun naa-
pu pit?ijassa Merimaskussa vastaava luku oli
5000 litraa. Paikkakuntalaiset totesivatkin, etta
helpompi olisi luetella ne saariston talot ja tor-
pat, jotka eiviit jollain tavalla olleet mukana
kuin ne, jotka olivat. Vasta itsenaistyneilla loh-
kotiloilla oli suuri rahantarve ja perheet olivat
suuria, joten rannikot tunteyille kalastajille tar-
joutunutta lisiiansiomahdollisuutta oli vaikea
torjua. Kunnan ilmiasuun kieltolaki aiheutti
mm. sen, ettii ennen niin harmaa pitaja muutti
vifiaian kun liihes kaikki talot saivat pd6lleen
kauniin maalin.

Rymattylasu on kirjoitettu tuore paikallis-
historia. Osa I vanhimmasta ajasta Ruotsin val-
lan loppuun saakka ilmestyi vuonna 1982 ja
osa II Ven,ijAn vallan alusta nykypaivaan won-
na 2000. Lisiiksi osan Il liitteena ilmestyi erilli-
senii painoksena kylakuvaus ja tilanhaltijaluet-
telo, josta on suuri apu sukututkijoille.

Rymattylan historiakirjat ja rippikirj at alka-
vat l600luwn lopulta, tosin aukollisina. Kuol-
leitten luettelot tulevat mukaan vasta 1716.
lsonvihan aikaan venalaisia pakoon viety Ry-
miittylan kirkonarkisto tuhoutui valitettavasti
Nonkopingin palossa vuonna 1719, jolloin
mm. vanhimmat kirkon historiakirjat paloivat.
Muuttaneiden luetteloita alettiin pit,ia jo poik-
keuksellisen aikaisin eli wonna 1759 (tosin ei
jiirjestelmiillisesti).

Tutkimani suvun kantaisa on Henrik Simon-
poika Tavast Salonkylzin Kleemolasta. Talo lie-
nee saanut nimensii sen ensimmiiiselta nimelta
tunnetulta isannalta Klemetti Matinpojalta
(isantana 1540-1574), tosin hanen jalkeensa
suku on vaihtunut muutaman kerran. Esimer-
kiksi 1600-luwn alussa tilaa isinn<ii spitaaliin
kuollut kirkkoherra Benedictus Thomae Melar-
topaeus ja hanen jalkeensa samoin spitaaliin



sairastunut leski Alisa. Mista lautamies Henri-
kin suku on tullut, on toistaiseksi epAselva?i; ni-
mi Tavast ei enaa esiinny hanen lapsillaan.
Henrik Simonpoika Tavast tuli Kleemolan
isiinndksi vuonna 1634 ja hanen suvullaan
Kleemola oli aina woteen 1926.

Saloluoto, jonka ainoa kylii on Salonkylii,
oli aikoinaan oma saari ja sen erotti pAasaaresta
Kinttalanrauma, jonka yli kuljettiin proomulla.
Sukulaisuus ja liikenneyhteyksien hankaluus
loivat runsaasti yhteistydta Salonkyl?in talojen
(Kleemola, Liinsi, Upsla, Eskola, Mattila) kes-
ken. Viiden kantatilan lisAksi kylassA oli 1800-
luvun alussa toistakymmentA asuttua miikitupaa
tai torypaa. Liikenneyhteyksien parannuttua al-
koi huvilarakentaminen, ja nykyiiiin Salonky-
lAssii on huviloita enemman kuin missiiiin
muussa kylassa.

Muuttoa ruotsinkieliseen Nauvoon tapahtui
suhteellisen vahan, viela vdhemmdn Paraisille
ja Houtskariin, Korppooseen ei kaltannttssa
lainkaan. Sen sijaan suomenkieliset naapuri-
kunnat Velkua, Merimasku, Naantali, Maaria ja
Turku vetivat vakeii runsaasti. Merkittava
osuus Rymattylan historiassa on my6s siirtolai-
suudella, silla pitajasta lahti 1901 1925 kaik-
kiaan 347 henkilitli paaasiassa Pohjois-Amerik-
kaan. Paaasiallisina syina siirtolaisuuteen olivat
vAestdnkaswn mukanaan tuoma toimeentulo-
mahdollisuuksien heikkeneminen ja sortowo-
det. Lisaksi moni rymattylailAinen toimi meri-
miehenii, joiden oli muita helpompi muuttaa ul-
komaille.

Henrik Simonpoika Tavastin pojan Yrjd
Henrikinpojan (Kleemolan isAntaini 1673-
1706) ainoa aikuiseksi kasvanut lapsi Maria vi-
hittiin Riittidn Simolaan lautamies Erkki Si-
monpojalle 10.12.1693. Suku polveutuu heidan
kahdesta tytterestaan Valpurista ja Mariasta.
Valpuri ( lb97- 1743) oli miehensa kanssa ensin
isantaparina kotitalossaan Simolassa ja sen jiil-
keen torpparina Ajolan Korvenrannassa. Val-
purin sukuhaara jatkuu tytar Marian (1725-
l8l0) kautta selkeana torpparisukuna.

Maria (1694-1764) puolestaan palasi Klee-
molaan ja emannoi Kleemolaa aidinisansa Yr-
jon kuoleman jalkeen. Marialla oli ensimm?ii-
sen miehensii Henrik Mikonpojan (Kleemolan
isAn inA l7l2 l'724) kamsa 4 poikaa ja toisen
miehensa Matti Simonpojan (isanla 1724-

1748) kanssa 6 tyturtri joista yksi poika ja viisi
tltairtai saawtti aikuisian.

Marian lapsista nuorin tltar Kristiina (1739
-1783) vihittiin Merimaskuun Horjan talon les-
keksi jiilineen isiinniin Mikko Matinpojan kans-
sa. Suku jatkuu heidiin poikansa Juhon (1766-
1837) kautta vahvana merimaskulaisena talon-
poikaissukun4 tosin moni palasi mydhemmin
RymattyliiAn.

Toiseksi nuorin ty.tiir Liisa (1735 1810) vi-
hittiin Mynama€lt?i kotoisin olleen laivurin
Heikki Juhonpojan kanssa. He muuttivat Salon-
kyliista torppareiksi Pakinaisiin wonna 1766.
Suku jatkuu heidan t).ttiirensa Liisan (1764-
1807) kautta" jonka perhe muutti sittemmin As-
kaisten Lempisaaren kautta Lietoon. Heista
polveutuu vahva lietolainen torpparisuku.

Keskimmiiinen tytAr Maria (1732-1804) jai
SalonkylaAn riiiitdli Antti A-ntinpojan vaimoksi.
Antin kuoltua 24-vuotiaana hin meni uusiin
naimisiin uuden pitajanriiiitalin Kustaa Heikin-
pojan kanssa, joka tosin hankin hukkui 24-vuo-
tiaana. TamA sukuhaara jatkuu Marian t''ttaren
Eevan (1764-1838) kautta, jonka ainoa tytar
Karoliina naitiin ruokoraumalaiseen Osterma-
nin redarisukuun.

Toiseksi vanhin tlttiirista oli Valpuri (1729
-1796), joka avioitui ensin Nauvoon vouti Erik
Appelrotille, mutta miehen ja molempien poi-
kien kuoltua palasi Salonkyliian ja vihittiin lai-
vuri ja Itimeren purjehtija Nils Sahlbergin
kanssa. Heilla oli yksi poika, suutari Daniel
(176lf-1837), josta polveutuu monia kasityolai-
siA tuottanut sukuhaara.

Vanhin tltiir oli Anna (1724 53), jonka
mies Matti Juhonpoika tuli vavyksi Kleemo-
laan. Matti kuitenkin kuoli runsaan kahden
avioliittowoden jiilkeen ja Anna pari wotta
miehensii jiilkeen. Heidan pienet lapsensa Matti
ja Anna (oka syntyi puoli wotta isdnsA kuole-
man jiilkeen) kasvatettiin Kleemolassa. Matti
( I 746-1 8 I I ) avioitui Hankaanperan Pohjatalon
leskiemannan kanssa. Suku ekia vahvana Meri
maskussa ja Rymattylassa. Anna (1748-1819)
puolestaan meni torpparin vaimoksi Ampumin-
rnaan saarelle, ja hanesta polveutuu monilukui-
nen kasity6lais- ja torpparisuku.

Marian ainoa eloon jaanyt poika oli Antti
hiinen ensimmiiisesta ayioliitostaan. Antti
(1721-1809) jai isanniiksi kotitaloonsa Klee-
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molaan, jonka han osti perintotilaksi luonna
1759. Antti oli naimisissa kahdesti ja hdnella
oli kaikkiaan 10 lasta, ja mti.?iriillisesti suurin
osa tutkitusta suvusta polveutuu Antista, Antin
tyttiiret (Liisa 1750-1809, Agneta. l7 52-177 6,
Maria 1762-181E, Valpuri 176,1-1E09, Eeva
1766-1849, Anna 1768-1821 ja Kristiina U71
- noin 1850) avioituival piiiiasiassa laivurien,
voutien ja torppareiden kanssa, ainoastaan Val-

puri pysyi omassa sAAdyssaAn hiinen miehensii
ostettua Kepuisten Piiivaulon. Sen sijaan Antin
molemmat aikuisik$i el lneet pojat jiiivat tilalli-
siksi, Antti (1756-1827) koritaloon ja Juho
(1759-l 809) liihelle Okalan Saramdkeen.

Ta le hetkellil suvusta on tutkittuna on noin
1200 perhetaulua ja noin 5000 henkiloa. Tyo
jatkuu...
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