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SeijaPessi

Pessin suvull

kiYla\rat v aiheet Karlal assa
jasenet tutkineTampereensukututkimusseuran
ja
vat enitenhamalaisia satakuntalaisia
sukuja.
nailla seuKuitenkin viime sotien seurauksena
duin asuumy6s runsaastisellaisia,joiden sukujuuret ovat luowtetun Karjalanalueella.Pessien
suku on ennensotia asunutKakisalmenliihella
pitajissa.
Kaukolanja Riiisiil2in
SotienjalkeenPessejaon asunutTampereella
ja sen ympiiristossa,Aitolahdell4 Teiskoss4
ja Kihniolla.
Parkanossa
Yldjarvella,Ruovedellzi"
Heita on asettunutasumaan
myosPorin seuduilja Etelii-Suomen
le, Harjavaltaan,
Pohjanmaalle
kaupunkeihin.Tietysti monetovat myOhemmin
muuttaneet
muualle.
mukaan
Viime luoden vaestorekisteritietojen
sukunimeiiPessikayfti 398 elossaolevaahenkiloa.

ja sukukirja
Pessiensukuseura

Vuonna1998julkaistiinsukukirjaPessiezsa&a.Kirja valmistuinopeasti,muttaseoli tarpeen
luomiseksierillisillePessiensukusukuyhteyden
haaroille.
SuL-ukirjan
aihe rajattiin sukunimenmukaan.
ja saiKarjalassaovat sukunimetolleetkaltdssai
wosisatoja.Pessienlyneetsuluilla muuttumatta
kin nimi on ollut suvullalahesviisisataavuotta.
Naiset kayttivat omaa sukunimeaankehdosta
hautaaqjoten ilman muutaoli selvii.ii,etta sukukirjaan otettiin perhe,jonka iiidin sukunimioli
Pessi.vaikkaisaja lapsetolivatjo muunnimisi;i.
Pessin
vaikkapaHiiklejiitai Iivosia.Sukukirjassa
naistenjalkipolvia selvitettiinparin sukupolven
perheketju
ajalta,muttasittenmuunsukuniminen
katkaistiin.TAten Pessiensukukirjavoi auttaa
muita kaukolaisiasukujaselvittamiianpessilaisjuuria.
ten esiaitiensa
Nykypolvissakinmonet tuntevatkuuluvansa
Pessinsukuun,jos aiti tai mummoon ollut omaa
sukuaanPessi.Heidat otettiin sukukirjaanmukaan niin laajastikuin he antoivatperheidenszi
kaltddn.
tietojasukuseuran

Kun TaunoPessialoitti Pessinsurun tutkimisen
l99Oluurlla- tiedettiin-etta Kaukolassaoli enjoiden ninen sotiaasunutrunsaastisukuk-untia,
niillii
mi oli Pessi.Millainen sukuyhteys
oli kesPessiensuvuntutkiminen
ia
kenaan,ei oltu selvitetty.
ja Raisalastii
lahtoisinolevat PesKaukolasta
sukuselvitykset
sit perustivatkokouksessaan1994 sukuseura
Pessitry:n. Toimintanaoli tietysti sukututkimus SukukidasisiiltaaTaunoPessinlaatimatsukuselja sukutapaamiset.Sukuviirikin suunniteltiin. vityksetPessieneri sukuhaaroista.
TiedotperusKarjalassaKaukolanhautausmaalla
Pessienyksi
Kaukolankirkonkirjoihin,jotka
vat paaasiassa
omistettiinkaikkienPessienmuistelu- ovat alkaneetvuodesta1751,ja sukuhaarain
sukuhauta
kepaikaksi.
riiiimiinnykypolvientietoihin.
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TaunoPessinoli
Reijo Pessija LeenaHellstrdmovat kayneet
Sukututkimusta
aloittaessaan
Kaukolankylien sijainti,mikaoli hanl6pi J,iaskenkihlakunnanalueeltalukemattomia
opeteltava
kalaa,koskaalueoli luowtettu Neuvostoliitolle. voudintilien mikrofilmejii ja ldytAneettietoja
Kartato1ihankittavaKouvolankarttakeskuksesta Pessiensurusta1500-ja 1600-luvuilta.
Niiden
ja Sota-arkistosta.
perusteellahe ovat selvittiineetJiiAskenPessien
el imaa, mutta tasta tutkimuksestaei ole viela
Sukututkimuksen
edetessaselvisi,etta Kaukolan Pessiensukuhaaratusein risteytyivattai
valmistunutkirjallistaselvitystii.
yhtyivat menneinawosikymmenina.Kaikkien
tietoontulleidenPessiensukujuuretkirkonkirjojen kertomallaajallaolivat Kaukolasta,naapuriSukunimi
Pessi
pitejastaRaisaliistasekayksi esi-isaKurkijoetta.
Neuvostoliitosta
ltt''tyneetPessitolivat lahtoisin Sukukirjassa
Pessi.Ni
oli artikkeli sukunimestd
Kaukolastal900luwn alussaja muutamatPes- mi on mainittu asiakirjoissajo l500Juwlla.
jo l8OOJurul- Kirjoitusasutuomiokirjoissaon ollut varhaisina
Inkerinmaalle
sit ovat muuttaneet
jotka tiela. Inkerinpaluumuuttajissa
oli Pesseja,
aikoina nykyisen kaltainenPessi,mutta myds
kolmesukupolvea
taaksepdin,
mutsivdtsukunsa
muodossaPessin,lyhennys nimestii Pessinen.
ta sukuketjun
tarkkaayhteyttaKaukolaanei vielii
KirjoitettiinmyosPaissi
tai Passin.
ole voitu selvitt,i?i.
Televisiossa
oli dokumenttiMikkosenja PaikkalanSukunimel-kirjassa
niohjelma Tverin Karjalan maatalousyrittajasta, mestaPessikerrotaanseuraavaa
(s. 462):
jonka nimi oli Pessi.Selvisi,ettahainkinoli inkeNimi on ldhldisin wurimmaksi osaksiLaatoriliiinenjuuriltaan.
kan rantapinj iski ImpilahdeIta, Kaukolastqj a
Vain yhtaPessiensukuhaaraa
oli aikaisemmin Ktikisalmeslasekd Rdisdlhld. Myds kinsi -Suotutkittu. Viljo Pessioli tehnyt sukuselvityksen messq on samanasuislasukunimeAesiinlynyl.
joka oli lahtenytKaukolanJiirven- Esim. Carl Pessi 1739 lbltij.i|i, Mikko Pessi
sukuhaarasta,
piiiistiiRampalan
talostajajohonoli kuulunutso1513Lohtaja.
politiikassatunnettuVille Pessi.
danjalkeisessa
valossavoi Sukunimikirjan
Sukututkimuksen
Olettamus,etta Kaukolastaldytyisi yksi Peson entietoihinviitatenkerto4 ettaPessi-nimee
sien suwn kantaperhe,
osoittautuiviiiirdksi.Suja RaisAnenviime sotiaenitenollut Kaukolassa
Jokaikukirjaansukuoli jaettavasukuhaaroiksi.
lassa.Impilahdellaoli Kaukolastakiertokoulun
sella sukuhaaralla
on oma nimi ja henkilohake- opettajaksimuuttaneenAntti Pessinjalkelaisia.
misto.Sukuhaarat
ovateriytyneetniin varhaises- Kiikisalmessa
muftaenoli l600JuvullaPessejA,
sa vaiheessa,
ettd niiden yhdistaminenyhdeksi nensotiavain vahanKaukolastamuuttaneita.
suvuksikavi vaikeaksi.Kaukolassa
eri sukukunLansi-SuomenTottijarvenCad Pessilo,'tyy
mukaisianinistaoli jo kiiytettyasuinpaikkojen
luettelosta,
kun Carl GabTottijafvenkastettujen
mityksi4joita ka)tettiinsukukirjassa
sukuhaaro- rielinpoikaPessiAniankyla$asai lapsia.Han oli
ja nimettAessa.
Piissineli Rekolantalon isanta(SjitstetinsukuKoska sukuselvitykset
oli laadittu aika nokirja),joten sukunimioli talonnimi.
jiiivat osaltapuutteellisiksi.
peasti,henkildtiedot
Sukunimel-kirlassakerrotaan Pessi-nimen
Sukukirjanilmestyessiitoivottiin, ettA se olisi
sisallostaseuraavasti(s. 461, Pesonen-nimen
pohjanasuwn jatkuvalletutkimiselleja elama- kohdalla):
kertojenmuistiinmerkitsemiselle.
RistimcinimiPelrus ott saanut ksnsqnkielessd
Sukukirjanilmestymisenjalkeen tutkimista Iukuisiapuhultehmuotojq,jollaisia ovat mm. ldon jatkethr.Kirkonkirjoista(HisKi) on selvinnyt, hinnti karjalaisel Pesa,Peso(i), Pessa, Pessija
ja Valkjarvellaon asunutPessi- Pesu. N(tmd ovat kiimittyneel sukunimiinpailsi
etta Jaiiiskessa
nen-nimisiasukuja,joilla on yhteyksiaKaukolan iscinnimenmyds isAtm(imimensiscilkivdinlak tPesseihin.
nimenvdlitykselk).
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Tiimii pitaneekinpaikkansaPessi-sukunimen
Kaukola-kirjassa
on tosin arvelu,etalkuperiista.
tii sularnimiPession tullut Ruotsistamuuttaneen
sotilassuwnnimestaBess.Mitaan todisteitasiihen suuntaanei ole loflynyt. (Soininen:63,
Komosentieto.)
Pohdintojaaiheutti,kun SuomenkartaltaloyPessijoki.
Se lieneesaanutnityi Sodankylasta
kielen sanastapessi, joka,
mensainarinsaamen
merkitsee
tuohta.
Kartassaon myos Luvialla kyliikunta,jonka
nimi on Pessi.Nimenalkuperiiselvisi:Antti PesRosensi rakensi sotien jiilkeen asumuksensa
ja syntyn)t paikkasai nimen
lewin metsiimaille
Pessi.

Pessiensuvunhistorialiiftyy
Karjalan
historiaan
oleellisesti

Kun seuraavaksi
kerron,mitenKarjalanhistorialliset vaiheel ovat vaikuttaneetPessiensuwn
elinoloihin,kaltan hhteeniiReijo Pessinja Leeja
na HellstrdmintutkimuksiaJaask€nPesseista
kihktkirjoja:
Aulikki
Yl6nen,
Jritisken
seuraavia
hunnan historia, Meri Soininen,Kaukola, Ester
Kiihonen, VanhoAyrdpdd, seklJ.tietysti Pessien
sukukirjaa.
Pessienvarhainenasuinalueon nykyisensuja sieltalevinmukaanJii?iskessii
kututkimuksen
nyt Kaukolaan.Alue sijaitsi idanja liinnen valtapiirienrajoilla.KeskiajallaKarjalaahayittelilankirkko ja Ruotsi,idasta
nestaroomalaiskatolinen
ja Novgorod(Rooma
kirkko
kreikkalaiskatolinen
muusta
sisell6sta
Sukukirjan
ja Bysantti).Kun kumpikin puoli yritti vallata
yhii enemmanasuinalaa,valtapiirienrajoilla oli
Sukukirjanalkupuolellaon artikkeleita,joissa jatkuvasti kahakoita,asutuksenhavittamistaja
valotetaan
Pessienajatuksianiin menneinaaikoiperustivatidassavaltansa
Ruotsalaiset
ryOstelya.
na kuin nykypiiivana.Kirjassa on muistelmia turvaksi Viipurin linnan. Vuoksensaaressa
oli
haastat- Kdkisalmenlinna, joka oli alkuaan vanhojen
lapsuuden
kodistajaevakkoonlAhddista,
teluja,runojaja mielipiteita,joista mainittakoon ruotsalaisten
tietojen mukaankarjalaistenlinna
worineuvos Yrjd Pessinkirjoitus Karjala saa(Korela)ja jonka novgorodilaiset
valtasivat.
ja
Llaanlakaisit. Perusleellinen
tutkimuson era$n
lopenamiseksi
Jatkuvienlevottomuuksien
mukaan. "ikuisenrauhan"saamiseksi
sukutalonvaiheista maarekistereiden
tehtiin PahkinasaaKarjalainensukututkijaHelja Pulli on etsinyt ressarauhansopimus
wonna 1323.Se vahvistettuomiokirjoistavarhaisiatietoja KaukolanPes- tiin ristia suutelemalla.
mainiRajasopimuksessa
selsta.
tuistapaikoistauseimmaton voitu mydhemmin
Sukukirjastanaytteeksisiikeistdkihniolaisen paikallistaa.
Tauno Pessin runomuotoisesta
sotaveteraanin
Nain karjalaisetjaettiin kansanakahteenvalkonikast4 joka 17 siikeistonverran kuvaakarjatapiiriin. Valtarajanlansipuolellaoli Jaaskenpilaisensotaveteraarin
eliimiinkaarta.
taja,jossa Pessiensuku nykytiedonmukaanon
saanutalkunsa.RaisalajaKaukola,Pessienmyojai rajanitapuolelle.
Oli saunakotinamme,
hempiasuinseutu,
kwt memetsdciraivalliin.
Senkihelle penrmpelto
i hdn ensiksikuokittiin.
1500luvulla,
PessejiiJaaskessa
Jq nuopqlavqt kanlokesal
veronmaksajina
talonpoikia
ne vain tdivqolle savaqa,
uusipelto hur hiljallensa
loykirjallisetmerkinnatPesseista
Ensimmaiiset
metstinkeskelle aukeaq.
tyr'at,kun KustaaVaasaalkoi vaatiavoudeiltaan
veroista.J,iaskesse
tilityksieheidankeraami$aan
Heikkolme
verotalonpoikaa:
asuimonna 1543
ki, Martti ja Reijo Pessi (Grels, Hirul, Marti
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ptrstr. Merkintatapa(ortografia)oli tuolloin
viela outo,muttakun talollistennimet toistuivat
myohempinAr,uosina samassajiirjestyksessa,
heistAsaadaan
tarkempaa
tietoa.He olivat todennAkoisestiveljeksia,silla kaikkien isdnnimion
Martti,joten isiiii Martti Pessiavoidaanpitiia suwn kantaisanii.SukunimeksivarmentuuPessin
(Pessinen).
Sekinoli kirjoitettumonineri tavoin
horjuvanoikeinkirjoituksenruoksi, esim. 155.3
Pessi, 1551Pessei,Pessu,1551Pdssinen,1555
Pessulen,1557pessin, 1556 Pessinja 1561 Pesin, 1606 Pd;si ja 1663Ptissinen.Suomenkielen nimiarkisl.ossa
lbydetytmuodotpesrr. pesvnen,peszitrc,pessiun,pessinn.
Etunimiiikin on merkitty lahes nykyisten
kalttdnimienIapa n: 1651Heich, Marli, 1555
Heikija Ma i, 1557Ueicki,Heiki.
Aluksi Jaasken
voudintileihinei oltu merkitty
kylAnnimia.Vuonna 1557Pessienasuinkyl6oli
Pessilankyla @essikiby), joku vuosi myrihemmh larvi (Jtirffui) ja sitten Jarvenkyla(Jdrfienkrjla). Nain ollen nii'4t?iasilta, etta JaiaskenJarvenkylAoli Pessiensuwn alkukylA.
ja
Jaaskessa
maksettiinmaaverotkokoveroina
apuverotsawlukujenja jousienmukaanlaskettuina.EraissatilityksissaPessientaloistamainita.znvero 2-3 jousta,jousi tarkoittaaveronmaksukykyista mi€sta. Pessientaloissa oli siten
useampiperhe.YleensiivoudintileistA1500-lur,ulla niikyy, etta Pessienkolme taloa Jarvenkylassiiolivat vakavaraisiasilla verotpystyttiinjatkuvastimaksamaan.
Verot kerattiinJiiaskenhallintopitajiistaneljanneksienalueilt4jotka kasittivatnoin 30 kokopuolestaanolivat
veron taloa. Nelj:inneskunnat
jakautuneet
nautakuntii4joista keriittiinkymmenenkokoveroa(taysveroa).
Aikoinaankoko nautakunta(notslag)oli maksanutveronaruosittain
yhdennaudan,mistetuleesennimitys.Mytihemmin nautakuntavastasiyhteis€stijoistakin maaratyistaveroistaja taysverontalot olivatjakautuneetpienempiinosaveron
taloihin.
Esimerkiksivuonna 1554 Heikki, Martti ja
Reijo Pessisenloytyvat sellaisennautakunnan
jossatalonpojatmaksoivattiloiltaan
luettelossa,
veroinaruista5 pannia,pitkiArukiita yhdenpannin, maltaita4 panni4pitkia maltaitayhdenpan34

nin, kauraapanninja liinoja eli kangasta.Kaikki
vietiin Viipurin linnaansotilaitajarakentajiavarten.Nautakunta
piti ylla linnassapitkzuneli koko
ja'bilktt rukiitja mqltaat"
vuodenolevaamiesta.
oli tarkoitettuhanenelannokseen.
Viipurin linja sen vaen ruokkiminenainan varustaminen
heuttivatmonialisAveroja.
Kun Jiiaskenpitajestd1560maksettiinhopeaveroa,Heikki Pessioli worostaanepakiitollisesja veroa
sa tehtavAssA
nautakunnan
esimiehenA
ylimiiiiriiinen
keriiamassa.
Silloin tarvittiin
vero,
koska kuningasEerik XIV valmistautuikosiomatkalleEnglantiin.
Heikki Pessinen
oli kariijillakinlautamieheniikin, muttamainitaanmy6ssakkoluettelossa.
Pessiensukututkijatovat voineetldytiiAmonia varhaisiatietoja esivanhemmistaan
sen ansiosta,ettAKustaa Vaasavaati voudeiltaantarkkoja tilityksia. Kuuluihan Jii?iski Karjalassa
Ruotsinpuolelle.

JiidskenPesseista
ja ratsastalollisia
tuliknaapeja
Jii?isken
Pessienhistoriassaalkoi uusi sotilaalli
nen vaihe l5OOluvunloppukymmeninii.
Rajalla
oli levotonta:ryosto-"havitys-ja kostoretkiA
molemmin puolin. Kun Ruotsi alkoi laajentaavaltaansaitAAnpiiin, se heijastuiJiiaskessa
verotaIonpoikienelamiiiin.
Viipurin linna oli valtakunnan
turvan4 mutta
se ei suojelluttalonpoikiakylissdiinrajan takaa
tuleviltaryostdpartioilta.
1570alkoi Venejaie
vastaansota,joka kesti25 vuottaja sai mytihemmin
nimerrpitk i vihs.
Viipurin linnanisiinta lAhetti rajan taakse
Rajal"kielitaitoisia"karjalaisiavakoilutehtaviin.
la asuvattiedustelutalonpojat
olivat hyvin perilla
ja he osasivat
teistdja kulkuyhteyksisla
rajaseudulla tarpeellisenvenajankielen. Heidiin avullaanoltiin selvilliivenalaisten
sota-ja partiojoukkojenliikkumisestarajantakana.
Aatelisenratsuviienrinnallealkoi kehittyataMm. Je.iisken
talonpoikainenratsumiespalvelu.
lollisistakerattiinkokonaisialippueita,jotka ei-

muttaheidiinoli
vat olleetvarsinaista
sotavaikea,
oltava valmiina aina kaskyn saatuaan.Kukin
ja miehenkuninkaanpalvemiesvarustihevosen
lukseen.Lippueet(300hevosta)kavivdtrajanIakanaottamassa
selviiavenaliiisten
aikeistajarankaisuretkillii.
Kuningasantoi heille palkkioksivapautuksen
veroistakuin aatelisilleik,ian (mikofilmi ES899, v. 1594). Heita ruvettiinnimittamiianvapaatalonpojiksi
eli knaapeiksieli knaapiratsastajiksi.
Pesseista
knaapejaovat olleet ainakinReijo,
jotka on mainittusotilasOlli ja Niilo Pessinen,
lAhteissaknaapeinauseaankertaan.Kun Klaus
Fleminginkirjeessii1591 verovapauden
sai 54
JiiAskenmiesta, mukana oli Reijo Pessinen
(GrelsPessin).
Vapauskirjeessa
seuraavasti:
NcincijdljempAncimainitul htaopit eli vapqqlalonpojat olivqt mukanqsiind suuressasotqretkesui, jonka jalo 1a hyvdsukuinenhero, hera
Klaus Fleming, Wihn vapaaherra,marsalkkaja
Stomen sekj Liivinmaan sotaeverstija on edelI{imqiniltu herra Fleming anlqnut n{iille jciljempcind mainihille lqlottpojille vapauden taloissaan kuten hcinenherruuskuntansakirie ilmoittqqpctivAfiyna
27. elokuuta1591.

RuotsivalloittiKdkisalmenlddnin,
Pessientulevanasuinseudun
Kun ruotsalaisten
sotapiiallikko
Pontusde la Gardie marssittijoukkojaan Jiiiiskenkautta kohti Kiikisalmea,se vaikutti talonpoikienkinel,imaan.
Sotajoukkojaoli ruokittavaja avustettava.Mukana oli tykkejakinja matkallaoli raivattavatie yli
soidenja metsien.Tykkitien muistonapuhutaan
Puntuksen
silloistaja Puntuksen
kaivannoista.
Pontus de la Gardien valloitti Kzikisalmen
ympaixistoineen
1580.
Kakisalmenliiiinin karjalaisettalonpojatasuija taistelivatVenajan
vat entisenrajanitApuolella
puolestaruotsalaisia
vastaan.Viikeiipakenipiilopirtteihintai kauemmaksi
Karjalaan.Paljontaloja oli poltettu,jotta sotilaillaei olisi suojaaK?ikisalmeapiirittaessailin.
Kaukolanpaikannimistdssa
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on sailynytmuistojatastaverisestasodasta;
Pontuksenhaut4 Surmakorpi,
Verikumpuja ltkuniitty.
Kaukolassa
oli ollut Novgorodinhallinnanaikaan5l taloa(v. 1500,Soininen:
45) muttasodanaikanase oli autioitunutniin- ett6Pontuksen
pitd€ssiiKiikisalmenaluettahallussaan
oli Kaukolassaoli vain 13 veroa maksavaataloa (v.
1591-Soininen:
55).Tiedoissa
mainitaan
sukunimiiikin, muttei PessejA,sillA vastamydhemmin
Kaukolaoli Pessienasuinpaikkana.
Ruotsalaisten
miehitysaikapaattyi Tayssinanrauhaan 1595,
jolloin Kiikisalmija Kaukola luovutettiinvielii
takaisinVenajAlle.
Epavakaiset
olot jatkuivat kunnes1611PontuksenpoikaJaakkode la Gardievalloitti uudelleenKiikisalmen.Talla kertaaStolbovanrauhassa 1617raja siirtyi kauaksi,kun Inkerinmaakin
joutui Ruotsinyhteyteen.Silloin otettiinhaltuun
Pessinsuruntulevatkotiseudut.
SodissaautioitunutKiikisalmenymparistosai
paasukkaita,
kun osapaennutta
karjalaisvAestoii
ja
lasi takaisin muualtaSuomesta
tuli uudisasukkaita. Kaukolassaoli woden 1617 verotietojen
mukaanjo 36 taloa(Soininen:57), muttasilloinkaannimeiiPessiei vielii mainitatalollisina.
EnsimmiiisenkerranPession mainittuKaukolanmaakirjassa
1645,jolloin KoverilankyldsPessija Antti Lausii asuivatJaakkoPekanpoika
rinpoikaPessinen.
Jo 1639JaakkoPessinenoli
ollut karajilla.Kerronmyohemminlisiiii Pessien
tulemisesta
Kaukolaan.

JiitiskenPessitratsumiehina
Ruotsi laajentuisuurvallaksi.Vaikka Stolbovan
rauhassa1617 valtakunnanraja oli vedetty
kauaksiJadskestd,
asukkaateivat silti valttyneet
sodilta.KustaaII Adolf vei Ruotsinja Suomen
joukot Saksaansotimaan,jo wonna 1618alkoi
kolmikymmenmotinen
sota.
ja
Ruotsitarvitsiyha vahvempiasotajoukkoja
jarjesteli armeijaansauudella tavalla. Jaasken
vauraistaknaapitalollisista
1600-luurllaratsastalollisia.

Myos Jarvenkylassa
molempienPessiliintalojen isannatryhtyivatratsastalollisiksi.
He ratsastivat itse, muttavarustivatuseinmyrispoikansa
ja saivatsiitaverovatai veljensaratsumieheksi,
pauksiatalolleen.Ratsumieheksi
haluttiin mieluummin kuin jalkaviikeerqolihan ratsumiehen
liikkuvampaaja seikkaieldmAvaihtelevampa4
lujataynnaeikaniin rasittavaa
kuinjalkaviien.
Sotaanoli kuitenkinlahdettdvakauasmeren
taa. Hakkapeliitatpalasivatkolmikymmenwotisestavain harvoin. Henkikirjoissanikyy, efta
Pessientaloissaasui suurperheitA,
usein kaksi
joskuskolmekin,lisiiksiratsumiehen
isantaparia,
vaimoja useinmy6sratsumiehen
leski.
Kaikilla Pessienkaiin
miehillii ei ollut varaa
ja niin he joutuivat sotaryhtyd ratsumieheksi
joistaoteniinkymmenen
\aenkulsuntoihin,
miehen joukosta yksi knihdiksi. Jotkut muuttivat
kutsuntaavalttaakseen
Kakisalmenlaaniin,josta
sotavakea
ei otettu,koskaseoli valloitettuamaata. Virkami€hiAoli varoitettu,ettii karanneitasotilaita ei saahatyy.ttaaenempa4etteivathe lahtisi
puolelle.
naapurimaan
Jaaskessa
vouteja harmitti ja he kirjoittivat
joilta ei voiluetteloitakaranneista
talonpojista,
nut saadayeroja.PessejA
on karanneiden
luetteloissakin.Sotavaenotot saattavatolla yksi syy
Pessienkinmuuttamiseen
Kakisalmenlaaniinja
siellaKaukolaan.
KutsuntojenlisiiksiKarjalassa
varvattiin1644
rakuunarykmentti.Pessisialofyy rakuunarykmentinrullistakin.JiiiiskenVirolan, Hamalanja
Rouhialanrakuunataloissa
oli isant?ina
Pessinen.
asuirakuunataloa
rakuunakapteeni
Jarvenkylasse
1635 1665.
Hannu(Hans)Pessinen
Viirviiys jatkui ja viele 1676 elokuussaoli
jossaJaiasken
Tukholmassa
katselmus,
rakuunoiKiiytiin
ta oli mukanakolmessakomppaniassa.
1676Lundin
sotaaTanskaavastaan.Joulukuussa
rakuutaistelussakaatui viisi Pessinen-nimista
naa.

on ldytynyt kaikkiaanyli 30
Sotilastiedoista
Pessii!jotka ovat palnimeltamainittuaJaasken
velleet ratsumieheniitai rakuunanakuninsasta
l600lumn aikana.
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Pessisid
1600-luvulla
luottamusmiehind
Jaiiskessa
Pessiensuku kuului l600luwlla arvostettuihinkantasukuihin,
mika nakyysiita,etta
heitaoli pitkiiaikaisinalautamiehina.Lautamieja tilallinen.Mainithentuli olla hyviimaineinen
joka oli lautamieheni
takoon Heikki Pessinen,
liihes 30 wotta (1644-1670)ja Reijo (Grels)
joka oli jopa laamanninoikeudessa
Pessinen,
lautamiehena(1644). (Ycinen: 688, 701) Aryokkain tehtiivaoli Heikki MaunonpoikaPessisella,
joka l?ihetettiin
edustamaan
talonpoikiavaltiopaiivilleruonna1654.(Yldnen:s. 542.)
NykyistenPessienmielestii on harmillista, etta historioitsijaAulikki Ylonen on suomalaistanut l600lu'"un asiakirjoissa
esiintyneen
nimen
ja
PessinmuoloonPassinen
eikdvarhaisempaan
mielestammeparempaanmuotoon Pessinen.
Yldsenhistoriakidassa
on jopa kuvakopiolautamiestenluettelost4jossa nakyy nimi Henrich
(viiskanta).
Pessinja hanenpuumerkkinsa

Pessienvakilisaantyi
PessienmaiiiriinlisiAntyminennakyymydssiina,
ettasukunimea
alkaal6)tya sieltataaltamuualtakin. TurunkoulussaopiskeliJohannes
Yrjdnpoika Pessi1684.Hauholtaldlyi kuolleidenluettelostaSimoPessi.ViipurissaRomanovinkuormarenki
Hauskasattumaon, etta myosKangasallaon
asunut1607 1609ratsumiesHeikki Pessiyhta
Sorolaankuulunuttataloa.Kerroin sukukokoukhanestiifiktiivisentarinaq
senohjelmanumerona
jonka mukaanHeikki PessitapasiKaarinaMaununt)ttifen ja ratsastiKangasaltaLaiska-Jaakon
mukanaKarjalaan.Tarinassajatin hanetKaki
salmenlinnaanja Kaukolaansukuajatkamaan.
Tod€llisuudessa
Jaasken
tiedoistaltlytyy sopivan
joka onjopavoiikiinenratsumies
HeikkiPessi,
Kansasalla.
nut asua

Pessienasettuminen
Kaukolaan

aikaisemmallaasuinpaikallahankittuun vaikutusvaltaan.
PessitasettuivatKaukolassaensiksi Koverilan
Kaukolaja Jii?lskiolivat siis l600luvulla samalla
ja
kyliin (suvun alkukyliii), my<ihemJiirvenpiiiin
puolenrajaa,molemmatRuotsinpuolella.Kun
min
heitii
muissakin
kylissa.
oli
Kakisalmenseutuoli Ruotsinhallussa,venalaiset
Kaukola oli voittomaata, jossa ruotsalainen
joukot vuorostaa.n
yrittivaitsaadasitaitselleensodassa1656-58.Linna pysyi ruotsalaisten
hallus- hallintotapa ei heti tullut kaltt66n. Maa- ja hensa,muttamaaseudun
viiki oli joutunut kii-rsimiiiin. kikirjoja on vahiinja tiedot niukkoja. Mutta karaSotahavitti qen,minka rauhanaikanaoli saatu jiikirjat kertovat alkuajoistaja oloista Kaukolassa. Lainaus Pessiensukukirjasta:
rakennettua.
Venalaistenpuolellaollut keikanKtirtijilld 1666.laakko Olhnuora.lcirvenpciri;uskoinenviiki pakenija syntyikarjalainenasutus
ki valilli, elld hcinen rutapurinsa Esko Pessinen
ja TverinKarjalaan.
Inkerinmaalle
samasta Lyldstd oli hakannut Olkinuorqn kaskiKaukolaanjiii autioituneita
tiloja Jaaskenliinaan vierestd maakappaleen, jonka Olkinuora
kav,iestonasuttamiseksi.
Matka ei ollut ollenoli qikonut hakata, 1a ajanut fuinet pois. Esko
ja
pitkii
kaan
vesiteitiikin voi kalttaa. MaakirjasPessinen
osoitli leutqkurutqn todistaessa, efta
perhetta.
sa 1645oli kaksi Pessin
Vuonna1683
han jo kolme wotta sillen oli alkanut raivalq lci1724oli
oli jo 6 Pessienperhettiija henkikirjassa
l.i meaksppalettd. Kun yhteismetscicikin oli vienoin l5 perheellistii
Pessiii.
ressd iittdvcisti, pddtettiin, efta kumpikin ssq piKaukolassaPessienlukumiiiirii lisaiiintyi suuresti.Pessioli Kaukolanyleisin sukunimi1800- tciii sen, minki oli hakannut.
Tuomas Pessid .Jcirvenpdcislcisqkotettiin kollulun puolivalissA.
mella
rutrkolla, kosks fuin ei ollut tulfut kircijilPessejiiilmaantuimytisKurkijoelle,Riiisiilii?in
le. Yrjit Pessi syytti lrcintci siitci, etld hcin oli vctja Kakisalmeeqjossa muuanTuomasPessioli
rastanut Yljo Pessilki rautalapion. melsaiski jq
toiminut karrynpyatrantekijanaja vannoi porvapantannut
sen kshta hryqrit(mlqria vastddn.
risvalan1682.TuomasPessioli myohemminluVttonna
1697 lautamies yrjd Pessi oli haasbja
vattomastimyynlt suola-a tupakkaaSortavalan
nut kircijille Heikki Olkinuorsn, joka oli velkut
seuduilla,jossanimismieshiintii kovisteli.Niinii
Mikko llolle 2 tynn riA jd 4 kapp&t ruistq, jotka
aikoinahankaupank6ynnistiioli tarkat miiiiriiykoli 3 wotta sitten lainqnnut kylvosiemeneksi. OIsetja rajoitukset.
Pessiensurun tutkijoilla on into ldlteiaasia- kinuota lunmtsti velan, mutkt ilmoilti, ettei tule
kirjoista merkintoja Kaukolaanmuuttamisest4 kirrijille, koska ei pyslyisi ntiirr.i kalliina aikoina
maksamutn lain<amsa (kuolonwodet 1695 97).
jotta he voisivat yhdistii.?iJiiaskenja Kaukolan

sukulinjoja.Yksi merkintiion lO'tynyt. Kaukolassa Aloniemen Pessiensukuhaaranesi-isd
J,iaskessa
fiedet?i?in.
Rouhialanrakuunatalonvanha isiinta on muuttanut kahden pojanpoikansa
kanssaKaukolaan.
Muiden sukuhaarojenmuuttaminenKaukolaan on tapahtunutaikaisemminja heidan kohdallaantaltynee tyrtyii piiiiteltyihin tietoihin, mikiili tuomiokirjoistaei loydy asiaan valaisua.
ja Kaukolassaon PesseillasaKoskaJiiiiskessii
moja etunimia,voi siita tehda johtopiiatoksia.
Ajan tapaankuului antaapojalle isoisdnnimi.
Useat Kaukolaantulleet Pessit olivat uudella
heti lautamiehina-mika viittaa
asuinnaikallaan

Pohjansotaja isoviha
sekauusir4a1721
SuuriPohjansotaa.lkoi1701ensinLiivinmaalla.
VenaleisotmiehittivatKarjalan1710.Silloin alkoi veniilaisenylivallan aika, jota mydhemmin
isoksivihaksikutsuttiin.Isonvihanj?ilkeensolmittiin Uudenkaupunginrauha 1721ja raja jakor
karjalaisenvaentaaskahdenvaltakunnanalueille. KaukolanPessitjaivat rajanftapuolelle.
Venajii?inliittymisestahuolimattatsaari salli
Kadalan viiestiin saillttiiii vanhanyhteiskuntajar-

jestyksensd
ja uskontonsa.
Ruotsinvallanaikana
l600luvulla Kaukolaanoli vakiintunutluterilainen kirkko, joka sililyi. Vuonna l75l alettiin
pitiiii kaikistaihmisistiikirkonkirjoja
Kaukolassa
samaantapaankuin muuallakinSuomessa.
Siksi
on ollut mahdollistatehdasukututkimusta
Pesseistamyiis ajalta,jolloin Kaukolakuului VeniiJaan.
Rajajakoi Pessienasumatalueet,iuan Vendjaanjai Kaukolaja l,lnteenRuotsinpuolelleJaiiski.
j aivat 1721rajanIiinsipuoPessiset
Jiiiiskessa
Ielle.Heidanasemansa
Jii?iskessa
huononija lukumii?iriiviiheni. Ruotsalaisetantoivat taloja
ja aatelisille.Jiirvenpalkkioksisotapiialhkoille
kyliin Pessi16
oli l690luvulla majuri Kylanderin
ja talonviimeinenisantii,entinenratsashallussa
talollinenAntti Pessinenoli hanenlampuotinsa.
Talostatuli rustitila(rustinghemman).Jiirvenkylan toinen PessilasekanaapuriSopanenolivat
Talot olivat luutnanttiAminofin
augmenttitaloja.
1733.
omistuksessa
ja Hamalasse
Rakuunataloista
Jarvenkylassa
ja
tehtiinrustitilo.ja niistii hiivisiviitPessi-nimiset
isinniit. Rouhialanrakuunatilanisanta muutti
Kaukolaan.
KirkonkirjoissaP€ssisiamainitaanitsellisini;
renkeiniija piikoinaja viela I8oolulun vaihteessakirkonkirjoistaloy,tyymuutamaPessinen.
Pikkuvihanjillkeen 1743myiisJaaskiliitettiin
kun rajasiirtyi liihelleHamrnaa.
Venajaan,

sota1808-1809
Suomen
Kun Suomensotaloppui 1809,raja siirtyi kauas
Ianteenja koko Suomiliitettiin veniijaan.Tilanjo aikaisemmin
kuuluneessa
Kaukone Venajaian
lassamuuttuivasta1812,kun VanhaSuomiliitettiin hallinnollisestimuuhun Suomeen.VaurauskinlisZiiintyi.Kaukolassaostettiin 18001upaljon kruunutalojaperintdtawn puolivAlissS
oli myds venajiinkieliloiksi, tosin asiakirjoissa
nensivu.
YhteysVeniijiiiinniikyi mm. kaupankayntina
Pietariin,vaikka matkaoli aika pitkii. Venajalfii
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tuli myos vaikutteita talouden ja kulttuurin
alueella.Olihan Inkerinmaallaesim. melko kejo 1800Juwlla.Myds
hittyny kansakoululaitos
Kaukolassaperustettiinkansakouluja,Pessien
suvussaon jo varhain ollut monta kansakoulunopettajaa.

1917Suomiitsendistyi,
Suomen
sodat1939-1944
historia,SuomenitsenaistymiViime vuosisadan
yhnenja sota-ajatovat kaikkiensuomalaist€n
vaikutti tietysti
teistahistoriaa.Itseniiistyrninen
Maanviljelysja muu
PessienoloihinKaukolassa.
talouskehittyivat.Pessejalaihtiopinteille.MainittakoonHankkijanpaiijohtajaViiin6 Pessija
KemiranjohtajaworineuvosYrjo Pessi.
johtivat;otkut PessittoimiElamenolosuht€et
Vaikeimaanammatti-ja tydvaenyhdistyksissii.
na pula-aikoinaheitii siirtyi (ns. loikkasi)NeuvostoliittoorLmissa osan kohtalonaoli joutua
Stalinintenorinuhreiksi.
piiivSTalvisota
viimeisena
alkoimarraskuun
Kaukolaja Raina 1939,muttaPessienasuinalue
rajasta,€ivatkajoutuneet
salaolivat kauempana
suoranaisesti
taistelukentaksi.Naisia ja lapsia
1940.
evakuoitiintammikuussa
ja Kaukolaoli tyhjenRauhatuli 13.3.1940
nettdvAsuomalaisista.
Ns. valirauhanajanP€ssit
olivatevakossa.
l94l (25.6.1941)
alkoijatkosoJuhannuksena
Kaukolan
takaisinelota. Suomalaiset
valtasivat
kuun alkupiiivinii,osavakeepalasisinnejo syksylla. Uutta rakennettiintulevaarauhaavarten.
1944alkoi toiMutta toisin kiivi. Juhannuksena
nen evakkomatka Kaukolasta. Syksyllii
(19-9.1944)allekirjoitettiinvaliaikainenrauhansopimus.
Pessiensuku joutui jattamaanwosisataiset
muttaPesKaukolaon menetetty.
asuinsijansa.
ja
laajentunut
levinnyt
elinvoimaisien suku on
senaymp,iri Suomen,jopa maanrajojenulkopuolellekin.

Loouksi
Ydtt Kokko teki aikoinaan sadullaanPessija Ilpeikko
/usia sukunimemme
tunnetuksi.Sadussa
ja keiju Illusia illuusioiPessiedustipessimismiii
tuntota. Kokko kuvasikirjassaansodanaikaisia
jaan:
Luulen, ettd sielussani on Pessilki suurempi
sqnwqlta kuin lllusialla. Ei ole lryljeksitkivd
Pessinvaroituksia,jq L{i,tumon eldmdssdonkin

paras toimiq Pessinohjeidenmukaan.Kuitenkin
fiyt y seuruslell{t myits Illusian ko$sa , sillct
muutoin elcimtion vaillq sisdhixija drvotontq
Kokon sadussakeijukainen Illusia voitti talven pimeydenja kylmyydenPessinrinnall4 heisai alkunsauusi elama.Samoin
dainpesassaan
Pessiensukuon selviytynytsodanjalkeiseenvaloisamoaan
elamiiiin.
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