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Porin jalkavdkirykmentin sotilaat suuren Pohjansodan 1 700-17 21 aikana

Matti J Kankaanpii2i

Ruotujakoinen Porin liiiinin jalkaviikirykmentti perustettiin 1694. Ktiytetiiiin siitii yksinkertaisuuden vuoksi nimitysta
Porin rykmentti. Sana perustettiin voi antaa viiiiriin mielikuvan niinkuin olisi sgrtynyt uusi yksikk<! ja siihen otetru
tuoreet ja nuoret miehet. Periaatteessa muutos ruodufirksesta ja sen pohjalta tapatuneesta vaenotosta vakinaiseen
sotamiehen ylliipitoon eli ruotujakoiaitokseen oli huomattava ja tiirke?i. Mutta rykmentti ja komppaniat olivat jo
olemassa vaikka tiettyjii jiirjestelyja tapahtui. Kirjallisia ruotusopimuksia ei ole siiilynyt eikii ruotujakolaitoksen
alkuvuosilta 1690-luvulta ole Porin liiiinin alueelta sAil).nyt yht,iiin katselmusrullaa sotilaista. Mutta vertaamalla elokuun
alussa 1700 tehrya rullaa vuoden 1685 katselmusrullaan, joka on viimeinen tiiydellinen katselmusrulla ruodutuksen ja
vaenoton ajalta, niin yllafiaviin paljon on samoja nimiii huolimatta aikaerosta. Siis kafiinndssii suurin osa vanhan
vaenoton miehistii muuth-ti wonna 1694 ruotusotilaiksi. Tarkempikin tutkimus on mahdollinen, mutta mm. luetteloiden
erilaisen laadintatavan takia tydliis. Tietty virhemahdollisuus on olemassa, koska sotilaina on voinut olla periikkiiin kaksi
samannimistii miestti, ellei muista liihteista saada tAydentevaa tietoa.

Otoksena tutkin Ruoveden komppanian ruoveteliiiset ruodut, joihin sisiiltyviit myds Keuruu, Ahtiiri, Kuru ja Virrat.
Ne kiisittiivtit neljii komppanian 6:sta korpraalikunnasta, siis kaksi kolmannesta komppaniasta. Korpraaleista kaksi oli
samoja 1685 ja elokuussa 1700: nro 22 Yrjd Savo ja nro 65 Tuomas Topiaanpoika, ja miehistii ainakin 12 lienee ollut
samoja (ks. liite 1). Siis noin 20 % miehistii oli vanhoja viienoton aikaisia miehiii. Osuus on varsin suuri, koska noihin
15 vuoteen sisiiltyviit vuosien 1696-97 suuret kuolovuodet, jotka verottivat yhtii paljon sotilaita kuin muutakin vaestd'a.
Siinii oli miehiii ruodutuksista ruosilta 1616-84. Tiedossani ei ole, ettii vuoden 1684 jiilkeen olisi ennen
ruotujakolaitoksen perustamista viienottojfiestelmiillii otethr uusia sotilaita.

Pohjansodassa oli monta vaihetta

Pohjansota oli pitkii sota. Se kesti taydet 21 wotta ja siinii oii monta vaihetta ja monta sotanAftiimda. Seuraava lyhy
katsaus on tehty Porin jalkav?ikirykmentin niikdkulmasta. Sota syttyi maaliskuussa 1700 saksilaisten yrifiaessa
ylliityksellii vallata Riika, joka oli silloin Ruotsi-Suomen viikiluvultaan suurin kaupunki. Sotaa kiiyiin useita vuosia
Suomenlahden eteliipuolella ja Viipurin takana. Se vaihe, joka kesti l.uoteen 1 7 10, voitaneen nimetii taisteluksi Baltiasta.
Siihen sisiiltyy yksi sodan kuuluisimmista taisteluista, Narvan taistelu 20.11.1700. Taistelu Baltiasta piiiittyi kesiillii
1710, kun veniiliiiset valtasivat viimeiset siellii ruotsalaisten hallussa olleet kaupr"mgit Tallinnan ja Riian.'

Ratkaisutaistelu Veniijiillii alkoi, kun Kaarle XII suuntasi piitiameijansa Veniijdii vastaan v. 170'7. Hiin miiiirtisi
Lewenhauptin liihtemiiiin fuiasta pienemmiin armeijan kanssa yhtyiikseen piiiiarmeijaan. Raskaan kuormaston
hidastaessa etenemistii Lewenhautp ei tavoittanut Kaarle XII:ta ajoissa, ja onrristui liitFJ/mAein piiiiarmeijaan vain
jdttiimdlld kuormaston. Hiin kiivi kenttiitaistelun veniil2iisten kanssa Lessnajassa, jossa puolet joukoista joko kaatui tai jiii
vangiksi ja vain toinen puoli piiiisi liitrymauin Kaarlen joukkoihin. Taisteluvaihe Vendjiillii paaffyi Pultavassa, jossa
Kaarle XII kiirsi koko sodan ratkaisseen tappion. Ne, jotka eiviit kaatuneet vietiin eri puolille Ven2ijiiii vangeiksi. Vain
Kaarle itse pienehkdnjoukon kanssa pelastautui Turkkiin

Sodan kolmatta vaihetta voidaan kutsua taisteluksi Suomesta. Se alkoi veniiliiisten hydkkdyksellii Viipuriin, jonka he
saivat haltuunsa kesiikuussa 1710. SitA seurasi pari wotta, joiloin kdytiin sissisotaa Suomenlahden rarurikolla ja
Kaakkois-Suomessa, ennenkuin veniiiiiiset ryhtyiviit uudelleen etenmAiin. Eteliiisen Suomen osalta ratkaisutaistelu
ktiytiin P?ilkiineen Kostianvin'alla lokakuussa 1713. Tappion jiilkeen ruotsalaiset vetayryivAt Etelii-Pohjanmaalle, jossa
kiiy'tiin vielii kirveleviimpi tappio Isonlcyrdn eli Napuen taistelussa helmikuussa 1714. Joukot peraijntyivat
pohjoisemmaksi. Kajaanin linna joutui veniiitiisille vasta 1716 ja sen jiilkeen ruotsalaiset vetaltyiviit Pohjanlahden taitse
Ruotsin puolelle.

Isoksi vihaksi on totuttu sanomaan sitA suuren Pohjansodan vaihetta, jolloin Suomi oli ventilziisten miehittiime.
Nimitys isoviha on mydhdissyntyinen. Sodan jiilkeen kziytettiin useimmiten ilmaisua venalaisten vallan aika (ryska
dvervtildets tid) ja sita edeltiineestii ajasta ilmaisua "ennenkuin veniiliiiset tulivat" (ftire ryssarna kom). Jos ajatellaan
Porin l2iiiniii eli Porin jalkaviikirykmentin viirviiysaluetta, niin isoviha alkoi vuonna i713 ja piiattyi rauhan tultua.
Sotilaallisesti Suomessa kaytiin silloin jonkun venan sissisotaa erityisesti Sisii- ja Pohjois-Suomessa.

I 
Tiivis yleisesitys suuresta Pohjansodasta on UlfSundberg: Svenska kig l52l-1814, Lund 1998, s.278-316. Sodm alusta Baltiassa vuosina l?00-

t70l on uusin tutkimus Milgus Laidre; Segem vid Nma bitrjm till en stomalds fall, Falun 1996, ja Kaarle XI Venajan retkesta Peter Englund:
Poltava, Helsingborg 1989 (mytis suomemettuna).
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Sodan loppuvaiheessa veniil2iiset saivat Suomessa hallirnolliset olot jiirjestykseen. He keriisiviit Suomesta veroja
omien manttaaliensa pohjalta. Sarnojen manttaalien mukaan he ottivat myds sotilaita wonna 1720. Niiitii sotilaista
sanottiin manttaalimiehiksi, koska yhden manttaalin tuli asettaa yksi sotilas.

Kaarle XII palasi monen Turkissa vietetyn vuoden jtilkeen Ruotsiin ja pdiitti vallata menetetyn Suomen tilalle
Norjan. Hiin itse johti pii2ihydkkiiystii Etelii-Norjaan. Armfelt johti toista armeijaa, joka hydkk?isi tlrnturien yli
Trondheimia kohti vuonna 1718. Krur Kaarle XII oli kaatunut, hy<ikkiiys peAffyi ja Armfelt palasi takaisin hrntureiden
yli. Paluumatkalla uudenvuoden aikoihin 1719 suurin osa htinen miehistti2in jiii tuntueille tai piiZisi perille pahasti
jiisenidiin palelluttaneina. Sodan kahtena viimeisenii vuonna venziliiiset tekivAt haviryshyitkkiiyksiii Ruotsin rannikolle.

Rauha solmittiin Uudessakaupungissa 30.8.1721. Suornen alueesta luovutettiin suurin osa Viipurin Karjalaa
Veniijiille. Sotavangin piiiisiviit viihitellen palaamaan takaisin. Ne suomalaiset joukko-osastot, joita Ruotsissa oli
laivattiin Gevlestii Pot{anlahden yli Suomen puolelle ja kotiutettiin. Manttaalimiehistiikin ne, jotka olivat hengissii,
palasivat kotiinsa.

Porin rykmentti Baltiassa

On sanottu, ettii Pohjansodan syttyessa RuotsiSuomella oli sen ajan Euroopan paras armeija. Alku sujuikin
suunnitelmien mukaan. Porin rykmentti sai jo ajoissa talvella v. 1700 keskyn liikekaru:rallepanosta. Kokoontumis-
paikkana oli Messukylii. Rykmentissti oli 8 komppaniaa: eversti Johan Lorentz Creutz (1652-1702) itse johti
henkikomppaniaa (Karkun komppania), everstiluutnantti Gustaf Adolf Mellin Huittisten komppaniaa, majuri Lorentz
Lauterbach Kangasalan komppaniaa, kapteeni Magnus Kristian von Stefken Kokemiien komppaniaa, kapteeni Conrad
Jiiger Vesilahden komppaniaa, kapteeni Jakob Finckenberg Kyrtin komppaniaa, kapteeni Bengt Hom Euran kornppaniaa
ja kapteeni Krister Hom Ruoveden komppaniaa.'

Rykmentti liihti ennen maaliskuun loppua Messukyliist2i marssimaan kohti Viipuria, lepiisi siellii koLne piiiviiii, jatkoi
Nyenin Qrlevanlinna, nykyinen Pietari) sivuuttaen Narvan kautta Felliniin, jonne Baltiassa olevaa kentttiarmeijaa
koottiin. Riian kaupunki oli saksilaisten piidttiima. Porilaiset olivat mukana Georg Johan Maydeilin johtamissa
etujoukoissa, joiden tehtiiviinii oli yrittaa edetii Riikaan. Toukokuun alkupiiivinti olivat ensimmiiiset kahakat saksilaisten
kanssa, jotka periiyfyivat Vainiijoen taakse.

Marssin kowutta osoittavat karkaamistapaukset. Ensimmiiinen karkuri oli Juho Wik, joka karkasi Viipuriin tultaessa,
seuraava Tuomas Jaskara sieltii liihdettiiessti, useita miehiZi karkasi Nyenskantsista ja muutama ensimmtiisten kahakoiden
j?ilkeen 3-8.5 sekii yksi mies 4.7. Siihen karkuruus niiy'tiiii sen vuoden osalta jiiiirureenkinl

Rykmentti asethli Riikaan ja heiniikuussa 1700 siitA erotettiin kahden komppanian vahvuinen komennuskunta, johon
valittiin miehiii eri komppanioista. Ilmeisesti siihen valikoitiin nuorimmat ja reippaimmat miehet, koska se liihetettiin
kentalla operoiviin joukkoihin. Komennetut niikyvAt vielii 4.8.1700 Riiassa tehdyssii katselmusrullassa, mutta eivlit en?iii
seuraavien kuukausien rullissa, joten heistii on mahdollista tehdii luettelo. 20-21. heiniikuuta kApiin ensimmiiiset
taistelut, joissa porilaisia kaatui. Rullista ldytyy 5 haavoittunuttaja 4 kuollutta. Tiimiin "laukausten yaihdoksi" sanotut
ottelun jiilkeen armeija vetiiytyi pohjoisemmaksi. Vet2iytymisvaiheessa Ykskyliiss2i 11 porilaista jiii jiilkeen. Useimmat
marssilla jiilkeen jiiiineistii ldyfyvet sittemmin Riian varuskunnasta.

Syyskuun puoliviilissti veniiliiiset aloittivat sotatoimet Ruotsia vastaan ja ryhtyiviit pifuittiimeiin Narvaa. Narva oli
tiirkeii rajalirmoitus. Joskus 1600-luvulla oli ollut jopa suunnitelma siirtAa sinne valtakunnan piiiikaupunki Tukholmasta.
Kaarle XII nousi maihin Pemaussa 6.10. ja joukkoja keskitettiin Wesenbergiin. Sodan ensimmiiinen suuri kenttiitaistelu
kiiytiin Nawassa 20.11. Se pdetffi veniiliiisten tiiydelliseen tappioon. Mainitut kaksi komppaniaa Porin rykmentistii oli
taistelussa mukana. Siite kaatui everstiluutnantti ja kuusi miestii. Kaatuneiden nimet ovat selvitettiivissti mydhemmistii
rullista. Niiden joukossa oli 3.5. karannut Yrjd Paalanen, Keuruun Liesjiirveltii. Osa karkureista oli siten saatu kiinni ja
laitettu kenttiij oukkoihin.

Syksyllii saksilaiset olivat uudelleen ryhtyneet piirittiimAiin Riikaa, jonka puolustusta johti taitavasti piirustuksistaan
kuuluisaksi tullut Erik Dahlberg. Narvan taistelun jiilkeen Kaar{e XII asettui talvileiriin Tarlon liihisttille. Talvi oli riian
puolustajille vaikea, koska kauprurgin muurien sisiipuolelle levisi kulkutauti. Suurin osa miehistii oli sairaina
kuukaudesta toiseen ja hyvin monet kuolivat. Joulukuun alussa tehdystii kuukausirullasta ldytyy useita miehiA, joiden
kuolinpiiivii on sama kuin Narvan taistelun piiivii, mutta he kuolivat kulkutautiin Riiassal

- 
Erik Lindh: Kungliga Bjdmeborgs regemente, Helsingfors 1928, s. 73-74. J Mankell: Finska Armeens och Finlands Krigshistoria I, Stockholm

1870, s. 169-170. NAiden lAhteiden ohella yleislfiteinii, joihin ei ilmm erityista syytd viitata tilkemmin ovat K. O. Lindeqvist: Isonvihm aika
Suomessa, Porvoo l9l9ja Eirik Homborg: Karoliini Armfeltja kamppailu Suomesta isonvihm aikan4 Porvoo 1955.
" Riiassa tehty kuukausirulla 4.8.1700, IGA Rullor 1700: 4, mikok. K02812, ei siwnumeroita.
a 

On laskettu, e$A jokaista kaatunutta sotilasta kohti kuoli tapaturmaisesti kolme ja kuusi tauteihin. Erityisen koville joutuivat piiriteq^ kun suurr
joukko miehiii oli ahtaissaja alkeellisissa oloissa. Nuoret olivat alttiimpia kuin vanhat veteramit. Neljiimes sairauksistajohtuvista kuolintapauksista
sattui ensimmeisen palveluswoden aikma. Siit{ huolimana, etta epidemiat olivat kovia, sotilaiden hoitoon kiimitettiin tfiiin aikaa huomiota.
Riiassa oli pysyva sotilassairaalaja erityisid kasarmeja sairaille sotilaille. Laidre mt. s. I 84, I 88.
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Pahimmillaan kulkutautiepidemia ndytd?i olleen uudenvuoden 1701 aikoihin, josta se vahitellen keva2in tullen
helpofti. Tiiysi komppania on I22 miestii ja 6 korpraalia. Otetaan esimerkiksi Majurin eli Kangasalan komppania, jossa
oli 1.9.1700, kun kenttiiarmeijaan komeruretut olivat jo poissa riveistii 99 miestii ja korpraalia. Uudenuoden piiiviinii
1.1.1701 terveinii oli kaksi korpraalia ja 6 miest2i, sairaina kolme korpraalia ja 46 miestii, ja 17 miestii oli kuollut
joulukuussa, kuolleet mukaan lukien 69 miestiija korpraalia. Vappuna 1.5.1701 korpraaleita oli kolme tervettiija yksi
sairas, miehiii 20 tervettd ja I 0 sairasta, ja yksi mies oli huhtikuussa kuollut, yhteensii 35 miestii ja korpraalia. Seuraavan
vuoden aikana kuolleisuus oli viihiiistiijajoulukuun i701 alussa heistA ofijaljella 26.

Tiiydennysmiehiti Porin rykmenttiin nrli vasta kesiillii 1702. Kuitenkin jo marraskuussa 1700 oli komennethr
muutama upseeri Suomeen kapteeni Finckenbergin johdolla noutamaan uusia alokkaita. Tiimiin jiilkeen uusia alokkaita
lienee nrllut vuosittain eiviitkii taudit harventaneet joukkoja niin kuin ensimmiiisenii sotawonna.

Kun sotaa oli kiiyty muutama vuosi ja Baltiassa oli rauhallisempi vaihe vapauteftiin muutamia vanhimmista ja
palveluskyr.yttdmimmistii miehistii sotapalvelusta. Ohessa on kuvana alkusivu pienestii katselmusrullasta wodelta 1705,
jossa on katsastettu palveluksesta vapauttamista varten muutamia miehiii. Monet vapautettavista olivat uskomattoman
vanhoja, noin 70 vuotiaita, ja useimmat listan miehet olivat olleet mukana sodan alusta alkaen, viisi vuotta eli yhtti kauan
kuin viime sotiernme veteraanit kiiviviit talvi ja jatkosotaansa kaiken kaikkiaan. Siinii on mukana muutama vanhan
vAenoton aikainenkin mies. Vapauttaminen yleensii edellyni myds sitii, efta ruotu pystyi toimittamaan uuden miehen
tilalle. Esimerkit puhukoot puolestaan. Teksti on seuraava:

"Specification uppi det odugelige Manskap under Bitimeborgz Liihns Infanterie Regemente, som wid Inquisitionen
d: 4 Maij 1705 befururitz, att eij wijdare kunna gidra Kongl. Maij:tt nigon tienst, som Hermedh warder attesterat.
Nembl:n

Capitein Jegers Comp:e (Vesilahden komppania)
Gem(en) MArthen Paan, l, 67 &fu gammal, iir styffoch siuk som legat alltijd j Cassarmen och ingen tienst kunnat gi6ra.

Capit: Finckenb: C:e (Kyrrin komppania)
Erich Laki, 1, 70 ahr gammal, tient 45 ahr, har swaga Ogon, och alldeles odugelig, sampt ofiirdig pi wiinstra handen.

Capit: Rohrs C:e (Kokemiien komppania)
Corpo(ral) Sigfied Nordberg, 1, 70 &hr gammal, tiendt 42 6tr, swag i Ogonen och h6rslen, machtlds och styff.
Gemen Matz PAucka, 1, laam pi hiigra handen, si at han eij kan ftidra Gewiihret, alldeles odugelig, Gammal 45 6hr,
tiendt 25 6hr.

Capit: Falckenbergz (Ruoveden komppania)
Corp: Matz Borgare, 1,70 ahr gammal, 40 Alr tiendt, oftirmtigen och styf till nAgon tienst.
Gem: Erich Kicki, l, 60 ihr gammal, tiendt 35 Ahr, har swaga 6gon, och tAmviirck, intet Kunnat gi6ra tienst i 2 A'hr.
Jacob Kini, 1, 50 ahr gammal, 25 ah tient, har swaga 6gon, och af tAn'a wiirck siuckl., aildeles odugelig.
Matz Kifui, I , 50 ahr gammal, tiendt 22 ahr, har siwiil i brristet, lungome skadde, aldeles odugelig.
Henrich Kauthr, 1, ditdff, och har elack tarm, tiendt 8 irlr, gammal 45 ihr, odugelig.
Henrich Sylfuest, 1, alldeles ddiif, gammal och mahctlds, odugelig."

Selostetaan piiiikohdat. Marfti Paan oli 67-vuotias jaykka ja on maaffrut koko ajan sairaana kasarmilla tekemetta
palvelusta. Hiin ei ollut joukoissa sodan alkuvuonna, joten hiinen tiiytyy olla "tuore" alokas, joka tuli aikaisintam 1702
kesiillii. Se, ettA taydennysmiehenZi liihetettiin kankeita ukkoja, osoittaa kuinka suuri puute miehistii oli. Erkki Laki oli
7O-kymppinen 45 vuotta palvellut rnies, jolla oli heikot siknet, ja aivan kelvoton palvelukseen. Lisiiksi vasemmassa
kiidessA oli vikaa. Korpraali Nordberg oli yhtii vanha kuin Erkki, palvellut kolme wotta viihemmiin, silmiit ja kuulo oli
heikkoja, lisiiksi hiin oli voimaton ja kankea (iiykkii). Rivimies Matti Poukan oikea ktisi oli halvautunut niin, ettei hiin
pystyn)4 kasiftelemaiin kiviiiiriii. Hiin oli 45-vuotias ja palvellut 25 wotta.

Kapteeni Falckenbergin komppanin korpraali Matti Borgare oii my6s 70-kymppinen mies, joka oli palvellut 40
ruotta. Ikiiilmoituksiin ulee suhtautua tietyllii varauksella, ettii ne ovat likimiiiiriiisiii, mufta palveluswodet lieneviit
tarkempia. Ehkii vuonna 1665 palvelukseen nrlleella Matilla oli siten takanaan yksi aikaisempi, l670Juvulla kayry sota.
Hiinkin oli jiiykkii eikii kelvannut enAan mihinkeiin palveukseen. Matti samoin kuin Erkki Kokki ja Jaakko Korri olivat
Oriveden miehiii. Erkki ei ollut eniiiin kahteen woteen pysfynyt suorittamaan mitiiiin palvelusta. 5O-kymppinen Jaakko
oli ollut puolet iZistiiiin sotilaana. HZinell2i oli heikot silmiit ja hiin kZirsi kihdistd. Matti Kivi oli Keuruulaisesta ruodusta.
Ja hiinen rintansa ja keuhkonsa olivat vahhgoittuneet. Heikki Kauttu oli RuovedeltA. Hiin oli kuuro ja hiinellii oli paha
fyriivika. Vain 45-vuotiaana hiinen katsottiin olevan vanha. Heikki Sylvesti oli myds kuuro, vanha, voimaton ja
palveluskyvytdn.

Kolmikasrykmentti

Heti Pohjansodan syq/ftya huomaftiin, ettei ruotujakoinen sotaviiki riittiinyt. Kun ruotujakoiset joukot marssiteniin
Baltiaan, Suomen puolusilkseen ei jiiiinyt joukkoja. Siitii syystii jo huhtikuussa 1700 mahattiin, ettii kolme sotilasruotua



yhdessA aseftaisivat yhden miehen lisiiii. Niiin asetetnra miesta sanottiin kolmikkaaksi (triplering). Kolmen rykmentin
alueelta saaduista kolmikkaista muodostettiin uusi rykmentti, kolmikasrykmentti, joita Suomeen tuli jalkaviiessii kaksi.
Uudenmaan, Turun ja Porin liiiinien kolm.ikasjalkaviikirykmentistti Porin liiiinin osuus oli kolmannes. Kun tiissti
esityksessii ei seuata muita kobnikasrykmenttejii, niin keyteta:in siitii yksinkertaisuuden vuoksi nimitystii
koimikasrykmentti.

Syksyyn mennessA kolmikasrykmentit oli saatu muodostettua. Lokakuussa hrli miiiiriiys, ettii niiden tuli siirfa
Tallinnaan. Kotnikkaat osallistuivat kuukautta mydhemmin Narvan taisteluun, jossa kaatui kaksi kapteenia, luutrrantti ja
49 miestti. Rullien puuttuessa kaatuneiden miesten nimiii ei ole tiedossa. Elokuun lopulla 1701 kolmikkaista mAifAttiin
sadan miehen komppania Rappinin rajakylaiin vahvistamaan etuvartiota. Seuraavan kuun alussa veniilZiiset tulivat
kymmenkertaisella ylivoimalla. Menestyksellisestii puolustuksesta huolimatta ylivoimainen vihollinen piiritti osaston,
josta kaikki kaatuivat paikalleen. Kolmikkaista kaatui kapteeni, luutnantti, vtirnikki, 9 aliupseeria ja 74 miestZi.

Parin rauhallisen vuoden jiilkeen Pietari Suuri aloitti v. l'704 Tarton ja Narvan valtaukset. Kolmikkaista liihetettiin
Tarttoon palveluskelpoiset, joita oli vain 304 miestii. Heiniikuussa yli kuukauden sitkeiin puolushrksen jiilkeen soknittiin
aselepo. Jiiljellii olevat puolustajat saivat marssia vapaasti Tallinnaan, mufta pieni osa liihetettiin Riikaan.

Jiilleen kului muutama rauhallisempi vuosi kunnes kev2i?illii 1707 kolmikasrykmentti ma2irAttiin liitf)'mAiin
Kuurinmaalle koottavaan armeijaan. Tiimii Lewenhauptin armeija l?ihti liikkeelle vasta kesiillii 1708 ja kohnikkaat olivat
siinii mukana. Kolmikkaiden tappiot Lessnajassa olivat varsin huomattavat, joten piiiiameijaan yhtymisen jiilkeen
jiiljellii olevat yhdistettiin Vesterbottenin rykmenttiin, jonka riveissii kolmikkaita osallisn:i Pultavan taisteluun. Tiihiin
piiiitfyi kovia kokeneen yksikdn historia.

Kaksikaspataljoona

Kolmikkaiden siirrytfyii syksyllii 1700 Viron puolelle Suomi oli jiilleen ilman sitii puolustavia joukkoja. Marraskuussa
miiiirtittiinkin, ettii kolmen ruodun nrli hankkia yhdessii kaksi sotilasta. Sotilaita sanottiin kaksikkaiksi (dubblering).
Porin liiiinin alueelta muodostettiin kaksikkaista oma yksikkd, kuuden komppanian vahvuinen pataljoona. Se saatiin
koonrksi viihiin ennen joulua Messukyliiiin. Viisi piiiviiii mydhemmin se oli Tuuloksen Pohjoisten kyliissii, josta se
matuiittiin siirtymiiiin ensin Viipuriin ja sittemmin varuskururaksi Ivangorodiin.

Kaksikkaiden sotataipaleen alkuvuodet sujuivat rauhallisissa merkeissii ilman mainittavia kosketuksia vihollisen
kanssa. Kaksikkaat olivat Ivangorodissa yhii huhtikuussa 1704, kun veniiliiiset hrlivat valtaamaan Narvaa. Narva ja
Ivangorod saarrettiin. Narvan veniiliiiset valtasivat rynniiktillii 10.8, mutta Ivaangorodissa rynniikkd lydtiin takaisin.
Elintarvikepulan takia Ivangorodin puolustajat antautuivat I 5.8 ja saivat poistua vapaasti.

Tiimiin jiilkeen kaksikkaat kuuluivat Tallinnan varuskuntaan paitsi noin 50 miestii, jotka liihetettiin Viipuriin.
Viipurissa n2imii yhdistettiin siellii oleviin kolmikkaiden tiiydennysmiehistii perustettuihin komppanioihin. Vuonna 1705
kaksikkaat olivat mukana epiionnishneessa hydkkiiyksessii Viipurista Nevajoelle ja Tallirurasta Retusaarelle. Vuonna
I 706 Tallinnassa olleet kaksikkaat siinettiin Viipuriin. Vaikka teydennysmiehiii tuli sinne jatkuvasti pataljoonaa ei saatu
330 miestii vahvemmaksi. Monta tdydennysmiestti piti hyliitii, koska niimii olivat heiverdisiii 16-vuotisia poikasia tai liian
vanhoja ja sairaita. Komppanioiden miiiirii vfiennettiin 6:sta neljiiiin. Elokuussa 1708 kaksikkaat olivat mukana
hydkkiiyksessti Inkerinmaalle. Sittemmin kaksikaspataljoona oli Viipurin varuskunnassa Viipurin antauhmiseen asti
10.6.1710, jolloin elossa olevat jiiiviit vangeiksi. Sairaita oli eruren piirityksen alkua liihetetty pois vliltttien vangiksi
joutumisen.

Taistelu Suomesta

Kesiillii 1700 kenttiijoukkoihin komennetuista oli v. 1707 jiiljellii muutama kymmenen miestii, jolloin niimii palasivat
Riikaan. Osa rykmentistii jiii Riikaa puolustamaan ja osa komennettiin Lewenhauptin armeijaan, jonka vaiheista on jo
edellii kenottu. Lisiittiikddn tiisse, efta Porin rykmentti kururostautui erityisesti Dessna-joen ylityksessii 2.11.1708, jossa
se oli ensimmiiisenii etujoukkona. Hydkkiiyksessii 7.1.1709 Viprekin linnoitusta vastaan kaahri mm. Ruoveden
komppanian piiiillikkd Falckenberg, ja porilaiset osallistuivat myd,s Pultavan taisteluun. Kun Riika kesiilld 1710 antautui,
sen puolustajat joutuivat vangeiksi ja vietiin Veniijiille. Vuonna 1 700 sotaan liihteneen yksikdn historian voi nain katsoa
paiiftyneeksi.

Vuonna 1710 ptiiitettiin perustaa rykmentti uudelleen. Sen pieneksi ytimeksi oli muutama kaksikasmies ja pari
vanhan rykmentin miestii. Vuoma 1712 rykmentti oli saatu uudelleen perustettua ja varustethra. Vain muutama ruotu oli
Uyttiimette. Katselmuksen loppulausururossa todettiinkin, eftti rykmentti on muutoin hyv2issii kunnossa ja varustemr
paitsi, vuoden 1712 alokkaita lukuwrottamatta, miesten vaateparret olivat repaleisiaja loppuun kuluneita.s
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Vuosina lTll-12 porilaiset olivat Kymijoella. Partioita veniil2iisiii vastaan liihetettiin jatkuvasti. Pietari Longstrdm
oli savolaisen talonpojan poika, joka yleni 1710 luutrantiksi Porin rykmentissii. Joulukuussa 1711 hiinestii tuli vapaa- eli
sissikomppanian kapteeni. Rykmentin eri komppanioista oli miehiii komennethma hiinen mukaansa, siis kyseiseen
sissiosastoon. Hain teki menestyksellii rohkeita hytikkiiyksi2i, mutta 17.8.1712 hiin joutui vangiksi _Vehkalahdella.
Joulukuun 1712 rullasta ldytyy useita miehiA, jotka siina yhteydessA joko kaatuivat tai joutuivat vangiksil

Esimerkkinii Longstrdmin mukana olleesta miehestA otettakoon Majurin komppanian nro 93 Tuomas Erkinpoika
Sederstrdm, joka oli otettu sotilaaksi 1710. Htin katosi partioretkell| 17.8.1712 kapteeni Longstrdmin mukana eikii
rullan mukaan tiedetty onko hiin kuollut vai vankina (och sAledes ingen wiss heet om han:t diid eller fAngen).

Vuonna 1713 lokakuussa kiiydyssii Kostianvirran taistelussa porilaiset olivat sivustan suojana eiviitkti joutuneet
mukaan varsinaiseen taisteluun. Haviryn taistelun jiilkeen joukot periiiintyiviit paitsi Hiimeenkyrd'n myds Ruoveden
kautta Pohjaffnaan puolelle. Ilmeisesti periiiintyminen ei tapahtunut hyviissii jiirjestyksessii. Kun kotiseutujen liipi
mentiin, niin on oletettavissa, ettii miehet kiiviviit kotonaan. Osa myds jiii kotiseudulleen eika palannut yksikkdiinsii.
Vuoden 1728 piiiikatselmusrullasta neita on ldydettiivissii aika monta. Siten Napuen taisteluun osallistunut Porin
rykmentti ei ole voinut olla aivan tiiysilukuinen. Napuessa rykmentin sanotaan kaatuneen liihes viimeiseen mieheen
jouduttuaan piiritetyksi. Vain yksi osasto paasi murtautumaan piirtysrenkaasta lApi. Piiiillystdn osalta Napuen taistelussa
kaatuneet tiedetiiiin, mufta miesten osalta rullien puuttuessa voidaan vain arvella, ettii ne, jotkajoulukuussa 1712 olivat
riveissii ja joista ei ole muita tietoja, kaatuivat Napuen taistelussa.T

Miehitetyssl maassa

Napuen taistelun jiilkeen kului useita vuosia ilman, efiA Porin rykmentti yksikkdnZi olisi ollut mukana sotatoimissa.
Vuoden 1716 katselmusrullasta ntikyy kuhka viihiin miehiii rykrnentissii oli jiiljellii. Miehet olivat silloin Tukholman
liihellii Spangan pitajiin Reckstadin kartanossa. Miehiii oli niin viihiin, ettii neljii komppaniaa yhdisttimiillii siihen saatiin
vain 62 miestti."

Sisd-Suomessa on tietoja sissitoimirurasta jo 1713 alkaen varsinkin Keuruun seuduilla. Vilkkainta toiminta oli kesiillii
1716 Kurun seuduilla. Niit2i ei ole tAssa aihetta tarkemmin selostaa. Todettakoon vain, ettti sissien mukana
sotajoukkoihin tuli muutama 1713 karannutja myds uusia alokkaita erityisesti vuo-nna 1717. Sissitoimintaa on arvosteltu
kohtalokkaana erehdyksenii, koska siviiliviiestii sai kokea sen ankarat kostotoimet:

Vuoteen 1718 mennessii ventil2iiset saivat syrjaseuduillakin olot maassa vakiinnutetnraja halliruron veronkantoineen
toimimaan. Porin liiiinissii on tiefievasti pidetty vuonna 1719 kihlakunnankrirAjiiikin. Veroja vendldiset kantoivat omien
manttaaliensa mukaan. Nelja tai useampia taloja jiirjestettiin verokunnaksi, jonka nimi oli manttaali. Manttaalin johtoon
starostaksi meiirettiin joku siihen kuuluvista isiirudstii.

"Ryssiinmanttaaleilla" oli sotilaallisessa mielessii toisenlainen merkitys. Vuorma 1720 ventilZiiset vaativat jokaisen
manttaalin asettamaan yhden sotamiehen. Niiitii miehiii kutsuttiinkin manttaalimiehiksi. Manttaali vastasi siis
ruotujakolaitoksen ruotua Kokonaiskuvaa Porin liiiinin alueelta ei ole, mutta vanhan Ruoveden ja Keururur alueilla,
joissa oli 80 ruotujakolaitoksen ruotua, otettiin 37 manttaalimiestii. MAtue oli noin puolet ruotujakolaitoksen sotilaiden
miiiiriistti. Henkiltitietoja manttaalimiehistii lienee olemassa vain tuomiokirjoissa, siis sathrmanvaraisesti.
Manttaalirniehet ehdittiin viedii maasta ennen rauhan tuloa. Heidiit vietiin ensin Pietariin, jonne jiii sairaita, ja sitten
Moskovaan. Moskovasta Antti Ristonpoika Ruoveden Vessarista piiiisi pakenemaan joulukuussa 1721. Manttaalimiehet
vietiin Veniijiin eteliirajalle taistelemaan Persiaa vastaan. Vain rippeet piiiisiviit palaamaan Suomeen v. 1725.to

Norjan retki

Sodan loppuvaiheessa Ruotsissa olevat Porin rykmentin miehet joutuivat osallistumaan vielli yhteen raskaaseen
sotaretkeen. Vuodelta 1719 oleva katselmusrulla kertoo harvinaisen hwin miesten vaiheista tAllli retkellii. Tarkastellaan

o 
Adam Lewenhaupt: Karl XII:s offrcerare II, Lund 197?, s. 419; KrA GMR l.12.1712, mikok. K055478. Lewenhauplin tieto, ena Longs$dmjoutui

vangiksi 17.8.1713 p.o. tapahtunut wotta aikaisemmin, koska siita on tieto woden l7l2 piidkatselmusrullassa. Longstrom krkroi vmkeudest4
aateloitiin nimella LAngsvdrd ja oli mukmaNorjm re&elld, jossa hiinet norjalainen talonpoika mpui kuoliaaksi mmckuussa l7l8 Skordalissa.
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retkea Ruoveden komppanian miesten niikdkulmasta. PAiillystdA oI vain kolme: kapteeni Jakob Hougberg, vdiipeli
Lorentz Beckman ja kersantti Johan Walmliif. Hougberg (s. 1679) oli aloittanut uransa esikuntatehtevisse kaksikkaissa
v. 1 705, jatkanut sitii uudelleen perustetussa rykrnentissii, jiiiinyt vangiksi lokakuussa 1 71 3 Tampereen seuduilla, karkasi
vankeudesta hrllten marraskuussa 1716 Tukholmaan ja nimitettiin kapteeniksi kestillii 1718. Ruoduissa l,4, 14,20-21,
26,35,38,87,92,95-97,104-106 ja 128 oli ennen retketi sotarnies, siis 17 miestii. Kolme miehistii oli 1713 kararneita,
mutta tammikuussa l7l7 vapaaehtoisesti palarureita, yksi oli 1714 ehkii Napuen taistelun jiilkeen jiiiinyt suomeen palaten
tammikuussa 1717. Uusia vuonna 1717 otettuja miehiii oli 8 eli ltihes puolet."

Marssi oli alkanut elokuussa. Kaksi miestd Ruoveden komppaniasta (nrot 92 ja 96) karkasi Norjassa 18.9.1718.
Norjan retken tavoitteena oli vallata Trondheim, mutta siinii ei onnistuthr. Kaarle XII sai kuulan kalloonsa Fredrikstenin
linnan edustalla 30.11. Tieto siitii saapui Tukholmaan 5.12 ja muutama pdivii mytihemmin piiZitettiin antaa kZisky, ettii
&rnfeltin on armeijoineen poistuttava Norjasta. Annfelt sai varman tiedon asiasta vasta joulukuun lopulla. Paluumarssi
Ruotsin puolelle tapahtui uudenvuoden aikaan rajuilman kourissa tuntureilla. Ruoveden komppanian miehistd
kahdeksan, nurnerot l, 4,20,87,95,97, 104 ja 105, jiiiviit tuntureille. Marssista selvinneistii kuoli 20.1.1719 nro 26
Taavertti Barck, ja eron sai 5 miestii, nrot 14, 35, 38, 106 ja 128 elokuussa 1719, ja yksi mies (nro 21) katselmuksessa
1719. Eron syytii ei sanota, mutta ilmeisesti he eiviit eniiti olleet palvelukseen kelvollisia. Kersantti Walrnldfkin kuoli
tammikuussa 171 9, joten komppania, jossa ei eniitin ollut miehiii, oli lopettanut toimintansa.

Rauha ja kotiin paluu

Uudenkaupungin rauhan jiilkeen veniiliiiset vetiviit syksyllii 1721 joukkonsa pois Suomesta. On mahdollista, ettii joku
eronsaaneista sotilaista palasi kotiinsa. Edelle mainitusta kapteenista ei ole myiihempia tietoja kuin, ettii hiin sai majurina
eron palveluksesta 1727. Viiiipeli Lorentz eli Lars (Lauri) Beckman oli Ruoveden komppaniasta ainoa, joka palasi
sotilaana. Hiin asui Ldytiinasse ja 1740-luvulta eron saaneena Eliimlintaipaleen Miikeliissii.''

Vanhoja Porin rykmentin miehiii palasi Ruotsista kotiseuduilleen varsin v2ihiin. Sotavankeja alkoi palata vuonna
ll22Yendjiiltii, Varmastikin monet vangiksi jouhmeet olivat sortuneet yli 10 vuoden pituisen vankeusajan aikana ja
vain harvat palasivat. Palanneista on olemassa ainakin yksi erityinen luettelo, ja niistii on tietoja my<is woden 1728
pAZikatselmusrullassa sekii tuomiokirjoissa.

Maaherrat jouhrivat huolehtimaan alueensa liipi kulkevista ja Uudenmaan liiiinin maaherranvirastossa on 10.3.1722
laadittu pitkii luettelo palanneista. Siinii mainitaan nimen, sotilasarvon ja kansallisuuden lisiiksi my<is mistii rykmentistii
mies oli ja missd hzin ofi jaiinyt vangiksi. Useimmat luettelossa olvista porilaisista olivat jiiiineet 1710 vangiksi joko
Niassa tai Viipurissa. Esimerkiksi Viipurissa vangiksi jaiinyt Mikko Sddermarck palasi vaimoineen. Mikko oli siis
kaksikkaita ja oli ehkii mennyt naimisiin Veniijtillii. Usealla muullakin miehellii oli palatessa mukanaan vaimo ja
joillakin my6s lapsia. Pultavassa vangiksi jaiineita ja takaisin palanneita tavallisia sotilaita Porin rykmentistii ei ole
monta, mutta ainakin korpraali Yrjd Sparre ja sotilas? Tuomas Bi6rn piiiisiviit palaamaan. Alemmasta piitillystdstii
johdattaja (ftirare) Karl Johan Blofiehl oli vangitnr 1709 Pultavassa ja piiiisi palaamaan, samoin kersantti Simon Linman
vaimon ja kahden lapsen kera, sekii firiiri Thomas Swiird vaimoineen. Vaikka porilaiset eiviit jounmeet taisteluun
osallistumaan Piilkiineen Kostianvirralla, heistii on silti jAdnyt joku siellti vangiksi, koska palanneiden joukossa on
P2ilkiineellii 1713 vangitnr rumpali Pekka Erkinpoika ja sotamies Juho Ugellfoth vaimon ja lapsen kera.r3

Verrattaessa edellZi mainitnra luetteloa vuoden 1728 ptiiikatselmusrullasta saataviin tietoihin, niissd on monta nime[,
joita ei ldydy toisesta luettelosta. Otettakoon jiilkimmiiisestii liihteestii esimerkkind Majurin komppanian nro 56
(Apajapohjan ruotu) Matti Sipinpoika Haavisto. Hiin palasi vankeudesta 1722 ja sai 4.3.1728 Tampereella pidetyssii
viiwiiystilaisuudessa eron iktinsii ja raihnautensa takia. Haavisto oli 50-vuotias, palvellut 22 vrotta ja haavoith.rnut
oikeaan kiiteen. Palveluswosiin on laskettu mukaan vankeusaika, joten hiin olisi tullut sotilaaksi ehkii vuonna 1706.
Parempikuntoisena palasi Tarkelan ruodwr nro 58 Heikki Rekonpoika Dynsck, joka 16.3.1'721 ylennettiin korpraaliksi ja
siirrettiin Vatialanruotuun nro 23. Hiin oli synfynyt Turun kaupungissa,4l-vuotias, palvellut 18 wotta, naimisissa ja
kesirydntaitoinen eli riiiitiili. Palvelusvuosista ptitittiien han fiIi sotilaaksi 1710, mutta hiin ei l6ydy vuoden 1712
rullista.ra

Yksi erikoispiirre on vielZi mainittava. Porin liiiinin asukkaat, jotka varustivat ruonra kohti v2ihinteiinkin neljii miestii
sotilaaksi, odottivat tietysti heidiin aikanaan palaavan takaisin. Kuten edellii on kenottu, niin vain rippeet palasivat, Oli

" GMR l2.ll.l7l9, Klemetti kopiokokoelma PJR 3, mf 55029. Lewenhaupt m.t. s. 310. Yleiskuvan Armfeltin Norjan retkestd saa kirjasta
Homborg mt. s. 242-2'17.
'- 

Matti J Kankaanpda (toim.) Suur-Ruoveden vanhimat rippikirjat, Vinat 1983, s. 45,62,99, l5l. Beckman oli synrynyt rippikirjm mukaan
1684 Uudellamaalla. On mahdollista, etta eron sailut mo 38 Heikki Pekmpoika Weckmm on sama kuin Keurum rippikirjoissa lT3oluvulla
mainittu vmha sotmies Heikki Weckman, joka asui perheineen LahomAessa; Matti J Kankampaa (toim.): Keuruun vanhimmat rippikirjat, Kemu
1987. s. 149.
tt V A7022. Paallystdn osalta on saatavissa tarkat tiedot, koska heilla oli virat, joihin liittyi palkkaus, ja palkoista oli tarkka kirjanpito.
'o vAMi l i t r iuPJR l6 ' t .mf 54944.
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varmasti monta ruotua, johon ei palannut ketiiiin. Mutta ruotujen yllZitykseksi sodasta "palasi" umpiruotsalaisia,
liinsigdd'tamaalaisia miehiii suuri joukko ruotujen yll2ipidettiiviksi ruotumiehinii. Sodan aikana oli perustettu monta
ylimaiiraista joukko-osastoa, jotka sodan paAgffyii lakkautettiin. Yksi niiistii oli Liinsi-Gtitttamaalainen kolmikas-
ratsurykmentti (Wiistgtita trem2inningsregemente till hiist). Sodan piiiittymisen aikoihin syyskuussa 1721 se oli Gevlessii
ja katselmuksen mukaan se oli tiiysilukuinen. 30.9. ne, joita ei vapautethr palveluksesta, siirrettiin Savon
jalkaviikirykmenttiin ja Porin liiiinin jalkaviikirykmenttiin. Siis ratsumiehistti tehtiin jalkamiehi2i. Porin rykmenttiin tuli
ainakin 143 miesta tAftiima2in tyhjia ruotuja. Kun tiedot ovat vuoden 1728 piiiikatselmusrullasta, niin monet "viisk66tit",
joiksi heitii ainakin Ruoveden seuduilla kutsuttiin, olivat mahdollisesti jo poissa rullista. Kun monella siirretyistii oli
perhe Ruotsissa ja suomenkielisten joukkoon asetettuina heillii varmasti oli sopeutumisvaikeuksia, niin on
ymmiirrettflviiii, efie monet palasivat mahdollisimman pian takaisin Ruotsin puolelle. Mutta osa jiii ja toi Porin l2iiiniin
pisaran ruotsalaista verta.r5

Pohj ansodan soti laista kertovat ldhteet

Esittelen liihdetyypit siina jiirjestyksessii kuin niita yleensa kannattaa kdyda lapi. Painotan liihteina rullia ja
nromiokirjoja, koska oletan, ettA sukututkijat osaavat kirkonkirjoja kewiiai, hrntevat niistii tehdyt luettelot, pysryvAt
selvittiimfiiin mita kirjoja mistiikin pitAjastii miltakin ajalta on, ja tietavat millii tavalla puutteellisia varfiimmat
kirkonkirjat voivat olla. Vanhimmat historiakirjat ovat suhteellisen helppokfly'ttOisiti, koska niistii on olemassa SSS:n
kopiokirjat ja koska aika paljon niita ldytyy Intemetin kautta (Hiski). Vanhimpien rippikirjojen vaikeutena ovat paitsi
usein niukat tiedot myds vaikeasti luettava ktisialaja suttuinen teksti.

Ohje, ettii sotilaiden tutkimus pitiiii aioittaa kirkonkirjoista, jos mahdollista, ei sovi suuren Pohjansodan aikaan,
koska varsinkin rippikirjoja on vain poikkeustapauksessa. Niukkatietoisetkin rippikirjat ovat sikiili henkikirjoja
antoisampia, ettti niissii ovat sekii sotilaat ettii heidiin vaimonsa. Tiimii pitii2i paikkansa varsinkin niiden miesten kohdalla,
jotka olivat sodan alkaessa sotilaina. Sodan aikana saatettiin ottaa kaksikkaita, kolmikkaita ja tiiyderurysmiehid niin
paljon ja nopeasti, ettei niistii tehty merkintdjii rippikirjoihin. Sodan jatkuessa varsinkin isonvihan aikana rippikirjojen
pito tuli ylimalkaisemmaksi tai loppui kokonaan alkaen uudelleen vasta sodan jalkeen. Sodan jiilkeisistiikin kirjoista voi
olla hydtyii varsinkin kotiutuneiden miesten mydhempien vaiheitten osalta ja varsi.nkin syntymiiaikojen osalta myds
taannehtivasti.

Keuruu hyvii esimerkki vanhoista rippikirjoista, koska rippikirjoja onjo 1696 alkaen. Se ei ehkii ole tyypillinen vaan
keskivertoa tarkempi ja antoisampi liihteenii. Sitii voi verrata esimerkiksi Kuoreveden kirjoihin, joita on 1698 alkaen. Ne
eiviit ole yhtii anotoisia liihteina, mutta hyddyllisiii kuitenkin.r6

Rippikirjojen hyvii puoli on se, efta sotilaat ovat siinii merkittyinii perheasemastaan riippumatta. Jos heidiit aikoo
tavoittaa historiakirjoista, se edellynaa, etta he ovat joko menneet naimisiin tai ovat jo naimisissa (lapsia syntyy tai
kuolee, vaimo kuolee). Sodan aikana sotilaan itsens?i kuolinmerkintiiii on turha hakea haudatuista, koska he eiviit olleet
kotiseudulla. Vanhojen eron saaneiden miesten kuolinaikoja voi kyllA etsiii historiakirjoista. Syntyneiden luetteloissa
vaimojen tiedot voivat olla puutteellisia tai puuttua kokonaan, mutta kaffiattaa tutkia niiden kummiluettelot.
Henkikirjoista voi selvitii vaimon etunimi, mutta vihitfyjen luettelosta yleensii saa mytis patronyymin ja kotipaikan.

Henkikirjat tai SAY

Henkikirjojen ja niiden pohjalta tehdyn Suomen asuhrksen yleisluettelon hydty sotilaiden tutkimuksen lfiteinii vaihtelee
jonkun verran maakunnittain. Henkikirjoista on hydfyii yhdessii muiden liihteiden kanssa. Sotilaat olivat henkirahan
maksusta vapaita, mutta sotilaiden vaimot joutuivat henkirahaa maksamaan. Miehiii ei siten luetteloissa ole, mutta
vaimot, esim. "Sold. H: Maria" tai "Knecht H: Arna". Henkirjan rakenteen avulla selviii2i missii talossa vaimo asui.

Toinen tapa hyiitya henkikirjan tiedoista on tarkkailla talossa asuneita poikia, veljiii, vavyjA tai renkejii, miehiii, jotka
ovat voineetjoutua sotilaiksi. Jos kirkonkirjat puuttuvat, niin sotilaaksi otetun syntyperA saattaa selvita nAiden tietojen
avulla. Alaikiiisten ei pitiinyt joutua sotilaiksi, joten henkiki{oissa sotilaiden pitiiisi olla vielii sinii wonna, kun heidiit
otettiin. Henkikirjahan kertoo tilanteen vuoden alussa. Jos mies puuttuu seuraavana tai seuraavina wosina, voi epiiillii
sotilaaksi joutumista. Erityisesti sotilaaksi joutumista voi epiiill2i, jos nuori mies hiiviiiii henkikirjoista niin, ettii on esim.
1700 tai mutta ei eniiii seuraavila vuosina. Henkikirjat eiviit valitettavasti ole stiilyneet joka vuodelta. Puuthrvia
vuosikertoja ovat I 703, I 705-08 ja koko isonvihan aika 1 7 1 3 alkaen.

'' 
Ture Blomqvist: Transporten av manskap frAn lra svenska regementen till Finland 1721, Historisk Tidskift fdr Finland l/1990, s. 85-95.

Vaskiitttit eivat olleet suuren Pohjmsodan aikaisia porilaisia, mutta heistd tuli sodan jakeisen ajan porilaisia. Monella heista oli moniwotinen
sotiltrura takanaan Ruotsissa.
l6 

Matti J KankaanpAA (toim.): Keuruun vanhimnat rippikirjat, Keuruu I 987, johdantoluku.



Pohjansodan aikana jopa isiintiimiehiii otettiin sotilaiksi. Tiimii ndkyy henkikirjoissa siten, ettii isiinniin vaimo tulee
talon haltijaksi ilman, eft2i hiinta sanotaan leskeksi. Vanhan Ruoveden talonhaltiialuetteloita laatiessani ldvsin useita
tiillaisia isiintiii.' 7

Piidkatselmusrullat

Piiiikatselrnusrullasta niikyy kerralla koko rylcnentti tai ainakin pitAisi nakye. Ilmeisesti kirjurikAytiinttt kehitryi ruotu-
jakolaitoksen mydte vasta asteettain sellaiseksi kuin se myiihemmin lTO0Juvulla ol niit, ettii tiedLt, joita
pii2ikatselmusnrllissa on, vaihtelevat. Ik?itietoja, syntymtipaikkoja tai siviilisiiiitytietoja ei yleensii ole vanhimmissa
rullissa. Porin rykmentistd on olemassa seuraavat hyvAt kokonaiskatsaukset:

o Ennen sotaa tiiydellinen rulla v. 1685 on tehty vanhalla viienoton jiirjestelmiillii.
o Sodan jiilkeen vasta 1728, joka on varsinainen piiiikatselmusrulla. Siit?i nrikyy myds ruohyasitus.
o Tiillii viililld vain maalis- ja joulukuussa 1712 (uusi varsinainen rykmentti).r8
o kaksikkaista 1707 ja t709.
. kolmikkaista 1705 ja l206.re

Huomautus
r Kenttiiarmerjan mukana olleista ei ole siiilynyt rullia.
. Manttaalimiehistii ei ole tiedossa yhtliiin rullaa.
o Kaksikkaista ja kolmikkaista vain edelliimainitut rullat.

Rullat

Ruotisin Sota-arkistossa (KrA) on liihdesarjana vanhempi ja uudempi sarja nrllia. Rajavuotena on 1724. Vanhemmasta
sarjasta ja Kansallisarkiston Militaria-kokoelmasta ldytyy useita rullia, jotka teydentevat piiiikatselmusrullia
merkittiiv?isti. Rullia tehtiin erityisistii syistii. Esimerkiksi luetteloitiin komennusmiehia, teydenny;miehiii (rekryer,
alokkaita), miehiii, joille jaettiin varusteita tai palkkaa yms. Niille on ryypillista se, ett6 ne kertovai vain ja ainoastaan
sen, mitd varten ne on laadittu.2o

Kaupungeissa, joissa oli suuria varuskuntia, on jo l600Juvulla parhaimmillaan pidetty katselmus varuskunnan
rykmenteissti joka kuukauden alussa. Ntiltzi "kuukausirullia" on Riiasta elokuun alusta worma 1700 huhtikuun alkuun
wonna 1702. Tiirkein niiistti rullista on ensimmiiinen, joka on liihes piiiikatselmusrullan veroinen. Siinii mainitaan kaikki
ruodut ja tapahtumia on kirjatnr miesten kohdalle aina huhtikuulta alkaen. Rulla kertoo selviisti ketkii sotaan
ensimmiiisinii liihtiviit.

Militaria-kokoelmassa on vuosilta 1702-1707 useita katselmusrullia, parhaiten vuodelta 1702. Niihin sisiiltyy mm.
luetteloita komermuskunnista ja tayft:imiittdmistii (vacant) ruoduista. Lueftelot taydentavat kenttajojikoihin
komennettujen tietoja merkiftav:isti. Tayttiimiittdmien ruotujen luettelo on kiiytiinnrissii lista'kuolinaikoja. Vuodelta 1702
on luetteloita, joissa on selvlit sivunumerot ja luetteloita, joista sivunumerot puuttuvat. On selviisti havaittavissa, ettzi
niteita on koottu irrallaan olleista papereista niin, ettii alkuperiiisen niteen osia onjoutunut sidottaessa erilleen.

Tuomiokirjat

Tuomiokirjat ovat sukututkijalle monipuolinen ja antoisa liihde, mutta kovin epiisystemaattinen. Tietyt talot ja henkil6t
saattavat esiinfyii melkein joka kufajilla kun taas toisista ei l6ydy mitaan mainintaa. Tiissti jokunen huomio sotilaiden
tutkimuksen kannalta. Tuomiokirjoja ei ole isonvihan ajoita, ja on selvd ero asioiden sis?ill6ssl, onko asia kiiriijillii sodan
kest?iessii vai vasta sen jiilkeen.

Tuomiokirjat ennen isoa vihaa: Taloja on autioihrnut, koska isiintti on joutunut sotaan. Uusi asukas tarvitsi alkuun
piiiistiikseen verohelpotttksia. Salawoteusasiat ovat hyvin yleistli. Kun nuori mies vietiin likisti sotakentille. seqrustelu ei

" Matti J Kankaanpaa: Vanhm Ruoveden talonhaltijat, matrikkeli 1552-1809, Vanhm Ruoveden historia l:2 (liiteosa), Jyviiskyla 1990, s, 220.'- 
Rullat wosilta I 716 ja I ? l9 kutsuvat itseaan piiakatselmusrulliksi, mutta niissd on vain taytetyt ruodut, joiden osalta niiden lietosisaltd on hyva.'' 
Vuodelta 1700 on yhden rullm katkelma, muutma siru yhdesta komppmiasta, joista siwista on osa repeillyt pois. En ole saanut selville mikii

komppania on kyseessa, mutta mahdollisesti komppania,jossa oli miehiil Uudeltamaalta.
-- 

Tatdn ei tehd{ tarkkaa luetteloa, koska ne loytyvdt luetteloista: SVAR:n luettelot, Icigsarkivet, Serien Rullor -1723 Bjdmeborgs ldns infanteri
rcgemente, ja Luettelo Suomen yleisarkistojen mikrofilmien kaftOkopioista, Valtionarkiston monistesada 4, Helsinki I 982, sotitasasiakiriat.
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ehtiny johtaa avioliittoon, mutta lapsi saattoi syntyA. Kun sota kesti pitkiiiin, niin kotona olleelie vaimolle saattoi sattua
"vahinko" ja syffya hpsi, vaikka mies oli ollut sodassa. Niime tietysti tutkittiin kuirajill?i tarkasti. Ruotusotilaan etuihin
kuului pestiraha ja vuosipalkka, toisinaan mytis sotilaan iiidille oli luvattu esimerkiksi lehmii. Sodan aikana oli tavallista,
ettti lahoista oli vain osa maksettu, ja omaiset halusivat saada etuuksista parannusta toimeentuloonsa. Tiimiintyyppisiii
asioita on sodan aikana liihes joka kadjilH muutama. Karkuruus oli tiettyinii sotawosina ongelma. Kiinnisaaduista
karkueista tehtiin joskus kdrajilh tutkinta muita viranomaistahoja varten. Joskus nimismies on liittiinyt pdytiikidaan
luetteloita vangeista, jotka on hZinen piirinsii kautta kuljetettu eteenpiiin.

Tuomiokirjat ison vihan jiilkeen: Salavuoteusasioita on esillii, mutta ne ovat sitii harvinaisempia mitii kauemmas
taakse sota jtiii. Uutena ryhmiinA tulevat "vAskddttien" naisasiat 1720-luvulla, koska monen perhe oli jiizinyt Ruotsiin.
Perintrikysymykset tulivat rauhan oloissa ajankohtaisiksi ja talojen asumisoikeuksistakin riideltiin. Sotilaiden lapset
katsoivat joskus olevansa oikeutettuja taloon, jos heidiin isiinsii oli ennen sotaan liihtdZi ollut isiintii. Isiin
sotaanliihtdvuosi voi olla maianittuna, mutta muutoin niiissii jutuissa ei itse sotilasurasta saa lisiitietoja, kylliikin
sukulaisuussuhteista. Raistit, joista edellisessti kappaleessa mainittiin, vaativat monta kertaa siitiikin syystii kiiriijillii
selvittelyii, ettii henkildiden vaihtumisen takia ei entiii tarkasti tiedetty mitii oli aikanaan sovittu ja maksettu.

Huomattakoon, ettii tuomiokirjoista on suuri apu sukulaisuussuhteiden ja 'kotirintaman" olosuhteiden selvittii-
misessii. Miesten ollessa sodassa kMjilla saattoi olla hiinen puolestaan vaimo tai iiiti. Moni sotilas oli liihtiessiiiin
jattiinyt tavaroita isiinniille siiilytykseen ja sukulaiset hakivat niite miehen kuoltua kiirajdimiilH. Pohjansodan aikaisia
perinttikysymyksiiija saatavia saatettiin kasitella kiirajilla vielii 173O-luvulla.

Tuomiokirjoista niikee mytis, mitli ilmaisua aikalaiset sodasta kiiyttiviit. Nimitykset suuri Pot{ansota ja isoviha ovat
mydhiiisslmtyisiai, syntyneet luultavasti historiankirjoittajien toimesta 1800Juvulla. Isosta vihasta kiiyettiin ilmaisua
"ryska d,fuervildets tid" (veniiliiisten ylivallan aika) ja Pohjansodan alkuvuosista ilmaisua "fiire ryssama kom i landet"
(ennenkuin veniiliiiset tulivat maahan). Huomattakoon tassa yhteydessii myds, ettii rullissa kotiseudusta kAltettiin
ilmaisua "i landet", jos mies oli kotona eikii komppaniassa.

Muita ?

Mahdollisesti ja toivottavasti liiytyy myds muita liihteita. Tekee mieli lqysyii, eikd veniiltiisillii ole mitiiiin arkistoja
Pohjansodan tai isonvihan ajoilta Suomesta. Toisaalta liiiinintiieissii on mytis sotilaisiin liitt),via luetteloita ja tositteita,
mutta missti maitin niita on Pohjansodan ajoilta, on tutkimatta. Ne ovat hyvin tilannekohtaisia, ja voisi kannattaa tutkia
nimenomaan varuskunta-alueiden tileiii.

Huomioita

Lisdnimet

Pohjansodan alkaessa Ltinsi-Suomessa yleisen k2iytiirm6,n mukaisesti miehillii on ptiiisii2intdisesti kotipaikkaan liittyvii
lisiinimi, kyiannimi tai talonnimi tai niis6 muotoiltu nimi (Paiiskyle > Piiiislg,nen). Jos henkild oli sukunimellistii sukua,
niin silloin sukunimi niikyy mytis rullissa (harvinaista paitsi piiiillysttin kohdalla t,ima on tietysti saiintdnii). Voidaan
kyll?i epailH, ettii Euran komppanian nro 102 Johan Hiistskoo ei komeasta lisiinimestiiiin huolimatta voi olla
samannimista aatelissukua. Mutta onko majurin komppanian Yrjd Swarthafra saattoi kuulunut Svarthafran eli
Mustakauran sukuun, ei ole tiedossa.2r Vierasperiiiset sotilasnimet hiivat ka),ft6dn sodan aikana astettain. Saiinndllisiii
ne ovat jo 1710, joten 1712 vuoden pd,ikatselmusrullista ei liiydy eniiZin kotipaikasta kertovaa lisiinimeii. Vanha nimi
vAiinnetaiin, esim. Sammi > Sambi tai Tapio > Tapto.

Ruotunumerot

Sotilasruodut olivat numeroituja jo sodan alussa v. 1700, ja olivat pysyviii. Ilmeisesti numerointi on perdsiin
ruotujakolaitokseen siirtymisen ajalta (1694). Muutamissa rullissa on kaksi sarjaa numeroita: 1) numero ruodussa ja 2)
numelo komppaniassa. Komppaniassa miehet voitiin laittaa eri jiirjestykseen kuin kotona. Niassa 1700-02 tehdyissii

'' 
Svarthafra on nimismiessuku Kmgasalta eika ole aatelissuku. Rafael Sumelius: Slilkten Svarthafra, Genos 1966: 96-103, ei tunne Yrjd

Svarthafraa, mutta selvitys lienee jonkun venan puutteellinen. Tuntuu oudolta, etta sotilas olisi samut paikkakunnan nimismiehen nimen ellei han
ollut iollakin tavalla tiille sukua.



kuukausirullissa on vain jiilkimmiiinen numero. Miesten komppanianumerot tulevat sitii pienemmiksi mite vaihemmiin
miehiii komppaniassa oli. Ruohurumeron avulla voidaan usein jaljittad, mistd ruodusta korpraali on yleruretty.

Rullien huomautukset

Perusteellisimmat tiedot ovat piiiikatselnusnrllissa. Vuoden 1?12 piiiikatselmusrullissa on tieto pestausajasta ja varusteet
hyvin yksityiskohtaisesti. Ikii- ja palvelusaikatietoja ei yleensti ole mainittu ennen kuin 1728 piiiikatselmusrullassa.
Tavallisessa rullassa on sen hetkinen tilanneja huomautuksena saattaa olla:

Liisniiolo (presens, V-muotoinen nrksi tai ei erityistzi huomautusta)
Onko sairaana (siuk, joskus jopa sairastumispiiivli).
Kuollut edellisen rullan laatimisen jiilkeen (piiiviiys ja joskus paikka ja syy).
Karkuruus (rymd, ftirrymbd, piiiviiys ja joskus mistii).
Ylennys (avancerad, avangerad, pdiviiys ja mihin, yleensii korpraaliksi).
Komennukset (commenderat till armen, till citadellet, till Finland, tms.)
Palveluksesta vapauttaminen, eron saanti (afsked, yleensii myds piiiviiys)

Kymmenen sotilasta

Otetaan esimerkkejii yksitteisiste sotilaista suuren Pohjansodan aikana, jotta kaikki viihiin tunnetun sodan sotilaat eiviit
jiiisi "tuntemattomiksi sotilaiksi" tai pelkiiksi nimeksi jossakin rullassa. Tiissii i0 miehen valikoimassa on pyritfy
Ittytiimdiin erilaisia kohtaloita ia ettii esimerkit kattaisivat koko sota-aian.

Lauri Rasmuksenpoika

Lauri l<iytyy Rullista jo 1685 (ks. liite 1): Hiin lienee syntynyt 1660-luvun alussa, asui ainakin 1681 vaiheilla Jiimsijn
Honkalan lqyliissii, josta ruodutuksessa otettu Keuruun Suolahden Mannisen isiintii Juho Heikinpoika palkkasi hiinet
sijaisekseen. Hiin on kesiillii 1685 komennethma Narvaan.

Tuomiokirjatietojen v. 1694 mukaan Lauri oli Narvassa naimisissa. Vaimo Kaarina Juhontyttiiren isii oli ollut
kaupunginvartija. Lauri sanoo kirjoittaneensa vaimolleen kolmasta, mutta ei ollut saanut vastausta. Lauri ei tiennyt, onko
vaimo vielii elossa, mutta kun hiinet kotiutettiin 8 wotta aikaisemmin, vaimo ei halunnut tulla mukaan. Kaupungissa
koko ikiinsii asunut ei ehkii olisi sopeutunut emiinndimiiiin pientii torppaa kaukana kotoa Keuruun syrjiiisimmilla
seuduilla. Lauria syytettiin salavuoteudesta Kerttu Tuomaantyttiiren Kangasmannisesta kanssa. Vuotta myd,hemmin
talvikiiriijillii 1695 Lauri kiirsi niiiden "naisjuttujensa" takia rangaistuksena kiiriijiipaikalla kujanjuoksun. Kerhrn kanssa
Lauri ei kuitenkaan avioitunut. Laurin osalta asia paaftyi kujanjuoksuun, mufta Kerhrn osalta asia oli vielii kesken
syyskiiriijien 1697 aikoihin, jolloin todetaan, ettii Kerffu Tuomaantyttir on karannut Hiimeeseen. Keuruun rippikirjoista
on paeteltavissii, ettii Lauri on vuodesta 1698 alkaen naimisissa Vappu Markuntyttiiren kanssa. He asuivat ensin
Riimiiliin talossa itsellisinii, josta he muuttivat v. 1700 isiintiivdeksi Korkealehdon taloon.22

Heti, kun Lauri oli Korkealehtoon (Korkialehto) muuttanut, tuli liihtd sotaan. Tuomiokirjojen mukaan oli hiin oli v.
1700 Korkealehdon islinta, jolloin marssi Riikaan. Ellei sotaa olisi tullut, Laurista olisi nrllut talollinen. Keuruun
vanhinrmissa rippikirjoissa Korkialehdon autiotalossa asuu vaimo ja kolme lasta ainakin vielii 1706. Lauri on ilman
lisiinime2i. Sodan jdlkeen vielii elossa Multialla, mutta lisiinimellii Manninen, ja kuoli Viiisiiliin talossa 1736. Lisiinimi
Manninen on myds woden 1698 vaiheilla rippikirjoissa. Se on selitettiivissii johtuvaksi ruoruisiinniin talonnimestiii3

Lauri oli yksi niistii miehistA, jotka marssivat Messukyliistii Viipurin kautta Riikaan. Riiassa tehdyistii
kuukausirullista h:in litytyy Lauri Honkilana (Hingila). Hiin sairastui jo elokuussa 1700, oli sairaana koko seuraavan
syksyn ja talven. Vasta 1.5.1701 tehdyssii rullassa hiinet on merkitty palveluskelpoiseksi ja joitui sittemmin
osallish.rmaan sotatoimiin. Lauri oli sitkeii mies. Hiinet komenneftiin ehkli v. 1703 kenttiijoukkoihin ja hiinet oli
ihnoitettu kaahrneeksi Trentenbergin luona 2.8.1703, mutta hiin palasikinjoulukuussa komppaniaansa. Sitkeys palkittiin

-- 
Ruoveden ja Keuruun talviktuajdt 5-7.3.1694 (Ko a l4: 78), kesakiirajdt 8-9.7.1695 (Ko a I 5: 297v-298v)ja syyskarajdt22-23.g.t6g7 (Ko a t7:

400v). Syyskiirajilla 74-25.9.1694 (KO a 14; 413-v) todetaan, etta tuomiokapitulin valiryksella on oltu yhreydesse ryknentinpastori Johan
Forseniukseen Naruassa, joka todisti, efta Nilam jaanyt vaimo Kauina Juhontytdr oli symftanyt nelja vuotta sitten huoralapsen-ja muuttanut
Tarton piirikuntaan (Doprske gebietet). KankampAA: Keuruun vanhimmat rippikirjat, s. 23,25.-- 

Kankaanpae: Keuruun vmhimmat rippikirjat, s. 70, 125, l3l, 146.
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Lauria ei ilmeisesti ikiinsd takia komermettu Riiasta kentttijoukkoihin 1708, vaan hiin oli siellii vuoteen 1710, jolloin
htin onnistui viiltt2imiiiin vankeuden ja toi mukanaan Suomeen musketin, pistimen, ammustaskun ja miekan. Maaliskuun
1712 piiiikatselmusrullassa htin on Valkealahden ruodussa nro 23 (rykmentin puitteissa nro 920) toinen korpraali Lauri
Erasmuksenpoika Stadigh. Hiinelle on nyt annethr fyypillinen sotilasnimi. Sarkavaatetus on tiiydellinen
siiiimiskiirdijyineen ja housuineen seka tilpehddreineen kiiyttdkelpoinen. Silloin Lauri pyysi palveluksesta eroa ja
elatusta sotamieshuoneelta (krigananshuset) pitkiin palveluksensa takia. Todetaan, ettii hiin oli vanha sotilas, palvellut
yli 30 vuotta, jona aikana molemmat jalat olivat murhrneet, eikti hiin pysrynyt enii2in palvelukseen. Hiin oli ollut vankina
Birsenissii, jonkatdytry viitata edellaimainittuihin tapahtumiia vuonna 1703.25

Lauri palasi eron saaneena sotilaana Keuruulle. Hiinet haudattiin Keuruulla 4.4.1736 keskelle silloista kirkkoa 70-
wotiaana. Vaimo Vappu Markuntytiil haudattiin 26.4.1736 noin 7O-vuotiaana "nederst i kyrkian". Keskelle kirkkoa
hautaamista voidaan pitiiii kunniamerkin veroisena huomionosoituksena.26

Kolmikasmies Simo Yrj<inpoika Partolasta

Simo Yrjiinpoika ei l6ydy ruliista. Henkikirjoista voi v. 1700 yriftAA etsia sopivaa, koska tiedetiiiin, missii hiin asui.
Pirkkalan ja Messukyliin kesiikiirejille 1701 nimismies syytti Kaarina Pentinq/tiirta Topparin kyliistii salawoteudesta.
Kaarina oli tuomitnr ensi kerran jo 12 luotta aiemmin Mikko Lukkiian kanssa salawoteudesta. Nyt s;mtyneen lapsen
isiiksi viiitetiiiin naimatonta talokasta Simo Yrjiinpoikaa Partolasta. Salawoteus olisi sathrnut kaksi viikkoa ennen
edellisen vuoden jaakonpiiiviiii, kun Kaalina palveli Simon naapwin luona. Simo on sittemmin marssinut
kolmikasmieheksi ja kuuluu sittemmin kuolleen. Rullien puuttuessa voidaan vain arvella, efiA Simo oli yksi niistii
kolmikkaista, jotkikaatuivat Narvan taistelussa.2T

Juho Joosepinpoika Tapio eli Tapto

Hiin oli kaksikasmies, joka otettiin sotilaaksi jo vuonna 1700. Tapio-nimi viittaa Ruoveden Tapionkyiiin Tapion taloon.
Siell2i oli 1667-1708 isiintiinii Jooseppi Matinpoika, joka voisi olla Juhon isii.28

Juholla oli sodassa ornea mukana, sillii hiin ldytyy krenatddrinii kaksikasmiesten nrllissa 1.I1.1707 ja 10.12.1709
Viipurissa. Viipurissa hiin jiii muiden kaksikkaiden mukana vangiksi seuraavana kesZinii, mutta htin karkasi Renrsaarelta
ja tuli rykmenttiin 7.10.1711. Uudessa Porin rykmentissii hiin on lisiinimellii Tapto Tapion ruodussa ru.o 93 (rykmentin
puitteissa nro 999). Maaliskuussa l7l2 pidetyn katselmuksen aikaan hiin oli komermuksella Pietari Longstrd'min
mukana.2e

Pti2ikatselmusrullan vuodelta 1728 mukaan Juho Tapto karkasi vuonna 1713, palasi riveihin 2.12.1721ja sai eron
14.10.1725 palvelukseen kelpaamattomana. Hiin olisi siten ollut mukana vielii Piilkiineellti, mutta ei entiii Napuessa.
Juho ldylyy perheellisenii Ruoveden vanhimmista rippikirjoista, joiden mukaan hiin syntyi 1679. H:in asui 1720-luvulta
alkaen vuoteen 1749 Pohjasiahden Vehkakoskella mylliirinti ja itsellisenii, sittemmin appena Tapiotaipaleen talossa ja
kuoli 8O-vuotiaana 2.2.1759. H?inen vaimonsa oii (vihitty Ruovesi 29.3.1711) Vappu Juhontytiir Pohjaslahdelta.
Pohjaslahden kyltissti he niiyttavAt asuneen jo l7l4 alkaen. Vapun iiiti oli Riitta AntintytZir, joka kuoli 70-vuotiaana

24KrARul lo ,  
l700vo l .4 -? ,  l7Olvo l .2 -6 ,e i  s ivunumero i ta ;  L ikv ida t ioner ,s to ranord iskak ige t ,n ro lT3(mikok .K066 l0) ,VApJRMi l i ta r i s

187, katselmusrulla mantrk. 1703 (mf 55019), Specification pl dhem som af Hrigwelbome H: Ofuerstens Stackelbergs Biomeborgs lahns lnfanterie
Regemente sedan ock med mlnaden Augusto till underskefrre dato dode blifivit, Nembl:n ... 48: 49 Lus Hlngila slagen d: 2 Aug: wid Trentenberg,
men igenkomen in Decemb: Trentenberg on sen venil pieni taistelu, ettei Ulf Sundbergin kirja (ks. viite l) sita tume. Sen taFyy sijaita Riim
suumalla. Kevaalla 1703 lukumadraisesti ylivoimaiset veniilliiset valtasivat lnkerimaan ja aloittivat Piettrin rakentamisen, haviftiviit kesiill4
perusteellisesti koko Liivinmaan. Puolustajat joutuivat vetaytyma,in suurten kaupunkien muurien suojiin. - Luettelo tayftiinlattdmista ruoduista
4. I l. 1705 (VA Milit i l ia PJR 175, mf 54978).
-- 

KrA GMR Bjomeborgs ldns infanteri regemente 12.3.1'112, mikok, K05478 4/8,
'o 

Keuruun haudattujen luettelot l73l-50, mfUK 395. Keuruun rippiki{ojen mukaan Laurilla oli kolme poikaa: Yrjo, joka oli vmhin, Tuomas s.
27.9.1706, joka on wodesta 1734 Keuruulla Vaisali in talon isantA, ja Erkki s. 17.5.1714, k. Kilhumden talossa 1754. Tuomam synbmaajdta
paatellen Lauri on paiissyt sodm kestaessa ainakin yhden kenm kotilomalle, ollut ehka noutmassa uusia alokkaita. Ei ehkd ole sattuma- etta
korpraaliksi ylentAminen sattui smma woma. Vuosi 1706 oli Baltim sotmayftamitllA sodan yksi rauhallisimmista wosista.
- 

VA Yla-Satakunta KO a 20: 303, mfES 1971. Kirsti tuajiifli: Messukylan historia, Tampere 1954, liitteina olevien kantatilojen istintaluetteloiden
mukam (s. 706) Partola sUaitsi Palon kylassa eikai se tunne ketaan isiintiina talossa wosina 1699-1722.
-- 

Tapion talossa on Jooseppi-niminen isaintii, mutla Juho-nimistA poikaa siella ei ole henkikirjoitettu 1698-1700. On mahdollista, etta Juho el
tullutkam kaksikkaaksi siihen ruotuun, jossa Tapio oli mukma, koska Tapion, Ruhalm, Hakokmnon, Vilppulm ja Melasen talojen yllapitiimiissa
kaksikasruodussa on v. 1705 Yrjd Matinpoika, jonka iiiti oli Anna Martinq/tiir Tapiosta (K0 a 27: 631-v, mf ES l9?4).
-- 

tuA Rullor 1707 vol. 4 ja 1709 vol. 2, von Schlippenbachin komppania, GMR Bjtimeborgs liins infmteri regemente 1712, mikok. K054?8 4/8 ja
6t8.



vavynsa luona Vehkakoskella2l.l2.l729. Juhoila oli neljii lasta: Maria kastethr 11.5.1712, Kirsti kastettu 18.7.1714,
Erkki kastettu 6.5.1716 ja Liisa s. 31.5.1719. Niiistii Maria-tlrtiir oli emtintiinti Tapiotaipaleessa.30

Juho Paavonpoika Sammi el i  Sambo

Kyr<in komppanian Rakennuskosken ruodussa nro 37 (rykmentin puitteissa nro 550) ruodussa on vuoden 1728
pliiikatselmusrullassa Juho Sambo. Rulla kertoo htinestii seuraavaa: Vanhasta varsinaisesta rykmentistii, jiii vangiksi
Lesnajassa, palasi lokakuussa sotavankeudesta 1722 komppaniaan ja sai.27.9.1727 eron. Huomauhrksissa on, efta
hiinellii oli vikaa oikeassa silmiissii, vasen silmii oli poissa, oli haavoittunut molempien olkapiiittensti liipi, palvellut 17
vuottaja oli 70 vuofta vanha.3'

Ruodnn ensimmiiinen sotaan liihtenyt mies Mikko Sammi kuoli tautiin Riiassa 23.12.1'100. Risto-niminen seuraaja
tuli kesiillii 1703, sai lisiinimen Sambi jakuoli tautiinRiiassa 20.5.1705. Tiiydennysmies Juho Paavonpoika Rakennus-
koskeita hrli ruotuun marraskuussa 1706. Vuotta mydhemmin hiin on nimeil?i Juho Sammi niiden joukossa, jotka
komennettiin kenttiiarmeijaan ja Lewenhauptin joukkoihin.

Edellzi mainittu Juhon palveiusvuosien miiiirii pitiiisi, jos vankeusaika lasketaan mukaan olla 21 eikii i7.

Pietari Heikinpoika Hallia

Kyrtinja Ikaalisten talvikarajilla i703 tutkitaan Pietari Heikinpoikaa karkurina:
Pietari oli koLnikas, joka ulosmarssi joulukuussa 1700 kapteeni Otto Vilhelrn Tackelbergin komppaniassa, mutta

saawthraan Tarttoon (Dorpt) hiin karkasi sieltli toukokuussa 1701, tuli Pertunrnessun aikoihin vaimonsa luo Kaftm
kyliissii, ilmoittautui itse sieltii "wid en Stemning uthj Ikalis by" lokakuussa luvaten palata.

Pietari meni Turkuun ja sieltii usean muun palaavan karkurin ryhmiissii kohti rykmenttia, "blifivit afftirdat med frij
Skiutz Liinsman ifian Liinsman 6th Regementet". Jonkin matkaa Viipurin toisella puolella 1702 uudenvuodenp2iiviinii
htin karkasi uudelleen ja tuli Paavalinmessun aikoihin vaimonsa luo. Sieltl nimismies pidiitti hiinet maaliskuussa ja
lZihetti nimismieslgydillii Turkua kohti. Pietari karkasi sotamies Antti Huikan kanssa Huittisten ja Loimaan
nimismiestalojen viilillii. Vartijoina olleet kaksi loimaalaista talollista saivat isot sakot. Pitkiiperjantaina he tulivat
kotiseuduileen. Huikka pidiitettiin jo elokuussa, mutta Pietari piileskeli metsiissii, ja vasta joulukuussa yksi talollinen otti
htinet kiinni. Kolme ruotuisiintiiii takasi, eftii Pietari menee Turkuun vapaaehtoisesti, jolloin nimismies ptiZisti Pietarin
vapaaksi. Hiin oli aikanaan vuonna 1700 vannonut sotilasvalan. Hiinet oli pestathr sotilaaksi sadonkorjuuaikana, jolloin
hiin oli saanut pestkahana (stedzla) 9 kuparitaalariaja sai palkkana (lega) 150 taalaria.

Ratkaisu siirrettiin hovioikeudelle. Pietari ei l6ydy my<ihemmistii rullista. Olete$avasti hiineile annettiin
kuolemantuomio, mutta eri asia on, pantiinko tuomio toimeen. Ruilistakin ldytyy esimerkkejii kuolemaan tuomihrista
karkureista, jotka oli palautethr komppaniaansa ja joita pidettiin pitkiii aikoja arestissa.32

Matti Ristonpoika

Oriveden talvikiiriijillii 1703 nimismies sy1'tti piika Maria Heikintytiirta LyytikkAlastii, koska tiimii oli synnyttiinyt ennen
Matinmessua aviottoman poikalapsen. Maria sanoo isiiksi Matti Ristonpoikaa, joka on naimato-! ja on edellisenii kesiin2i
aiokkaitten mukana meffryt sotilaaksi. Sitti ennen he olivat molemmat palvelleet Lyytikkiil2issii."

Matti oli siis tiiydennysmies. TZiydennysmiehista on luettelo, mutta siinii ei ole patronyymejii eikii larkaan ole
lisiinimell2i Lyytikkeh, ja Matti taas on yksi tavallisimmista eturimistii. Lyytikkakin talot ylliipitiviit Majurin
komppanian ruotua ffo 128. Tuohon ruotuun ei tullut uutta alokasta kesiillii 1702, mutta h2in voisi olla jompi kumpi
Matti-nimisistii rengeistii: ruodun 31 Matti Miiyriinpes2i tai ruodun i00 Matti Terva. Kumpaakaan niiistii en ole
tavoittanut mydhemmistii rullista.3a

'o 
VA Milit*iu PJR 167, paakatselmus 26.8.1728, mf. 54944, Intemet HlsKl-tiedosto, Ruovesi, Matti J Kankaanpiiti (toim.): Suur-Ruoveden

vanhimmat rippikirjat, Vinat 1983, s. 62,92, l6L.
-' 

VA Militaria PJR 167, paakatselmus 26.8.1728, mf 54944. Valmis kasikirjoitus Ala-Honkajoen ruotusotamiehistii (KankaanpAan pitAjassa), joka
ilmestyy Ala-Honkajoen kyliikirjassajajokajulkaistaan myos Internetiss,i Ala-Honkajoen kyliin kotisiwlla.
-- 

VA YlA-Satakunta KO a 23: 89v-94. Esimerkkein?i kiimisaaduista kakureista lit).tyy Krister Homin @uoveden) komppmim Heikki Orava,
Pekka Lankkua ja Yrjit Suojarvi, jotka ovat Riiassa 1.2.1701 ilestissa ja "if:n lijiilet ddmde". Yrjd Suoj{rvi kuoli jo 1.2.1701 ilmeisesti tautiin,
muut ovat ilestissa viela 13. ja 1.4. sairaina sekii 1.5. terueina riviss6. He ilmeisesti saivat karkuruutensa sovitettua ilestilla. Moninkertainen
kakuruus oli tietysti paljon vakavmpi cia.
" vA Yla-satakunta Ko a 23: 148-149.
'a 

vA Militr i" prR 187: l l9-121. mf 55019.
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Matti Erkinpoika Vehoniemi

Kangasalan kesiik?irajillii 1724 pitka Maria Matintytiir Messukyliistii vaatii Vehoniemessii olevaa Hallilan puolikasta
taloa. Marian isii Matti Erkinpoika oli 1700 joutunut kaksikkaaksi, jonka jiilkeen Ziiti Vappu Matintytiir asui taloa 6
vuotta kuolemaansa asti. Taloa nyt asuva Yrjd sai siihen sijoinrksen vuonna 1708. Matti Erkinpoika kuoli luultavasti
ennen v. 1707, koska ei l6ydy rullista, luultavasti jo aikaisemmin."

Isiintiiluetteloiden mukaan Matti Erkinpoika oli isiintii puolikkaassa Hallilaa 1694-l'l00,jonka leski oli Vappu. Talo
jiii autioksi ja liitettiin mahdollisesti mytihemmin toiseen puolikkaaseen.36

Sip i  Ko l lman

Sipi Kollrnan oli syntyisin Kolhon talosta v. 1655 ja toimi Keuruun pitajiinkirjurina. Pitiijiinhistoria kirjoittaa, enii
moninkertainen sotilaskarkui Multian Vehkoon Juhana Heikinpoika tuomittiin 1703 hirtettiiviiksi, mutta fuomiota ei
toimeenpantu. Sama mies oli pitiij?inkirjuri Sipi Kolrnanilta v. 1706 saamiensa vtiiirien todistusten turvin karkumatkalla
vielii v. 1708. Kollman sai sakkoja viiiiriistii todistuksesta, menetti virkansa ja mtiiiraftiin sotamieheksi 1 708.17

Sipi (Sigfred) Kollman on kaksikkaana katselmuksessa joulukuussa 1709 Viipurissa, mufta sairaana. Hiinet
t2ihetettiin sieltZi sairaitten mukana ennen piirityksen alkua pois ja on heiniikuussa 1710 sairaitten vartijana Turussa.
Samaan aikaan muu rykmentti oli Kymijoella. Sipistii hrli uudelleen perustetun Porin jalkaviikirykmentin sotilas.
Maaliskuun l7l2 rullassa hZin on Multian ruodussa nro 43 (rykmentin puitteissa nro 940) ja hiinen sanotaan saaneen
vanhuuden ja palveluskelvottomuuden takia eron. Ruotu oli jo 22.8.1711 hankkinut tilalle uuden miehen Yrjd
Yrjdnpojan, joka sai sama lisiinimen kuin edeltiijii Kohlman.38

Simo Jaakonpoika Drake

Everstiluutnantin komppanian tyrviiiiliiisessii ruodussa nro 100 (rykmentissii nro 356) on vuoden 1712 alokas Simo
Jaakonpoika Drake, joka mli ilmeisesti saman vuoden kesiillii. Hiin kuoli 1.9.1712 luultavasti tautiin. Rulla kertoo, etta
hiin ei ollut viela saanut kruunulta kiviifiii, mutta hattu sarkavaatteet "tilpehdiireineen" ovat komppaniassa
stiilytyksessii, ja toimitetaan ruodulle. Mies liihti kotoaan kesiillii, takaisin tuli viihiin viiviistyneenii paketti vaatteita, eikii
mies ehtinyt edes rintamalle.3e

Matt i  Heikinpoika Spiut

Vuoden 1719 pd?ikatselmusrullassa on Ruoveden komppaniassa 17 rivimiestii. Neista 7 jAi tuntureille, kaksi kuoli
tauteihin, kaksi karkasi ja loput saivat eron. Kurun Karjulan ruodun nro 104 (rykmentissii nro 1001) mies Mafti
Heikinpoika Spiut jiii nmtureille koko varustuksensa kanssa, joista muskeni ja miekka olivat olleet uusia, kelvottomien
tilalle vaihdettuja.ao

Vuoden 1712 rullat kertovat Matti Heikirpojan olleen vuoden 1711 alokkaita. Kuitenkin hiinelle oli jaettu varusteita
Tnrussa jo 14.11.1710, jotka (kuten koko muu silloinen Porin rykmentti) piti luovuttaa 1.7.1711 Uudenmaan
rykmentille. Uudet aseet jaettiin tilalle 24.10.1711 Kymin pitiijiissti. Maaliskuussa l7l2 hiin oli yksi kapteeni
Longstrdmin sissijoukkoihin komennetuista. Ehke jotakin kuvaa siite milta miehet niiyttivat, antaa rullan kertomus hiinen
varusteistaan: kruunu oli antanut musketin. Ruodulta hiin oli saanut vaatetuksen: "?iger fullkom. wailmars bekliidning,
sampt siimisk trdja och Byxor, som iiruru Kunna brukas, har och alt dfrigit tillbehddr." Vaatteet olivat sarkaa, rdijy ja
housut nahasta (siiiimiskiiii). Maaliskuussa ne olivat vielii kiiyttdkelpoisia, mutta joulukuussa vanhoja ja
loppuunkuluneita. Joulukuussa mainitaan tarkemmin sotilasvarustus: flint musquet, bajonet och gl. wiirja af Cronan,

" VA Yla-satakunra nn 33: I 87-v.
36 

Langelmaveden seudun historia Il, Kmg6alm historia lI, Htimeenlima 1954, s. 302.
- 

Pentli J Voipio: Kekkoset Suomen asuttajina, Suomen Sukututkimusseurm julk. 47, Piekslimilki 1994, s. 403: Mauno Jokipii: Vilhm Ruoveden
historia l, 2. painos Jyvdskylii 1989, s. 424.
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KrA Rullo, 1709 vol. 2, von Schlippenbachin komppmia, Rullor 1710 vol. l0 ja GMR Bjomeborgs liins infanteri regemente 12.3.1712.
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Liite 2
Majurin komppan

VppA Htighwiilbo

Major och Capit:n
Fend:n
Sergeant
Fuhrer
Tambour
Pijparen

i. Comoral Ericl
2. Johan Ilo S
3. Johan Kiissii S
4. Hindrich Mek
5. Jdran Leino S
6. Matz Finnj S
7. Bertill Turckj
8. Thomas Neula
9. Erich Pihola S
10. Bertill Akola
I l Hindrich Hintr
i2. Hindrich Linnr
13. Hindrich Peckr
14. Hindrich pijke
15. JohanReckola
16. Daniel Kulcki
17. Jdran Martiner
18. Corporal Thon
19. JdranNapiladr
20. Jdran Pattia Sir
21. Johan Tanhuap
22. Johan Hatuj Si
23. Michel Patus d
24. Hindrich Miirer
25. Olof Mdyrii d(ir
26. Jiiran Hurchtj d
27. Clemet Kiiyrii S
28. GustafPihlawe
29. J6ran Purkas Si
30. Anders Kiismel
31 . Carl Rdijii Siuci
32. Johan Spellrnan
33. Jacob Lappi Siu
34. Mirten Pullska
35. Corporal Henrir
36. Bertill Hannula
37. Thomas Orriwer
38. Comoral Miche
39. Vrban Kalcku S
40. Anders Pecka Si

ammunitions taska, geheng och Cardon rem utgiort aflandet. Kruunu oli antanut musketin, pistimenja vanhan miekan,
ruotu panostaskun, olkavydn ja karduunaremmin. Hattu kuului mycis vaateparteenlr

On todenniikd,istii, ettii hiin Matti Spjut osallistui Napuen taisteiuun helmikuussa 1714, jossa Ruoveden komppaniaa
johti luutrantti Paul Johan Norberg. Juuri Norberg kuului niihin, jotka onnistuivat taistelun loppuvaiheessa muutaman
miehensii kanssa murtautumaan venZiliiisten saarroshrksesta. Spjut on 1716 mukana katselmuksessa Ruotsin puolella ja
osallisnri 1718 Norjan retkeen kuten yll?i on jo kerrothr. Edellinen kertoo, ettii hiin oli 32-vuotias, naimaton ja syntyn)'t
Ruoveden pitiijiissii. Ikiiilmoitus tuottaa syntymavuodeksi 1684.42

Matti Heikinpojan vanhemmat ovat selvitettavissii. Hiin oli Virlain Vaskivedeltli, Keihiislahden kyliin (huom. spjut =
keihiis) Nojosen talosta. Isa oli talollinen Heikki Heikinpoika Nojonen ja aiti tiimiin vaimo Vappu Tuomaantyt2ir. Matti
onhenkikirjoissapoikanaensimmiiisenkenanv. 1701 javiimeisenkenanv. 1710. Vuorura lT09hiinetonmerkitty jopa
lsannaKsl. -

Liitteet

Liite 1
Luetteio niistii Ruoveden komppanian ruovesiliiisistii ruotusotilaista 4.8. 1700 katselmusrullassa, jotka olivat sotilaita jo
17.6.1685 tehdyssti katselmusrullassa. Alussa oleva numero on ruohrnumero v. 1700. Liihteet: KrA Rullor 1685 vol. 15:
380-387; 1700 vol. 4: Krister Homin komppania, ei sivunumeroita.

Nro 34 Esko Hiikkinen, jonka 1682 ruodutethr Erkki Yrjdnpoika Keuruun Suolahdelta palkkasi sijaisekseen.
Nro 49 Lawi Honkila, Lauri Rasmuksenpoika, 1681 ruodutettu Juho Heikinpoika Keurur.rn Suoiahdelta palkkasi

hiinet sijaisekseen Jlimsiin Honkalan kyliistti. Lauri oli komennettuna katselmuksen 17.6.1685 aikoihin Narvaan.
Nro 45 Mikko Pihlajavesi, tuli sotilaaksi 1679 ruodutetun istinsti Eskon puolesta.
Nro 47 Sipi Ktimi, mahdollisesti sama kuin Sipi Juhonpoika Liesjiirveltti, jonka 1681 ruodutethr Pillajaveden Kdmin

isiintii Lauri Eskonpoika palkkasi sijaisekseen.
Nro 54 Matti Suni, Yrjdnpoika, jonka 1679 ruodutethr Tuomas Yrjdnpoika Ahttiristii palkkasi sijaisekseen.
Nro 58 Perttu Tiainen, Mikonpoika, jonka 1681 ruoduteth-r Olavi Erkinpoika Hankavedeltii palkkasi sijaisekseen.
Nro 64 Yrjd Rauta, Olavinpoika Rautavedeltii, josta tuli sotilas 1684 ruoduteteun veljensii Erkin puolesta.
Nro 66 Jaakko Virrat (Wirdois), mahdollisesti Jaakko Joosepinpoika (Yldjiirven) Keijiirveltti, jonka 1682 ruodutettu

Hannu Heikinpoika Virroilta palkkasi sijaisekseen.
Nro 67 Matti Haapasalmi, Heikinpoika, joka ruodutettiin sotilaaksi v. 1681 .
Nro 78 Erkki Visu, Heikinpoika Visuvedelt2i, jonka 1682 ruodutethr Tuomas Markunpoika Visuvedeltd palkkasi

sijaisekseen.
Nro 86 Simo Piiiisky, Pekanpoika Liingelrniien Pdiiskyliistd, jonka 1682 ruodutethr Olavi Yrjdnpoika Vii2irinmajasta

palkkasi sij aisekseen.
Nro 89 Heikki Kauttu, mahdollisesti Heikki Erkinpoika Pirkkalan Lielahdesta. ionka 1678 ruodutettu Matti

Matinpoika Kautusta palkkasi sijaisekseen.

ot 
Kte, GN{R. B.jo*eborgs liins infanteri regemente 1712, mikrok. K05478 4/8.

"' Lindh rnt. s. 134. KrA GMR Bjdmeborgs ldns infanted regemente I 3.10.1716.
"' SAY Ruovei, vuosilta I 703, 1705-08 tiedot puuttuvat. Ruoveden komppaniasta litytyy 12.3. I 712 rulltrta kolme Matti Heikinpoikaa, joista Matti
Heikinpoika Witt ikailmoitus ei sovellu Nojosen poikaan ja Pohjaslahden ruodun Mmstrdm oli omm ruodun miehi6.
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fiTt"?)47'"'' Liite 2
Majurin komppanian katselmusrulla Riiassa I . I . 1701 (KrA Rullor 1 701 vol. 2, ei sivunumeroita).

MUNSTER RULLA
Vppi HdghwAlbome H:r Baron och Ofuerstens Johan Lorentz Creutz Bidmeborgz liihns lnfanterie Regemente och mitt

derunder j nidher anftirfodde Compagnie
Datum Riga d. 1. Januarij A:o l70l

Major och Capit:n Laurentz Lauterbach Leut:n Simon Jean Jack
Feltrveb: Henrich Spdra
Munsterskrif:n JohanBirell
Rustmest: Johan Sdllo

Fend:n Reinholt Miick
Selgeant Arfued Bock
Fulu'er Carl Fromholt Nazack
Tambourer Jacob Coronander. Johan Erichson Dahl
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La.

Pijparen Erich Ornfoth

i. Corporal Erich Johan Lendu S
2. Johan Ilo S
3. Johan Kiissii S
4. Hindrich Mekala S
5. J<iran Leino S
6. Matz Finnj S
7. Bertill Turckj
8. Thomas Neula S
9. Erich Pihola S
10. Bertill Akola
11. Hindrich Hintza dddh 24.Dec:
12. Hindrich Lirma dddh 6. Dec:
13. Hindrich Pecka Siuck
14. Hindrich Pijkerj
15. Johan Reckola Siuck
16. Daniel Kulcki diidh 12.Dec..
17. Jdran Martinen Siuck
i 8. Corporal Thomas Carurelijn Siuck
19. Jdran Napila ddd 3. Dec:
20. J6ran Pattia Siuck
21. Johan Tanhuapiidddh 8. Dec:
22. JohurHafivj Siuck
23. Michel Patus dtidh 1 1 . Dec:
24. Hirdrich MZtenpasd dddh 6. Dec:
25. Olof Miiyrii dddh 23. Dec:
26. Jdran Hurchtj dddh 3. Dec:
27. Clemet Kiiyrii Siuck
28. GustafPihlawesj
29. IlranPurkas Siuck
30. Anders Kiismelax dtidh 16. Dec:
31. Carl Riiijii Siuck
32. Johan Spellman Siuck
33. Jacob Lappi Siuck
34. MArten Pullska Siuck
35. Corporal Henrich Str66m Siuck
36. Bertill Hannula diidh 23. Dec:
37. Thomas Oniwesj Siuck
38. Corporal Michell Hafuisto
39. Vrban Kalcku Siuck
40. Anders Pecka Siuck

41. Anders Kdpp?i Siuck
42. Jbran Swarthafra Siuck
43. Hindrich Achtola Siuck
44. Matz Martilainen Siuck
45. Simon Kaita Siuck
46. MatzHarhala dddh 15. Dec:
47. ErichViinj Siuck
48. Matz Jllku Siuck
49. Matz Saxa Siuck
50. Johan Eppala dddh 7. Dec:
51 . Lars Frisk diidh 9. Dec:
52. Jdran Pohiaslax Siuck
53. Philip TAsj Siuck
54. JohanTijfua Siuck
55. Hindrich Kanparj Siuck
56. Matz Tiirfua dridh 23..Dec:
57. Hindrich Birckholt diidh 2. Dec:
58. Simon Liukas Siuck
59. Johan Vehkapundarj dddh I 1. Dec:
60. Bertill Briims
61. Corporal Gustaf Kuhl
62. Bengt Vihas Siuck
63. Hindrich Vihas Siuck
64. Matz Vackalainen Siuck
65. Erich Kaupamies Siuck,
66. Jacob Kasack Siuck
67. Johan Lautamies Siuck
68. Jtiran Napila Siuck
69. Jdran Raijalax Siuck
70. Hindrich Tungell
71. Hindrich Rugj Siuck
72. Hindrich Ruicka Siuck
73. Jiiran Lydickii Siuck

15

lxtrakt Presensliucka Ddda in
Dec:

iumma

)fuer officerare 2 2
Vnder officerare 4 I 5
Corporaler 2 3 5
Irumslagare 3 5

3emena 6 46 T7 69
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