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Jani Suominen

Rwncitil<il dinen sa anlstolai ssuku
sukututkiian sifmin
RymAttylansaaristokuntasijaitseeVarsinais- voi olla luotoJoppuinennimensa.Rymattylan
SuomenlAnsiosassa.
Sennaapureita
ovat Naukorkeinkohtaon noin67 metriiimerenpinnan
vo, Parainen,Merimasku,Velkua,Naantalija
ylilpuolella,ja senon arvioitunousseen
meresta
Turku. Ainoa maarajaon Merimaskunkanssa, noin4500ruotta eaa.
muualla kunta rajoittuu merenselkiinja salLaheskaikki viljelykelpoinenmaaon aikojen kuluessaraivattumaanviljelyksen
miin. Suurinosak-unnasta
sijaitseeOtavanpiiiitar-peisaarella.Omana seurakuntanaRymattyla (Risiin. Lisatoimeentulona
on ollut luonnollisesti
mito) mainitaan1300luvulla.
kalastus,jonka turvin rymattylalaiset
ovat selRymAttylaanpaiAsee
autollaNaantalistaenvinneetsuhteellisen
hyvinsuurista
katowosisl.a
ja
ja ndlAnhadista.
sin Ukko-Pekansiltaapitkin Luonnonmaalle
KasvoipaRymattyliinvli.kiluku
sieltaedelleenS,irkainsalmen
pitkin
paasiltaa
l860luvulla 8 %, joka on SuomenoloissavarsaarenMerimaskunpuoleiseenpiiahan(ionne sin harvinaista.
Helppoaelamaei tosinole ollut
piiAseemyds Askaistenja Merimaskunlossin taallakaan,
vaikkameri antoiomanlisiins?i
ruokautta).Tie jatkuu pdasaaren
halki RymattylAn kavalioon.Kuolleittenkeski-ikzioli l700luwn
kirkonkyliiiinja Rdiilankalasatamaan,
Rooldsta lopullahiemanyli 30 vuotta,ensimmArsen
luoedelleenpari vuotta sitten valmistunuttaKirtensaehti t'yft\A 76 % ja 1l-ruotiaiksi eli 59
veenrauman
siltaapitkin Airismaalle,ja sielta % lapsista.MerkittaviiosakaikistatapaturmailossillaAaslaluodolle.
sistakuolemistaeli puoleton ollut hukkumisia.
SaariaRymaffylassdon kaikkiaan vajaat
Rymiittylalaiiset ovat erikoistuneeterityisesti
ja sokerijuu400 ja vetta on enemmankuin puolet pitajiin varhaisperunan,
avomaankurkun
pinta-alasta.
muotojen
perusteella
Saarten
Ryrikkaanviljelyyn. Kunta on Suomensuurin
mattyla on luultavastimaammeomituisimpia. varhaisperunan
tuottajaja saarellaasuu40 oZ
Saar€tmuodostavatnimittAinpitkiA ita-bnsikoko Suomenvarhaisperunan
viljelijciista.Lijoita erottavatkapeat s,lksi lahes kaikki haja-asutusalueella
suuntaisia
maakaistaleita,
asuvat
ja pitkat salmetja lahdet(esim.Nimettin,Pithadoittavatkotitarvekalastusta.
Rymattylatunkiiluoto, Karhuluoto, Saloluoto, Haviluoto, nettiin myds talvinuottakalastuksen
keskukseMaisaari,Sakoluoto,Taipalusjne.). Tlypillisiii
na. Yhta nuottaayllapiti aikoinaannoin 20 tajoten Ryovat myos suuretkorkeusvaihtelut,
loa ja senvetiiminenvaati4G-50vahvaamiesmattylanluonto on tavallisimmillaanpitkia ja
ta, silla nuotallaoli pituuttalahes340 metriaja
jyrkkine metsanpeittakapeitamaakaistaleita
syvylttakin23 metria.
mine rantoineensekatoisaaltalaajoineavokalAsukkaitaRymattylassa
on nykyisin 1900,
lioineen.
mutta kesaisinmiiiira kolminkertaistuuonhan
Maankohoaminen
on muuttanutja muuttaa kunnassarantaviivaa600 km ja kesamokkeja
edelleenRymattyl,inmuotoq saarianouseeliyli 2000. Suurimmillaanasukasluku
oli sotien
s,iaja aikaisemmatsaaretyhdistyvAl,salmet jakeen, lAhes 3000, kun kuntaan asutettiin
ja merenlahdet
ja Seisumpeutuvat
kuroutuvatjdrviksi.
evakkoja(piiiiasiassa
Kuolemajiirvelta
PaikannimetsAilyttavatmuistoja varhaisista karistakotoisinollutta kalastajavaiestoa).
Runoloistaja niinpasamansaarenmonillaeri osilla
saastievakkoiasiioitettiinesimerkiksiPakinai-

siin,jossamoniatiloja oli autioitunutjo 1930- lakuljetusreittien
varrella,ja pitkat rantaviivat
ja saarettarjosivatlukemattomia
luwlla.
katkdpaikkoja
Rymattylaon lahespuhtaastisuomenkieli- pirtun varastointiin. Liikkuminen pimeine
nen.Kunta sijaitseevanhankielialueenrajalla, myrskyisinditina merellAja karikkorsessa
saaja kielirajaeLelhisiin
ja
jota
Nauvoon.Korppooseen
ristossavaati taitoaja paikallistuntemusta,
Houtskariinon ollut varsinjyrkl?i. Samankieoli vanhoillakalastajilla.Totesipakunnallislaulirajanhuomaahyvin my6ssukututkimuksessa, takuntakinkokouksessaan,
ett?i"spriin salakuljetus paikkakunnallakovin huomattavastirerajaaylitettiin,mutta,iiirimmaisen
harvoin.Kylia Rymattylassa
hottaa".Kiinni jai kaikkiaanI l0 rymattyliilaison kaikkiaanvajaat70.
1950-ja l960Juruilla alkoi muutto,joka
tii, ja heistii40 tuomittiinuseistarikkomuksista.
tyhjensilaheskaikki pikkusaaretympiirivuoti
Tullitakavarikoissa
saatiin 1923 1932 Rysestaasutuksesta.
Lisiiksiasutusharvenianka- mattylastalahes160000 litraapirtua,kun naaja
rastiesimerkiksiPakinaisissa,
Ruotsalaisissa
pu pit?ijassa
Merimaskussa
vastaavaluku oli
Kuivaisissa.
Kalastusei enaakannattanut
eivat5000litraa.Paikkakuntalaiset
totesivatkin,etta
ka peltotilkutolleetriittavAnsuuria,lisArasittei helpompiolisi luetellane saaristontalotja torpat, jotka eiviit jollain tavalla olleet mukana
na olivat kelirikkoajat.Nykyinenvaestdkeskittyy paasaarelle
sekii Airismaalleja Aaslaluo- kuin ne,jotka olivat.Vastaitsenaistyneilla
lohja perheetolivat
dolle.RoitlasfiilahteyAyhteysalus
kulkeesiian- kotiloilla oli suurirahantarve
ndllisesti suurimmille saarille (Pakinainen, suuria,joten rannikottunteyillekalastajilletarja Korvenmaa).
joutunutta lisiiansiomahdollisuutta
Ruotsalainen,
Samsaari
oli vaikea
Rymattylan kaunis harmaakivikirkkoon
torjua. Kunnan ilmiasuun kieltolaki aiheutti
omistettuPyhalleJaakobilleeli kalastajiensuomm. sen,ettii ennenniin harmaapitaja muutti
jeluspyhimykselle.
Senvanhimmatosaton ravifiaian kun liiheskaikki talot saivatpd6lleen
kennettul3OOluvunalkupuolella.Rymattyl,is- kauniinmaalin.
sAon ollut viisi kartanoa(Heinainen,
Viljainen,
Rymattylasuon kirjoitettu tuore paikallisjoiden tunne- historia.OsaI vanhimmasta
Maanpaa,
Poikkoja Pakinainen),
ajastaRuotsinvaltuimmistahaltijoistaja asujistamainittakoon lan loppuunsaakkailmestyi vuonna 1982ja
Dieknit, de la Gardiet,Wittenbergit,Grabbet, osaII Ven,ijAnvallanalustanykypaivaanwonAminoffrt, Carpelanit,Tavastit,Fincket,Stalna 2000.LisiiksiosanIl liitteenailmestyierillikylakuvausja tilanhaltijaluetarmit,Flemingitja Boijet. Mikael Agricolakin seniipainoksena
telo,jostaon suuriapusukututkijoille.
on aikoinaanomistanutMaanpaiinkartanonAirismaalla.Muita tunnettujarymattylalaisia
Rymattylanhistoriakirjatja rippikirjat alkaovat
valtiopiiivdmies
Zefanias vat l600luwn lopulta,tosinaukollisina.Kuololleetmoninkertainen
SuutarlasekAtaitavasaiinennustajqnuottaku- leitten luettelot tulevat mukaan vasta 1716.
lsonvihanaikaanvenalaisiapakoonviety Ryningasja luonnonmerkkien
tuntija Koivuniemiittylan kirkonarkistotuhoutui valitettavasti
menJanne.
Kuivainen ja Ruotsalainenovat vanhoja Nonkopinginpalossavuonna 1719, jolloin
mm. vanhimmatkirkon historiakirjatpaloivat.
luotsikyliii,joissaoltiin luotsejaviidessiikinsuMuuttaneiden
luetteloitaalettiinpit,iajo poikkupolvessa.
Tunnettujaluotsisukujaovat olleet
keuksellisen
aikaisineli wonna 1759(tosin ei
mm. Nummelinitja Ylanderit.Merimiehiaoli
pitajassaenimmillaiin1900-lurunalussaliihes jiirjestelmiillisesti).
Tutkimanisuvunkantaisaon HenrikSimon200 eli noin l0 % prrdjankoko va€stdsta.
MepoikaTavastSalonkylzin
Kleemolasta.
Talo lieren miestenkovista ebman ehdoistakertoo
nimelta
heitaon tineesaanutnimensiisenensimmiiiselta
mm. se, ettaikuolleittenluettelossa
60
tunnetulta isannalta Klemetti Matinpojalta
lastoitukaikkiaan8l h€nkildaseuraavasti:
(isantana1540-1574),tosin hanenjalkeensa
52 yo
% alle 4o-wotiaita,53 yo r€,imatromir'a,
suku on vaihtunutmuutamankerran.Esimerhukkui tai kuoli tapaturmaisesti1a 32 "/. kuoli
kiksi 1600-luwnalussatilaa isinn<iispitaaliin
ulkomailla.
Rymattylaoli merkillinenpaikka 1920-lu- kuollutkirkkoherraBenedictusThomaeMelartopaeusja hanenjalkeensasamoin spitaaliin
vulla.Rymattylasijaitsinimittainparhaittensa-

sairastunut
leski Alisa. Mista lautamiesHenri1748)kanssa6 tyturtrijoista yksi poikaja viisi
kin sukuon tullut, on toistaiseksi
nitltairtaisaawttiaikuisian.
epAselva?i;
mi Tavast ei enaa esiinny hanen lapsillaan.
Marian lapsistanuorintltar Kristiina(1739
Henrik Simonpoika Tavast tuli Kleemolan -1783) vihittiin MerimaskuunHorjantalonlesisiinndksi vuonna 1634 ja hanen suvullaan keksijiilineenisiinniinMikko MatinpojankansKleemolaoli ainawoteen 1926.
sa. Sukujatkuu heidiinpoikansaJuhon(1766Saloluoto,jonka ainoa kylii on Salonkylii, 1837)kauttavahvanamerimaskulaisena
talonoli aikoinaanomasaarija senerottipAasaaresta poikaissukun4tosin moni palasimydhemmin
jonka yli kuljettiin proomulla. RymattyliiAn.
Kinttalanrauma,
Sukulaisuusja liikenneyhteyksienhankaluus
Toiseksinuorinty.tiirLiisa (1735 1810)viloivat runsaastiyhteistydtaSalonkyl?in
talojen hittiin Mynama€lt?ikotoisin olleen laivurin
(Kleemola,Liinsi, Upsla,Eskola,Mattila) kesHeikki Juhonpojan
kanssa.He muuttivatSalonken.Viiden kantatilanlisAksikylassAoli 1800- kyliista torppareiksiPakinaisiinwonna 1766.
luvunalussatoistakymmentA
asuttuamiikitupaa Suku jatkuu heidant).ttiirensaLiisan (1764parannuttua
tai torypaa.Liikenneyhteyksien
1807)kautta"jonka perhemuuttisittemminAsalja nykyiiiin Salonky- kaisten Lempisaarenkautta Lietoon. Heista
koi huvilarakentaminen,
lAssii on huviloita enemmankuin missiiiin polveutuuvahvalietolainentorpparisuku.
muussakylassa.
KeskimmiiinentytAr Maria (1732-1804)jai
Muuttoaruotsinkieliseen
Nauvoontapahtui SalonkylaAn
riiiitdli Antti A-ntinpojan
vaimoksi.
suhteellisen
vahan,viela vdhemmdnParaisille Antin kuoltua24-vuotiaana
hin meni uusiin
ja Houtskariin,Korppooseenei kaltannttssa naimisiinuudenpitajanriiiitalinKustaaHeikinjoka tosinhankinhukkui24-vuolainkaan.Sen sijaan suomenkielisetnaapuri- pojankanssa,
jatkuu Mariant''ttaren
kunnatVelkua,Merimasku,Naantali,Maariaja
TamA
sukuhaara
tiaana.
Turku vetivat vakeii runsaasti. Merkittava Eevan (1764-1838)kautta,jonka ainoa tytar
OstermaosuusRymattylanhistoriassa
on my6ssiirtolai- Karoliina naitiin ruokoraumalaiseen
nin redarisukuun.
suudella,silla pitajastalahti 1901 1925 kaikkiaan347henkilitlipaaasiassa
Pohjois-AmerikToiseksivanhintlttiirista oli Valpuri (1729
-1796),joka avioituiensinNauvoonvouti Erik
kaan.Paaasiallisina
syinasiirtolaisuuteen
olivat
poimuttamiehenja molempien
vAestdnkaswnmukanaantuoma toimeentulo- Appelrotille,
ja sortowoja vihittiin laimahdollisuuksien
heikkeneminen
kien kuoltuapalasiSalonkyliian
det. Lisaksi moni rymattylailAinen
toimi merivuri ja Itimeren purjehtija Nils Sahlbergin
joiden
kanssa.Heilla oli yksi poika, suutariDaniel
miehenii,
oli muitahelpompimuuttaaul(176lf-1837),josta polveutuumoniakasityolaikomaille.
Henrik SimonpoikaTavastin pojan Yrjd
siAtuottanutsukuhaara.
Vanhin tltiir oli Anna (1724 53), jonka
Henrikinpojan (Kleemolan isAntaini 1673mies Matti Juhonpoikatuli vavyksi Kleemo1706)ainoaaikuiseksikasvanutlapsiMaria vilaan. Matti kuitenkin kuoli runsaankahden
hittiin Riittidn SimolaanlautamiesErkki Simonpojalle10.12.1693.
Sukupolveutuuheidan avioliittowodenjiilkeen ja Anna pari wotta
jiilkeen.Heidanpienetlapsensa
Matti
kahdestatytterestaanValpuristaja Mariasta. miehensii
ja
Valpuri( lb97-1743)oli miehensa
kanssa
ensin
Anna (oka syntyipuoli wotta isdnsAkuoleja senjiilMatti
isantaparina
kotitalossaan
Simolassa
man jiilkeen) kasvatettiinKleemolassa.
( I 746-18I I ) avioituiHankaanperan
keen torpparinaAjolan Korvenrannassa.
ValPohjatalon
purin sukuhaarajatkuu tytar Marian (1725leskiemannan
kanssa.SukuekiavahvanaMeri
ja Rymattylassa.
maskussa
Anna (1748-1819)
l8l0) kauttaselkeana
torpparisukuna.
palasiKleepuolestaan
Maria (1694-1764)puolestaan
menitorpparinvaimoksiAmpuminja hanestapolveutuumonilukuirnaansaarelle,
molaanja emannoiKleemolaaaidinisansa
Yrjon kuoleman
jalkeen.Mariallaoli ensimm?ii- nenkasity6laisja torpparisuku.
Marian ainoa eloon jaanyt poika oli Antti
sen miehensiiHenrik Mikonpojan(Kleemolan
isAn inA l7l2 l'724)kamsa4 poikaaja toisen hiinen ensimmiiisestaayioliitostaan. Antti
(1721-1809)jai isanniiksikotitaloonsaKleemiehensaMatti Simonpojan (isanla 1724-
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molaan,jonka han osti perintotilaksiluonna
1759.Antti oli naimisissakahdestija hdnella
oli kaikkiaan 10 lasta, ja mti.?iriillisestisuurin
osatutkitusta suvustapolveutuuAntista, Antin
tyttiiret (Liisa 1750-1809,Agneta.l7 52-1776,
Maria 1762-181E,Valpuri 176,1-1E09,
Eeva
1766-1849,Anna 1768-1821ja Kristiina U71
- noin 1850)avioituivalpiiiiasiassa
laivurien,
voutienja torppareidenkanssa,ainoastaanVal-
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puri pysyi omassasAAdyssaAn
hiinenmiehensii
ostettuaKepuistenPiiivaulon. SensijaanAntin
molemmataikuisik$i el lneetpojat jiiivat tilallisiksi, Antti (1756-1827) koritaloon ja Juho
(1759-l 809)liihelleOkalanSaramdkeen.
Ta le hetkellil suvustaon tutkittuna on noin
1200 perhetauluaja noin 5000 henkiloa. Tyo
jatkuu...

