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Lukijalle

Helmikuun 7. päivänä 1916 pidetyssä kuntakokouksessa Suomalaisuuden 
liiton Kauhajoen haaraosasto lahjoitti sillä olleet varat 125 markkaa 38 
penniä Kauhajoen historiarahastoon. Samalla osaston edustaja apteekkari 
Jaakko Joukamo luovutti kuntakokoukselle pankkikirjan, jolle rahat oli 
talletettu 15. tammikuuta 1916. Kuntakokous otti lahjoituksen "kiitolli
suudella vastaan” ja jätti varat kunnallislautakunnan esimiehen hoidetta
vaksi. Kauhajoen historiankirjoituksen siemen oli näin kylvetty, ja se al
koi itää.

Joulukuun 30. päivänä 1919 innokas historian harrastaja opettaja Jo
hannes Leppänen teki kunnanvaltuustolle valmiiksi harkitun esityksen 
Kauhajoen historian kirjoittamisesta vuoteen 1934 mennessä. Valtuusto 
hyväksyi aloitteen yksimielisesti, myönsi 800 mk:n määrärahan ja valitsi 
toimikunnan viemään asiaa eteenpäin. Vuonna 1926 seurakunta tuli hank
keeseen mukaan myöntämällä oman määrärahansa ja valitsemalla edusta
jansa historiatoimikuntaan. Siitä lähtien Kauhajoen historian kirjoitus on 
ollut kunnan ja seurakunnan yhteinen yritys. Se edistyi kuitenkin hitaas
ti. Syynä olivat toisaalta taloudelliset vaikeudet ja toisaalta Etelä-Pohjan
maan historian kirjoituksen aloittaminen 1920-luvun lopulla. Kauhajoke
laiset halusivat odottaa maakuntahistorian valmistumista, ennen oman pi
täjän historian kirjoittamista.

Etelä-Pohjanmaan historia viivästyi mm. sotien vuoksi niin, että se val
mistui vasta v. 1950. Siihen saakka Kauhajoen historiatoimikunnan työ 
rajoittui lähinnä aineiston keruuseen. 1950-luvun lopulla hanketta ryhdyt
tiin taas viemään toden teolla eteenpäin. Vuonna 1963 saatiin kirjoittajak
si maisteri Antti Ranta-Knuuttila, joka kuitenkin muitten töittensä vuok
si joutui myöhemmin luopumaan tehtävästä. Vuonna 1976 Kauhajoen his
torian kirjoittaminen siirtyi minun urakakseni.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kauhajoen historia piti kirjoittaa 
esihistoriasta 1970-luvun alkuun. Varsin pian kävi kuitenkin ilmi, ettei 
kirjaan suunniteltu sivumäärä ja käytettävissä ollut aika antaneet tähän 
mahdollisuutta. Historiatoimikunta päättikin Paikallishistoriallisen toi
miston myötävaikutuksella, että Kauhajoen historia kirjoitetaan tässä vai
heessa vain vuoteen 1918 saakka. Myöhemmät tapahtumat ansainnevat ai
kanaan oman esityksensä. Ratkaisu aiheutti muutoksen myös kirjan jakso
tukseen: taitekohta siirtyi seurakunnan itsenäistymisestä ajallisesti taak
sepäin — Kauhajoen kehitykseen syvät jäljet jättäneeseen Suomen sotaan 
ja Kauhajoen kapinaan.

Käsillä olevan teoksen esihistorian osuuden on laatinut professori Ari 
Siiriäinen. Varhaisimman asutuskauden Kauhajoen kappelin syntyyn vuo
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teen 1627 saakka on kirjoittanut maisteri Antti Ranta-Knuuttila, joka on 
kerännyt myös suurimman osan myöhempää aikaa käsittelevästä lähdeai
neistosta. Ilman maisteri Ranta-Knuuttilan arkistoissa tekemää esityötä 
Kauhajoen historia ei olisi valmistunut. Suurena apuna ovat olleet myös 
hänen 1960-luvulla tekemänsä laajat kauhajokelaisten haastattelut, joi
den erinomaisista kertojista enää vain harvat ovat kiitoksen tavoitettavis
sa. Arvokasta on ollut myös korkeakouluneuvos Ranta-Knuuttilalta kirjoi
tustyön eri vaiheissa saamani asiantunteva kritiikki.

Työni on kestänyt runsaat kymmenen vuotta. Koko tuon alkuperäistä 
kirjoitussopimusta pitemmäksi venyneen ajan Historiatoimikunta on anta
nut minulle työrauhan, jota olen suuresti arvostanut. Ketään unohtamatta 
haluan kiittää erikseen toimikunnan sihteeriä maisteri Keijo Jaakolaa, 
jonka paikallistuntemusta, suurenmoista kotiseutukirjastoa ja laajaa va
lokuvakokoelmaa olen saanut vapaasti hyödyntää. Kiitollisena muistan 
myös monien arkistojen henkilökuntia, heistä läheisimpinä Kauhajoen 
kunnan ja seurakunnan arkistonhoitajia sekä pääkirjaston henkilökuntaa; 
kaikki ovat vaivojaan säästämättä antaneet apuaan. Työnantajani ja esi
mieheni ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti toiveihini opettajantoimeni ja 
historiankirjoituksen yhteen sovittamiseksi. Kiitollinen olen myös monille 
työtovereilleni: lehtorit Anja ja Arvo Lusa ovat lukeneet käsikirjoitukseni 
tuoreeltaan ja antaneet kaipaamani ''ensiavun” , lehtori Hillevi Pitkänen 
on tarkistanut kieliasun, opettaja Maija-Liisa Kahelin on auttanut valo
kuvien valinnassa ja lehtori Heikki Saarikoski henkilöhakemiston laatimi
sessa. Parhaat kiitokset esitän myös konekirjoittajalleni Sirkka-Liisa 
Latva-Panulalle ja kartanpiirtäjälleni Marjaleena Koivistolle sekä dosent
ti Toivo Nygärdille, joka Paikallishistoriallisen toimiston puolesta on tar
kastanut käsikirjoituksen ja antanut varteenotettavia neuvoja. Kirjapaino 
puolestaan on toteuttanut joustavasti painotyöhön liittyneet toiveeni.

Lopuksi sydämellisimmät kiitokseni iäkkäälle äidilleni siitä suurenmoi
sesta kärsivällisyydestä, jota hän on osoittanut tyttärensä vuosikausia jat
kunutta kesätyötä kohtaan. Nyt se on valmis. Mieleni on iloinen ja huo
jentunut.

Kauhajoella pääsiäissunnuntaina 
19. huhtikuuta 1987

Liisa Ruismäki
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KAUHAJOEN ESIHISTORIA

— Kauhajoen historia





Kauhajoen esihistoria

Jääkauden jälkeinen luonto

Kauhajoen kunnan eteläosassa Isonjoen rajalla kohoaa Etelä-Pohjanmaan 
korkein vuori, Lauhanvuori, n. 230 metrin korkeuteen merenpinnasta ja 
lähes 100 metrin korkeuteen ympäröivästä tasangosta. Vuoren rinteitä sa
moava näkee eri korkeustasoilla rinteen suuntaa myötäileviä vaakasuoria 
kivivöitä ja hiekkaan ja soraan uurtautuneita törmiä.

Näitä muodostumia ovat useiden vuosikymmenien kuluessa käyneet tut
kimassa monet maantieteilijät ja geologit. Tarkimmat tutkimukset on teh
nyt fil.lis. Risto Salomaa Helsingin yliopistosta; hänellä on valmisteilla 
Lauhan vuoren rinteistä laaja selvitys1. Paitsi hyvin erottuvat törmä- ja ki- 
vimuodostumat kiinnostavat tutkijoita myös vuoren rinteiden suot ja pie
net järvet ja lammet; niiden kerrostumia mikroskoopilla tutkimalla saa
daan selville varsin tarkasti Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueen 
luonnonhistoriaa useiden vuosituhansian ajalta. Erityisen kiinnostavaa on 
tarkastella kerrostumiin tallentunutta siitepölystöä, joka kertoo kasvilli
suuden, varsinkin metsien puulajiston muutoksista, ja sen kautta paljas
taa myös ilmaston kehityksen. Kerrostumia tutkimalla saadaan niinikään 
alueen muinaiset, nykyisestä täysin poikkeavat vesistöolot selville — esi
merkiksi nykyisin useiden kymmenien metrien korkeudelta tavatut savi- 
kerrostumat osoittavat merenpinnan ulottuneen huomattavasti tämänpäi
väistä meren tasoa korkeammalle. Tämä ei kuitenkaan johdu merenpin
nan alenemisesta vaan päinvastoin maan kohoamisesta: maa kohoaa Kau
hajoella nykyisin 7.5—8 mm vuodessa eli 75—80 cm sadassa vuodessa ja 
siten muinaisten merenpintojen muodostumat ja merenpohjan kerrostu
mat ovat nousseet nykyisille korkeuksilleen, sitä korkeammalle mitä van
hemmista muodostumista on kyse2.

Geologeilla on keinot määritellä myös rantapintojen iät, tärkein niistä 
on radiohiilimenetelmä. Se perustuu kaikessa eloperäisessä aineessa ole
van hiilen vähäiseen radioaktiivisuuteen, jonka määrä elävässä aineessa, 
esimerkiksi elävässä puussa tai juuri kerrostuneessa liejussa, on vakio. 
Aktiivisuus alkaa kuitenkin puun kuoltua tai liejun jäätyä sen päälle ker
rostuvien ainesten peittoon tasaisella nopeudella vähetä. Mittaamalla ny
kyinen radioaktiivisuus ja vertaamalla tulosta vielä elävän aineen aktiivi
suuteen voidaan laskea ajankohta, jolloin puu kuoli tai kerrostuma syn
tyi. Ajoittamalla eri korkeuksilta löytyviä rantamuodostumia ja kerrostu
mia saadaan selville kasvillisuuden ja vesistöjen muutosten iät.

Geologiset tulokset kiinnostavat asutushistoriaa tutkivia arkeologeja
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koska luonnonoloissa tapahtuneen kehityksen avulla voidaan antaa seli
tyksiä asutuksessa, taloudessa ja esineperinteessä todetuille muutoksille. 
Esihistoriallinen ihminen on saanut toimeentulonsa suoraan luonnosta ja 
siksi hän on aina hakeutunut sinne, mistä ravinto on parhaiten saatu ja 
missä on ollut esineiden valmistukseen soveliaimmat raaka-aineet.

Kun jääkautinen mannerjää peräytyi Etelä-Suomen alueelta yli 9000 
vuotta sitten sen edustalle kertyi sulamisvesistä laaja makeavetinen järvi 
(Baltian jääjärvi, n. 9000—8200 eKr). Suurin osa Etelä-Suomea oli tuol
loin veden peitossa. Suomen alueella ei vielä liikkunut ihmisiä eikä karu 
luonto olisi elämisen ehtoja tarjonnutkaan. Ilmasto oli kuitenkin hyvää 
vauhtia lämpenemässä ja maankohoaminen nosti esiin uutta saaristoa ja 
siirsi mantereen rantaviivaa yhä lännemmäksi ja pohjoisemmaksi. Itämeri 
oli yhteydessä valtamereen ja vuosien 8200 ja 7500 eKr välille ajoittuvaa 
suolaisen veden vaihetta kutsutaan tuonikäisistä kerrostumista löytyvien 
simpukankuorien mukaan Yoldia-mereksi. Sen vesi oli aikaisempaa ravin- 
nepitoisempaa ja siinä vrmaan oli jo hyvä kala- ja hyljekanta. Lauhan- 
vuoren laki kohosi pienenä, karuna ulkoluotona Yoldia-merestä laajan ja 
kylmän ulapan ympäröimänä.

Vaikka ihminen olisi hyvinkin saanut elantonsa Yoldia-merestä ja sen 
rannikoilta, ei heitä Suomen alueella samoillut ainakaan niin paljon, että 
heidän jälkiään olisi löytynyt. Asutusta oli löytöjen perusteella Yoldia- 
meren etelärannikolla nykyisessä Itä-Baltiassa ja Itä-Karjalassa. Varmaan 
yksittäiset pyyntikunnat ovat ulottaneet saalistusretkiään Suomenkin 
puolelle, mutta merkit siitä ovat toistaiseksi löytymättä.

Yoldia-meren saarilla ja rannikoilla kasvoi karua koivumetsää, mutta 
ilmaston edelleen lämmetessä kaakosta käsin levisi vähitellen mäntyval
tainen ja aluskasvillisuudeltaan monipuolisempi metsätyyppi. Siinä viih
tyi myös rikkaampi eläimistö, pikkuriistan lisäksi mm. hirvi ja karhu. 
Maankohoaminen salpasi Yoldia-meren yhteyden valtamereen ja Itämeren 
allas eriytyi jälleen suureksi sisäjärveksi — sitä kutsutaan Ancylus-simpu- 
koiden mukaan Ancylus-järveksi, joka ajoittuu n. 7500—6500 eKr.

Maankohoaminen, joka oli tuohon aikaan erittäin nopeaa, paljasti uutta 
maata ripeään tahtiin: Kauhajoen alueella rantaviiva siirtyi nykyiseltä 
200 m:n tasolta tuhannessa vuodessa 120 m:n tasolle (vajaa metri kymme
nessä vuodessa!). Ancvlus-järven rantaviiva piirtyi nyt Kauhajoen maas
toon ja kauden lopulla, n. 6500 eKr, ranta oli laskenut 100 m:n tasolle, 
mutta marenpinnan alenemisen vauhti samalla hidastunut huomattavasti. 
Tuolloin pisti Kyrönjokilaaksoa pitkin pohjoisesta kapea lahti kohti ny
kyistä Kauhajoen keskustaa.

Kun aleneva ranta oli saavuttanut 95 m:n tason, alkoi veden alta paljas
tua Kyrönjoen laakson pohjalle aikaisempien merivaiheiden aikana ker
rostunut savitasanko. Tällöin muuttuivat rannat erittäin loiviksi ja liejui
siksi, ja pian, vuoteen 5000 eKr mennessä, meri olikin vetäytynyt Kauha
joen alueelta Kyrön laaksoa pitkin pohjoiseen, Kurikan puolelle. Lännes
sä oli ranta kaikonnut Isonjoen, Karijoen ja Teuvan puolelle jo yli tuhat
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Kauhajoen kohoaminen merestä sekä kivikautiset asuinpaikat ja sijainti- 
korkeus meren pinnasta (metreinä). Rantaviivat: 120 m =  6500 eKr., 100 
m =  6000 eKr. ja 90 m =  5500 eKr. Puhtaaksi piirtänyt Anneli Prusila.
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vuotta aikaisemmin.
Ancylus-järven aika päättyi kun valtameren pinta ylitti jälleen — tällä 

kertaa lopullisesti — Tanskan alavat kannakset ja meren ja Ancylus-jär- 
ven välille syntyi salmiyhteys. Itämeren puolelle virtasi taas suolaista vet
tä ja alkoi ensin Mastogloia- ja sitten Litorina-meren vaihe; nimitykset 
on annettu taaskin kerrostumien luonteenomaisten eliöiden, Mastogloia- 
piilevän ja Litorina-kotilon mukaan. Litorina-meri alkoi n. 5000—5500 
eKr ja sen aikana ilmasto kehittyi lämpimäksi ja mereiseksi, kesät olivat 
pitkiä ja lämpimiä ja talvet leutoja. Tätä aikaa, jota kesti 2000—3000 
vuotta, kutsutaan kivikautiseksi lämpökaudeksi, jolloin sääolot olivat ny
kyistä paljon suotuisammat. Metsät olivat reheviä, puulajistossa lehtipuut 
olivat vallitsevia ja mm. tammi, lehmus ja jalava yleisiä Keski-Suomessa 
saakka, samoin pähkinäpuu. Litorina-meren alun ranta oli Kauhajoen 
alueella 80—85 m:n tasolla nykyistä korkeammalla.

Esihistoria

Edellä lyhyesti kuvattu maiseman kehitys antaa riittävän taustan tarkas
tella Kauhajoen seudun asutuksen esihistoriaa. Esihistoriaksi kutsutaan 
sitä aikaa, jolta ei ole kirjallisia lähteitä ja jota siksi voidaan tutkia vain 
ihmisen toiminnan jälkeensä jättämien muinaisjäännösten perusteella. 
Muinaisjäännökset ovat joko kiinteitä jäänteitä kuten hautoja ja kalmisto
ja, asuinpaikkoja ja uhripaikkoja, tai sitten esineitä ja niiden valmistuk
sessa syntyneitä jätekappaleita. Esineitä löytyy kiinteistä muinaisjäännök
sistä arkeologisissa kaivauksissa, mutta niitä tulee esille myös maatöiden, 
soranoton tai muun maaperään kohdistuvan toiminnan yhteydessä; tällai
set satunnaiset löydöt johtavat usein muinaisten asuinpaikkojen tai hauto
jen toteamiseen. Osa esineistä on luonnollisesti muinoin eräretkillä pudon
neita tai erikseen luonnonhaltijoille uhrattuja hajalöytöjä eivätkä osoita 
asutusta paikalla.

Kauhajoella ei ole suoritettu lainkaan arkeologisia kaivauksia (lukuun
ottamatta suppeita koetutkimuksia Perähyypän Paulakorvessa, s. 25), 
vaikka sieltä tiedetään ainakin seitsemän esihistoriallista asuinpaikkaa. 
Hajalöytöjä on useita kymmeniä, ja on varmaa, että asuinpaikkoja löytyy 
ajan myötä lisää, ehkäpä myös hautoja saadaan tutkimuksen ulottuville. 
Kaikkien Kauhajoen asuinpaikkojen ikä on selvillä, samoin valtaosa haja- 
löydöistä voidaan melko tarkasti ajoittaa. — Seuraavassa taulukossa lue
tellaan Suomen esihistorian pääjaksot ja Kauhajoen menneisyyden kan
nalta tärkeät alajaksot. Ajoitukset perustuvat eri tavoin tehtyihin ikäarvi- 
ointeihin, mutta varsinkin varhaisempien kausien ikien perustana ovat ai
na radioaktiivisen hiilen mittaukset3.
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Kivikausi
Suomusjärven vaihe 
Kampakeraaminen vaihe 
Nuorakeraaminen kulttuuri 
Kiukaisten vaihe

7 300—4 200 eKr 
4 200—2 000 eKr 
2 500—2 000 eKr 
2 000—1 300 eKr 
1 300— 500 eKrPronssikausi

Rautakausi 500 eKr — 1 150 jKr

Taulukossa ovat kursivoituina ne kaksi vaihetta tai kulttuuria, joihin yli
voimaisesti suurin osa Kauhajoen löydöistä kuuluu: Suomusjärven vaihe 
ja nuorakeraaminen kulttuuri. Se, että kivikauden muiden vaiheiden esi- 
puuttuvat lähes kokonaan, saa hyvän selityksen edellä pääpiirteittäin ku
vatuista rantaviivan muutoksista. Silloin kun maamme alkuväestö levit
täytyi Länsi-Suomeen suotuisaksi kehittyvän ilmaston suomien hyvien 
elinmahdollisuuksien myötä oli Kauhajoen seutu asutuksen kannalta 
kaikkein sopivinta maastoa, saariston suojaamaa rannikkoa, jossa niin 
maa- kuin meren riistaakin oli runsaasti saatavilla ja josta löytyi asumi
seen hyvin sopivia hiekkaisia ja suojaisia rantoja. Samanlainen oli tilanne 
myös Jalasjoen laaksossa, ja Jalas järveltä, erityisesti Koskuelta, onkin löy
detty monia varhaiseen kivikauteen ajoittuvia asuinpaikkoja.

Kun rantaviiva Suomusjärven vaiheen loppupuolella vetäytyi Kauha
joen alueelta seurasi kivikauden asutuskin sitä, ja kampakeraamisen ajan 
asuinpaikat löytyvätkin nyt Kurikasta, Teuvalta ja Isoltajoelta, missä ran
ta tuolloin oli. Tuonnempana palaamme kysymykseen, miksi juuri nuora- 
keraamisen kulttuurin esineitä on niinikään löydetty Kauhajoelta.

Suomusjärven vaihe

Suomusjärven vaiheeksi — tai kulttuuriksi — kutsutaan Suomen varhai
sinta kivikautta länsiuusimaalaisen pitäjän mukaan; sieltä on jo aikaises
sa tutkimuksen vaiheessa saatu suuri ja edustava joukko tämän kauden 
esineitä4. Tämä alkuväestö on ilmeisesti ainakin kahdelta eri suunnalta 
tulleen asutusvirtauksen sulautuma5. Suoraan idästä samosi perääntyvää 
mannerjäätikköä seuraten arktisiin oloihin sopeutunutta pyyntikansaa, jo
ka lienee ollut lähtöisin aasialaisesta kantaväestöstä. Sen asuinpaikkoja 
tunnetaan lukuisia Itä-Karjalasta, erityisesti Äänisjärven ja Vienanmeren 
rannikoilta. Niistä vanhimmat voidaan ajoittaa n. 8 000 eKr. Esineet, joi
ta asuinpaikoilta on löydetty, ovat erittäin alkeellisia ja useimmiten val
mistetut epäsäännöllisesti, mutta teräväsärmäisesti lohkeavasta kvartsis
ta, jota paikallisesti oli yllin kyllin saatavissa. Varsinkin Suomen alueelle 
levittäytyessään oppivat tulokkaat käyttämään hyväkseen myös parem
min esineiden tekoon sopivia raaka-aineita kuten erilaisia liuskekivilaatu- 
ja.
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Toinen samanaikainen väestövirtaus suuntautui Suomeen etelästä ja 
kaakosta. Se oli peräisin varhaiskivikautisesta eurooppalaisesta peuran- 
pyytäjäväestöstä, joka valmisti työkalunsa hyvin lohkeavasta piikivestä. 
Piitä ei Suomen puolella ollut enää käytettävissä, joten nämäkin tulok
kaat joutuivat täällä turvautumaan kvartsiin ja oppivat myös pian liuske- 
kiven taitaviksi käsittelijöiksi.

Suomen, Laatokan ja Itä-Karjalan alueella eri suunnilta samoavat väes
töt joutuivat kosketuksiin keskenään ja sekoittuivat vähitellen toisiinsa: 
syntyi sekaväestö ja sille ominaista esineperinnettä ylläpitänyt sekakult- 
tuuri. Äänisen Peurasaaresta löytynyt laaja kalmisto sisältää hautoja, joi
den vainajat edustavat luuanalyysin perusteella toisaalta itäistä alkupe
rää olevia (mongoliidisia) vainajia ja toisaalta läntisiä (europiidisia) piir
teitä omaavia vainajia, mutta lisäksi on sellaisia vainajia, joissa nämä eri 
ominaisuudet näyttävät yhdistyvän. Suomen puolelta on löytynyt myös tä
män ajan hautoja, mutta niissä eivät vainajien luut ole maamme maape
rän happamuuden johdosta säilyneet.

Keitä nämä Suomen ensimmäiset asukkaat olivat, suomensukuista vai 
jotain sitä edeltävää väestöä? Jos — niinkuin on luonnollista — suomensu
kuisena pidetään sellaista kansaa, joka on puhunut suomensukuista kiel
tä, niin sekä kielihistorian tutkijat että arkeologit ovat yhtä mieltä: kanta
suomea puhuvaa kansaa saapui maahamme vasta n. 3300 eKr (ns. varsi
naisen kampakeramiikan väestö) ja kaikki sitä edeltävä asutus oli jotain 
muuta toistaiseksi tunnistamatonta kieltä puhuvaa kansaa6. Suomusjär
ven vaiheen asukkaita ei siis voida pitää suomalaisten kielihistoriallisina 
esi-isinä. Silti heidän verenperintöään meissä nykysuomalaisissa varmaan 
on tallella, sillä tuskin myöhemmät tulokkaat ovat alkuväestöä täysin syr
jäyttäneet vaan todennäköisesti sulattaneet itseensä. Suomen kielessä on 
säilynyt joitain sanoja, joiden arvellaan olevan peräisin esisuomalaisesta 
kielestä, jota alkuväestö olisi puhunut.

Suomusjärven väestö eli kokonaan pyynnin ja keräilyn varassa, riistana 
olivat niin suur- kuin piennisäkkäät: asuinpaikoilta on löytynyt hirven, 
majavan, jäniksen ja oravan palaneita luita liesiin heitettyinä aterianjät- 
teinä. Samoin hyljestys ja linnustus ovat olleet tuottavia. Marjat, syötä
viksi kelpaavat juuret ja lehdet ja sienet jne antoivat lisäravintoa vaikka 
näiden jätteitä ei vielä ole Suomusjärven vaiheen asuinpaikoilta löydetty, 
eräiltä myöhemmiltä kivikautisilta asuinpaikoilta kylläkin. Asumukset 
olivat kevytrakenteisia kotarakennelmia, asuinpaikkoja vaihdettiin vuo- 
tuiskierron puitteissa riistamahdollisuudet parhaiten hyödyntäen.

Suomusjärven vaiheen asuinpaikoilta ei ole koskaan, laajoissakaan kai
vauksissa, löytynyt varhaiskivikauteen ajoittuvia saviastianpalasia — ne 
ovat erittäin yleisiä, usein jopa hallitsevia nuorempien vaiheiden asuin- 
paikkalöydöissä mm. Kurikassa ja Ilmajoella. Siksi tätä varhaiskivikautta 
kutsutaankin myös esikeraamiseksi kaudeksi. Myöskään puu-, luu-, sar
vi-, nahka ym. orgaanisista aineista valmistettuja esineitä ei ole löytynyt 
kuin poikkeuksellisista olosuhteista (soista), mutta tämä johtuu Suomen
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maaperän happamuudesta. Tällaista esineistöä on kivikautinen väestö var
maan yleisesti valmistanut ja käyttänyt. Lähes kaikki meidän päiviim
me säilyneet esineet ovat kivestä, joten meidän kuvamme kivikautisesta 
kulttuurista on hyvin puutteellinen ja vääristynyt. Kiviesineiden ja varsin
kin liuske-esineiden valmistustekniikka ja muotoilu on kuitenkin ollut 
niin taitavaa ja hitaasti muuttuvaan perinteeseen sidottua, että löytöjen 
perusteella on selvästi erotettavissa erilaisia toisistaan johdonmukaisesti 
eroavia esinetyyppejä. Kullakin esinetyypillä on Suomessa ominainen 
esiintymisalueensa, ja eri-ikäisiltä asuinpaikoilta tavattujen esineiden pe
rusteella kukin esinetyyppi voidaan ainakin osapuilleen ajoittaa.

Suomusjärven vaiheeseen kuuluvat seuraavat esinetyypit, vain tärkeim
mät ja nimenomaan eteläpohjalaisilla asuinpaikoilla esiintyvät mainiten:

Lehdenmuotoinen liuskekeihäänkärki 
Suppiloreikäinen pallonuija 
Käyräselkäinen kourutaltta 
Viistoteräinen kvartsinuolenkärki 
Eteläsuomalainen tasataltta 
Alkeellinen 1. Suomusjärven kirves

6 800—6 000 eKr 
6 500—6 000 eKr
6 500—5 500 eKr 
5 800—4 000 eKr 
4 500—4 000 eKr
7 200—4 500 (?) eKr

Kauhajoelta tähän mennessä löydetyt seitsemän kivikautista asuinpaik
kaa voidaan varsin luotettavasti ajoittaa Suomusjärven vaiheeseen: sekä 
niiden sijainti sellaisilla korkeustasoilla, jotka ovat geologisten tietojen 
perusteella olleet rantana Ancylus-vaiheen ja Mastogloia-vaiheen aikana, 
että niiltä löytynyt esineistö osoittavat niiden iän.

PAULAKORPI. Perä-Hyypässä Paulakorven tilan pellolla on f il. tri Ville 
Luho museovirastosta suorittanut suppea-alaisia kaivauksia v. 1951 ja 
löytänyt kvartsista iskemällä tehtyjä esineitä ja valmistusjätteitä. Esinei
den joukossa on mm. kaapimia, jotka ovat pieniä nahkojen puhdistami
seen tai puuesineiden viimeistelyyn käytettyjä työkaluja, jollaisia löytyy 
kaikenikäisiltä kivikautisilta asuinpaikoilta. Kvartsiesineitä ei voi tarkas
ti ajoittaa ellei paikalta ole muuta kiviesineistöä tai saviastianpaloja. Pau
lakorven pellolta on varsinkin talon aikaisempi isäntä Yrjö Lauhala teh
nyt moneen otteeseen 1950-luvun kuluessa löytöjä. Niistä tärkeimpiä ovat 
reikäkivi ja toisen puolikas, joissa on Suomusjärven vaiheen reikäkiville 
tyypilliseen tapaan kiven kummaltakin puolelta porattu tiimalasin muo
toinen reikä, ns. suppiloreikä. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö reikäkivet 
ja Luhon kaivamat kvartsit kuuluisi yhden ja saman asutuksen jäämis
töön. Asuinpaikka on sijainnut kapean pohjoiseen pistävän lahden rannal
la; lahden suulta on avautunut laaja ulappa nykyisen Karvianjoen laak
soon heti Honkajoen Lauhalan kylän eteläpuolella. — Löydöt on luetteloi
tu museoviraston kokoelmiin seuraavilla numeroilla: KM (= Kansallismu
seon kokoelmat) 12912:1—60 ja 12913:4—25 (Luhon kaiv.), 13124:1—46, 
13644:1—5, 14497:1—4, 14783:1—23 ja 15743:1—16.
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Käyräselkäinen kourutaltta Ikkeläjärven kylästä; Suomusjärven kulttuu
rin ajalta. KM 15179. Esineen pituus 16.5 cm. Piirros: museovirasto.
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Suppiloreikäinen nuija Hyypän ky
län Pantista; Suomusjärven kult
tuurin ajalta. KM 11851:4. Esineen 
suurin halkaisija n. 13 cm. Kuva: 
museovirasto.

Pohjalainen kirves Kauhajoen ky
län Ollin tilan maalta; Suomusjär
ven kulttuurin loppupuolelta tai 
kampakeraamisen kulttuurin ajal
ta. KM 11853. Esineen pituus 13 
cm. Kuva: museovirasto.

Lehdenmuotoinen keihäänkärki Se
pänkylästä; Suomusjärven kulttuu
rin ajalta. KM 12440:3. Esineen pi
tuus 9 cm (osa kärjestä lohjennut). 
Kuva: museovirasto.
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RINTA-KÖNNÖ. Hyypän kylässä olevan Rinta-Könnön talon jokipellos
ta on silloinen isäntä Reino Rinta-Könnö poiminut peltotöiden yhteydessä 
useita kiviesineitä, mm. kolme ns. alkeellista kirvestä, keskentekoiseksi 
jääneen suppiloreikäisen kivinuijan, kaksi talttaa, joista toinen on käyrä- 
selkäinen — kaikki selvästi Suomusjärven vaiheeseen iättävissä. V. 1934 
Reino Rinta-Könnö löysi rikkoutuneen, mutta alunperin varsin upean ns. 
venekirveen, jollaiset ovat myöhemmältä ajalta (ks. s. 32). Ville Luho kävi 
paikalla v. 1950 ja löysi paikalta asutukseen viittaavia kvartsiesineitä sa
moin kuin tämän kirjoittaja tarkastaessaan löytöpaikan v. 1968. Tämä 
asuinpaikka on ollut puolestaan sen kapean ja matalan lahden länsiran
nalla, jonka kohdalla nyt virtaa Kauhajoki. Lahden suu on ollut muuta
man kilometrin päässä pohjoisessa, missä nyt on Koskenkylän ja Heikki- 
länkylän peltoaukeat. — Löydöt on luetteloitu Hämeen museon kokoel
miin Tampereelle (Häm.mus. 1292.38:2—5) paitsi venekirves, joka on mu
seovirastossa (KM 12441).

PENTINMÄKI. Keski-Hyypässä (maarekisterissä Harjan kylää) sijaitse
van Pentinmäen tilan pelloilta on 1930- ja 1940-luvuilla löydetty moneen 
otteeseen kiviesineitä: lehdenmuotoinen keihäänkärki liuskeesta ja toisen 
samanlaisen katkelma, suppiloreikäinen nuija ja pitkä ja kapea varsireiäl- 
lä varustettu hakkumainen teräase. Ensinmainitut kuuluvat kaikki tyypil
liseen Suomusjärven vaiheen esinevalikoimaan ja hakkuaseitakin on tuon- 
ikäisiltä asuinpaikoilta tiedossa, vaikka hakut yleensä löytyvätkin yksit
täisinä hajakappaleina. Tämän kirjoittaja kävi löytöalueella v. 1968 ja 
poimi pellolta kvartsiesineitä ja iskentäjätteitä, jotka varmistivat paikan 
kivikautiseksi asuinalueeksi. Se on sijainnut vastapäätä Rinta-Könnön 
asuinpaikkaa saman kapean lahden vastarannalla. — Löydöt: KM
11851:1—6 ja 17828:1—3. Täältä on ehkä myös Satakunnan museossa Po
rissa säilytettävä kourutaltta (Sat.mus. 8185).

PEURA. Kainaston kylän Peuran talon pellolta on talon entinen isäntä 
Emil Peura löytänyt 1930- ja 1940-lukujen vuosina joukon kiviesineitä, 
kaikki Suomusjärven vaiheesta: kolme eteläsuomalaista tasatalttaa ja ai
nakin yhden kouruselkäisen kourutaltan. Lisäksi sieltä on kiviesineiden 
viimeistelyyn käytetty hiontakivi, jonka tarkkaa ikää sen muoto ei kuiten
kaan paljasta. Fil.maist. Aarne Kopisto museovirastosta tarkasti alueen v. 
1966 löytäen vielä yhden hioimen, alkuperäiseltä muodoltaan tuntematto
maksi jäävän kiviesineen kappaleen ja jälleen suuren joukon kvartsiesi
neitä ja iskentäjätteitä. Viimeksimainitut osoittavat taas, että kyseessä on 
todella asuinpaikka. Sekin on aikanaan ollut pitkän, kapean ja suojaisen 
lahden länsirannalla (nyt laaksossa virtaa Kainastonjoki). — Löydöt ovat 
museovirastossa (KM 12685:1—13 ja 17196:1—4).

KOIVUMÄKI. Kainaston kylän Koivumäen talon pellosta pieneltä alu
eelta löysivät talon isäntä Lauri Koivumäki ja lääket.lis. Olavi Leskinen 
kesällä 1964 käyräselkäisen kourutaltan sekä kvartsiesineitä ja iskentäjät
teitä. Kourutaltta kuuluu Suomusjärven vaiheen esinetyyppeihin, mutta 
myös kvartsien joukossa on pari tosin hieman tulkinnanvaraista pientä
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viistoteräistä nuolenkärkeä, jotka ovat ominaisia vaiheen loppupuolen esi
neistölle. Asuinpaikka on suurin piirtein samanaikainen kuin edellinenkin 
— ehkä vähän nuorempi. Se sijaitsee Peurasta vajaan kilometrin pohjoi
seen. — Löydöt on talletettu museovirastoon (KM 16416:1—12).

KORKIAMÄKI. Luomankylän Korkiamäen talon pellolta on jo kuluvan 
vuosisadan alkuvuosikymmeninä löytynyt monia kiviesineitä, joista suu
rin osa kuuluu tyyppeihin, jotka voisivat olla joko Suomusjärven vaiheen 
lopulta tai seuraavalta ajanjaksolta, kampakeraamiselta kaudelta; nämä 
ovat erityisestä Pohjois-Suomessa yleisestä "sädekiviliuskeesta” valmistet
tuja ns. pohjalaisia kirveitä ja talttoja. Yksi esineistä on kuitenkin Suo
musjärven vaiheeseen rajoittuva käyräselkäinen kourutaltta, joka yhdessä 
löytöpaikan korkeusaseman (90 m = Litorinavaihe n. 5500 eKr) kanssa 
osoittaa asuinpaikan todella kuuluvan Suomusjärven vaiheen puolelle. 
Aarne Kopisto kävi paikalla v. 1966 ja tämän kirjoittaja kaksi vuotta 
myöhemmin. Nämä käynnit johtivat vielä kolmen kivitaltan ja kvartsiesi- 
neiden löytymiseen, joten kysymyksessä on todistettavasti asuinpaikka. 
Se on sijainnut saman kapean lahden rannalla kuin Peuran ja Koivumäen 
asuinpaikatkin, mutta on niitä nuorempi. — Löydöt ovat museovirastossa 
(KM 9713:1—10, 17198:1—3 ja 17827:1—4).

Edellä kuvatut kivikautiset asuinpaikat ovat ainoat Kauhajoelta tode
tut, mutta varmaa on, että niitä tullaan löytämään lisää varsinkin jos 
kunnassa tehtäisiin järjestelmällistä etsintätyötä. Siihen viittaavat paitsi 
erittäin runsaat hajalöydöt myös erityisesti se, että esineitä on joskus löy
tynyt pieneltä alueelta useita — esimerkkinä voisi mainita Vakkurin seu
dun, Ikkeläjärven rannat ja Aronkylän, joissa joidenkin talojen mailta on 
kaksi tai useampiakin esineitä osoittamassa todennäköisiä asuinpaikkoja. 
Kauhajärveltä, tarkemmin tuntemattomasta paikasta on löydetty kvartsi- 
esineitä ja palaneita luunsiruja, jotka osoittavat varmaa asuinpaikkaa; 
todennäköisesti paikka on Kauhajärven pohjoisrannalla (KM 13125:1—3 
ja 16557:1—3).

Suomusjärven vaiheeseen kuulunee myös Marjaniemen talon maalta v. 
1891 peltotöissä löytynyt "korvakenuija” tai "-hakku” (Satak.mus. 7691). 
Sitä voidaan verrata Pentinmäen asuinpaikalta löydettyyn hakkumaiseen 
kiviesineeseen (s. 28), mutta siinä on varsireiän kohdalla kyljissä pienet 
ulokkeet, "korvakkeet” , mahdollisesti varren sidontaa varten. Tällaiset 
"korvakehakut” ovat tosin olleet käytössä vielä myöhempinäkin kausina. 
Samanlainen korvakkeeton kivihakku kuin Pentinmäen asuinpaikan esine 
on hajalöytönä Nummikankaalta (KM 872).

Kuten edellä jo ohimennen todettiin, on Kauhajoelta löytynyt kiviesinei
tä, joista ei voi varmuudella niiden ikää päätellä. Sellaisia ovat pohjalai
set kirveet ja taltat, jotka on säännöllisesti tehty "sädekiviliuskeesta” (s. 
3O)7. "Sädekiviliuske” on Etelä-Pohjanmaalla tuontia pohjoisesta. Tuonti 
alkoi ilmeisesti Suomusjärven vaiheen lopulla, mutta sen huippu sattuu 
kampakeraamisen kauden alkupuolelle. Siksi Kauhajoen pohjalaiset esi
neet, joita on löydöissä peräti 21 kpl, eivät välttämättä osoita asutuksen
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Pohjalaismallinen tasataltta Harjan 
kylästä; Suomusjärven kulttuurin 
loppupuolelta tai kampakeraami- 
sen kulttuurin ajalta. KM 2321:996. 
Esineen pituus 10 cm (kantaosa 
katkennut). Kuva: museovirasto.

jatkuneen välittömästi Suomusjärven vaiheen jälkeen. Kuten Korkiamäen 
asuinpaikkaa kuvattaessa todettiin, on saviastianpalasten puuttuminen 
Kauhajoen löydöistä yleensäkin viite siitä, että alue jäi kampakeraamisen 
väestön elinpiirin takaamaksi, jonne asuinpaikkoja ei perustettu. Siihen 
nähden on oireellista, että ne pohjalaistyyppiset esineet, joiden löytöpaik
ka on edes summittaisesti tiedossa, ovat pitäjän pohjoisosasta, nimen
omaan Harjan kylästä: kampakeraamisia asuinpaikkojahan tunnetaan 
useitakin Kurikan puolelta.

Varhaiskampakeramiikkaa on Suomen alueella alettu valmistaa ulko
puolisten esikuvien mukaan, se ei siis merkitse uuden väestön levittäyty
mistä maahamme. On ilmeistä, että taloudessa tapahtuneet muutokset ja 
nimenomaan hylkeenpyynnin tehostuminen tekivät keramiikan tarpeelli
seksi. Sen sijaan arvellaan, että ns. tyypillinen tai varsinainen kampakera- 
miikka, joka poikkeaa koristelultaan ja astioiden tekotavalta varhaiskam- 
pakeramiikasta. osoittaisi uutta väestöä virranneen Itä-Euroopasta tai 
Laatokan seuduilta Suomeen n. 3300 eKr. Tätä väestöä asettui mm. Kuri
kan alueelle meren rannalle.

Kauhajoelta on yksi kampakeraamiseen kauteen varmuudella ajoitetta
va kiviesine, Enon kappalaisen maalta jo viime vuosisadan puolella löy
detty kirves (KM 2321:993). Se edustaa tyyppiä, jota joskus kutsutaan Jä- 
kärlän kirveeksi ja ajoitetaan lounaissuomalaisen varhaiskampakeraami- 
sen Jäkärlän ryhmän aikaan (n. 3500—3000 eKr), mutta joka ilmeisesti on 
pitempiaikainen vaikkakin varmasti kampakeraamisen kauden tyyppi8.
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Nuorakeraaminen kulttuuri

Keski- ja Itä-Euroopassa levittäytyi n. 2500—2000 eKr kulttuuri, jonka 
arvellaan kuuluneen indoeurooppalaiselle kantaväestölle. Sitä kutsutaan 
joko nuorakeraamiseksi kulttuuriryhmäksi luonteenomaisen, usein nuora- 
painantein koristellun saviastiaston vuoksi tai sotakirvesryhmäksi komei
den kivikirveiden takia. Skandinaviassa ja Suomessa käytetään myös ni
mitystä venekirveskulttuuri koska sotakirveet ovat monasti veneen muo
toisia. Tämän kulttuuriryhmittymän nopean etenemisen oletetaan johtu
van vallitsevasta talousmuodosta, jossa maanviljelyn ohella karjanhoidol
la oli tärkeä sija.

Pohjoisin nuorakeraamisen kulttuuripiirin siiveke oli Itä-Baltiassa Suo
menlahden eteläpuolella ja sieltä uskaltautui vielä ryhmä nuorakeraamik- 
koja Suomenkin puolelle. Täällä sen asuttama alue rajoittui maan lou
naisosaan suurin piirtein linjan Vaasa—Tampere—Viipuri lounaispuo
lelle, missä sen talousmuoto tuotti parhaan tuloksen. Samalla alueella 
asusti vanhaa kampakeraamista pyyntiväestöä, mutta sen aikaisemmin 
voimakas kulttuuri osoitti jo heikkenemisen ja eristäytymisen merkkejä, 
ja löytöjen vähenemisestä päätellen sen väkilukukin oli käymässä vähäi
seksi. Sisä- ja Itä-Suomessa kampakeraamisesta kulttuurista oli kehitty
nyt ns. asbestikeraaminen kulttuuri, jonka seuduille nuorakeraaminen vä
estö ei tunkeutunut — yhteyksiä niiden välillä silti oli vaikkakaan ei ko
vin kiinteitä.

Kauhajoki kuuluu nuorakeraamisen kulttuurin alueeseen, mutta sen si
jainti siinä ei ole keskeinen. Kauhajoelta ei tunneta myöskään kampake- 
raamisen kulttuurin loppuvaiheen löytöjä, sillä merenranta, jonka tuntu
massa kampakeraamikot edelleen pysyttelivät, oli tuolloin loitontunut 
yhä kauemmas; myöskään merkittäviä sisäjärviä. jollaisten rannoille kam- 
pakeraaminen väestö kernaasti asettui, ei pitäjän alueella ollut. Sen si
jaan nuorakeraamikot eivät olleet samassa määrässä sidoksissa vesistöi
hin: heidän asuinpaikkansa saattoivat sijaita etäämpänäkin meren ranni
kosta ja järvistä. Vaikka Kauhajoelta ei tunnetakaan yhtään nuorakeraa
misen kulttuurin asuinpaikkaa, sellaisia voi siellä hyvin olla, sillä hajalöv- 
töinä sieltä on kuusi tai seitsemän kulttuurille tyypillistä kiviesinettä. Toi
saalta Satakunnan-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sangen tiheiden asuin- 
paikkalöytöjen väliin jää n. 100 km:n levyinen asuinpaikaton vyöhyke, 
jossa myös hajalöydöt ovat vähäisiä. Kauhajoki sijaitsee tuon vyöhykkeen 
pohjoisreunassa — lähimmät asuinpaikat ovat Kurikassa ja Teuvalla — ja 
siten todennäköisyys asuinpaikkojen löytymiseen on ehkä pieni9.

Mainituista kiviesineistä neljä on vasara- eli venekirveitä ja kaksi ns. 
nelisivuisia oikokirveitä; yksi hieman epävarma tapaus on vietävissä jäl
kimmäiseen ryhmään. Kaikki on löydetty Kauhajoen keski- tai pohjois
osasta, siis Kurikan ja Teuvan tunnetun nuorakeraamisen asutusalueen 
puoleisesta osasta pitäjää.

Venekirveet ovat komeita varsireikäkirveitä, hyvin hionnalla muotoiltu-
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Veneenmuotoinen vasarakirves Päntäneen kylän Kaarlelan tilan maalta; 
nuorakeraamisen kulttuurin ajalta. KM 9342. Esineen pituus n. 20 cm. 
Kuva: museovirasto.

ja ja monissa yksityiskohdissaan alkuperäisiä esikuviaan, keski- ja itäeu
rooppalaisia kuparikirveitä jäljitteleviä. Niissä on äärimmäisen harvoin 
erotettavissa merkkejä käytöstä, esim. puunhakkuusta johtuvia halkeamia 
kuten yksinkertaisissa kivikirveissä, ja siksi niiden arvellaan olleen joko 
sota- tai kulttikirveitä tai vain omistajansa arvon osoittajia. Ne ovat 
yleensä — kuten Kauhajoenkin kirveet — valmistetut tietystä vain Sata
kunnassa esiintyvästä kivilajista, porfyyrisestä oliviinidiabaasista. Kauha
joen esineet ovat löytyneet kirkon läheltä Yli-Knuuttilan talon maalta 
(KM 865:1), Päntäneen kylän Kaarlelan talosta n. 1200 m länteen Harjun- 
ahde-nimisestä paikasta (KM 9342) ja Rinta-Könnön asuinpaikalta (KM 
12441), jossa se on, kuten edellä todettiin (s. 28) kuitenkin itse asuinpaik
kaan liittymätön huomattavasti nuorempi sekundäärilöytö. Yhdestä kir
veestä (Kauhajoen museo 414) on vain tieto, että se on löydetty Lylykyläs- 
tä hiekkakuopasta. Päntäneen Kaarlelan kirveen löytäjä oli huomannut
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Oikokirves Hyypän kylän Vöörin- 
kankaalta; nuorakeraamisen kult
tuurin ajalta. KM 6546:2. Esineen 
pituus 7.5 cm. Kuva: museovirasto.

paikalla hiiltä ja tuhkaa, ikäänkuin tulisijan. On mahdollista, että kysy
myksessä on hautalöytö, mutta varmuutta siitä on vaikea saada vaikka 
paikka tutkittaisiinkin.

Nelisivuiset oikokirveet ovat nuorakeraamisen kulttuurin arkisia työkir- 
veitä, joita tunnetaan eri puolilta nuorakeraamista aluetta. Sellaisia Kau
hajoelta on kolme, joista yksi epävarma: kaksi niistä (KM 6546:1 ja 2) on 
löydetty Hyypän kylän ”Vöörinkankaan hiekkakuopasta” ja ne voivat 
kuulua asuinpaikkaan tai miksei hautaankin; löytöpaikkaa ei ole vielä 
tarkastettu, ei edes maastossa paikallistettu.

Nuorakeraamisen kulttuurin kiviesineistö ja saviastiaperinne — jota 
tässä yhteydessä ei ole kuvattu koska löydöt puuttuvat Kauhajoelta — 
poikkeaa täysin kampakeraamisen kulttuurin esineistöstä. Siksi on luon
tevaa päätellä, että kulttuurit edustavat myös rodullisesti ja kielellisesti 
eri väestöjä. Suomen nuorakeraamikkojen arvellaan olleen balttilaisia. 
Heidän omaperäinen esineperinteensä sulautui kuitenkin v:een 2000 eKr 
mennessä vanhaan kampakeraamiseen perinteeseen ja sen tuloksena muo
dostui arkeologisessa tutkimuksessa Kiukaisten kulttuuriksi kutsuttu su- 
lautumiskulttuuri. Balttilaiset sulautuivat siis maan valtaväestöön, suo
mensukuisiin heimoihin. Osasyynä tähän kehitykseen oli varmaankin il
masto, joka tuolloin oli käymässä kylmemmäksi ja mantereisemmaksi "ki
vikautisen lämpöjakson" jälkeen. Mikäli nuorakeraamikot yrittivät har
joittaa täällä pohjoisessa alkuperäistä elinkeinoaan, maataloutta, tuli se 
olojen huonontuessa vähitellen tuottamattomaksi ja kampakeraamisen väes
tön pyyntitalous oli voitokkaampi. Tosin todisteet nuorakeraamikkojen 
viljely- ja karjataloudesta ovat Suomessa äärimmäisen epävarmoja ja tul
kinnanvaraisia, joten tulevan tutkimuksen tehtäväksi jää tämän mielen-
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kiintoisen kulttuurikehityksen syiden selvittäminen10.
Kiukaisten vaiheen asuinpaikat sijaitsevat jälleen merenrannoilla eikä 

Kauhajoelta sellaisia näin ollen tunneta. Sieltä ei ole liioin tuon ajan ha- 
jalöytöjä. Suurin varauksin voidaan tässä yhteydessä mainita nelisivuinen 
poikkikirves ja poikkileikkaukseltaan soikean kourutaltan kappale (KM 
17197:1—2), jotka voivat olla Kiukaisten kulttuurin tyyppejä. Ne on löy
detty Nirvankylästä, tarkemmat tiedot puuttuvat.

Pronssi- ja rautakausi

Kiukaisten kulttuuri on kivikauden viimeinen vaihe Lounais-Suomessa. 
Sisämaassa jatkui asbestikeraaminen kulttuuri, johon nuorakeraamikot 
eivät päässeet vaikuttamaan. Teoriassa Kauhajoelta voisi löytyä tämän 
kulttuurin löytöjä, mutta niitä ei ole toistaiseksi tullut päivänvaloon.

Tilanne on sama kun tullaan pronssikauteen. Rannikon Kiukaisten vä
estö omaksui lännestä käsin kauppakontaktiensa perusteella metalliesinei
tä ja syntyi rannikon ns. läntinen pronssikulttuuri; Kauhajoen seutu jäi 
sen ulkopuolelle11. Toisaalta asbestikeraamikoilla oli omat yhteytensä itä
eurooppalaiseen pronssikulttuurikeskukseen ja sieltä käsin he oppivat 
tuntemaan metallin ja sen valannan. Kauhajoki jäi tämänkin kulttuuripii
rin reunalle, sen ja rannikkoväestön väliseen löytököyhään vyöhykkee
seen. Varmaan kummaltakin taholta on alueella liikuskeltu pyynnin mer
keissä, mutta esinetodisteet siitä vielä puuttuvat.

Jos Kauhajoella tehtäisiin arkeologisia maastotutkimuksia olisi mahdol
lista, että korkeahkoilta maastokohdilta syrjäisiltä paikoilta löydettäisiin 
matalia ja sammaloituneita kivikasoja, jotka osoittautuisivat ns. lapinrau- 
nioiksi. Niitä löytyy lähes kaikkialta sisämaasta ja monet tutkituista on 
voitu ajoittaa esinelöytöjen perusteella pronssikautisiksi ja varhaisrauta- 
kautisiksi. Ne ovat hautoja, joita sisämaan väestö rakensi vainajilleen jäl
jitellen rannikon asukkaiden komeita hiidenkiukaita ja rautakautisia kivi- 
röykkiöhautoja. Maantieteellisesti Kauhajoki kuuluu juuri 'Tapinraunio- 
alueeseen” . Epämääräinen tieto kertoo, että Luoman kylän Korkeahar- 
julla olisi havaittu pienehköjä kivikasoja. Ne saattaisivat olla lapinrauni- 
oita, mutta tietysti yhtä hyvin nuorempia kaskiraunioitakin.

Kauhajoki jäi asumattomaksi eräalueeksi koko rautakauden ajaksi kun
nes historiallisen ajan kiinteä maatalousasutus sinne vähitellen juurtui12. 
Jokireittejä pitkin toki liikuttiin Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan asutuskes
kusten väliä; lähimmät asutukset Etelä-Pohjanmaalla olivat Maalahdella, 
Laihialla ja Isossakyrössä. Kulkijoiden ja eränkävijöiden jäljiltä on Kau
hajoelta löytynyt kaksi soikeata tuluskiveä, jollaisia löytyy usein vanhem
man rautakauden (0—400 jKr) rintamailta ja satojenkin kilometrien pääs
sä eräseuduilta. Toinen Kauhajoen tuluskivistä (KM 866) on löydetty jo 
viime vuosisadan puolivälissä Yrjänäisen talon maalta — Yrjänäisen talo
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on muutama kilometri pitäjän keskustasta etelään — suosta, toisen (Sa- 
tak. mus. 8190) löytöpaikasta ei ole tietoa.

800-luvun kuluessa kiinteä asutus Etelä-Pohjanmaalla käy harvaksi ja 
sen aikaisemmin vilkkaat yhteydet toisaalta etelään ja toisaalta Pohjan
lahden yli katkeavat. Eteläpohjalaisten kohtalo on hämärän peitossa, mut
ta eräät tutkimustulokset, mm. suokerrostumista tehdyt siitepölyanalyysit 
muinaisesta kasvillisuudesta viittaavat siihen, että maakunnassa on esi
historiallisen ajan loppuvuosisatoina liikkunut kaskeajia ja erämiehiä. On 
mahdollista, että he olivat köyhtyneitä eteläpohjalaisia, mutta yhtä toden
näköistä on, että muualta, esimerkiksi Hämeen suunnalta on sinne samoil
lut eränkävijöitä, jotka ovat raivanneet sopiviin paikkoihin kaskipelto- 
jaan ja joku ehkä jäänyt pysyvästikin seudulle asumaan.

Erämiesten ja mahdollisten erätilojen muistoina on joistakin Etelä-Poh
janmaan eteläisistä pitäjistä, nimittäin Teuvalta, Kurikasta, Töysästä ja 
Alavudelta, tehty 900-, 1000- ja 1100-lukujen hauta- ja kätkölöytöjä. 
Kauhajoelta ei sellaista ole. Sen sijaan yksi todennäköisesti myöhempään 
rautakauteen ajoittuva nuolenkärki sieltä on (Pohjanm. museo 3546), mut
ta sen lähemmät löytötiedot valitettavasti puuttuvat, ja edes summittai
nen ikääminenkin on mahdotonta. — Siten Kauhajoen esihistoriallinen, 
kivikauden alkuvuosituhansina suhteellisen tiheä, mutta aikaa myöten 
harveneva asutus häviää lähes kokonaan historiallisen ajan kynnykselle 
tultaessa antaakseen tilaa uusille keskiaikaisille tulokkaille. Koko Etelä- 
Pohjanmaata ajatellen on kuitenkin todennäköistä, että keskiaikainen 
muuttoliike edustaa jatkuvuutta jo rautakaudella alkaneessa asutustoi
minnassa.

Kivikautista esineistöä. Vasarakirves, talttoja ja reikäkivi. Kauhajoen Mu
seo. Valok. Keijo Jaakola 1986.
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Lähdeviitteet

Parhaat ja ajanmukaisimmat Suomen esihistorian yleisesitykset ovat Matti Huurteen ” 9 000 
vuotta Suomen esihistoriaa” (Helsinki 1979) ja Torsten Edgrenin, Unto Salon ja Pirkko-Lii- 
sa Lehtosalo-Hilanderin kirjoittama "Suomen esihistoria” (Weilin & Göösin teossarjan Suo
men historia 1. osa, Helsinki 1984). Niihin ei tässä viitata erikseen.

1. Edeltävänä tiedonantona näistä tutki
muksista on artikkeli Risto Salomaa: 
Post-glacial shoreline displacement in 
the Lauhanvuori area, western Fin
land (Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae A 111:134, 1982).

2. Joakim Donner: Suomen kvartääri
geologia (Helsingin yliopiston Geo
logian ja paleontologian laitoksen 
Moniste 1, Helsinki 1976). Tämä teos 
on ajanmukainen yleiskatsaus Suomen 
jääkaudenjälkeiseen luonnonhistoriaan 
ja sisältää luettelon tärkeimmistä 
v:een 1976 mennessä ilmestyneistä tut
kimuksista.

3. Suomen kivikauden osalta ajoitukset 
on perusteltu teoksessa Ari Siiriäinen: 
Studies relating shore displacement 
and Stone Age chronology in Finland 
(Helsingin yliopiston Arkeologian lai
toksen Moniste 10, Helsinki 1974).

4. Ville Luho: Die Suomusjärvi-Kultur 
(Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ai
kakauskirja 66. Helsinki 1967).

5. Suomen varhaisimman asutuksen esi
historiaa on hahmoteltu artikkelissa 
Ari Siiriäinen: Problems of the East 
Fennoscandian Mesolithic (Finskt Mu
seum 1977, Esbo 1981).

6. Suositeltava teos Suomen kansallisesta 
esihistoriasta on "Suomen väestön esi
historialliset juuret” (Bidrag tili kän- 
nedom av Finlands natur och folk, H. 
131, Helsingfors 1984).

7. Ns. pohjalaisista kiviesinetyypeistä ja 
"sädekiviliuskeen” käytöstä on kirjoi
tettu teoksessa Matti Huurre: Pohjois
pohjanmaan ja Lapin esihistoria (Poh- 
jois-Pohjanmaan ja Lapin historia, osa 
I, Kuusamo 1983).

8. Torsten Edgren: Jäkärlä-gruppen, en

västfinsk kulturgrupp under yngre 
stenäldern (Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen aikakauskirja 64, Helsinki 
1966).'

9. Torsten Edgren: Studier över den snör- 
keramiska kulturens keramik i Fin
land (Suomen Muinaismuistoyhdistyk
sen aikakauskirja 72, Helsinki 1970). 
Tämä teos antaa yleiskuvan Suomen 
nuorakeraamisesta kulttuurista vaikka 
siinä käsitelläänkin ainoastaan kult
tuurin keramiikkaa.

10. Eräs perusteltu, joskaan ei kaikkien 
tutkijoiden hyväksymä näkemys Suo
men kivikautisesta talouskehityksestä 
on esitetty artikkelissa Ari Siiriäinen: 
On the cultural ecology of the Finnish 
Stone Age (Suomen Museo 1980, Vam
mala 1981).

11. Jo hieman vanhentunut yleisesitys 
Suomen pronssikaudesta on C. F. Mei
nander: Die Bronzezeit in Finnland 
(Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ai
kakauskirja 54, Helsinki 1954). Tuo
reempi katsaus, joskin Satakuntaan 
painottuva, on Unto Salo: Satakunnan 
pronssikausi (Satakunnan historia, osa 
I, 2, Rauma 1981).

12. Etelä-Pohjanmaan rautakausi on par
aikaa vilkkaan keskustelun kohteena. 
Yleisesitys siitä on — kylläkin jo mo
nin osin vanhentunut — C. F. Meinan
der: Etelä-Pohjanmaan esihistoria
(Etelä-Pohjanmaan historia, osa I, Hel
sinki 1950), mutta siitä on uudempi sa
man kirjoittajan suppea ruotsinkielistä 
Pohjanmaata käsittelevä yhteenveto 
"Forntiden i svenska Österbotten” 
(Svenska Österbottens historia, del I. 
Vasa 1977).
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KAUHAJOEN 
ASUTTAMISESTA 
SUOMEN SOTAAN





Eräkausi ja asutusvaihe 
vuoteen 1627

Asuttamisen edellytyksiä

Kauhajoen sijainti ja nimi

Kauhajoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan eteläisellä rajalla Kyrönjoen latva- 
juoksujen ympärillä. Rajatummin voidaan puhua suomenkielisestä Etelä- 
Pohjanmaasta, jonka alue vastaa keskiaikaista Kyrönjoensuun pitäjää, tai 
vain Maakunnasta. Viimeksi mainittuun kuuluvat lähinnä Kyrönjoen ja 
Lapuanjoen lakeudet, jotka idässä ja kaakossa rajoittuvat Suomenselän 
vedenjakajavyöhykkeeseen. Tämän vuosisadan alussa yleistyi myös nimi
ke Suupohja, jolla tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaan eteläisintä osaa, Kris
tiinankaupungin silloista vaikutusaluetta.1

Lakeuden laidalle ja vedenjakajavyöhykkeelle muodostuneet Kauhajoen 
kunta ja seurakunta ovat nykyisin alueeltaan maakunnan suurimpia, ko
konaispinta-ala on 1.304,4 km2. Pohjoisrajalta etelärajalle on matkaa noin 
50 km ja läntisimmästä rajakohdasta itäisimpään noin 40 km. Keskustan 
etäisyys Pohjanlahden rannasta ja Kaskisista on noin 50 km. Tämän alu
een halkaisee kahteen lähes yhtä suureen osaan etelästä pohjoiseen virtaa- 
va Kyrönjoen kaukaisin latvahaara, Kauhajoki. Sen mukaan sai nimensä 
Ilmajoen pitäjän uusi kylä, joka merkittiin asiakirjoihin ensimmäisen ker
ran vuonna 1571.2

Kyrönjoen latvajuoksu tunnetaan Kauhajokena vielä Kurikassa ainakin 
Jalasjoen yhtymäkohtaan asti. Kun 1600-luvulla sen nimeksi merkittiin 
karttaan Harjan talon eteläpuolella Ilmajoki (liima fluvius), Kauhajoki 
lienee tarkoittanut vain pisintä latvahaaraa, joka nykyisin virtaa vähäve- 
tisenä, tuskin joen nimeä ansaitsevana, syvälle irtaimiin maakerroksiin 
uurtamassaan mutkaisessa uomassa. Ennen joki oli kuitenkin vuolaampi 
sillä sen lähde Kauhajärvi oli merkittävä allas ja ojittamattomat nevat ta
soittivat veden määrää. Siihen yhtyvä Kainastonjoki (Kainastenjocki 
1680) on nykyisin runsasvetisempi Päntäneenjoen (Pendainjocki 1679) 
useiden vähäisempien luomien ansiosta, minkä vuoksi sitä pidetään toisi
naan Kyrönjoen päähaarana.3

Kauhajoen kirkonarkistossa säilytettävässä kappelin historiikissa sen 
nimi on ruotsiksi muodossa slef-ää, kapustajoki, ja tämän mukaisesti kap
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pelin ensimmäisen vakinaisen papin poika omaksui sukunimen Haustram- 
nius, kauhajokelainen (lat. haurio, hausi, haustum = ammentaa, amnis = 
joki). Historiantutkijat ovat sittemmin etsineet muita selityksiä. Voion
maa hylkäsi Karstenin esittämän kannan, jonka mukaan Kauha-nimistö 
voitaisiin johtaa alkupohjoismaisesta sanasta gauzä, kiehunta, tulva, kos
ka sitä esiintyy myös vuorten nimissä. Hänen mielestään kysymyksessä on 
Etelä-Pohjanmaan äärialueiden vanhimpaan nimistöön kuuluva valtani- 
mi: etelässä Kauhajoki, -järvi, -neva ja -lammet, koillisessa 1500-luvun 
toinen Kauhajoki eli Kauhava ja Kauhajärvi, pohjoisessa Vöyrin Roukas- 
träskin Kauhaholm eli Kauhalaholm ja Pietarsaaren Kovjoki eli Kauhajo
ki ja -järvi. Kantana on mahdollisesti kausa, kausta, Lönnrotin sanakir
jan mukaisessa merkityksessä syrjä, sivu (vrt. Kausala, Kaustinen). Ety
mologisessa sanakirjassa kaustan selityksenä on "työreen jalaksen suun
tainen sivupuu; rannikko (jokikausta, merikausta)” .4

Kielitieteellisesti Voionmaan esittämää mahdollisuutta ei voitane pitää 
todennäköisenä. Kantasuomeen palautuva kausta on tuskin voinut muut
tua kauhaksi. Sama on todettava eräissä yhteyksissä esitetystä kehityksestä 
kauka-kauha. Varmempi on Hakulisen hyvin mahdollisena pitämä vaihtoeh
to, jonka mukaan ainakin osa maamme Kauha-alkuisista vesistönimistä on 
peräisin kauhua merkitsevästä murresanasta kauha, alkuperäiseltä merki
tykseltään vaalea, -us, joka on hävinnyt homonyyminsä, balttilaisperäisen 
kapustaa merkitsevän lainasanan tieltä. Jaakko Finnon virsikirjassa (n. v. 
1583) mainitaan tuonen kauha, "kuoleman kauhu, k:n pelko” . Kauhun al
kuperäinen merkitys on kalpeus ja se liittyy verbiin kauhtua, "haalistua, 
kalveta” . Lönnrotin sanakirjassa mainitaan myös verbi kauhtaa, "näkyä 
vähän, vilahtaa, pilkottaa, siintää", joka tunnetaan ainakin itämurteissa. 
Etymologisessa sanakirjassa tätä kauha-sanaa ei esiinny.5

Jaakola on kiinnittänyt huomiota siihen, että melkein kaikki Kauha- 
nimet sijaitsevat joko vedenjakajaseudulla tai muuten lähiympäristöään 
korkeammalla paikalla. Sopisi siis hyvin, että kauha merkitsisi korkeata 
maastoa, vedenjakajaa tai joen yläjuoksua. Pohjana voisi olla muinais- 
skandinavinen haugr, josta ovat muodostuneet norjan kielen haug ja ruot
sin kielen hög, "korkea, korkea paikka, kumpu” .6

Kauhajoen nimen kielellinen alkuperä on siis hämärtynyt, mutta Kau
hajoki, -järvi ja -neva olivat etäällä muinaisten erämiesten nautinta-aluei
den rajoilla siintäviä seutuja, joihin oli harvoin asiaa.

Luonnon muovaama elinympäristö

Kauhajoki kuuluu Suomen läntisen rannikon lakeusvyöhykkeeseen, jonka 
absoluuttinen korkeus on yleensä enintään 150 m ymp. (yläpuolella meren 
pinnan) ja relatiiviset korkeusvaihtelut 5—10 m maanpinnasta. Kun Suo
menselän jatkeet tunkeutuvat tälle alueelle idästä ja kaakosta, korkeus
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suhteet vastaavat pitäjän näissä osissa lähimain kankarevyöhykkeen arvo
ja (150—200 m ymp. ja 10—20 m maanpinnasta). Avara jokilakeus ja 
kumpuileva vedenjakajamaisema kohtaavat.

Nykyisin lähes kokonaan viljelylle raivattua lakeutta on pitäjän poh- 
jois- ja länsiosissa Kauhajoen, Kainastonjoen ja Päntäneenjoen varsilla. 
Maakunnan lakeuksiin verrattuina nämä jokilaaksot, jotka jääkauden jäl
keisinä merenlahdelmina ovat saaneet hedelmällisen savi-, hiesu- ja hiek
kapohjan, ovat tosin vähäisiä ja ulottuvat vain muutamien kilometrien 
päähän jokien partailta. Menneinä vuosisatoina niitä hallitsivat jokivar
sien ryteiköt, koskemattomat korvet, mutapohjaiset nevat ja nevaniityt.

Kauhajoen ja Isonjoen rajalla kohoaa maamme läntisen rannikkovyö
hykkeen korkein kohta, Lauhanvuoren huippu, 231 m ymp. Loivarintei
sen, hiekka- ja someropeitteisen Lauhan korkein kohta on Isonjoen puo
lella muutamien kymmenien metrien päässä pitäjien rajan mutkasta. 
Vuonna 1746 kauhajokelaiset ja isojokelaiset tunnustivat siinä rajamer- 
kiksi hiukan maljamaisen kiven, jolle annettiin nimeksi Lauhan Kukko
lan kivi. Lauhan erikoispiirteisiin kuuluvat kivijadat, jotka kansanperin
teen mukaan ovat jättiläisten rakennusten perustuksia ja puolustuslinjoja, 
sekä kvartsihiekkakivi ja graniittipaadet. Hallitsevana on kuitenkin irtai
men maalajin peittämä kangasmaasto, mistä nimikin lienee aiheutunut. 
Hakulinen on todennut kantasuomeen palautuvan lauha-sanan murteiden 
mukaiseksi ja alkuperäiseksi merkitykseksi pehmeä, höllä. Etymologisen 
sanakirjan mukaan viron kielen lahva tarkoittaa "irtonaista, höllää, väl
jää".7

Pitäjän itäisiä osia hallitsee kumpuileva, mutta kallioperää peittävän 
pohjamoreenin ja turvekerrostumien tasoittama vedenjakajamaisema so- 
merokankaineen, harjuineen ja hietikoineen. Pitäjän järvet ovat vedenja- 
kajamaaston matalissa painanteissa. Pohjoisosassa sijaitsevan Ohmerojär- 
ven vedet laskevat Ohmeroluomaa pitkin Kainastonjokeen. Eteläosassa si
jaitseva Kauhajärvi on 169 kilometriä pitkän Kyrönjoen kaukaisin alku
lähde. Muut järven nimen todella ansaitsevat vesialtaat ovat pitäjän itä
osissa: Ikkeläjärvi, josta Ikkelänjoki virtaa Kauhajokeen sekä Karvian- 
joen vesistöön laskevat Säkkijärvi, Ylimysjärvi ja Nummijärvi.

Vedenjakajamaastossa vesistöalueet tunkeutuvat syvälle toistensa lo
miin, samalta neva-alueelta saattavat vedet laskea kahtaalle. Niinpä Pän
täneenjoen sivuhaaran Pajuluoman lähteet ovat vain runsaan kilometrin 
päässä Isoonjokeen laskevasta Uuronjärvestä. Prunninevan pohjoispäästä 
alkaa Päntäneenjoen päähaara, Möykynluoma, ja etelälaidalta saa alkun
sa etelään Kauhajärven länsipuolitse virtaava Paholuoma. Siihen kokoa
vat vesiä myös Vinniäisluoman latvahaarat, jotka tunkeutuvat aivan 
Kauhajärven lähelle sen itäpuolella. Uitonnevalta (Illmis massa 1652, 111- 
misnefwa 1679, Yllmis newen 1680) laskee vesiä sekä läheiseen Ylimys- 
järveen (epäilemättä "ylimmäinen järvi” ) että Rauhaluomaa pitkin Kau
hajokeen, Venesontonevalta vedet jakautuvat Säkkijärven ja Ikkeläjärven 
suuntiin.
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Hyypän jokilaaksomaisemä JokimäenkyIässä. Valok. Keijo Jaakola 1980.

Neva on paikallisessa murteessa suomaaston yleisnimi, mutta varsinkin 
paikannimistössä esiintyvät myös korpi, rämäkkä ja keidas. Biologisesti 
ja geologisesti Kauhajoen nevat ovat enimmäkseen rämeitä ja nevarämei- 
tä, joiden turvekerrostumat ovat keskinkertaisesti maatunutta kortteiden 
jätteitä sisältävää saraturvetta. Suoyhdistymien tyyppijaon mukaan Kau
hajoki kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidasalueeseen. Maamme tär
keimpiin luonnonvaraisiin keitaisiin kuuluu suuri Kauhaneva, jossa on 
kolme keidasta laajoine laidenevoineen ja lampineen.8

Pohjoismaiden ilmasto on merellisen vaikutuksen ja Golf-virran ansios
ta suhteellisen suotuisa. Etelä-Pohjanmaan ja Kauhajoenkin säätilaan vai
kuttaa myös Pohjanlahti, lämpökäyrät kääntyvät rannikon suuntaan. Ku
luvan vuosisadan aikana vuoden keskilämpö on ollut Kauhajoella — vaik
ka pitäjän sijainti on noin 62° 05—35’ pohjoista leveyttä — noin + 4 °C, 
heinäkuun + 16 °C ja tammikuun -  7 °C, helmikuun säät ovat usein vielä 
hyisempiä. Terminen kevät (0 Teen isotermi) alkaa huhtikuun 10. päivän 
ja kesä (+ 10 Teen isotermi) toukokuun 25. päivän vaiheilla. Syksy tulee 
vastaavasti ennen syyskuun puoliväliä ja talvi marraskuun 10. päivän vai
heilla. Terminen kasvuaika (+ 5 Teen isotermi) kestää suunnilleen huhti
kuun lopusta lokakuun 10. päivään. Lumen peitossa maa on aukeilla pai
koilla joulukuun 10. päivästä huhtikuun 20. päivään, mutta näin lähellä 
rannikkoa "musta joulu” ei ole suinkaan harvinaisuus.

Lämpötilan poikkeamiin normaalista vaikuttavat huomattavasti tuulet,
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joista talviset lounaistuulet ovat leppeitä ja pohjatuulet kiristäviä, kesäi
seen aikaan etelä- ja kaakkoistuulet henkäilevät lämpimimmin. Noin puo
let vuoden päivistä on sadepäiviä, joista isompi osa sattuu talvipuolelle, 
mutta kesällä vettä valuu sitä rankemmin. Kasvukauden aikana touko- 
syyskuussa sademäärä on noin 300 mm. Touko-kesäkuun taitteessa ja elo
kuussa on viikkojakin jatkuvia poutakausia, mikä helpottaa kylvö- ja kor
juutöitä, vaikka kuivuus voi tällöin haitata kasvua. Pahimpia satotoivei- 
den pilaajia ovat olleet liialliset sateet ja ajoittain varsinkin heinäkuun 
jälkipuoliskolla sattuneet hallayöt.

Tämän vuosisadan säätilastot voivat vain suurin piirtein kuvata men
neiden vuosisatojen tilannetta, sillä suursäätilassa on tapahtunut merkit
täviäkin muutoksia. Keskiajan lopun ja 1500-luvun alkupuolen suotuisan 
kehityksen jälkeen kasvukauden häiriöt toistuivat usein 1600- ja 1700- 
lukujen kesinä, joskus historiantutkijat ovat puhuneet pikku jääkaudesta. 
Jos satotoiveet pettivät useana kesänä peräkkäin, kuten 1690- ja 1860- 
luvuilla, seurauksena olivat pahat nälkävuodet. Jo viime vuosisadalla il
masto lämpeni, mikä jatkui aina 1930-luvulle asti, jolloin Suomessa lienee 
vallinnut historiallisen ajan lämpömaksimi.9

Eränkäynnin ja Etelä-Pohjanmaan asuttamisen vaiheita

Nykyaikaan katkeamattomana jatkunut kiinteä asutus on syntynyt nykyi
sen Kauhajoen alueella niin myöhään 1500-luvulla, että sen kehitystä voi
daan seurata varsin yhtenäisistä asiakirjasarjoista. Siihen asti nämä maa
kunnan syrjäkulmat olivat eränautinnan kohteina, joten keskusalueiden 
asuttamisen ja eränkäynnin varhaisvaiheilla on oma merkityksensä ny
kyisten kauhajokelaisten esi-isien tänne muuttamisen edellytyksinä.

Kyrönjoen alajuoksulla kukoisti 500—700-luvuilla eli nuoremmalla kan- 
sainvaellusajalla länsisuomalais-skandinaavinen kulttuuri, josta ei ole ar
keologisia jälkiä vuoden 800 jälkeen väestön köyhtymisen ja ehkä maasta
muutonkin vuoksi. Alkava viikinkikausi ja idäntien aukeneminen näyttä
vät siirtäneen kaupan Pohjanlahden pohjoisosien ulottuvilta, mutta osa
syynä voi olla myös ilmaston heikkeneminen.10

Maakunnan alue jäi avoimeksi etelästä saapuville eräretkeilijöille. Ylä
satakuntalaisia — lähinnä Suur-Sastamalan asukkaita — ohjasivat poh
joisille nautinta-alueille edulliset vesitiet Kyrösjärveltä Kyrönjoelle, maa- 
tieyhteys Hämeenkangasta ja Pohjankangasta pitkin sekä Pohjanlahden 
itärannikko. Hämeen sydänalueiden ja sittemmin myös Suur-Pirkkalan 
seudun asukkaat suuntasivat matkansa pohjoiseen lähinnä Näsijärven ja 
Ähtävänjoen vesireittejä pitkin. Viimeistään 1100-luvulla pohjanretket 
johtivat voimakkaaseen uudisasutukseen Kyrönjoen lakeudella.11

Kyrönjoensuun eli Kyrön suurpitäjän ydinalueelta, nykyisistä Isostaky- 
röstä ja Ylistarosta, asutus levisi jo 1200-luvun alkupuolella Laihialle ja
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Vöyrille, saman sataluvun lopulla Lapualle ja ilmeisesti seuraavalla vuosi
sadalla Ilmajoellekin. Tästä pitäjästä käytetään myös nimeä Pohjankyrö 
erotukseksi toisesta keskiaikaisesta Kyrön suurpitäjästä, Ylä-Satakunnan 
Hämeenkyröstä. Kun toinen ristiretki (1249) oli luonut edellytykset ruot- 
salaisväestön muuttamiseen Pohjanlahden itärannikolle, 1200-luvulla 
muodostuivat myös Mustasaaren ja Pietarsaaren pitäjät sekä seuraavan 
sataluvun alkupuolella Närpiö. Maakunnasta oli jo varhain merellisiä yh
teyksiä Lounais-Suomeen, Ruotsiin ja saksalaisen kauppavallan välityk
sellä kauemmaksikin. Uuden maakunnan hallinnollisia asioita ohjattiin 
Satakunnasta käsin, kunnes Korsholman linna valmistui 1370-luvulla ja 
Korsholman linnalääni muodostettiin.12

Pohjankyrön suurpitäjän asutus kasvoi viisinkertaiseksi keskiajan lo
pun ja uuden ajan alun suotuisten luonnonolojen vallitessa. Ns. Eerik 
Pommerilaisen verokirjan (1413) mukaan pitäjässä oli 160 taloa, joista 20 
tuli ylimmäiseen neljännekseen kuuluneen Ilmajoen osalle. Vuoden 1557 
maakirjaan Ilmajoen pitäjästä merkittiin jo 98 taloa, joista 31 oli Kurikas
sa Miedonkylää myöten. Kun myös Teuva lienee saanut ensimmäiset asuk
kaansa 1400-luvulla, kiinteä asutus oli tunkeutunut maakunnan keskuk
sesta aivan nykyisen Kauhajoen veräjille uuden ajan alkuun mennessä.13

Maakunnasta etelään ja kaakkoon levisi laaja Hämeenmetsä, hämäläis
ten ja satakuntalaisten eräalue. Sen takana oli lähimpänä asutuskeskukse
na Kyrön suurpitäjä eli Hämeenkyrö, joka irtautui Sastamalasta eli Kar
kusta itsenäiseksi seurakunnaksi ilmeisesti vuonna 1280. Jo 1000-luvulla 
asutus oli ehtinyt Kyrösjärven pohjoisosiin asti. Eräkauden loppuvaihees
sa (n. 1530) tälle alueelle muodostui Ikaalisten kappeli, joka itsenäistyi lo
pullisesti vuonna 1641. Tämä uusi pitäjä käsitti Kyrösjärven vesistöalueen 
niin laajalti, että siitä ovat myöhemmin eronneet Kankaanpää, Karvia, 
Honkajoki, Jämijärvi ja Parkano sekä viimeksi mainitusta Kihniö.14

Yläsatakuntalaisten muinainen pohjanretkeily johti Hämeenmetsässä 
niin kiinteisiin eränkäynnin muotoihin, että voidaan puhua eräviljelystä. 
Talonpojat hankkivat yksin tai yhdessä jakoveljiensä kanssa eräsijoja, joi
ta voitiin periä, myydä ja pantata. Uusien asutuskeskusten syntyessä lä
heiset eräsijat siirtyivät vähitellen niiden asukkaille. Siten hämäläisten ta
kamaaksi jäi pohjoisen suunnalla nykyinen Keski-Suomi ja lännempänä 
isännöivät yläsatakuntalaiset, joista Kyrön suurpitäjän talonpojat olivat 
ahkerimpia eränkävijöitä. Vielä 1550-luvulla heistä joka neljännellä oli 
eräsija. Keskiajan kuluessa erätalouden luonne oli muuttunut, arvoturkis
ten osuus oli vähentynyt ja kalastuksen kasvanut. Erätalonpoika teki se- 
sonkimatkoja pyyntimailleen, joille rakennettiin erämajoja. Siten erän
käynti johti vähitellen kaskenpolttoon ja pysyvän asutuksen syntymiseen, 
jolloin noin puolet eräalueista säilyi suvussa.15

Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa (1523—1560) tuki aktiivisesti 
väestön uudisasutuspyrkimyksiä. Kruunulle oli tärkeätä, ettei ylimääräi
nen väki jäänyt vanhoihin taloihin palkollisiksi tai itsellisiksi, vaan lähti 
erämaihin perustamaan uusia taloja ja siten lisäämään veronmaksajien lu
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kua. Eräsijojen ja talonpoikien tilojen yksityisomistukseen kuningas suh
tautui mutkattomasti omaksuttuaan keskieurooppalaisen feodaalisen käsi
tyksen, jonka mukaan erämaat ja asumattomiksi jääneet tilat ovat Juma
lan ja kruunun. Vielä vuonna 1544 hän antoi suojeluskirjeen Ylä-Satakun- 
nan talonpojille, jotka olivat valittaneet, että joukko Savonlinnan ja Kors- 
holman läänien asukkaita oli tunkeutunut heidän erämailleen ja kalave
silleen vanhojen rajojen yli. Mutta vuosina 1550 ja 1551 hän lähetti Kors- 
holman voudille ja pohjalaisille kirjeet, joissa hän kehotti maakunnan 
keskusalueiden liikaväestöä muuttamaan erämaihin ja kielsi "kruunun ta
lojen” halkomisen.16

Aktiivisimpia uudisasukkaita olivat savolaiset, joiden talous perustui 
liikkuvaan kaskiviljelyyn ja eräkalastukseen. He hallitsivat hyvin ns. 
huuhtatekniikan, jolla monivuotinen kaskiviljely oli mahdollista järeim- 
missäkin havumetsissä. Juureisruis tuotti huuhdassa 20—50-kertaisen sa
don, suotuisissa olosuhteissa vieläkin paremmin. Kustaa Vaasan annettua 
arvovaltansa savolaisten pyrkimysten tueksi he levittäytyivät laajalle 
alueelle Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaan Järviseudulle sekä Keski- 
ja Pohjois-Pohjanmaalle erityisesti 1550- ja 1560-luvuilla. Luukko on 
osoittanut savolaisia tulleen maakunnan kaikkiin osiin, mutta Järviseutua 
lukuun ottamatta heidän merkityksensä jäi vähäiseksi, koska maakunnan 
oma uudisasutus vilkastui osittain savolaisekspansion vastavaikutuksena.17

Uudisviljelijäksi lähtemiseen rohkaisi se, ettei kruunulle tarvinnut mak
saa veroja ensimmäisinä vuosina. Näyttää siltä, että joidenkin kannatti tä
män vuoksi jättää heikosti tuottava talonsakin. Eräelämään ja kasken
polttoon sopeutuvaa mielenlaatua tämä kuitenkin edellytti. Niinpä tiede
tään, että peltoviljelyyn tottuneet hämäläiset mieluummin jättivät erä
maansa savolaisille kuin siirtyivät itse uudisasukkaiksi. Alkuinnostuksen 
jälkeen näin näyttää käyneen myös monille yläsatakuntalaisille esim. Ruo
veden pitäjää asutettaessa.18

Eränkävijäin jäljillä

Lappalaismuistoja

Kun suomalaisasutus syntyi ja vakiintui Kyrönjoella nykyisten Isonkyrön, 
Vähänkyrön ja Ylistaron vaiheilla, lappalaisiksi sanottua väestöä liikkui 
metsästellen ja kalastellen aivan lähellä, mutta keskiajan kuluessa se jou
tui väistymään yhä kauemmaksi vedenjakajavyöhykkeille. Avarissa erä
maissa Suomenselän äärillä ja Pohjois-Satakunnassa sille riitti tilaa uu
den ajan alkuun asti. Parkanon Kihniönperällä ja Karviassa on kerrottu

45



viimeisten lappalaisten sekottuneen muuhun väestöön. Keitä nämä lappa
laiset olivat? Huurre on todennut, että varsinaisten saamelaisten asuma- 
alueen eteläraja oli jo varhain vain vähän Oulujoen vesistöstä etelään. 
Etelämpänä lappalaisilla lienee tarkoitettu rodusta tai kielestä riippumat
ta syrjäseutujen väestöä, jonka asuinpaikat vaihtuivat vuotuisen kierron 
mukaan metsästyksen ja kalastuksen vuoksi.1

Kauhajoella lappalaismuistot eivät ole niin voimakkaita kuin Pohjois- 
Satakunnassa, mutta täälläkin heidän tiedetään peuranansojaan asetel
leen. Lauhanmaassa on kerrottu heidän taistelleen suomalaisten kanssa. 
Nirvan nimi on ilmeisesti tullut vanhasta lapinkielisestä miehen nimestä 
Nir’vä. Sukunimi Turja (1606 Turrj) merkitsee lähinnä noitaa tai lappa
laista, Laturi on paikallisen kansanetymologian mukaan saanut nimensä 
sitä, että sen ohi kulki muinoin lappalaisten latu. Murteessa on joitakin 
lappalaisperäisiä sanoja: Suur-Ilmajoella on ansapolkua sanottu paulakei- 
noksi ja Säkkijärven itäpuolella sijaitsevan Kaiturinmaan nimessä on Poh- 
jois-Satakunnassa käytetty lappalaisperäinen sana kaitua, "kaikota” .2

Kota-nimistöä on usein pidetty osoituksena lappalaisvaikutuksesta. Sen 
todistusvoima on kuitenkin kyseenalainen, sillä Suupohjassa on kodaksi 
sanottu esim. metsään rakennettuja harvaseinäisiä hirsirakennuksia, piha
piirin keittokotia ja linnustajien soidinpaikoille kyhäämiä suojuksia, ko
tuksia. Näistä ovat voineet saada nimensä Kotalahti, Kotakorpi ja Kotasa- 
lonneva.

Selvin todiste lappalaisista on Nummijärven eteläpään Lappi-nimistö. 
Lapinkaivo on erikoislaatuinen jääkauden loppuvaiheen luonnonmuodos
tuma kangasmaastossa: syvä ja pyöreä, halkaisijaltaan noin 50 metrin 
suuruinen lampi, johon liittyy paljon tarinoita eri kausilta. Paikalliset 
asukkaat ovat arvelleet lammen saaneen nimensä siitä, että sinne on upo
tettu joku lappalainen. Johannes Schefferus kertoo siitä seuraavasti 
(1674):

Muuten ne (lappalaiset) jotka viimeksi ovat lähteneet Suomesta, 
näyttävät poissiirtyessään ensin pysähtyneen Hämeen syviin metsiin. 
Heidän tuosta asuinpaikastaan on näet vieläkin säilynyt muisto 
erään järven luona, jota sen seudun väestö nykyäänkin sanoo Lapin- 
kaivoksi. Johannes Tornaeus näet kertoo, että 'keskellä suurta Hä
meen metsää on nähtävissä pieni pyöreä järvi, jota ympäröi aivan 
kuin ihmiskäsin tehty hiekkavalli ja jota asukkaat sanovat Lapinkai- 
voksi’. — Sittemmin kun ruuan saanti alkoi käydä vähiin, ja suoma
laisetkin alkoivat tunkeutua Hämeeseen, joka tähän asti oli ollut au
tio ja viljelykselle raivaamaton, he ehkä vapaaehtoisesti siirtyivät lä
hemmäs Pohjanlahtea, missä kaikki oli turvallisempaa ja elinmah
dollisuudet olivat runsaammat ja helpommat.3

Melkein yhtä vanha tieto on Nummikankaaseen kuuluvasta Lapinharjusta 
(1679 Lappjworij), jonka laella lappalaisten kerrotaan polttaneen merkki- 
tuliaan. Lähellä ovat myös Lapinneva, joka on merkitty 1760-luvun kart-
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Lapinkaivo Nummijärvellä muistuttaa lappalaisten liikkuneen Kauhajoel
la vielä suhteellisen myöhään. Valok. Keijo Jaakola 1980.

töihin, ja Lapinkorpi. Nummijärveen laskee Lapinluoma, järven länsiran
nalla ovat Lapinniemi ja Lapinlahti. Tästä nimistöstä lienevät peräisin 
nuoremmat asutusnimet: Lapinluhta (1760-luvun kartoissa), Lapinkellari, 
Lappi (ulkopalsta), Lapinluoma (tila), Lapinneva (tila) ja Lapinkorven 
hautatie.4

Esitelty nimistörypäle on keskittynyt vajaan peninkulman säteellä alu
eelle, joka on soveltunut hyvin lappalaisten tyyssijaksi jäkäläkankaineen, 
nevoineen ja kalavesineen. On mahdollista, että lappalaisia on liikkunut 
seudulla varsin myöhään. Hämeenmetsän asuttamisesta kiinnostunut 
Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle IX (1604—1611) kirjoitti vuosina 1607 ja 
1608 Hämeenlinnan käskynhaltijalle ja Etelä-Pohjanmaan eteläisen kihla
kunnan voudille luvaten erämaihin asettuville ruotsalaisille, suomalaisille 
ja lappalaisille kuuden vuoden verovapauden. Hämeenmetsä oli asutetta
va lähinnä lappalaisilla, joiden tulisi saada Korsholman voudilta viljaa se
kä etuoikeuden poronhoitoon, seudun kalavesiin ja metsästykseen. Poro- 
laitumien muodostumisesta Kauhajoelle ei ole tietoja, mutta Parkanon 
Kihniönperällä sellaisia oli ja eräiden tietojen mukaan Lappajärven, 
Kuortaneen ja Ilmajoen asukkailla oli poroja vielä 1700-luvun alussa.5

Hauhoon, Lempäälään ja Karkkuun liittyvät traditiot

Etelä-Pohjanmaalle suuntautuneen eräretkeilyn ja asutustoiminnan lähtö
kohtia on aikaisemmin etsitty lähinnä Hämeen vanhoista asutuskeskuksis
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ta. Kansanperinteeseen nojautuen Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldan 
totesi pitäjän saaneen ruotsinkielisen nimensä Ilmola Hauhon Ilmoilan ky
län mukaan, josta ensimmäisten asukkaiden sanotaan tulleen. Aspelinille 
Kauhajoen Havusessa "muutama kylänvanhin” kertoi vuosisata sitten, et
tä Knuuttilassa oli 1808 tuhoutunut talon isäntien laatima asiakirja, jon
ka mukaan Kauhajoen vanhin talo Havunen oli asutettu Hauholta käsin. 
Hänelle kerrottiin myös, että hämäläisillä oli ollut Ikkeläjärvellä humalis- 
tojakin ja vielä siellä oli jäljellä "hämäläisten kala-aittoja” , mutta riidat
ta nämä olivat jättäneet omistuksensa uusille asukkaille. Nämä muistitie
dot elävät vieläkin. Maakunnan asutuksen hämäläisperäisyyttä korosta
nut Voionmaa on esittänyt yhteyksien osoituksena myös Akaan ja Lam
min Kauha-nimet sekä Hauhon Lauhia-nimistön.6

Voimakkaampana Suupohjassa elää muisto Suur-Pirkkalan eteläisen pi
täjän Lempäälän talonpoikien eräretkistä ja -omistuksista. Aspelin mer
kitsi Kauhajoella muistiin seuraavan tarinan:

Lempäälässä asui neljä veljestä, joista yksi teki murhan ja pakeni 
Kihniöön ensimmäiseksi asukkaaksi. Kun Kyröstä (Pohjankyröstä) 
tuli asukas Kauhajoen Knuuttilaan, lähti Kihniö veljineen, jotka 
Lempäälästä usein kävivät pakolaista tervehtimässä, Knuuttilaa hä
vittämään. Mutta tämä näkyy olleen hyvänsuopainen mies. Arveli, 
jos häntä niin kovalle pannaan, niin rupeaa hän vaikka torppariksi 
Kihniölle ja näyttää vielä hyvän kalavedenkin veljeksille. Vei heidät 
siitä Luopajärvelle, josta saakka tämä mainion kalainen järvi jäi 
lempääläisille kalavedeksi, kunnes eräs Ilmajoen kirkkoherra riiteli 
järven lempääläisiltä ja sai puolen järveä pappilan kalavedeksi.7

Lempääläisten kerrotaan kalastaneen myös Ohmerojärvellä ja levähtä
neen Harjankylän Lepokivenmäellä matkoillaan kalatietään Rökäspolkua 
pitkin. Ikkeläjärven hämäläisomistukset ovat eräiden toisintojen mukaan 
kuuluneet lempääläisille ja Kauhajärvikin on mainittu heidän kalavete
nään."

Ylä-Satakunnan toinen vanha keskus on Sastamala, Vammalan (Kar- 
kun-Tyrvään) seutu Kokemäenjoen laaksossa. Paikannimitutkimustensa 
perusteella Luukko on osoittanut koko Kyrönjoen alueen Kauhajoelta me
renrantaan asti olleen muinoin sastamalaista eräaluetta. Suurin osa todis
tusvoimaisista siirrynnäisnimistä on löytynyt Laihian ja Jurvan vaiheilta 
sekä kauempaa maakunnasta, Suupohjassa niitä on vähän. Päntäneen 
Käyrä ja Käyrymaa liittynevät Karkun ja Tyrvään Käyrä-nimisiin henki
löihin. Iironneva ja muut vastaavat nimet voivat olla yhteydessä Karkun 
Iirollaan. Kun karkkulaiset talonpojat Matti Ikkinen ja Tapani Pakkala 
omistivat yhteisen eräsijan Karvianjärvellä 1552, on Jaakkola päätellyt, 
että myös Ikkeläjärvi on voinut olla Ikkisten nautinnassa. Kihniössä, Kar
viassa ja Isollajoella kerrotaan kirkkomatkoista Karkkuun, jossa kurikka- 
laistenkin mainitaan käyneen ennen kuin Pohjankyrön kirkkoa oli ole
massa. Sastamalan tärkein eräalue on ollut Sastmola eli Merikarvia, josta
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asutustarinan mukaan tuli ensimmäinen asukas Karviaan.9
Tutkimuksissa on mainittu lisäksi joukko paikannimiä, joihin on syytä 

suhtautua varauksellisesti samantapaisen nimistön yleisyyden vuoksi. 
Kainaston Pöllöö ja Takkulanmaa on yhdistetty eräisiin Pirkkalan ja Hä
meenkyrön eränkävijöihin (Pekka Pöllöi 1554 Hämeenkyrössä) sekä Pirk
kalan ja Huittisten Takkuihin. Hyypän nimi on rinnastettu pirkkalaisiin 
erätalonpoikiin Heikki, Knuutti ja Martti Hyyppäreen, Päntäneen Kaarle- 
lan entinen nimi Pyy (1653) Kangasalan Heikki Pyyhyn (1552), Tarkka 
Kangasalan Martti Tarkkaan (1554 Tarckia), Puska Vesilahden Heikki 
Puskaan ja Hyypän Könnö Loimaan Lauri Könnöön.10

Luukko on pitänyt hauholaisten ja lempääläisten retkeilyä Suupohjassa 
vähäisenä. Sastamalaisnimistönkin niukkuus johtuu hänen mukaansa sii
tä, että Karkun ja Tyrvään erämiehet "painuivat heti joen alajuoksulle ja 
jättivät yläjuoksun suureksi osaksi myöhemmin asutun Hämeenkyrön 
miesten vallattavaksi’’ . Selitys vaikuttaa onnistuneelta, mutta lisäksi on 
tähdennettävä liikenteellisten seikkojen merkitystä. Hämeen vanhoista 
keskuksista ja Lempäälästäkin olisi pitänyt tulla Kauhajoelle Keski-Suo- 
men suunnasta poikki erämaiden tai etelästä läpi voimakkaiden asutus
keskusten. Sastamalaistenkin varsinaiset erätiet ohjautuivat ohi Kauha
joen. Siten edellä esitelty perinne voinee olla vain kalpeata kajastusta 
vanhoista, laajemmista yhteyksistä maakuntien välillä. Yksittäiset yrittä
jät ovat luonnollisesti voineet löytää tänne tiensä myöhemminkin.11

Hämeenkyröläisiä eränkävijöitä

Keskiajan loppupuolella Ylä-Satakunnan eräviljelyn painopiste oli Kyrön 
suurpitäjässä eli Hämeenkyrössä. Paras erätie pohjoisille nautintamaille 
vei Parkanon reittiä Kyrösjärveltä Kihniöön ja sieltä Etelä-Pohjanmaan 
joille. Suhteellisen helppokulkuinen on myös Kovelahden reitti Häädetjär- 
velle, josta oli lyhyt kangastaival Karvianjoen vesistöön (Ojajärvi—Suomi- 
järvi—Karvianjärvi) ja aina Nummijärvelle tai Paholuoman kautta Kau- 
hajärvelle asti. Lisäksi käytettävissä oli paras mahdollinen maatieyhteys: 
Hämeenkangas ja sen jatkeena Pohjankangas, joita pitkin kulkeva Kyrön- 
kankaan kesätie oli 1700-luvun jälkipuoliskolle asti kesäiseen aikaan pa
ras maantie Suomesta Pohjanmaalle. Hämeenkangas alkaa Hämeenkyrön 
Lavajärveltä, suuntautuu ensin länteen Kyrösjärvelle ja sitten länsiluotee- 
seen, mistä Pohjankangas ulottuu Kauhajoelle asti.12

Vuonna 1552 Niilo Kierikkalalla oli eräsija ilman asumusta Kauhajär- 
vellä (Kauha träsk), jonka sanottiin olevan 25 peninkulman päässä talos
ta. Nummijärvellä (Nummiträsk) 15 peninkulman etäisyydellä kotoa oli 
Lauri Kiialan ja Höytölän Pekka Niilonpojan yhteinen eräsija, jossa ei 
ollut asumusta ja jossa harjoitettiin vain kalastusta. Mahdollisesti heillä 
kuitenkin oli kalamaja järven rannalla Majaniemessä lähellä myöhempää
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Nummijärven eli Frantin taloa. Kauhajärvi oli vielä vuonna 1590 Hä
meenkyrön Tuokkoisten nautinnassa.1:1

Eränautintaan liittyvä tyypillinen siirrynnäisnimi on Sarkkila. Vuonna 
1554 asui Kangasalla eränkävijä Heikki Sarkkila ja 1557 Hämeenkyrössä 
Simo Sarkkila. Vielä vuonna 1626 Hämeenkyrön Sarkkilan miehillä oli 
Karviassa laaja eräalue, johon kuuluivat sekä Iso-Karvianjärvi että Vähä- 
Karvianjärvi (Kirkkojärvi) ja jonka rajoina mainitaan Suomijärvi (Suomi- 
järffui), Suomijoki, Kauhasalmi, Särkijärvi (Särkijärfui), Kevästöjärvi 
(Kewästä järfui), Alppimaa (Alpiman wircka), Karhunkangas (Karhun 
kangaren wirka), Iso-Varisto (Iwij Wargisto) ja Vähä-Varisto (Vähä Var- 
gisto). Nykyisistä kartoista Sarkkilan nimen löytää Lempäälästä, Ikaali
sista ja (Sarkinneva) Parkanosta. Päntäneellä eli vuonna 1651 itsellisenä 
Simo Sarkkinen, joka seuraavalla vuosikymmenellä isännöi Puskan talos
sa ja jota on syytä pitää vanhojen eräteiden myöhäisenä seuraajana.14

Sama voidaan todeta Haverista. Hämeenkyröläisten eränkävijäin jouk
koon kuuluivat vuonna 1554 tevaniemeläiset Niilo ja Olavi Haveri (Haffu- 
eri). Alavuden järven rannalla oli vuosina 1570—1571 uudisasukkaana 
Lauri Haveri, jota Luukko on arvellut Säämingin tai Rantasalmen Haveri
siin kuuluvaksi ja Savoon palanneeksi viljelijäksi. Kojonen on todennut 
hänen saaneen uudistilan paikan Alavudella epätavallisen keskeiseltä pai
kalta heimoveljiinsä verrattuna. Ilmeisesti Lauri (Antinpoika) Haveri oli
kin kotoisin Hämeenkyröstä ja siirtyi Alavudelta Kauhajoelle, jonka kym- 
mennysluettelossa hänet mainitaan 1575 niiden uudisasukkaiden joukos
sa, jotka ovat perustaneet tilansa vuosina 1569—1572. Kymmenyksensä 
hän maksoi vuoteen 1598 asti, jolloin tila jäi autioksi. Vuonna 1668 Heik
kilän isäntä myi sen (Hafweränautio, nykyinen Haveri-Heikkilä) Ikkelän 
isännälle uudelleen asutettavaksi. Haveri-nimi (Haffuiri, Haffueri) lienee 
peräisin vanhasta ruotsinkielisestä henkilönimestä Hafuer.15

Lisäksi eräät paikannimet kertonevat lähinnä hämeenkyröläisistä yh
teyksistä. Vakkurin pohjoispuolella Paholuomaan laskeva Kiialanoja ja 
Päntäneen Kyyny liittynevät Ikaalisten Kiialan kylään ja sen Kyynyn ta
loon, vaikka Kyynyjärvi on Pirkkalassa. Myös Keturin nimivastine on 
Ikaalisissa. Kalkunmäkeä vastaa Hämeenkyrön Kalkunmäen rautakauti
nen kylä, joka on saanut keskiajalla asukkaita Karkusta. Havusen talon 
vanha nimi Nyppeli (1653) esiintyy Karkun Mouhijärvellä, Kyrösjärven 
pohjoispäässä Riitialan kylässä ja Vähässäkyrössä. Teevahaisen nimi on 
yhdistetty moniin hämäläisiin ja satakuntalaisiin vastineisiin, lähin niistä 
lienee Ikaalisten Tevaniemi.16

Joitakin nimityyppejä voidaan pitää lähinnä läntisinä: Katikka (alasak
salainen johdannainen ilmeisesti henkilönimestä Katillus), Toivakka (kan
tana vanha suomalainen henkilönimi Toiva-Toivo-Toivottu) ja Heikkuri 
(henkilönimi Heikki ja skand. johdin -uri). Tosin Karjalasta on merkitty 
muistiin hokema, joka osoittaa eräiden ominaisuutta ilmaisevien johdin- 
ten olleen tuttuja maan eri puolilla: mies on -nen/nainen on -tar/orja on 
-kka/talo on -la. Sukunimenä Toivakka on lähinnä eteläsavolainen.17
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Muutamat eräelämään kiinteästi liittyvät murresanat tukevat käsitystä 
Ylä-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan yhteyksistä. Suomaaston yleisnime
nä on Etelä-Pohjanmaalla neva, joka esiintyy tavallisena Kokemäenjoelta 
Oulujoelle. Sanan ekspansiokeskuksena on pidetty Sastamalan-Hämeen- 
kyrön aluetta, jossa se lienee saanut valta-aseman viimeistään 1200-luvul- 
la. Hämäläismurteissa laajalti levinnyt sana keidas on Pohjois-Satakun- 
nassa tarkoittanut suota ja esiintyy tämän merkityksen mukaisesti Suu- 
pohjan paikannimistössä, mikä on tulkittu sastamalais-hämeenkyröläisen 
eränkäynnin tulokseksi. Pantio on Pohjois-Satakunnassa ja Etelä-Pohjan
maalla tarkoittanut teerenansaa (lähtö), joka viritetään tavallisesti koivun 
latvaan. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla sano
taan langasta tehtyä ansaa paulaksi. Vanhaa kyröläistä eräsanastoa on 
muinaisten Hämeen- ja Pohjankyrön alueella pätäs, linnun rintaliha, 
herkullisin osa riistalinnusta. Samalla alueella sekä lisäksi Ala-Satakun- 
nassa ja Hailuodossa kiisken nimenä on rökäs. Pohjois-Satakunnan ja 
Suupohjan — erityisesti Kauhajoen — perinteen yhteiset piirteet ovat an
taneet Laaksoselle aiheen luonnehtia Kauhajokea ilmeisesti hieman liioi
tellen pohjoissatakuntalaiseen tarinamaakuntaan kuuluvaksi.18

Murre- ja perinnetutkimus tukevat asiakirjojen ja paikannimitutkimuk- 
sen antamaa kuvaa hämeenkyröläisen eränautinnan vaikutuksesta Kauha
joella ja laajemmaltikin Suupohjassa. Asiakirjatiedot täsmentävät Kauha
joelle suuntautuneen eräretkeilyn keskukseksi Kyrösjärven pohjoisosassa, 
Kovelahden reitin tuntumassa olevat Höytölän, Kiialan, Sarkkilan ja Te- 
vaniemen kylät, jotka 1500-luvulla kuuluivat Ikaalisten kappeliin.

Kainaston niittylakeutta Kantokylässä. Valok. Keijo Jaakola 1964.
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Kyröläis-ilmajokelainen eränautinta

Maakunnan vanhimmasta keskuksesta — Ylistaron, Isonkyrön ja Vähän- 
kyrön vaiheilta — on Kauhajoelle suhteellisen lyhyt ja vaivaton matka, jo
ten eräretket Kyrönjokea ylös ulottuivat tänne asti varmaankin heti asu
tuksen vakiinnuttua. Asiakirjatietoja niistä on säilynyt vähän, mutta kan
sanperinteestä Pohjankyrön vanhat nautintayhteydet ovat pysyneet elävi
nä.

Runsas vuosisata sitten Aspelinille osoitettiin Kauhajoella ehtimiseen 
kyröläisten muinaisia tervahautoja ja Sorvarinkosken partaalla oli raken
nus, jota sanottiin kyröläisten nuottaladoksi. Toiseksi vanhimmaksi talok
si mainittiin Knuuttila, jonka perustaja oli Kyröstä. Siellä taas kerrottiin 
Ylistaron Punkarin isännän tappaneen Knuuttilan ensimmäisen asuk
kaan, koska tämä oli luvatta asettunut liian lähelle. Käräjäpöytäkirjaan 
merkittiin 1700-luvun alussa muistitieto, jonka mukaan Aron talon poika 
Martti Martinpoika oli 1500-luvulla ostanut Ikkelän isokyröläiseltä talon
pojalta. Aittoomäen muistellaan vieläkin saaneen nimensä kyröläisten ai
toista, joissa he säilyttivät kaskiviljojaan, mistä voisivat olla peräisin 
myös läheisten metsäsarkojen hiilikerrostumat.19

Kauhajoen paikannimistössä on useitakin kyröläisperäisiä siirrynnäisiä. 
Kainasto on sekä Ylistarossa että Kauhajoella. Tämän luonnonniittyalu- 
een osien Pollarin, Krankkalan ja Takkulanmaan nimet on yhdistettävissä 
lähinnä Ylistaron Pollariin, Isonkyrön Krankkaan ja Vähänkyrön Tak
kuun, joilla lienee ollut täällä keskiaikaisia niittyomistuksia ja eräsijoja. 
Siirrynnäisiä voivat olla myös talonnimet Kuutti (Vähäkyrö), Laturi (Vä
häkyrö), Nyppeli (Vähäkyrö) ja Turja (Isokyrö, Lapua). Sen sijaan yhtäläi
syys Vöyrin paikannimistön kanssa tuskin kertoo eränautinnoista, sillä 
siihen viittaava nimistö on Kauhajoella suhteellisen nuorta ja esim. Vöö- 
rinkankaan nimi palautunee 1600-luvulle, jolloin vöyriläisilläkin oli kun- 
nostettavanaan osuutensa Kyrönkankaan kesätiestä.20

Huomattava osa Kyrön suurpitäjän asutuskeskuksen talonpoikien erä- 
omistuksista Kyrönjoen latvoilla siirtyi ilmeisesti 1400-luvulla pitäjän 
ylimpään neljännekseen kuuluneen Ilmajoen uudisasukkaille, vaikka osa 
omistuksista säilyi Kauhajoellakin aina 1500-luvun lopulle asti. Erävilje- 
lyn keskeistä merkitystä ilmajokelaisille osoittaa se, että Ilmajoen pitäjän- 
sinettiin tuli tunnukseksi karhu ja että Turun viimeinen katolinen piispa 
Arvid Kurki vihki ensimmäisen kirkon 6.6.1516 Pyhän Annan ja Pyhän 
Jaakon nimikoksi. Neitsyt Marian äiti Anna on ollut maassamme kansan
omaisen palvonnan kohteena metsänriistan antajana, joka avasi aittansa 
eränkävijöille. Emännillä oli aihetta pyytää, että hän varjelisi karjaa pe
doilta metsälaitumilla. Apostoli Jakob Sebedeuksenpoika oli viljan suojeli
ja. Näiden pyhimysten varjeluksessa oli erätalonpojan onni ja menestys.21

Vuoden 1558 veroluettelon mukaan Jalasjärvellä kalasti 36 talonpoikaa, 
joista neljä oli kyröläisiä, vuonna 1570 kalastajien määrä oli jopa 54. 
Luukko on todennut aiheellisesti, ettei Jalasjärvellä voinut olla tilaa näin
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monelle, vaan verottaja on sisällyttänyt useita seudun järviä merkittävim
män kalaveden nimikkeeseen. Ilmeisesti ainakin Ikkeläjärvi, mahdollisesti 
myös Ohmerojärvi kuuluivat näihin. Lähiseudulta veroluetteloihin on 
merkitty Jalasjärven lisäksi vain Jurvanjärvi. Kun kirjuri merkitsi tämän 
nimen luetteloonsa vuonna 1558 poikkeuksellisesti muodossa Ärnäftresk, 
jonka osalta kuusi talonpoikaa maksoi verohaukia, hän saattoikin tarkoit
taa Ohmerojärveä. Kurikan Hirvelällä oli 1647 eräsija Uhmanjärvellä, jo
ka voinee olla vain Ohmerojärvi.22

Kauhajoen asuttamisen jälkeenkin osa ilmajokelaisten ja kurikkalaisten 
eräomistuksista säilyi täällä heidän hallussaan. Hannu Martinpoika Ikke- 
lä osti Matti Matinpojalta Palonkylästä osuuden Ikkelänjärveen, mutta 
kauppa purkautui ja Ikkelä sai 1631 takaisin maksuksi antamansa leh
män ja rahat. Käräjäpöytäkirjaan merkittiin vuonna 1669, että Ilmajoen 
nimismiehen Tuomas Yrjönpojan, peltoniemeläisen Matti Heikinpojan, ja- 
lasjärveläisen Matti Eskonpojan ja kauhajokelaisen Antti Tyninpoika Pa
nulan taloilla oli ylimuistoinen nautintaoikeus Ikkeläjärveen, Korvajär- 
veen ja eräalueeseen, joka ulottui Jalasjärveen asti. Vuonna 1679 Taneli 
Reonpoika Nenättömänkylästä sai Knuuttilalta takaisin Ohmerojärven 
osuuden, jonka hän oli aikaisemmin luovuttanut kahden viljatynnyrin ja 
kymmenen markan panttina. Ainakin 1500-luvulle palautuvina siirrynnäi- 
sinä voidaan Kauhajoella pitää seuraavia nimiä: Huikunkoski ja Lusan- 
korpi Kainastolla (Huikku Ilmajoen Lahden kylässä, Lusa Kurikan Mie- 
donkylässä), Rahko Päntäneellä (Ilmajoen Rahkola), Nahkaluoma Nummi- 
koskella (Nahkaluoman talo Lahden kylässä), Kokko (Kokkola Ilmajoel
la), mahdollisesti myös Äijö ja Äijälä (Äijälän talo Nenättömänkylässä).23

Osa Kainaston parhaista jokiniityistä jäi pysyvästi ilmajokelaisten ja 
kurikkalaisten nautintaan. Osuuksia kuului 1700-luvun jälkipuoliskolla 
emäkirkon Peltoniemen, Lahden ja Kokkolan kylien talonpojille sekä Ku
rikan useiden kylien asukkaille. Eräillä heistä oli niittyjä myös Harjanne- 
valla ja Päntäneennevalla.24

Eränkäynti ja kaskenpoltto Kauhajoella johtivat 1560- ja 1570-lukujen 
taitteessa pysyvän asutuksen syntymiseen ja voimakkaaseen uudisasutuk
seen.

Eränkäynnistä asutukseen perinteen valossa

Kansanperinteessä on painotettu kysymystä, keitä olivat Kauhajoen en
simmäiset asukkaat ja mistä he tulivat tänne. Asutustarinat ovat usein pe
rusrakenteeltaan yhteisiä koko maakunnassa ja laajemmaltikin. Parhaim
millaan ne voivat kuitenkin kuvastaa eräkauden ja asutusvaiheen olosuh
teita sekä sisältää muistumia varhaisista asukkaista. Perinne kokonaisuu
tena, nimistö ja murre kertovat asutuksen valtavirroista ja kulttuuriyh
teyksistä.

53
\



Vastaus kysymykseen ensimmäisten asukkaiden alkuperästä voidaan 
esittää eri tavoin riippuen siitä, keitä heillä tarkoitetaan. Sellaisia olivat 
epäilemättä kivikauden miehet, jotka kuuluivat maassamme laajalti levin
neeseen esikeraamiseen Suomusjärven kulttuuripiiriin. Nykyisten kauha
jokelaisten esi-isät eivät tosin heistä juuri mitään tienneet. Kun kivikirves 
tai -taltta tuli hajalöytönä käsiin, sitä pidettiin ukonvaajana eli -vaviona, 
joka oli salaman kärjessä iskeytynyt maahan pirstoen puita ja kiviä. Hyö
dyllinen kapine se oli monien sisäisten ja ulkoisten vaivojen parantamises
sa.25

Varhaisimpina asukkaina pidettiin pohjalaisen perinteen tapaan jättiläi
siä ja lähinnä satakuntalaisten vaikutuksesta hiidenväkeä. Ilmajoen kirk
koherra Gabriel Peldan tiesi 1740-luvulla kertoa, että isot ja haisevat jät
tiläiset olivat eläneet lappalaisten tapaan maata viljelemättä ja taloja ra
kentamatta. Myöhemmin on kerrottu, että he puolustautuivat viimeiseksi 
Lauhanmaan kivijatojen turvissa, kunnes sinnekin kuulivat kirkonkellon 
helähdyksen. Siellä on vieläkin heidän kultansa ja muut aarteensa kätket
tynä järjestyksessä toisen jadan alle ja käärmeen vartioimana. Hiisi on 
Satakunnassa usein kulttipaikan nimenä rautakautisissa asutuskeskuksis
sa ja Suvanto on arvellut, että hiidentiet yhdistivät näitä pakanuudenajan 
keskuksia. Nummijärvelläkin ikivanhan Kyrönkankaan kesätien varrella 
kerrotaan hiidenteistä, joille ei ole hyvä rakentaa. Joskus voi kuulla hii- 
denväen vieläkin rientävän ilmassa humisten ja epämääräisesti mumisten 
tietään pitkin ja tuntea siitä aiheutuvan kylmän tuulenvireen.28

Kolmantena mahdollisuutena on, että ensimmäisinä asukkaina pidetään 
Lapinkaivon vaiheilla eläneitä lappalaisia ja eränkävijöitä, jotka sesonki- 
pyyntiä varten rakensivat majoja eräsijoilleen. Näihin pieniin savupirttei- 
hin, jotka soveltuivat tilapäisiksi asunnoiksi, saunoiksi ja kaskiviljan kui
vatukseenkin, viittaa maja-nimistö: Majaniemi ja Majaharju Nummijär
vellä, Majamaa ja Majamaan ranta Ylimysjärvellä, Majannenä ja Maja Ik- 
kelänjärvellä sekä Majasarka, Majavuolle ja Majaharju Kainastolla. Osa 
tästä nimistöstä (Majannevan niitty Nummikoskella, Majasaari Päntäneel- 
lä) voi liittyä myöhempään uudisasutus- ja torpparikauteen. Muistitiedot 
ensimmäisten asukkaiden kotipaikoista vastaavat hyvin eräkauden lopun 
tilannetta: Havuseen asukkaan kerrotaan tulleen Hauholta, Ala-Havuseen 
Vesilähdettä, Pukkilaan Savosta vuohta taluttaen, Knuuttilaan Kyröstä, 
Juoneen Savosta ja Ikkelänjärven taloon Virtain pappilasta. Taitava kan
sanelämän kuvaaja Paulaharju on pukenut tunnetuimman asutustarinan 
värikkääseen muotoon seuraavasti:27

Sanotaan Hämeen rintamailta, Hauhoosta, tulleen ensimmäisen ta
lon tekijän näille maille, ja Hämes-Havuusen hän ryskäsi jokirantaan 
— tulevalle Kauhajoen rinnalle.

Kolkkona korpena, rumana ryteikkönä silloin oli koko ranta, kun 
hauhoolaanen sen otti kotopaikakseen. Mutta rintaa se nyt on.

Ja komeana kohoaa nyt Hämes-Havuunen rukihisten peltojensa
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Vanha talo Juonesta. Samuli Paulaharjun piirros. Vaasa 273/23.11.1935. 
Valok. Keijo Jaakola 1986.

keskellä, ja ylpeinä seisoa könnäävät varijalaat isäntänsä ja koto- 
paikkansa vartijoona. Siinä kaksikerroksinen tuparati, vellikello vie
lä harjalla, porttikäytävä pihaan, hauskat ristikkoaidat talontien 
kahta puolta, ja tien vieressä vanhojen aittojen sievä kunnianarvoisa 
kolmiyhteys.

Hyvin kehtaa olla koko pitäjehen vanhimpana.
Tuli toinen talontekijä ja asettui Knuuttilahan Havuusen alapuo

lelle. Isoonkyrön Knuuttilasta sanotaan hänen tulleen ja tervanpol
ton puokoissa tänne pohjaksuneen. Oli toki näillä perillä siihen ai
kaan tavattomat tervasmetsät, ja kyrölääset sekä kurikkalaaset kävi- 
vätkin täällä ennen muinoin käryyttelemässä julmettuja hautoja.

Mutta kun Knuuttilan ukko ja Hämes-Havuunen olivat joitakin ai
koja aherrelleet mettäperällään, jo tulla kellettelee tuores valkoinen 
lastu — yksinään vain omia aikojaan ajelehtii yksinäisellä joella . . .

— Ohoh, sinne on joku mettäksenpoika tullut mellastamaan mei- 
län mettäperillen, sanoo Hämes-Havuunen joelle katsellen.

— Rehristi sielä joku ryökköö röykkälöö, sanoo Knuuttilaanenkin.
Äijät lähtevät porkkailemaan jokea ylöskäsin, ja pari perinkuule-

maa he saavatkin rähjätä koukkupolvista korpijokea, eikä mitään 
näy eikä kuulu. Joki vain yhtämittaa heittelee mutkia.

— Jo me nyt juaneen jouluttiin, sanoo Hämes-Havuunen.
— Rehristi me nyt juonehen jouruttihin, todistaa Knuuttilan äijä

kin.
Jo viimein löytyi jostakin joenmutkasta pieni ihmisenpesä . . .
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Talo vain siitäkin vähitellen nousi, aikatalo nousikin, ja Juoni tuli 
sen nimeksi.

Ja se oli Hyypänperän ensimmäinen talo. Ja kolmas koko Kauhajo
ella.

Asiakirjojen mukaan Kauhajoen ensimmäiset uudistilat perustettiin vasta 
vuosina 1569—1572. Tilapäisen oleskelun eräsijalla voi sanoa muuttuneen 
kiinteäksi asutukseksi, kun uudisviljelijä kykeni maksamaan kymmenyksinä 
vähintään panninelikon ohria ja kirkkoherra merkitsi hänet veroluet
teloon. Uudistilasta tuli talo, kun vouti kirjasi isännän nimen maakirjaan 
ja tämä alkoi maksaa kruunulle myös vuotuisveroja. Parin vuosikymme
nen aikana uusia yrittäjiä tuli niin paljon, että Luukon sattuvaa sanontaa 
käyttäen voidaan puhua Kauhajoen kansoittumisesta tai dynaamisemmin 
määrätietoisesta valtauksesta. Suuri osa tulijoista näyttää olleen Suur- 
Ilmajoen talojen poikia ja renkejä, mutta muutamien isäntienkin kannatti 
muuton vuoksi jättää entinen talonsa kylmilleen. Lisäksi joukkoon mah
tui sekä pohjankyröläisiä että hämeenkyröläisiä eränkävijöitä ja savolai
sia huuhtaviljelijöitä. Murretutkimus tukee asiakirjoista saatavaa kuvaa.

Äänne- ja sanastotutkimukseen nojautuen Tuomi on todennut, että 
maakunnan murre on saanut alkuainekset hämäläismurteiden piiristä, 
mutta aivan ilmeisesti näissä aineksissa on ollut myös nykytilanteen kan
nalta lounaismurteisiin liittyviä piirteitä. Kyrönmaa (Ylistaro—Isokyrö— 
Vähäkyrö) on ollut se ahjo, jossa eteläpohjalaisuus ja eteläpohjalainen 
murre on syntynyt. Murteen harvinainen yhtenäisyys maakunnan reuna- 
alueita myöten ja se, että murrealue on likipitäen sama kuin vanhan Poh- 
jankyrön alue, osoittavat, että murteen on täytynyt yhtenäistyä melko pit
källe Kyrössä ennen Suur-Lapuan ja Suur-Ilmajoen asuttamista. Kiinteät 
yhteydet rannikon ruotsinkieliseen väestöön ovat tuoneet murteeseen lä
hinnä ruotsalaisperäisiä sanastoaineksia. Eräät aikaisempien tutkijain ko
rostamat karjalaispiirteet ovat osittain omaperäisiä, osittain savolaisasu- 
tuksen välittämiä. Kauhajoen kannalta tämä merkitsee, että pääosa vai
kutteista ja asukkaistakin on tullut maakunnasta käsin. Toki paikallises
sa murteessa on myös eroja maakunnan keskuksen puhetapaan verrattu
na. Kauhajokelaiset eivät ole "ärrällä pärrästänehet niinkun kyröölääset” , 
vaan lausuneet eräänlaisen yksitäryisen "reen” kirjakieleen vakiintuneen 
d-äänteen sijasta. Karvialaisten ja kauhajokelaisten puhetavassa on ta
vanomaista enemmän yhtäläisyyksiä.28

Raja Hämeenmetsää vastaan

Syventyminen edellä esitettyihin tietoihin eränautinnoista osoittaa, että 
Kauhajoen yli kulki muinoin itä-länsi-suunnassa selväpiirteinen maakun
tien nautintaraja, Hämeenmetsän pohjoisraja, josta tosin ei ole säilynyt 
asiakirjatietoja. Hämeenkyröläiset erätalonpojat kalastivat vedenjakaja-
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Tulukset, taulapussi ja iskuri. 
Kauhajoen Museo. Valok. Keijo 
Jaakola 1987.

vyöhykkeen järvillä, pohjankyröläiset isännöivät jokilakeudella sekä las
kivat verkkonsa Ikkeläjärveen ja Ohmerojärveen. On luonnollista, että vii
meksi mainitulla alueella muistitieto hauholais-lempääläis-karkkulaisista 
eräsijoista jäi elämään, kun nämä omistukset siirtyivät suoraan myöhem
pien asukkaiden esi-isille.

Suvanto on selvittänyt Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välisen keski
aikaisen rajalinjan varsin tarkoin Ähtärin reitin eli yläsatakuntalaisten 
pohjantien varrelta. Pohjanlahden rannikkovyöhykkeellä hän on pitänyt 
pyhä- ja bötet-nimistöä (Pyhävuori-Bötomberget) osoituksena maakun
tien rajakohdista ennen ruotsalaisasutuksen syntyä eli noin vuoteen 1300 
asti. Myöhemmin keskiaikana ja 1500-luvulla Närpiön pitäjä kuului Ala- 
Satakuntaan. Sisämaassa yläsatakuntalaiset olivat vallanneet Kauha-, Ja
las- ja Seinäjoen latvajärviä, mutta pohjanretkien siirryttyä itäisemmälle 
väylälle Etelä-Pohjanmaan asuttamisen jälkeen he eivät tunteneet mielen
kiintoa pyyntikohteina mitättömiä Kyrönjoen latvojen jokivarsia kohtaan. 
Pohjalaisten valtaukset tällä suunnalla olivat taas niin myöhäisiä, ettei 
Suvannon käsityksen mukaan keskiajan kuluessa syntynyt hankaluuksia 
eikä tarvetta maakuntien tarkemman rajan määräämiseen. Koska tästä
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rajasta ei ole tietoja, tutkijat ovat keskiajan ja 1500-luvun karttoja piirtä- 
essään vetäneet maakuntien ja linnaläänien rajat Kauhajoen kohdalla ny
kyisten rajojen mukaisesti.29

Kauhajoelta on kuitenkin osoitettavissa maakuntien rajan yleiskuvaan 
hyvin soveltuva Hämeenmetsän muinaisen pohjoisrajan täsmällinen raja- 
kohta: Ylimysjärven länsipuolella sijaitsevalta Uitonnevalta (1679 Illmis- 
nefwa eli Ylimysneva) Kauhajokeen laskeva Rauhaluoma. Sen pohjoispuo
lelle jää alue, jolta on tietoja kyröläis-ilmajokelaisesta eränautinnasta ja 
jolle pysyvä asutus levisi 1500-luvulla, eteläpuolelle jää uudisasukkaiden 
hämeenkyröläisiltä valtaama Rauhahyyppä (1590). Tämän nimen alkuosa, 
joka on maassamme varsin yleinen vanhojen valtarajojen paikannimistös
sä, jäi pian pois käytöstä, koska sillä ei ollut enää entistä merkitystään, 
mutta vielä vuonna 1689 koko nimi esiintyi Juonen talolla (Rauhahyppe), 
joka asutustarinain mukaan on alueen vanhin. Hyyppä-nimistöä on var
sinkin maastoterminä laajalti Halikosta Hailuotoon. Mahdollisesti se on 
täälläkin liittynyt aluksi eränautinnan kannalta merkittävään maastokoh
taan ("pieni, korkea kukkula”) ja siitä avartunut tarkoittamaan raja-aluet
ta. Rauhahyypän nimi ja sen laaja-alaisuus vahvistavat käsitystä Rauha- 
luoman asemasta muinaisena pohjankyröläisten eräalueen rajakohtana 
maakunnan asutuskeskuksen kannalta tärkeän Kyrönjoen latvajuoksulla. 
Ilmeisesti entisen merkityksensä vuoksi tuo sinänsä vähäinen puro merkit
tiin karttoihinkin 1600-luvulla, vaikka eräät Kauhajoen isommat sivuhaa
rat jätettiin pois.30

Viitaten edellä mainittuihin Suvannon tutkimustuloksiin Hämeenmet-

Rauhaluoma erotti pohjalaisten 
ja hämäläisten eräalueet. Va- 
lok. Keijo Jaakola 1963.
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san pohjoisrajan määrääminen voidaan ajoittaa Etelä-Pohjanmaan asutta
misen jälkeiseen aikaan eli suurin piirtein vuoden 1200 vaiheille. Kauha
joelta itään raja säilyi ennallaan senkin jälkeen, kun ruotsalaisasutus va
kiintui rannikkovyöhykkeellä ja Närpiön pitäjän alue aina Petolahtea 
myöten tuli kuulumaan Ala-Satakuntaan. Hallinnollista merkitystä raja 
alkoi saada 1370-luvulla, kun Korsholman linna valmistui. Jaakkola on 
todennut, että kuningas Albrekt Mecklenburgilainen (1364—1389) alkoi 
ensimmäisenä Ruotsi-Suomen hallitsijoista käsittää Pohjanmaan omana 
hallinnollisena kokonaisuutenaan. Vuonna 1367 hän kävi Vöyrissä, missä 
hän neuvotteli yläsatakuntalaisten ja pohjalaisten kanssa. Valtakunnan 
mahtavin ylimys oli hänen aikanaan Bo Jooninpoika Grip (k. 1386), jonka 
tiedetään ainakin keväällä 1374 asuneen Kokemäenjoen kuninkaankarta
nossa ja saaneen ehkä jo samana vuonna haltuunsa myös Korsholman. On 
mahdollista, että maakuntien rajakohta on saanut vahvistuksen näissä yh
teyksissä.31

Asutuksen voimistumisesta aiheutunut eräviljelyn aktivoituminen ja sa
volaisten vaellus länteen johtivat siihen, että Hämeenmetsän raja joutui 
uudelleenarvioinnin kohteeksi 1540—1570-luvuilla. Ainakin suurriistaa 
pyytävät seurueet ylittivät vanhan nautintarajan, mistä koitui riitoja. 
Vuonna 1550 pari ilmajokelaista oli vastaamassa muutamien hirvien anas
tamisesta hämäläisiltä, tammikuussa 1558 Suomen herttua Juhana kirjoit
ti Kustaa Finckelle Savonlinnaan kieltäen savolaisia metsästämästä ja 
kalastamasta Ylä-Satakunnan erämailla. Vuonna 1574 ilmajokelaiset vuo
rostaan valittivat kuninkaaksi tulleelle Juhana III:lle (1568—1592), että 
hämeenkyröläiset olivat ottaneet heiltä 40 hirveä, suksia ja turkiksia sekä 
lyöneet muutamia heidän osaveljistään rammoiksi. Saaliin suuruus antaa 
tosin aihetta epäilyyn, että kysymys oli peuralaumasta, jonka metsästys- 
seurue oli saanut ahdistetuksi järven jäälle Hämeenmetsässä oman nau
tinta-alueen ulkopuolella. Metsäpeuraa (Rangifer tarandus fennicus) on 
ennen toisinaan sanottu hirveksi.32

Isänsä asutuspoliittiset näkemykset omaksunut Juhana III asettui tuke
maan Hämeenmetsään suuntautuvaa asutustoimintaa. Kesäkuun 14. päi
vänä 1577 päivätyssä kirjeessään hän oikeutti Kauhajoen uudisasukkaat 
kalastamaan Karvianjärvellä (1673 Karfwiä träsk) ja kahdella muulla sitä 
lähinnä olevalla järvellä sekä kielsi hämeenkyröläisiä heitä siitä estämäs
tä. Kuninkaan kirjeessä tarkoitetut kaksi järveä olivat epäilemättä Num
mijärvi ja Kauhajärvi, joten Kauhajoen asuttaminen oli yllättävän nopeas
ti johtanut nautintarajan siirtämiseen olennaisesti entistä eteläisemmäksi. 
Uusi raja vastasi niin hyvin muuttuneita olosuhteita, että satakuntalai
set yrittivät kiistää sitä vasta sen jälkeen, kun Ikaalinen oli itsenäistynyt 
(1641) ja asutus Hämeenmetsän eteläosissa voimistunut. Tällöin syntynei
den riitojen ratkaisemikseksi kauhajokelaiset saivat 9.9.1651 lainlukija 
Jaakko Hannunpojan (Nicarlus) allekirjoittaman kihlakunnanoikeuden to
distuksen siitä, että Karvianjoki oli ollut kihlakuntien rajana. Vuosisadan 
puolivälissä laadituista kartoista ilmenee, että rajasta oli erilaisia käsityk

59



siä Karvianjärven kohdalla. Pari Ikaalisten kirkkoherran kalastajaa aset
tui järven rannalle ja riidat jatkuivat. Ne lopetti Kaarleporin kreivikun
nan hopmanni Juhana Forsman, joka hankki ehkä Tukholmasta edellä 
mainitun kirjeen vuodelta 1577 ja esitti sen käräjillä vuonna 1673.33

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan välisen rajan suunnat Kauhajoen en
simmäisen asuttamisvaiheen lopulla voidaan osoittaa varsin yksityiskoh
taisesti asutushistorian, raja-asiakirjojen ja 1600-luvun karttojen perus
teella. Siihen asti kun koko Närpiön pitäjä lopullisesti irtautui Ala-Sata- 
kunnasta ja liitettiin vuonna 1605 Pohjanmaan eteläiseen voutikuntaan, 
Ilmajoen ja Närpiön raja oli myös maakunnallisesti merkittävä. Vanhin 
tunnettu rajakohta on tällä linjalla merkitty 2.5.1600 nykyiselle kohdal
leen Päntäneeltä Karijoelle vievän tien varrella (1746 Bännäs Rää). Siitä 
raja kulki suoraan pohjoiseen aluksi ilmeisesti myös Teuvan kohdalla, sil
lä kolme Äystön uudisasukasta merkittiin Kauhajoen kymmenysluetteloi- 
hin vuosina 1578—1584, mutta pian se näyttää siirtyneen idemmäksi ny
kyiselle linjalleen. Päntäneeltä Karijoelle ja Isollejoelle johtavien teiden 
välilläkin raja noudatti nykyistä suuntaa, sillä sen vähäisessä mutkassa 
asukkaat tunnustivat vuonna 1746 esi-isiltä kuulemansa perusteella Kalli- 
onsalo Kuckolan rajakohdaksi ja Uuron uudisasukas (1598 Utoi ja Taiple) 
maksoi kymmenyksensä Päntäneen kylän asukkaana. Karttojen mukaan 
raja jatkui suoraan Lauhanmaan yli Kanttiin.34

Vuoden 1605 jälkeen maakunnan ja samalla Närpiön raja kulki Kantis
ta etelään Karvianjokea pitkin Kodesjoen yhtymäkohtaan asti ja siitä län- 
siluoteeseen halki erämaan rannikolle Lapväärtin ja Siipyyn välillä. Maa
kunnan ja samalla Ilmajoen raja seurasi Kantista Suomijokea Suomijär- 
veen (kartassa Mustajärvi) ja sen pohjoisrannalta se suuntautui halki erä
maan koilliseen yhtyen vanhempaan, itää kohti kulkevaan rajalinjaan il
meisesti Mustajärvellä (eräässä kartassa Matajärvi). Kolmeen karttaan on 
lisätty seuraava huomautus:

Ilmajoen pitäjän ja Hämeenkyrön välillä ei ole mitään varmaa rajan
käyntiä, vaan Hämeenkyrö haluaa nautinnan perusteella (efter 
hefdh) omia Kauhajärven, Nummijärven ja Karvianjärven, mutta si
nä aikana, jolloin Hämeenkyrö niitä hallitsi, Kauhajoella ei ollut yh
tään asukasta, mutta sen jälkeen kun se oli asutettu, sen talot ovat 
saaneet ja voittaneet kuninkaan kirjeen samoihin järviin ja siten hal
litsevat ja omistavat Kanttiin asti. Kuten edellä on mainittu, niiden 
välillä ei ole mitään rajankäyntiä, ja Kantista on pitempi matka Hä
meenkyröön kuin Kauhajoelle.35

Varsinainen rajankäynti Ilmajoen ja Ikaalisten välillä tapahtui vasta 
1770- ja 1780-luvulla, mikä merkitsi myös maakuntien rajan täsmentämis
tä ja siirtämistä nykyiselle linjalle vanhempien rajalinjojen väliin.

60



Kylä ja haja-asutus 1566 (1565—68)
®  ® (Asutuskartasto 1973)
--------- Maakunnan raja (Asutuskartasto 1973)
...........  Närpiön eteläraja (Asutuskartasto 1973)

Nautintaraja n. 1200— 1577 
(Närpiön osalta n. v:een 1300) 
Rajat vuoden 1577 jälkeen

Asutus nykyisen Kauhajoen ympärillä 1560-luvulla sekä Etelä-Pohjan
maan ja Satakunnan väliset rajat ennen ja jälkeen vuoden 1577

Karttapiirros pohjautuu asutuskarttaan (Suomen asutus 1560-luvulla. 
Kartasto. Forssa 1973.), johon on lisätty tekstissä esitellyt Ilmajoen, Hä
meenkyrön ja Närpiön pitäjien väliset rajat, jotka olivat samalla maakun
tien rajoja. Piirt. Marjaleena Koivisto.
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Kauhajoen valtaus

Uudistiloista taloiksi

Kauhajoen kylän nimi tuli ensi kerran asiakirjoihin vuonna 1571, kun Gö- 
tajoen suussa sijaitsevan Älvsborgin linnan lunastamiseksi takaisin 
tanskalaisilta jouduttiin keräämään ylimääräinen omaisuusvero ja tätä 
koskevaan hopeaveroluetteloon merkittiin uudisasukkaat Lauri Tuomaan
poika, Olavi Klemetinpoika, Klemetti Yrjönpoika ja Esko Heikinpoika. 
Vuoden 1573 kymmenysluettelossa kylän asukkaina ovat Martti Sipinpoi- 
ka ja Lauri Heikinpoika sekä vuoden 1569 uudisasukkaiksi mainitut Luu
kas Antinpoika ja Sipi Mikonpoika, jotka maksoivat kukin veroina panni- 
nelikon ohria. Seuraavana vuonna kauhajokelaiseksi on merkitty vain 
Luukas Antinpoika, mutta vuonna 1575 kymmenysten maksajia oli jo 18, 
joista sanotaan: nämä jäljempänä nähtävät uudisasukkaat eivät ole suorit
taneet mitään vuotuisveroa ja ovat alkaneet asua muutamat vuonna 70, 
69 ja muutamat 71, 72. Vuoden 1579 kymmenysluetteloon kirkkoherra 
merkitsi jo 30 uudisasukasta, joista neljän sanottiin asuvan Päntäneen ky
lässä. Verotettujen luku nousi huomattavasti jälleen vuonna 1590, nyt hei
tä oli Kauhajoen kylässä 18, Päntäneellä 8 ja Rauhahyypässä 10 eli yh
teensä 36. Tämän jälkeen kymmenysten maksajien määrä oli vuosittain 
Kauhajoen kylässä yleensä 21 ja Päntäneellä 12 sekä 1600-luvun puolella 
yhteensä 20—26.1

Vuosikymmenen verran kului ensimmäisten uudistilojen perustamisesta, 
ennen kuin Kauhajoen kylän taloja alettiin merkitä maakirjaan. Harja to
sin pantiin verolle jo 1570, mutta se kuului Mietoon. Vuonna 1580 mu
kaan otettiin Aro, Knuuttila, Panula, Koski. Laurunen, Yrjänäinen ja 
Rahko, joista jokaiselle merkittiin yksi manttaali ja peltoalaksi 15 pannin- 
maata (n. 1,6 ha). Näiden talojen pellot olivat siis yhteensä 10 punnan- 
maata ja 5 panninmaata (10,9 ha), nokkaluku eli taloissa asuvien aikuis
ten ja lasten määrä oli yhteensä 44 ja lehmien yhtä suuri. Harjan taloa ve
rotettiin tuolloin 16 panninmaan, neljän nokan ja kahdeksan lehmän pe
rusteella, Ilmajoella oli kaikkiaan 133 kokoverotalonpoikaa, 578 nokkaa 
ja 603 lehmää, keskimääräinen peltoala oli 2,6 punnanalaa (n. 2,7 ha).

Vuonna 1583 vuotuisveroluetteloon otettiin Turja Laurusen sijasta, joka 
palautettiin vuonna 1586 ja Rahko jäi pois. Ilmeisesti vouti pyrki pitä
mään manttaaliluvun maakirjassa ennallaan ja kruunun tulot vakaina. 
Talojen peltoalat olivat hieman kasvaneet (15—20 panninmaata), joten 
peltoa oli nyt yhteensä 11 punnanmaata ja 7 panninmaata. Seuraavana 
vuonna Rahko pantiin jälleen verolle ja uusina taloina Kaarlela, Korho
nen ja Rauska, manttaaliluku nousi ll:een ja verotettu peltoala 15 pun- 
nanmaahan ja 3 panninmaahan (n. 15,9 ha). Vuonna 1592 pantiin toimeen 
maanmittaus, jonka perusteella kylän 11 manttaalin verotettu peltoala li
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sääntyi yhteensä 17 punnanmaaksi ja 3 panninmaaksi (n. 17,9 ha), nokka- 
luku oli 56 ja lehmien määrä 95. Tällöin Kohlu lisättiin maakirjaan, mut
ta kylän manttaaliluku pysyi ennallaan, koska Turja siirrettiin Mietoon. 
Kauhajoen talojen peltoala vaihteli 13—20 panninmaan välillä, Turjan ve- 
roluvut olivat 12 panninmaata, neljä nokkaa ja neljä lehmää sekä Harjan 
18 panninmaata, viisi nokkaa ja kahdeksan lehmää. Tässä tarkastuksessa 
Ilmajoen veroluvut laskivat: pitäjässä oli 129 1/2 kokoverotaloa, maaluku 
oli 303 punnanmaata ja 7 panninmaata, nokkaluku 449 ja lehmien määrä

Vuosisatain taitteen vaikeuksien vuoksi maakirjasta pyyhittiin vuonna 
1602 Kaarlela ja Korhonen, mutta tilalle merkittiin jälleen Turja ja uute
na talona Ikkelä. Vaikka talojen määrä jäi ennalleen, manttaaliluku oli 
vain 10 3/4, koska Ikkelää ei arvioitu kokoverotaloksi. Vaikeuksista huoli
matta maaluku oli kohonnut 18 punnanmaaksi 5 panninmaaksi (n. 19,2 
ha). Päntäne esiintyi nyt maakirjassa ensimmäisen kerran omana kylä
nhän, mutta sen ainoa talo oli Rahko. Kuninkaan määräyksestä vuonna 
1604 laaditun uuden maakirjan mukaan Kauhajoen kylän 10 talon mant
taaliluku oli yhteensä vain 8 3/4.

536.
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Vuonna 1608 pantiin toimeen perusteellinen verouudistus, joka pohjau
tui Juhana Otenpojan (Kleeblatt eli Klöfverblad) johdolla pitäjittäin jär
jestettyyn maantarkastukseen ja verollepanoon. Tällöin maakirjaan mer
kittiin Päntäneeltä kuusi 1/4 manttaalin taloa: Rahkon ja jälleen verote
tun Kaarlelan lisäksi Halko, Kyyny, Nirva ja Keturi. Kauhajoen kylässä 
oli tästä lähtien 18 verotaloa: 2/3 manttaalin Aro ja Knuuttila, 1/2 mant
taalin Panula sekä uusina Pukkila, Havun en ja Filppula, 1/3 manttaalin 
Koski, Laurunen, Yrjänäinen ja Ikkelä sekä uusina taloina Heikkilä ja 
Kokko sekä vihdoin 1/4 manttaalin Turja, Rauska ja Kohlu, jälleen verol
le pantu Korhonen sekä uudet talot Eno ja Mattila. Miedossa Harjan talo 
oli edelleen kokomanttaalin suuruinen. Ilmajoen savuluku eli talojen mää
rä oli nyt 146, joista 11 oli kokomanttaalin taloja ja manttaaliluku oli yh
teensä 86 1/6.

Kauhajoen valtauksen voidaan katsoa päättyneen Juhana Otenpojan 
maantarkastukseen. Uudistiloja ei otettu enää raivattaviksi pitkään ai
kaan ja elinkelpoiset talot olivat maakirjassa. Seppänen tosin yritettiin 
saada verolle vuodesta 1624, mutta vastaavasti Kohlu jäi pois maakirjasta 
1626.

Kantatalojen raivaajat

Koska Kauhajoen valtaus on tapahtunut varsin myöhään, asutushistorian 
alkuvaiheitakin voidaan havainnollistaa veroluetteloiden yksityiskohtai
seen analysointiin perustuvalla raivaajien esittelyllä. Seuraavassa talojen 
järjestys pohjautuu niiden merkitsemiseen maakirjaan, kokoon, sijaintiin 
ja ensimmäiseen raivaajan ilmestymiseen asiakirjoihin. Uudisasukas on 
voinut elellä Kauhajoella useitakin vuosia, ennen kuin kirkkoherra voi 
vaatia häneltä edes kymmenysten suorittamista. Hänen ensimmäinen asu
muksensa voi olla vieläkin vanhempi, eränkävijäin rakentama maja. Su
kulaiset tai muut yhtiömiehet saattoivat viljellä saman talon maita ja 
maksaa kymmenyksiä vuorovuosiin tai kukin oman peltotilkkunsa osalta. 
Varsinkin maakirjassa vanhanisännän nimi säilyi toisinaan kauankin, kun 
vouti laati uuden veroluettelon edellisen perusteella. Näistä tilanteista 
kertovat päällekkäisyydet isännyysvuosia osoittavissa vuosiluvuissa, jois
sa on erityisesti 1500-luvun osalta otettu huomioon myös kymmenysluet- 
telot.

Harja on melko etäällä Miedon keskuksesta, joten se liittyi jo varhaises
sa vaiheessa osittain Kauhajoen elämänmenoon. Ensimmäiset isännät oli
vat Prusi Klemetinpoika (1569—1615) ja Knuutti Prusinpoika (s. n. 1565, 
1613—1635). Kun Prusi maksoi kymmenyksiä vain yhtenä vuotena ennen 
kuin talo merkittiin maakirjaan, hänen on tuskin tarvinnut asettua kyl
mään korpeen.

Päntäneen vanhin talo on Rahko (1612 Rahjä, 1653 Rehkoila), jonka

64 4



Luukas Antinpoika (1573—1595, maakirjassa vuoteen 1601) otti viljelyk
seen vuonna 1569. Samanniminen talonpoika oli Ilmajoella Rahkolan ky
län (1548 peräkkäin Jöns Rakoi, Piid Päkelo ja Lucas Anss) vaiheilla tili- 
kirjasarjojen alusta eli vuodesta 1547 ja Jalasjärvellä vuodesta 1557. 
Vuonna 1572 hänen talonsa oli kylän suurin (peltoa 25 panninmaata), 
mutta kymmenyksiä Luukas maksoi vain ohranelikon verran. Seuraavana 
vuonna hänen kymmenystensä määrä oli sama, mutta nyt Kauhajoen uu
disasukkaana. Luukko ja Poppius ovat todenneet Luukas Antinpojan Ja
lasjärvellä Kannon talon isännäksi, joka tuolloin joutui luovuttamaan ta
lonsa vieraille. On mahdollista, että kysymyksessä oli koko ajan sama 
mies, vaikka hänen isännyytensä aika oli siten poikkeuksellisen pitkä. Tä
mä selittäisi myös Rahkon nimen alkuperän. Nuijasodan jälkeen talossa 
asuivat Niilo Luukkaanpoika (1598—1605, maakirjassa 1602—1608) ja Yr
jö Tuomaanpoika (s. n. 1557, vuodesta 1599, maakirjassa 1612—1634), jo
ka oli ilmeisesti edellisen vävy, koska häntä sanotaan maakirjassa usein 
Niilonpojaksi.2

Aron talon perustaja Martti Sipinpoika (1573—1616, maakirjassa vielä 
1622) merkittiin veroluetteloon Ilmajoella 1556 sekä kyläjakoa tarkennet
taessa vuodesta 1561 Jalasjärven ja 1567 Hirvijärven asukkaaksi. Kun 
hän seuraavana vuonna maksoi vuotuisverot autioksi jääneestä Komsin 
talostakin, peltoa oli yhteensä 23 panninmaata (n. 2,4 ha). Vuonna 1572 
hän maksoi vain kolme nelikkoa kymmenysohria ja seuraavana vuonna 
talo merkittiin viimeisen kerran maakirjaan, mutta Martti Sipinpoika 
maksoi tällöin nelikon ohria kymmenyksinään Kauhajoen uudisasukkaa
na. Luukko on päätellyt, että kylmilleen jääneet talot olivat Hirvijärven 
Marttila (otettu uudelleen viljelykseen 1695) ja Komsi (1685). Arossa, jon
ka nimi tarkoittaa pitkäläntäistä alankoluhtaa, Martti Sipinpoika menes
tyi paremmin, hänen pojistaan tuli isäntiä myös Mattilaan, Ikkelään ja eh
kä Nirvaankin. Martti itse oli paitsi tarmokas myös kiivas mies, käräjillä 
hän sai sakkoja 1579 tappelusta Ikkelän asukkaan (Hin Larss i Ickele) 
kanssa ja 1591 kirkkorauhan rikkomisesta Knuuttilassa kynttelinä pide
tyn jumalanpalveluksen jälkeen. Hänen yhtiömiehinään Iso-Arossa olivat 
vävy Matti Simonpoika (vain kymmenysluettelossa 1612—1614) ja poika 
Enevald Martinpoika (vain kymmenysluetteloissa 1617—1619) sekä seu
raajanaan Antti Enevaldinpoika (s. n. 1585, 1623—1630).3

Knuuttila, joka on perustettu vuosien 1569—1572 vaiheilla, sai kylässä 
keskeisen aseman sijaintinsa ja vaurautensa ansiosta, kestikievarina se oli 
viimeistään 1627. Knuutti Knuutinpoika (1575—1622) toimi ainakin pari 
kertaa lautamiehenä, Niilo Knuutinpoika (s. n. 1597, 1623—1653) oli pit
käaikainen lautamies ja postitalonpoika. Kertomukset Ylistaron Punkarin 
tappamasta Knuuttilan ensimmäisestä, kyröläisestä asukkaasta eivät so
vellu Knuutti Knuutinpoikaan, jolla näyttää olleen hyvät yhteydet Ilma
joen keskuksiin ja entisenä kotipaikkana ehkä Kurikka, jossa vuoden 
1546 veroluetteloon on merkitty peräkkäin Niilonpojat Tuomas (Hoisko), 
Niilo (Nikkola) ja Knuutti (Nisula).4 5
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Kosken ensimmäiset isännät olivat Erkki Tuomaanpoika (uudistila pe
rustettu 1571, 1580—1608) ja Matti Erkinpoika (s. n. 1584, 1608—1651), 
joista jälkimmäinen maksoi talon kymmenykset jo vuodesta 1605 lähtien.

Yrjänäisen otti vuosien 1569—1572 vaiheilla viljelykseen Jaakko Kleme- 
tinpoika (kymmenysluettelossa 1575, 1580—1591), jota seurasi talolle ni
mensä antanut Yrjö Simonpoika (s. n. 1575, kymmenysluettelossa jo 1590, 
1592—1645).

Vuosien 1569—1572 vaiheilla asutetun Laurusen ensimmäiset isännät 
olivat Lauri Tapaninpoika (1575—1601) ja Matti Laurinpoika (1602— 
1608). Vuodesta 1605 talon kymmenykset maksoi Lauri Tuomaanpoika 
(maakirjan mukaan isäntänä 1608—1622), joka oli ollut kylässä uudisrai
vaajana jo vuodesta 1571 lähtien. Tähän asti hän oli asunut torpassaan 
joen vasemmalla rannalla Knuuttilan ja Kokon välissä, koska hänen ni
mensä on veroluetteloissa Knuutti Knuutinpojan yhteydessä, ehkä lukuun 
ottamatta vuosia 1579—1582, jolloin hänet on merkitty päntäneläiseksi. 
Todennäköisesti kysymyksessä on se torppa, jonka Heikki Heikinpoika 
Rein myöhemmin todisti Knuutti Knuutinpojan ostaneen talonsa viereltä 
vuonna 1601 ja ennen vuoden 1608 maantarkastusta. Lauri Tuomaanpo
jan kuoltua Laurusessa elivät hänen leskensä Lucia (maakirjassa 1623, 
1625 ja 1631) ja Simo Matinpoika (s. n. 1587, 1623—1653).5

Myös Panula on perustettu vuosina 1569—1572 ja sen peltoja raivasivat 
Erkki Pekanpoika (kymmenysluettelossa vain 1575, maakirjassa 1580— 
1585), Jaakko Erkinpoika (vain kymmenysluetteloissa 1576—1584), Tuo
mas Mikonpoika (kymmenysluetteloissa 1585—1590, maakirjassa 1586— 
1591) ja Panu (Urbanus) Erkinpoika (kymmenysluetteloissa vuodesta 
1578, maakirjassa 1592—1622), jonka mukaan talo on saanut nimensä. 
Tuomas Mikonpoikaa, joka ennen Kauhajoelle tuloaan oli 1577—1583 uu- 
disviljelijänä Luopajärvellä, Luukko on pitänyt Luovan isännän Niilo Mi- 
konpojan veljenä ja Erkki Tuiskun työn jatkajana. Panu Erkinpoika mak
soi useina vuosina kymmenyksiä Jaakon tai Tuomaan kanssa, joten on hy
vinkin mahdollista, että hän ainakin 1585—1590 asui joen vasemmalle 
rannalle raivatulla Kokon uudistilalla, jonne vuodesta 1591 siirtyi nuorin 
veli Pentti. Panun jälkeen Panulan isännäksi tuli hänen poikansa Prusi 
Panunpoika (s. n. 1597, 1623—1634).6

Turjan ensimmäinen asukas Lauri Heikinpoika (1573—1592, kymmenys
ten maksajana vielä 1599) on merkitty tilikirjasarjojen alusta lukien 
(1546) ilmajokelaiseksi ja vuodesta 1558 jalasjärveläiseksi talonpojaksi. 
Luukko on arvellut häntä Luovan isännäksi, jonka veli omisti Jokipiin ta
lon ja pari muuta veljeä eli Kurikassa. Kun Laurin talo jäi 1572 autioksi, 
hän muutti Kauhajoelle uudisasukkaaksi ehkä jo samana vuonna, sillä sil
loin hän on kymmenysluettelossa Miedon kohdalla. Seuraavat isännät oli
vat Yrjö Laurinpoika (1593—1605), Jaakko Knuutinpoika Turja (1606— 
1622), Klemetti Jaakonpoika (1623—1625) ja Pertti Klemetinpoika (s. n. 
1603, 1625—1638).7

Kaarlelan (1653 Pyy) raivaajana oli Olavi Klemetinpoika (1571—1601),
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jonka jälkeen talo oli asumattomana, kunnes Kaarle Matinpoika (s. n.
1562, 1608—1627) sai sen nimiinsä maantarkastuksen yhteydessä. Pirkko- 
leski (Biritha 1627 . . . 1629) jatkoi talonpitoa.

Ilmeisesti Korhoseen asettui vuosien 1569—1572 vaiheilla Pekka Yrjön- 
poika Savolainen (kymmenysluettelossa 1575—1585, maakirjassa 1587—
1591), jonka seuraaja oli Yrjö Pekanpoika (kymmenysluettelossa 1585—
1595, maakirjassa 1592—1601). Etäisimpänä Hyypässä ollut talo merkit
tiin Juhana Otenpojan maantarkastuksessa 1608 Pertti Antinpojan nimiin
(kymmenysluettelossa 1600—1601 ja 1607—1616, maakirjassa 1612—1616,
1620—1623 ja 1625). Vuonna 1620 järjestettiin perusteellinen verollepa
non tarkastus, jonka kahdesta luettelosta talo on toisessa Erkki Paavon- 
pojan ja toisessa Paavo Paavonpojan nimissä. Samalla Pertti Antinpoika
mainitaan uudisasukkaaksi, jonka piti vapaavuosien jälkeen maksaa verot
1/4 manttaalin talosta vuodesta 1624 lähtien. Näyttää siltä, että Pertti An
tinpoika, jonka sukunimenä on autiotilaluettelossa 1615 ja itsellisluette- 
lossa 1627 Könönen (Köninen, Könöinen) oli siirtynyt veronmaksukyvyttö- 
mästä talostaan Seppäseen. Erkki Paavonpojalla lienee tarkoitettu Erkki
Könöstä (maakirjassa 1617 Erkki Martinpoika, 1618 Erkki Könöinen ja
1619 Erkki Könöinen), Paavo Paavonpoika (kymmenysluettelossa 1620 ja
1624, maakirjassa 1624) on Paavo Korhonen (kymmenysluettelossa 1599—
1600 ja 1625, karjavarallisuusluettelossa 1624 ja 1626 Korhoinen) tai ky
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symyksessä ovat isä- ja poika-Paavo. Seuraava isäntä oli Matti Paavon
poika (s. n. 1597, 1625—1674, kymmenysluettelossa jo 1623). Luukko on 
todennut Korhoiset lähinnä Rautalammilta saapuneiksi savolaisiksi.8

Rauskan peltojen raivauksen aloitti Paavo Niilonpoika Rauska (1579— 
1591). Hänen poikiaan olivat ilmeisesti myös Enevald Paavonpoika (kym
menysluettelossa 1590, 1592 päntäneläisenä ja 1598) ja Niilo Paavonpoika 
(1591), mutta isännäksi tuli Paavo Paavonpoika Rauska (s. n. 1552, 1592— 
1627). Sukunimi liittynee eräsanastoon: rikki kuluneen lisäksi sanalla on 
länsimurteissa merkitys haaska, Pohjois-Savossa rauskat ovat eläimen si
säelimiä teurastusjätteinä. Nimen on myös arveltu palautuvan etunimeen 
Ragnvald.9

Vuonna 1690 uudelleen viljelykseen otetusta Kohlun autiosta tiedetään, 
että se oli Juhana Otenpojan maantarkastuksen aikaan maakirjaan mer
kitty talo. Todennäköisesti se oli Erkki Erkinpojan talo, joka oli maakir
jan mukaan vuosina 1592—1625 Kauhajoen alapäässä viimeisenä. Kym
menyksiä Erkki Erkinpoika ei Kauhajoella maksanut, Miedon kohdalla 
tämä nimi esiintyy jonkin kerran (1613) ja vuonna 1626 siellä eli itselli
nen Klaara Kohlu. Lähes jatkuvasti ainakin osittain veronmaksukyvytön 
talo olikin ehkä jonkin kurikkalaisen talon sivutilana.10

Ikkelän ensimmäinen raivaaja oli Heikki Laurinpoika (1577—1585), jo
ka vielä 1587—1592 oli uudisasukkaana Päntäneellä ja Hyypässä. Vuonna 
1579 häntä sakotettiin niskoittelusta kyydityksessä (Hend Larss Ickele) ja 
tappelusta Aron isännän kanssa (Hin Larss i Ickele). Simo Aro todisti kä
räjillä 1702, että eräs hänen talostaan, nimeltään Martti Martinpoika, oli 
ensimmäisenä ostanut nämä omistukset eräältä isokyröläiseltä talonpojal
ta, jolle Ikkelän talo oli rakennettu. Heikki Laurinpoikaa voitaneen siten 
luonnehtia kyröläisten nautintamaille asettuneeksi uudisviljelijäksi. Aron 
sukuun kuuluvia ensimmäisiä isäntiä olivat Martti Martinpoika (s. n. 
1562, 1599—1631) ja Hannu Martinpoika (s. n. 1594, 1632—1659, kymme
nysluettelossa jo 1627).11

Kyynyn otti viljelykseen Klemetti Yrjönpoika (1571 hopeaveroluettelos- 
sa, 1576—1611), jonka apuna näyttää olleen Yrjö Klemetinpoika (1601, 
1606—1607), jollei kysymyksessä ole vain veroluettelon laatijan kirjoitus
virhe. Juhana Otenpojan maantarkastuksessa talo merkittiin 1608 Matti 
Kyynyn nimiin (itsellisenä 1589—1594, isäntänä 1612—1625), mutta kym
menysten maksajina olivat ilmeisesti Vappu-leski (1610 . . . 1613) ja Tuo
mas Matinpoika (1615 . . . 1623). Seuraava isäntä oli Lauri Mikonpoika 
(s. n. 1597, 1623 . . . 1634, maakirjassa 1624 ja 1632—1634), jonka kanssa 
talossa asui leski Kerttu Tuomaantytär Kyyny (1626 . . . 1629).

Vuosien 1569—1572 vaiheilla asutetun Halkon ensimmäiset isännät oli
vat Mikko Fransinpoika (1575 . . . 1595, itsellisenä 1599), Matti Antinpoi
ka Halko (Halkoijs, 1590 . . . 1625) ja Jaakko Yrjönpoika (s. n. 1602, 
1625 . . . 1634). Viimeksi mainittu oli Rahkon talon poika, josta tuli kotita
lonsa isäntä vuonna 1639.

Myös Nirvan perustajan Yrjö Martinpojan (1575—1598, itsellinen Yrjö
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Matinpoika 1599 lienee sama mies) sanotaan aloittaneen asumisensa vuo
sien 1569—1572 kuluessa. Nimien järjestyksestä kymmenysluettelossa voi 
päätellä, että hän oli Aron isännän poika ja ehkä asuikin aluksi Mattilas
sa, mutta viimeistään 1583 hän oli Päntäneellä. Hänen työtään jatkoivat 
Tapani Niilonpoika (1599—1605) ja Matti Vilpunpoika (1608—1622). Au
tiotilojen tarkastuksessa 1620 todettiin, että talo on ollut kauan autiona, 
mutta Simo Tapaninpoika (Kachma, s. n. 1575, 1623—1634, maakirjassa 
vielä 1637) on ottanut sen viljeltäväkseen ja kuninkaan armollisen tahdon 
mukaisesti hänelle on suotu verovapaus vuoteen 1624.12

Keturin ensimmäinen raivaaja oli Martti Heikinpoika (1578—1595), jo
ka nuijasodan aikoihin sai seuraajakseen Lauri Pekanpojan (s. n. 1557, 
1598—1627).

Havusen peltojen raivauksen aloitti kymmenysluetteloiden nimien jär
jestyksestä päätellen Matti Erkinpoika (1577—1601). Mikko Matinpoika 
Havunen (s. n. 1552, 1590—1637) näyttää vuoteen 1598 asti asuneen Rahi
kan uudistilalla. Hänen sukunimensä, joka syrjäytti talon Nyppeli-nimen 
(1653), on asiakirjoissa useassa muodossa: Haughuine (1608), Haguinen 
(1612), Hattuinen (esim. 1615) ja Hagfuijnen (1620).

Heikkilän asutus on peräisin vuosilta 1569—1572, jolloin Antti Simon- 
poika (1575—1590) aloitti viljelyn. Hänen jälkeensä tilalla asui Prusi Hei
kinpoika (1591—1602) ja tämän leski Kaarina (1603—1604). Juhana Oten- 
pojan maantarkastuksessa talo tuli Antti Siloisen (kymmenysluettelossa 
vain 1609, maakirjassa 1612—1616 ja 1620—1622) nimiin, mutta tämä 
joutui sotamieheksi ja talossa asui Heikki Sipinpoika (s. n. 1577, 1610— 
1638, maakirjassa 1617—1619 ja vuodesta 1623). Talo on saanut nimen 
kummaltakin, mutta aikaa myöten Heikkilä syrjäytti Siloisen (1653, suku-
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nimenä mm. muodossa Sijlois, Silais ja Sileinen). Kun Heikin sukunimenä 
mainitaan kerran Kokko (1616 Kockoi), se osoittanee, että hän on tullut 
Ilmajoen Kokkolasta tai että Heikkilä ja Kokko ovat Kokkolan kylän enti
sillä nautintamailla.

Pukkilakin on asutettu vuosien 1569—1572 vaiheilla ja siinä isännöivät 
kymmenysluetteloista päätellen Tuomas Matinpoika (1575—1598) sekä 
Tuomas Martinpoika (s. n. 1562, kymmenysluettelossa vuodesta 1592, 
1608—1642). Näyttää siltä, että jälkimmäinen siirtyi Pukkilaan Hyypästä 
vasta nuijasodan aikoihin.

Kokon uudistilan muodostumisesta on mainittu Panulan yhteydessä. 
Pentti Erkinpojan (1591—1607) kuoltua talo pantiin Juhana Otenpojan 
maantarkastuksessa Rigissa-lesken nimiin (maakirjassa 1612—1616 ja 
1620—1622), mutta alusta alkaen hänen apunaan oli Yrjö Pentinpoika (s. 
n. 1587, 1608—1654, maakirjassa 1617—1619 ja vuodesta 1623).

Filppulan raivaajia olivat kymmenysluetteloista päätellen Antti Tapa- 
ninpoika Savolainen (1579—1580) ja Simo Mikonpoika (1581—1590). En
simmäinen isäntä oli Vilppu Simonpoika (s. n. 1557, kymmenysluettelois- 
sa vuodesta 1591, 1608—1627), jonka kuoltua kymmenykset maksoi Matti 
Vilpunpoika (s. n. 1597, vain kymmenysluettelossa 1627 . . . 1629).

Mattila eli Vähä-Aro erosi kantatilasta, kun Aron talon poika Matti 
Martinpoika (s. n. 1554, 1585—1624, maakirjassa vielä 1631) asettui joen 
vasemmalle rannalle. Kuten Nirvan yhteydessä on todettu, hänen ei ehkä 
tarvinnut aloittaa raivausta aivan alusta. Vanhuudenpäivinään ja sairaal
loisena hän luovutti talon vähitellen Jaakko Matinpojalle (s. n. 1595, 
1624—1661, maakirjassa vasta vuodesta 1632).

Enon uudistilan perusti Nisius Reonpoika (1577—1604), joka ei kuiten
kaan kyennyt maksamaan veroja 1580-luvun puolivälin jälkeen. Hänen 
jälkeensä talossa isännöi Sipi Heikinpoika (s. n. 1567, 1605—1638).

Kuten Korhosen yhteydessä on mainittu, Pertti Antinpoika Könönen lie
nee siirtynyt uudisasukkaaksi Seppäseen, josta piti tulla 1/4 manttaalin 
talo vuodesta 1624. Seppäseksi tilan voi päätellä sen perusteella, että sen 
seuraavat viljelijät Mikko Erkinpoika (1624 . . . 1634, maakirjassa vuodes
ta 1631) ja Niilo Erkinpoika (s. n. 1557, 1626 . . . 1629) ovat veroluettelois
sa Korhosen ja Rauskan välissä. Könöset polttivat kaskia laajalla alueel
la, mistä kertonevat paikannimet Könnö sekä Päntäneen puolella Könöö- 
senmäki ja Könöönen. Heitä voidaan pitää savolaisena suurperheenä, jo
hon saattoivat kuulua myös Erkki (1601) ja Olavi (1625) Kojonen (Koioi- 
ne), ehkä myös Korhoset.

Muu väestö ja väkiluku

Monet yrittäjät jäivät uudisviljelijän asemaan ja heidän raivionsa liitet
tiin kantataloihin tai otettiin vuosikymmeniä myöhemmin uudelleen vilje
lykseen. Esko Heikinpoika (1571—1575) ja Tuomas Eskonpoika (1577—
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1585) asuivat ilmeisesti kylän alapäässä. Sipi Mikonpoika, jonka sanotaan 
aloittaneen uudisviljelynsä Kauhajoella vuonna 1569, maksoi kymmenyk
siä Alavudella 1562, Hirvijärvellä 1564—1566 ja Kauhajoella 1573. Kun 
Miedossa ja Lahdenkylässä asuivat samannimiset talonpojat ja Sipin uu
distilaa Hirvijärvellä sanotaan torpaksi, on aihetta epäillä, että kysymyk
sessä olivat talon eräsijoille raivatut vähäiset sivuviljelmät. Pertti Prusin- 
pojan (1576 ja Hyypässä 1590) yritykset jäivät yhtä lyhytaikaisiksi.13

Hämeenkyröläisten eränkäynnin yhteydessä on aikaisemmin mainittu 
Lauri Antinpoika Haveri (1575—1598), joka tuli Alavudelta Kauhajoelle 
vuosien 1569—1572 vaiheilla ja asui nykyisen Haveri-Heikkilän tienoilla. 
Myös Martti Laurinpoika Rahikka (1577—1589 ja 1592) sekä Olavi Ola- 
vinpoika Toivakka (1577—1589) ovat jättäneet nimensä myöhemmille ta
loille. Matti Erkinpoika (1577—1585), Matti Matinpoika (1577—1581), jo
ka oli Ilmajoella uudisasukkaana jo 1562 ja Hirvijärvellä "torpparina” 
1564—1566, ja Erkki Matinpoika Karhu (1582—1585, Miedossa 1590) 
asuivat naapuruksina Alapäässä. Samalta suunnalta lienee etsittävä myös 
Antti Laurinpojan (1577, 1598—1599), Lauri Paavonpojan (1577—1579) ja 
Heikki Yrjönpojan (1578—1584) asuinsijoja. Tapani Heikinpoika (1575— 
1595) tuli Kauhajoelle vuosien 1569—1572 vaiheilla ja asui Yrjänäisen en
simmäisen isännän lähinaapurina.

Päntäneen ja Hyypän suunnilla asui Matti Markuksenpoika Toivakka 
(1580, Päntäneen Matts Toiffwari lienee sama mies 1589, 1590 Rauhahyy- 
pässä, 1591—1595), jota 1590 sakotettiin Rauskan kasken vahingoittami
sesta. Rautalammilta Päntäneelle tiensä löytänyt Antti Martinpoika Pönti
nen (1584 Äystö, 1586—1599) ja Yrjö Antinpoika (1590—1593) aloittivat 
ehkä Pentilän peltojen raivauksen.14

Päntäneellä elivät myös uudisasukkaat Markus Erkinpoika (1586—
1598) , jonka hallussa oli 1598 kaksikin autiota Uuron suunnalla (Utoi ja 
Taiple), Martti Pekanpoika (1586—1589), Yrjö Eskonpoika (1588), Markus 
Luukkaanpoika (1588—1599), Martti Pentinpoika (1589—1599), Heikki 
Matinpoika (1589), Tuomas Pekanpoika (1598—1599) ja Pentti Fana 
(1603), joka nimestä päätellen oli entinen sotilas. Rauhahyypän asukkaina 
on mainittu Tapani Laurinpoika (1590) ja Niilo Tyninpoika (1590), mutta 
Hyypässä raivailivat peltotilkkujaan myös Erkki Jaakonpoika (1595—
1599) , Tuomas Matinpoika (1623—1627), joka voi olla sama mies kuin 
Tuomas-seppä (itsellisenä 1614) tai edellä mainittu Kyynyn asukas, Simo 
Runsas (s. n. 1577, 1626—1627) ja Yrjö Tuomaanpoika (s. n. 1607, 1627).

Kauhajoen asuttaminen alkoi siis vuosina 1569—1572. Uudisasukkaiden 
virta heikkeni 1590-luvun alkuvuosina ja tyrehtyi käytännöllisesti koko
naan nuijasotaan sekä 1600-luvun alun katovuosiin. Tämän ensimmäisen 
asutusvaiheen aikana veroluetteloihin merkittiin Kauhajoelta yli 70 uudis
asukasta ja talonpoikaa, jotka perustivat 50—60 erillistä uudisviljelmää. 
Vuoteen 1608 mennessä näistä tuli 24 verotaloa. Kehityksen painopiste il
menee seuraavasta asetelmasta:
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1570- 1580- 1590-
luku luku luku

Uusia talonpoikien ja uudistilallisten ni
miä veroluetteloissa 37 14 21
Edellisistä aloitti todennäköisesti uuden 
tilan raivauksen 36 12 5

Uudisasutuksen ensimmäiseen vaiheeseen liittyy Kauhajoella useita eri
tyispiirteitä. Ensinnäkin se alkoi niin myöhään, että maakunnassa ja muu
allakin maassamme kamppailtiin jo kasvavia taloudellisia vaikeuksia ja 
talojen autioitumista vastaan, mikä johtui osittain heikoista vuodentulois- 
ta ja osittain Venäjää vastaan käydyn 25-vuotisen sodan (1570—1595) ai
heuttamista lisärasituksista. Ilmajoen taloluku laski vuosikymmenen aika
na kymmenellä ja vuonna 1575 ilmoitettiin 28 talonpojan ja 11 "torppa
rin” olevan niin köyhtyneitä, etteivät he kykene maksamaan apuveroja. 
Myös savolaisten asutuspaine heikkeni ja osa heistä palasi takaisin. Kau
hajoen valtauksen kaltaista voimakasta uudisasutusta tapahtui 1570- 
luvulla lähinnä Ruovedellä ja Oulujoella.15

Toiseksi voidaan kantatalojen asutushistorian perusteella todeta, että 
uudisasukkaat saivat jopa vuosikymmeniä raivailla peltojaan, ennen kuin 
vouti merkitsi tilan maakirjaan verotalona. Kolmanneksi asuttaminen ta
pahtui omatoimisesti, ilman kruunun kehotuksia. Kun Kaarle IX (1604— 
1611) vaati vuosina 1607 ja 1608 Hämeenlinnan käskynhaltijaa ja Pohjan
maan eteläisen kihlakunnan voutia ryhtymään toimenpiteisiin Hämeen- 
metsän ja Ilmajoen välisen erämaan asuttamiseksi sekä lupasi sinne aset
tuville ruotsalaisille, suomalaisille ja lappalaisille kuuden vuoden verova
pauden, tarkastajat voivat todeta Kauhajoen alueen jo asutetuksi.16

Todennäköisimpänä selityksenä on, että Ilmajoen talonpojat yrittivät 
voittaa maataloutta kohdanneet vaikeudet varmistamalla vanhojen eräsi- 
jojensa nautintaoikeuden, laajentamalla eräalueitaan Hämeenmetsään, te
hostamalla eräviljelyä ja lisäämällä kaskenpolttoa. Tämä johti Kauhajoel
la uudisasutukseen. Tulijain joukossa oli talonpoikia, jotka olivat hylän
neet veronmaksukyvyttömän talonsa, mutta enemmistönä olivat varmaan
kin talollisten pojat, rengit ja muu väki, jonka elatusta kantatalot eivät 
enää kyenneet turvaamaan. Yritteliäitä ja eräelämään sopeutuvia miehiä 
houkuttelivat uudisasukkaiksi myös verovapaus ja helpotukset sotaväen
otoissa.

Kun mahdollisuudet uudisraivaukseen olivat hyvät, tilattoman väestön 
määrä jäi pieneksi. Usein itsellisestä tuli isäntä tai hän oli tilastaan luo
punut leski, kuten edellä on kantatalojen raivaajien esittelyssä todettu. 
Tähän joukkoon eivät kuitenkaan kuulune hyyppäläiset Lauri Antinpoika 
(1589—1591), Olavi Heikinpoika (1589—1591) tai Rnuutti Martinpoika 
(1599) eikä päntäneläiseksi katsottava Prusi Kyyny (1618). Heistä Lauri 
Antinpoika voi olla asutustarinassa mainittu Juonen ensimmäinen asukas,
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sillä hänen asuinpaikakseen on merkitty Rauhahyyppä (Rauhahype) jo 
vuonna 1589. Vuosina 1590—1591 Kauhajoella oli samanniminen uudis
asukas, jota edellä on pidetty Lauri Haverina, mutta on mahdollista, et
tä tämän toiminta päättyikin jo vuonna 1585 ja itsellis-Laurista tuli uu
disasukas.

Kauhajokelaisiksi tunnistettavia itsellisveron maksajia oli 1600-luvun 
alun vuosikymmeninä yleensä pari kolme vuosittain. Myös palkollisia oli 
vähän, Kauhajoen kylän taloissa yhteensä pari renkiä ja 3—4 piikaa vuo
sittain. Kun vuosina 1613—1618 kannettiin ylimääräinen vero kaikilta yh
teiskuntaluokilta Älvsborgin linnan lunastamiseksi toisen kerran takaisin 
Tanskalta, tileihin merkittiin enemmän itsellisiä ja palkollisia oli 1615 jo
pa 11. Kysymyksessä oli kuitenkin raskaan lisäveron vaikutuksen keven
täminen, sillä eräinä vuosina Kyynyn, Korhosen, Rauskan ja Mattilan 
väet suorittivat vain itsellismaksun, Panula oli tilien mukaan piian hoi
dossa ja autiotilojen määrä oli huomattava.17

Väestön ikärakenteesta ja terveydentilasta antaa jonkinlaisen kuvan 
miesten osalta oheinen ruotuluettelo vuodelta 1627, jolloin väenoton pe
rusteeksi tuli 10 talon muodostamien ruotujen sijasta 15 vuotta täyttänei
den asekuntoisten miesten ruodutus. Kauhajoen ja Päntäneen kylistä rul
laan kirjoitettiin yhteensä 40 miestä. Kun 30—39-vuotiaiden ikäluokka on 
suurin (10) ja vähintään 70-vuotiaita tervaskantojakin on seitsemän, on 
aihetta epäillä, että kolmannes miehistä, poikia, vävyjä ja tilatonta väes
töä, on jäänyt luetteloon merkitsemättä, vaikka lasten kuolleisuus on voi
nut 1600-luvun alun katovuosina olla tavallista suurempi. Asekuntoisiksi 
arvioituja 15—50-vuotiaita miehiä oli 19, kun ratsumiehen varustaneen 
Pukkilan miehet vapautettiin ruodutuksesta. Yleensä sairaalloisia oli nel
jä, heikkonäköisiä ja sokeita kolme, mikä kertoo lähinnä savutupien epä
terveellisyydestä silmille, halvautuneita kaksi ja tyrää sairastavia kaksi. 
Kokonaisuutena armeijan rulla antaa kuvan raskaan raadannan ruhjomis
ta ihmisistä.18

Väkiluvun arvioinnin pohjana on 1500-luvun lopun osalta käytetty nokka- 
lukua, joka veroluettelossa esiintyy sen vuoksi, että jokaisen talonpoikais- 
perheen jäsenen, lapset ja palkolliset mukaan luettuina, piti maksaa nau
la voita nokkaverona. Seuraavan sataluvun alkuvaiheissa ovat käytettä
vissä henkikirjat, joihin merkittiin 16—60 -vuotiaat isännät, emännät ja 
palkolliset, Älvsborgin lunnaiden ylimääräisen veron tilit ja väenottoluet- 
telot. Luukko on todennut, että nokkaluku oli Etelä-Pohjanmaalla suh
teellisesti maksimissaan vuonna 1570 (5,6 taloa kohden) ja laski sen jäl
keen, kun veroruuvia oli höllennettävä köyhtymisen vuoksi. Kun köyhim- 
miltä ei nokkaveroa peritty, hän on arvioinut asukkaiden määräksi 7—8 
henkeä taloa kohden. Myös 1600-luvun alkupuolen arvioissa hän on lisän
nyt seitsenkertaiseen talolukuun 10 % . Tältä pohjalta hän on päätynyt 
Kauhajoen osalta väkilukuun 80 vuonna 1590 ja 250 vuonna 1618, kun 
vastaavat arviot koko Ilmajoen osalta ovat 920 ja 1250.19

Kauhajoen erityisolosuhteiden kannalta edellistä arviota on syytä pitää
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T a u lu k k o  1. V u o d e n  162 7  r u o tu lu e t t e lo  n y k y is e n  K a u h a jo e n  o sa lta

Manttaali Ikä Ruotu
Päntäneenkylä

1/4 Kaarle Matinpoika (Kaarlela) 65 0
sairastaa tyrää

1/4 Lauri Pekanpoika (Keturi) 70 0
Matti Laurinpoika, poika 36 1

1/4 Yrjö Tuomaanpoika (Rahko) 70 0
Erkki Yrjönpoika, poika 19 2

1/4 Jaakko Yrjönpoika (Halko) 25 3 1.
1/4 Simo Tapaninpoika (Nirva) 52 0 Nihti

sairaalloinen Jaakko
1/4 Lauri Mikonpoika (Kyyny) 30 4 Hämäläi

nen Kau
hajoelta

Kauhajoki
Yrjö Tuomaanpoika, uudisasukas 20 5

sairastaa tyrää 
Simo Runsas, uudisasukas 50 0

sairaalloinen
1/4 Matti Paavonpoika (Korhonen) 30 6
1/4 Niilo Erkinpoika, uudisasukas,

sairaalloinen (Seppänen) 70 0
Heikki Niilonpoika, poika 16 7

1/4 Paavo Rauska 72 0
1/2 Mikko Matinpoika (Havunen) 75

Tyni Hannunpoika, vävy 34 8
Jaakko Hämäläinen, renki 28 9

1/3 Matti Erkinpoika (Koski) 43 0
halvautunut

1/3 Heikki Sipinpoika (Heikkilä) 50 0
sairaalloinen

1/3 Yrjö Simonpoika (Yrjänäinen)
asetti nihdin puolestaan 52 0

Sipi Yrjönpoika, poika 16 10
1/2 Tuomas Martinpoika (Pukkila) 

Yrjö Mikonpoika, ratsumies
65

0
Tuomas Mikonpoika, poikapuoli 40 0

1/3 Simo Matinpoika (Laurunen) 40 1 2.
asetti nihdin puolestaan Nihti

Niilo Simonpoika, renki 19 2 Niilo Si-
1/3 Yrjö Pentinpoika (Kokko) 40 3 monpoika
1/2 Prusi Panunpoika (Panula) 30 0 Kauhajoelta

heikkonäköinen
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Manttaali Ikä Ru
2/3 Niilo Knuutinpoika (Knuuttila) 30 4

kestikievarinpitä j ä 
Taavetti Ryss, renki 28 5

1/2 Vilppu Simonpoika (Filppula) 70 0
Matti Vilpunpoika, poika 30 6

1/4 Matti Martinpoika (Mattila), sokea 
ja kaatumatautinen 73 0

Jaakko Matinpoika, poika 32 7
2/3 Antti Enevaldinpoika (Aro) 42 8
1/4 Sipi Heikinpoika (Eno), halvautunut 60 0

Vilppu Sipinpoika, poika 27 9

1/2
asetti nihdin puolestaan 

Martti Martinpoika (Ikkelä) 65 0
Hannu Martinpoika, sokea 33 0

1/4 Pertti Klemetinpoika (Turja), 24 0

1

halvautunut
Miedonkylä

Knuutti Prusinpoika (Harja), sokea 62 0
Pertti Knuutinpoika, poika 15 10

Lähteet: VMA Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kokoelmat, jäljennös, No 754 Ruotsin 
Sota-arkisto. Luukko 1945, s. 416. Luetteloon on lisätty talojen nimet sulkeisiin.

liian alhaisena ja jälkimmäistä hieman liian korkeana. Vuonna 1580 ny
kyisen Kauhajoen alueella oli 30 uudistilallista, joista huomattava osa oli 
saapunut tänne vuosikymmen aikaisemmin, joten elämä oli ehtinyt vakiin
tua. Kun näistä muodostuneen seitsemän talon nokkaluku oli vain 44, sii
hen ei sisälly ainakaan sanottavasti muita uudisasukkaita. Tämän vuoksi 
seitsenkertaiseen talolukuun on lisättävä väkiluvun arvioinnin pohjaksi 
kymmennysveroa maksaneiden uudistilallisten määrä nelinkertaisena, sen 
verran uudistiloillakin oli keskimäärin väkeä heikkojen talojen nokkalu- 
vuista päätellen. Vuoden 1600 vaiheilla asutustoiminta tyrehtyi ja nokka- 
luku romahti (1603 vain 28). Väkiluvun kasvu pysähtyi, mutta pysyvää 
laskua tuskin tapahtui. Verotalojen lisäys Juhana Otenpojan maantarkas- 
tuksessa osoittaa vakiintumista vaikeuksista huolimatta. Edellä esitelty 
ruotuluettelo voidaan ottaa avuksi pääteltäessä, kuinka suureksi väkiluku 
nousi vuoteen 1627 mennessä: kolmannes miehistä lienee jäänyt listasta 
pois, sen miesten ikärakenne huomioon ottaen poikalasten luku on voinut 
olla enintään 40. Miespuolista väkeä Kauhajoen ja Päntäneen kylissä oli 
tuskin yli sadan, joten väkiluku oli 1627 yhteensä 210 tai Harja mukaan 
lukien enintään 220. Lähemmin tilannetta ja kehitystä voidaan tarkastel
la taulukon 2 lukujen valossa.
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A id a n te k i jä t .  V ilja m i K a ll io n -  
a lu s ta  (vas .) j a  M a tt i  H e in o la . 
V a lo k . H a n n u  H o n k a r a n ta  
1 97 5 . K a u h a jo e n  K u n n a l l is le h 
d e n  a rk .

T a u lu k k o  2 : V ä k ilu v u n  a r v io in t i

1580 1590 1600 1610 1620
Verotalojen määrä 7 11 11 (24) 24
Lisäksi uudistiloja 23 25 12 — —
Nokkaluku 44 62 44 -h
Isäntien, emäntien ja
palkollisten määrä 46 (46)
7 x talojen määrä 49 77 77
7 x talojen määrä + 10 % 85 185 185
4 x uudistilojen määrä 92 100 48 — —
7 x talojen määrä + 4 x uudis
tilojen määrä tai 10 % 141 177 125 185 185
Arvioitu väkiluku 140 180 180 200 210
Lähteet: Veroluettelot mainituilta vuosilta (sulkeissa lähivuoden tieto).

Asutus oli maakunnan jokien latvajuoksuilla tyypillistä harvaa jokivarsi- 
asutusta. Kauhajoen kylän 18 taloa sijoittuivat parin peninkulman mat
kalle nauhamaisesti ja usein parittain: kaksi taloa oli toisiaan vastapäätä 
joki rajana ja pienet pellot talojen äärillä. Samaan tapaan sijaitsivat Pän- 
täneen talot oman jokensa varrella. Näiden kahden kylän alueet vakiintui
vat lopullisesti 1600-luvun toisella kymmenellä. Kylien välinen raja kulki
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vedenjakajalla nykyiseen tapaan, Kauhajoen rajat vakiintuivat Miedon 
suunnalla Harjankylän nykyisen etelärajan vaiheille ja Jalas järveä vas
taan Pallonevalta Ikkeläjärven kautta etelään kulkevalle linjalle. Nämä Il
majoen pitäjän sisäiset asutus- ja nautintarajat eivät kuitenkaan sulke
neet kantakylien talonpoikia pois tärkeimpinä pitämiltään nautinta-alu
eilta Kauhajoella ja Päntäneellä. — Rajat Hämeenkyröä ja Närpiötä vas
taan on esitelty edellä maakunnan rajan käsittelyn yhteydessä.

Päntäneen nimen on Voionmaa liittänyt Viljakkalan Päntti-nimiseen ta
loon. Kysymyksessä lienee kuitenkin asutusnimi, jonka kantana on sata
kuntalainen murresana päntä, "parvi, joukko (esim. lapsia), sisarusparvi” . 
Yhdyssanaa päntäkunta on käytetty merkityksessä sisarusparvi, perhe, 
(lapsi-, väkijoukko. Johtimen -ne avulla muodostetut substantiivit ovat 
merkitykseltään deminutiivisia (ikene) tai tarkoittavat välinettä (kapine), 
paikannimissä merkitys on hämärtynyt (Kuortane, Pälkäne). Paikalliseen 
puheeseen kuuluvassa Päntälä-muodossa onkin tutumpi paikkaa merkit
sevä johdin. Päntäne-nimi (Pändänä, joskus Pendenne) soveltui hyvin Il
majoen pitäjän raja-alueelle syntyneelle uudisasukkaiden vähäisen joukon 
kylälle.20

J o e t  o l iv a t  tä r k e i tä  a s u tu k s e n  v ä y liä . N iitä  p i t k in  k u l je t t i in  ja  n iis tä  k a la s 
t e t t i in  — ja  k o s k e t  o l iv a t  h a lu ttu ja  m y l ly n  p a ik k o ja . K e tu r in k o s k i  P ä n tä 
n ee llä . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1977 .
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Elinkeinot

Metsän käyttö

Kun uudisasukkaat muuttivat nykyisen Kauhajoen alueelle, jokivarsien 
ryteiköt, koskemattomat korvet, laajat nevat ja kalaisat vedet olivat hei
dän riista-aittanaan. Nevoja toisistaan erottavilla kankailla vaeltelivat 
hirvet ja peuralaumat, joille riitti ravintoa kangasmaastossa ja heinäisten 
nevojen laiteilla. Suuret pedot pyydystivät niitä ja sopi siihen erämiehen- 
kin tulla osille. Jokien, luomien ja nevojen ryteiköissä asusti pienempää 
riistaa, pikkupetoja ja arvokkaitakin turkiseläimiä, maukasta muonaa 
metsämies voi hankkia verottamalla linnustoa ja pyytämällä särpimeksi 
kalaa.

On varmaa, että eränkäynti oli uudisasukkailla varsinkin alkuvaiheessa 
lähes pääelinkeinona, vaikka siitä on säilynyt nimenomaan kauhajokelais
ten osalta niukasti tietoja. Tiedetäänhän, että se oli vielä hyvin tärkeä ylä- 
satakuntalaisillekin, vaikka turkisten ostajat saivat vuonna 1571 Ylä- 
Satakunnasta vain viidenneksen turkiksia Etelä-Pohjanmaan neljässä pi
täjässä suoritettujen hankintojen arvoon verrattuna. Voudit ja heidän asia
miehensä ostivat parhaat turkikset kruunulle ja talonpoikien tuli sakon 
uhalla tarjota saaliitaan ensin heille. Tämän määräyksen vastaisesta ilvek
sen nahan kätkemisestä Erkki Tuomaanpoika (Koski) ja Olavi Toivakka 
saivat 1588 yhteensä 40 markan sakon ja samalla tuomittiin Olavi Toivak
ka ja Matti Martinpoika (Mattila) sakkoihin ilmeisesti tämän asian käsit
telyssä tekemästään väärästä valasta. Tuomio oli varsin ankara, sillä 1577 
ilveksen nahka hinnoiteltiin 9—40 markan arvoiseksi laadusta riippuen.1

Kauhajoen paikannimistö kertoo eränkäynnin merkityksestä, vaikka 
osa siitä on myöhempien metsämiesten antamaa. Yli kymmenen karhu- 
nimeä, kolme kontio-nimeä ja Osineva viittaavat suurimman petoeläimen 
olosijoihin nykyisen Kauhajoen eri puolilla, Loukkukorpi ja -luhta sen 
pyydystämiseen. Hukka-, sudenrita- ja rita-nimistöä on parikymmentä, 
useimmat Hyypän ja Päntäneen suunnilla. Kampinkeidas Nummijärven 
lähellä osoittaa, että myös ahmoja on voitu saada saaliiksi. Pienempiä, 
mutta arvokkaita turkiseläimiä olivat kettu, josta on saatu aihe kymmen- 
kunnalle paikannimelle, näätä (kaksi Näätänevaa ja -salo Ikkeläjärven 
suunnalla), saukko (Saukkolakso Korhosen mailla) ja soopeli (Nokiinnie- 
mi Filppulan kohdalla). Orava on yleisyydestään huolimatta antanut ai
heen vain pariin paikannimeen, mikä johtunee sen vähäisestä arvosta tur
kiseläimenä. Hirvi-nimistön runsaus (n. 20 paikannimeä) puolestaan osoit
taa suurriistan merkityksen metsästäjille. Metsäpeurojen vaelluksiin ja 
niiden pyydystämiseen liittyvät puolenkymmentä peura-nimeä ja neljä 
hangas-nimeä pitäjän eri puolilla. Sikarämäkön nimi viitannee metsäsian 
eli mäyrän asuinsijoihin.2
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Linnustuksen ja kalastuksen merkitys oli huomattava uudistilan ruoka
pöydän jokapäiväisten antimien turvaamiseksi. Kymmenkunta koppeloni- 
meä ja muutamat kana-nimet osoittavat metson ja riekon olleen tavoitel- 
luinta riistaa. Kymmenkunta kiima-nimeä kertoo soidinpaikoista ja -met
sästyksestä, mutta pääasiallisesti pikkuriista saatiin muutaman päivän vä
liajoin koettavilta ansapoluilta, paulakeinoilta eli -viroilta. Niihin viittaa- 
vat parikymmentä paula-, loukas- ja ansas-nimeä. Kalastusta harjoitet
tiin kotitarpeiksi joissa ja luomissa, järvikalastuksella oli merkitystä 
myös rahatulojen ja verotuksen kannalta. Esim. vuoden 1577 veroluette
loissa mainitaan, että talonpojat harjoittavat järvillä haukien nuotta- ja 
verkkopyyntiä sekä maksavat saaliista viidenneksen veroina. Tärkeimpien 
kalavesien nautinnasta esiintyi riitoja kantakylien talonpoikien ja uudis
asukkaiden välillä. Niinpä Reko Kuhna joutui 1595 leivättömän pöy
dän ääreen sen vuoksi, että hän oli polttanut Prusi Heikinpojan (Heik
kilä) kalamajan (fiskekäia).3

Uudisasukas sai leipäviljansa aluksi pääasiallisesti kaskista, peltoalat 
pysyivät pitkään vähäisinä. Ensi töikseen hän poltti kaskia aivan asumuk
sensa äärellä, mikä voidaan todeta eräiden vanhojen autioiden uudelleen 
asuttamisen yhteydessä laadituista kartoista. Myöhemmin tuli etäisem- 
pien kaskimaiden vuoro. Rahatuloja hän sai polttamalla tervaa, joka oli 
myös veroesineenä. Tervahaudat olivat tähän aikaan pienehköjä kimppu- 
hautoja, joissa poltettiin lähinnä juurakoista ja pihkaisista männynkarois- 
ta rouhittuja tervaksia, joten tuotto ei ollut kovinkaan suuri. Vuoden 1608 
maantarkastuksessa todettiin, että Kauhajoella ja Päntäneellä hirsi- ja 
tarvepuumetsät olivat hyviä.4

Pellot ja niiden tuotto

Juhana Otenpojan maantarkastuksessa todettiin vuonna 1608, että Kauha
joen ja Päntäneen kylien viljelysmaa oli suomaata, kaikki pellot olivat jo
kivarressa ja hallan vaivaamia. Nevasta oli kukin uudisasukas kuokkinut 
pieniä, muodoltaan vaihtelevia peltokuvioita talonsa äärellä. Pellot aidat
tiin, jottei metsälaitumilla kulkeva karja päässyt laihoa turmelemaan, 
mutta rintakylille tyypillisiä kylävainioita ei aitauksista syntynyt, koska 
samalla puolella jokea lähin naapuri oli ainakin muutaman sadan metrin 
päässä.5

Kun näiden kylien ensimmäiset talot merkittiin maakirjaan vuonna 
1580, mukaan otettiin ne uudistilat, joiden peltoala arvioitiin 15 pannin- 
maaksi. Myöhemmin maaveron piiriin kelpuutettiin pienempiäkin taloja 
ja maalukuja tarkistettiin aika ajoin viljelyalan kasvaessa. Peltoalan kehi
tystä kuvaa taulukon 3 yhdistelmä, johon on talojen keskinäisten erojen 
havainnollistamiseksi lisätty kaksi suurinta taloa sekä kaksi pientä mutta 
kehitykseltään vakaata taloa.
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T a u lu k k o  3. K a u h a jo e n  ja  P a n ta n e e n  k y l i e n  v e r o t e t t u  p e l to a la

Talojen määrä
1580

7
1589

11
1600

11
1612

24
Peltoala yhteensä 10,5p 15,3p 17,3p 73,5ä
Sama kapanaloina 754 1 099 1 242 2 352
Kapanaloina taloa kohden 108 100 113 98
Hehtaareina taloa kohden 1,56 1,44 1,63 1,42
Aron ja Knuuttilan pellot 
kapanaloina yhteensä 216 251 259 384
Rahkon ja Rauskan pellot 
kapanaloina yhteensä 108 150 208 128
(1580 vain Rahko)
Lähteet: Veroluettelot mainituilta vuosilta. Luukko 1950, 268—270, 616. Luukko 1945, 82—

84, V93—794. Punnanmaa (p) = 10 panninmaata = 1,04 hehtaaria (10 368 m2). Äy- 
rinmaa (ä) oli likimäärin tynnyrinalan suuruinen = 32 kapanalaa = 0,46 hehtaaria. 
Vuoteen 1608 asti verotuksessa pinta-alamittana käytetty punnanmaa vastasi siten 
2,244 äyrinmaata.

<**vhe,r%l'vvu-o.̂  \a. .

” Ja s y k s y l lä  n e  h y v ä k s i  v u o d e n tu lo k s i  ja  k e s ä tö id e n  p ä ä t t e e k s i  y lp e ä s t i  
h a ik u s iv a t , l y k k ä s iv ä t  en s in  m e t is e l tä  tu o k s u v a a  h ik ih ö y r y ä , n iin  e t tä  s e i 
n ä t  o l iv a t  m ä rk in ä , s i t t e n  p u h a ls iv a t  k u iv a a  h a rm a a ta  ju m a la n v i l ja lta  k a 
ja h ta v a a  p e l lo n t ik u a . . . ”  S a m u li P a u la h a r ju n  p i i r r o s  ja  t e k s t i .  V a a sa  279/  
3 0 .1 1 .1 9 3 5 . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1986 .
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Peltoalan kasvu oli verkkaista mutta vakaata, vaikka keskimääräinen 
pinta-ala välillä laski, kun yhä useampia pieniä uudistiloja pantiin verol
le. Juhana Otenpojan johdolla 1608 toimitetussa maantarkastuksessa, jossa 
avusti kaksinkertainen lautamiehistö Lapualta, monien pienten talojen 
peltoalat laskivat selvästi, koska ne arvioitiin ja ehkä ohjeiden mukaisesti 
mitattiinkin entistä tarkemmin. Tähän lienee vaikuttanut myös se, että 
heikkoa peltomaata laskettiin äyrinmaahan hieman enemmän. Nyt neljän- 
nesmanttaalin talojen peltoala oli 1,5—3 äyrinmaata, kolmannesmanttaa- 
lin talojen 2,5—3 äyrinmaata, puolen manttaalin talojen 4—5,5 äyrinmaa
ta ja 2/3 manttaalin talojen 6 äyrinmaata. Miedossa kokomanttaalin Har
jalla oli sulilla 7 äyrinmaata. Vuodesta 1612 lähtien, jolloin uusimmatkin 
talot alkoivat maksaa vuotuisveroa neljän vapaavuoden jälkeen, taloluku 
ja verotettu peltoala pysyivät muuttumattomina, kunnes Kohlu poistettiin 
maakirjasta. Tuskin raivaustyö kuitenkaan täysin keskeytyi.6

Peltoonsa talonpoika kylvi ruista ja ohraa. Varsinkin ohran kasvun pa
rantamiseksi hän käytti karjanlantaa, mutta syysruis vaati kesannoimista- 
kin. Talon viljelyala jaettiin kahteen suurin piirein yhtä suureen osaan, 
joista toinen oli kesantona. Tällaista vuoroviljelyjärjestelmää Suur-Ilma
joen talonpojat pitivät parhaimpana vielä 1700-luvun lopullakin. Rukiin 
ja ohran osuuksia sadosta voidaan selvittää kymmenysluetteloiden avulla, 
jotka antavat viitteitä myös satotuloksista, jos kymmenysveron määriä 
verrataan kylvöaloihin.7

T a u lu k k o  4. K a u h a jo e n  ja  P a n ta n e e n  k y l i e n  k y m m e n y s v e r o n  k e h i ty s

1577 1589 1600 1613 1620 1625
Kymmenykset panninelik-
koina yhteensä 41,5 59 61,5
Sama kappoina 166 236 246 191 192 161
Rukiin osuus % 57 70 55 60 42 38
Ohran osuus % 43 30 45 40 58 62
Kymmenykset tilaa 
kohden kappoina 5,9 7,9 10,7 8,3 8,7 7
Savuluku 28 30 23 23 22 23
Verotalojen osuus kymme
nyksistä kappoina 
Verotalojen kylvöalat

66 102 116 191 192 161

(puolet pellosta) kap.al. 377 549,5 621 1 176 1 176 1 176
Aron ja Knuuttilan osuus 
kymmenyksistä kappoina 26 32 28 37 30 33
Aron ja Knuuttilan kylvö-
alat (puolet pellosta) 108 125,5 129,5 192 192 192
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1577 1589 1600 1613 1620 1625

Rahkon ja Rauskan osuus
kymmenyksistä kappoina 32 10 13 11 8
Rahkon ja Rauskan kyl
vöalat (puolet pellosta) 75 104 64 64 64

Lähteet: Kymmenysluettelot mainituilta vuosilta. Panninelikko = 4 kappaa. Tynnyri = 32 
kappaa = 146,5 litraa. Taulukossa talojen peltoalat ovat vuoden 1577 sijasta vuo
delta 1580.

Taulukosta 4 on selvästi havaittavissa, että vuoden 1600 vaiheilla eli var
sinaisen uudisasutusajan päättyessä kymmenysveron kokonaismäärä, ruis- 
kymmenysten osuus ja kymmenysten tuoton suhde kylvöalaan laskivat 
ratkaisevasti. Kaikki nämä seikat osoittavat kaskiviljelyn vähentyneen no
peasti, 1600-luvun puolella pääosa leipäviljasta saatiin pellosta. Pienten 
ja suurten talojen välillä ei näytä olleen suurtakaan eroa tässä suhteessa. 
Täsmällisiä arviointeja vaikeuttaa se, ettei ole tarkkoja tietoja, kuinka 
suuria sadot tuolloin olivat, kuinka suuri osa sadosta perittiin kymmenyk
sinä tai missä määrin verotusta kevennettiin 1600-luvun alun vaikeina ai
koina. Kun Korsholman kuninkaankartanon jyväluku oli useana vuonna 
8, Luukko on päätellyt, että sadot olivat Kyrönjokivarren kylissä 1500- 
luvun jälkipuoliskolla yleensä ainakin 5—6 -kertaiset ja niistä kannettiin 
kymmenyksinä 1/30 tai 1/40. Tutkijat ovat yleisemminkin arvioineet, että 
talonpojan sadon normaali jyväluku oli 1500- ja 1600-luvulla rukiin osal
ta 5—6 ja ohran osalta 6—8. Hehtaarisadoksi on laskettu noin 700 kiloa, 
mistä 400 kiloa jäi talon omaan kulutukseen. Asukasta kohden sadon olisi 
pitänyt olla vähintään 130 kiloa, mutta kun kala ja riista tyydyttivät osan 
ravinnon tarpeesta, talon omavaraisuuden rajana on pidetty 2—3 hehtaa
rin peltoalaa. Kaski antoi kaksi kertaa paremman satotuloksen kuin vas
taava peltokylvö. Vuonna 1602 Kaarle-herttua määräsi kymmenysten pe
rusteeksi yhdeksän kappaa kylvötynnyriltä, mutta Etelä-Pohjanmaan olo
suhteissa se oli liian paljon ja alennettiin Ilmajoen pitäjässä jo seuraava- 
na vuonna kolmeksi kapaksi, myös entiseen perimistapaan palattiin pian. 
Tätä yleiskuvaa voidaan vielä täydentää Kauhajoen talonpoikien viljan 
tarpeesta 1620-luvulta käytettävissä olevin tiedoin.8

T a u lu k k o  5. L a s k e lm a  K a u h a jo e n  ja  P a n ta n e e n  ta lo n p o ik ie n  v ilja n  ta r 
p e e s t a

Kauhajoen ja Aro ja Rahko
Päntäneen ta Knuut ja
lot yhteensä tila Rauska

Jauhatus (myllytulli 2.10.1625) kapp. 9.120 1.664 512
Kylvö (kylvövero 1626) ” 1.317 192 64
Vuotuisveron viljaparseeli ” 200 32 12
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Kauhajoen ja Aro ja Rahko
Päntäneen ta- Knuut- ja
lot yhteensä tila Rauska

Kymmenysvero (14.1.1626) kapp. 161 33 8
Yhteensä 10.798 1.921 596
Kylvö viljan käytöstä % 12,2 10,0 10,2
Kymmenykset kylvöstä % 12,2 17,2 12,5
Kymmenykset viljan käytöstä % 1,5 1,7 1,3
Viljan tarve taloa kohden kapp. 450 961 298

Lähteet: VA 4954a:34, myllytulliluettelo 2.10.1625. VA 4959b:28, karja- ja kylvöveroluettelo 
1626. VA 4953:56, kymmenysveroluettelo 14.1.1626.

Myöskään taulukon 5 laskelma ei anna mahdollisuuksia kovin varmoihin 
päätelmiin, koska todellisia satolukuja ei tunneta. Talonpojan tuli kuiten
kin saada kylvöstään 9—10-kertainen sato, jottei hänen olisi tarvinnut os
taa leipäviljaa normaalina vuotena, jollainen vuosi 1625 tiettävästi oli, 
vaikka esim. Rauskan vuodentulo jäi pieneksi. Jatkuvaan viljan ostami
seen muut tulot eivät olisi riittäneet, sillä viljatynnyrin arvo oli esimerkik
si verotuksessa 9 mk, voileiviskän (8,5 kg) 6,5 mk, tervatynnyrin 6 mk, ka- 
pahaukien 3 mk leiviskältä ja kahden veropäivätyön 1 mk (1624). Aro, 
Filppula, Knuuttila ja Pukkila ehkä jauhattivat jonkin verran ostamaansa 
tai tuloina saamaansa viljaa, mutta yleensä vakiintuneilla taloilla ei näytä 
olleen tarvetta leipäviljan ostoon omaan käyttöön eikä mahdollisuuksia 
myyntiinkään.9

Taulukon 5 mukaisesta viljan tarpeesta maksettiin kymmenyksiä vajaat 
1/50, mikä suhteessa kylvöön ei merkinnut verotuksen kevenemistä sata
luvun alkuvuosiin verrattuna. Kauhajoen ja Pantaneen kymmenykset vas
tasivat esim. vuonna 1620 Ilmajoen keskiarvoa savulta, mutta olivat kor
keammat suhteessa manttaalilukuun ja kylvöalaan, mikä johtunee lähin
nä kaskenpoltosta. Jäljempänä olevasta karja- ja kylvöveron talokohtai
sesta esittelystä on todettavissa, ettei ilmoitettu kylvö aina vastannut kyl
vöalaa. Suuremmat erot osoittavat, että jokin kaski — ehkäpä useamman 
talon yhteiskaski — oli myös vuonna 1626 kylvettävänä. Vähäiset erot voi
vat johtua rukiin osuuden vaihteluista, sillä tynnyrinalalle kylvettiin tyn
nyri ohria tai 24—20 kappaa rukiita, tosiasiallisesta peltoalan muutokses
ta tai siitä, että kylvöala ja kesanto eivät olleet täsmälleen yhtä suuret.

Vuoden 1625 valtiopäivillä myönnettiin kruunun sota-aikana kasvanei
den tarpeiden tyydyttämiseksi uusi vero, myllytulli, jota piti maksaa kai
kesta jauhettavasta viljasta. Kun Ilmajoella tai yleensäkään maakunnassa 
ei ollut riittävästi puro- tai tuulimyllyjä, vaan talonpojat käyttivät enim
mäkseen käsikiviä, pitäjän veroluettelo laadittiin 2.10.1625 siten, että ku
kin kirkkoherrasta lähtien valallisesti ilmoitti, kuinka monta tynnyrillistä 
erilaatuista viljaa hän aikoo jauhattaa vuodessa. Kauhajoella ja Päntä- 
neellä Aron, Filppulan, Knuuttilan ja Pukkilan arviot olivat selvästi kor-
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keimmat (ä 26 tynnyriä), muiden talojen määrät olivat 2—17 tynnyriä ja 
Miedossa Harja ilmoitti jauhattavansa 15 tynnyrillistä. Rukiin osuus vas
taa edellä esitettyä, kymmenyksiin perustuvaa arviointia, mutta ohran 
osuutta vähentää sekavilja, jonka jauhatus viittaa siihen, että kauhajoke- 
laisetkin olisivat jo oppineet rannikkoseudun ruotsinkielisten talonpoi
kien tapaan viljelemään kauraakin. Tutkijat ovat kuitenkin epäilleet il
moitusten sekaviljasta lisääntyneen sen vuoksi, että myllytulli oli tämän 
lajin osalta pienin.10

T a u lu k k o  6. M y l ly tu l l i - i lm o i tu s  v ilja n  ja u h a tta m is e s ta  v u o n n a  1 6 2 6

Kauhajoki ja Aro ja Rahko ja
Viljalaji Päntäne Knuuttila Rauska

tynn. % tynn. % tynn. %
Ruis 73 26 14 27 5 31
Maltaat 18 6 4 8 1 6
Ruis ja ohra 55 19 12 23 2 13
Ohra 56 20 10 19 3 19
Sekavilja 83 29 12 23 5 31
Yhteensä 285 100 52 100 16 100
Taloa kohden 12 26 8

Lähde: VA 4954a:34, myllytulliluettelo 2.10.1625.
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Ilmajoen pitäjän keskimääräinen jauhatus (n. 16,5 tynnyriä) savulta oli 
suurempi osittain kirkkoherran (98 tynnyriä) ja nimismiehen (54 tynnyriä) 
ansiosta, sillä nämä saivat osan palkkauksestaan viljana ja tarvitsivat ta
vallista enemmän jauhoja kestitysvelvollisuuksiensa vuoksi. Edellä arvioi
dun väkiluvun (210) mukaan ilmoitettu jauhatus oli Kauhajoella ja Päntä- 
neellä vain 43 kappaa henkeä kohden, mikä osoittanee, etteivät heikoim
pien talojen emännät kyenneet panemaan selvää leipää pöytään normaali
nakaan satovuotena.

Katovuosina asukkailla oli suuriakin vaikeuksia. Kauhajoella vuodentu-
10 oli heikko 1581, 1586, 1591 ja 1594, mikä ilmenee asiakirjoista lähinnä 
siten, että nokka- ja varsinkin lehmäluvut laskivat huomattavasti, kun ve
ronmaksukyky väheni ja karjaa piti teurastaa tavallista enemmän joka
päiväistä elatusta varten. Vielä 1580-luvulla elpyminen oli nopeata, koska 
pellon tuotto ei ollut kovin keskeisessä asemassa uudisviljelijäin taloudes
sa, mutta 1590-luvulla vaikeuksia kasvattivat kruunun sälyttämät lisära
situkset ja nuijasotaan johtaneet levottomat ajat.

Nuijasodan jälkeen Kaarle-herttua antoi eteläpohjalaisille rästit anteek
si ja kauhajokelaisten tarvitsi 1598 maksaa vain puolet vuotuisverostaan. 
Seuraavana vuonna saatiin kuitenkin niin heikko sato, että ainoastaan 
Knuuttila ja Yrjänäinen suoriutuivat kaikista veroistaan, 10 tilalla ei ol
lut viljaa edes kymmenyksiin. Varsinkaan Päntäneellä tästä ei ehditty vie
lä toipua, kun koko Pohjois-Euroopassa tunnetun 'suuren olkivuoden’ 
1601 elokuun 15. päivän ankara halla vei satotoiveet ja seuraavanakin vuonna 
jäätiin ilman vuodentuloa. Ilmajoella 16.12.1602 laaditun luettelon mukaan 
pitäjästä kyettiin maksamaan kruunulle yhteensä vain 44 11/12 manttaalin 
verot, 32 manttaalin edestä tarvittiin helpotuksia. Kauhajoen kylässä tä
mä merkitsi sitä, että kaikki talot saivat verohelpotuksia ja manttaaliluku
011 8 3/4, Päntäneen kylän ainoa talo Rahko ei ihme kyllä ollut nyt helpo
tusten tarpeessa. Nämä koettelemusten vuodet olivat kohtalokkaita monil
le uudistiloille, mutta akanain, ruumenten ja olkien, suovehkan tai petä
jän jältästä valmistetun petun maku tuntui vakaimpienkin talojen väen 
suussa.11

Elpyminen oli vuosina 1604—1607 verkkaista. Rahko oli kokonaan au
tio eli veronmaksukyvytön, vain Aro ja Knuuttila sekä Miedossa Harja 
suorittivat verot kokomanttaalilta. Vuoden 1607 tarkastuksessa kruunun 
tuloja yritettiin parantaa siten, että Turjassa oli kaksi isäntää, Kokolle 
pantiin osa Panulan manttaalista, Heikkilälle Kosken, Havuselle Rauskan 
ja Keturille Rahkon manttaalista, mutta vakiintumisen sai aikaan vasta 
Juhana Otenpojan maantarkastus. Sen jälkeen satovahinkoja kärsittiin 
1609, 1614 ja varsinkin 1620, jolloin Kauhajoen ja Päntäneen arvioitiin 
menettäneen koko vuodentulon. Samana vuonna toimitetussa autiotilojen 
tarkastuksessa kuitenkin todettiin, että verohelpotuksia oli myönnetty lii
kaa ja voudin autiotilaluettelossa oli veronsa maksaneita taloja. Heikkilä 
ei ollut muutamaan vuoteen nauttinut mitään vapauksia ja neljännes- 
manttaalin Kohlu oli maksanut verot kolmannesmanttaalin edestä, mutta
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kumpikin oli merkitty kolmanneksen osalta autioksi. Autioina olleet Kyy- 
ny ja Halko oli pantu jälleen verolle 1619 ja 1620. Siten käskynhaltijan ja 
voudin asutettavina olivat vain Nirva, joka oli ollut kauan autiona, ja 
Erkki Martinpojan (Erkki Könösen) Korhonen, josta talonpojat myivät 
pois vapaussetelinsä.12

Vaikeuksista huolimatta tuon ajan tilannetta ei pidä nähdä liian synk
känä, sillä useimmat talot pysyivat suvulla, niiden kehitys jatkui ja vuo
den 1608 maantarkastuksessa myönnettyjen vapaavuosien jälkeen mones
ta uudistilasta tuli talo, joten Kauhajoen ja Päntäneen taloluku nousi 
ll:stä 24:een. Tosin edellä arvioidusta yli 50 erillisen uudistilan määrästä, 
joka otettiin viljelykseen 1500-luvun puolella, runsaat puolet liitettiin ta
loihin tai jäi metsittymään lähinnä 1590-luvun ja 1600-luvun alun vaikei
na aikoina.

Karja ja niityt

Luukko on yksityiskohtaisten tutkimustensa nojalla todennut, että maa
kunnan kasvu perustui 1500-luvulla pääasiallisesti karjanhoitoon ja kato
vuosina karja pelasti ihmiset myöhemminkin pahemmasta nälänhädästä. 
Veroluetteloiden mukaan maakunnan karjavarallisuus oli suurimmillaan 
1560-luvulla, keskimäärin kuusi lehmää taloa kohden, eivätkä alenevat 
luvut (esim. 1580 koko maakunnassa 4,2 ja Ilmajoella 4,5 lehmää taloa 
kohden) antane oikeata kuvaa tilanteesta. Varsin tarkat tiedot ovat käy
tettävissä vuodelta 1626, jolloin eteläpohjalaisilla olivat ahvenanmaalais
ten jälkeen keskimäärin suurimmat karjat koko maassa. Lehmiä oli Ky
rössä 6,2, Suur-Ilmajoella 6,8 ja Suur-Lapualla 9,1 taloa kohden. Karjan 
tuotto tosin oli vähäinen. Korsholman kuninkaankartanon lehmien pai
noksi on arvioitu 130—180 kiloa ja tuotannoksi vuoden 1610 vaiheilla 
noin 18 kg voita vuodessa. Talonpojan lehmä tuotti noin 1,5 leiviskää (va
jaat 13 kg) voita lähinnä vapusta mikkeliin kestäneen laidunkauden aika
na. Lampaat painoivat 16—20 kiloa ja tuottivat noin 1,5 naulaa (vajaat 
650 g) villoja, sikojen paino oli kuninkaankartanossa keskimäärin 48 ki
loa.13

Kauhajoen ja Päntäneen talonpoikien taloudessa karjanhoito merkitsi 
samaa kuin uudisviljelijöille eränkäynti. Vuodat, liha, voi ja villa antoivat 
oman tarpeen lisäksi huomattavan osan rahatuloista. Varsinkin pienem
mät talot turvautuivat ylisuuriin karjoihin heikkoina viljavuosina. Näin 
voidaan päätellä siitä, että verotuksessa lehmäluku oli 1500-luvun lopulla 
ja 1600-luvun alussa selvästi suurempi kuin Ilmajoen pitäjässä tai maa
kunnassa keskimäärin, vaikka keskiarvoja alentavat autiot talot, joilta ei 
peritty nokka- tai lehmäverovoita. Kun lehmiä oli 1593 jopa 112 eli 10,2 
taloa kohden, taulukkoon 7 kootut heikompien vuosien luvut tuskin anta
vat liian myönteistä kuvaa karjavarallisuudesta.
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T a u lu k k o  7. K a u h a jo e n  ja  P ä n tä n e e n  v e r o t e t t u  leh m ä lu k u

1580 1589 1600 1608
Lehmiä yhteensä 44 84 58 65
Lehmäluvun vaihtelu taloissa 5—7 4—10 4—10 4—16
Keskimäärin taloa kohden 
Keskimäärin taloa kohden

6,3 7,6 5,3 5,9

Ilmajoen pitäjässä
Aron ja Knuuttilan lehmien

4,5 4,4 2,9 4,6

määrät yhteensä
Rahkon ja Rauskan lehmien

12 18 16 17

määrät yhteensä 15 12 24

Lähteet: VA 4758, 4786, 4818 ja 4859.

Karjavarallisuudesta voidaan saada yksityiskohtaisempia tietoja 1620- 
luvun karja- ja kylvöveroluetteloista, sillä niihin merkittiin kaikki koti
eläimet siipikarjaa, koiria ja kissoja lukuun ottamatta. Taulukosta 8 il
menee, että taloissa oli vuonna 1626 yleensä kaksi hevosta, joita tarvittiin 
ratsuiksi varsinkin kesäajan ratsastuspoluille, vetojuhdiksi talvisin ja tou
kotöihin sekä kyyditysvelvollisuuksien täyttämiseen. Nautojen suuri mää
rä osoittaa, että voin rinnalla lihan ja vuotien tuotanto oli merkittävä. 
Lammaslaumat olivat vain muutamin paikoin maakunnassa suuremmat 
kuin Kauhajoella. Muissa suhteissa ja kokonaisuutena karjat olivat pie
nempiä kuin Ilmajoen pitäjässä yleensä, mutta maakunnan keskitasoa: 
kansainvälisen tavan mukaan nautayksiköiksi muutettuna keskivertota- 
lon karja oli nykyisen Kauhajoen alueella 16,4 ny, Ilmajoen pitäjässä 19,1 
ny ja koko maakunnassa 16,6 ny. Maatalouden tilanteen vakiinnuttua kar
jan suuruus vastasi aikaisempaa paremmin talon muuta kokoa, mutta 
Knuuttila oli karjanomistajana pitäjän kärkitiloilla ja olisi sijoittunut 
Suur-Lapuallakin kuudenneksi.14

T o n tu t  a s u s te l iv a t  p im e is s ä , n o k is is s a  r i ih e n lo u k o is s a . S a m u li P a u la h a r 
ju n  p iir r o s . V aa sa  2 7 9 / 3 0 .1 1 .1 9 3 5 . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1986.
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Karjanhoidon menestyminen edellytti riittäviä laidun- ja niittymaita. 
Kun talviruokinta oli heikkoa, metsälaidunten laatu oli tärkeä tuotannon 
kannalta. Kauhajoen ja Päntäneen laitumet todettiin vuoden 1608 maan- 
tarkastuksessa jokseenkin hyviksi ja niittyjen verotetuksi tuotoksi lasket
tiin yhteensä 134 kuormaa. Koska Kainasto ja osa muistakin parhaista 
niityistä oli kurikkalaisten ja ilmajokelaisten hallussa, tuo määrä jäi alle 
pitäjän keskitason (6,7 kuormaa/talo koko pitäjässä). Sen lisäksi oli kui
tenkin käytettävissä ja paranneltavissa pienempiä nevaniittyjä, sillä niitä 
riitti tilattomillekin, joilla oli eräissä tapauksissa heikompien talojen ve
roisia karjoja.

T a u lu k k o  9. T i la t to m a n  v ä e s tö n  k a r ja v a ra llisu u s  K a u h a jo e l la  1626
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1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11.
I t s e l l i s e t
Kerttu Kyyny, Päntäne 1 1 4 2
Tuomas Matinpoika 1 1 4 4 1 7 1/3
Simo Runsas 1 1 3 2 5 1 7 11/24
Pirkko (Pyrtois)-leski 2 3 2 3/8
Klaara Kohlu, Mieto 2 6 2 3/4
Yhteensä 2 2 12 1 2 22 2 21 11/12
S o tila a t , Kauhajoki 
Sipi Paavonpoika 1 2 2 2 3/4
Tapani Tuomaanpoika 1 2 2 2 3 3/4
Martti Mällo 1 3 3 3 7/8
Jaakko Matinpoika 1 2 4 3
Matti Panunpoika 2 5 2 5/8
Yhteensä 4 11 2 16 16

Lähde: VA 4959b:28, karja- ja kylvöveroluettelo 1626. Sotilaista on siirretty talojen luette
loon Turja, jota sanotaan pojan omistamaksi.
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Kruunu, kirkko ja talonpoika

Kruunun hallinto ja verotus

Kauhajoen valtauksen alkaessa Ilmajoki kuului hallinnollisesti Pohjan
maan eteläiseen voutikuntaan eli Korsholman lääniin, mutta vuosina 
1573—1602 koko Pohjanmaa oli yhtenä voutikuntana, kunnes jako eteläi
seen ja pohjoiseen voutikuntaan todettiin jälleen tarpeelliseksi. Ylin virka
mies oli vouti, jota 1600-luvun alkupuolella sanottiin kihlakunnanvoudik- 
si. Hänen apunaan olivat kihlakunnankirjuri, josta tuli vähitellen kruu
nun virkamies, voudinmiehet ja tilapäiset veronkantajat. Hallinnollisista 
tehtävistä tärkein olikin verotuksen toimeenpano paikallisten virka- ja 
luottamusmiesten avulla. Voudit vaihtuivat tavallisesti muutaman vuoden 
väliajoin, sillä niin hallitsijat kuin talonpojatkin epäilivät ja kärkkäästi 
syyttivät heitä väärinkäytöksistä, eivätkä läheskään aina aiheetta. Ruotsi- 
Suomen kehittyessä suurvallaksi oli myös hallintoa tehostettava. Vuodes
ta 1605 Pohjanmaa oli käskynhaltijakuntana, jota 1620-luvulla hallittiin 
yhdessä Pohjois-Ruotsin maakuntien kanssa.1

Oikeudenhoidon alalla Ilmajoen käräjäkunta kuului Pohjanmaan eteläi
seen kihlakuntaan. Kihlakunnantuomarin virka oli läänitettynä mahtavil
le ylimyksille, joiden sijasta ns. lainlukijat pitivät jokaisessa käräjäkun- 
nassa vuosittain talvi- sekä kesä- tai syyskäräjät. Tuomioista voitiin vedo
ta Pohjois-Suomen laamannikunnan käräjiin ja edelleen vuonna 1623 pe
rustettuun Turun hovioikeuteen.2

Verotus kiristyi, kun kruunun tarpeet lisääntyivät sotien ja suurvalta- 
asemaan nousun vuoksi. Talonpojat maksoivat vuotuisveroina vakinaisia 
(wisse partzeler) ja ylimääräisiä veroja sekä lisäksi apuveroja (gärder), 
mutta tämä jako oli lähinnä verotekninen, sillä tilapäisillä suostuntave- 
roillakin oli taipumus jäädä pysyviksi. Vuoteen 1608 asti Ilmajoen pitäjän 
kokoverotalonpojan, jollaisia kauhajokelaisetkin olivat 1600-luvun al
kuun asti, piti maksaa taulukon 10 mukaiset veroerät, jollei tilapäisiä hel
potuksia myönnetty.

Lisäksi kauhajokelaiset lienevät luovuttaneet 1/6 haukisaaliistaan (1/5 
vuonna 1577), vaikka voudin tileissä puhutaankin vain kyröläisten nuot
ta- ja verkkopyynnistä Läppä-, Jalas- ja Jurvan järvellä nuottakalastusve- 
ron yhteydessä. Muita veroja ja veronluonteisia maksuja olivat erilaiset 
sota-apuverot, laamannin, kihlakunnantuomarin ja piispan palkkasaata- 
vat, papinmaksut sekä pitäjän itsehallintoon liittyvät suoritukset. Vouti 
laati verotilit ja luovutti nimismiehelle, lukkarille, papeille ja kirkolle näi
den osuudet, sillä kruunu oli peruuttanut osan nimismiehen- ja lukkarin- 
verosta sekä kymmenyksistä omiin tarpeisiinsa. Kruunun verosaatavat ta
lonpoikien piti kuljettaa Korsholmaan, mistä ne virkamiesten palkkojen
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T a u lu k k o  10. K o k o v e r o t a l o n p o ja n  v e r o r a s i tu s  v u o t e e n  1608  a sti

Päävero
— Rahavero maaluvun mukaan punnan- 

maalta
— Kolme päivätyötä, jotka oli muutettu 

päivätyövoiksi, voita punnanmaalta
— Ruokalisävoi kokoverotalolta
— Nokkaverovoi jokaiselta talossa asuvalta
— Lehmäverovoi lehmältä
— Apupäivätyö kokoverotalolta (Korshol- 

massa)
N imismiehenvero
— Rukiita kokoverotalolta
— Ohria kokoverotalolta
— Heiniä kokoverotalolta 
Lukkarinvero
— Rukiita kokoverotalolta
— Ohria kokoverotalolta 
Kymmenykset
— Rukiita (määriä esitelty edellä tarkem

min)
— Ohria (määriä esitelty edellä tarkemmin)

10 äyriä

5 markkaa 
1/2 leiviskää 

1 markka 
1 markka

1 päivätyö

1 panninelikko 
1 panninelikko 
1 pieni talvikuorma

1/2 panninelikkoa 
1/2 panninelikkoa

osa sadosta 
osa sadosta

Lähteet: VA 4748, verotus 1577. VA 4789, verotus 1590. VA 4817, verotus 1600. VA 4835, 
uusi maakirja 1604. Markka rahana oli 8 äyriä ja painomittana n. 425 g. Leiviskä 
oli n. 8,5 kg. Panninelikko oli 4 kappaa eli 1/8 tynnyriä. Pienempi talvikuorma hei
niä oli kaksi rukoa. Nimismiehenheinät mainitaan vuoden 1577 tilityksessä, vuo
den 1604 maakirjassa heinävero oli pienempi talvikuorma (’Winterdragan’) mant
taalilta.

maksun yms. lyhennysten jälkeen vietiin edelleen Tukholmaan tai suo
raan sotaväen käyttöön. Vuosina 1571—1592 vouti toimitti Ilmajoen pitä
jästä kertyneet kruununverot kymmenysten osuutta ja uusia apuveroja lu
kuun ottamatta tukholmalaiselle porvarille Jöns Anderssonille ja hänen 
perillisilleen, joille ne oli läänitetty maksuksi tämän rikkaan porvarin val
tiolle antamasta 7061 talarin lainasta korkoineen.3

Juhana Otenpojan maantarkastus pantiin toimeen vuonna 1608 vuotuis- 
veron uudistusta varten. Pitäjittäin, kylittäin ja taloittainkin maakunnas
sa arvioitiin metsät, laitumet, pellot, maan laatu, myllyt ja niiden paikat 
sekä muut mahdollisuudet elinkeinojen harjoittamiseen. Tämän mukaan 
määrättiin kunkin talon manttaaliluku, josta tuli maaveron perusta. Kun 
peltoala oli vain yksi siihen vaikuttanut tekijä, viljelysmaan määrä mant
taalia kohden vaihteli, Ilmajoen pitäjässä se oli keskimääräisesti maakun-
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nan suurin (9 tynnyrinalaa/manttaali) ja kauhajokelaisissa taloissa vain 
hieman vähemmän (8,82 tynnyrinalaa/manttaali). Veroparseeleja vähen
nettiin ja niiden hinnoittelun (1623) jälkeen talonpoika voi maksaa vaik
kapa koko vuotuisveronsa rahalla. Miedossa Harja oli kokomanttaalin ta
lo, joten sen taulukosta 11 ilmenevä vuotuisvero vuodelle 1624 antaa ko
konaiskuvan verotuksesta.

T a u lu k k o  11. M a n tta a lin  v u o tu is v e r o  v u o d e s ta  1608  lä h tien

Parseelit Määrä v. 1608 Raha-arvo v:sta 1623
tai. äyriä denninkiä

Rahavero 12 markkaa 3 - -

Viljaa 3/4 tynnyriä 1 22 -

Voita 8 markkaa - 20 19 1/5
Kuiv. kalaa (kapahaukia) 8 markkaa - 9 14 2/5
Tervaa 1/2 tynnyriä 24 -

Päivätöitä 6 - 24 -

Heiniä 1 ruko — 16 —

Raha-arvo yhteensä 7 20 9 3/5
Lähteet: VA 4861d, maantarkastus 1608. VA 4946:153—154, parseelien arvostus ja vuotuis

vero vuodelle 1624. Luukko 1945. s. 376—382, 793—794. Kauhajoen ja Pantaneen 
talojen vuotuisverot ovat manttaalilukujen mukaisia osia Harjan vuotuisverosta. 
Veronkanto vakiintui neljä kertaa vuodessa tapahtuvaksi parseelien tuotannon mu
kaan, minkä vuoksi rahaveroakin alettiin sanoa vuosineljännesrahaksi. Vuonna 
1623 veroesineiden hinnat määrättiin seuraavasti: viljatynnvri 9 mk, voileiviskä 
6 1/2 mk, leiviskä kuivattua kalaa 3 mk, tervatynnyri 6 mk. päivätyö 4 äyriä, hei
nänäkö 2 mk. Hopeatalari = 4 mk = 32 äyriä, äyri = 24 denninkiä eli penninkiä. 
Markka painomittana = naula = n. 425 g. Leiviskä = 20 naulaa = n. 8,5 kg. Tynnyri 
viljamittana = 32 kappaa = n. 146,5 litraa. Tynnyri tervamittana = 48 kannua = n. 
125 litraa. Ilmajoen pitäjän 86 1/6 manttaalilta kertyi veroheiniä 21 1/2 kuormaa 
flass’), joten kysymyksessä oli kesäkuorma, johon laskettiin heiniä 4 rukoa eli sy
lystä (’lass fäng’, ’fäng', 'famn’). Suuri talvikuorma (’winterlass’) oli 8 rukoa ja pie
ni talvikuorma (’winterdragan’) 2 rukoa.

Luukko on katsonut, ettei Juhana Otenpoika saanut aikaan tyydyttävää 
parannusta Pohjanmaan verotusoloihin, vaan oli osaksi syypää talojen jat
kuvaan veronmaksukyvyttömyyteen. Hallituksen oli pakko huojentaa vai
keimmassa asemassa olevien talojen verotusta joko muutaman vuoden ve
rovapauksin tai pienentämällä tilapäisesti niiden manttaalilukua. Talon
pojat valittivat verotusta epäoikeudenmukaiseksi, mutta olennaisia muu
toksia siihen ei tehty 1600-luvulla. Kauhajoen ja Päntäneen talojen näkö
kulmasta kuva on olennaisesti toinen. Vanhassa verotusjärjestelmässä 
otettiin vain vähäisessä määrässä huomioon erikokoisten talojen kantoky
ky, kuten pääveron sekä nimismiehen- ja lukkarinveron esittelystä voi
daan todeta. Likimääräisesti vanhan ja uuden vuotuisveron suhdetta voi
daan havainnollistaa taulukon 12 avulla, jossa myös edellistä on arvioitu 
vuoden 1623 perustein.
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T a u lu k k o  12. V a n h a n  ja  u u d e n  v u o tu is v e r o n  su m m itta in e n  v e r ta i lu  v u o 
d e n  162 3  r a h a -a r v o je n  p e r u s te e l la

Talon nimi V. 1589 noin V:n 1608 jälkeen
tai. äyriä tai. äyriä denninkiä

Rauska 4 15 1 29 2 2/5
Rahko 4 25 1 29 2 2/5
Aro 5 6 5 2 22 2/5
Knuuttila 5 22 5 2 22 2/5

Suurempien talojen verotaakka pysyi siis entisellä tasolla ja pienten osal
ta tapahtui olennainen lasku, mitä on pidettävä tärkeänä edellytyksenä 
Kauhajoen ja Päntäneen verotalojen määrän kasvulle sekä siten asutuk
sen vakiintumiselle ja kylien kehittymiselle. Entisten uudistilallisten vero
rasitus luonnollisesti nousi, kun he verotalonpoikina saivat uusia velvoit
teita. Valittamisen aihetta maakunnassa saattoi olla lähinnä kokomant- 
taalin ja sitä suurempien talojen omistajilla, mutta Juhana Otenpoikaa 
voi tuskin syyttää kovakorvaisuudesta, vaikka hänen vuonna 1620 toimit
tamansa tarkastus ei johtanut valittajien toivomiin tarkistuksiin.

Kokonaisverorasitukseen vaikuttivat myös kymmenykset, laamannin- ja 
kihlakunnantuomarinvero sekä uudet suostunnat. Entisten sota-apuvero- 
jen sijasta talonpojan piti maksaa linnoitusten rakennusapuveroa, salpie- 
tariapuveroa ja lähes vuotuisveron suuruista maaretkiveroa, minkä lisäksi 
tulivat karja- ja kylvövero, mylly tulli, kyytiraha ja päivätyöraha. Luukko 
on laskenut, että maakunnassa maksettiin 1610-luvun lopulla keskimää
rin yli 22 hopeataalaria manttaalilta. Vielä olivat suoritettavina tilapäi
nen Älvsborgin toisten lunnaiden vero, autiotilavero, itsellisvero, kaup
paan liittyvät välilliset verot, papinmaksut, nimismiehelle ja muille pitä
jän toimihenkilöille tulevat maksut sekä muut itsehallinnon ja pitäjän yh
teisten töiden kustannukset. Rahapulassa oleva kruunu valvoi entistä tar
kemmin verojen kokoamista ja huojennusten myöntämistä, mikä tiukensi 
verotusta. Kruunun omia tuloja vähensivät kuitenkin ns. virkaläänitykset, 
esim. Ilmajoen pitäjä liitettiin vuonna 1614 valtakunnan tuon ajan huo
mattavimman sotapäällikön kreivi Jakob De la Gardien eli Laiskan-Jaa- 
kon palkkalääniin. Aluksi hänen oma voutinsa kokosi pitäjästä vain vuo
tuisveron tuoton, mutta 1618 kreivin palkkaukseen lisättiin kruunun 
muutkin tulot kymmenysten osuutta myöten.4

Tiet ja kyyditys

Kauhajoen ja Päntäneen elämään vaikutti voimakkaasti se, että nämä Il
majoen pitäjän ja maakunnan laidalla sijaitsevat kylät olivat liikenteelli
sesti tärkeillä paikoilla. Vanhimpaan maamme yleisistä teistä laadittuun 
selvitykseen Jaakko Teitti merkitsi vuonna 1556 erämaan halki Korshol-
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masta Hämeenlinnaan vievän tien, jota lienee kunnostettu jo keskiaikai
sen linnahallinnon aikana. Tämä tie tuli Kurikan suunnalta Kauhajoen 
vasenta rantaa, ylitti joen Knuuttilan kohdalla, jatkui oikeata rantaa nou
dattaen Havuseen asti, nousi siitä Pukinmäkeen, kulki kangasmaastossa 
Kyrönkankaan kesätienä ohi Nummijärven ja ylitti Karvianjoen Kantissa. 
Viimeistään 1500-luvulla käytettiin paikallistienä ilmajokelaisten "kala- 
tietä” Knuuttilasta Päntäneen kautta Lapväärttiin. Jonkinlaisena ratsas- 
polkuna tunnettiin jo 1600-luvun alussa myös Mattilasta Kainaston ja 
Teuvan kautta Närpiöön johtava tielinja.5

Liikenneyhteydet olivat siis tavallista paremmat, matkustavaisilta kuul
tiin maailman menosta ja heiltä saatiin lisätulojakin. Kun Hämeenkyrön 
Laitilan talon (1586) ja Ilmajoen Peltoniemen nimismiehentalon välillä ei 
ollut 1500-luvun lopulla tai 1600-luvun alussa virallisia majataloja ja erä- 
maataival Hämeenmetsän läpi vaati helposti koko päivän, on selvää, että 
kauhajokelaiset joutuivat jo varhaisessa vaiheessa ruokkimaan, majoitta
maan ja kyyditsemäänkin matkustajia, vaikka Knuuttila mainitaan kesti
kievarina vasta 1627. Kauhajoen kautta matkustavien määrää vähensi se, 
että oli vaivattomampaa käyttää laivoja tai kulkea rantatietä asutumpien 
seutujen läpi, joskin tuo tie oli Pohjois-Satakunnan rannikon mäkimaas- 
tossa hyvin vaikeakulkuinen. Talvisin Kyrönkankaan kesätie jäi koko
naan syrjään ja Hämeenmetsän läpi matkustettiin lyhyempää talvitietä, 
joka suuntautui Kurikasta Jalasjärven Jokipiin kautta Parkanoon. Tätä 
reittiä käytti ilmeisesti myös kuningas Kustaa II Adolf (1611—1632) maa
liskuussa 1614 ja 1626.6

Kauhajokelaiset suuntasivat kauppamatkansa lähinnä Lapväärttiin ja 
Närpiöön, missä vanha talonpoikaispurjehdus jatkui vilkkaana sen jäl
keenkin, kun Mustasaareen oli vuonna 1606 perustettu Vaasan kaupunki. 
Kesäaikana kuljettiin tavallisesti ratsain, tavarat sidottiin taakaksi hevo
sen selkään tai purilaille. Suuremmat kuormat vietiin rekikeleillä, jolloin 
tielinjat siirrettiin jokijäälle. Myös kesällä joet olivat kulkuväylinä esim. 
heinäsatoja nevoilta kotiin tuotaessa.7

Kruunu vaati, että kunkin pitäjän tuli omalla alueellaan huolehtia Ky- 
rönjoen vartta kulkevan yleisen tien kunnostamisesta, mutta Kyrönkan
kaan kesätien raivaus kuului koko maakunnalle. Havusen ja Kantin väli
nen taival jaettiin tiettävästi ensimmäisen kerran käskynhaltija Eerik Ha- 
ren johdolla Isonkyrön pappilassa 27.—28.8.1610 pidetyssä kokouksessa 
siten, että jokainen pitäjä Lapväärttiä ja Lapuaa lukuun ottamatta sai 
osuutensa. Lautamiesten asiana oli tarkastaa, että tientekovelvollisuus oli 
täytetty. Kelvottomista silloista ja teistä sai kolmen markan sakon, kuten 
Yrjö Simonpoika (Yrjänäinen) ja Lauri Tapaninpoika (Laurunen) vuonna 
1594. Sillat olivat nevasiltoja, sillä pieni joki tai luoma ylitettiin kahluu- 
paikan kohdalta. Kangasmaaston vähäisiin rapakoihin pantiin puita ris- 
tikkäin ja päälle levitettiin maata, pahempien paikkojen ylittämiseksi piti 
rakentaa kapulasiltojakin. Maanlaissa teiden rakentamisesta oli säädetty 
mm.:
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Iocaitzen tule Silloia raketa, ia teitä perghata nijn se quin wähin on 
kyläs, ninquin sengin iolla enämbj on kyläs cungin samansa iälken.
---------- Kirkon Sillan tule olla 5. kynärä leuiä.------------Maan tien ia
käreiä tien, tule olla 10. kynärä leuiä custa cansa pitä Edhes waelda-
m an .---------- Ia caicki tiett pitä 6 kynäret leuiexi perghattaman.
---------- Sillain catzelmusta pitä oleman caxi ioca wuosi, Toisen wal-
burin päiuän ia toisen Mickelsmessunn, ia ei enämbi, mutoin ios oi
kea asian candaia on edhes, ioca Sillasta wahingon saanut ombi.8

Raskas verotuksen muoto oli sotaväenosastojen ja muiden kruunun asiois
sa liikkuvien ilmainen kyyditys ja kestitys, minkä vaatimisessa tapahtui 
paljon väärinkäytöksiä kuninkaiden varoituksista huolimatta. Tilanne pa
rani vähitellen sen jälkeen, kun velvollisuus virkamiesten ilmaiseen kyy- 
ditsemiseen ja kestitsemiseen korvattiin vuonna 1604 kahden markan kyy- 
tirahalla, joka maksettiin jokaiselta savulta. Pitkällisten sotien aikana 
joukko-osastojen marssit maakunnan läpi olivat kuitenkin yleisiä ja rasit
tivat eniten maantien varrella asuvia.9

Nuijasota

Sotaväen kyyditykset sekä linnaleiriksi sanottu huovien ja nihtien majoit
taminen maakuntaan talonpoikien kustannuksella muodostui hyvin ras
kaaksi rasitukseksi Venäjää vastaan käydyn 25-vuotisen sodan (1570— 
1595) loppuvaiheessa ja rauhanteon jälkeen. Ilmajoen pitäjän asukkaille 
myönnettiin 1.3.1589 puoliksi vapautus apuveroista, koska heillä oli ollut 
paljon sotaväkeä kestittävänä ja pitkä matka kyydittävänä. Seuraavina 
vuosina vapauksia ei saatu, vaikka jalkaväen lippukuntia ja ratsuväen li- 
pullisia edelleen liikkui maakunnassa. Knuutti Juhonpoika Kurjen lipulli- 
seen kuulunut huovi Sipi Heikinpoika peri vuonna 1590 Knuuttilalta ja 
tämän naapureilta 6,5 kuukauden ajalta linnaleirimaksuja lähes 27 tala- 
ria ja kyydityksen. Summa ei ollut tavallista suurempi, sillä yleensä huo
vin ja hevosen ylläpito linnaleirissä kuului kuuden talonpojan velvolli
suuksiin. Seuraavina vuosina linnaleirimaksut koottiin yhteisesti koko pi
täjästä. Rinta-Tassi on arvioinut, että linnaleirikustannukset olivat Kuri- 
kasssa vuosina 1590—1592 yhteensä ainakin 60 markkaa taloa kohden.10

Ylimääräiset rasitukset muutenkin vaikeana aikana ja sotilaiden har
joittama mielivalta herättivät tyytymättömyyttä erityisesti Kyrössä, Ilma
joella ja Lapualla. Tilannetta kärjisti se, että linnaleirissä oli myös oman 
maakunnan varakkaimpien talonpoikien ja maakauppiaiden varustamia 
huoveja. Kaarle-herttua lietsoi talonpoikien vastustushenkeä ja epäluuloa 
Suomen herroja kohtaan saadakseen näin itse tukea valtataistelulleen ku
ningas Sigismundin (1592—1599) ja tälle uskollisen marski Klaus Flemin
gin kanssa. Niin syntyi vuosien 1596—1597 taitteessa kolme kuukautta 
kestänyt nuijasota.11

Joulukuussa koottiin "jokainen mies” Kyröstä, Ilmajoelta ja Lapualta 7
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puolustamaan maakuntaa. Ilmajokelaisen talonpojan Jaakko Pentinpoika 
Ilkan — entisen huovin ja nimismiehen — johdolla tämä ehkä 1 500 mie
hen joukko lähti sotaretkelle, joka päättyi Nokianvirran yhteenottoon 
31.12.1596 Klaus Flemingin joukkojen kanssa ja talonpoikien hajanaiseen 
pakoon seuraavana yönä. Santavuoren taistelussa pohjois-, keski- ja etelä
pohjalaiset kärsivät 24.2.1597 musertavan tappion.12

Nuijasodan aiheuttamat tappiot olivat suuria. Taloudelliset menetykset 
olivat raskaimpia Ilmajoen pitäjässä, jonka taloista 52 % oli sodan jälkeen 
veronmaksukyvyttöminä. Nuijasoturien tappioiksi on arvioitu 500 miestä 
Nokian retkellä ja 1 000 miestä Santavuorella. Ylikangas on todennut, et
tä Kyrössä, Ilmajoella ja Lapualla vähintään joka toisessa talossa jäätiin 
kaipaamaan kaatunutta poikaa, veljeä, renkiä tai isäntää. Rinta-Tassin 
arvio on selvästi varovaisempi. Hänen mukaansa Kyrön, Laihian, Ilma
joen ja Lapuan isännistä sata menetti henkensä nuijasodassa ja pitäjien 
kokonaistappio oli 200—300 miestä.13

Kauhajokelaisetkin olivat epäilemättä mukana maakunnan rajaa tur
vaamassa sekä Nokianvirran ja Santavuoren taisteluissa. Tappiot eivät 
liene olleet suuria, sillä enintään parissa tapauksessa isännän vaihtumi
nen tuona aikana voi olla nuijasodan seurauksia. Taloudelliset menetyk
set olivat muutenkin heikkona aikana merkittäviä, mutta pahimmalta 
näyttävät Kauhajoen ja Päntäneen kylät säästyneen, kun Ilkan nuijamie
het ja Flemingin joukot käyttivät talvikautena rantatietä ja Kyrönkan- 
kaan talvitietä. Uudisasutuksen taantumiseen ja taloudelliseen kehityk
seen vaikuttivat pääasiallisesti muut tekijät.14

Kauhajokelaiset kruunun palveluksessa

Ruotsi-Suomi kävi jatkuvasti sotia Itämeren piirissä ja samalla Kustaa 
Vaasan perilliset taistelivat vallasta keskenään. Tämän takia kruunu tar
vitsi jatkuvasti uusia verotuloja ja väenotot toistuivat tiheästi. Sodat 
Tanskaa vastaan (1563—1570, 1611—1613) onnistuivat heikosti johtaen 
raskaiden Älvsborgin lunnaiden keräämiseen koko kansalta 1571 (ns. ho- 
peavero) sekä 1613—1618. Puolan kanssa taisteltiin Baltiassa kuningas Si- 
gismundin erottamisesta lähtien (1599—1629). Venäjää vastaan käytiin 25- 
vuotinen sota (1570—1595) ja myöhemmin sekaannuttiin sen valtaistuin- 
riitoihin (1609—1617).

Armeijan rulliin mies joutui siten, että jalkamies eli nihti otettiin 10 ta
lon tai vuodesta 1627 lähtien 10 asekuntoisen, 15—50-vuotiaan miehen 
muodostamasta ruodusta, jonka piirissä talojen rasitusta pyrittiin tasoit
tamaan jonkinlaisen vuoroperiaatteen avulla. Kruununkin edun mukaista 
oli, ettei isäntää eikä talon ainoaa poikaa kirjoitettu armeija rullaan, sillä 
se merkitsi usein elinikäistä komennusta ja olisi siten helposti johtanut 
veronmaksajien vähenemiseen. Tämän vuoksi sallittiin 20—30-vuotiaiden
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sijaisten pestaaminen renkien ja muun joutilaamman väen joukosta. Ta
lon piti varustaa sotamiehensä ja antaa tälle eväät marssille lähdettäessä. 
Vaihtoehtona oli ratsumiehen varustaminen ns. maaratsuväkeen, ja joskus 
sisämaastakin otettiin laivamiehiä.15

Noin vuoteen 1610 kauhajokelaisia nihtejä lienee ollut suhteellisen vä
hän närpiöläisen Lauri Niilonpojan lippukunnassa, sillä taloista ei muo
dostunut kokonaista ruotua. Myöhemmin armeijan riveissä oli 3—6 mies
tä samanaikaisesti. Ikkelä varusti laivamiehen vuonna 1608. Heikkilän ja 
Nirvan varustamat nihdit kuuluivat 1610 saksalaissyntyisen Kristoffer 
von Dambin lippukuntaan ja osallistuivat syksyllä Kuolanlinnan porteille 
ulottuneeseen, heikosti suunniteltuun retkeen. Seuraavana vuonna Eno, 
Korhonen ja Nirva joutuivat ylimääräisessä väenotossa varustamaan Ola
vi Pietarinpojan lippukuntaan ns. viisikkäitä ja saivat vapautuksen kai
kista veroista. Nämä nihdit olivat mukana eversti Antti Stuartin johta
malla hävitysretkellä Sumaan Vienanmeren rannalla, kaksi vuotta myö
hemmin he ilmeisesti olivat Kajaanin linnassa puolustamassa maakuntaa 
vastahyökkäyksiltä. Heikkilän isäntä Antti Siloinen osallistui Venäjällä 
1612—1615 Sigfrid Laurinpojan lippukunnan taisteluihin ja sai vapautuk
sen ylimääräisistä veroista, koska hänen talossaan ei ollut miesapua. Ve
näjällä olivat vuonna 1613 myös Halkon, Harjan, Ikkelän, Mattilan ja Pa
nulan varustamat nihdit, joista ainakin Mattilan nihti oli jäljellä vielä 
kolme vuotta myöhemmin. Stolbovan rauhan (1617) jälkeen kauhajokelai
set kuuluivat Suomen rykmenttiin ja palvelivat Viron sekä Liivinmaan va
ruskunnissa. Vuonna 1626 muodostettiin balttilaissyntyisen eversti Alek
santeri von Essenin komentama Pohjanmaan rykmentti, jossa kauhajoke
laiset kuuluivat aluksi kapteeni Gottfrid von Falkenbergin komppaniaan. 
Samana vuonna rykmentti määrättiin Itä-Preussiin Marienburgiin ja syk
syllä 1627 se asettui talvileiriin Pillaussa.16

Pukkila innostui 1611 varustamaan ratsumiehen eteläpohjalaiseen lipul- 
liseen, joka Tanskan sodan ajan toimi Jämtlannissa Ilmajoen Havuselasta 
kotoisin olleen ratsumestari Hannu Martinpojan komentamana ja hajoitet- 
tiin sodan päätyttyä. Nyt Pukkilan ratsumies sai siirron Kustaa II Aadol
fin henkivartijaksi eli drabantiksi ja samaan joukko-osastoon tulivat 1614 
täydennykseksi Aron, Halkon, Kaarlelan ja Keturin varustamat ratsumie
het. Drabantit osallistuivat Peipsijärven itärannalla nuoren kuninkaan 
johtamaan Audovan (Gdov) piiritykseen ja 10.9.1614 sen valtaukseen. Tä
män jälkeen päntäneläiset luopuivat ratsumiehen varustamisesta, sillä va
pautus ylimääräisistä veroista ei vastannut kustannuksia, mutta Aron ja 
Pukkilan drabantit olivat vielä 1615 Narvassa ja Pihkovan piirityksessä. 
Kun eteläpohjalaisten ratsupalvelu alkoi uudelleen 1620-luvun lopulla, 
Pukkilan isäntä varusti sotaretkelle poikapuolensa Yrjö Mikonpojan. Nyt 
ratsumiehen pito kannattikin paremmin, verohelpotukseksi oli vakiintu
nut 30 hopeataalaria eli kokomanttaalin veromäärä, minkä takia Pukki
lalle maksettiin vuonna 1627 sen aputalona olleen Panulan verot. Yrjö Mi- 
konpoika aloitti uransa vasfikään ratsuväkeen siirtyneen, sittemmin hak
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kapeliittojen komentajana mainetta saaneen majuri Torsten Stälhandsken 
ratsukomppaniassa, joka syksyllä 1627 majaili Itä-Preussissa Braunsber- 
gissa.11

Ilmajoen pitäjän hallinto

Ilmajoen irtautuminen Kyrön suurpitäjästä eli Pohjankyröstä oli päätty
mässä Kauhajoen valtauksen alkuvaiheen aikaan. Kirkollisen itsenäisty
misen merkkejä olivat ensimmäisen kirkon vihkiminen 1516 ja oman pa
pin Dominus Petrus Ericin eli Herra Pietari Eerikinpojan asettaminen vir
kaan 1532. Rovastinkäräjiä pidettiin Ilmajoella 1540-luvulta lähtien ja 
vuonna 1555 kuningas Kustaa Vaasa vahvisti kirkkoherran aseman. Hal
linnollista eriytymistä osoittaa Ilmajoen merkitseminen 1549 tileihin eril
lisenä veropitäjänä, käräjäkunnaksi se muodostui 1554. Nimismies maini
taan asiakirjoissa 1571, minkä Luukko on katsonut Ilmajoen hallintopitä
jän varsinaiseksi perustamisvuodeksi. Asukkaiden yhteisen tahdon vakuu
tena käytetty Ilmajoen pitäjänsinetti, jossa on Kyrön karhun pää ja ruu
miin yläosa, on vuodelta 1599.18

Nimismies oli sekä kruunun virkamies että pitäjän yhteisten asiain hoi
taja. Hänen tehtäviinsä kuuluivat voudin antamien määräysten toimeen
pano, verotusasiat, käräjäjärjestelyt ja toiminta syyttäjänä, kyydityksen, 
kestityksen ja majoituksen järjestäminen kruunun asioissa liikkuville se
kä tarvittavien tarkastusten pitäminen. Hänen apunaan olivat neljännes- 
mies veronkannossa, kyytirättäri kestityksen ja kyydityksen hoitamisessa 
sekä lautamiehet; käräjälautakunnan jäsenet ja keskiaikaisen yökunta- 
miesjärjestelmän pohjalta esim. ylimääräisten verojen kantamista varten 
erikseen asetetut kuusi- tai kolmijäseniset lautakunnat. Nimismies sai 
palkan kruunun verotuloista ja maksoi apulaisineen, mutta monien pitä
jälle yhteisvastuullisesti kuuluneiden töiden ja muiden velvoitteiden kus
tannukset ja palkkiot koottiin erikseen. Näihin virka- ja luottamustehtä
viin valittiin varakkaita talonpoikia, jotka 1500-luvun puolella vaikutti
vat usein myös maakauppiaina. Pitkäaikaisina nimismiehinä työskenteli
vät Matti Pentinpoika, Paavo Matinpoika ja Hannu Paavonpoika, kaikki 
Peltoniemen talon isäntiä, jotka viidessä sukupolvessa pitivät 1571—1703 
hallussaan Ilmajoen nimismiehen virkaa lukuun ottamatta 1580-luvun jäl
kipuolta, jolloin sitä hoiti sittemmin nuijasodan päällikkönä tunnettu 
Jaakko Pentinpoika Ilkka.19

Kauhajokelaisten oma luottamusmies oli kylän varakkain talonpoika 
Knuutti Knuutinpoika (Knuuttila), joka istui käräjillä lautamiehenä aina
kin helmikuussa 1601 ja kuului 1608 Juhana Otenpoikaa maantarkastuk- 
sessa Lapualla avustaneeseen kaksinkertaiseen lautakuntaan. Kun hänen 
nimensä merkittiin jälkimmäisellä kerralla lautamiesten luettelossa toi
seksi, hän lienee kuulunut vakinaiseen kokoonpanoon. Lisäjäseniksi sa
maan lautamiehistöön oli valittu Tuomas Martinpoika (Pukkila), Mikko
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Matinpoika (Havunen) ja Lauri Tuomaanpoika (Laurunen). Älvsborgin 
toisten lunnaiden verolautakunnassa kauhajokelaisia edusti Martti Mar
tinpoika (Ikkelä). Niilo Knuutinpoika (Knuuttila) peri isänsä aseman, sillä 
ainakin jo kesäkäräjistä 1626 lähtien hän istui käräjillä lautamiesten pen
killä ja seuraavana vuonna hänet mainitaan kestikievarin pitäjänä.20

Käräjillä oli suuri merkitys paitsi oikeudenhoidon myös kruunun hallin
totehtävien ja paikallisen itsehallinnon kannalta. Mukana olivat lainluki- 
ja, käskynhaltija tai ainakin vouti seurueineen, pitäjän virkamiehet nimis
miehen ja kirkkoherran johdolla, lautakunnassa istuvat vaikutusvaltai
simmat talonpojat ja koko käräjärahvas. Vouti luetutti kansalle kruunun 
määräyksiä ja tarvittaessa tehtiin päätöksiä pitäjän nimissä. Pienempi 
merkitys oli Pohjanmaan eteläisen rovastikunnan kontrahtirovastin pitä
millä rovastinkäräjillä ja jumalanpalvelusten jälkeen järjestetyillä kirkon
kokouksilla, vaikka niissäkin käsiteltiin paikallisen itsehallinnon asioita.21

Emäpitäjän papisto

Ilmajoen kirkkoherralla ja kappalaisella oli puhtaan jumalansanan julis
tamisen, kansan uskonnollisen opettamisen, sielunhoidon ja kirkkopitäjän 
hallinnon ohella paljon yleishallinnollisia tehtäviä, sillä heidän koko pitä
jän asukkaiden tuntemustaan tarvittiin esim. verotuksessa ja papit olivat 
pitäjässä ainoita, jotka osasivat kirjoittaa riittävän hyvin asiakirjojen laa
timiseksi. Kirkon asiain hoitamisessa avustivat kaksi kirkonisäntää, pap
pilan renkeihin kuulunut lukkari sekä vuonna 1571 ensimmäisen kerran 
asiakirjoissa mainitut kuudennusmiehet. Uskonpuhdistuksen jälkeen 
kruunu valvoi tarkoin kirkkoherrojen toimintaa ja maksoi heille palkkana 
normaalisti kolmanneksen kymmenyksistä. Ilmajoenkin kirkkoherrat jou
tuivat 1500-luvulla hallitsijan vaihtuessa pyytämään asemalleen vahvis
tusta uudelta kuninkaalta ja anomustensa perusteella he saivat myös lisä
paikkaa. Kymmenysjyvien ja pappilan tuoton lisäksi heillä oli muita tulo
ja, hautaus- ym. maksuja, joita pitäjäläiset hyvän, vanhan ja kristillisen
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tavan sekä lain mukaan suorittivat. Niinpä Knuutti Knuutinpoika Knuut
tila osti 1583 viiden kuorman niityn eräältä Kokkolan kylän isännältä ja 
antoi sen pappilan heinämaaksi. Kappalaiset olivat tuohon aikaan lähin
nä kirkkoherrojen apulaisten asemassa. Turun piispa Paavali Juusten 
(1563—1576) kehotti pappeinkokouksessa 1573 kirkkoherroja antamaan 
kappalaisille heidän työtään vastaavan toimeentulon sekä kohtelemaan 
isällisellä rakkaudella pakottamatta heitä tyrannimaisesti rengintöihin.22

Ilmajoen toinen kirkkoherra oli Dominus Matthias Laurentii Stutaeus 
(1571—1597) eli Herra Matti Laurinpoika Stuut, jonka aikana meidänkin 
maamme kirkollista elämää sävytti luterilaisuuden ja hallitsijain katoli
suuteen taipuvaisten pyrkimysten ristiriita. Juhana III julkaisi 1577 uu
den jumalanpalvelusjärjestyksen eli Punaisen kirjan, jonka kannattajiin 
kuului mm. Isonkyrön kirkkoherra Jaakko Geet (1550—1586), Pohjan
maan eteläisen rovastikunnan kontrahtirovasti. Piispa Eerik Sorolaisen 
(1583—1625) maltillisesti johtamassa Turun hiippakunnassa käytettiin 
kuitenkin edelleen Juustenin 1575 laatimaa suomalaista messua vähäisin 
muutoksin. Vuonna 1593 Upsalan kirkolliskokous hylkäsi Punaisen kirjan 
ja tämän päätöksen allekirjoitti Turussa pidetyssä pappeinkokouksessa 
myös kirkkoherra Stutaeus. Ilmajoen kappalaisina mainitaan hänen aika
naan Dnus Clemeth (1571) eli Herra Klemetti, Dnus Ericus (1583) eli Her
ra Eerik ja Dnus Thomas Laurentii (1593, 1602, 1606) eli Herra Tuomas 
Laurinpoika. Santavuoren taistelun jälkeen Klaus Flemingin sotilaat löi
vät kirkkoherra Stutaeuksen raa’asti kuoliaaksi pappilan portaille, kun 
tämä tuli heitä vastaan porstuaan kannu toisessa ja kirkonavain toisessa 
kädessään. Samassa yhteydessä hänen puolisonsa Sofia Grelsintytär hal
vautui.23

Kolmanneksi kirkkoherraksi valittiin pöytyäläissyntyinen Dominus 
Henricus Jacobi Strigelius (1598—1629) eli Herra Henrik Jaakonpoika, 
jonka puoliso kuului hämäläiseen Boijen aatelissukuun. Hänen aikanaan 
maamme seurakunnissa pyrittiin Eerik Sorolaisen johdolla evankelis-lute- 
rilaisen opin juurruttamiseen aikaisempien suomalaisten uskonpuhdista
jien hengessä. Vuonna 1614 ilmestyi Sorolaisen suomennos Ruotsissa käyt
töön otetusta kirkkokäsikirjasta, joka vakiinnutti saarnan keskeisen ase
man jumalanpalveluksessa. Kruunun edustajat puuttuivat kirkon asioihin 
ja arvostelivat voimakkaasti sekä hiippakunnan johtoa että seurakuntien 
henkistä tilaa ja kirkkokurin puutteita. Edellä mainitun Tuomas Laurin- 
pojan jälkeen Ilmajoen kappalaiseksi tuli Dnus Georgius Thomae Patur 
eli Herra Yrjö Tuomaanpoika, joka siirtyi 1622 Isonkyrön kirkkoherraksi. 
Hänen seuraajansa oli Dnus Jacobus Pauli Peldanus eli Herra Jaakko 
Paavonpoika Peldan (s. 1597), oman pitäjän nimismiehen poika ja aviolii
tossa kirkkoherran tyttären Margaretha Strigelian kanssa. Ilmajoen kap
palaisena hän toimi 1622—1632 ja sitten kirkkoherrana kuolemaansa asti 
(1652). Kappalaisista Tuomas Laurinpoika asui Kuhnan talossa, Patur 
Lauroselassa ja Peldan Peuralassa.24
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Kauhajoen itsenäistymisen alku

Kauhajoen kehityksestä Ilmajoen kirkkopitäjän kappeliksi on kirjallisuu
dessa niukkoja ja hieman ristiriitaisiakin, lähinnä pitäjän kirkkoherrojen 
tiedonantoihin pohjautuvia tietoja. Mathesius (1734) kertoo, että ensim
mäinen kappelikirkko rakennettiin 1584 lähelle jokea neljän peninkulman 
päähän emäkirkolta ja oli käytössä vuoteen 1686. Strandberg (1834) lie
nee työnsä alkuvaiheessa tutustunut sittemmin Turun palossa tuhoutunei
siin arkistolähteisiin. Hänen mukaansa Kauhajoen kappeliin on rakennet
tu 1584 kirkkotupa (Kyrkstuga) ja 1686 kunnollinen kirkko, joka poltet
tiin 1808. Haustramniusten kantaisä Sigfrid Henrici Albilaeovius, Uske- 
lens, oli ensimmäinen täällä toimiva saarnaaja (Predikant) vuodesta 1627. 
Lagus (1889) mainitsee tämän tulleen kappalaiseksi 1627. Leinbergin 
(1903 ja 1906) mukaan Kauhajoki sai kappelituvan (kapellstuga) 1584 ja 
saarnahuoneen (predikohus) 1624 sekä tuli kappeliksi 1627.25

Colliander (1910) ilmoittaa, että Kauhajoki sai kappelituvan 1584, muo
dostettiin saarnahuonekunnaksi 1624 ja kappeliksi 1627 sekä sai oman 
kappelikirkon 1686. Liakan (1934) mukaan 1584 rakennettiin kappelitu- 
pa, vaatimaton saarnahuone ja 1627 tunnustettiin Kauhajoki kappeliksi. 
Oma pappi otettiin 1635, minkä vuoden vaiheilla Sigfrid Heikinpoika ra
kensi itselleen pienen asumuksen kylän yhteismaalle kirkon viereen, jos
kin hänen sanotaan toimineen täällä vakinaisena saarnamiehenä vuodesta 
1627. Seurakuntaan lienee asetettu vakinainen papinvirka 1652. Goden
hjelm (1935) mainitsee Kauhajoen kuuluneen Ilmajoen pitäjään vuodesta 
1584 sekä tulleen rukoushuonekunnaksi 1624 ja kappeliksi 1627. Luukko 
(1950 ja 1945) toteaa vähäisen saarnatuvan rakentamisen vuonna 1584, 
mutta hänen mielestään tätä tietoa horjuttaa se, että jumalanpalvelus pi
dettiin kynttelinä (2.2.) 1591 Knuuttilassa eikä saarnatuvassa. Tämä voi 
tosin johtua kylmästä talvisäästä, ja jumalanpalvelusten pitäminen Kau
hajoella 1500-luvulla osoittaa joka tapauksessa seurakunnallisen eristäy
tymisen alkua. Kappelitupa uusittiin 1624 ja kappelikirkko rakennettiin 
1686. Varsinaiset kappelioikeudet Kauhajoki sai 1627, jolloin tänne tuli 
ensimmäinen kappalainen Sigfrid Henrikinpoika Albilaeovius, vaikkakin 
hän ainoana maakunnan kappalaisista joutui asettumaan uudistilalle. Toi
sessa yhteydessä Luukko (1946) katsoo hänen muuttaneen Kauhajoelle jo 
1624. Hän oli syntynyt 1594 Uskelan pitäjän Perttelin kappelin Valkjär- 
ven (lat. albus = valkoinen, lacus = järvi, valkjärveläinen) yksinäistalon 
isännän Heikki Matinpojan (1587—1610) poikana.26

Kaikki edellä mainitut tiedot ensimmäisistä kirkkorakennuksista poh
jautuvat Kauhajoen kappalaisen Jaakko Haustramniuksen muistiinpa
noon 1.5.1691 käyttöön ottamansa kirkonkirjan alkusivuille: "Vuonna 
1584 piispavainajan maisteri Ericus Ericin (s.o. Eerik Sorolaisen) aikaan, 
kuten minulle on kerrottu, on täällä Kauhajoella kappelitupa (Cappell 
Stufwa) rakennettu ja sitten v. 1622 pieni kappeli (ett lijthe Capell) edellä 
mainitun piispan käskystä ja toimeksiannosta (jussu & mandato) sijaan
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pystytetty.” Edelleen hän kertoo, että kappeli oli rakennettu ilman perus
tusta ja alkoi jo painua (talla), joten se purettiin ja sijaan rakennettiin 
suurempi ja paremmin suunniteltu (funderat) kappeli (Capell) v. 1686 
noin kuuden viikon aikana. Tämän kertomuksen otti kappalainen Natha- 
nael Varnberg lainauksena 1760-luvulla aloittamaansa Kauhajoen kappe
lin historiakirjoitukseen. Samoin kirkkoherra Gabriel Peldan kirjoitti 
vuoden 1740 vaiheilla, viitaten Mathesiuksen väitöskirjaan, että Kauha
joen ensimmäinen kirkko on rakennettu v. 1584 kappelituvaksi, jonkin 
verran parempi sittemmin 1622.27

Kappelituvan rakentaminen vuonna 1584 sopii hyvin Kauhajoen val
tauksen vaiheisiin. Kylässä oli tosin vain seitsemän verotaloa, mutta jo 
vuoden 1580 asukasluku on edellä arvioitu 140:ksi, kappelituvan etäisyys 
emäkirkosta oli 4 1/5 uutta peninkulmaa ja eräalueen laidalta matkaa 
kertyi saman verran lisää. Jumalanpalvelusten pitäminen uudisasutusky- 
lässä oli siis tarpeen. Pyhäkön rakentaminen osoitti myös asutuksen tääl
lä vakiintuneen, millä oli merkitystä nautinta-alueiden valtauksen kan
nalta, perusteltiinhan Karvianjärven omistuksia vielä 1600-luvun puolivä
lissä sillä, että Kantista on pitempi matka Hämeenkyröön kuin Kauhajoel
le.

Kappelitupaa rakennettaessa elettiin Juhana III:n ajan katolisten vir
tausten voimakasta vaihetta, jumalanpalveluksen keskeisenä osana oli 
messu. Näyttää myös siltä, että täällä maakunnan syrjäkulmalla katolinen 
perinne säilyi paremmin kuin keskuksissa. Vielä runsas vuosisata sitten 
Aspelin kuuli Kauhajoella kappaleen Kyrön kirkon toisen suojeluspyhi
myksen vaiheisiin liittyvästä Pyhän Henrikin surmavirrestä ja täältä saat
tavat olla peräisin eräät tuon runoelman laajemmatkin toisinnot. Niinpä 
kappelituvan esikuvina lienevät olleet katolisen ajan pikkukappelit, joissa 
seurakunta seisoi messua ja lyhyttä saarnaa kuuntelemassa. Sisustukseksi 
tarvittiin vain vaatimaton alttari ja ehkä sen vierelle pieni parvi esilaula- 
jaa varten. Ulkoa rakennus muistutti nimensä mukaisesti tavallista hirsi- 
tupaa, risti päädyssä katon harjalla osoitti sen pyhäköksi ja vesikattona 
oli varmaankin tukin haljispuolikkaista tehty kourukatto tai lautakatto 
maallisten rakennusten tuohi- ja turvekattojen sijasta.28

Kun piispa Eerik Sorolainen määräsi uuden kappelin rakentamisesta, 
evankelis-luterilaisen jumalanpalveluksen keskeiseksi osaksi oli vakiintu
nut saarna, joten kirkkoon tarvittiin alttarin lisäksi saarnastuoli ja kuuli
jani penkit; vanha kappelitupa oli liian ahdas kasvaneelle väestömäärälle. 
Kappeli rakennettiin 1622 eli samana vuonna kuin Jacobus Pauli Pelda- 
nus tuli Ilmajoen kappalaiseksi. On luonnollista, että piispa kiinnitti tässä 
yhteydessä yleisemminkin huomionsa seurakunnan tilaan. Kappelin ra
kentamismääräystä antaessaan hän varmaankin samalla vahvisti jumalan
palvelusten pitämisen Kauhajoella säännöllisesti ja entistä useammin eh
kä antoi rakentajille toiveita kappelioikeuksistakin. Näin tiedetään tapah
tuneen eräissä vastaavissa tilanteissa 1600-luvulla. Tämän vuoksi Lein- 
bergin esittämää vuosilukua 1624 voitaneen pitää hänen tiedonantajansa
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erehdyksenä, mutta Collianderin päätelmä Kauhajoen muodostamisesta 
saarnahuonekunnaksi kappelin rakentamisen yhteydessä on kuitenkin pe
rusteltu. Saarnahuonekunnissa pidettiin 1600-luvulla jumalanpalveluksia 
yleensä joka kolmas tai neljäs viikko, mutta tällä nimityksellä ei ollut seu
rakuntalaisille suurtakaan merkitystä.

Luukko on todennut erään 1652 laaditun karttapiirroksen perusteella, 
että uusi kappeli oli vaatimaton jyrkkäkattoinen pitkäkirkko ilman tornia 
ja tapulia. Eteläpohjalaisen puukirkon katon korkeus suhteessa sivusei
nän korkeuteen oli yleensä 2:1. Vesikatto tehtiin tervatuista paanuista ja 
usein myös ulkoseinät tervattiin. Vuoden 1622 kappeli oli Haustramniuk- 
sen mukaan pienempi kuin 1686 rakennettu kappeli, jonka pituuden tie
detään olleen 28 kyynärää (16,6 m) ja leveyden 17 kyynärää (10,1 m), mut
ta tuskin se kuitenkaan oli niin pieni kuin Alavuden 1674 pystytetty saar- 
nahuone (20 x 14 kyynärää, 11,9 x 8,3 m), koska rakennusvaiheessa Kau
hajoella oli enemmän asukkaita. Suomalaisia 1600- ja 1700-luvun puu
kirkkoja tutkinut Klemetti kertoo, että aluskivet vajosivat perustusten 
puutteen vuoksi ja alushirret alkoivat aivan pian lahota, minkä takia uusi 
kirkko oli rakennettava joskus jo 50 vuoden päästä ja puukirkon ikänä pi
dettiin 60—80 vuotta. Kauhajokelaiset eivät siis rakentaneet sen huonom
min kuin muutkaan. Varmasti he tunsivat omin käsin pystyttämänsä kap
pelin omaksi pyhäkökseen ja oikeaksi kirkoksi, vaikkei kirkonkello heitä 
kutsunutkaan jumalanpalvelukseen. Nyt heillä oli käytössään toinen niis
tä kuudesta kirkkorakennuksesta, jotka samoilla sijoilla Kauhajoen äärel
lä ovat neljän vuosisadan aikana koonneet kansaa Jumalan sanaa kuule
maan.29

Kappelituvan ja kappelin rakentaminen vaati Kauhajoen ja Päntäneen 
kylien asukkailta uhrauksia, omatoimisuutta ja yhteisiä ponnistuksia, sil
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lä muulta pitäjältä Miedon Harjaa lukuun ottamatta saattoi odottaa enin
tään myötämielistä suhtautumista. Vielä selvemmin kauhajokelaisten 
määrätietoisuus näkyy siitä, että ilmeisesti molemmista suurimmista ta
loista lähetettiin poika Turun katedraalikouluun, jonka läpäisseet voitiin 
vihkiä papeiksi. Koulussa oli 1600-luvun ensimmäisen neljänneksen aika
na koko maakunnasta vähän talonpoikaisteinejä ja Ilmajoen pitäjästä 
kahden kauhajokelaisen lisäksi vain nimismiehen poika.

Aron talosta opintielle lähti Matti Enevaldinpoika, josta tuli Dominus 
Matthias Enevaldi, mutta ei kauhajokelaisten omaa pappia. Hän meni vir
kaan Maalahdelle 1621, avioitui Margreta Gregoriin, pitäjän kirkkoherran 
Dnus Gregorius Mathain (Wasensis) tyttären kanssa ja toimi Sulvan kap
palaisena kuolemaansa asti (1659). Seuraava kappalainen oli hänen poi
kansa Dnus Gregorius Matthiae (s. 1632, ylioppilas Turussa 1652, k. 
1679), joka otti sukunimen Aronius isänsä kotitalon mukaan. Tämän veli 
voi olla ylioppilaana kuollut Martinus Aronus, sillä hänen patronyyminsä 
on Turun akatemian nimikirjassa Matthiae ja Pohjalaisen osakunnan ni
mikirjaan merkitty Marth(ini) lienee kirjoitusvirhe. Laajemmaksi tämä 
pappissuku ei muodostunut. Mainitut Sulvan kappalaiset asuivat ehkä ko
ko ajan Maalahden Hagassa, vaikka Matthias Enevaldi sai useita kehotuk
sia oman seurakuntansa puolelle muuttamisesta.30

Gabriel Peldan kertoo, että Jacobus Pauli Peldanuksen jälkeen Ilmajoen 
kappalaisena oli Johannes Canuti, jonka "sanotaan olleen Kauhajoen 
Knuuttilasta ja asuneen Orhaiselan talossa Kurikassa” . Perimätietoa on 
syytä pitää luotettavana, vaikka Luukko on päätellyt, että Johannes Ca
nuti oli kotoisin Peltoniemen kylästä ja siellä erään talon isäntänä olleen 
Pertti Knuutinpojan veli, koska hän myöhemmin Saarijärven kirkkoherra
na käytti jonkin kerran sukunimeä Peldan. Ilmajoen ja oman sukunsa vai
heista kiinnostuneen Gabriel Peldanin olisi toki pitänyt tietää tällaisesta 
alkuperästä ja sen vuoksi on todennäköisempää, että Kauhajoen Knuutti
lasta opintielle lähteneen Juho Knuutinpojan äiti oli Peltoniemestä, mikä 
selittäisi sekä tilapäisen Peldan-nimen käytön että Knuutti Knuutinpojan 
hyvät suhteet pitäjän keskukseen. Strandberg sanoo Johannes Canutia ta
lonpojan pojaksi Ilmajoelta, Siren käyttää hänestä nimeä Johannes Ilmo- 
lensis (ilmajokelainen) ja Akiander nimeä Johannes Canuti Peldan. Saari- 
järvelle hänen sanotaan tulleen 1628, jolloin Palvasalmi eli Saarijärvi ero
tettiin Juhana Otenpojan maantarkastuksessa itsenäiseksi seurakunnaksi, 
tai seuraavana vuonna, mikä on ristiriidassa hänen toimintaansa Ilmajoel
la koskevan tiedon kanssa. Todennäköisesti hän tuli papiksi Ilmajoelle 
1620-luvulla ja viimeistään 1627, asetettiin kappalaisen virkaan Jacobus 
Pauli Peldanuksen siirtyessä kirkkoherran virkaan 1632 ja muutti Saari- 
järvelle ehkä 1630-luvun puolivälissä. Piispa Isak Rothoviuksen (1627— 
1652) suosituksesta hän sai kreivi Pietari Brahelta 22.4.1639 valtakirjan 
Palvasalmen kirkkoherran virkaan ja toimi seurakunnan esipaimenena 
kuolemaansa asti (1645).31

Ilmajoen kirkkopitäjän papeista Dnus Johannes Canutia voidaan siis pi-
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tää sekä sukuperältään että tehtäviltään Kauhajoen kappeliseurakunnan 
ensimmäisenä paimenena, vaikkei hän täällä asunutkaan. Tuiskulankylän 
Orhasen talosta oli kappelikirkkoon vain hieman yli kolmen peninkulman 
matka, joten kirkollisten toimitusten hoitaminen täällä oli entistä helpom
paa. Todennäköisesti hänen siirtymisensä Saarijärvelle antoi aiheen uu
siin toimenpiteisiin. Vuonna 1635 otettiin Ostomaa-nimen saanut uudisti
la viljelykseen aikaisemmin kirkkoa varten varatun yhteismaan vierellä. 
Sen ensimmäisestä asukkaasta Varnberg kirjasi kappalaisten luetteloon 
seuraavan tiedon: ”Dnus Sigfridus Henrici, ensimmäinen vakinainen pap
pi Kauhajoella, Haustramniusten kantaisä, Uskelens, kuten vanhasta asia
kirjasta Mattilassa eli Vähä-Arossa huomataan, kirkkoherra Jacob Pauli 
Peldanin omatoimisesti (med egen hand) 20.5.1638 virkaan asettama.” Al- 
bilacovius oli tämän mukaan lähinnä Adjunctus Ministerii, papiston apu
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lainen, jonka palkkauksesta vastasi kirkkoherra, mutta kauhajokelaiset 
näyttävät pitäneen häntä kappalaisenaan. On syytä panna merkille, että 
virkaan asettaminen tapahtui samana vuonna kuin uuden kirkon rakenta
minen Ilmajoella, ikäänkuin vastineeksi siitä, että kauhajokelaiset näin 
pian oman kappelin pystyttämisen jälkeen olivat mukana emäkirkon ra
kentamishankkeessa.32

Kauhajoen alkavaa seurakunnallista itsenäistymistä edisti epäilemättä 
se, että Turun tuomiokapitulin vaikutusvaltaisena jäsenenä oli Ilmajoen 
toisen kirkkoherran poika, Saksassa maisteriksi promovoitu Dominus Joa- 
chimus Matthiae Stutaeus, eräs oman aikansa oppineimpia miehiä maas
samme. Opiskeltuaan Upsalassa (1595—), Wittenbergissä (1599), Jenassa 
(1600—) ja Helmstedtissä (1602) hän tuli viimeistään 1606 teologian lehto
riksi Turun katedraalikouluun ja tuomiokapitulin jäseneksi, 1609 koulun 
rehtoriksi, jonka hoiviin siis saapuivat edellä mainitut kauhajokelaisetkin 
pojat, sekä 1615 Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi (k. 
1633). Piispa Eerik Sorolaisen kuoltua hän toimi tuomiokapitulin puheen
johtajana 1625—1627. Kun Ruotsin piispat tekivät 1626 ehdotuksen Tu
run piispanviran täyttämisestä, Stutaeus oli kolmannella ehdokassijalla, 
mutta suurvaltaa rakentavalle kuningas Kustaa II Aadolfille ja hänen lä
himmille miehilleen suomalaiset ehdokkaat eivät kelvanneet. Seuraavana 
vuonna kansleri Axel Oxenstierna ajoi läpi Isak Rothoviuksen ehdokkuu
den.33

Tietoa Kauhajoen kappelioikeuksien vahvistamisesta vuonna 1627 ei ole 
syytä epäillä, vaikka se esiintyykin ensimmäisen kerran vasta Strandber- 
gilla ja silloinkin tulkinnanvaraisena. Ilmeisesti entisen piispan aikana al
kaneen kehityksen saattoi muodolliseen päätökseen Stutaeus tuomiokapi
tulin puheenjohtajana ennen kuin uusi piispa asetettiin Turussa virkaansa 
kesän alussa samana vuonna. Kuten edellä on voitu todeta, tuomiokapi
tulin päätöksellä ei ollut välittömästi olennaista vaikutusta uuden kappe
liseurakunnan elämänmenoon.
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Asutus ja väestö 1627— 1808

Uudisasutus ennen isoavihaa
Kauhajoen kantatalot syntyivät 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa. 
Vuonna 1608 Juhana Otenpojan suorittaman katselmuksen jälkeen kesti 
useita vuosikymmeniä, ennen kuin uusia taloja kasvoi entisten rinnalle. 
Suurvaltakausi olikin Kauhajoella asutuksen vakiinnuttamista ja taiste
lua pitkäaikaisten sotien ja ankaran verotuksen aiheuttamia vaikeuksia 
vastaan. Uusi uudisraivaajien sukupolvi sai näkyviä tuloksia aikaan vasta 
1600-luvun jälkipuoliskolla ja ennen kaikkea vuosisadan viimeisellä neljän
neksellä, joilloin raivattiinkin taloja taas lähes sadaksi vuodeksi eteenpäin.

Kauhajoen talojen nimet merkittiin manttaaliluetteloihin v. 1653. Tätä 
ennen kirjanpidossa oli käytetty vain isäntien etunimiä ja patronyymejä. 
V. 1653 manttaaliluetteloihin merkityt kantatalojen nimet ovat säilyneet 
maarekisterissä lähes sellaisenaan. Vain muutaman talon nimi on vaihtu
nut asukkaiden mukana: Nyppelistä on tullut Havunen, Siloinen on muut
tunut Heikkiläksi ja Pyy Kaarlelaksi. Pienemmät muutokset ovat tyyppiä 
Rahkoila — Rahko, Nirvala — Nirva jne. Rauhahyyppä-nimeä käytetään 
sekä kylän että talon nimenä. Vuonna 1653 Rauhahyypäksi nimitettiin 
Erkki Paavonpojan isännöimää Könnöä, mutta v. 1674 Ilmajoen käräjillä 
sanottiin Pantin uudisasukkaan olevan "Kauhajoen kappelista Rauhahyy- 
pän kylästä” . Ilmaisu toistuu myös v. 1692 ja 1702 käräjäpöytäkirjoissa. 
Vuonna 1689 Rauhahyyppää taas käytetään Juonen talon nimenä.1 Näyt
tääkin siltä, että Rauhahyypällä tarkoitettiin yleensä Hyypän aluetta eikä 
tehty tarkkaa eroa kylän ja sen muutaman talon välillä. Vasta asutuksen 
lisääntyessä täsmentyivät nimetkin.

Vaikka talot saivat nimensä, eivät sukunimet vielä tulleet käyttöön. 
Edelleenkin esim. käräjäpöytäkirjoissa säilyi yleisenä käytäntönä, että 
vain etunimi ja patronyymi kirjoitettiin papereihin. Talon nimi oli todella 
vain talon nimi; sukunimen tavoin niitä alettiin käyttää isäntien nimien 
yhteydessä vasta 1700-luvulla.

Kauhajoki oli, huolimatta voimakkaasta asutustoiminnasta 1500- ja 
1600-lukujen vaihteen tienoilla, vielä harvaan asuttu erämaakappeli. Eh
kä juuri väljyys houkutteli uusia yrittäjiä ja raivaajia varsinkin 1660- ja 
-70-luvulla, jolloin pantiin alulle monen uudistilan pellot. V. 1677 Kauha
joella oli kahdeksan ja v. 1696 21 uudisasukasta.2 Useimmat raiviot va
kiintuivat verotiloiksi 1670- ja 1690-luvulla. Suuren Pohjan sodan alku
vuosina asutusta jatkettiin, mutta isonvihan aikana kasvaneet vaikeudet 
lopettivat raivaustoiminnan lähes kokonaan.

Alkaneen uudisraivauksen tulokset näkyvät ensin Hyypässä, jonka ta
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loista Seppänen oli yritetty saada verolle jo vuodesta 1624 lähtien. Yritys 
onnistui v. 1654, jolloin Seppänen kykeni maksamaan 1/4 manttaalin ve
ron. Myös Könnö pantiin tuolloin verolle. Sitä ennen siellä oli asunut it
sellisenä Seppäsestä muuttanut Paavo Mikonpoika ja hänen leskensä. Uu
distilan ensimmäinen isäntä oli Erkki Paavonpoika Könnö, joka asui ta
loa ilmeisesti yhdessä veljensä Pentin kanssa. Vuonna 1673 Könnön isännyys 
siirtyi kokonaan Pentti Paavonpojalle.3 Könnöä vastapäätä toiselle puolen jo
kea syntyi Jorrenmaan eli Pantin uudistila hopmanni Juhana Forsmanin an
nettua Heikki Tuomaanpojalle luvan uudistilan perustamiseen v. 1671.4

Juonen talosta maksoi Lauri Laurinpoika 1/6 manttaalin veroa jo v. 
1660. Pian vero korotettiin 1/4 manttaaliin, mikä oli liikaa, sillä maksut 
jäivät rästiin. Isäntä itse lähti armeijaan v. 1674, ja talo jäi kruunulle. 
Muutamaa vuotta myöhemmin Juonen kruununtila siirtyi Aapeli Arvidin- 
pojalle, joka asui sitä vuoteen 1702 saakka, jolloin omistaja taas vaihtui. 
Uusi isäntä Arvi Matinpoika tuli ilmeisesti Könnöstä. Pitkinä sotavuosina 
Juoni autioitui uudelleen ja vaihtoi useaan kertaan omistajaa. Veronmak- 
sukykyiseksi talo tuli vasta isonvihan jälkeen.5

Teevahainen asutettiin virallisesti v. 1666, kun Matti Pekanpoika Toivo
nen sai luvan asettua Könnön ja Korhosen välille "puolivälin kiven” alu
eelle raivaamaan peltoa ja polttamaan tervaa. Uudistilana Teevahainen 
on veroluetteloissa v:sta 1669 alkaen. Seuraava isäntä oli Sipi Matinpoi
ka, jonka maaherra Carl Falkenberg lääninherran oikeudella karkotti ta
lostaan joksikin aikaa 1680-luvulla. Suuren Pohjan sodan aikana Teeva
hainen autioitui ja vaihtoi omistajaa useaan otteeseen, kunnes siirtyi 
kruunulle v. 1728.6

Kauhajoen kappelin pappila ilmestyi veroluetteloihin v. 1653, jolloin 
siellä asui lukkari Juho Yrjönpoika. Seuraavana vuonna se olikin jo kap
palaisen Sigfridus Henrici Albilacoviuksen jälkeläisten hallinnassa.7

Kaura asutettiin viimeistään v. 1666. Tuolloin Erkki Hannunpoika sai 
luvan ottaa haltuunsa "vanhan torpan” , mistä päätellen tilalla oli ollut 
asujansa jo aikaisemminkin. Joka tapauksessa Erkki Hannunpoika otti 
raivatakseen "täysin metsittyneen torpanpaikan” ja aloitti näin Kauran 
monenkirjavan asutushistorian. Heti seuraavana vuonna isäntä jo käräjöi 
työpalkoista, ja v. 1672 Erkki myi Kauran apelleen Heikki Olavinpoika 
Härkiselle. Tämä kuitenkin riitaantui vävynsä kanssa, ja niin Erkki Han
nunpoika sai lunastaa talon takaisin itselleen. Tämän jälkeen Erkki yritti 
myydä Kauran tilan veljelleen Heikki Hannunpojalle. Kaupasta ei kuiten
kaan tullut mitään. Sen sijaan Heikki Olavinpoika Härkinen tulisi saa
maan etuoikeuden Kauranautioon, jolleivät Erkki Hannunpoika tai hänen 
lapsensa sitä asuisi.

Käräjöityään vielä muutamia vuosia Erkki Hannunpoika näyttää jättä
neen koko talonpidon, sillä v. 1679 Heikki Härkinen asioi Kauran 1/3 
manttaalin uudistilan myynnin Juho Aukustinpojalle. Juho oli Ikkelän 
poikia ja samalla Erkki Hannunpojan veljenpoika. Kerääntyneet rästit, 
kaikkiaan 53 talaria 30 1/3 äyriä hopeaa, pakottivat parin vuosikymme-
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nen kuluttua Juhonkin luopumaan talostaan, johon tuomioistuin ei katso
nut hänellä olevan perintöoikeuttakaan: Kaura oli kruununtila. Seuraava 
haltija Tuomas Mikonpoika joutui hänkin taloudellisiin vaikeuksiin, ja ti
lan asukkaat vaihtuivat taas. Kauran vaikea alkutaival päättyi vuonna 
1734, jolloin siitä tuli kruunun sotilasvirkatalo, puustelli, jota Jaakko Ni
sula viljeli lampuotina.8

Hopmanni Juhana Forsman teki ilmeisesti tarkastusretken Kauhajoelle 
keväällä 1672 ja jakeli samalla lupakirjoja uudistilojen perustamiseen. 
Näin syntyivät Kalalahti, Nummikoski ja Kiviluoma. Uusista taloista aina
kin Nummikoskea oli asuttu jo aikaisemminkin, koska jo v. 1667 Matti Yr- 
jönpoika riiteli oikeuksistaan todennäköisesti juuri Nummikosken autiota
lon rästien maksussa. Samana vuonna 1672 veljekset Frans ja Yrjö Erkin- 
poika saivat vahvistuksen Nummijärven uudistilan raivaukseen Majanie
meen. Vähän myöhemmin talo jäi Frans Erkinpojalle ja sitten hänen vä
vylleen Niilo Klemetinpojalle.9

Äijö tuli uudistilaksi v. 1675, jolloin sitä isännöi Nisius Antinpoika. Ta
lo näyttää päässeen hyvin alkuun, sillä kymmenen vuotta myöhemmin 
kylvöalaa oli "hiukan yli 2 tynnyriä raivattua peltoa, niittyä 2 hevoselle, 
5 lehmälle ja 2 nuorelle naudalle sekä 4 lampaalle” . Talo alkoi maksaa 
1/4 manttaalin veroja v. 1686.10

Päntäneen taloista Möykky näyttää saaneen ensimmäiset asukkaansa v. 
1653, jolloin Yrjö Sipinpoika aloitti raivauksen. Yrjö Sipinpojalla oli voi
tettavanaan suuret vaikeudet, sillä toistakymmentä vuotta myöhemmin tu
lipalo tuhosi Möykyn kolme rakennusta ja 20 rinniä heiniä, mikä merkitsi 
arvion mukaan 100 kuparitalarin menetyksiä. Möykystä tulikin uudistila 
vasta v. 1672, ja suuren Pohjan sodan aikana tila siirtyi kruunulle.11

Käyrä, Pentilä ja Puska asutettiin 1680-luvulla. Pentilässä eli Penttises
sä asui Simo Antinpoika jo v. 1669, mutta vasta Erkki Simonpojan aikana 
v. 1681 se merkittiin uudistilaksi.12

Puskan 1/6 manttaalin tila otettiin uudelleen viljelykseen 1684, jolloin 
Matti Jaakonpoika sai luvan asettua asumaan Puskanautioon. Rahkon 
isäntä Olavi Jaakonpoika oli yrittänyt saada vanhan autiotilan hallintaan
sa jo v. 1672, mutta epäonnistunut, koska lautakunta oli katsonut Puskan- 
luoman kuuluvan Kaarlelan vanhoihin omistuksiin, sillä Puskaa ei ollut 
koskaan merkitty eri tilaksi.13 Samanlainen autiotila kuin Puskakin oli 
Käyrän vanha viljelmä, jonka Klemetti Juhonpoika sai maaherran päätök
sellä uudistilakseen v. 1688. Naapurit vastustivat Käyränkin raivauksen 
aloittamista.14

Uudisasutus jatkui Päntäneellä voimakkaana myös 1690-luvulla. Hannu 
ja Jaakko Heikinpoika sekä Matti Reonpoika saivat luvan Uuronluoman 
asumiseen v. 1696. Uuron lisäksi syntyi luoman varrelle Talvitie, joka oli 
kuitenkin kauan autiona. Tarkasta tuli uudistila muutamaa vuotta myö
hemmin, kun Puskan isäntä Matti Jaakonpoika näyttää siirtyneen Tark
kaan ja jättäneen Puskan pojalleen.15

Miedonkylään muodostui 1680-luvulla kaksi uudistilaa Sorvari ja Toi-
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K a u h a jo e n  a su tu s  v. 1652 .
T a lo t: P ä n tä n e e l lä  p o h jo i s e s t a  e te lä ä n  j o e n  v a se m m a lla  p u o le l la  N irva , 
K e tu r i  ja  K a a r le la , o ik e a l la  ra n n a lla  K y y n y , H a ik o la  ja  R a h k o la , M ie d o s 
sa  H a r ja n  ta lo , K a u h a jo e l la  j o e n  v a se m m a lla  ra n n a lla  T urja , E n o , M a ttila , 
F ilp p u la , K n u u tt i la , P a p p ila , K o k k o ,  L u k k a r in  tu p a , Y r jä n ä in en , H e ik k i 
lä, R a u sk a , S e p p ä , K o r h o n e n  ja  K ö n n ö , j o e n  o ik e a l la  ra n n a lla  Ik k e lä , A r o ,  
P a n u la , L a u ru n en , P u k k ila , K o s k i  ja  H a v u n e n . T a lo t  o v a t  p a r it ta in  P ä n tä -  
n e e n jo e n  ja  K a u h a jo e n  k a h ta  p u o le n . K a a r le p o r in  k r e iv ik u n n a n  k a r tta  
1652 , e te lä o s a . V a l t io n a r k is to  M H  109/56 M  25/4.

vakka. Sorvarin raivauksen aloitti Juho Sorvari 1660-luvun lopulla Rii- 
pinmaan Pyydyskosken äärelle. Juho joutui käräjöimään useaan otteeseen 
oikeuksistaan, mutta 1680-luvun alussa Sorvarin uudistilan asema näyt
tää vakiintuneen.16

Toivakasta tuli maaherra Graasin päätöksellä uudistila v. 1687. Sen en
simmäinen isäntä Simo Markuksenpoika kuitenkin hylkäsi talonsa muuta
man vuoden kuluttua ja lähti armeijaan. Uusi haltija Reko Mikonpoika 
raivasi muutamassa vuodessa yli 3 tynnyrinalaa peltoa ja 20 rinninalaa 
niittyä. Uudistilasta tuli 1/4 manttaalin perintötila v. 1703.17

Yhä kauempaa oli Kauhajoen kappelin uudisasukkaiden etsittävä asuin
sijansa. Kauhajärvi esiintyy ensi kerran lähteissä v. 1675, jolloin siellä 
asusteli hevoskaupoissa velkaantunut Juho Juhonpoika. Vasta hänen poi
kansa entinen sotilas Tuomas Juhonpoika sai luvan uudistilan raivauk- 8
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” E n t is e e n  a ik a a n  ta p a s i  p i tk i l lä  m e t tä p e r i l lä  v ie lä  o ik e in  m ie le n k iin to is ia  
v a n h a n k a n s a n  ta lo ja . S e lla is ia  k u in  V a k k u r i . . .”  S a m u li P a u la h a r ju n  p i i r 
r o s  ja  t e k s t i .  V a a sa  2 7 3 / 2 3 .1 1 .1 9 3 5 . V a lok . K e i j o  J a a k o la  1986 .

seen v. 1682. Kauhajärven todettiin olevan ”hyvä torpanpaikka, vaikkei 
vähällä vaivalla ja vähin kustannuksin ylösotettavissa, kivistä maata” . 
Muutaman vuoden kuluttua Tuomas oli raivannut 1 tynnyrinalan peltoa, 
niittyä oli yhtä hevosta ja viittä lehmää varten. Kun tilalla oli lisäksi 
"melko hyvä tervasmetsä” määrättiin se vuodesta 1688 alkaen maksa
maan 1/4 manttaalin veroa.18

Vuosisadan vaihteessa asutettiin Ikkeläjärvi, Nummikoski II, Murhunen 
eli Hietakangas ja Vakkuri eli Peura, joka tuli verolle 1709 sekä Jalasjär
ven Vallinkylään kuulunut Koivuniemi.19 Koivuniemen uudistilan perusti 
Ikkeläjärven rannalle Juuso Matinpoika v. 1694. Kun Juuso haki v. 1700 
lisää vapaavuosia, Koivuniemessä oli 24 kapanalaa kivistä peltoa ja jon
kin verran niittyä. Juuso ei ehtinyt koskaan maksaa veroa Koivuniemestä, 
sillä hän hylkäsi tilansa ja muutti itselliseksi Kauhajärveen. Raivaustyön 
jatkajaksi tuli vuoden 1705 tienoilla Nummijärven kestikievarinpitäjä 
Jaakko Pertinpoika. Parin vuoden kuluttua hän kuitenkin myi uudistilan 
40 kuparitalarilla Kaappo Tanelinpojalle. Vuonna 1710 Koivuniemi oli 
edelleen veronmaksukyvytön tila, josta raivaaja oli muuttanut pois. Uu
deksi yrittäjäksi tuli Antti Koivuniemi, mutta autius jatkui.20

Kaikkien "torpanpaikan etsijöiden” ei toki tarvinnut lähteä aivan kap
peliseurakunnan kaukaisimpiin kolkkiin, tilaa löytyi vielä 1600- ja 1700- 
lukujen taitteessa lähempääkin. Raivaajansa saivat Rahikka (1696), Pii
pari (1690), Kuutti (n. 1700), Laturi (n. 1690) ja Marttila; Kohlun vanha 
autiotila otettiin uudelleen viljelykseen viimeistään vuosisadan vaihtees
sa. Kohlun lisäksi ainakin Laturissa ja Piiparissa oli asuttu jo aikaisem
minkin. Lukkari Juho Pekanpoika oli itsellisenä Laturissa v. 1690, ja Tuo
mas Heikinpojan tullessa sinne se oli kruununautio. Piipari taas oli ” iki-

114



vanha autio” ; se oli ollut mahdollisesti jonkun armeijan pillipiiparin 
asuinsijana.21 Kuutin perusti Harjalta ostamalleen maalle suutari Mikko 
Pekanpoika.22

Marttila eli Seppä on mainittu uudistilana ensimmäisen kerran v. 1690 
ja perintötilana v. 1700. Uudisasukas tuli Turjan talosta, jonka vävy Mart
ti Pentinpoika muutti Marttilaan. Martti Pentinpoika ja hänen poikansa 
Hannu Martinpoika olivat kumpikin seppiä, ja näin uudesta talosta alet
tiin käyttää sekä isännän nimen että ammatin mukaista nimeä.23 Talo tun
nettiin asiakirjoissa pitkään Seppä-nimisenä, mistä Marttilan muutenkin 
mutkikkaiden alkuvaiheiden lisäksi ovat olleet seurauksena monet se
kaannukset Hyypän Seppäsen eli Sepän kanssa.

Hannu Martinpoika myi esikoisoikeutensa v. 1708 nuoremmalle veljel
leen Simolle, josta tuli Marttilan uusi isäntä. Simo avioitui leskeksi jää
neen Aron tyttären Agneta Simontyttären kanssa. Simo Martinpoika kuo
li jo v. 1719, jolloin isännyys järjestettiin uudelleen. Emäntä Agnetan veli, 
Aron isäntä Jaakko Simonpoika, tuli hoitamaan Marttilaa, ja Agneta itse 
palasi Aroon, jota alkoi isännöidä hänen vävynsä. Marttilan perintöoikeus 
kuului kuitenkin Simo Martinpojan ja Agneta Simontyttären 8-vuotiaalle 
Hannu Simonpojalle. Jaakko Simonpoika joutuikin lunastamaan Hannu 
Simonpojan ulos talosta. Agneta Simontytär ja Hannu Simonpoika myi
vät perintöoikeutensa 200 kuparitalarilla v. 1726. Viimeksi mainitun setä 
Hannu Martinpoika sai samassa yhteydessä irtaimistoa, koska "Seppä jäl
leen joutuu pois suvulta” . Jaakko Simonpoika ja Hannu Martinpoika 
suunnittelivat myöhemmin sukujensa yhdistämistä sopimalla lastensa kes
kinäisestä avioliitosta. Vanhempien pettymykseksi lapset avioituivat kum
pikin omalle taholleen, joten Marttila jäi Arosta tulleen Jaakko Simonpo
jan ja tämän jälkeläisten isännyyteen.24

Edellä on esitelty vain sellaisia uudistiloja, jotka kehittyivät elinkelpoi
siksi. Läheskään kaikki raivaajat eivät onnistuneet oman tilan luomises
sa, sillä katovuodet, pedot, sota ja isonvihan aika olivat monille uudistilal- 
lisille ylivoimaisia esteitä. Monta tuloksetonta yritystä teki mm. Ikkelän 
poika Antti Aukustinpoika, joka yritti viljelykseen Isonhaasionluomansuu- 
ta sekä paria vuotta myöhemmin Ponsiluoma-nimistä raiviota ja Niemen- 
autiota. Uudistilat olisivat kuitenkin olleet naapurien mielestä liian lä
hellä heidän rajojaan, ja lopulta kruununvouti päättikin sijoittaa Antin 
Piiparin isännäksi. Antti ei kuitenkaan viihtynyt sielläkään pitkään, vaan 
muutti ilmeisesti Vähänkyrön Ventelään.25

Edellisen veli Sipi Aukustinpoika raivasi Ihrolahden uudistilan, mutta 
taloa siitäkään ei tullut. Tyhjäksi jäi myös renkimies Tyni Matinpojan yri
tys Luhtaluomansuun asumiseksi, sillä Tyni katsoi parhaaksi palata muu
taman vuoden uurastuksen jälkeen perintötaloonsa Nummikoski II:een.26

Voimakas asutustoiminta nautti 1600-luvun lopulla myös valtiovallan 
suosiota. Hopmannit ja maaherrat antoivat auliisti uudistilan raivauslu- 
pia, vaikka naapurit olisivat vastustaneetkin uuden yrittäjän tuloa. Seu
rauksena oli runsaasti käräjöintejä omistusoikeuksista yleensä ja rajoista
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erikseen. Puskanaution viljelykseen otto siirtyi useita vuosia, vaikka hop- 
manni olikin antanut siihen luvan, sillä paikallinen tutkijalautakunta vas
tusti hanketta. Pentti Paavonpoika Könnö syytti naapurikseen asettuvaa 
Jorrenmaan (Pantin) uudisasukasta Heikki Tuomaanpoikaa siitä, että tä
mä "sulkee pois hänen karjansa ikimuistoiselta laitumelta” , ja Pertti 
Knuutinpoika Harja vaati korvauksia Kalalahden uudisasukkaalta Mark
ku Hannunpojalta, koska tämä oli niittänyt luvatta heiniä Harjalle kuulu
valta niityltä: Markku sai sakkoja.27

Useimmiten uudisasutuksesta syntyneet riidat ratkottiin siten, että asi
anomaiset pyysivät oikeusviranomaisia, tavallisesti lautamiehiä, suoritta
maan tarkastuksen, jonka tulokseen oli viisainta tyytyä. Oikeus määräsi 
suhteellisen harvoin riitapukareille sakkoja. Sen sijaan todettu vahingon
teko, kuten juuri heinän niittäminen toisen maalta, määrättiin maksetta
vaksi sakon uhalla.28

Uusien talojen synty oli valtion edun mukaista, sillä veroista suurin osa 
maksettiin manttaalien mukaan. Valtio edistikin asutustoimintaa myöntä
mällä uudistiloille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan vapaavuosia 
veron maksusta. Tätä etua uudistilat käyttivät ahkerasti hyväkseen. Niin
pä esim. Ilmajoen kesäkäräjillä v. 1700 oli ainakin 12 kauhajokelaista uu- 
distilallista anomassa vapaavuosia tai selvittelemässä muita oikeuksiaan. 
Tavallisesti oikeus myönsi hakijalle 2—5 vapaavuotta, mutta usein kesti 
kauemminkin, ennen kuin tilan voitiin katsoa selviytyvän veroistaan. Var
sinkin sotien aikana vapaavuosia myönnettiin runsaasti.29

Aina ei kruunun silmä ulottunut kaukaisimpiin erämaan asujiin. Rai
vaaja saattoi elää rauhassa kymmenkuntakin vuotta, ennen kuin virka
miehet huomasivat vaatia "ulostekoja” . Näin esim. 30 km:n päässä kirkol
ta sijaitseva Nummikoski oli veroton uudistila vuodesta 1672 vuoteen 
1686. Samanlaista vapautta nauttivat myös Äijö ja Kalalahti.30

Kauhajoen kappelin alueella 1600-luvun lopulla suoritettu uudisraivaus 
tuotti kauniin tuloksen. Juhana Otenpojan verouudistuksen jälkeen v. 
1608 merkittiin maakirjaan 6 taloa Päntäneeltä, 18 taloa Kauhajoelta ja 
Harjan talo Miedosta. Vuonna 1711, jolloin isoviha oli vielä edessäpäin, 
oli myöhemmistä taloista pantu alulle Päntäneellä 13, Kauhajoella 41 ja 
Miedossa 3. Talojen määrä oli nousemassa 25:stä 57:ään. Viimeiseen lu
kuun sisältyvät kaikki uudet tilat, jotka vero- ja manttaaliluetteloihin on 
merkitty huolimatta siitä, kykenivätkö ne tuolloin verojaan maksamaan.31

Suurin osa 1600-luvulla syntyneistä taloista maksoi 1/4 manttaalin ve
rot, mutta joukossa oli jokunen 1/6 manttaalin talokin, ja vain Kaura oli 
arvioitu 1/3 manttaalin taloksi. Kauhajoen suurimmat talot olivat edel
leen Miedonkylän 1 manttaalin Harja ja Kauhajoen 2/3 manttaalin Knuut
tila ja Aro.32

Kauhajoen asutus laajeni 1600-luvun lopulla kappelin reuna-alueille. 
Asutus vakiintui Nummijärvelle ja Nummikoskelle sekä Ikkeläjärvelle, 
Kauhajärvelle ja Uuroon. Hyypän ja Kauhajoen alapään asutus tiheni 
huomattavasti, ja Päntäneen tilaluku kaksinkertaistui. Päntäneen uudisti
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loista tosin muutamat olivat kymmenien vuosien aikana metsittyneitä 
vanhoja raivioita, joita ei koskaan ollut merkitty maakirjaan mutta jotka 
nyt perattiin uudelleen viljelykseen.

Suuret nälkävuodet 1690-luvun puolivälissä eivät kyenneet pysäyttä
mään uudisasutusta, mutta seuraavalla vuosikymmenellä alkanut suuri 
Pohjan sota ja sitä seurannut isoviha olivat ylivoimaisia esteitä raivaajil
le, eikä maksukykyisiä taloja enää syntynyt. Monet vanhatkin talot autioi
tuivat ja vaihtoivat omistajaa, kuten isonvihan yhteydessä on tarkemmin 
esitetty. Normaalien olojen palautuminen ja suurvaltakaudella syntynei
den uudistilojen vakiintuminen kestivät kymmeniä vuosia. Vasta uusien 
tuulien puhaltaessa 1700-luvun puolivälissä asutustoiminta pääsi taas to
den teolla jatkumaan.

T a u lu k k o  13. K a u h a jo e n  ta lo lu v u n  k e h i t y s  160 0—1 7 0 0 -lu v u illa

v. 1608 1641 1661 1681 1708
Kauhajoki 18 18 20 23 36
Päntäne 6 6 6 10 13
Mieto 1 1 1 3 3

yht. 25 25 27 36 52

v. 1725 1762 1774 1795 1808
Kauhajoki 39 40 44 46 48
Päntäne 13 13 13 13 13
Mieto 3 2 2 2 3

yht. 55 55 59 61 64

Lähde: VA 4857—9630. Uudistilat puuttuvat, samoin Sorvari v. 1762—1795, Jalasjärven 
Vallinkylään kuulunut Koivuniemi on mukana Kauhajoen luvuissa koko ajan.

R in ta -K e tu r in  a ita n  lu k k o . V a- 
lo k . K e i j o  J a a k o la  1980 . :#sa»
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Asutus isostavihasta Suomen sotaan

Hidas asutuskausi isonvihan jälkeen

Isonvihan jälkeiset pari kolme vuosikymmentä kuluivat vahinkojen kor
jaamiseen ja uudistilojen voimistumiseen. Uusia taloja ei syntynytkään 
1700-luvulla enää kuin muutamia. Isännät varjelivat entistä tarkemmin 
tervasmetsiään, eikä uudisasukkaaksi ollut yhtä helppo päästä kuin aikai
semmin. Valtiokaan ei katsellut "metsänhaaskaajia” kovin suopeasti.1

Muutama uudisasukas sentään löysi vastuksista huolimatta metsäpals
tan, johon voi peltonsa raivata. Ennen suurta uudistusta, isoajakoa, 1700- 
luvulla Kauhajoelle syntyivät Kangasniemen ja Hautaniemen uudistilat v. 
1757 sekä Jokimäen ja Heikkurin tilat v. 1760. Kestin uudisraivauksen 
aloitti vuoden 1790 tienoilla Nummikosken torpparin poika Joonas Si- 
monpoika. Aivan vuosisadan lopussa perustettiin Lammin ja Koivumäen 
uudistilat.

Koivumäen asuttamiseksi näyttää ensimmäinen yritys tehdyn jo v. 
1700, jolloin Taneli Valentininpoika asettui uudisasukkaaksi Säkkijärven 
rannalle. Viittä vuotta myöhemmin Tanelille myönnettiin lisää vapaavuo
sia, sillä villieläimet olivat tappaneet häneltä kuusi (6) hevosta ja lisäksi 
muuta karjaa!2 Pian tämän jälkeen Taneli ilmeisesti luopui yrityksestään, 
koska Koivumäki hävisi asiakirjoista kokonaan. Vuosisadan lopulla Panu
lan entinen renki Matti Erkinpoika ryhtyi raivaamaan Koivumäkeä uudel
leen, ja uudistilasta kasvoi talo parissa kymmenessä vuodessa. Lammin 
taloon Nummijärvelle asettui ensin vähäksi aikaa Jaakko Pekanpoika ja 
sitten entinen sotilas Kaappo Gröndahl.3

Aikaa myöten uudistiloista kehittyi kruununtiloja, joista Kangasniemi, 
Lammi ja Kesti olivat 1/8 manttaalin ja Koivumäki 1/4 manttaalin, muut 
1/6 manttaalin taloja.4

Kauhajoen uudisasutus 1700-luvulla jäi kovin vähäiseksi moniin mui
hin pitäjiin verrattuna. Samaan aikaan kun Jalasjärven taloluku kasvoi uu
disasutuksen myötä yli kolminkertaiseksi, Kauhajoelle tuli vain kym
menkunta uutta taloa.5 Naapuripitäjien erilainen kehitys johtui paljolti 
siitä, että Kauhajoki oli pääosin asutettu, tosin harvaan, jo edellisellä vuo
sisadalla, kun taas Jalasjärvellä oli laajoja alueita kokonaan vailla asutus
ta. Kauhajoen asutuskehitys 1700-luvulla onkin hyvin samanlaista kuin 
Ilmajoen ja Kurikan vastaava kehitys.6

Uudistilojen määrä ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa Kauhajoen kehi
tyksestä puheena olevana ajanjaksona. Kauhajoen peltojen laajentumisen 
taustalla onkin paljon tärkeämpänä v:n 1747 halkomisasetus, joka salli ta
lojen jakamisen 1/8 manttaalin ja sitä pienempiinkin osiin, jos talo vain 
jakamisen kesti ja säilyi elinkelpoisena. Samana vuonna valtio antoi va
kuutuksen myös siitä, ettei perintömaalle perustettuja torppia panna ve
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rolle. Isojako puolestaan selvensi joskus hyvinkin epäselvät omistussuh
teet ja vauhditti näin sekä talojen jakamista että torppien perustamista.7

Talojen halkominen asutuksen väylänä

Isonvihan jälkeen uudistiloja syntyi vain muutamia. Sen sijaan talojen 
halkominen pääsi alulle jo 1700-luvun puolivälissä heti halkomisasetuk- 
sen voimaantulon jälkeen. Jo ennen isonjaon toimittamista Kauhajoella 
halottiin ainakin seuraavat talot: Koski 1747, Korhonen 1748, Pukkila 
1750, Heikkilä ja Filppula 1756 sekä Kokko 1758, Yrjänäinen 1759, Halko 
1761, Ikkelä 1763, Aro ja Kauhajärvi 1765, Pantti 1768, Rauska ja Äijö 
1771. Harja oli käytännössä jaettu heti isonvihan jälkeen, vaikka varsinai
nen jakolupa annettiin vasta 1734.8

Isonjaon toteuttaminen lisäsi talojen halkomista edelleen. V. 1775—94 
halottiin mm. Knuuttila, Iso-Aro (kolmeksi), Laurunen, Mattila eli Vähä- 
Aro, Marttila, Kala(lahti), Seppänen, Turja ja Laturi. Vuoteen 1795 men
nessä Kauhajoen talonpoikaistalouksien luku oli noussut vuoden 1711 
57:stä 85 "savuun” . Halkomattomia taloja olisi ollut vain 61. Lukuun si-

L a m m in  p o r s tu a n o v i .  S a m u li  
P a u la h a r ju n  p i ir r o s . V aa sa  44/ 
1 5 .2 .1 9 3 6 . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  
1 98 6 .
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K a r t ta  o n  la a d it tu  Is ra e l  W ä n m a n in  175 2 — 69 p iir tä m ä n  ja  m y ö h e m m in ,  
u u s itu n  k a r ta n  p o h ja lta . K a r t ta  o n  V aa sa n  M a a n m it ta u s k o n tto r in  a r k is 
to s s a . P iir t . M a r ja le e n a  K o iv is to .

sältyvät kaikki manttaaliluetteloon merkityt talot. Vuonna 1808 talollissa- 
vujen määrä oli kohonnut 87:ään.9

Talojen halkomisten myötä syntyivät Kauhajoelle ja koko Etelä-Pohjan
maallekin tyypilliset etuliitteillä varustetut talonnimet, kuten Yli- ja Ala-
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Panula, Yli- ja Ala-Harja, Yli- ja Ala-Seppänen jne. Seuraava vuosisata 
toi lisää etuliitteitä: Rinta-, Ranta-, Mäki- ym.

Useimmat halkomiset näyttävät tapahtuneen kihlakunnan oikeuden 
päätöksellä, mutta kaikki jakamisperusteet eivät ole tiedossa. Kaikki hal
komiset eivät jääneet myöskään pysyviksi, vaan taloja yhdistettiin uudel
leen. Mm. Filppula ensin jaettiin, sitten yhdistettiin, kunnes taas pian ja
ettiin.10

Talojen halkomisessa on selvästi havaittavissa "maanluonnon” vaiku
tus: perintötilat voitiin jakaa oma-aloitteisesti ja omatoimisestikin, mutta 
kruununtilat oli ensin lunastettava perintötiloiksi, ja vasta sen jälkeen ne 
saatiin jaetuksi. Siellä missä isonvihan aikana talot olivat joutuneet kruu
nulle, tilojen halkominen alkoi vasta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla. 
Päntäneen talot olivat pitkään kruunulla, ja sen vuoksi niiden halkomi
nen siirtyi myöhemmäksi. Vuosisadan loppuun mennessä vain Haikola jaet
tiin kahtia.11

Perintötilat ja kruununtilat

Suuren Pohjan sodan aikana monet perintötilat romahtivat ja joutuivat 
verorästeistä kruunulle. Tämä merkitsi sitä, että talollisväestö ei ollut 
enää yhtä tasa-aineksista kuin 1600-luvulla. Kruununtilallisten oikeudet 
pitäjän asioihin ja velvollisuudet veronmaksuun olivat samanlaiset kuin 
perintötilallistenkin, mutta omistusoikeus tilaan puuttui. Viranomaiset 
voivat halutessaan määrätä kruununtalonpojan lähtemään tilaltaan uu
den isännän tieltä. Toisaalta viranomaiset voivat pitää kruununtilalla sel
laisenkin isännän, joka olisi muuten joutunut väistymään. Näin tapahtui 
mm. Kauran kruununtilalla v. 1700. Vaasalainen kauppias Jaakko Mikon- 
poika vaati kruununrästejä vastaan vapaata hallintaoikeutta Kauraan. Ti
laa parhaillaan asuva Tuomas Mikonpoika olisi pitänyt samalla tuomita 
lähtemään talosta. Lautamiehet ja käräjärahvas kielsivät kuitenkin Jaak
ko Mikonpojan omistusvaatimukset, koska Kaura oli vanha kruununtila, 
jonka omistusoikeutta ei rästien vuoksi ilman muuta voitu eikä ilmeisesti 
haluttukaan vaihtaa.12 Kruununtila olikin lähinnä valtion vuokratila: val
tio määräsi, kuka tilalla sai asua ja miten sitä piti viljellä. Metsän käyttö
oikeus oli paljon rajoitetumpi kuin perintötilalla, eikä kruununtalonpoika 
saanut vapaasti myydä peltojenkaan tuotteita.13

Kruununtalonpoika sai luvan lunastaa perintöoikeuden tilaansa maksa
malla kruunulle 6 vuoden veroa vastaavan summan. Vuodesta 1741 al
kaen omistusoikeuteen riittivät 3 vuoden verot. Sota ja pikkuviha siirsi
vät kuitenkin perinnöksioston alkamista useita vuosia. Olojen taas rauhoi
tuttua kruununtilalliset käyttivät lunastusoikeutta ahkerasti hyväkseen. 
Maanluonnon muutokset näkyvät seuraavasta tilastosta. Sellaiset tilat, 
joilla on sekä kruununluontoista että perintömaata, on tilastoitu suurem
man maanluonnon mukaan.
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T a u lu k k o  14. M a a n lu o n to  1 7 0 0 -lu v u lla  (p e r in tö t i la t , k r u u n u n tila t , u u d is 
tila t)

1708 1725 1762
P kr u P kr u P kr u

Päntäne 2 11 - 3 10 — 3 10 —

Kauhajoki 23 13 5 25 14 3 21 19 3
Mieto 1 2 - 1 2 - 1 1 -

yht. 26 26 5 29 26 3 25 30 3

1774 1795 1801
P kr u P kr P kr

Päntäne 9 4 — 13 — 12 1
Kauhajoki 31 13 1 39 7 40 8
Mieto 1 1 - 2 - 3 —

yht. 41 18 1 54 7 55 9
Lähde: VA 9249, 9278, 9429, 9472, 9542; Vuoden 1801 tilasto perustuu varallisuusluetteloon 

VA FR 75—76. Sorvari puuttuu tilastoista v:lta 1762—1795. Koivuniemi on mukana 
koko ajan.

Isonjaon aikainen verollepano v. 1764 näyttää innostaneen isäntiä lunasta
maan tilansa perinnöksi, sillä niin selvästi perinnöksiosto ajoittuu 1760- 
ja 1770-luvuille.

Päntäneen tiloista vain Rahko säilytti koko 1700-luvun ajan perintöoi
keutensa. Kaarlela selvisi vuosisadan puoliväliin saakka hyvin, mutta jou
tui sitten joksikin aikaa kruunulle. Perintöoikeuksien lunastuksen aloitti
vat Halko ja Tarkka v. 1762. Pian seurasivat Uuro, Kyyny ja Kaarlela 
1769, Möykky 1771 sekä Käyrä ja Keturi 1770.

Kauhajoella kruununtiloja oli suhteellisesti vähemmän kuin Päntäneel- 
lä, mutta lukumääräisesti enemmän. Perinnöksilunastuksen aloittivat v. 
1765 Kohlu ja Laturi. V. 1769 maanluontoa vaihtoivat Rahikka, Kuutti, 
Nummikoski I, Rauska, Pantti ja Könnö sekä seuraavana vuonna Juoni.14

Vuosisadan päättyessä Kauhajoella olivat pappien ja muiden virkamies
ten puustellien lisäksi vain muutamat uudet tilat, kuten Heikkuri ja Kesti 
sekä Koivumäki ja Lammi, kruunulla. Nirvan Hannu-isäntä taas oli har
rastanut enemmän rahanlainausta ja ilonpitoa kuin talonasumista. Seu
rauksena oli sitten perintötilan joutuminen kruunulle.15 Muurahainen puo
lestaan oli ollut koko olemassaolonsa ajan kruununtila.16

Kruununluontoista maata kuului toki moniin perintötiloihinkin. Sitä oli 
muodostunut mm. kruununtilojen perinnöksioston ja uuden verollepanon 
yhteydessä. Manttaaleina kruununluontoisen maan osuus oli vähäinen, 
mutta kiusallinen, koska perintöoikeudet liikamaihin oli ostettava.17
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Torpparilaitoksen synty

Torppien perustaminen

Torppien perustaminen kuului vanhastaan kruunun ja aatelin etuoikeuk
siin. Tavallinen talonpoika ei saanut ottaa tilallensa vuokraviljelijöitä. La
ki ei sitä tosin kieltänyt, mutta 1600-luvulta alkaen lain tulkinta oli kiel
teinen.

Valtion ja aatelisten ohella myös pappilat, sotilas- ja siviilivirkatalot se
kä vuodesta 1664 alkaen kestikievarit saivat perustaa torppia. Kauhajoen 
vanhin torppa on Nummijärven kestikievari. Simo Antinpoika oli saanut 
torpan ilmeisesti uudistilakseen joskus 1660-luvulla, mutta Simo ei jaksa
nut raivata Nummijärvestä omaa tilaa, vaan viranomaiset päättivät tehdä 
siitä kestikievarin. V. 1680 Simo Antinpoika myi tilan Jaakko Pertinpojal- 
le, joka piti siinä kestikievaria. Muodollisesti kestikievari säilyi verova
paana kruununtorppana.1 Nummijärven kestikievaritorpasta kasvoi myö
hemmin itsenäinen talo.

Perintötalojen maille torppia ilmestyi varsinaisesti vasta 1700-luvun jäl
kipuoliskolla. Sotilastorpat tulivat jo aikaisemmin ruotujaon myötä, mut
ta ne käsitellään toisessa yhteydessä, vaikka ne lienevätkin varsinaisen 
torpparilaitoksen esikuvia. Sotilastorppien asema ja perustamistarkoitus 
oli kuitenkin kokonaan toinen kuin tavallisten torppien.2

Talonpojat eivät olleet halukkaita perustamaan torppia, koska se olisi 
aiheuttanut ajan mittaan verojen korotuksen. Vasta kun valtiovalta v. 
1747 vakuutti, ettei perintömaille perustettuja torppia panna verolle, 
talonpojatkin alkoivat vähitellen omaksua torpparilaitoksen lastensa 
tulevaisuuden turvaksi ja työvoimapulansa ratkaisuksi. Kruunun tilalli
set saivat torppien perustamisoikeuden parikymmentä vuotta myöhem
min.3

Vanhimmat 1760-luvulla perustetut torpat olivat usein ns. sukulaistorp- 
pia, joilla haluttiin turvata isännän nuorempien veljien tai sisarten perhei
den tulevaisuus. Kauhajoella Laurunen perusti ensimmäisen torppansa vä
vylleen ja Kiviluoman torpparista tuli aikanaan Kiviluoman isäntä. Koh- 
lun, Turjan ja Vakkurin talojen torpat oli perustettu tyttärien perheille. 
Toisaalta Laturin ja Juonen ensimmäisten torppien isännät olivat ilmei
sesti renkimiehiä. Jo 1760-luvulla torppia oli lisäksi ainakin Iso-Arossa, 
Knuuttilassa, Mattilassa, Kokossa, Yrjänäisessä, Ikkelässä, Filppulassa, 
Kalalahdessa, Heikkilässä ja Möykyssä.4

Monet 1700-luvun lopun torppareista olivat alkuaan renkimiehiä tai vie
raan palvelukseen siirtyneitä talojen poikia. Innokkaita torpanraivaajia 
riitti, ja talot tekivät auliisti vuokrasopimuksia. Knuuttilassa oli jo v. 
1800 kahdeksan torppaa, Yli- ja Ala-Filppulassa seitsemän, samoin Yrjä
näisessä. Heikkilän kahdessa talossa oli yhteensä kymmenen torppaa.5
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Suuret luvut osoittavat suurimpien talojen oivaltaneen jo Ruotsin vallan 
lopulla torppien taloudellisen merkityksen.

Torpparilaitoksen alkuaikojen kehitys näkyy seuraavasta eri lähteistä 
kootusta tilastosta. Vaikka tilasto ei olekaan tarkka, se osoittaa silti sel
västi kehityksen suunnan.

T a u lu k k o  15. K a u h a jo e n  to r p a t  1 7 6 2 — 1810

1762 -74 CO
 

1—
1 -88 -95 1800 1810

Päntäne 1 2 6 12 18 21
Kauhajoki 4 18 34 74 89 96
Mieto - - - 3 4 3

Yht. 5 20 40 89 111 120 126

Lähteet: Va 9429, 9472; VA FR 75—76 varallisuusvero 1800; KKi A I Aa 2 ja 3 rippik
1748—95, II Dg 1 väkilukutaulu 1808—10

Torppien määrä kasvoi huomattavasti nopeammin kuin talojen. Torppari- 
talouksia oli jo 1780-luvun lopulla yhtä paljon kuin talonpoikaistalouksia- 
kin, vaikka talojen halkominen olikin ollut vilkasta. Ruotsin vallan ajan 
päättyessä torppia oli jo selvästi enemmän kuin taloja. Isonjaon toteutta
minen 1770-luvulla vauhditti torppien perustamista, kuten oli vauhditta
nut myös talojen halkomista. Toisaalta talojen halkominen 1760—70 -lu
vuilla aiheutti sen, ettei niitä voitu tai haluttu jakaa heti uudelleen, vaan 
vuosisadan viimeisellä neljänneksellä talojen nuoremmat pojat ja vävyt 
oli osoitettava torppiin.

Kontrahdit ja toimeentulo

Torpan perustamiseen liittyi aina sopimus, kontrahti, joka oli joko suulli
nen tai kirjallinen. Vanhimmat sopimukset lienevät olleet paljolti suulli
sia, ja vielä 1900-luvun alussakin mm. kaikki Ala-Knuuttilan torpat oli
vat suullisen sopimuksen varassa. Ensimmäiset kirjalliset torpankontrah- 
dit ovat nekin peräisin jo 1770-luvulta. Tiedot vanhimmista sopimuksista 
ovat säilyneet pääasiassa käräjäpöytäkirjoissa.

Juonen talon Hakalan torppa perustettiin v. 1776. Tila jäi tuolloin Jaak
ko Antinpojalle ja velimies Iisakki sai torpan sekä sievoisen summan rii- 
kintalareita korvaukseksi perintöosuudestaan. Torpan piti tehdyn kauppa
kirjan mukaan periytyä neljä polvea torpparin lapsille. Hakalan torppa 
oli siis tyypillinen sukulaistorppa. Sen matkaanlähtöä tuettiin päätalosta, 
vaikka korvaussummasta jäikin 150 riikintalaria maksamatta.6

Juho Martinpoika Uuro sai torpan niin ikään veljeltään Yrjöltä 
10.3.1778 tehdyllä varsin yksityiskohtaisella kontrahdilla. Sopimuksen
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A
T a lo ll in e n  
Y r jö  M a r tin p o ik a  
U u ro  1778

T o r p p a r i
J u h o  M a r tin p o ik a  
U u ro 1778

mukaan torppari sai eliniäksi haltuunsa torpan rakennukset ja raivaa
mansa pellot sekä tarkasti rajatut niityt ja nevat. Metsää sai käyttää koti
tarpeiksi ja lehdesten tekoon, mutta ei myyntiin. Juho Martinpoika sai 
vaimoineen elää torpassa ilman maksua, mutta heidän kuolemansa jäl
keen torpan rakennukset ja kiinteistöt jäisivät talollisen lapsille. Kärä
jöinnin jälkeen näin myös tapahtui ja uusi sukupolvi teki kontrahdin sa
masta torpasta 16.10.1806. Iisakki Juhonpoika Uuro luovutti torpan veljel
leen 3:1 riksin vuotuista korkoa vastaan. Torpparin tuli lisäksi olla vuosit
tain apuna tervahaudan panossa.7

Molemmat edellä kuvatut kontrahdit edustivat sukulaistorppia. Matti 
Jaakonpoika Harja puolestaan luovutti torpan perheen ulkopuoliselle Kal
le Eliaanpojalle 23.6.1777 päivätyllä kontrahdilla. Kallen oli tehtävä päi
vätyö taloon aluksi joka 4. viikko, mutta ”kun torppa olisi paremmin vil
jelty” , päivätyöt lisääntyisivät. Torppa tuli aikanaan "paremmin viljellyk
si” eli peltoa raivattiin lisää, sillä Suomen sotaa edeltäneinä vuosina päi
vätyö, taksvärkki, tehtiin joka 3. viikko.8

Säilyneistä torpankontrahdeista voi päätellä, että ne tehtiin ainakin su- 
kulaistorpissa usein torpparin ja hänen vaimonsa eliniäksi. Myöhemmin 
yleistyi 50 vuoden määräaika. Torpparin oikeuksiin kuului yleensä pellon- 
raivausoikeus, mutta metsänkäyttö oli rajoitettu poltto- ja tarvepuihin. 
Vastineeksi torppari teki taksvärkkiä, joka vaihteli tavallisesti parista vii
kosta 7—8 viikkoon vuodessa. Sukulaistorpissa ei läheskään aina ollut 
taksvärkkiä lainkaan, ja joskus se korvattiin rahalla joko vuosivuokrana 
tai kertasuorituksena. Päivätöiden lisäksi saattoi torpparilla olla muita 
tehtäviä, kuten tervahaudan tekoa. Valmiin torpan vuokra oli yleensä suu
rempi kuin raivattavan torpan, jonka vastine kasvoi peltojen kasvun myö

Torppien vuokrasopimukset eivät olleet torpparilaitoksen ensimmäisten 
vuosikymmenien aikana raskaita. Päätalo saattoi usein tukeakin sukulais- 
torppansa alkuunpääsyä, kuten edellä kävi ilmi. Helpolla torppari ei silti 
missään tapauksessa päässyt, sillä torpan raivaaminen usein täyteen met
sään vaati jo melkoisen työpanoksen. Vaikeinta oli niillä, jotka pyrkivät 
nousemaan palkollisluokasta torppareiksi. Heillä ei ollut kotitaloa eikä 
siitä saatua perintöä taustatukena.10

Torpparien hyvinvointi riippui paljolti heidän omasta ahkeruudestaan 
raivata peltoa ja hoitaa karjaa. Lisätuloja torppari voi hankkia mm. mo-

tä.9
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nissa käsityöläisammateissa. Aiemmin mainitun Hakalan torpan väki tun
nettiin paitsi tarmokkaiksi ja säästäväisiksi maanviljelijöiksi myös erin
omaisiksi erämiehiksi, jotka pitivät monen sukupolven ajan sudet ja 
muut pedot loitolla Hautalankylästä.11

Vuoden 1800 varallisuusverotuksessa torpparit luokiteltiin järjestään 
köyhiksi, koska he eivät omistaneet maata kuten talolliset. Varattomia 
torppareiden ei silti tarvinnut olla. Ruotsin vallan ajan lopun torpparei- 
den elintasosta antavat viitteitä ne korvausvaatimukset, joita kauhajoke
laiset esittivät Suomen sodan tuhoista v. 1808. Torppari Matti Heikkilän 
menetykset olivat: 5 lehmää, 2 hiehoa, 10 lammasta, 4 kyynärää kangasta 
ja 100 parmasta heiniä. Pantin torpparin Matti Juhonpojan talouteen taas 
kuului ainakin 7 lehmää, 1 sonni ja 2 vasikkaa. Useilta muilta torppareil
ta venäläiset veivät 2—4 lehmää ja 5—6 lammasta, joten karjaa torppa
reilla oli elämistä ajatellen kohtuullisesti. Muusta irtaimesta mainitta
koon, että Sorvarin torpparilta Juho Juhonpojalta paloi rakennusten mu
kana mm. 2 työrekeä, 2 perärekeä, kirkkoreki ja 3 maalattua lukollista 
kaappia. Israel Kyynyn omaisuuteen kuului hopeasormus, virsikirja ja 
Uusi testamentti.

Torpparien korvausvaatimukset saattavat olla liioiteltuja, mutta eivät 
sen enempää kuin talollistenkaan. Anomukset osoittavat, että poltettujen 
torppien rakennukset olivat lähes samanarvoisia kuin talollistenkin eikä 
esim. talousrakennusten koossa näyttänyt olevan suuriakaan eroja.12 Kar
keasti ottaen monet torpat olivat pienehköjen talojen vertaisia sekä raken
nuksiltaan että irtaimistoltaan.

K a in a s to n  la a jo i l le  j o k iv a r s im a il l e  k a s v o i  v u o s ie n  m itta a n  v o im a k a s  to r p -  
p a r ia su tu s . K r a n k k a k y lä ä  r a k e n s iv a t  m m . K n u u tt i la n  ta lo je n  to r p p a r it .  
V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1966 .
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Väestörakenne

Maata viljelevä väestö

Kauhajokelaiset elivät maasta ja sen tuotosta. Siksi valtaosa väestöstä 
pyrki maanomistajiksi turvatakseen toimeentulonsa. Myös valtio tuki 
juurtumista maahan. Kauhajoen 1600-luvun asujaimisto koostuikin valta
osalta maanviljelijöistä, talollisista. Palkollisia oli vain vähän.

Asutushistoria on talollisten historiaa. Heidän työnsä tulos näkyi pel
tojen raivauksena ja taloluvun kasvuna. Koko 1600-luvun ajan talol
listen ryhmä oli jokseenkin tasa-aineksinen: kaikilla oli samanlaiset oi
keudet yhteiskunnan jäseninä. Autioitumisen vuoksi tila saattoi jou
tua kruunulle, mutta 1600-luvun jälkipuoliskolla sekin oli harvinais
ta. Aron, Knuuttilan ja Harjan talot taas olivat selvästi muita vauraam
pia ja sen vuoksi myös muita arvokkaampia jo vuosisadan alkupuolel
la.1

Isonvihan jälkeen viljelijäväestö ei ollut enää niin yhtenäinen kuin ai
kaisemmin. Kruununtilallisten määrä oli kasvanut ja tilojen perinnöksios- 
to vaikeutunut. Kokonaan uusia viljelijäryhmiä olivat 1700-luvulla torp
parit, jokunen lamppuoti sekä ruotusotamiehet.2

Itselliset

Talollisten lisäksi Kauhajoella asui ehkä n. 10—20 %  maata omistama
tonta väestöä.3 Heistä itselliset asuivat mökeissä talojen liepeillä ja saat
toivat myös viljellä jotakin, vaikka omistusoikeutta ei ollutkaan. Joita
kuita renkejä ja piikoja oli talojen palkollisina. Ensimmäiset kruunun 
sallimat käsityöläiset, suutarit ja räätälit, ilmestyivät Kauhajoelle 
1600-luvun lopussa. Silloin tällöin käräjöitiin myös irtolaisten majoittami
sesta.

Itsellisiä on henkikirjoihin merkitty muutamia joka vuosi, sillä valtio 
tarvitsi heitä armeijaan. V. 1642 heitä on viisi: Eskeli Heikinpoika, Erkki 
Laurinpoika ja Juho Soikainen sekä Luukas Martinpojan ja Paavo Kön- 
nön lesket.4 Itsellisten määrä vaihtelee henkikirjoissa eri vuosina verotta
jan tarkkuuden mukaan. V. 1651 Kauhajoelle on merkitty 16 itsellistä eli 
puolet koko Suur-Ilmajoen itsellisistä3, mutta v. 1676 heitä on vain 7. Uu
disraivaus tarjosi itsellisillekin mahdollisuuden päästä talollisiksi, sillä 
vuosisadan lopussa manttaaliluetteloissa oli vuosittain vain yksi tai kaksi 
itsellistä. Todellisuudessa heitä oli huomattavasti enemmän.6

Mökin ympärille raivaamiensa peltojen viljelyn lisäksi itselliset kävivät 
talojen töissä. He olivat mm. velvollisia palkan edestä paimentamaan kar
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jaa. Jatkuvien sotien aikana heillä oli alituinen vaara joutua armeijaan, 
mikä osaltaan lienee aiheuttanut sen, ettei heitä kovin herkästi merkitty 
itsellisnimikkeellä henkikirjaan.7

Isonvihan jälkeen itsellisten määrä pysyi alhaisena, sillä sijoittumismah
dollisuuksia oli riittämiin. Tarkkoja tietoja ei ole saatavissa, sillä palkol- 
lispakko teki itsellisten esiintymisen henkikirjoissa lähes mahdottomaksi.8 
Jokusia heitä silti oli. V. 1733 nimismies syytti oikeudessa Matti Panulaa, 
koska tämä oli pitänyt luonaan itsellisenä Jaakko Olavinpoikaa ja hänen 
vaimoaan eikä ollut luovuttanut heitä kappalainen Henrik Hidenin palve
lukseen. Matti Panula puolustautui selittämällä, että Jaakko Olavinpoika 
oli "jonkin verran raihnas toiselta kupeeltaan ja siksi opiskellut räätälin
työtä” ; vaimo oli lapsivuoteessa. Selitykset eivät auttaneet, vaan Jaakko 
ja hänen "terve vaimonsa” määrättiin ryhtymään palkollisiksi.9

Mäkitupa-asutus tuli luvalliseksi v. 1762, mutta itsellisten määrä kasvoi 
aluksi hitaasti: väkilukutaulukoiden alkaessa v. 1810 Kauhajoella oli vain 
29 itsellistä.10

Rengit ja piiat

Suurin osa Kauhajoen taloista tuli toimeen kauan aikaa ilman vakituista 
vierasta työvoimaa, sillä palkollisia merkittiin henkikirjoihin vain muuta
mia. V. 1641 kappelissa oli kaksi renkiä ja kaksi piikaa.11 Kahtatoista 
vuotta myöhemmin Kauhajoen kylässä oli kuusi renkiä ja kuusi piikaa se
kä Päntäneellä yksi piika.12

Rengit ja piiat kuuluivat isäntiensä perheväkeen, ja heidät rinnastettiin 
luetteloissa usein talojen naimattomiin poikiin ja tyttäriin, joten heitä on 
kovin vaikea erottaa toisistaan. Niukoistakin tiedoista päätellen palkollis- 
väkeä joka tapauksessa oli vähän. Renkejä oli vaikea saada aina siihen 
saakka, kunnes irtolaisten suojeleminen julistettiin rikolliseksi. Vuoden 
1664 "Asetos ja Käsky palckaväest ja Palcollisist” on ensimmäinen yritys, 
jolla valtio pyrki järjestämään maaseudun työvoimakysymystä: kaikkien 
työkykyisten miesten, jotka eivät olleet talollisia tai porvareita, oli ruvet
tava palkollisiksi tai sotilaiksi.13 Kuitenkin vain harvoilla taloilla oli va
raa pestata työväkeä. Rengin vuosipalkka suurvaltakaudella (n. 1660) oli 
15—20 kuparitalaria vuodessa eli hevosen hinta. Silti käräjäpöytäkirjoi- 
hin ovat jättäneet jälkensä ainakin Korhosen renki, jauhopalkkaa nautti
va Kosken piika, Knuuttilan ja Turjan rengit sekä Rauskan ja Könnön 
piiat.14

Renkien ja piikojen tärkeyttä osoittavat ne monet riidat, joita heidän 
palvelussuhteeseensa liittyi. V. 1700 renki Juho Pentinpoika oli ottanut 
Jaakko Simonpojalta 1 karoliinin pestin ja 3 karoliinia palkkaa, mutta ei 
mennytkään hänen töihinsä, vaan pestautui Nisius Antinpoika Äijön pal
velukseen. Samoilla käräjillä Simo Aro syytti mietolaisen Heikki Antinpo-
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jän puolesta Matti Martinpoikaa siitä, että tämä oli ottanut 2 kuparitala- 
rin 16 äyrin pestin, mutta palvellut vain 6 viikkoa ja lähtenyt talosta.15 
Renki Jaakko Mikonpoika Rauhahyypästä taas oli ottanut 1 karoliinin 
pestirahan Ikkeläjärven taloon, mutta pestautui samanaikaisesti toiseen
kin taloon, sillä valinnanvaraa oli.16

Säätyläisten työvoiman turvaamiseksi valtio antoi uudet palkollisase- 
tukset vuosina 1723 ja 1739. Ensin mainitussa määrättiin "Ettei yxikän 
Perhen Isändä, muitten wahingoksi, mahda itzellens pestätä usiamba Pal- 
colista, cuin hän cohtulisesti Peldons wiljelemisexi tarwitze” . Tämän mu
kaan neljännesmanttaalin tilalla, joita Kauhajoen talot suurimmaksi osak
si olivat, sai olla vain ’ ’keskencaswoinen Trengi ia yxi Pijca” . Vuoden 
1739 palkollissääntö oli vieläkin tiukempi. Kauhajoella säädöksillä ei ol
lut paljon merkitystä, sillä väestä oli jatkuvasti puutetta eikä taloilla ol
lut isonvihan jälkeen rahaa palkatakaan työväkeä sallittua enempää.17

Palkollissääntö määräsi kuitenkin jokaisen kuulumaan johonkin taloon. 
Pestittömän miehen sai palkata, kuka vain työväkeä halusi ja tarvitsi. 
Jaakko Marttila oli saanut tietoonsa (v. 1745), että renki Mikko Jaakon- 
poika oleskeli ilman pestiä Juho Heikkilän luona, jolla oli muutenkin tar
peeksi palvelusväkeä. Jaakko pyysi oikeutta määräämään Mikko Jaakon- 
pojan rengiksi itselleen, mikä myös tapahtui.18

Kauhajokelaisilla rengeillä olikin todella kysyntää. Ehkä erikoisin ren
gin pestaus tapahtui v. 1741 syksyllä. Silloin nimismies Juho Rein pestasi 
Heikki Knuutinpojan riihi- ja kytöasiantuntijaksi Ruotsiin kolmeksi vuo
deksi 60 kuparitalarin vuosipalkalla. Heikkiä ei kuitenkaan huolittu lai
vaan, ja Ruotsi jäi asiantuntijaa vaille. Nimismies sen sijaan joutui mak
samaan Heikille lupaamansa 60 kup. tai. vuosipalkan, koska tämä oli il
man omaa syytään joutunut pois palveluksesta.19

Vuosisadan loppupuolella joukko renkimiehiä ryhtyi torppareiksi. Silti 
palkollisten lukumäärä alkoi vähitellen kasvaa. 1700-luvulta ei tietoja 
paljon ole, mutta v. 1810 Kauhajoella oli jo 192 renkiä ja 246 piikaa. Lu
kuihin toki sisältyy joukko talollisten poikia ja tyttäriä.20

Palkkansa rengit ja piiat saivat sopimuksien mukaisesti, sillä käräjäjut- 
tuja on vain ani harvoja. Rahan lisäksi palkka saattoi sisältää esim. ter
vaa. Pitkäaikainen palvelus katsottiin ansioksi tuolloinkin. Renki Her
manni Kaaponpoika Ikkelälle oli Aron talosta luvattu 12 vuoden "uskolli
sesta palveluksesta” lehmä, jonka Hermanni käräjöinnin jälkeen saikin. 
Alaikäisten palkanmaksussa oltiin kitsaampia. Sipi Heikinpoika Pantti 
oli ottanut palvelukseensa 13-vuotiaan pojan, jolle oli maksanut palkkaa 
vain karkean paidan ja kaksi paria sukkia. Lautakunta piti poikaa vaat
teiden lisäksi 3 kuparitalarin arvoisena, mikä sekin oli vain vajaa kuudesosa 
aikuisen rengin palkasta.21

Palkollisten, jos keiden, elintaso riippui heidän ahkeruudestaan ja sääs
täväisyydestään. Rikastuminen toisen palveluksessa oli vaikeaa, eikä ete
nemisen mahdollisuuksia ollut juuri muita kuin torppariksi ryhtyminen. 
Jonkin verran maallista omaisuutta palkollisillekin kertyi. V. 1808 sodan 9
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aikana Korhosen renki Antti Esanpoika menetti omaisuuttaan 77 riksin 
edestä. Kasakat veivät häneltä lehmän, vasikan, 6 lammasta, uuden kap- 
rokin ja muuta vaatetavaraa. Renki Samuel Juhonp. Nummikoskelta otet
tiin hevonen, kärryt, 11 lammasta, vasikka ja vaatetavaraa sekä rikottiin 
3 arkkua ja 2 ovea.22 Karja näyttää kuuluneen keskeisenä osana renkien
kin talouteen.

Käsityöläiset

Luontaistalouden aikana useimmat tarvekalut valmistettiin itse. Vain 
muutamia tavaroita ostettiin. Isännän ja emännän olikin oltava käsistään 
taitavia, jos mielivät taloaan kunnolla hoitaa. Varsinaisia ammattikäsityö- 
läisiä kruunu ei maaseudulla sallinut olevankaan ennen vuoden 1680 ase
tusta.23

Käsityöläisiä kuitenkin tarvittiin kielloista huolimatta, ja heitä myös
oli. Kauhajoen ensimmäisiä asiakirjoihin jääneitä ammattimiehiä oli v. 
1667 mainittu satulaseppä Markus Hannunpoika, joka myöhemmin (v. 
1672) asettui uudisasukkaaksi Kalalahteen. Sepän ammattia hän harjoitti 
vielä isäntänäkin, sillä v. 1679 hän lupasi tehdä omista värkeistä satulan 
Hannu Yrjönpoika Turjalle.24

Ensimmäiset pitäjänkäsityöläiset koko Ilmajoelle valittiin v. 1686. Heis
tä ainut Kauhajoella asunut oli seppä Martti Pentinpoika Seppänen eli 
Marttila, joka "pitäjän miesten pyynnöstä” sai vapauden harjoittaa am
mattiaan kappelin tarpeiksi. Martti Pentinpoika oli myös Marttilan uudis
raivaaja. Hänen poikansa Hannu Martinpoika sen sijaan oli v:sta 1706 
päätoiminen seppä, joka luopui esikoisoikeudestaankin Marttilan taloon.25

Seppien tarve näyttää Kauhajoella olleen suurin, sillä heitä oli kaikkein 
eniten. Edellisten lisäksi toimi 1690-luvulla satulaseppänä Kohlun isäntä 
Simo Markuksenpoika, joka hoiti ammattiaan vähän huolimattomastikin, 
sillä korjattavaksi tuotu Heikki Reinin satula oli käräjöitävä takaisin. 
Vuonna 1706 nimismies ja käräjäväki valittivat, ettei "tässä eikä lähipitä- 
jissä” ollut satulantekijää. Tehtävään suositeltiin Ikkeläjärven vaiheilla 
asustellutta itsellistä Matti Aukustinpoikaa, joka on "vanhastaan ollut 
täällä ja harjoittanut samaa ammattia kaikkien tyytyväisyydeksi” . Matti 
saikin maaherra Johan Stiernstedtiltä vahvistuksen pitäjän satulamesta- 
riksi.26

Ensimmäinen kappelia palvellut pitäjänsuutari oli vuodesta 1686 läh
tien Kustaa Pentinpoika, jonka asuinpaikka ei kuitenkaan ole tiedossa. 
Vuonna 1706 kauhajokelaiset pyysivät suutarikseen Päntäneen Keturissa 
asuvaa itsellistä Heikki Olavinpoikaa, joka oli "osoittanut taitonsa ja va
kuutti palvelevansa kansaa rehellisellä työllä” .27

Suur-Ilmajoen pitäjässä oli v. 1712 kahdeksan ammattikäsityöläistä. 
Heistä kolme asui Kauhajoella: suutari Heikki Olavinpoika, satulaseppä
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Matti Aukustinpoika ja pitäjänseppä Hannu Martinpoika Marttila. Viral
listen ammattimiesten lisäksi oli ilman maaherran lupaa toimivia käsityö
läisiä. Tällainen oli mm. vuonna 1710 Laturin itsellinen, pyssyseppä Jaak
ko, jota ei ole käräjillä tehtävään esitetty ja jota ei myöskään ole v. 1712 
käsityöläisluettelossa.28

Käsityöläisten laillisuus oli kruunun päätösten varassa, mikä ei lähes
kään aina soveltunut jokapäiväiseen elämään. Edellä mainituista v:n 1712 
kahdeksasta ammattilaisestakin oli pykälien ja paragraafien mukaan vain 
kolme laillista. Valtiovallan paikallinen edustaja kruununvouti piti kaik
kia kahdeksaa laillisina periessään heiltä pitäjänkäsityöläismaksua ja 
merkitessään heidät veroluetteloihin. Raha ratkaisi enemmän kuin kruu
nun määräykset. Kuinka paljon laittomia ammattimiehiä jäi pois luette
loista, jää selvittämättä, sillä heidät merkittiin joko talollisiksi tai itselli
siksi, kuten edellä on käynyt ilmi.29

Isonvihan vuoksi Kauhajoki, kuten koko Pohjanmaa, tyhjeni käsityöläi
sistä lähes täysin. Isännillä ei ollut rahaa ammattimiesten palkkaamisek
si, eikä heitä ollut liiemmälti tarjollakaan. Autiotilojen viljely houkutteli 
enemmän kuin käsityöläisammatit, vaikka kruunu palkollispolitiikallaan 
helpottikin käsityölaitoksen elpymistä. Joka tapauksessa Kauhajoella asui 
1720-luvun alussa vain yksi käsityöläinen, suutari.30 Vuonna 1733 kappeli 
anoi uutta kenkämestaria, sillä emäkirkon suutariin oli matkaa 4—8 pe
ninkulmaa. Renki Erkki Tuomaanpoika, ”joka oli oppinut pitäjänsuutarin 
käsityön” , pyysi "asianmukaista vapautta ja suojaa” palvella suutarina 
Kauhajokea ja osaa Kurikasta. V. 1737 Erkki Tuomaanpoika kuitenkin 
muutti Vöyrin Maksamaalle ja Kauhajoki oli taas ilman suutaria. Ensim
mäisen isonvihan jälkeisen pitäjänräätälin kappeli sai vasta 1740-luvun 
lopulla.31

Raimo Ranta on selvitellyt väitöskirjassaan ja muutamissa artikkeleis
saan Pohjanmaan käsityöläisiä 1700-luvulla. Hänen mukaansa Kauhajoel
la oli luvallisia käsityöläisiä v. 1721—1801 seuraavasti:

T a u lu k k o  16. K a u h a jo e n  k ä s i t y ö lä is e t  1 7 0 0 -lu v u lla

1723
räätälit sepät suutarit

1
muut

1730 — — - —

1760 1 1 — —

1790 2 2 1 1
1809 1 — _ —

Lähteet: Ranta, Pohjanmaan maaseudun käsityöläiset vuosina 1721—1809 I. Käsityöläiseksi 
pääsy ja käsityöläisten lukumäärä. Helsinki 1978, s. 221, 223, 229 ja 231; Ranta, 
Kauhajoen joulu 1972, s. 31.

Kyseisenä ajanjaksona Kauhajoella työskenteli 13 seppää, 12 suutaria ja 8 
räätäliä. Lisäksi oli erikoisammattilaisia 2 puuseppää, 2 sorvaria, nahkuri
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V y ö h a k a  v u o d e l ta  1777 . V y ö h a a lla  v e d e t t i in  v a n t e e t  a s tia n  y m p ä r il le .  
K a u h a jo e n  M u s e o . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1987.

ja kankuri. Lähes vuosisadan aikana Kauhajoella työskenteli 39 pitäjän- 
käsityöläistä Suur-Ilmajoen 267 ammattilaisesta. Kaukainen kappeli ei 
suuremmin käsityöläisiä houkutellut, vaikka Knuuttilassa oli "torppakin” 
heitä varten. Naapurien, varsinkin Kurikan ja Isonjoen, käsityöläiset saivat 
palvella myös kauhajokelaisia. Toisaalta luvattomia käsityöläisiä oli lähes 
yhtä paljon kuin valtakirjan hankkineita. Lisäksi itsellisten ja torpparien 
kasvavassa joukossa oli taitajia, jotka saivat suuren osan toimeentulos
taan käsitöistä.32

Irtolaiset

Kruunu ahdisteli 1600-luvulla ankarasti irtolaisia ja muita passittomia 
kulkijoita, jotka armeijaan joutumista paetessaan etsivät turvapaikkoja 
Kauhajoenkin metsistä. Kyrön skanssi, sotilasvaruskunta, perustettiin 
varta vasten pyydystämään kiinni Hämeenmetsässä piileskelevät sotilas
karkurit ja rekrytointia karttavat palkolliset. Kauhajokelaiset vastasivat 
kruunun otteisiin hyökkäämällä v. 1658 parikymmenpäisenä joukkona 
skanssin päällikön ja miehistön kimppuun.33

Vuonna 1661 "Kreivillisen Armon” hopmanni Juhana Pietarinpoika 
Forsman julisti, ettei kukaan saa suojella tai pitää luonaan itsellisiä ja ir
tolaisia, jotka kelpaisivat rengeiksi ja piioiksi, 40 mk sakon uhalla. "Sel
lainen irtolaisväki on ilmiannettava ja se joka ei lain mukaisesti ole otta
nut pestiä ja jos hän on mies, pitää hänet ottaa rykmenttiin, jos hän on 
nainen, pitää hänet lähettää residenssiin (Korsholman linnaan) tai Oulun- 
linnaan työhön.”33

Ilmeisesti pitäjällä oleskelikin irtolaisia, koska kirkkoherra Henrik Pel- 
dan piti useita kertoja aiheellisena muistuttaa irtolaisväen majoittamista 
ja vastaanottamista koskevasta kiellosta. V. 1667 kirkkoherra syytti Erkki 
Hannunpoika Kauraa Hämeestä tulleen irtolaismiehen ja -naisen majoit
tamisesta puolen vuoden ajan "vastoin kylän tahtoa” .35

Liekö kyläläiset kadehtineet Kauran uudisraivaajaa irtolaistyövoimas- 
ta, kun puolustivat syyttäjää! Suuremmasta joukosta oli kysymys vuonna 
1700, kun nimismies käräjillä ilmoitti, että nälkävuosina Hämeenkyröstä 
paikkakunnalle tulleet 42 kulkuria on palautettava isiensä synnyinseudul
le.36

Irtolaiskysymys ei enää 1700-luvulla askarruttanut viranomaisia samal-
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la tavoin kuin aikaisemmin, eikä heitä asiakirjoissakaan juuri esiinny. 
Sen sijaan mustalaismies (tattari) Valeri Hannunpoika Kors kuljeskeli 
1700-luvun puolivälissä maaherran luvalla pitäjällä, todennäköisesti Kau
hajoellakin, hevoskauppiaana. Käräjien aihe tuli siitä, että hänen 18-vuo- 
tias sisarenpoikansa Erkki Erlandinpoika teki humalapäissään itsemur
han lyömällä puukon reiteensä. Ongelman taas muodosti se, että Vähässä- 
kyrössä kirjoilla ollut Erkki oli kristitty, mutta ei ollut opetellut kristinoppia 
eikä nauttinut "autuuden välineitä” , vaikka oli kastettu. Lain mukaan 
ruumis oli kuitenkin haudattava syrjäiseen metsämäkeen joko kyytirättä- 
rin tai vainajan enon toimesta. Edellä kuvattu tapaus sattui ilmeisesti Il
majoella, sillä asianomaiset olivat majailleet jonkin aikaa siellä.37 Se an
sainnee kuitenkin erikoislaatunsa vuoksi sijansa tässäkin, vallankin kun 
kyseessä on pitäjästä toiseen vaelteleva väestönosa.

Irtolaiset etsivät toimeentuloaan rintamailta ja kulkivat tavallisesti jo
kivarsia alaspäin sisämaasta rannikolle.38 Kauhajoki ei ollut kappelikau- 
della rintakylä eikä näytä suuremmin houkutelleen kulkureitakaan.

Säätyläiset

Kauhajoen ainoat säätyläiset 1600-luvulla olivat pappeja. Kappalaiset 
Sigfrid Henrikinpoika Albilacovius, Jakob Sigfridinpoika Haustramnius 
(Kauhajokelainen) ja Henrik Gabrielinpoika Peldan asustivat kukin vuo
rollaan kirkon lähelle rakennetussa pappilassa. Jonkin verran herraskai- 
sia piirteitä oli myös Knuuttilan väessä, sillä talon pappisuralle lähtenyt 
poika Sigfrid Nicolai oleskeli 1650-luvulla kotonaan menetettyään sitä en
nen virkansa. Hän esiintyi talonpoikien johtajana heidän hyökätessään 
Kyrön skanssin päällikön kimppuun.39

Vielä 1700-luvullakin tärkeimmät säätyläiset olivat kappalainen ja hä
nen apulaisensa. Papit asuivat joko Enossa, kuten Henrik Hidenin apulai
set, tai kirkolla. Muita säätyläisiä edusti Knuuttilan isäntä nimismies Ju
ho Heikinpoika Rein sekä hänen poikansa Juho Juhonpoika Rein. Reinit
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olivat talonpoikaista syntyperää, mutta tehtäviensä ja varallisuutensa 
vuoksi lukeutuivat herrasväkeen ja käyttivät ruotsinkielistä sukunimeä.40

Knuuttilan seuraava isäntä Olof Inberg oli ruotsalaista kauppiassukua 
ja lukeutui edeltäjiään selvemmin säätyläisiin. Inbergit isännöivät Knuut
tilaa kahden sukupolven ajan, sillä Olof Inbergin vanhin poika Jakob 
omisti Yli-Knuuttilan vuoteen 1815 ja edellisen veli Johan Gustaf Ala- 
Knuuttilan vuoteen 1808 saakka. Maanviljelys- ja liikemiestoimiensa li
säksi veljekset olivat paikkakuntansa talonpoikien johtajina mm. Suomen 
sodan ja Kauhajoen kapinan aikana. Gustaf Inberg saikin surmansa venä
läisten kasakkain kostaessa kapinoinnin.41

Ruotujakolaitoksen myötä Kaurasta tuli v. 1733 sotilasvirkatalo, jonka 
haltijat, Ilmajoen komppanian vänrikit, lukeutuivat myös säätyläistöön. 
Upseerit asuivat kuitenkin vain harvoin puustellissaan, sillä se oli mel
kein jatkuvasti lampuotien hoidossa. Vain luutnantti Johan Rahse ja vän
rikki Gustaf Jakob Printz näyttävät viihtyneen pitempään Kaurassa. Rah
se vaimoineen käräjöi useaan otteeseen 1740-luvulla palkollisväen saami
seksi. Printz toi upseeriväriä Kauhajoen säätyläistöön vuodesta 1787 läh
tien.42

Säätyläiset muodostivat 1700-luvulla pienen, mutta vaikutusvaltaisen 
ryhmän Kauhajoen asujaimistossa. Varsinainen seurapiirielämä alkoi kui
tenkin vasta 1800-luvulla herrasviljelijöiden mukana.

Väkiluvun kehitys

Kauhajokelaisten tarkkaa määrää on mahdoton saada selville ennen 1800- 
lukua. 1600-luvun osalta on tyydyttävä arvioimaan väkiluku lähinnä talo- 
lukujen ja henkikirjain antamien viitteiden perusteella. Vuosisadan vii
meiseltä kymmenluvulta alkaen tulevat avuksi myös puutteelliset synty
neiden ja kuolleiden luettelot.

Luukko on arvioinut Kauhajoen väkiluvun kehitystä seuraavasti:1

v. 1641 1664 1680 1695 1698
220 220 280 470 350

Edellä esitetty arvio ville 1620 on 210 asukasta, mikä on oman arviointini 
lähtökohta. Luukon kehittämiä laskutapoja ja historiakirjojen tietoja 
käyttäen olen saanut Kauhajoen väkiluvuksi taulukosta näkyvän tulok
sen.
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T a u lu k ko  17. K a u h a jo en  v ä k ilu k u  1620— 1721

1620 1636 1641 1653 1664
7 x taloluku + 10 % 185 193 193 193 223
2 x henkiluku - 78 122 186 236
7 X taloluku + 4 x uudistilat - - - — 211
Arvioitu väkiluku 210 215 220 240 260

1676 1691 1696 1698 1713 1721
7 x taloluku + 20 % 268 336 345 —

2 x henkiluku 236 366 562 414 378
7 x taloluku + 4 X uudistilat 268 324 371 -

Arvioitu väkiluku 310 400 460 380 500 450

Lähteet: KKiA, syntyneet ja kuolleet 
laskettu vähentämällä 1696

IC 1 1691—1721, VA 4930—7067. V. 1698 väkiluku on 
väkiluvusta v. 1697 ja -98 syntyneet ja kuolleet. V.

1713 henkiluku 151 on arvioitu 40 %:ksi asukasmäärästä Alasen mukaan.

Kauhajoen voimakas uudisasutus alkoi 1670- ja 1680-luvuilla, joten väes
tönkasvunkin on täytynyt alkaa jo tuolloin. Luukon arvioima 280 henkeä 
vuodelle 1680 vaikuttaa sen vuoksi liian alhaiselta. Vuoden 1695 arvio 
470 henkeä lienee sen sijaan lähellä oikeaa, mutta olisi edellyttänyt 68 %:n 
väestönkasvua 15 vuodessa, mikä tuntuu kovin suurelta. 1690-luvulla 
ei henkikirjan tietoihin juuri voi luottaa, sillä niin paljon ne vuosittain 
vaihtelevat. V. 1691 oli henkikirjassa 183 henkeä ja v. 1696 juuri ennen 
nälkävuotta 281 henkeä, minkä täytyy olla enemmän kuin puolet väkilu
vusta. Henkiluku kuvastaakin paremmin varallisuutta kuin asukasmää
rää. 1690-luvun alusta säilyneet syntyneiden ja kuolleiden luettelot puo
lestaan osoittavat, että luonnollinen väestönkasvu oli viidessä vuodessa 
noin 60 henkeä. Väkiluku ylittikin todennäköisesti jo ennen nälkävuosia 
450 rajan.

Nälkävuosien 1696—98 väestötappiot olivat suuret, mutta kuitenkin pie
nemmät, miksi ne on aiemmin arvioitu. Vielä v. 1696 oli syntyneitä 14 
enemmän kuin kuolleita, seuraavana vuonna 1697 kuoli 96 henkeä ja syn
tyi vain 19. Vuonna 1698 pahin nälkä oli jo voitettu ja vähennys oli enää 
6 henkeä. Muuttotappiotakaan tuskin oli, sillä Kauhajoelle tuli kulkijoita 
Hämeestä, mikä lienee korvannut mahdolliset lähtijät. Suuren Pohjan so
dan alkaessa Kauhajoen asukasluku joka tapauksessa jäänee alle 400:n.

Suuren Pohjan sodan alkuvuosina aina isoonvihaan saakka väkiluku 
näyttää kasvaneen. Myllytulliluetteloon on v. 1708 merkitty 228 henkeä2, 
mutta siitä puuttuvat alaikäiset lapset, joita lienee ollut suunnilleen yhtä 
paljon kuin aikuisiakin. Väkiluku onkin arvioitavissa noin 450 hengeksi 
v. 1708. Syntyvyys oli 1700-luvun alussa vuosittain keskimäärin 10 hen
keä suurempi kuin kuolleisuus niinä vuosina, joilta tiedot ovat historiakir
joissa säilyneet. Kuolleiden määrät puuttuvat muutamilta vuosilta koko-
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naan, mutta keskiarvolukuja käyttämällä luonnolliseksi väestönkasvuksi 
v. 1699—1713 saadaan 140 henkeä. Luku on suuri, mutta on myllytulli- 
luettelon kanssa yhtä pitävä. Sotaväenotot kuitenkin vähensivät kasvua 
ehkä 20—30 hengellä. Näin Kauhajoen väkiluku ennen isoavihaa v. 1713 
on arvioitavissa noin 500 hengeksi, mikä on selvästi enemmän kuin aikai
sempi henkilukuun perustunut arvio. Suurten nälkävuosien väestötappio 
oli tullut täytetyksi, kun vihollisen tulo Pohjanmaalle katkaisi kehityksen.

Väkilukutiedot isonvihan ajalta ovat edellisiäkin vuosia puutteellisem
mat. Kappalainen Henrik Hiden joutui Kauhajoen lisäksi hoitamaan pa
pin tehtäviä suuressa osassa Etelä-Pohjanmaata eikä näin ollen voinut 
huolehtia kotikappelinsa kirjanpidosta. Tuonaikaiset syntyneiden ja kuol
leiden luettelot onkin laadittu jälkeenpäin, silloin kun pappi on paikalle 
sattunut. Varsinkin syntyneiden luvut vaihtelevat niin paljon eri vuosina, 
etteivät varmaankaan kaikki ole kirjoihin tulleet. V:lta 1718 tiedot puut
tuvat kokonaan, samoin syntyneet v:lta 1721. Säilyneiden tietojen perus
teella arvioin isonvihan aikana olleen kuolleita n. 30 henkeä enemmän 
kuin syntyneitä. Toisaalta tiedetään, että Venäjälle vietiin 18 henkeä. Rau
han palatessa v. 1721 Kauhajoen asukasluku oli karkean arvion mukaan 
n. 450 henkeä.3

Ihmisten keski-ikä 1600-luvulla oli lyhyt, sillä lapsikuolleisuus oli kor
kea. Vähäisistä tiedoista löytyi kuitenkin yksi todellinen teräsmuori. Pän-
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täneellä kuoli v. 1713 Brita-niminen mummo, jonka ikä 100 vuotta on 
poikkeuksellisesti merkitty kuolleiden luetteloon.4

Vielä 1700-luvun alkupuolellakin väkiluku on suureksi osaksi arvioiden 
varassa. Ensimmäinen luotettava väestönlaskenta suoritettiin vasta vuon
na 1749. Siinä ja useissa myöhemmissäkin kirkon väkilukutaulukoissa 
Kauhajoki, Kurikka ja Jalasjärvi ovat yhdessä nipussa; Kauhajoen omat 
väkilukutaulut alkavat vasta Suomen sodan jälkeen v. 1810. Ilmajoen pi
täjän historian kirjoittaja Niilo Liakka on kuitenkin laskenut jo vuodelta 
1749 ja muutamalta myöhemmältäkin vuodelta Kauhajoen väkiluvun ta
loittani. Näin saatuja tuloksia onkin pidettävä varsin luotettavina. Tilas
toa voidaan täydentää Kauhajoen syntyneiden ja kuolleiden luetteloista 
lasketulla luonnollisella väestönkasvulla lukuun ottamatta vuosia 1721— 
31, joiden ajalta syntyneiden luettelot puuttuvat.

Muuttoliike tunnetaan vain 3 kk:n ajalta v. 1805 ja Suomen sodan jäl
keisiltä vuosilta. Muuttoliikkeen vaikutukset väkiluvun kehitykseen jää
vätkin arvailujen varaan. Heti isonvihan jälkeen oli taloja autiona ja tilaa 
asujille, joten tulijoita lienee ollut enemmän kuin lähtijöitä. Muuttovoit
toa tukee myös 1730-luvun tavattoman korkea syntyvyys: yli 300 lasta n. 
600 asukkaan väestöpohjasta. Vuosisadan loppupuolella muuttoliikkeellä 
tuskin on suurta merkitystä. Suomen sota sen sijaan aiheutti selvän muut
totappion, mikä on otettu tilastoa laadittaessa huomioon.

T a u lu k k o  18. V ä k ilu v u n  k e h i t y s  1 7 2 1 — 1810

v. 1721 1732 1740 1749 1760 1770
450 530 630 676 850 1050

v. 1780 1784 1790 1800 1805 1810
1250 1315 1500 1900 2162 1800

Lähteet: KKiA IC 1—6 synt. ja kuoli. 1721—1810, IID gl, väkilukut. 1810, IBa 1 synt.
1800—1810; VA Suomen sukututkimusseuran kok. Kauhajoki I ja II: Liakka 1934 
s. 382—383, 386: vuodet 1749, 1784 ja 1805. Vuonna 1805 muutti 3 kk:ssa Kauhajo
elle 5 henkeä ja pois lähti 7 henkeä, joten muuttoliike oli vain vähäistä. Vuonna 
1809 oli muuttotappio 112 henkeä ja lienee v. 1808 ollut samaa luokkaa.

Isonvihan jälkeiseltä vuosikymmeneltä väkiluvun kehitys on arvio. Sen 
perusteena ovat tasaiset kuolleisuusluvut, seuraavan vuosikymmenen kor
kea syntyvyys ja oletettu muuttovoitto, jotka takasivat väkiluvun kasvun. 
Tilasto osoittaa, että Kauhajoen asukasmäärä lisääntyi tavattoman no
peasti koko 1700-luvun ajan. Poikkeuksena on vain 1740-luku, jolloin 
luonnollista väestönkasvua ei tapahtunut korkean kuolleisuuden vuoksi 
lainkaan. Silti väkiluku lienee tuolloinkin jonkin verran kasvanut. Todel
lisen väestötappion aiheutti vasta Suomen sota tauteineen ja muuttoi- 
neen.
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T au lukko 19. K a u h a jo en  lu on n ollin en  v ä es tön k a sv u  1700-luvulla

synt. kuoli. erotus
1732--4 0 305 256 + 49
1741--5 0 247 255 - 8
1751--6 0 473 276 + 197
1761--7 0 595 360 + 235

synt. kuoli. erotus
1771-—80 611 381 + 230
1781 —90 845 522 + 323
1791 —1800 933 543 + 390
1801 —1810 829 681 + 148

1732-—1810 + 1564

Lähteet: KKiA IC 1—6 syntyneet ja kuolleet 1732—1810; VA SSK:n kok. Kauhajoki I ja II.

Ihmisten elinikä oli edelleenkin alhainen. Noin joka kolmas lapsi kuoli jo 
ennen ensimmäisen ikävuoden täyttymistä. Epidemiavuosina lapsia me
nehtyi tätäkin enemmän. Vuonna 1756 oli 52 haudatun joukossa vain nel
jä vanhusta; muut olivat eri-ikäisiä lapsia. Pahoja kulkutauteja raivosi 
sota-aikojen 1741 ja 1808—1809 lisäksi mm. 1740, 1756 ja 1785. Tuhoisin 
oli kuitenkin vuonna 1794 riehunut vatsatauti (magsyra = vatsankutkel- 
ma), joka niitti kauhajokelaisia niin paljon, että kuolleisuus oli yli kaksin
kertainen (| 100) lähivuosien määrään verrattuna.

Kuolinsyyt on merkitty historiakirjaan säännöllisesti 1770-luvulta läh
tien, mutta tietoja on jo varhaisemmaltakin ajalta. Lasten kuolinsyistä oli
vat yleisimpiä eri nimillä esiintyvät vatsasairaudet, kuten vatsuri, ripuli 
ja vatsanväänteet. Lapsen ruokintaan ei kiinnitetty liiemmin huomiota. 
Vuonna 1740 vatsataudin raivotessa kuoli Kauhajoella 60 henkeä, pää
asiassa lapsia. Tavallinen kuolleisuus oli n. 30—40 henkeä. Myös yskä 
mainitaan usein lasten kuolinsyyksi. Mikä tauti sen taakse kätkeytyi, jää 
selvittämättä.

Isorokko, ”rupuli” , oli yleistä vielä 1700-luvun jälkipuoliskolla. Erityi
sen pahana se raivosi v. 1780 ja -81. Tautia vastaan aloitettiin rokotukset 
eli rupulinistutukset Kauhajoella v. 1780, jolloin n. 50 lasta rokotettiin 
"toivotuin tuloksin” , kuten kirkkoherra Hannelius "siunauksellisen 
asian” ilmaisi. Ilmajoella rokotukset olivat alkaneet jo aikaisemmin.

Punatauti levisi rannikolta Suur-Ilmajoelle v. 1739 ja aiheutti Kauha
joellakin pahaa jälkeä mm. 1740-luvun alussa. Pahimmillaan tauti raivo
si kuitenkin Suomen sodan aikana v. 1808, jolloin siihen menehtyi 147 
henkeä 218 kuolleesta. Suuri kuolleisuus aiheuttikin 184 hengen väestö- 
tappion, joka on vuosien 1697 ja 1868 ohella pahimpia tunnetuista kuo- 
lonvuosista.5

Kaikkiin taudit eivät pystyneet. Heikki Käyrä (| 1758) saavutti 93 vuo
den iän ja Susanna Joonaantr. Ikkelä (f 1770) vuotta enemmän. Lukkarin 
leski Liisa Pertintytär oli kuollessaan v. 1776 95-vuotias. Edellisiä van
hemmaksi eli kuitenkin Rahkolassa Maria Pertintytär, joka kuoli vasta 
99-vuotiaana v. 1769. Vanhaisäntä Heikki Turja oli 90-vuotias kuolles
saan pistokseen (i styng). Sitkeähenkinen oli myös suuren Pohjan sodan
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soturi, Norjan tunturit tuulessa ja tuiskussa kavunnut Johan Widlund, jo
ka kuoli "suunnilleen 92-vuotiaana” v. 1780. Naiset saavuttivat selvästi 
useammin 90 vuoden iän kuin miehet, silti jo yli 80-vuotiaat olivat 1700- 
luvulla harvinaisia.6

Vaikka keski-ikä jäikin alhaiseksi ja epidemiat harvensivat lapsikatrai
ta, ylitti Kauhajoen väkiluku 1800-luvun alkuvuosina 2 000 asukkaan ra
jan. Siitä huolimatta kappeli oli vielä v. 1805 Etelä-Pohjanmaan har- 
vaanasutuimpia seutuja. Vain Soinissa oli vähemmän asukkaita kuin 
Kauhajoella, jossa asukasluku oli 1,8 henkeä neliökilometrillä.7
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Elinkeinot 1627— 1808

Väistyvä eränkäynti

Kauhajoki oli aikanaan saanut asutuksensa eränkäynnin seurauksena. Hä
meestä, Kyröstä ja Ilmajoelta saapuneet metsämiehet ja kalastajat aloitti
vat kaskenkaadon, tarttuivat kuokkaan ja ryhtyivät raivaamaan peltoja. 
Erämiehistä tuli maanviljelijöitä, karjankasvattajia ja tervanpolttajia. Sil
ti metsästys ja kalastus säilyivät vielä pitkän aikaa sivuelinkeinoina, jot
ka antoivat särpimen talonpojan ruokapöytään.

Metsästys

Metsästys oli vanhastaan kohdistunut turkis- ja riistaeläinten pyyntiin, 
mutta maatalouden ja karjanhoidon laajentuessa petoeläinten hävittämi
nen tuli yhä tärkeämmäksi. Turkiseläinten pyytämisestä lähteet ovat Kau
hajoen osalta perin niukat, sillä turkisverokin oli muutettu rahaveroksi jo 
1600-luvun alussa. Kruunu turvasi turkishankintansa nimeämällä verova
pautta vastaan erityisiä kuninkaan metsämiehiä eli kruununkyttiä, jotka 
joko metsästivät itse tai ostivat turkikset valtion laskuun. Lähteet eivät 
kerro, kulkivatko kuninkaan metsämiehet hankintamatkoillaan Kauha
joella, ainakaan yhtään kauhajokelaista ei tässä tehtävässä toiminut.1

Turkismetsästystä ei kuitenkaan ollut 1600-luvulla vielä kokonaan hy
lätty. Nuoruudessaan innokas erämies Matti Niilonpoika Knuuttila testa- 
menttasi v. 1681 Tukholmassa viimeisiä vuosia eläessään aviottomalle po
jalleen mm. 3 kpl ketunnahkoja "palkkioksi hoidosta ja huolenpidosta” .2 
Suurta merkitystä turkismetsästyksellä ei tuolloin kuitenkaan enää ollut.

Paljon tärkeämpää isännistä oli pitää petoeläimet poissa karjan kimpus
ta. Karhuja ja susia olikin vahingoista päätellen varsin runsaasti vielä 
1600-luvulla ja 1700-luvun alussa. Vuonna 1658 mainitaan karhun syö
neen kaksi laitumella ollutta sonnimullikkaa, ja 1670-luvun lopulla karhu 
tappoi Heikki Tuomaanpoika Pantin hevosen. Seuraavan vuosisadan alus
sa pedot repivät kolmen vuoden aikana Taneli Koivumäeltä 6 hevosta ja 
muutamia nautoja. Vielä suurempaa tuhoa aiheutui Matti Tarkalle, joka 
petojen takia menetti yhdeksässä vuodessa 9 hevosta ja 13 nautaa. Susia 
liikkui erityisesti isonvihan ankeina vuosina, mutta vielä v. 1758 vesikau
huinen susi raateli ja tappoi Ilmajoen pitäjän asukkaita kahdeksassa pai
kassa, ei kuitenkaan Kauhajoella.3

Petoeläinten hävittämiseksi kruunu nimitti 1620-luvulta lähtien erityi-
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siä jahtivouteja, joiden tehtävänä oli järjestää yleisiä ajojahteja, "kalleja” . 
Ajoa varten jokaisella manttaalin talolla piti olla 4 syltä pitkä ja 5 kyynä
rää korkea ajoverkko, jonka oli oltava niin vahva, että mies voi nousta 
sen silmukoita pitkin. Suden- ja karhunverkkojen valmistamista valvo
maan maaherra määräsi miehen joka pitäjästä. Kauhajoella tehtävä uskot
tiin v. 1648 Matti Niilonpoika Knuuttilalle.

Maanlain mukaan jokaisen, joka omisti lehmän tai sian, oli verkkoineen 
osallistuttava yhteiseen sudenajoon. Karhunpyynnistä olivat määräykset 
erikseen. Ajoa varten verkot yhdistettiin puoliympyräksi, johon peto hää
dettiin ja sitten tapettiin. Pitäjänmiehet eivät kuitenkaan olleet innokkai
ta susi- ja karhukalleihin. Jahtivoudin epäkiitollinen virkakin oli Kauha
joen osalta täyttämättä vuoteen 1672 saakka, jolloin tehtävään määrättiin 
Antti Tyninpoika Panula. Hänen ajopiiriinsä kuului Päntäne, Kauhajoki 
ja Mieto.4

Petojen hävittämisessä saavutettiin paljon parempia tuloksia yksityis
ten metsämiesten toimesta. Metsästysasetuksessa luvattiin karhusta ja su
desta hyvät tapporahat, mikä houkutteli erämiehet paremmin liikkeelle 
kuin kruunun määräykset. Karhusta maksettiin 4 hopeatalaria, mikä oli 
lähes kahden ruistynnyrin hinta, karhunpennusta sai 1 hopeatalarin, su
desta 2 ja sudenpennusta 1 hopeatalarin. Tämän taksan mukaan Matti 
Niilonpoika Knuuttila ja Heikki Pekanpoika saivat v. 1648 tapporahat 
naaraskarhusta ja kolmesta pennusta. Rahat piti maaherran määräyksen 
mukaan ottaa kruununarkusta tai, jos siellä ei ollut, veroista. Samana 
vuonna miesten saalis karttui vielä karhuemolla ja kolmella pennulla.5

Karhuja pyydettiin ajoverkkojen lisäksi myös loukuilla ja satimilla. 
Vuonna 1693 Antti Yrjönpoika Keturi ja Matti Jaakonpoika Tarkka rii
taantuivat saaliiksi saadusta karhusta. Antti väitti, että hän omisti puolet 
loukusta; Matti taas selitti, että karhu oli saatu hänen virittämästään lou
kusta. Koska Antti kuitenkin oli neuvonut virityksessä, oikeus määräsi 
hänelle 1/3 saaliista. Samantapainen saaliinjako tapahtui myös Nummijär
vellä. Loukut olivatkin usein yhteisiä, ja isännät innokkaampia niitä ra-
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kentamaan kuin tekemään verkkoja. Sitä osoittaa sekin, että ajoverkkojen 
hankkimisesta oli muistutettava jatkuvasti. Vuonna 1725 oikeus totesi, et
tä "kalleista” ei suurissa erämaissa tule mitään, ja myönsi rahvaalle lu
van metsästää petoja satimilla.6

Karhuja ja susia pyydettiin ennen muuta niiden aiheuttamien vahinko
jen vuoksi, mutta karhunliha kelpasi myös ruokapöytään, ja taljoilla voi
tiin muistaa vaikkapa kruununvoutia, kun tarvittiin myönteistä suhtautu
mista pitäjänmiesten anomuksiin! Ainakin v. 1705 annettiin karhuntalja 
kruununvoudille. Isonvihan aikana karhuntaljasta maksettiinkin 30 kupa- 
ritalaria. Karhuja ja susia kaadettiin silloin tällöin pitkin 1700-lukua. It
sellinen Hannu Martinpoika Marttila ja Taneli Matinpoika saivat suuren 
Pohjan sodan aikana suden, ja päntäneläisille maksettiin tapporahaa kar
husta 1730-luvulla. Tiettävästi viimeinen karhu kaadettiin Päntäneellä 
vasta 1858 tai 1859. Perimätiedon mukaan hirsimetsään menneet Kyynyn 
miehet löysivät talviuntaan nukkuvan karhun kaatuneen puunjuurakon 
suojasta Harrinkankaalle ja Lähdeskalliolle johtavien polkujen risteykses
tä. Häirityksi tullut karhu oli lähtenyt pakoon kallionrinnettä pitkin Koi- 
vukorpea kohti. Seuraavana aamuna miehet lähtivät karhunkaatoon va
rustautuneina seuraamaan jälkiä Rydinmäestä Koivukorpeen, mistä otso 
löytyi makuupaikalta läheltä ns. Halaperin töyriä. Siihen miehet karhun 
kaatoivat. Ampujasta on perimätiedossa kolme versiota, joista yhden mu
kaan ampuja oli taitavaksi tunnettu isojokelainen metsämies, toisen mu
kaan karijokelainen ja kolmannen tiedon mukaan Kyynyn talon poika 
Heikki Kyyny.7

Vaikka riistanpyynti ei enää 1600- ja 1700-luvuilla ollutkaan kauhajo
kelaisten elinehto, sitä silti harrastettiin. Linnustus kannatti joinakin vuo
sina erittäin hyvin, ja metsopaisti oli sopivaa vaihtelua ruokapöytään. 
Myös hirviä oli vielä 1700-luvulla runsaasti.8
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Kalastusta järvillä ja joilla

Metsästystä merkittävämpi ja tuottavampi elinkeino oli kalastus, jota har
joitettiin Kauhajoen muutamissa järvissä ja joissa. Jokikalastuksesta on 
jäänyt enemmän lähdemerkintöjä kuin järvikalastuksesta, mistä päätellen 
se ainakin 1700-luvulla oli yleisempää.

Järvikalastukseen kauhajokelaisilla oli mahdollisuus Ikkeläjärvessä, 
Nummijärvessä, Kauhajärvessä ja Ohmerojärvessä sekä Teuvan Penijär- 
vessä ja Hämeenkyrön Karvianjärvessä. Vanhojen eränautintaoikeuksien 
perusteella kuitenkin Ikkeläjärvi oli ilmajokelaisten kalavesi vielä 1630- 
luvulla, jolloin Hannu Martinpoika Ikkelä aikoi ostaa järven eräältä Ilma
joen isännältä. Kaupasta ei tuolloin tullut mitään, mutta myöhemmin kau
hajokelaiset ostivat eräoikeudet. Silti vielä 1670-luvulla Ikkeläjärven nau
tintaoikeus palautettiin Ilmajoen Röyskölän isännälle Yrjö Yrjönpojalle. 
Myös jalasjärveläiset kalastivat Ikkeläjärvessä. Nummijärvellä kävivät ka
lassa runsaan kuuden peninkulman päästä Peuralankylän Hoppalan mie
het ja Ohmero järvellä Nenättömänkylän talolliset. Seuraavan vuosisadan 
alkuun tultaessa ilmajokelaiset näyttävät kuitenkin luopuneen oikeuksis
taan niin Nummijärveen kuin Ikkeläjärveenkin. Myös Ohmerojärvi siirtyi 
kauhajokelaisille 1700-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Saaliit eivät 
enää korvanneet peninkulmien pituisten matkojen vaivoja.9

Karvianjärveen ja kahteen sitä lähinnä olevaan järveen eli Nummijär
veen ja Kauhajärveen kauhajokelaiset olivat saaneet kalastusoikeuden jo 
vuonna 1577. Karvianjoki muodostui Pohjanmaan ja Satakunnan rajaksi, 
mikä riitojen jälkeen vahvistettiin v. 1651. Hämeenkyröläiset pyrkivät 
kauan tämän jälkeenkin kauhajokelaisten kalavesille. Kerrottiinpa v. 
1673 Ilmajoen käräjillä, että hämeenkyröläiset olivat uhanneet ottaa Kau
hajoen uudisasukkaat hengiltä, jos nämä vielä uskaltautuisivat kalasta
maan Karvian- tai muille Kauhajoen ja Ikaalisten välisille järville; tosi 
toimiin eivät sentään uskaltautuneet. Riitoja syntyi myös teuvalaisten 
kanssa. Mietolaisella Juho Sorvarilla oli kalastusoikeus Penijärvessä, mut
ta hän oli vuokrannut oikeutensa Yrjö Pentinpoika Kokolle. Vuonna 1654 
teuvalaiset kuitenkin nostivat Yrjö Pentinpojan 10 verkkoa järvestä kui
ville, mistä omavaltaisuudesta saivat sakkoja.10

Kauhajokelaisten ehdottomasti paras kalajärvi oli Nummijärvi, joka vie
lä 1770-luvulla mainitaan poikkeuksellisen kalaisaksi. Järvessä kalastivat 
mm. Knuuttilan, Panulan, Iso-Aron ja Filppulan miehet. Tuskin nummi- 
järveläisiltäkään kukaan pystyi kalastusta estämään, vaikka kalastusoi
keutta ei aina ollutkaan. Käräjäpöytäkirjoista selviää, että 1600-luvun lo
pulla Nummijärvestä pyydettiin keväisin verkolla ja nuotalla haukia, jot
ka kuivattiin kalamajojen seinustoilla. Kuivattuja haukia käytettiin mm. 
veroesineinä. Kahden kolmen peninkulman päästä oli joskus vaikea varti
oida pyydyksiä, ja muutaman kerran kalavarkaat joutuivatkin kiinni te
oistaan.

Kauhajärven ja Ohmerojärven merkitys oli vähäisempi. Ohmerojärvi oli
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siirtynyt isonvihan jälkeen kauhajokelaisille, ja vuoden 1760 tienoilla sen 
omistivat yksinään Laturi, Kohlu, Marttila ja Kuutti. Järvestä saadut ka
lansaaliit olivat jo tuolloin niin pieniä, ettei niitä verotuksessa otettu lain
kaan huomioon.11

Jokikalastukseen tarjosivat Kyrönjoen latvajoet suhteellisen hyvät mah
dollisuudet. Kihlakunnanoikeuden päätöksellä Kauhajoessa piti pitää 
avoimena "kuninkaan väylä” , jota pitkin lohet voivat nousta joen latvoil
le asti. Joen poikki pyrittiin kuitenkin alituiseen asettelemaan pyydyksiä 
ja patoja, minkä vuoksi v. 1738 määrättiin Antti Yrjänäinen, Hannu 
Möykky ja Jaakko Marttila kolmen kurikkalaisen kanssa valvomaan, että 
väylä pysyi avoinna eikä patoja rakenneltu.12

Jokikalastusta harjoitettiin yleisesti ainakin Kauhajoen alajuoksulla ja 
Ikkelänjoessa sekä jonkin verran myös Päntäneenjoessa. Jo vuonna 1688 
Harjan ja Sorvarin talot riitelivät Pyydyskosken (Harjankoski?) kalastus
oikeudesta. 1700-luvun ensimmäisinä vuosina syntyi ilmeisesti juuri teh
dyn kuninkaanväyläpäätöksen innoittamana useita käräjöintejä: joen ylä
juoksulla asuvat valittivat alempana asuvien pyydystävän liikaa kaloja ja 
estävän niiden nousun jokea ylös. Vuonna 1702 Simo Sipinp. Aro ja 
Kaappo Jaakonp. Ikkelä valittivat Tuomas Mikonp. Kauran sulkevan pyy
dyksillään Ikkelänjoen: samaa valittivat useat muutkin tapahtuvan eten
kin Miedossa. Parin vuoden kuluttua Tuomas Mikonp. Kaura syytti puo
lestaan Simo Aroa, että tämä ei anna hänen kalanpyydystensä olla rau
hassa. Simo todisti niiden vaikeuttavan laillisen oikeuden toteuttamista ja 
kalojen nousua Ikkelänjokeen. Samoilla käräjillä Antti Yrjönpoika Keturi 
syytti Mikko Mikonpoika Kyynyä "kuninkaan väylän” sulkemisesta. Kä
räjöintien runsaus osoittaa lohen olleen tuolloinkin arvossaan.13

Kalapatojen rakentaminen aihetti naapurusten kesken melkoisia välien
selvittelyjä. Vuonna 1706 Kaappo Ikkelä valitti, että lautamies Simo Aro
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ja hänen poikansa Jaakko olivat edellisenä keväänä särkeneet hänen kala- 
patonsa, jonka hän oli rakentanut joen poikki. Lisäksi Aron miehet olivat 
lyöneet häntä 20 kertaa kepillä, mistä Kaappo Ikkelä vaati rangaistusta. 
Simo Aro sanoi Kaapon tukkineen padollaan koko väylän ja estäneen ka
lojen nousun ylös. Vihapäissään Kaappo oli sitten hyökännyt yhdessä ren
kinsä Elias Antinpojan kanssa hänen ja Jaakon kimppuun, kun he vierai
den miesten kanssa olivat tarkastamassa laitosta. Elias oli lyönyt Simoa 
seipäällä, jolloin Simo ja Jaakko löivät takaisin ja miehet joutuivat tukka- 
nuottasille. Tässä tilanteessa Elias-renki oli työntänyt Simon jokeen, mis
tä päästyään hän poikaansa auttaakseen hyökkäsi Kaapon kimppuun, jol
loin tämä repi häneltä osan parrasta. Kaappo Ikkelä väitti Aron antaneen 
ensimmäisen iskun. Todistajat olivat toista mieltä. Simo oli kuitenkin 
työntänyt vielä Kaapon vaimon jokeen, mutta tämä pääsi heti pois, kun 
Simo piti kädestä! Kaappo Ikkelä sai suurimmat sakot, mutta myös Simo 
Aroa ja renki Eliasta sakotettiin.14 Jokikalastuksen valvonnassa näyttää 
lautamies Simo Aro ahkeroineenkin innokkaasti.

Paras lohenkalastuspaikka oli Jyllinkoski. Se oli kuitenkin Kurikan 
puolella, ja kurikkalaiset siihen padonkin rakensivat. Kauhajokelaiset ei
vät lohipatoa suvainneet, vaan katsoivat sen estävän lohen ja purotaime
nen nousun "kuninkaan väylää” pitkin ylemmäksi Kauhajokeen. Pato oli 
"ikimuistoisista ajoista” ollut kahden saaren välissä niin, että saarten ja 
rannan väli jäi vapaaksi kalojen nousua varten. Silti kauhajokelaisia ja 
padon yläpuolella asuvia kurikkalaisia suututti moinen rakennelma siinä 
määrin, että he kävivät joukolla hakkaamassa padon rikki vuonna 1734. 
Padon omistajat haastoivat kappalainen Isak Astrenin johdolla syylliset 
käräjiin. Altavastaajina olivat kurikkalaiset talolliset Juho Lusa ja Esa 
Säntti, kauhajokelaiset talolliset Jaakko Kaura, Martti Ikkelä ja Simo 
Aro sekä sotamies Heikki Stenberg. Padon rikkomispäivänä Kaura, Ikke
lä ja Aron lähettämä Stenberg olivat kulkeneet pitkin jokivartta etsien jo
kea sulkevia kalanpyydyksiä. Kun kauhajokelaiset saapuivat Jyllinkoskel- 
le, he tapasivat siellä Juho Lusan, joka sanoi, "että kauhajokelaiset olivat 
vätyksiä, elleivät rikkoisi papin patoa” . Hän vei miehet padolle, jonka Lu
sa, Säntti ja Stenberg hakkasivat hajalle. Käräjillä Simo Aro sanoi Sten
bergin ylittäneen padon rikkomisessa valtuutensa, koska hän oli käskenyt 
sotamiehensä toimia kuten Kaura ja Ikkelä toimivat” . Stenbergin mukaan 
hän oli saanut käskyn lähteä matkaan ja "rikkoa pato sillä aikaa, kun toi
set tappelevat rannalla sen omistajien kanssa” . Vanhan lautamies Simo 
Aron sanat painoivat niin paljon, että oikeus vapautti hänet sekä Kauran 
ja Ikkelän. Kaikki kolme padonsärkijää saivat maksettavikseen 40 hopea- 
markan sakot ja 5 talarin vahingonkorvaukset. Säntti ja Stenberg kärsi
vät rangaistuksen selkänahallaan.15

Kalastus oli väistyvä elinkeino kuten metsästyskin. 1700-luvulla ei enää 
läheskään kaikilla taloilla ollut edes kalavesiä. Vaikka lohen nousu Ky- 
rönjoen latvoille väheni vuosisatojen kuluessa, mainitaan purolohia uis
kennelleen Kauhajoen pikkupuroissa vielä aivan 1700-luvun lopussakin.
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Järvien hauet, jokien lohet ja lahnat eivät kuitenkaan enää elättäneet, 
vaikka kalastusoikeuksista kannattikin käräjöidä 1700-luvun puoliväliin 
saakka. Saalista ei riittänyt edes kotitarpeiksi, saatikka sitten myyntiin: 
suolakalatkin ostettiin rannikon kaupungeista.16 Pienentyneistä saaliista 
huolimatta kalastuksella samoin kuin metsästykselläkin oli oma tärkeä 
merkityksensä ruokataloudessa. Kala toi vaihtelua monesti yksipuoliseen 
ruokavalioon koko Ruotsin vallan ajan ja vielä myöhemminkin.

Maanomistusolot

Peltojako

Etelä-Suomeen 1500-luvulla levinnyttä sarkajakoa toteutettiin Pohjan
maalla vain muutamilla vanhimmilla viljelysalueilla, kuten Vöyrillä, Ky
rössä ja Laihialla. Kauhajoella sen korvasi ns. lohkojako. Jokainen talo ja 
uudisasukas raivasivat peltonsa itse, jolloin syntyi vainioita, joissa saattoi 
olla useita erisuuruisia ja erimuotoisia kappaleita. Etäämpänä talosta si
jaitsivat joko omat tai yhteiset kasket, kytömaat, laitumet ja niityt. Pellot 
ja talon läheisyydessä olevat laitumet tai vähäinen metsäkappale ympäröi
tiin aidalla. Kauhajoella talot sijaitsivat niin kaukana toisistaan, että sa
man aitauksen sisällä näyttää olleen vain yhden talon peltoja ja omistuk
sia. Toisaalta uudisasukkaan ilmestyessä lähitienoille, vanhat talot varjeli
vat tarkoin, ettei uudistilaa raivattu liian lähelle. Tästä on esitetty asutus
historian yhteydessä useita esimerkkejä.

Vuonna 1689 maanmittari Joonas Pertinpoika Gedda piirsi kartat muu
tamista Kauhajoen uusista taloista. Ne antavat peltoineen ja aitauksineen 
käsityksen talonpojan elinympäristöstä.

Juonen talon omistukset käsittivät kolme erillistä vainiota, joista kah
della oli vain yksi peltokappale kummallakin ja yhdellä 15 suunnilleen ne
liönmuotoista lohkoa tai ruutua. Pantin uudistalon viljelykset muodostui
vat 2 vainiosta, joissa oli yhteensä 21 peltokappaletta. Marttilassa taas oli 
5 erillistä pääasiassa jokea seurailevaa peltoa, joilla 11 lohkoa. Yleensä 
lohkot olivat pieniä, sillä peltojen kokonaispinta-ala oli 1600-luvulla van
hoissakin taloissa useimmiten alle kymmenen tynnyrinalaa taloa kohti. 
Uudistilat olivat vielä tätäkin pienempiä: Pantissakin oli peltoa v. 1689 
vain 2 1/2 tynnyrinalaa.

Vainiot jaettiin kaksivuoroviljelyn vuoksi kahteen suunnilleen yhtä suu
reen osaan. Rajaksi voitiin tehdä aita, mutta myös tie, puro tai joku muu 
merkki ajoi saman asian.1

Kauhajoen peltojen omistussuhteita voi syystä pitää selkeinä, jos niitä
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vertaa vaikkapa vain Ilmajoen rintakylien pelto-oloihin. Taloja oli 1700- 
luvun jälkipuoliskolle asti niin harvassa, etteivät naapurien pellot olleet 
toistensa tiellä. Lisäksi Kauhajoki ja Päntäneenjoki erottivat pareittain 
eri puolilla jokia olevien talojen omistukset tehokkaasti toisistaan. Pelto- 
jaossa ei tapahtunut muutoksia ennen isoajakoa, mikä sekin säilytti pellot 
lähes entisellään.

Niityt

Jos kauhajokelaisten pellot olivat talojen välittömässä läheisyydessä, niin 
kotiniittyjä oli vain harvoilla tiloilla. Yleensä niityt sijaitsivat muutaman 
kilometrin, joskus peninkulmankin päässä talosta. Niittyjä piti olla pal
jon, koska niiden tuotto oli vähäinen. Vuonna 1689 Juonen talossa oli vii
si niittyä: Riitaneva, Saunaluhta, Väliviita, Jorrenlakso ja Parkia. Suuris
sa taloissa heinämaita oli huomattavasti enemmän.2

Tuskin mistään muusta on Kauhajoen historian aikana riidelty niin pal
jon kuin niityistä ja niiden omistuksista. Pohjimmiltaan riidat johtuivat 
siitä, että niityistä oli pulaa. Vallankin kiivaimmalla asutuskaudella 1600-

J u o n i e l i  R a u h a h y y p p ä  A a p e l i  A r v id in p o ja n  a ik a n a  1689 . N i i ty t  o v a t  p i t 
k in  j o e n  v a r tta , j o e n  ta k a n a  h y v ä  la id u n , ta lo n  p u o le l la  j o k e a  " k e l v o t o n  
la id u n ” , s o i ta  ja  v a n h o ja  k a s k im a ita . M y lly s i l la s ta  e te lä ä n  n i i t y t :  R iita n e 
va , S a u n a lu h ta , V ä liv iita , J o r r e n la k s o  ja  P a rk ia . M a a n m it ta u s h a ll itu k s e n  
a r k is to , J o n a s G e d d a  1689 . U u d e lle e n  p i i r tä n y t  M a r ja le en a  K o iv is to .

147



luvun lopussa ja 1700-luvun alussa käräjöitiin niittyjen nautintaoikeuksis
ta joka vuosi. Isonvihan jälkeen niittyriidat vähenivät, mikä on osoitus 
nautintaoikeuksien vakiintumisesta.

Niittyjen omistusoikeuksien kehitystä valaiskoot muutamat käräjäpöy- 
täkirjoista poimitut esimerkit. Vuonna 1664 Pertti Knuutinpoika Harja 
esitti lautamiehille Kainastonnevalle raivatun niittyalueen jakamista Peu- 
ralan talojen kesken. Oikeus päätti suorittaa jaon. Päntäneellä taas Juho 
Juhonpoika Nirva sai pitää taloonsa "ikimuistoisista ajoista” kuuluneen 
Riihinevan ja Riitaluhdan niityt, joilta Pertti Yrjönpoika Kyyny oli jonkin 
aikaa korjannut heinää. Pertti ei kyennyt todistamaan omistusoikeuttaan 
kyseisiin niittyihin. Uudisasukas Mikko Matinpoika Nummikoski valitti v. 
1682, että karvialainen Pekka Erkinpoika oli edellisenä syksynä vienyt 
häneltä Riihiluoman niityltä 7 rinniä heiniä. Niitty oli vain 1/4 peninkul
man päässä hänen uudisasutuksestaan ja runsaan peninkulman päässä 
Karviankylästä, jonka isännille se ei ollut koskaan kuulunut.3

Edellä olevasta käy ilmi, että niitty kuului sille, joka sen valtasi ja rai- 
vasi. Heinämaiden yksityisomistus oli jo "ikimuistoista” 1660-luvulla, 
jolloin vapaita niittymaita ei enää tahtonut löytyä. Nautintaoikeus niit
tyyn oli tarvittaessa kyettävä osoittamaan käräjillä, mikä ei ollut aina 
helppoa. Vuonna 1672 Pertti Knuutinpoika Harja valitti Jouppilan kyläs
tä olevan Juho Laurinpojan niittäneen hänen Latvaluoman niittyhän 4 
rinniä. Juho väitti sen kuuluvan "vanhastaan” yhtä hyvin hänelle kuin 
Pertillekin. Lautamies Antti Tyninpoika Panula sanoi niityn kuuluvan 
Harjalle, mutta ei kyennyt sitä todistamaan. Oikeus päätti panna kaksi 
lautamiestä tutkimaan asiaa ja kuulustelemaan totuutta kylän vanhoilta 
miehiltä. Ei ihme, jos käräjäjuttuja riitti!4

Rajamerkitkin olivat vähän sitä sun tätä. Ohmeroluoman rannat jaet
tiin Tyni Filppulan ja Pekka Kohlun sopimuksella siten, että Kohlu sai 
luoman yläpään, Filppula alapään: raja merkittiin puihin. Yleisempää oli 
kuitenkin raja-aitojen rakentaminen ja rajaojien kaivaminen. Aitoja ra
kennettiin myös estämään karjan pääsy sopimattomaan aikaan niityille ja 
heinäsuoville.5

Vaikka suurin osa niityistä oli yksityisomistuksia, säilyi 1700-luvulle as
ti jonkin verran myös yhteisiä tai ainakin yhteisesti hoidettuja niittyjä. 
Lautamies Jaakko Niilonpoika Filppula todisti valallisesti v. 1683, että 
Kohtanevan niitty ja laidun, joita Lauri Matinpoika Korhonen väitti van
hoiksi omistuksikseen, olivat kylän yhteisiä. Knuuttila, pappila ja Kokko 
omistivat vielä 1731 Kainastolla eräiden muiden talojen kanssa yhteisiä 
niittyjä, joissa mainituilla kolmella talolla oli laitumet ja oikeus päästää 
hevoset ja karja heinänkorjuun jälkeen laitumelle. Ongelmana oli, etteivät 
kaikki talot korjanneet heiniä sisään eivätkä aidanneet heinäsuoviaan riit
tävästi. Oikeus muistutti, etteivät karjanomistajat tällaisessa tapauksessa 
olleet vastuussa mahdollisista vahingoista.6

Kauhajoen ylivoimaisesti halutuin niittyalue oli Kainasto. Se oli laajan 
alueen parhainta heinämaata, ja siksi siihen olivat hankkineet omistusoi-
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P ä r e h ö y lä  H e ik k u r in  t ie n h a a 
ra ssa . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

keuksia kauhajokelaisten lisäksi myös kurikkalaiset, ilmajokelaiset, seinä
jokelaiset ja teuvalaiset. Kainastolle kannatti lähteä heinään 3—5 penin
kulman päästä. Kauhajokelaiset eivät katselleet erityisen suopeasti naapu
ripitäjistä tulevia heinämiehiä. Silloin tällöin kauhajokelaiset käyttivät 
hyväkseen vaikeasti valvottavia omistussuhteita ja korjasivat heinää naa
purinkin puolelta. Rajariidoista ja pitkistä matkoista huolimatta Kainas- 
ton niitty oli niin tärkeä, että kurikkalaiset, ilmajokelaiset ja teuvalaiset 
säilyttivät omistusoikeutensa siihen vielä isonjaon jälkeenkin. Viimeiset 
pitäjien väliset aluesiirrot vahvistettiin vasta vuonna 1945.7

Metsät

Kauhajoella oli runsaasti metsiä, joita käytettiin vielä 1600-luvulla erä- 
nautinnan tapaan. Omistusoikeuksia ei tarvinnut rajoittaa yhtä varhain 
kuin niittyjen nautintaoikeuksia, sillä metsiä riitti jokaiselle. Suurin osa 
metsistä säilyikin jakamattomina isoonjakoon saakka. Tämä siitä huoli
matta, että Kauhajoen metsiä käytettiin 1600-luvulta alkaen ja 1700- 
luvulla yhä laajenevaan tervantuotantoon.

Kullekin talolle kuului rajattu kotimetsä, mutta sen merkitys ei ollut 
kovin suuri. Ulkometsä oli kaikille avoin. Vuonna 1695 pyysivät ne pitäjä
läiset, joilla ei ollut metsää, että allmeningiksi (yhteismetsäksi) julistettai
siin yli peninkulman päässä pääkylästä olevat metsät. Maaherran päätök-
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sellä vuodelta 1696 talot saivat pitää omistuksensa peninkulman säteellä, 
mutta sen ulkopuolelle jäävä metsä oli kaikkien yhteinen.8

Metsää käytettiin haaskaten. Vuonna 1745 nimismies Juho Rein valitti 
rahvaan hakkaavan kruunun allmeninkia. Lakiin ja kuninkaalliseen met- 
säjärjestykseen vedoten oikeus kielsi kaikkia hakkaamasta tai kaatamasta 
vähintäkään puuta kruunun allmeningilta.9

Ennen isoajakoa vallinneet maanomistusolot tarjosivat työtä pelkäämät
tömälle asujalle mahdollisuudet peltojen raivaukseen ja metsien hyväksi
käyttöön. Niittyjen uudisraivaajalla oli tiukempaa, sillä tarve oli tarjon
taa suurempi. Jokainen rinninala oli käräjöitävä erikseen. Mahdollisuuk
sista huolimatta korvenraivaaja joutui tekemään leipänsä edestä täyden 
työpäivän, otti hän sen sitten pelloilta, metsästä tai niityiltä.

Isojako

Harvaan asutussa Kauhajoen kappelissa maanomistusolot eivät olleet vie
lä 1700-luvun puoliväliin tultaessa aiheuttaneet suuriakaan vaikeuksia. 
Niityt tosin olivat hajallaan ja kaukanakin asumuksista, mutta pellot oli
vat talojen ympärillä. Vain halottujen talojen peltojaossa saattoi olla epä
selvyyksiä. Metsää taas riitti kaikille niin kotinurkilla kuin yhteismetsäs
säkin. Haaskaava puunkäyttö oli toki kruunun kannalta epäkohta, mutta 
se ei tavallista talonpoikaa paljoakaan liikuttanut.

Tällaisten maanjako-olojen vallitessa Kauhajoella tuskin osattiin uudis
tuksia yleisesti kaivata, vaikka kappalainen Henrik Hiden näyttääkin 
eräästä lausunnosta päätellen toivoneen muutoksia jo vuonna 1735. Kui
tenkin vasta v. 1749 annettu ensimmäinen isojakoasetus teki maanjakouu- 
distuksen ajankohtaiseksi. Tämän jälkeenkin Kauhajoella edettiin hitaas
ti. Kun isoonjakoon liitetty verotuksen uudistus ja siihen kuuluvat maan
mittaukset oli Ilmajoen muissa osissa suoritettu vuoteen 1760 mennessä, 
niin Kauhajoella pitäjän pohjoisosa tuli valmiiksi vuonna 1761, eteläosa 
vuonna 1765 ja Nummijärvi vasta vuonna 1769.10

Maanmittauksen viivästyminen, johon oli syynä mm. maanmittari Israel 
Wänmanin siirto kesken toimituksen Kauhajoelta Närpiöön, aiheutti sen, 
että isojako päästiin aloittamaan vasta vuonna 1769. Isonjaon perusteista 
oli koko Ilmajoen pitäjässä sovittu jo edellisenä vuonna. Kauhajoen kap
peli muodosti oman jakokunnan lukuunottamatta Miedon kylään kuulu
neita Harjaa, Sorvaria ja Toivakkaa, joiden maat jaettiin Kurikan isossa
jaossa.

Varsinaisen jakotoimituksen suoritti maanmittari D.R. Wirzenius pelto
jen ja niittyjen jaossa pyrittiin seuraamaan vanhoja nautintaoikeuksia; 
metsäjaossa tuli enemmän muutoksia, koska metsien yhteisomistus lope
tettiin. Risto Antinpoika Haikolan talon isojakoasiakirjasta otettu näyte 
osoittaa jakoperusteiden toteutuneen myös käytännössä.
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Pellot ennen isoajakoa 
Vanha Pelto 
Alanen Wainio 
Ylinen Wainio

Niityt ja metsät 
Alasen Vainion aro 
Ylisen 
Wäli Vainio 
Vainion Haka 
Wähä Luchta 
Musticka Newa (2 kpl) 
Alanen Luchta 
Koto Newa 
Ylinen Luchta 
Uiton Newa 
Orava Luoma 
Wähä Randa 
Padjakka (= Parjakka) 
Hukan Newa 
Metsäosuus

Isonjaon jälkeen
Alasen Luhdan pelto 
W ä h ä  L u h d a n  p e l t o  
A lin e n  W a in io  
Ylinen Vainio ja tontti

Wähä Luchta 
Alasen Vainion aro 
Vainion Haka 
Ylisen Vainion aro 
Wähä Luchta Nirvala 
P u ih a k o  
A la n e n  L u c h ta

1 lohko T o in en  sa m a n la in e n  
Y lin en  L u c h ta  
U ito n  N ev a  
P a r ja k a n  N ev a  
Iso Hukan Newa 
Kotimetsä

Metsät jaettiin kullekin talolle manttaalin mukaan. Pyrkimyksenä oli, et
tä talot olisivat saaneet kaksi metsäkappaletta eli kotimetsän ja ulkopals- 
tan. Useissa tapauksissa jako toteutuikin suunnitellulla tavalla, mutta 
joissakin tapauksissa ulkopalstoja tuli useampia, joissakin taas kotimetsä 
täytti talon metsäkiintiön kokonaan. Manttaalien yli menevä metsä pitä
jän eteläosassa jäi valtiolle.

Kokonaisuudessaan Kauhajoen isojakotoimitus tuli suoritetuksi sopui
sasti ja nopeasti. Vuonna 1772 pidetyssä katselmuksessa esitettiin toki 
muutamia valituksia metsäjaosta, mutta ne sovittiin vähin äänin. Vaikein
ta oli ollut niittyjen jakaminen, ja ne jäivätkin usein moneksi palstaksi, 
kuten edellä ollut Haikolankin jakokirja osoittaa. Aivan erikseen oli jaet
tava Kainaston niitty, josta suurin osa oli kurikkalaisten ja ilmajokelais
ten hallussa. Niittyä jaettiin kunkin pitäjän isonjaon yhteydessä, ja loppu- 
katselmuksessa päätettiin jakaa vielä raivaamatta oleva heinämaa. Maan
mittari C. F. Stierwald muodosti siitä pääasiassa 5 tynnyrinalan ja 5 ka- 
panalan suuruisia palstoja, joiden haltijoiksi tuli sekä vanhoja Kainas
ton niittäjiä että uusia taloja. Myös kurikkalaiset ja ilmajokelaiset saivat 
osansa. Viimeisen jaon jälkeen ainakin seuraavat Kauhajoen talot omisti
vat niittyä Kainastolla: Knuuttila, molemmat Iso-Aron talot, Mattila 
(Vähä-Aro), Filppula, Eno, Turja, Ikkelä, Kuutti, Laturi, Havunen ja Yli- 
Koski.11

Isonjaon tarkoitus oli yhtenäistää hajallaan olleet tilukset mahdollisim
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man vähälukuisiksi lohkoiksi. Kauhajoella tähän olivat hyvät mahdolli
suudet ja tavoite toteutuikin aika pitkälle. Niinpä Knuuttilan talo oli yh
tenä palstana Teuvan rajalta Jalasjärven rajalle, Filppulan talo kolmena. 
Yli-Yrjänäisen seitsemän palstaa olivat kotipalsta, Parjakan metsäpalsta, 
Lylyn metsäpalsta, Jokiluhdan niittypalsta, Parjakanluoman niittypalsta, 
Hukkannevan niittypalsta ja Tuluskankaan niittypalsta. Ikkeläjärven ta
lon maat sopivat kotipalstaan ja Laurinniemen niittypalstaan.12

Isojako selkiytti omistusoikeudet, ja sillä oli myönteiset vaikutukset 
Kauhajoen asutukseen ja elinkeinoelämään. Talojen halkominen lisääntyi, 
torppien perustaminen kävi mahdolliseksi ja metsien käyttöön alettiin 
kiinnittää enemmän huomiota. Pitäjän pohjoisosan taloille ei riittänyt ko
tinurkilta tarpeeksi metsiä, siksi nykyisten Harjan, Aron ja Kauhajoenky- 
län taloilla on metsien ulkosarkoja myös Päntäneellä, Hyypässä ja Num
mijärvellä.

Myönteisten seuraustensa lisäksi isollajaolla oli pitäjän talollisten kan
nalta myös kielteinen seuraus. Maanmittauksen tuloksena pitäjän mant- 
taaliluku nousi, mikä taas tiesi lisää veroja. Ilmajoen kirkkoherra Salo
mon Hannelius kirjoittikin emäseurakunnan pitäjänkertomukseen, että 
verollepano "maksoi pitäjälle kauniin summan, vaikkei manttaaliluku las
kenut vaan nousi 117 manttaalista 140 manttaaliin” . Kustannusten vasti
neeksi oli toivottu verojen alennuksia, mutta kävikin päin vastoin.13

V il je l y k s e t  s u o ja t t i in  m e ts is s ä  v a p a a n a  la id u n ta v a lta  k a r ja lta  ja  h ir v iltä  
t iiv i i l lä  p a n e n to a id a l la . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1969 .
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Maanviljelys

Viljelysalan kasvu

Juhana Otenpojan maantarkastuksessa v. 1608 arvioitiin Kauhajoen ja 
Pantaneen kylien peltoalat. 1/4 manttaalin taloon kuului peltoa 1,5—3 äy- 
rinmaata (äyrinmaa = tynnyrinala), 1/2 manttaalin talo oli 4—5,5 äyrin- 
maata ja koko manttaalin Harja 7 äyrinmaata. Myöhemmin verotettavia 
peltoaloja tarkistettiin, mutta pääpiirteissään Juhana Otenpojan mittaus 
oli käyttökelpoinen isoonjakoon asti. Vuonna 1612 arvioitiin Kauhajoen 
24 talolla olleen peltoa yhteensä 73,5 äyrinmaata eli 3,09 tynnyrinalaa 
(1,42 ha) taloa kohti.

Tämän jälkeen liikutaan peltoalan arvioinnissa kovin epävarmalla poh
jalla aina 1700-luvun jälkipuoliskolle asti. Arvioon on käytettävissä tieto
ja vain maksetuista kymmenyksistä, kylvöaloista ja kylvömääristä, mutta 
ei peltoaloista.

Kylvömäärät vaihtelevat vuosittain jonkin verran, mutta pahoja kato
vuosia lukuunottamatta kylvömäärä kasvoi koko ajan. Jos yhdelle kapan- 
alalle todella kylvettiin keskimäärin kappa siemeniä, voidaan kylvömää
ristä laskea summittainen kylvöala ja se kaksinkertaistettuna pellon 
pinta-ala. Vuonna 1641 kylvömäärät ja niistä lasketut peltoalat olivat seu- 
raavat:

T a u lu k k o  20. K y lv ö m ä ä r ä t  ja  k y lv ö a la t  v. 1641 ( ty n n y r e in ä  ja  ty n n y r in 
a lo in a )

Taloja Kylvössä Peltoa Pelto/talo
Päntäne 6 7 tr 14 ta 2 1/3 ta
Kauhajoki 18 35 1/3 70 2/3 4
Harja 1 3 1/2 7 7
Yhteensä 25 45 5/6 91 3 2/3

Lähde: VA 9110:157.

Kolmessakymmenessä vuodessa eli yhden raivaajasukupolven aikana kas- 
voi peltoala n. 1/2 tynnyrinalaa taloa kohti. Silti viljelyskelpoista maata 
oli v. 1641 vain vajaa 2 ha taloa kohti. 1600-luvun lopulla kylvömäärät 
vaihtelivat suuresti vuodentulojen mukaan. Samalla huomattava osa ru
kiista ja jonkin verran ohraa kylvettiin kytömaihin.

Kovin vaatimattomia olivat kauhajokelaisten pellot 1600-luvulla. Sen 
voi edellä olevista karkeistakin arvioluvuista päätellä. Raivausinto näyt
tää lisäksi suurvaltakaudella laskeneen, vaikka toisaalta asutus laajeni ja
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T au lukko 21. K a u h a joen  suurim m at k y lv ö t  1692 (kappoina )

ruis ohra yht.
Knuuttila 37 1/3 k 8 k 45 1/3 k
Yrjänäinen 29 1/3 8 37 1/3
Koski 29 1/3 10 2/3 40
Panula 29 1/3 8 37 1/3
Iso-Aro 26 2/3 13 1/3 40
Harja 16 13 1/3 29 1/3

Lähde: VA 9207:953—954.

tiheni. Uudistilat ja vanhatkin talot saivat 1600-luvun jälkipuoliskolla 
suuren osan toimeentulostaan muualta kuin pellosta. Lähinnä pellonrai
vauksen kanssa kilpaili ja peri voiton laajeneva tervanpoltto.

Isonvihan jälkeen peltoaloista on saatavissa yhtenäisiä tietoja vasta 
1760-luvulta. Maanmittauksen tuloksista voi päätellä peltoalojen kasva
neen voimakkaasti vuosisadan alkupuoliskolla.1

T a u lu k k o  22 . K a u h a jo e n k y lä n  ta lo je n  p e l t o a la t  1 7 6 0 -lu v u lla

Talo Peltoa 
ta: ka

Talo Peltoa 
ta: ka

Laturi 11 29 Mattila 9 26
Kalalahti 14 2 Filppula 14 12
Kohlu 8 28 Knuuttila 25 2
Äijö 9 30 Rahikka 6 10
Marttila 10 24 Hautaniemi 5 22
Kaura 12 18 Rauska 8 20
Turja 12 4 Piipari 6 8
Kuutti 5 4 Seppänen 12 14
Ikkelä 12 5 Korhonen I 7 10
Eno 9 16 Korhonen II 7 26
Iso-Aro 20 24 Jokimäki 5 26
Teevahainen 5 — Nummijärvi II 2 27
Könnö 7 28 Nummikoski I 6 2
Pantti 10 14 Nummikoski II 8 —

Koski I 7 24 Panula I 9 15
Koski II 7 24 Panula II 9 15
Havunen 12 20 Ostomaa 6 16
Juoni 5 18 Kokko I 6 28
Kiviluoma 5 26 Kokko II 6 28
Kauhajärvi I 3 8 Laurunen 11 24
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Talo Peltoa 
ta: ka

Talo Peltoa 
ta: ka

Kauhajärvi II 3 8 Äijälä 5: 16
Kangasniemi 5 28 Pukkila I 7: 18
Muurahainen 6 10 Pukkila II 7: 18
Vakkuri 6 12 Yrjänäinen I 7: —
Ikkelä järvi 6 12 Yrjänäinen II 7: —
Koivuniemi 4 20 Heikkilä I 5: 24
Nummijärvi I 8 — Heikkilä II 5: 24

Lähteet: MMHA 46-: Liakka, Ilmajoen pitäjä, 1934 s. 405.

Kauhajoen selvästi suurimmat talot olivat Knuuttila ja Iso-Aro. Juho 
Reinin isännöimässä Knuuttilassa oli peltoa 12 1/2 hehtaaria, mikä oli ko
ko Ilmajoella kolmanneksi suurin peltoala. Iso-Aron pellot olivat noin 10 
hehtaaria. Muut talot eivät yltäneet lähellekään näitä. Kymmenen talon 
pellot olivat 5—10 ha ja 19 talon pellot 2,5—5 ha, viiden talon peltoala jäi 
alle 2,5 hehtaarin. Kauhajoen kylän koko peltopinta-ala oli ennen isoaja- 
koa 457 1/4 tynnyrinalaa eli n. 225 ha. Päntäneen peltoala oli samaan ai
kaan n. 70 ha, joten pitäjässä oli peltoa Harjat ja Toivakka mukaan luet
tuina jonkin verran yli 300 ha2.

Ennen Ruotsin vallan päättymistä ehti peltoala kasvaa vielä lähes sata 
hehtaaria. Pappien jossakin määrin epätarkkojen väkilukutaulukkojen 
mukaan Kauhajoen pellot olivat vuonna 1805 noin 790 tynnyrinalaa eli 
395 hehtaaria. Vuoden 1810 väkilukutaulukkoon peltoalaksi on merkitty 
vain 600 tynnyrinalaa, mutta kylvömääräksi 410 tynnyriä. Kun vuoden 
1808 kylvömäärä saman tilaston mukaan oli peräti 520 tynnyriä, ei pelto
alan pieneneminen vuodesta 1805 vuoteen 1810 voine pitää paikkaansa. 
Selitys tietojen erilaisuuteen saattaa olla ensinnäkin kirjanpitäjän tietä
mättömyydessä jompanakumpana ajankohtana, ja toiseksi kytömaat on 
saatettu ottaa vuoden 1805 tilastoon, mutta jättää vuoden 1810 tilastosta 
pois. Eri vuosien tietoja yhteen sovittelemalla päättelen Kauhajoen pelto
alan olleen Ruotsin vallan lopussa noin 800 ta, n. 400 ha. Neljässäkymme- 
nessä vuodessa pellot olivat laajenneet 25 %.3 Peltoalan lisääntymisestä 
huolimatta Kauhajoki ei kuulunut aivan maakunnan suurimpien raivaaja- 
pitäjien joukkoon.

Kauhajoen pellot raivattiin 1700-luvullakin jokivarsiin ja muutamien 
järvien rannoille. Viljelysmaat reunustivat Kauhajoen ja Päntäneenjoen 
rannat kapeana nauhana, jonka kuitenkin sankat metsät vähän väliä kat
kaisivat. Taloja oli edelleenkin niin harvassa, ettei yhtenäisistä peltoau
keista voi juuri puhua vielä vuosisadan päättyessäkään.

Kauhajoen jokivarsiin ja järvien rannoille raivatut pellot olivat hallan
arkoja, sillä suuret suoalueet ulottuivat lähelle viljelyksiä. 1600-luvun al
kupuolella Päntäne ja Kauhajoki olivat vesiperäisyytensä takia Ilmajoen 
hallaisimpia seutuja. Sama toteamus toistettiin isonvihan aikaista verotus
ta arvosteltaessa vuonna 1731. Kauhajoella oli 12 verotaloa, joissa oli "hy
vin heikko ja hallanarka maaperä” .4
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K o s k e n  ta lo n  t i lu k s e t  1753 . Is ra e l  W ä n m a n in  k a r tta p iir r o s . V a a sa n  M a a n -  
m it ta u s k o n t to r in  a rk . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1985 .

Vuonna 1749 pellot jaettiin jyvityksen perusteella viiteen eri luokkaan. 
Ensimmäiseen luokkaan laskettiin kuuluvaksi mustamulta- ja savimulta- 
maa sekä mustanmullan sekainen hiekkamaa, joka tuotti vähintään 6 jy
vää. Tällaista peltoa ei Kauhajoella ollut ollenkaan. Toisen luokan pellos
ta viljelijä sai 5 jyvän sadon, mikä sekin oli Kauhajoella harvinaista. Kol
mannen luokan pelto tuotti 4 jyvää, neljännen enää 3 jyvää ja viidennen 
luokan maa, johon luettiin hiekka- ja suopellot vain 2 jyvää.5

Kauhajoen pelloista suurin osa oli savensekaista hiekkamaata, joka jyvi- 
tettiin IV—V luokkaan. Kauhajoen alajuoksulla ja Arossa olevien talojen 
savisemmat pellot arvioitiin korkeammalle II—V luokkaan kuin Knuutti
lan hiekkaiset vainiot. Hyypässä taas maa oli joen rannassa karkeusasteel- 
taan vaihtelevaa hiekkamaata, osittain myös liejusavista, suoperäistä, 
pehmeätä ja ruosteista maata. Pellot olivat hallanarkoja ja heikkotuottoi- 
sia. Muun muassa kaikki molempien Kauhajärven talojen pellot, yhteensä 
6 1/4 tynnyrinalaa, jyvitettiin viidenteen luokkaan.6

Vaatimattomiksi arvioitiin siis tulevan maatalouspitäjän peltojen laatu 
vielä 1700-luvun puolivälissä!

157



Viljelysjärjestelmä ja peltojen hoito

Peltojen viljelyssä oli vallitsevana jo 1600-luvulle tultaessa kaksivuorovil- 
jely: toinen puoli pelloista oli kylvössä, toinen puoli kesantona. Järjestel
mää käytettiin koko 1700-luvun ajan ja vielä pitkälle 1800-luvullakin. Ke
sannointi oli peltojen kasvuvoiman säilyttämiseksi välttämätöntä, sillä vil
jelykasveina olivat lähes yksinomaan ruis ja ohra. Suuria vaihtelumahdol
lisuuksia viljelyjärjestelmään ei tämän vuoksi jäänyt.

Lannoituksena käytettiin yksinomaan karjanlantaa, jota peltopinta-aloi
hin nähden suurista nautakarjoista saatiin runsaasti. Lanta ajettiin talvel
la pääasiassa ohrapeltojen voimaksi; rukiille pidettiin kesannointia riittä
vänä. Vasta 1800-luku toi lisää lannoitteita.7

Viljely- ja maanmuokkausvälineistä alkeellinen aarra oli käytössä suu
ressa osassa Etelä-Pohjanmaata ja myös Kauhajoella. Vähävaraisimmilla 
ei ollut edes aarraa vaan ainoastaan kuokka. Näillä välineillä ei juuri pel
lon pintaa syvemmälle päästy. Muita välttämättömiä työkaluja olivat mm. 
äes (karhi), vältti (aura), viikate, sirppi ja harava, jotka tehtiin kotona tai 
teetettiin sepällä. Alkeellisten työvälineiden takia työvoimaa tarvittiin 
paljon, mutta siitä oli vielä 1700-luvullakin jatkuvasti puutetta. Kun olo
suhteet olivat tällaiset, eivät pellot aina tulleet parhaalla tavalla ”reira- 
tuksi” .8

Ruotsin vallan viimeisillä vuosikymmenillä puisten aarrojen ja äkeiden 
rinnalle alkoi ilmestyä myös rautaisia työkaluja. Karhissa ainakin piikit 
olivat rautaa ja lapioissa teräosa. Tällaisia työvälineitä oli 1800-luvun 
alussa ainakin Knuuttilan työkaluvajassa.9

Kasket

Kaskenpolttoa harrastivat asutuskaudella laajimmin Hyypän savolaispe- 
räiset uudisasukkaat. He polttivat kaskia laajoissa yhteismetsissä.

Kymmenysluetteloiden perusteella kaskenpoltto oli yleistä vielä 1600- 
luvun puolivälissä pitäjän kaikissa osissa Päntänettä lukuunottamatta. 
Kaskisadosta maksoi kymmenyksiä vuonna 1645 kaikkiaan 9 taloa 25:stä, 
yhteensä 11 tynnyriä 11 kappaa. Eniten kaskikymmenyksiä maksoivat 
Knuuttila ja Aro, 8 kappaa kumpikin. Peltovilja oli kuitenkin jo tuolloin 
monin verroin yleisempää kuin kaskivilja.
Vuonna 1670 enää vain yksi viljelijä maksoi kymmenyksinä 2 kappaa kas- 
kiruista. Vuosi oli kuitenkin paha katovuosi, jolloin monilta jäi sato lähes 
kokonaan saamatta. Silti se osaltaan osoittaa kaskiviljelyn heikkenevää 
asemaa. Se näkyy myös kylvötilastoista: vuonna 1677 vain kaksi taloa il
moitti kylväneensä kaskeen, ja vuonna 1692 ei enää kukaan, ei myöskään 
vuonna 1696.10

Kaskeaminen vaati paljon työvoimaa, minkä vuoksi yhteistyö naapurien
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T a u lu k ko  23. V ilja k y m m en y k se t v. 1645 (tyn n yrein ä  ja  kap poin a )

Peltovilja Kaskivilja
ruis ohra ruis ohra

Päntäne 1: 10 18 —  _

Kauhajoki 6: 10 4: 20 24 23
Harja 16 8 -  -

Yhteensä 8: 4 5: 4 24 23

Lähde: VA 9119.

kesken oli yleistä — ja riidat myös, sen osoittavat käräjäpöytäkirjat. Kas- 
kiyhtiöön kuului tavallisesti kaksi taloa, joskus useampiakin. Yhtiöveljet 
saivat kasken tuotosta osuutensa kylvön ja työn määräämässä suhteessa. 
Tämä käy selvästi ilmi mm. Korhosen ja Seppäsen kaskiyhtiön käräjöides
sä sadosta vuonna 1652.11

Samantapainen yhtiö oli kysymyksessä vuonna 1710, kun Möykyn talon 
isäntä Matti Prusinpoika kaatoi kasken "talon omistuksille” poikansa 
Antti Matinpojan kanssa. Isä ja poika kuitenkin riitaantuivat niin, että 
Matti Prusinpoika antoi kaskensa Kustaa Mikonpojalle. Antti Matinpoika 
puolestaan korjasi kaskesta sekä oman että yhtiöveljensä sadon. Oikeu
den päätöksellä Antti määrättiin antamaan isälleen ja Kustaa Mikonpojal
le heidän "työnsä tulokset".12

Kaskeaminen oli maanomistajien oikeus. Työvoimapulan vuoksi talolli
set joutuivat kuitenkin joskus turvautumaan itsellisten apuun. 1600-luvun 
puolivälissä Tuomas Matinpoika raivasi autiota Nirvan taloa elinkelpoi
seksi ja kaatoi muutaman itsellisen kanssa kasken. Tuomas Matinpoika 
apureineen erehtyi kuitenkin kaskeamaan Niilo Knuutinpojan maalla ja 
joutui vastaamaan siitä käräjillä. Oikeus määräsi Niilo Knuutinpojalle 
osuuden kaskeen, mutta kielsi irtolaisia olemasta missään tekemisissä kas
ken kanssa.13

Uudisasukkaille kaskenpoltto oli elinehto, kun peltoa ei juuri ollut. 
Vuonna 1689 maanmittari Joonas Geddan piirtämien karttojen mukaan 
Ikkeläjärven uudisasukas Sakari Tuomaanpoika poltti kaskea aivan talon
sa läheisyydessä samassa aitauksessa, jossa olivat hänen kolme pientä pel- 
totilkkuaan. Kytömaa oli vähän kauempana. Myös Matti Jaakonpojan rai
vaamassa Puskanautiossa oli kaskimaa aivan talon vieressä. Sen sijaan 
muutamaa vuosikymmentä vanhemmassa Juonen talossa, johon peltoakin 
oli ehditty raivata jo enemmän, oli enää vain "vanha kaskimaa” vähän 
raja-aidan ulkopuolella.14

Kaskeaminen omissa ja yhteismetsissä aiheutti helposti rajankäyntejä 
yhtiöveljien kesken. Pitkäaikainen rajariita syntyi mm. Heikki Tuomaan
poika Pantin ja Aapeli Arvidinpoika Juonen välille v. 1683 Rauhaluoman 
suuhun raivatusta niitty- ja kaskimaasta. Kiistaa selviteltiin ainakin kol-
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millä käräjillä, ennen kuin sopu syntyi. Naapurien välisten rajariitojen li
säksi oli epäselvyyksiä myös maakunnan etelärajalla. Hämeenkyröläisten 
väitettiin vuonna 1663 tunkeutuneen kaskeamaan Kauhajoen puolelle ja 
aiheuttaneen asianomistajille vahinkoa. Kiusaus rajan ylitykseen näyttää 
tällä suunnalla Olleenkin lähes voittamaton, sillä hämeenkyröläisten kans
sa käräjöitiin kaskista vielä 1690-luvullakin.15

Kaskenpoltossa oli myös vaaransa. Kaskeaminen sinänsä oli ryöstövilje- 
lyä, joka tuotti aika ajoin hyvän sadon, mutta kulutti aina myös metsiä. 
Pahempia olivat kuitenkin lukuisat metsäpalot, jotka olivat 1600-luvulla 
alituisena uhkana. Mm. Enon ja Knuuttilan kesken käräjöitiin kaskeami
sen aiheuttamasta metsäpalosta 1600-luvun puolivälissä.16

Kauhajoki oli 1600-luvulla uudisasutusaluetta, jossa kaskea poltettiin 
enemmän kuin Ilmajoen rintakylissä, mutta paljon vähemmän kuin esi
merkiksi Alavudella. Siellähän kaskenpoltto jatkui voimakkaana vielä 
1600-luvun viimeiselläkin neljänneksellä, jolloin se Kauhajoella oli jo sel
västi laantunut.17

Kaskenpoltto loppui pian 1600-luvun puolivälin jälkeen lähes koko
naan. Vain yksittäisiä kaskia poltettiin uudisraivioilla vielä paljon myö
hemminkin. Kaskenpolton nopea väheneminen on oikeastaan aika yllättä
vää, kun samanaikaisesti asutus laajeni voimakkaasti. Onkin luultavaa, 
että osa kaskiviljelmistä on jäänyt kirjoihin ja kansiin viemättä, kuten ai
kanaan uudistalotkin. Mutta pääsyy lienee siinä, että metsiä alettiin yhä 
enemmän käyttää rahaa tuovaan tervantuotantoon ja viljaa alettiin kyl
vää lähemmäksi asutusta raivattuihin kytöihin.

Kydöt

Kydönpoltto yleistyi Kauhajoella 1600-luvun jälkipuoliskolla samaan ai
kaan kun kaskeaminen väheni. Kytövilja merkittiin kymmennysluetteloi- 
hin ensi kerran v. 1669, mutta käräjäpöytäkirjat osoittavat kytöämistä 
harrastetun jo ainakin 1650-luvulla. Ilmajoen käräjillä vuonna 1650 sovit
tiin, että Niilo Knuutinpoika Knuuttilan ensiksi raivaama ja yhtenä vuote
na kylvämä, mutta Tyni Hannunpoika Panulan sen jälkeen uudelleen vil
jelemä ja toisen kerran kylvämä "polttamaa” kuului Niilo Knuutinpojalle, 
jonka oli kuitenkin maksettava Tyni Hannunpojalle työpalkka ja kylvösie
men.18

Kytöäminen oli tullut tunnetuksi Kauhajoella varsin nopeasti, sillä en
simmäiset tiedot kydönpoltosta koko Pohjanmaalla ovat vasta 1640-luvul- 
ta. Laajimmillaan kydönpoltto oli niin Kauhajoella kuin muuallakin sa
man vuosisadan lopulla ja seuraavan alussa.19

Vuonna 1670 Kauhajoella maksettiin kymmennyksinä 77 kappaa ruista, 
josta 2 kappaa oli kaskiviljaa ja 4 kappaa kytöviljaa; kadon vuoksi ohra- 
kymmennyksiä ei maksettu ollenkaan. Kydönpoltto lisääntyi kuitenkin 
nopeasti. Vuonna 1692 oli kytöruista kylvössä jo 15 talolla, joista 4 oli uu-
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distiloja. Innokkaimpia kytöäjiä olivat Tuomas Matinpoika Koski, joka 
maksoi kytöviljasta kymmennyksiä 16 kappaa ja Nisius Antinpoika Äijö, 
jonka kytökymmennykset olivat 14 2/3 kappaa sekä Nummijärven kesti
kievarin pitäjä Jaakko Pertinpoika. Viimeksi mainitulla 8 kapan kytö
kymmennykset osoittavat sen olleen pääviljalaji. Yleensä kytöviljasta 
maksettiin kymmennyksiä 2—3 kappaa taloa kohti.

T a u lu k k o  24. K i r k o l l e  m a k s e tu t  v i l ja k y m m e n n y k s e t  1692

Päntäne Osuus Kauhajoki Osuus Yht. Osui
% % %

Ruis 100 2/3 kapp 74,4 272 kapp 53,3 372 2/3 kapp 57,7
Ohra 26 2/3 kapp 19,7 164 kapp 33,2 191 1/3 kapp 29,6
Kaskivilja — — — — — —
Kytövilja 8 kapp 5,9 74 kapp 14,5 82 kapp 12,7
Yht. 135 1/3 kapp 510 2/3 kapp 646 kapp

4 tr 7 1/3 15 tr 30 20 tr 6
kapp 2/3 kapp kapp

Lähde: VA 9207:953.

Rukiin osuus oli Päntäneellä paljon suurempi (3/4) kuin Kauhajoella. Ky- 
töviljaa taas oli päntäneläisillä vähemmän kuin Kauhajoen kylässä. Kas
kea ei polttanut kukaan.

Kytöämisharrastus vaihteli vuosittain: huonoina vuosina ei kytöjä pol
tettu. Niinpä nälkävuonna 1696 kylvi ja maksoi kymmennyksiä kytöru- 
kiista vain Nisius Antinpoika Äijö, hänkin vain 2 kappaa.20

Vuonna 1704 Ilmajoen pitäjän viljasadosta oli kytöviljan osuus 23 % . 
Kappeleissa kytöviljaa oli suhteellisesti enemmän: Seinäjoella 44,8 %, Ja- 
lasjärvellä 36,4 %  ja Kauhajoella 35,2 % koko sadosta.21

Eri puolilla Kauhajokea oli kytöämiseen innostuttu vähän eri tavalla. 
Se näkyy mm. kirkolle maksetuista kymmenyksistä vuonna 1711. Luvut 
ovat tynnyreitä ja kappoja.

T a u lu k k o  25. K i r k o l l e  m a k s e tu t  v i l ja k y m m e n y k s e t  1711

Peltovilja Kytövilja
ruis ohra ruis ohra

Päntäne 5: 12 2/3 1: 18 2/3 3: 24 27 2/3
Kauhajoki 20: 9 1/3 11: 10 12: 1 2/3 1: 21 1/3
Mieto 2: 16 1: 20 -: 12 25 1/3
Yhteensä 27: 6 14: 16 2/3 14: 5 2/3 4: 15 1/3

Miedonkylästä ovat tilastossa Harja, Sorvari ja Toivakka. 
Lähde: VA 9259: 2 197.
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Edellisen perusteella näyttäisi kytöäminen olleen Päntäneellä vähän suosi
tumpaa kuin Kauhajoenkylässä ja Miedossa. Muutamissa taloissa kydön- 
poltto oli jopa tuottoisampaa kuin peltoviljely s. Halko, Talvitie, Tarkka ja 
Käyrä Päntäneeltä sekä Vakkuri, Nummijärven kestikievari ja Filppula 
Kauhajoelta korjasivat yli puolet sadostaan kydöistä. Jaakko Nummijärvi 
maksoi kaikki kymmenyksensä kytörukiilla. Kytöäminen oli erityisesti uu
distilojen ja autioista veronmaksukykyisiksi pyrkivien tilojen suosiossa, 
kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla. Kuitenkin myös monet vanhat ta
lot, kuten Halko, Filppula, Heikkilä, Laturi ja Yrjänäinen, olivat innostu
neet kydönpoltosta. Jonkinlainen kytöviljelys oli melkein joka talossa, sil
lä vuonna 1711 kaikkiaan 45 taloutta maksoi veroja kytöviljalla.22

Rukiin osalta kydöt tuottivat Päntäneellä noin 41 % sadosta ja Kauhajo
ellakin yli 37 % . Koko pitäjän ruissadosta oli kytöruista n. 36 % ja ohras
ta kytöohraa n. 24 % . Kaikkiaan kytöviljaa saatiin hieman yli 30 % koko 
sadosta. Kytöämisen laajuus selittää osaltaan sen, miksi peltoalat eivät 
1600-luvun lopussa kasvaneet yhtä nopeasti, kuin asutus levisi.

Samalla tavoin kuin kaskeaminen vaati myös kydönpoltto työvoimaa ja 
talojen keskeistä yhteistyötä. Kaskiriitojen tilalle tulivatkin kiistat kytö
maista ja kydönpolttoon soveltuvista nevoista. Naapuriavun lisäksi teh
tiin yhteistyötä myös itsellisten kanssa, jotka näin pääsivät osallisiksi ky- 
dönpolton tuloksista.23

Kesäkuivan nevan kytöäminen aiheutti lukuisia tulipaloja. Yrjö Sipin- 
poika Möykyn kytömaalta tuli levisi Matti Paavonpoika Korhosen niitylle 
vuonna 1662, mistä seurasi, että miesten välille syttyi tappelu, jota selvi
teltiin käräjillä asti. Vuonna 1731 etsi Ilmajoen kihlakunnanoikeus syyllis
tä Kauhajoen ja Kurikan rajamailla levinneeseen metsäpaloon. Kruunun- 
tilallinen Elias Sorvari ja talollinen Klemetti Pertinpoika Mieto olivat 
"Jaakon messun aikaan kovan kuivuuden vallitessa” polttaneet kytöä. Tu
li oli riistäytynyt Iisakki Krekolan ja Matti Laulajan tervasmetsään, joka 
ympäröi heidän tervahautaansa, sekä tärvellyt niityn. Metsäpalon syttymi
sen aikoihin kytösi myös Iisakki Toivakka, jonka kytötuli niin ikään riis
täytyi samaiseen metsään.24

Kydönpolton kukoistus päättyi isoonvihaan ja alkoi taas laajamittaise
na raivauksena uudelleen seuraavalla vuosisadalla. Aivan kokonaan ky- 
töämisestä ei silti luovuttu, kuten edellä ollut käräjätapauskin osoittaa. 
Tietoja isonvihan jälkeisestä kydönpoltosta on kuitenkin säilynyt niukas
ti, mistä päätellen se ei ole kovin yleistä ollutkaan.

Veromittauksessa 1760-luvun alussa todettiin kytöjä poltettavan har
voin, "koska ruokamulta siten hävitetään” . Peltoalan tasainen kasvu 
1700-luvulla osoittaakin, että isäntien huomio kiintyi enemmän peltoihin. 
Ilmeisesti myös osa vanhoista kytömaista raivattiin vuosisadan kuluessa 
pelloiksi, jotka muodostivat jokivarsiin vanhojen peltojen ulkopuolelle uu
den viljelysnauhan, kuten jo aikaisemmin oli tapahtunut rintapitäjissä. 
Kytöäminen oli ollut metsikköjen, luhtien, nevojen ja niittyjen ryöstövilje- 
lyä, johon ei enää 1700-luvulla ollut enempää tilaa kuin varaakaan. No
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peasti kasvava väestö tarvitsi peltoja, joista sadon saanti oli varmempaa 
kuin usein hallanaroilta ja vain 3—4 satoa tuottavilta kytöviljelmiltä.25

Viljelyskasvit

Kauhajokelaisten pelloille, kaskimaille ja kydöille kylvettiin pääasiassa 
ruista ja ohraa. Rukiin osuus koko kylvöstä oli 1600-luvulla yleensä 50— 
60 % ja ohran vastaavasti 40—50 % . Seuraavalla vuosisadalla rukiin 
osuus lisääntyi selvästi ja siitä tuli pääviljalaji pitkälle 1800-luvulle asti. 
Ruotsin vallan viimeisinä vuosina kylvettiin ruista n. 3/4 ja ohraa vain n. 
1/4 koko kylvöstä.26

Myös kauraa viljeltiin jo 1600-luvulla, mutta lähinnä vain sekaviljana 
ohran kanssa. Sekaviljakin hävisi luetteloista vuosisadan lopulla, mutta 
kauran viljely silti tuskin kokonaan loppui, vaikka merkitys olikin vähäi
nen. 1800-luvun alussa kauran osuus 400—500 tynnyrin kylvöistä oli vain 
10—20 tynnyriä.27

Muiden viljelyskasvien osuus kauhajokelaisten taloudessa oli vähäinen. 
Satotuloksiakin arvioitaessa puhutaan yksinomaan rukiista ja ohrasta, joi
na kymmenyksetkin kerättiin.

Nauris kuului kauhajokelaisten jokapäiväiseen ruokapöytään 1700- 
luvun loppuun saakka. Kaskimaiden ensimmäinen kylvös olikin yleensä 
juuri nauris, joka poltetussa maassa tuotti hyvän ja makean sadon. Jo 
1600-luvulla tunnettiin myös herne. Vuonna 1696 kauhajokelainen Simo 
Markuksenpoika Kohlu lainasi kapallisen herneitä eräältä ilmajokelaisel
ta.28

Oluen valmistukseen käytetyn humalan viljelyä tehostettiin kruunun 
toimesta vuodesta 1687 alkaen, mutta tunnettua se lienee ollut jo aikai
semminkin. Humalistoja pidettiin talon kaunistuksena ja niiden olemassa
oloa valvottiin. 1760-luvulla Kauhajoella olikin määräysten mukaiset 200 
humalasalkoa manttaalia kohden. Kauhajoenkylän taloista noin 4/5:11a oli 
jonkinlainen humalaviljelys. Kahden Panulan ja kahden Kosken talon hu- 
malistot olivat 100 salkoa, muuten humalaa oli kylvössä vajaasta puolesta 
kapanalasta kolmeen kapanalaan; rintapitäjissä humalaa viljeltiin selväs
ti enemmän. Humalan pakkoviljelys ei miellyttänyt enempää kauhajoke
laisia kuin muitakaan, sillä se ei ehtinyt tuleentua. Humalistot näyttävät
kin hävinneen jo Suomen sotaan mennessä: korvausvaatimuksia tarhojen 
hävityksistä ei sodan jälkeen esitetty.29

Kuitukasveista pellava ja hamppu olivat tunnettuja jo ainakin 1700- 
luvun alussa. Pellavasta on ensimmäinen merkintä vuodelta 1708, jolloin 
Sipi Tuomaanpoika Hämeenkyrön Kantista lähetti kapallisen pellavansie
meniä Pekka Kohlun mukana tämän anopille. Pellavan viljely jäi kuiten
kin vähäiseksi. Hamppua viljeltiin enemmän, mutta vain kotitarpeiksi si
täkin. Vuosisadan puolivälin jälkeen hamppumaat olivat 1/2 — 1 1/2 ka-
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panalaa, mutta kaikissa taloissa niitä ei ollut ollenkaan. Suomen sodan 
korvausvaatimuksissa hamppu esiintyy melko usein. Pellavaviljelysten va
hingot sen sijaan näyttävät olleen suhteellisen harvinaisia, vaikka esim. 
pellavaiset liinavaatteet olivat yleisiä.30

Puutarhakasveista kaali ja lanttu kasvoivat jo 1700-luvun puolivälissä 
yleisesti talojen ryytimaissa, ja vuonna 1808 niitä oli melkein joka tuvan 
nurkalla. Varsinainen "nurkantakuunen” eli tupakka yleistyi myös 1700- 
luvulla. Kirkkoherra Gabriel Peldanin mukaan sitä käyttivät vuosisadan 
puolimaissa sekä vanhat että nuoret, jotka "Kirckomatkans sekä Teillä et
tä Kirkon äres sillä saastuttavat” . Kauhajoella tupakoiminen olikin var
masti yleisempää kuin tupakan kasvatus, sillä vuonna 1808 siitä esitettiin 
vain muutama korvausvaatimus: Hauskan talon varastoissa oli 2 leiviskää 
tupakkaa.31

Peruna saapui Etelä-Pohjanmaalle 1700-luvun puolivälissä, mutta yleis
tyi hitaasti. Syrjäkulmilla peruna tuli tunnetuksi vasta Pommerin sodasta 
palaavien miesten mukana vuonna 1762. "Maapäärynöihin” suhtauduttiin 
aluksi oudoksuen, eikä niiden viljelyä osattu. Vielä 1780-luvulla peruna 
oli harvinainen muualla paitsi säätyläisten keskuudessa, jossa se oli syr
jäyttänyt nauriin. Vuonna 1797 peruna sai lisää mainosta, kun osoittau
tui, että se kestää paremmin hallaa kuin vilja.

Suomen Talousseura tuki kaikin voimin perunanviljelyä, ja tuloksiakin

P e lla v a n  k a s v a t ta m in e n  ja  ” r e ir a a m in e n ”  v a a t iv a t  m o n ta  ty ö v a ih e tta . L ih -  
ta u s k ö k k ä  A la -M a rttila n  r iih en  ed essä . H ilm a  K o iv u n iem i, F an n i K o r k e a -  
m ä k i, S a n d ra  L in ja m ä k i , H u ld a  S a lo n e n , H ilm a  N ie m is tö , A m a n d a  N e v a 
la, L e m p i  L ä n k im ä k i  ja  H ilm a  Ih a m ä k i. V a lo k . A . N ie m is tö  1923 . K e i jo  
J a a k o la n  k o k .
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alkoi näkyä. Vuonna 1803 Talousseura jakoi mm. Kauhajoelle 3 tynnyriä 
siemenperunoita. Ilmajoen vastaperustettu maamiesseura, ja ennen muita 
maaviskaali Schöring levittivät innokkaasti perunanviljelyä myös kappeli
seurakuntiin. Jo vuonna 1804 maamiesseurassa arveltiin, että Ilmajoella 
oli kaikissa taloissa, torpissa ja mäkituvissa kokeiltu perunan viljelystä; 
useimmat kuitenkin vain sen verran, että sato ehdittiin syödä syksyn aika
na. Varastointi oli kehnoa, mutta siemenperunat sentään saatiin säily
mään.32

Suomen sodan aikana peruna oli Kauhajoella jo jokseenkin yleinen. 
Pappilassa kappalainen Abraham Mellenius menetti venäläisille 9 tynny
riä perunoita, Ala-Knuuttilan satovahingot arvioitiin 20 tynnyriksi. Myös 
talonpoikaistalouksien perunamaista on lukuisia mainintoja: mm. Iso- 
Arosta vietiin 4 tynnyriä perunoita ja Pukkilasta 1 1/2 tynnyriä. Silti nau
ris oli säilyttänyt vielä hyvin vanhan paikkansa ruokataloudessa.33

Perunan kylvömäärät olivat kuitenkin koko ajan lisääntymässä: vuonna 
1808 perunoita oli istutettu 40 tynnyriä, kahta vuotta myöhemmin jo 60 
tynnyriä. Vuonna 1815 Suomen Talousseura palkitsi parhaita perunanvil
jelijöitä ohjekirjasilla. Palkinnon sai mm. Heikki Toivakka Kauhajoelta.34

Sadonkorjuu ja vuodentulo

Viljan kylvö- ja korjuuajoissa noudatettiin vuodesta ja vuosisadasta toi
seen perinteisiä tapoja ja tottumuksia. Varhaisena keväänä ohra kylvet
tiin "Valpurin messun” aikaan (15.5. uutta ajanlaskua), ruis "Laurina” 
(22.8. ua.).

Elokuussa vilja leikattiin sirpillä, sidottiin lyhteiksi ja pystytettiin 15— 
30 lyhteen jaloiksi sen mukaan, miten kuivaa vilja oli. Parin viikon ajan lyh
teet saivat kuivua pelloilla, joilla ne käytiin myös laskemassa kymme
nysten maksamista varten. Kun tämä tärkeä toimitus oli suoritettu, ajet
tiin vilja riiheen, jossa se puitiin. Arvata sopii, kuinka paljon lyhteitä siir
rettiin riiheen tai johonkin muuhun piilopaikkaan ennen kymmennysmies- 
ten käyntiä!35 Riihiasiat hallittiinkin Kauhajoella ilmeisesti hyvin, koska
pa nimismies Juho Rein pestasi v. 1741 renki Heikki Knuutinpojan riihi- 
ja kytöasiantuntijaksi Ruotsiin! Perille Heikki ei kuitenkaan päässyt.36

Viljan puinti klupuriihessä oli hikinen ja kova urakka, johon osallistui 
koko talon väki. Puinti päätti maatalouden vuosikierron ja palkollisten 
työsopimukset. Siksi sitä kannatti myös juhlia.37

Puinnin jälkeen isännälle selvisi lopullisesti vuodentulo, vaikka verotta
ja arvioikin sen jo pellolla. Satomääriä arvioitaessa onkin turvauduttava 
juuri kymmennysluetteloihin. Periaatteessa kymmennyksiä maksettiin 
1/10 sadosta, mutta käytännössä ilmeisesi vähemmän. Tarkkoja satotulok
sia ei kymmennysten perusteella voi siis laskea, mutta hyvät ja huonot 
vuodet niistä näkyy, samoin vuodentulon kehityssuunta. Hyvinä satovuo-
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E lo v ä k e ä  H a n g a sk y lä s sä . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

sinä kylvö tuotti vanhoilla viljelysseuduilla mm. Luukon arvioiden mu
kaan 6-kertaisen sadon. Kauhajoella ei näin korkeisiin lukuihin kuiten
kaan päästy kuin poikkeustapauksissa. Suomen sodan tuhojen korvaus
vaatimuksissa toki esiintyy vielä huomattavasti korkeampiakin tuotta
vuuslukuja, mikä osaksi johtunee arvioiden tarkoitusperästä, mutta osak
si varmasti myös parantuneesta tuottavuudesta.38

Edellä olevin perustein voi koota summittaisen arvion satomäärien kehi
tyksestä 1600- ja 1700-luvuilla.

T a u lu k k o  26. S a to  v u o n n a  164 5  k y m m e n n y s t e n  m u k a a n

taloja ruis ohra yht. taloa kohti

Päntäne 5
tr:
13

kapp
4

tr:
5

kapp
20

tr: kapp 
18: 24 3: 24

Kauhajoki 17 71 8 52 26 124: 2 7: 9 1/2
Harja 1 5 - 2 16 7: 16 7: 16
Yhteensä 23 89 12 60 30 150: 30 6: 16 1/3

Lähde: VA 9119. Kymmennykset on tässä ja seuraavissa tilastoissa laskettu 10-kertaisina. 
Autioita eli veronmaksukyvyttömiä taloja ei ole otettu tilastoon.
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T a u lu k k o  27. S a to  v u o n n a  165 0  k y m m e n n y s t e n  m u k a a n

taloja ruis ohra yht. taloa kohti
Päntäne 6 20: — 17: 16 37: 16 6: 8
Kauhajoki 16 117: 16 96: 8 213: 24 13: 11
Yhteensä 22 137: 16 113: 24 251: 8 11: 13 1/2

Lähde: VA 9131:284. Harjan talo puuttuu tilastosta.

Kahden eri vuoden kymmennyksiin perustuvat satomäärät poikkeavat 
suuresti toisistaan: vuodentulo oli erilainen eri vuosina. Vallankin kaski
maiden tuotto vaihteli syksystä toiseen.

Vuoden 1670 kymmennyksissä näkyy edellisen vuoden halla, sillä koko 
Kauhajoella vuodentulo oli surkea. Ohrakymmennyksiä ei maksanut ku
kaan, ja rukiistakin kertyi kymmennyksiä vain vaivaiset 2 tynnyriä 19 
kappaa! Suurina nälkävuosina 1695—96 sadot laskivat muutamaan tynny
riin taloa kohti eivätkä kaikki saaneet mitään. Monilla uudistaloilla ei ol
lut edes kylvösiemeniä.™

T a u lu k k o  28. S a to  v u o n n a  1711 k y m m e n n y s t e n  p e r u s te e l la

taloja ruis ohra yht. taloa kohti
Päntäne 13 91: 14 2/3 24: 15 1/3 115: 30 8: 29 1/3
Kauhajoki 42 323: 14 129: 25 1/3 453: 8 10: 24
Mieto 3 28: 24 24: 5 1/3 52: 29 1/3 17: 20 1/3
Yhteensä 58 443: 20 2/3 178: 14 622: 2 2/3 10: 23

Lähde: Liakka, 1934 s. 176—178. Tilastossa ovat mukana myös 5 uudistilaa, joista 2 vakiin
tui taloksi ja 3 hävisi.

Tilasto osoittaa, että suuren Pohjan sodan pysyessä Suomen rajojen ulko
puolella kyettiin maataloutta harjoittamaan vielä suhteellisen tehokkaas
ti. Sadot eivät tosin olleet kuudessakymmenessä vuodessa lisääntyneet. 
Päntäneen talot olivat vakiintuneet ja vuodentulo niissä kasvanut, mutta 
Kauhajoenkylän syrjäseuduilla oli useita uusia huonosti kannattavia tilo
ja, ja keskimääräiset sadot muodostuivat sen mukaisiksi.

Isonvihan jälkeiseltä ajalta satomäärien laskeminen on, jos mahdollista, 
vieläkin hankalampaa ja epävarmempaa kuin 1600-luvulta. Arvioinnin 
perustana ovat kylvömäärät sekä satunnaiset ja jyvitykseen perustuvat 
tiedot maantuotosta. Ennen isoajakoa Kauhajoen peltoala oli n. 600 
tynnyrinalaa, josta kaksivuoroviljelyn mukaisesti toinen puoli oli kyl
vössä ja toinen kesantona. Vuonna 1749 suurin osa Kauhajoen pelloista 
oli jyvitetty IV luokkaan, mikä merkitsi 3-kertaista satoa. Osa pelloista 
tuotti kuitenkin paremmin, osa huonommin. Keskivertotuottona voi ehkä

167



pitää 3,5 jyvää. Tämän mukaan Kauhajoen vuotuinen viljantuotanto oli 
vuoden 1760 tienoilla kaikkiaan noin 1050 tynnyriä, noin 19 tynnyriä ta
loa kohti. On kuitenkin huomattava, että kymmenkunta taloa oli jo tuol
loin jakautunut kahtia, joten keskimääräinen vuodentulo jäi selvästi pie
nemmäksi. Joka tapauksessa viljaa tuli noin 70 % enemmän kuin viisikym
mentä vuotta aikaisemmin, mikä vastasi karkeasti väkiluvun kasvua.40

Ruotsin vallan ajan lopun viljantuotannosta on tietoja mm. Suomen so
dan tuhojen korvausvaatimuksissa ja väkilukutaulukoissa. Knuuttilan ta
lon korvausvaatimusten mukaan oli rukiin 'Tuotto paikkakunnalla keski
määrin 8 jyvää” ja ohran tuotto 6 jyvää. Knuuttilassa oli kylvössä ruista 
30 tr ja ohraa 11 tr. Viljalajien keskinäinen suhde oli koko pitäjässä sa
manlainen. Väkilukutaulukon mukaan v. 1808 oli viljaa kylvössä kaik
kiaan 520 tr. Määrä tuntuu liian suurelta verrattuna vuosiin 1805 ja 1810, 
jolloin kylvettiin 300 tynnyriä ruista, 100 tynnyriä ohraa ja 10 tynnyriä 
kauraa.41

Korvausvaatimusten satoluvut 8 jyvää rukiilta, 6 ohralta ja 10 kauralta 
tuntuvat kovin "tarkoituksenmukaisilta” . Maisteri Salomon Hanelleksen 
ilmoituksen mukaan Kauhajoella vain parhaat talot saivat vuosisadan 
vaihteessa tuotoksi 4 jyvää. Useimmissa taloissa sato jäi pienemmäksi.42 
Seuraavassa tilastosommitelmassa on kuitenkin käytetty karttumiskertoi- 
mena 4:ää.

T a u lu k k o  29. K y lv ö m ä ä r ä t  j a  v u o d e n tu lo  1 8 0 0 -lu v u n  a lu ssa

kylvössä sato 
v. 1805 395 ta 1580 tr
v. 1808 520 ta 2080 tr
v. 1810 410 ta 1640 tr

Lähteet: VA Buxh. E65; KKiA II Dg 1 väkilukutaulut 1805—1810

Vuoden 1808 sato on laskennallinen, koska sota tuhosi suuren osan viljas
ta. Ruotsin vallan ajan lopun satoarvio, n. 1 600 tynnyriä, on epätarkka, 
mutta osoittaa silti yhden tärkeän seikan: viljantuotanto oli jäänyt jäl
keen väkiluvun kasvusta. Viidessäkymmenessä vuodessa viljasadot olivat 
kasvaneet n. 60 %, väkiluku n. 160 %. Käytännössä se merkitsi viljaoma- 
varaisuuden selvää laskua ja osittaisenkin kadon sattuessa nälkää ja hätä- 
leipään turvautumista. Hyvinäkään vuosina viljaa ei näytä riittäneen 
myyntiin, koska tietoja viljakaupoista ei juurikaan ole säilynyt.
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m y lly . S a m u li P a u la h a r ju n  p i i r r o s  ja  t e k s t i .  V aasa  2 7 9 / 3 0 .1 1 .1 93 5 . V a lo k . 
K e i jo  J a a k o la .

Myllyt ja jauhatus

Varhaisempina aikoina vilja jauhettiin käsikivillä, mutta koskivoima syr
jäytti ne jo aikaisessa vaiheessa. Vanhimmat tiedot vesimyllyistä ovat pe
räisin 1660-luvulta. Ikkelänjoen rannassa oli Hannu Martinpoika Ikkelän 
mylly ja myllytupa, joihin Erkki Hannunpoika Kaura sai v. 1667 käyttöoi
keuden viideksi vuorokaudeksi. Viimeistään vuonna 1674 oli myös Pertti 
Knuutinpoika Harjalla mylly, sillä Pertti syytti käräjillä Juho Aukustin- 
poika Ikkelää myllyn lukon avaamisesta.43

Myllyt olivat usein talojen yhteisiä. Metsäluoman vesimyllystä Aapeli 
Arvidinpoika Juoni omisti 1/3:n ja Pentti Paavonpoika Könnö 2/3:aa. 
Päntäneellä oli 1700-luvulle tultaessa kaksi myllyä, joista toisen omistivat 
Jaakko Pertinpoika Halko ja Matti Erkinpoika Pentilä ja toisen Heikki 
Klemetinpoika Käyrä, Yrjö Nirva ja Matti Kaarlela. Halkon ja Pentilän 
myllyssä jauhattivat viljansa myös Möykky, Uuro, Keturi ja Rahko. Paavo 
Matinpoika Rahkolla oli omakin myllynpaikka, mutta vuonna 1710 hän 
pyysi "sijoitusta” Käyrän, Nirvan ja Kaarlelan vesimyllyyn, "koska hänen 
edeltäjänsä talossa, Olavi Jaakonpoika oli oikeutensa antanut raueta” .
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Rahkolle myönnettiin oikeus l/4:aan kyseisestä myllystä. Kaikilla Päntä- 
neen taloilla näyttää 1700-luvun alussa olleen joko oma myllyosuus tai ai
nakin mahdollisuus jauhattaa toisen myllyssä.44

Nummijärven myllyn omisti kestikievarinpitäjä Jaakko Pertinpoika 
Nummijärvi. Myös jotkut Hyypän talot käyttivät tätä myllyä. Sipi Heikin- 
poika Pantin piika Marketta Erkintytär ja sotilas Simo Heikinpoika oli
vat v. 1701 jauhaneet Pantin viljaa myllyssä, kun "olivat onnettomassa 
sattumassa” päästäneet tulen irti Jaakko Pertinpojan myllyssä, joka paloi. 
Sipi oli maksanut vahingosta 30 kuparitalaria. Koska kyseessä oli vahin
ko, päätti kihlakunnanoikeus kerätä Sipille paloapua 4 kupariäyriä savul
ta.45

Yhteismyllyjen käytöstä ja niihin liittyvistä ongelmista saa käsityksen 
Kauhajoen alapään talojen myllyä koskevasta käräjöinnistä vuonna 1708. 
Nisius Antinpoika, ilmeisesti Äijön vanhaisäntä, valitti oikeudessa "naa
purinsa Pekka Jaakonpoika Kohlun tulleen heidän yhteiselle myllylleen, 
jossa hän jauhoi viljaa ja Pekka vaimonsa kanssa oli lyöden estänyt hän
tä” . Pekka puolestaan sanoi Nisiuksen tulleen myllyyn jauhamaan, vaikka 
olisi ollut Pekan vuoro, mistä hän oli suuttunut ja lyönyt kepillä, ei vai
mo! Simo Martinpoika Marttila todisti, että oli ollut Pekan myllyvuoro. 
Pertti Yrjönpoika oli jauhanut Simon luvalla, kunnes Nisius tuli varhain 
aamulla ja käynnisti heti myllyn. Sitten tuli Pekka, joka täytti ratin ja sa
noi Nisiusta "laukinisuksi” ja "hevosvarkaaksi". Sekä Pekka että hänen 
vaimonsa ja Nisius saivat sakkoja.46

Seikkaperäisesti kerrottu tapaus osoittaa muutamia ilmeisesti laajem
minkin käytössä olleita myllytapoja. Yhteismyllyssä oli kullakin oma jau- 
hatusvuoronsa. Jos ei tarvinnut vuoroansa, voi antaa sen toiselle. Myllyä 
käytettiin ympäri vuorokauden, ja sinne mentiin, kuten myöhemminkin, 
varhain aamulla.

Yleinen myllytyyppi Kauhajoella oli yhden kiviparin jalka- eli mäntä- 
mylly. Filppula, Mattila ja Enon kappalaisen puustelli omistivat kukin 
1/3 yhteisestä myllystä. Enon osuus muodostui siitä, että se omisti "pa
remman myllyssä olevan kiven ja siiliraudan (nälen)".47

Ennen isoavihaa myllyjä oli pitäjän joka puolella: Hyypässä, Päntäneel- 
lä, Arossa ja Harjassa. Kirkolla olleista myllyistä ei ole lähteissä mainin
toja, mutta tuskin esim. Knuuttilan kaltainen talo tuli toimeen ilman 
omaa myllyä 1600-luvullakaan.

Isonvihan jälkeen monia myllyjä uusittiin ja siirrettiin toiseen paik
kaan. Silti useimmissa myllyissä oli edelleen vain yksi kivipari. Kalliimpi 
ratasmyllykin Kauhajoella tunnettiin. Vuonna 1733 nimismies Juho Rein 
syytti Antti Tuomaanpoika Kohlua ja Jaakko Jaakonpoika Kalalahtea, et
tä nämä olivat sunnuntaina 7.10.1733 tapelleet yhteisessä myllyssä eivät
kä olleet kirkossa. Kalalahti oli mennyt myllylle, kun oli arvellut kirkon- 
ajan jo päättyneen. Myös Kohlu oli tullut sinne, jolloin miehet olivat rii
taantuneet. Kohlu uhkasi heittää Kalalahden vesihiuluun, mutta ei voi
nut. Riitansa miehet olivat sopineet, mutta sapattirikkomuksesta tuli
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kummallekin 40 hopeamarkkaa sakkoja! Samaisesta käräjäpöytäkirjasta 
ilmenee, että myllyssä oli myös tamppauspöytä huovan valmistusta var
ten.48

Verotusta varten arvioitiin 1760-luvun alussa myös myllyt. Kauhajoen 
alajuoksulla oli kaksi myllyä, toinen Ikkelänjoessa ja toinen Sorvarinkos- 
kessa. Ikkelänjoen yhden kiviparin myllyn omistivat Iso-Aro, Ikkelä, 
Marttila ja Äijö. Sorvarinkosken kahden kiviparin ratasmylly kuului kah
delle Harjalle, Sorvarille, Laturille ja Toivakalle, kullekin 1/5. Koskenky
län myllyistä toinen oli kosken ylä- toinen alapuolella. Kosken alapuolel
la olevan myllyn omistivat Kokko, Äijälä, Heikkilä ja Yrjänäinen, yläpuo
lella olevan Panula, Laurunen, Pukkila, Koski, Havunen, Rahikka ja 
Rauska.49

Vuonna 1788 Kauhajoella pantiin verolle ainakin 21 kotitarvemyllyä, 
joissa kaikissa oli vain yksi kivipari. Tämän jälkeen vesimyllyjen määrä ei 
kasvanut moneen vuosikymmeneen: vapaita koskia ei ilmeisesti enää ol
lut. Myllyjä oli kuitenkin riittävästi, sillä uusi jauhatusmenetelmä, tuuli
mylly, oli Ruotsin vallan lopussa vielä harvinaisuus. Kun venäläiset v. 
1808 polttivat kolmanneksen Kauhajoen taloista, niin vain maaviskaali 
Jakob Inbergin omistamassa Yli-Knuuttilassa oli edellisenä vuonna raken
nettu tuulimylly.50

Kadot

Vuodentulo oli täysin säästä riippuvainen. Viljelijän oli tyydyttävä siihen, 
mitä luonto kulloinkin suvaitsi antaa. Maamiehen pahin uhka oli nevoilta 
ja soilta nouseva halla, joka varsinkin Kauhajoella oli alituisena vaarana. 
Kappelikauden alkuaikoina oli useita hallavuosia, ja erityisesti vuodet 
1630 ja 1635 olivat vaikeita koko maakunnassa, saati sitten sen syrjäkul- 
milla.

Lähes täydellinen viljakato koettiin myös 1640-luvun kolmena ensim
mäisenä vuotena. Ilmajoen kirkkoherra Jaakko Peldan kirjoitti kuninkaal
le v. 1641:

Tätä Ilmajoen pitäjää sekä useita muita köyhiä alamaisia on tässä 
maakunnassa tänä vuonna 1641 kohdannut valitettavasti suuri syn- 
ninrangaistus siten, että Jumala luonnottomalla märkyydellä ja sen 
jälkeen sattuneella kovalla pakkasella turmeli kaiken viljan ja niin- 
muodoin kaatoi ja löi kumoon hyvin katetun pöydän ihmisten sil
mien edestä. Kymmennysvouti on sekä täällä että muualla vastikään 
tiedustellut ja tutkinut, onko yhtään kelvollista viljaa tullut kruu
nun veronkantoluetteloon merkittäväksi. Mutta hän ei ole mitään 
kirjoittamisen arvoista löytänyt, sillä pilaantunut ja paleltunut vilja 
on pahempaa kuin ruumenet hyvinä vuosina. Siksi kymmennysvouti 
ei ole voinut lainkaan kymmennysluetteloa laatia, mikä kirkkoher
ran ja pitäjän sinetillä erikseen todistetaan.
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V a k a v a r a is e n  ta lo n  v e l l ik e l l o  e i la k a n n u t  s o im a s ta  k a to v u o s in a k a a n . A i t 
to ih in  p y r i t t i in  v a r a s to im a a n  v ilja a  a in a k in  y h d e k s i  k a to v u o d e k s i .  H ä m e s -  
H a v u s e n  p ä ä ty ik k u n a  ja  v e l l ik e l lo .  V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1980.

Vuonna 1642 kato kohtasi kirkkoherran ilmoituksen mukaan täydellisenä 
65 %:ia Ilmajoen pitäjän talouksista. Pahiten kärsivät Päntäneen, Kauha
joen, Miedon, Jalasjärven ja Seinäjoen kylät; kruununkymmenyksiä ei 
Kauhajoella maksettu ollenkaan. Vielä seuraavanakin vuonna kymmenyk
set olivat pieniä.51

Seuraavat suuret katovuodet olivat 1661, 1663 ja 1664. "Laurin halla- 
vuonna” 1669 tuhoutui ohrasato kokonaan. Myös 1670-luvun alku oli vai
keaa aikaa. Kaikkien aikojen pahimmat tunnetut katovuodet koettiin kui
tenkin vuosina 1695 ja 1696. Seuraukset näkyvät Kauhajoen kuolleiden 
luetteloista: vuonna 1697 kuoli 96 henkeä kappelin arviolta vähän yli 400 
asukkaasta. Silti Kauhajoki ei tällä kertaa ollut ilmeisesti aivan pahiten 
kärsineitä alueita.52

Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aika oli sellaisenaan maataloudelle 
vaikeaa. Rauhan palattua riitti vuodentuloltaan tavanomaisia kesiä aina 
vuoteen 1736 saakka, jolloin alkoivat taas "rankaisuvuodet” . Märkyys ja 
halla aiheuttivat satomenetyksiä ja nälänhätää vuoteen 1742 asti. Sota 
vielä pahensi tilannetta — punatauti korjasi suurimman sadon. Vuonna 
1740 Kauhajoella saatiin ruissadosta tuskin kymmenettä osaa; sekä isän
täväki että palkolliset söivät pettua ja sammalta monena vuonna.

Kirkkoherra Gabriel Peldanin mukaan olivat "hyviä ja siunauksellisia
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vuosia” 1749—1753 sekä 1757 ja 1759, "vaikka metsäkylissä ei aina täl
löinkään selvitty halloitta” . Vuodet 1748, 1754 ja 1758 olivat keskitasoi
sia, viimeksi mainittu "olisi ollut ihana, ellei yksi varhainen hallayö olisi 
aiheuttanut vahinkoa erityisesti ohrassa” . Heikko sato saatiin vain vuosi
na 1755 ja 1756. Hyvät tai keskinkertaiset vuodet jatkuivat aina vuoteen 
1780 saakka. Viljaa ei tarvinnut ostaa oman maakunnan ulkopuolelta. 
Vuosi 1780 muistettiin kauan tulvakeväänä, jota seurasi monta äärimmäi
syydestä toiseen vaihtelevaa vuotta. 1790-luvulla oli niin ikään useita ka
tovuosia; viljaa oli pakko ostaa tai lainata. Huonoja satoja saatiin myös 
1800-luvun alussa.53

Kirkkoherra Salomon Hannelius lienee osunut oikeaan, kun hän v. 1785 
arvioi maatalouden kokonaistilannetta näin: "Kun ei katoa satu, pitäjä 
tulee hyvin toimeen omilla viljavaroillansa. Pellavaa, hamppua, herneitä, 
humaloita, nauriita ym. kylvetään kotitarpeiksi.” Normaalivuosina elet
tiin kädestä suuhun; katovuosina vaikeudet olivat heti edessä.54

Katovahinkojen lievittäminen

Katovuosina valtiovalta pyrki huolehtimaan viljaa niille seuduille, joita 
nälkä uhkasi pahiten. 1600-luvulla vilja tuotiin Baltiasta, 1700-luvulla 
Etelä-Suomesta ja Ruotsista. Avustusvilja piti ostaa, tai ainakin laina oli 
maksettava korkojen kanssa takaisin. Hinnat nousivat huonoina vuosina 
korkeuksiin, mutta pysyttelivät hyvinä vuosina alhaalla: vuona 1694 vil
jan hinta oli 6 talaria tynnyri, kahta vuotta myöhemmin 15 talaria. Raha 
ei tahtonut riittää, koska viljan puuttuessa osa veroista oli maksettava ta- 
lareina.55

Katojen sattuessa pitäjänmiesten ensimmäinen tehtävä oli anoa verohel
potuksia. 1600-luvun suurvaltasotien jatkuessa kruunu kuitenkin myönsi 
verohelpotuksia kovin kitsaasti. Jos talo ei kyennyt veroistaan suoriutu
maan, se merkittiin luetteloihin autioksi eli veronmaksukyvyttömäksi. 
Päntäneen taloista olivat 1640-luvun alun katovuosina autioina mm. Nir- 
va, Kyyny ja Rahko, Kauhajoen taloista Panula, Seppänen, Turja ja Lau- 
runen, joskus joku muukin.56

Usein jo yksikin katovuosi aiheutti nälänhädän ja ainakin siemenviljan 
puutteen. Tilanteen korjaamiseksi yritettiin 1600-luvun puolivälistä läh
tien saada aikaan viljavarastoja, jyvämakasiineja, sellaisille seuduille, joil
le oli vaikea keväällä toimittaa ajoissa siemenviljaa.57 Yrityksistä huoli
matta pitäjiin saatiin viljavarastoja vasta seuraavan vuosisadan lopulla. 
Kruununmakasiineja, joissa säilytettiin kahden vuoden verovilja, oli Poh
janmaalla vuonna 1792 kaikkiaan seitsemän. Niistä yksi oli Ilmajoen emä- 
kirkolla.

Kruununmakasiineista sai siemenviljaa lainaksi, mutta vain takuita vas
taan. Tämä ei viljantarpeeseen riittänyt; tarvittiin pitäjänmakasiineja,
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joissa olisi voitu säilyttää oman paikkakunnan siemenviljaa. 1700-luvun 
puolimaissa innostus pitäjänmakasiineihin oli suuri ja niitä perustettiin 
lähes jokaiseen suurpitäjään. myös Ilmajoelle. Mutta varastot olivat aivan 
liian pieniä, ja kun sadot olivat 1770-luvulla hyviä, makasiinit rappeutui
vat. 1780-luvun alun märkyys ja vaihtelevat sadot tekivät taas makasii
neista ajankohtaisia. Ilmajoella saatiin aikaan osuustoiminnallinen pitä- 
jänmakasiini, jonka varastot kasvoivat vuosisadan loppuun mennessä jo 
niin suuriksi, että sieltä voitiin lainata viljaa ulkopuolisillekin.58 Tämän 
pitemmälle ei Kauhajoella viljavarastoasioissa ennen Suomen sotaa pääs
ty.

Karjatalous

Niityt ja niiden tuotto

Karjanhoito kuului Kauhajoella tärkeänä osana maatalouteen. Epävar
man viljanviljelyn rinnalla suuret nautakarjat olivat ajoittan välttämätön 
toimeentulon lähde. Karja sai lähes kaiken ravintonsa luonnonniityiltä ja 
-laitumilta. Niittyjen omistussuhteita selviteltäessä kävi ilmi, että heinä
maista oli paikoitellen puutetta ja niistä käytiin katkeria riitoja. Silti niit
tyjä oli enemmän kuin monissa muissa pitäjissä. Heinämaista on kuiten
kin yhtenäisiä tietoja vain 1500-luvun lopulta ja 1600-luvun alusta. Lisäk
si niittyalojen arviointia vaikeuttavat vaihtelevat mittayksiköt. Yleisim
min käytettiin pinta-alan mittana kuormanalaa ja kuormaa, häkin- eli rin- 
ninalaa ja 1700-luvulla tynnyrinalaa. Kuormanalan kokoa taas on vaikea 
määritellä, koska ei ole varmuutta, tarkoittaako se ns. suurempaa talvi- 
kuormaa vai pienempää talvikuormaa. Lisäksi hyvästä niitystä kertyi hei
niä enemmän kuin huonosta. Useimmiten kuorma kuitenkin tarkoittanee 
ns. isompaa talvikuormaa. 1700-luvulla niittyjen tuotto ilmaistiin yleisim
min parmaina.1

Vuonna 1626 Kauhajoella oli niittyjä keskimäärin 5,8 kuormaa taloa 
kohti. Vuosisadan lopulta säilyneistä hajatiedoista voi päätellä lähinnä 
uudistilojen niittyjen kokoja, vaikka niityt on usein ilmaistu sen mukaan, 
miten monta eläintä niillä kyettiin ruokkimaan. Äijössä oli v. 1686 2 tr:n 
kylvöala ja niittyä 2 hevoselle, 5 lehmälle, 2 nuorelle naudalle ja 4 lam
paalle. Kauhajärvessä oli vain 1 tr:n kylvö, mutta niittyä 1 hevoselle ja 5 
lehmälle. Nummikosken niityt riittivät ”vain 2 hevoselle, 5 lehmälle, 2 
nuorelle naudalle ja 5 lampaalle” . Vuonna 1700 oli Koivumäen uudistilan 
raivaaja ahkeroinut peltoa 3 tynnyrinalaa ja 8 kapanalaa, niittyä oli 30 
rinninalaa. Toivakan niityt olivat 20 rinninalaa, kuten Puskan ja Uuron-
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kin niityt.2 Uudistilojen 20—30 rinninalan niityt vastannevat n. 3—5 kuor
maa (1 ns. suurempi talvikuorma = n. 6 häkillistä), mikä 1600-luvun alun 
vakiintuneiden talojen niittymääriin verrattuna osunee lähelle oikeaa. 
Suurten talojen niityt olivat toki huomattavastikin suurempia kuin uudis
tilojen heinämaat. Peltopinta-aloihin nähden niittyjä oli runsaasti, ja hei
nämaat elättivät suhteellisen suuria karjamääriä. Toisaalta esim. Muura
haisen ja Rahikan niityt mainitaan maaperältään heikoiksi ja tuotoltaan 
vähäisiksi.3

Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana niityt rappeutuivat ja tuotto 
laski. Vapaavuosia anottaessa v. 1722 oli tilanne mm. Sorvarissa ja Koh- 
lussa se, että "peltoa oli 1 tynnyrinala nurmena, muut juuri ylösotetut, 
ojat ja aidat sortuneet, niityt metsittyneet, vain välttämätön laidun 5 leh
mälle” . Kuutissa oli v. 1706 niittyä 49 ta 7 kapanalaa, joka tuotti 12 1/3 
parmasta heiniä. Sodan aikana niityt vähenivät niin, että vielä v. 1729 nii
tä oli vain vajaa 44 ta. Niittyjen tuotto oli kuitenkin kasvanut: parempaa 
heinää tuli 3 1/4 parmasta ja suoheinää 16 1/2 parmasta. Raivaamalla saa
tiin metsittyneetkin niityt nopeasti tuottoisiksi. Asutustoiminta oli kuiten
kin isonvihan jälkeen hidasta, uudistiloja ei syntynyt pitkiin aikoihin, jo
ten uusia niittymaitakaan ei kovin paljon tarvittu.4

Verotusta varten vuoden 1760 seutuvilla laadittu tilasto kertoo Kauha- 
joenkylän niittyjen tuoton. Laadultaan niityt olivat pääasiassa 2. ja 3. luo
kan heinämaita, joilla kasvoi enimmäkseen hentoa ja karkeaa saraa, Kai- 
nastonniityllä kasvoi kauhajokelaisten osuuksilla usein myös puita ja pen
saita.5

T a u lu k k o  30. K a u h a jo e n k y lä n  n i i t t y je n  tu o t to  1 7 6 0 -lu v u lla

Talo Heinäsato
parmasta

Laturi 42
Kalalahti 26
Kohlu 38
Äijö 40
Marttila 35
Kaura 39
Turja 43
Kuutti 32
Ikkelä 50
Eno 37
Iso-Aro 61
Vähä-Aro (Mattila) 32
Filppula 57
Knuuttila 97

Juoni 15
Kiviluoma 11
Kauhajärvi I 9
Kauhajärvi II 9
Kangasniemi 10
Muurahainen 9
Vakkuri 13
Ikkeläjärvi 27
Koivuniemi 29
Nummijärvi I 20
Nummijärvi II 13
Nummikoski I 14
Nummikoski II 20
Panula I 21
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Talo Heinäsato
parmasta

Panula II 21
Rahikka 13
Hautaniemi 10
Rauska 16
Piipari 9
Seppänen 19
Korhonen I 17
Korhonen II 15
Jokimäki 11
Teevahainen 11
Könnö 15
Pantti 18
Koski I 16
Koski II 20

Havunen 26
Ostomaa (pappila) 1,5
Kokko I 21
Kokko II 21
Laurunen 24
Äij älä 19
Pukkila I 18
Pukkila II 18
Yrjänäinen I 13
Yrjänäinen II 13
Heikkilä I 22
Heikkilä II 22
Harja 17

Yhteensä 1295,5
Lähteet: EP KOa 58 IK 6.8.1747 toi. 75; 

Liakka 1984 s. 405.

Tilaston perusteella Kauhajoenkylän niittymaat tuottivat taloa kohti hei
niä n. 24 pannasta eli noin 9800 kg. (1 parmas = n. 408 kg. Tilastossa Äi- 
jälä ja Ostomaa on laskettu yhdeksi pappilaksi.) Määrä on selvästi suu
rempi kuin esim. Alavudella, mutta huomattavasti vähemmän kuin Lapu
alla ja Seinäjoella.1'

Kauhajoen alajuoksun talojen heinäsadot olivat paljon suuremmat kuin 
Hvypänlaakson talojen. Jaetut talot eivät myöskään olleet lyhyessä ajassa 
kyenneet lisäämään niittymaitaan. Eniten heinää saivat ne talot, joilla oli 
omistuksia Kainastonniityllä. Näistä Knuuttilan heinämaat antoivat yli-

V iik k o k u n ta a n  h e in ä n i ity i l le  
ta i t e r v a s m e ts ä ä n  o t e t t i in  r u o 
k a  ja  ju o m a  m u k a a n . S a h tip u o -  
l ik k a  v u o d e l ta  1744 . K a u h a jo e n  
M u s e o . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  
1987 .
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"M a ja n  o v i lo u k o s s a  o li  ta k k a , j o s s a  k e i t e t t i in  ru u a t, p e r ä s s ä  ik k u n a , la t 
tia lla  iso  p ö y tä  ja  p ö y tä la v i t ta t ,  s e in i l lä  k a to n  a lla  m a k u u la v a t  k u in  sa u 
n a n  l a u t e e t .”  S a m u li P a u la h a r ju , R in ta k y l iä  ja  la rv a m a ita . Y r jä n ä is en  ta 
lo n  k a r ja m a ja  J o k im a a s sa  1914 . K a u h a jo e n  N u o r is o s e u r a n  ark .

voimaisesti suurimman tuoton, mutta paljon tuottivat myös Iso-Aron, 
Filppulan, Ikkelän ja Turjan niityt. Sen sijaan esim. Havusen 26 parmaan 
heinäsato tuntuu pieneltä, samoin Laurusen 21 parmaan sato.7 Hyviä niit
tyjä olivat myös Harjanneva ja Lellava sekä Päntäneenjoen ja Kauhajoen 
rannat.

Isonjaon jälken 1760-luvulta alkaen niittyjen raivaaminen tehostui. 
Maaherra Göösin valtiopäiville antamien tietojen mukaan Kauhajoen nii
tyt lisääntyivät viiden vuoden aikana v. 1760—64 noin 106 kuormanalaa. 
Se on suunnilleen yhtä paljon kuin Seinäjoellakin, mutta vain runsas kol
mannes Jalasjärven niittymaiden kasvusta.8 Niittymaiden lisäämiseksi 
aloitettiin vetisten soiden kuivatus. Kainastolla kurikkalaiset raivasivat 
nevoja vanhojen niittyjensä takamailla pitkin 1700-lukua. Suurimittaisin 
yhdellä kertaa suoritettu kuivatus oli Rahkapakan nevan lasku. Suon otti
vat haltuunsa v. 1780 Matti Lohiluoma, Jaakko Krekola ja Erkki Hakuni.9

Kauhajoen niittyjen määrästä Ruotsin vallan lopulla ei ole käytettävis
sä yhtenäisiä tietoja. Oletettavasti niityt eivät kuitenkaan enää 1700- 
luvun lopussa laajentuneet niin paljon kuin tarve, ennen muuta väkiluvun
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kasvu, olisi vaatinut. Ainakaan Kauhajoen entuudestaankin suuria karjo
ja ei voitu kovin paljon lisätä.

Heinän laatu kärsi tulvista, jotka keväisin ja joskus kesälläkin nousivat 
alaville neva- ja järvenrantaniityille. Vesi tukahdutti heinänkasvua sii
nä määrin, että niittymaita oli kasvun parantamiseksi poltettava, kulotet
tava. Muita heinämaiden kunnostus- ja hoitokeinoja ei juuri ollutkaan 
käytössä. Ojittaminen oli harvinaista, mutta ei tuntematonta: Yrjö Yrjön- 
poika Panula sai vuonna 1740 luvan ojittaa Haasionkorven rämeikön nii
tyksi. Karjan laiduntamista syksyisin eräillä niityillä voitaneen pitää 
myös heinämaiden hoitona. Pääasiassa heinä kasvoi aivan luonnonvaraise
na ihmisten sitä mitenkään edistämättä. Heinää saatettiin kuitenkin saa
da laajoilta niityiltä runsaasti, mutta sen määrä ei korvannut heikkoa laa
tua. Uutta aikaa tässä suhteessa enteili kylvöheinän kokeilu jo ilmeisesti 
ennen Suomen sotaa.10

Heinänkorjuu

Heinänkorjuusta lähteet eivät paljon kerro. Jotakin sentään saa selville 
käräjäpöytäkirjoista ja niittyjen jakokartoista. Niityt olivat yksityisomai
suutta, ja siksi kukin talo korjasi heinänsä oman väen ja palkollisten voi
min. Varsinaista kilpailua parhaiden heinämaiden niittämisestä ei tämän 
vuoksi syntynyt. Eri asia on sitten se, että rajat toisinaan olivat epäselvät 
ja kaukoniittyjen valvonta niin vaikeaa, että oli helppo niittää vähän naa
purinkin heinäsarkaa.

Niityt sijaitsivat monesti peninkulmien päässä asumuksista, minkä 
vuoksi heinänkorjuuseen mentiin viikkokaudeksi kerrallaan. Mukana oli
vat talonväen lisäksi myös palkolliset ja 1700-luvun loppupuolelta alkaen 
kontrahtiaan tekevät torpparit. Kainaston niityille syntyi jo 1600-luvulla 
luhtamajoja, joissa heinäväki asui. Luhtakulttuuri kukoisti, sillä niityillä 
oli samanaikaisesti koko laajan Ilmajoen alueen heinämiehet.

Heinä niitettiin viikatteilla, joita taloissa oli yleensä jokaista aikuista 
varten: Korhosessa oli v. 1726 3 viikatetta, mutta Filppulassa v. 1773 pe
räti 18 viikatetta. Kuiva luoko kannettiin takkavitsoissa pieniin luhtala- 
toihin, joita oli niin tiheässä, että kantomatka oli kohtuullinen. Ladoista 
heinä ajettiin kotiin vasta talvikelillä. Heinää varastoitiin myös ulkosalle 
heinäsuoviin, jotka ympäröitiin aidalla kuten ladotkin, ettei syksyisin nii
tyillä laiduntava karja päässyt niitä ennen aikojaan verottamaan. Aitoja 
ei aina tehty, niin kuin määräykset edellyttivät. Vuonna 1733 mietolainen 
Iisakki Martinpoika Krekola vaati Juho Reiniltä ja Antti Filppulalta kor
vausta, koska näiden laitumella olleet hevoset olivat edellisen pyhäinmies- 
tenpäivän aikana syöneet häneltä heiniä Kainastolla 9 ladosta kaikkiaan 
25 häkillistä. Oikeus katsoi kuitenkin Krekolan itse aiheuttaneen vahin
gon, koska ei ollut aidannut latojaan.11

Heinäntekijöiden suurin harmi oli sateinen kesä. Nevat olivat märkiä,
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eikä heinä kuivunut. Märkyys ei kuitenkaan vienyt heiniä kokonaan, vaik
ka laatu huononikin. Sen sijaan tuli tuhosi Kainastonniityn heinät pari
kin kertaa vuosina 1657 ja 1693 sattuneissa suurissa metsäpaloissa.12

Laitumet

Karjan laitumeksi jätettiin kaikki kylän yhteismaat, joita ei ollut aidattu 
pelloiksi tai niityiksi. Talojen oli huolehdittava aitaamisesta, mutta toi
saalta yhteislaidunta ei saanut aitaamisella ilman lupaa pienentää. Aidat
tujen tilusten ulkopuolella karjaa sai laiduntaa vapaasti. Syksyisin karja 
voitiin päästää syömään myös niityille ja elonkorjuun jälkeen viljapelloil
le. Hevos- ja vasikkahakana pidettiin usein jotakin talon lähellä olevaa ai
dattua niittyä.13

Peltojen ja niittyjen aitaaminen oli kova urakka ja aiheutti riitoja kylä
läisten kesken. Siksi Ilmajoen talvikäräjillä v. 1629 päätettiin asettaa yö- 
kunnittain aitojen tarkastusmiehet valvomaan, että aidat ovat kunnossa. 
Kauhajoella tehtävän sai hoitaakseen Niilo Knuutinpoika Knuuttila, jolta 
se periytyi v. 1653 hänen kahdelle pojalleen. Tarkastusmies valvoi myös, 
ettei laidunmaita luvattomasti aidattu niityiksi. Tällaisen takamaiden ai- 
taamiskiellon antoi mm. Niilo Knuutinpoika v. 1645.14

Yleinen käytäntö oli, että karja sai olla laitumella "valpurin messusta 
mikkelin messuun” , jolloin se oli sakon uhalla vietävä suojaan. 1660- 
luvulla määräyksen rikkomisesta sai sakkoa 40 mk. Laidunmaita oli laa
joissa metsissä riittävästi, vaikka naapurukset niistä joskus riitelivätkin. 
Märkinä kesinä suot haittasivat kuitenkin karjan liikkumista. Laidun
kaudella lehmät saivat hivenaineita yleensä riittävästi, mutta luonnonhei
nän ravintoarvo ei ollut kovin hyvä, se näkyi lehmien maidontuotannosta.15

Ilman paimenta ei karjaa voitu laitumelle laskea. Pedot olivat alituise
na uhkana, ja upottavat nevat ja lähteet saattoivat olla lehmille kohtalok
kaita. Paimenet olivat tavallisesti naisia, harvoin keskenkasvuisia poikia. 
1680-luvulla kiellettiin kuninkaallisella asetuksella pitämästä miehiä pai
menina, koska heidän pelättiin sekaantuvan eläimiin. Siitä taas olisi saa
nut kuolemanrangaistuksen. Kiellosta seurasi paimenien puute, jota pitä- 
jänmiehet valittivat mm. käräjillä vuonna 1691. Asiantilan korjaamiseksi 
velvoitettiin itselliset palkkaa vastaan paimeniksi. Varmemmaksi vakuu
deksi määrättiin vielä, että itsellisen on maksettava tarjottu palkkio talol
liselle, jos ei ota paimenen tehtäviä vastaan. Jokaisen talon ei toki kan
nattanut palkata paimenta erikseen, vaan kyläläiset hankkivat yhteisen 
paimenen, jolle talot maksoivat palkkaa karjan pääluvun mukaan.16

Karjan määrä

Kauhajokelaisilla oli paljon karjaa. Tarkkoja lukuja ei ole 1600-luvun 
alun jälkeen käytettävissä, mutta kaikki hajatiedot osoittavat karjamää
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rien pysyneen poikkeusaikoja lukuun ottamatta jatkuvasti suurina. Vuon
na 1641 Kauhajoella oli karjaa seuraavasti:

T a u lu k k o  31. K a u h a jo e n  k a r ja  v. 1641

Ori Tam- Var- Här- Leh- Mul- Hie- Lam- Ka- Sika Por-
ma sa kä mä li ho mas ritsa sas

Päntäne — 7 3 1 21 2 9 18 10 — 2
Kauhajoki 5 25 15 4 119 4 43 85 47 — 3
Mieto, 1 — 1 5 — 1 4 4 1
Harja

Yht. 5 33 18 6 145 6 53 107 61 — 6

Lähde: VA 9110:156—,

Suurimmat karjat oli Päntäneellä Jaakko Yrjönpoika Rahkolla, jolla oli 
2 hevosta, 1 härkä, 6 lehmää, 2 hiehoa ja 2 mullia sekä 5 lammasta, 4 ka
ritsaa ja sikapossu. Prusi Kaarlenpoika Kaarlelalla oli hevonen, 4 lehmää 
ja 2 hiehoa, 2 lammasta ja karitsa. Kauhajoen suurin karja oli Niilo 
Knuutinpoika Knuuttilalla: 3 hevosta ja varsa, härkä, 13 lehmää ja 5 hie
hoa, mulli, 10 lammasta ja 5 karitsaa ja sianporsas. 10 lehmää oli Pukki
lassa, Yrjänäisessä ja Koskessa. Arossa oli 8 ja Kokossa 9 lehmää ja 2 he
vosta sekä nuorta karjaa. Myös monilla itsellisillä oli lehmä ja lammas.

Niittyjen yhteydessä kävi jo ilmi, että monilla uudistiloilla oli 1600- 
luvun lopussa karjaa suhteellisen paljon: 1—2 hevosta, 4—5 lehmää, sa
man verran nuortakarjaa ja muutama lammas. Kun niittyjen määrä usein 
ilmoitettiin muodossa ”vain 5 lehmälle” , voi päätellä, että lehmiä pidet
tiin yleensä huomattavasti enemmän. Vuonna 1706 pidetty kruununtilojen 
tarkastus vahvistaa käsitystä:

T a u lu k k o  32. K r u u n u n t i lo je n  k a r ja  v. 1706

Talo Hevoset Lehmät Nuoret naudat Lampaat
Eno 3 10 8 —

Kuutti 1 3 4 8
Turja 3 10 10 —

Lähde: MMHA E 45 f

Suurin karja noihin aikoihin (1708) oli Knuuttilassa, jossa ruokittiin 6 he
vosta, 30 lehmää ja 30 nuorta eläintä sekä 50 lammasta. Iso-Arossa oli 
6—8 hevosta, 20 lehmää, 30 nuorta ja 30 lammasta sekä Filppulassa 3 he
vosta, 20 lehmää, 6 nuorta nautaa ja 30 lammasta.17

Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana karjavarallisuus laski huimas
ti. Venäläisten vuonna 1719 laatiman manttaalikirjan mukaan Kauhajoel
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la oli 6 hevosta, 16 härkää (ei kellään kahta), 45 lehmää, 33 vasikkaa, 22 
lammasta ja 2 sikaa. Tosiasiassa eläimiä oli huomattavasti enemmän, sillä 
luettelossa on vain 31 taloa eli n. 3/5 Kauhajoen tiloista. Siitä puuttuu 
mm. Knuuttilan karja, joka varmaankin oli pääluvultaan paikkakunnan 
suurin, kuten aina muulloinkin. Silti venäläisten luettelo osoittaa, että 
mm. hevosista oli huutava puute. Vetojuhtina käytettiinkin härkiä, mutta 
nurmettuneita peltoja avattiin viljelykseen myös pelkällä lapiolla.18

Karjamäärien laskua osoittavat myös vuonna 1722 verovapautta anonei
den muutamien talojen nautaluvut:

Sorvari 5 nautaa
Toivakka 5 nautaa
Keturi 6 isompaa ja pienempää nautaa
Rahko 4 nautaa
Havunen 2 lehmää ja 6 nuorta nautaa
Kohlu 6 isompaa ja pienempää nautaa

Kovien koettelemusten jälkeen karja kuitenkin lisääntyi nopeasti, sillä 
esim. Vakkurissa, jota todistajalausuntojen mukaan oli hoidettu kuusi 
vuotta kehnosti, oli vuonna 1733 jo 2 hevosta, 6 lehmää ja 3 nuorta nau
taa.19

Karjavarallisuuden suotuisa kehitys pysähtyi hetkeksi karjaruttoon, jo
ka pikkuvihan aikana levisi Pohjanmaalle ja käväisi 1760-luvulla Kauha
joellakin. Vaikka rutto aiheutti maakunnassa suuria karjamenetyksiä, set
visi Kauhajoki pienin vahingoin. Maaherra Göösin ilmoituksen mukaan 
Suur-Ilmajoen karjamenetykset olivat v. 1760—64 seuraavat:

T a u lu k k o  33. S u u r -I lm a jo e n  k a r ja m e n e ty k s e t  1 7 6 0 — 64

Hevosia Nautoja Lampaita Sikoja Yht.
Ilmajoki 238 505 473 120 1 336
Kauhajoki 31 13 30 — 74
Kurikka 77 186 323 68 654
Jalasjärvi 50 136 224 48 458
Seinäjoki 74 121 191 20 406
Alavus 47 128 179 25 379
Yhteensä 517 1 089 1 420 281 3 307

Lähde: Alanen 1949 s. 173—174. Harja, Sorvari ja Toivakka ovat Kurikan luvuissa.

Kauhajoen nautakarja säästyi tartunnalta hämmästyttävän hyvin, samoin 
sika- ja lammasmenetyksetkin jäivät pieniksi. Hevoset olivat selvästi alt
tiimpia ruttotartunnalle, vaikka niidenkin menetykset olivat muiden kap
peleiden menetyksiä pienemmät. Tilastosta puuttuvat Harjan, Sorvarin ja
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Toivakan mahdolliset karjavahingot. Vaikka niissä olisi rutto riehunut
kin, jäi kuolleiden eläinten määrä silti ilmeisesti alle sadan, mikä on poik
keuksellisen vähän. Tämä johtunee siitä, että Kauhajoki oli syrjäinen ja 
harvaan asuttu kappeli, jossa karjarutto ei päässyt leviämään samalla ta
voin kuin taajemmin asutussa emäpitäjässä. Hevosilla liikuttiin sekä pitä
jän sisällä että sen ulkopuolella, joten ne saivat tartunnan muita kotieläi
miä helpommin, mikä näkyi myös vahinkotilastossa.

Ruotsin vallan lopulta on vuoden 1805 väkilukutaulukkoon merkitty 
myös karjaluku. Sen mukaan Kauhajoella oli 395 hevosta, 84 härkää, 
1 040 lehmää, 415 nuorta nautaa ja 2 030 lammasta, yhteensä 3 964 päätä; 
Kauhajoki ei jäänyt eläinmäärässä paljon Emä-Ilmajoen jälkeen. Kappe
lin lähes 90 talossa oli keskimäärin 4 hevosta, 12 lehmää, 4—5 kpl nuoria 
nautoja ja 23 lammasta.20 Suurin karja oli Yli-Knuuttilassa, jonka tallissa 
oli 14 hevosta ja navetoissa 58 lehmää ja 100 lammasta. Ala-Knuuttilassa 
oli tilaa 64 naudalle ja 13 hevoselle. Muiden talojen karjat olivat pienem
mät, mutta nautojen pääluku nousi silti usein yli parinkymmenen. Iisakki 
Antinpoika Panulalla oli v. 1808 ainakin 12 lehmää, 2 sikaa ja 25 lammas
ta. Matti Kiviluoma menetti Suomen sodassa 10 lehmää, 2 härkää, hie
hon, sian, hevosen ja 4 lammasta. Torppari Matti Juhonpoika Autionkin 
karja oli melko suuri, mm. 6 lehmää ja 14 lammasta. Suomen sodan kor
vausvaatimuksista summittaisesti otetut karjamenetykset vahvistavat vä- 
kilukutaulukoiden ilmoittamat eläinluvut jokseenkin paikkansa pitäviksi.21

Karjankasvatus oli saanut Kauhajoella 1700-luvun loppupuolella osak
seen suurempaa huomiota kuin maanviljelys: karjaa oli runsaasti, ja se oli 
ajan oloihin nähden hyvälaatuista. Karjaa riitti jopa myyntiin, sillä ilmei
sesti huomattava osa vuosittain n. 150—200 eläimestä, jotka Kristiinasta 
vietiin, oli lähtöisin juuri Kauhajoelta ja Teuvalta. Koko Ilmajokeen ver
rattuna karjanhoito oli Kauhajoella poikkeuksellisen voimakasta.22 Osal
taan tämä johtui siitä, että pitäjä oli selviytynyt vuosisadan puolivälin jäl
keen karjarutosta muita paremmin.

Suomen sota katkaisi pitkään jatkuneen suotuisan kehityksen. Kenraali 
Buxhoewdenin toimeksiannosta laadittujen korvausvaatimusten mukaan 
Kauhajoki menetti sodassa suunnilleen kolmanneksen karjastaan pelkäs
tään vihollisen aiheuttamien tappioiden vuoksi. Vaikeat olot aiheuttivat 
lisäksi muita menetyksiä niin, että vuoden 1810 tabellien mukaan Kauha
joella oli ainoastaan 200 hevosta, 25 härkää, 500 lehmää ja 300 nuorta 
nautaeläintä. Luvut ovat kaikesta päättäen pyöristettyjä, mutta eivät lie
ne kovin kaukana totuudesta.23

Karjan hoito ja tuotto

Koko Ruotsin vallan ajan karjalajit pysyivät lähes samoina: hevosia, leh
miä, härkiä, sikoja ja lampaita. Vain siipikarja, kanat, tuli asiakirjoihin
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vasta aivan ajanjakson lopulla muutamiin talouksiin. Kehitystä kuvaavaa 
on, että v. 1808 kanaloita oli molemmissa Knuuttiloissa ja Iso-Arossa eli 
pitäjän säätyläisisännillä ja suurimmalla talollisella. Tavallisten talonpoi- 
kaistalouksien kanoista ei ole mainintoja.

Rodultaan karja oli vuosisadasta toiseen samanlaista esi-isiltä perittyä 
maatiaisrotua. Lehmien ulkonäöstä saa jonkinlaisen käsityksen 1700- 
luvun lopulla käytössä olleista lehmännimistä. Nimet on koottu koko 
Suur-Ilmajoen alueen perunkirjoista, ja ne ovat nykyajan karjankasvatta
jien vapaasti käytettävissä. Tässä muutamia kuvaavimpia:

Ainike, Aaru, Fiikuna, Helmike, Hyny, Iso Nuija, Isovalkonen, Joutike, 
Kalttosarvi, Keiso, Kimura, Kipenä, Kippa, Kirjukka, Kytiä, Laukeri, 
Lemmike, Liinapää, Lumike, Mansike, Manso, Musta, Mustankirjava, 
Mustakorva, Mustakylki, Mustaposki, Mustike, Nuppa, Nuti, Nutipää, 
Omena, Palmu, Pasuuna, Peilo, Pikisarvi, Pikkunupu, Pikku Walko, Pu- 
nakorva, Punaposki, Puno, Ruskiakylki, Ränkikaula, Solkeri, Sunteri, 
Syylämaha, Tammike, Tahdike, Tiisto, Valvate, Vähäpuno, Vähänuppa, 
Äyrike.

Nimistä voi päätellä, että lehmät olivat punaruskean ja valkoisenkirjavia 
tai mustankirjavia sekä sarvi- että nutipäitä. Kooltaan lehmät olivat pie
niä, vain 130—180 kg:n painoisia.24

Ulkolaisten eläinrotujen juurruttamiseksi Pohjanmaalle oli tehty kokei
luja 1600-luvulta lähtien, mutta tulokset olivat vähäisiä. Vain lampaanja- 
lostuksessa oli päästy jonkinlaiseen alkuun jo 1700-luvulla. Kauhajoella 
ainakin Knuuttilan talojen lampoloissa määki v. 1808 espanjalaisia rotu- 
lampaita. Talonpoikaistalouksien lampaat olivat maatiaisrotua.25

Karjan tuotosta lähteet ovat perin niukat. Suuria muutoksia ei parin 
vuosisadan kuluessa kuitenkaan tapahtunut, sillä karjarotu pysyi samana 
ja määrää lisättiin aina, kun siihen vain oli mahdollisuuksia. Tuotanto 
vaihtelikin lähinnä lehmien lukumäärän mukaan. Myös laitumien kunto 
vaikutti tuotokseen, sillä maidon tulo keskittyi laidunkauteen. Vuonna 
1665 syytettiin Matti Paavonpoika Seppästä, että hän oli lyönyt Yrjö Si- 
pinpoika Möykyn karjaa ”niin, että 1 lehmä oli tullut niin huonoksi, ettei 
siitä ollut koko kesänä mitään hyötyä” . Matti tuomittiin eläimen lyömises
tä sakkoon ja maksamaan vahingonkorvausta 1 leiviskän voita Yrjölle. Tä
män perusteella leiviskä vastasi lehmän vointuotantoa kesän aikana. Leh
mien keskimääräiseksi vointuotannoksi onkin 1600-luvun Pohjanmaalla 
arvioitu n. 1 1/2 leiviskää eli vajaat 13 kg.26

Seuraavalla vuosisadalla on lehmien arvioitu tuottaneen maitoa pari 
kannua (n. 5 1) päivässä ja 1 voileiviskää (n. 8,5 kg) pidettiin tyydyttävänä 
vuosituotoksena. Sopii kuitenkin olettaa, että Kauhajoen hyvissä navetois
sa kasvoi myös tuotokseltaan keskimääräistä parempia lehmiä, varsinkin 
kun laitumiakin oli yleensä riittävästi. Olettamusta vahvistaa se, että 
Kristiina osti erinomaiseksi mainitun vientivoinsa Suupohjasta: Kauha-
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joelta, Jurvasta ja Teuvalta. Juustoa kauhajokelaiset valmistivat ternimai
dosta.27

Karjanhoidossa pätivät vanhat tavat ja uskomukset. Niinpä laskiaisena 
piti tupa lakaista yhdeksän kertaa perälle päin ja viedä roskat navetan kyn
nykselle, niin lehmät tulivat kesällä hyvin kotiin. Naapurit epäilivät her
kästi toistensa harjoittavan noituutta ja taikomista karjan tuoton paranta
miseksi. Oman aikansa käsityksiä kuvatkoot tässä rauennut noituussyyte 
vuodelta 1728. Jaakko Kalalahti ja hänen piikansa Marketta Erkintytär 
epäilivät Erkki Laturin vaimon Anna Heikintyttären käyttävän taikoja 
maidon ja voin käsittelyssä. Piika kertoi nähneensä edellisenä kesänä vä
hän ennen juhannusta Laturin pellolla, jossa vaimo Anna Heikintytär lyp
si lehmiä, maitosaavissa pienen mustan puuvadin. Hän oli heti kysynyt 
vaimolta, miksi se oli sinne pantu, johon tämä vastasi sen olevan tarpeen, 
ettei maito läiky saavissa, kun se kannetaan taloon. Piika kertoi edelleen 
Anna Heikintyttären anopin, leski Susanna Antintyttären sanoneen sama
na kesänä, että pojan vaimolla on tapana aina panna puukapula maitopy
tyn alle ja että tämä oli juhla-aikana pilannut hänen maito-onnensa.
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Anoppi myönsi puhuneensa sellaista. Samoin syytetty Anna Heikintytär 
myönsi, että kun hän on ottanut kerman maidosta, hän panee kerma- 
astian joksikin aikaa uuniin hapattaakseen kerman, ja kun uunin aukko 
on rikki ja viettää lattialle päin, täytyy hänen panna sen puolen alle jota
kin, esim. puukapula tai mitä käsillä on. Noitumistarkoitusta siinä ei ole, 
anoppi epäilee suotta.

Nyt Harjan piika kertoi anopin sanoneen edellisen joulun aikaan, että 
pojan vaimolla oli maitopytty uunissa ja pelti auki, että "pahahenki saisi 
oksentaa siitä voita” . Anoppi kielsi ensin, ettei hän koskaan ollut nähnyt 
Anna Heikintyttärellä maitopyttyä uunissa, vaikka he usein ovat olleet 
hänen maitohuoneessaan. Anna-emäntä kuitenkin myönsi joskus panneen
sa pytyn uuniin, kun pöydällä tai hyllyllä ei ole ollut tilaa. Tämän jälkeen 
anoppi kielsi, ettei hän koskaan ollut sanonut pojan vaimolla olleen pytyn 
uunissa sen vuoksi, että pahahenki lisäisi voita; hän pyysi anteeksi eikä 
sanonut tietävänsä miniästään mitään pahaa. Kun vielä kappalainen Hen
rik Hiden todisti, ettei ollut havainnut Laturin isännän tai emännän har
rastavan noituutta tms. syytteet heitä vastaan hylättiin. Sen sijaan kappa
lainen oli todennut anopin päästäneen suustaan paljon juoruja liikkeelle. 
Samaa mieltä olivat nimismies, lautamiehet ja naapurit. Koska kuitenkin 
anoppi oli pyytänyt anteeksi ja Laturit olivat antaneet anteeksi, ei ran
gaistuksia annettu, mutta "anoppi varjelkoon kieltään” .28

Karjan tuottoon tuskin taikakonstit auttoivat. Vaatimaton hoito ja en
nen muuta heikkotasoinen talviruokinta, luonnonheinä ja oljet, pitivät 
tuotokset jatkuvasti alhaisina. Huono tuottavuus pyrittiin korvaamaan 
suurella pääluvulla, mikä taas johti siihen, ettei ruokintaa kyetty tehosta
maan riittävästi. Silti karjatalous täytti jokapäiväisen välttämättömän 
maidon tarpeen ja tuotti myös lihaa. Kauhajokelaiset selvisivätkin 1600- 
ja 1700-luvun lukuisista katovuosista juuri suuren karjamääränsä turvin.

Tervatalous

Tervanpoltto —  laajamittaista teollisuutta

Kauhajoella harrastettiin tervanpolttoa jo varhaisella asutuskaudella. 
1500-luvulla ja 1600-luvun alkupuolella tervanpoltto oli kuitenkin vielä 
kaskenpolton varjossa ja merkitykseltään sitä vähäisempi. Mutta 1600- 
luvun jälkipuoliskolla laivaliikenteen vilkastuminen maailman merillä 
heijastui Kauhajoellekin lisääntyvänä tervan kysyntänä.1 Tervanpoltto 
syrjäytti metsänkäytössä erä- ja kaskitalouden vanhan valta-aseman ja 
kohosi maanviljelyn ja karjanhoidon ohella kauhajokelaisten tärkeimmäk

185



si elinkeinoksi lähes parin sadan vuoden ajaksi.
Kauhajoen asutuksen nopeutuessa uudelleen 1600-luvun loppupuolella 

tervanpoltosta muodostui monen uudisraivaajan ensimmäinen tuki ja tur
va. Jokien latvoille syntyneiden uudistilojen ympärillä levittäytyivät san
kat tervasmetsät, joiden käyttäminen tervanpolttoon oli paljon varmempi 
tulonlähde kuin kaskiviljely, vaikka alkeellinen polttotekniikka ei kovin 
hyviä tuloksia tuottanutkaan. 1600-luvulla käytettiin tervaksina vielä ylei
sesti pilkottuja juurakolta ja karapuita, jotka poltettiin ns. kimppuhau- 
doissa. Vuonna 1665 terva-asetuksessa määrättiin Kristiinankaupungin 
tervanvientikiintiöksi vain 360 tynnyriä, mikä osoittaa, että Suupohjan 
alueen tervantuotanto oli vielä suhteellisen vähäistä. Vaasan vientikiintiö 
oli samaan aikaan 6000 tynnyriä vuodessa.2

Isonvihan jälkeen tervanpoltto siirtyi entistä enemmän Pohjanmaalle, 
koska Sisä-Suomen yhteydet Suomenlahdelle katkesivat. Samoihin aikoi
hin yleistyi myös uusi tervanpolttotekniikka. Pilkottujen tervasten sijasta 
alettiin käyttää pitkiä säleitä, joista saatiin vähemmällä vaivalla enem
män tervaa. Keksintö lienee tullut Kauhajoelle Ilmajoelta, jonne sen oli 
tuonut asianosaava töysäläinen vävy. Tämän jälkeen tervanpolttoteknii- 
kassa ei tapahtunut enää suuria muutoksia koko tervakaudella. Kehitty
neen tekniikan ja kasvaneen kysynnän ansiosta tervanpoltto sai niin "huo
lestuttavat” mitat, että sitä alettiin rajoittaa. 1700-luvun jälkipuoliskolla 
suuret siirtomaasodat ja Amerikan vapaussota kuitenkin vain lisäsivät 
tervan tarvetta ja nostivat hintaa. Alkoi tervanpolton kukoistuskausi, jota 
kesti yhtäjaksoisesti Suomen sotaan saakka.3

Tervanpolton kukoistuskaudelta 1700-luvulta on peräisin myös suuri 
osa Kauhajoen 753 paikallistetusta tervahaudasta, sillä monen tervahau- 
dan päältä on puusto kaadettu ja uusi tukkimetsä on ehtinyt kasvaa tilal
le. Metsätalousneuvoja Voitto Viitalan tekemästä tervahautakartasta nä
kyy erinomaisen selvästi Kauhajoen tervanpolton laajuus ja alueellinen ja
kautuminen. Eniten hautoja on löytynyt Hyypänjokilaaksosta, Ikkeläjär- 
veltä, Nummijärveltä ja Päntäneeltä. Kirkonkylän pohjoispuolelle on pai
kallistettu runsaat 150 tervahautaa.

Kauhajoen laajimmat ja parhaimmat tervasmetsät sijaitsivat pitäjän 
eteläosassa, jossa asutuskin oli nuorempaa. Isonjaon aikoihin tervaa kui
tenkin poltettiin kaikissa Kauhajoen taloissa. Harjankylän ja Aronkylän 
talojen tervahaudat vain sijaitsivat kaukana kotinurkilta, sillä isoonja- 
koon saakka takametsät olivat yhteisiä ja sen jälkeen talojen ulkosarkoja 
oli aivan toisella puolen pitäjää. Isojako kyllä jossakin määrin hillitsi ter
vanpolttoa, sillä omia metsiä kohdeltiin säästeliäämmin kuin yhteismetsiä 
eikä valtion metsiin ollut yksityisillä asiaa. Toisaalta kruununmetsistä 
löydetyt lukuisat tervahaudat osoittavat, että tervaa poltettiin kaukaisis- 
sakin metsissä jo ennen isoajakoa.

Kauhajokelaiset rakensivat tervahautansa mieluummin jokitörmille ja 
järvenrannoille, joihin asutuskin oli keskittynyt. Näin kuljetusmatkat jäi
vät lyhyemmiksi ja tervahautaa voitiin hoitaa kotoa käsin. Lisäksi veden

186



K a u h a jo e n  te r v a h a u d a t . K o o n n u t  V o it to  V iita la , v a lo k . K e i j o  J a a k o la .

läheisyys oli paloturvallisuuden kannalta eduksi. Monet tervahaudat oli 
kuitenkin rakennettava ulkosarkoihin peninkulmien päähän kotoa; Mart
tilan talo poltti tervaa mm. Päntäneen Lellunkeitaalla.4

Tervahautojen rakentamista pitäjän eteläosiin suosivat myös liikenneyh
teydet. Kauhajoki ei soveltunut tervan kuljetukseen yhtä hyvin kuin Ky- 
rönjoen alajuoksu; sen sijaan matka maitse Kristiinankaupunkiin oli vain
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40—50 km. Kauhajokelaisten käyttämä vakituinen tervatie kulki Kannas
ta Nummijärvelle ja Hyyppään, josta edelleen Päntäneen Karhukangasta 
myöten Kaivojarven ja Karhujarven pohjoispuolitse yhtenä ns. Kaupunki- 
tienä Karijoen ja Pyhävuoren laiteiden kautta Lapväärtiin ja Kristiinaan. 
Tervanviejät yöpyivät tavallisesti Lapväärtin Santaheinissä, josta jatkoi
vat matkaansa seuraavana päivänä. Kaupunkimatka kesti näin tavallises
ti vain kaksi vuorokautta. Kauhajoen eteläosan poikki kulkevaa Kaupun- 
kitietä käyttivät myös kaukaisemmat tervanpolttajat. Perimätiedon mu
kaan virtolaiset jäivät joskus kaupunkimatkoillaan valmistamaan tervaa 
Kauhajoelle. Mm. Kokonkylässä on tervahauta (n:o 145), jota virtolaisten 
kerrotaan käyttäneen.5

Kauhajoen taloilla oli yleensä tiluksiin kuuluva tervasmetsä, mutta suu
rin osa tervasta poltettiin isoonjakoon saakka yhteismetsässä, allmenin- 
gilla. Jaakko Marttila valitti v. 1734, että talollinen Arvi Harja oli tullut 
yli Kohlun ja Laturin metsäsarkojen parkitsemaan tervaksia hänen metsä- 
saraltaan. Harja väitti parkinneensa vanhalla omistuksellaan allmeningil- 
la yli peninkulman päässä kylästä paikalla, joka ei ole kenenkään saralla. 
Marttila sanoi, että Harjasta ja sen naapurista on vain 1 1/4 pnk Teuvalle 
Norrilan taloon, jonka omistukset kohtaavat Kauhajoen talojen omistuk
set. Raja päätettiin tarkistaa. Kotimetsässään jokainen sai polttaa tervaa, 
kuten parhaaksi näki. Yhteismetsissä tehtiin eränkäynnin tapaan tervas- 
valtaus koloamalla puut. 1600-luvun lopulla yleistyi käytäntö, jonka mu
kaan tervaksia sai kolota vain sen verran, kuin kykeni vuodessa poltta
maan. Valtaukset pyrittiin tekemään talojen vanhoille eränautinta-alueil- 
le, kuten edellä olleesta esimerkistä kävi ilmi.6

Vaikka tervasmetsissä vallitsikin villin tuntuinen valtausperiaate, riidat 
ja käräjöinnit jäivät yllättävän vähäisiksi. Kiistoja aiheuttivat lähinnä 
vanhojen talojen ja uudistilojen rajojen epäselvyydet, mutta niitä ei ollut 
läheskään niin paljon kuin esim. niittyriitoja. Vuonna 1709 syytettiin mm. 
kauhajokelaisia Arvi Harjaa ja Tuomas Laturia, että nämä olivat aiheutta
neet vahinkoa polttamalla tervaa teuvalaisten uudisasukkaiden Pekka 
Laurinpoika Norilaisen (Norrila) ja Matti Heikinpojan metsässä. Kauhajo
kelaiset tunnustivatkin rajan vedetyksi ja lupasivat korvata aiheuttaman
sa vahingot. Toisinaan tervanpolttajat menivät tietämättömyyttään naapu
rin puolelle. Matti Panula oli polttanut tervaa 1730-luvun alussa kaikessa 
rauhassa metsässä, jonka Yrjö Rauska oli hänelle luvannut. Muutaman 
vuoden kuluttua Hannu Kyyny väitti metsää omaksi kotimetsäkseen. 
Kummalleko tervakset kuuluivat, ratkaistiin käräjillä. Kymmenkunta 
vuotta myöhemmin Antti Yrjänäinen kävi kaatamassa Tuiskulan kyläläi
sen Matti Orhasen tervakset Kauhajoen varresta. Korvaukseksi teostaan 
Yrjänäinen lupasi maksaa Orhaselle sovinnolla 4 tr tervaa.7

Niin paljon kuin 1700-luvulla puhuttiinkin tervanpoltosta ja sen liialli
suudesta, ei mistään saa yhtenäisiä tietoja tervantuotannon kokonaismää
rästä. Kauhajoen yli 750 tervahautaakin kertovat vain tuotannon olleen 
todella laajamittaista. Maaherran kertomuksissa vuosilta 1760—64 on ti
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lasto tervanpoltostakin. Sen mukaan kauhajokelaisten tervantuotanto oli 
seuraava:

T a u lu k k o  34. K a u h a jo e n  te r v a n tu o ta n to  v. 176 0 — 64

1760
tr

1761 1762 1763 1764 Yht. Keskim.
vuodessa

Taloa
kohti

800 800 800 800 810 4 010 802 15

Lähde: Alanen 1949 s. 185. Harja ja Toivakka puuttuvat tilastosta.

Monet tutkijat mm. Alanen ovat arvioineet vientitilastojen perusteella, et
tä maaherran ilmoittamat tervamäärät ovat vain korkeintaan puolet koko
naistuotannosta. Kauhajoenkin pyöreät tilastoluvut vastaavat vain voi
massa olleita tervakiintiöitä ja ovat sen vuoksi liian pieniä. Keskimäärin 
taloissa lienee poltettu tervaa kaksi kertaa ilmoitettua enemmän eli noin 
20—30 tynnyriä vuodessa. Kun venäläiset vuonna 1808 polttivat Kyynyn 
talon, tuhoutui sen mukana 16 tr ja Heikkilän torpan mukana 6 tr Ikkelä- 
järven tervoja. Kyynyn omaa tervaa paloi 7 1/2 tr. Toivakan rakennusten 
mukana tuhoutui 12 täysinäistä ja 15 tyhjää tervatynnyriä sekä 100 tyn
nyrin pohja-ainesta ja 50 tynnyrin kimmet.8 Ikkeläjärven 22 tr tervavaras- 
to ylitti kiintiön, vaikka sota varmasti häiritsi tervan valmistusta. Lisäksi 
tervat varastoitiin tavallisesti metsään talvea odottamaan, minkä vuoksi 
ne suurimmaksi osaksi säästyivät hävitykseltä.

Valtiovallan määräämiä tervakiintiöitä talonpojat eivät hyväksyneet 
lainkaan. Kun vuonna 1747 määrättiin kokoveron talolle 12 tr:n yläraja 
vuotta kohti, olivat kauhajokelaiset ensimmäisten lisäkiintiöiden anojien 
joukossa jo vuonna 1748 ja muun Ilmajoen mukana seuraavana vuonna 
uudelleen. Kiintiö olisikin rajoittanut Kauhajoen 1/4 manttaalin tilojen 
tervanpolton 3 tynnyriin vuodessa, mikä oli liian vähän. Vuonna 1749 Il
majoen pitäjänkokouksessa isännät olivat valmiit luopumaan viinanpol
tostakin, jos vain saisivat polttaa tervaa enemmän. Kun maaherra ei lisän
nyt tervakiintiötä, lähtivät pitäjän miehet vanhan tavan mukaan "kunin
kaisiin” , koska mm. Ilmajoen asukkaat "kykenivät hankkimaan vain ter
vanpoltolla verorahansa” . Hallitus nostikin kiintiön v. 1752 Kauhajoen ta
paisilla runsasmetsäisillä seuduilla 30 tynnyriksi manttaalilta. Pienemmil
lä 1/3—1/4 manttaalin tiloilla sai polttaa tervaa 15 tr vuodessa.9

Edellä kävi ilmi, etteivät talonpojat tyytyneet kiintiöihin, vaan tuottivat 
tervaa paljon enemmän. Ruotsin vallan päättyessä tervanpoltto olikin 
Kauhajoen pääelinkeino. Runsas Hauta-liitteinen nimistö ja lukuisa mää
rä tervahautoja osoittavat Kauhajoen olleen yksi maakunnan suurimmis
ta, ellei kaikkein suurin, tervapitäjä.10
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Tervahaudalla

Kauhajokelaisesta tervanpolttotavasta on olemasa Aulis Ojajärven yksi
tyiskohtainen esitys. Useita vuosia kestävästä monivaiheisesta työstä kan
nattaa kuitenkin keskeisimmät työvaiheet kerrata tässäkin yhteydessä.11

Tervanvalmistus aloitettiin koloamalla eli kuorimalla männyt alaosasta 
ensimmäisenä vuonna 2/3 ja 1—3 vuoden kuluttua 1/3 niin korkealle, 
kuin mies parkkaraudalla ylettyi. Vain kapea sorko kuorta jätettiin puun 
pohjoispuolelle, ettei puu kokonaan kuolisi. Kolottuina männyt saivat pih- 
kaantua 3—5 vuotta, ennen kuin ne mikkelinpäivän tienoilla kaadettiin ja 
katkottiin noin kolmen metrin pölkyiksi. Myös latvaosat katkottiin ja käy
tettiin hyväksi tervahaudan ladonnassa. Kevään kuluessa puut ajettiin 
tervahaudalle, jossa ne halottiin säleiksi.

Itse tervahauta oli suppilomainen savella tiivistetty, noin 8—10 metrin 
läpimittainen kuoppa, johon säleet ladottiin useimmiten "kökällä” hauta- 
mestarin johdolla. Haudan ladonnasta riippui osaltaan, miten paljon ter
vaa saatiin, ja siksi hautamestari oli arvossa pidetty ammattimies. Ladon
ta päättyi kökkäväen kestitykseen ja yhteiseen ilonpitoon. Soveliaana tyy
nenä kesäyönä hauta sytytettiin. Palamista oli seurattava ja vartioitava 
koko ajan, mutta ensimmäiset päivät olivat tärkeimmät. Hyyppäläisellä 
tervahaudalla sattuneen onnettomuuden käräjäkäsittely vuonna 1694 va
laisee arkista työtä tervahaudalla. Muuan Kerttu Erkintytär kertoi, että 
hänen 12-vuotias poikansa oli ollut palveluksessa Niilo Sipinpoika Sepän 
(Seppäsen) talossa ja isäntänsä kehotuksesta mennyt vahtimaan haudan 
palamista. Ymmärtämättömyydessään hän oli mennyt haudan päälle ja 
lämmitelläkseen paneutunut siihen makaamaan, koska oli ilta 2 viikkoa 
ennen juhannusta ja oli kylmä. Käsiin nojaten poika oli nukahtanut ja pa
lanut kuoliaaksi. Kerttu piti Niilo Sipinpoikaa syyllisenä poikansa kuole
maan.

Niilo puolestaan kertoi vartioineensa kaksi vuorokautta tervahautaa ja 
väsyneensä niin, että hänen oli pitänyt tulla kotiin lepäämään. Tilallensa 
hän oli lähettänyt täysikasvuisen rengin, jonka piti valvoa palamista. Poi
ka oli mennyt käskemättä mukaan. Edelleen Niilo kertoi käskeneensä ren
kiä, että hänen on tultava herättämään isäntä, kun hän väsyy tai häntä 
paleltaa. Tervahauta oli talon lähellä ja hyvässä palossa. Renki kuitenkin 
nukahti pian vartiopaikalleen, jolloin 12-vuotias Sipi oli huvikseen eikä 
kylmän vuoksi mennyt haudan päälle. Hauta oli turpeella peitetty, ettei
vät liekit nousisi ylös. Kylmän vuoksi poika paneutui maata ja nukahti. 
Ylöskohoava tervankatku tainnutti hänet ja poika kärventyi kuoliaaksi. 
Kun renki sitten oli herännyt ja nähnyt Sipin makaavan kuolleena, hän 
oli heti juossut isäntänsä luo. Niilo haki naapurinsa kanssa ruumiin ta
loonsa, ja vainaja haudattiin pian.

Tervanpolton oppiminen oli tärkeää. Niinpä nimismies ja käräjärahvas 
pitivät 12-vuotiasta poikaa kyllin vahvana, että hänet voitiin jättää terva- 
haudan vartijaksi. Sellaista pidettiin suorastaan tapana, varsinkin kun
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hauta oli niin lähellä, että muu väki voi tulla tarvittaessa avuksi. Käräjä- 
rahvas kertoi myös, että katetun haudan päällä liikkuvat huumaantuvat 
usein tervankatkusta niin, että heidät on kannettava edemmäksi virkoa- 
maan. Todistajalausuntojen perusteella oikeus vapautti Niilo Sipinpoika 
Sepän kuolemantuottamussyytteestä.12

Tervahaudan polttaminen kesti noin viikon vaihdellen vähän haudan 
koon mukaan. Keskikokoiset haudat tuottivat tervaa 10—30 tr, johon tar
vittiin 5—20 syltä tervaksia. Terva laskettiin haudan keskustasta, silmäs
tä, ns. trompua pitkin katoksen suojassa olevaan ammeeseen, josta se kau
hottiin tynnyriin. Vuonna 1668 vakiinnutettiin tervatynnyrin kooksi 48 
kannua eli 125 litraa. Nimismies määräsi jokaiseen kylään tervatynnyrin 
kruunaajan, joka polttomerkillä vahvisti, että tynnyri oli oikean kokoi
nen. Tynnyrien mittaus oli ilmeisen tuottavaa puuhaa, sillä kylillä kerrot
tiin liikkuvan myös omatekoisia kruunaajia.13

Edellä kerrottu Niilo Sipinpojan tervahauta oli lähellä taloa, joten sitä 
voitiin hoitaa kotoa käsin. Monesti tervahauta oli kuitenkin kaukana all- 
meningilla tai ulkosarassa, jonne oli mentävä haudanpolttoon viikkokun- 
taan. Sitä varten tervahaudoille rakennettiin hautasaunoja, joissa oli yk
sinkertainen kiuas ja laveri nukkumista varten. Jo 1600-luvulla tervaa 
poltettiin niin etäällä, että hautasauna oli tarpeen. Hautasaunoja voivat 
käyttää myös metsämiehet pysähdyspaikkoinaan, ja vainoaikoina ne oli-
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vat käyttökelpoisia piilopaikkoja. Perimätiedon mukaan Majaluomanhau- 
dalla (587) Lauhassa "kasakat tappoivat saunallisen väkeä, kun piika oli 
ilmoittanut piilopaikan, mutta hänetkin surmattiin” . Tarina lienee peräi
sin isonvihan vuosilta, sillä myöhempien vihollisuuksien ajalta ei aina
kaan tämänlaatusia joukkomurhia tunneta. Suomen sodan vuosilta on pe
räisin ns. Harrin Hiskin pakosauna, joka sekin on todennäköisesti alun 
perin hautasauna (353), sillä läheisyydessä on tervahauta. Monilla kaukai
silla haudoilla on säilynyt kiuasraunio muistona tervahaudan äärellä vie
tetyistä viikoista. Saunaa tarvittiin mm. Harjankankaan haudalla (349), 
Ryristönhaudalla (425) ja Pukinharjun haudalla (216) sekä monilla muilla 
takametsien työmailla.14

Tervanpolton tulosta, pitkän työrupeaman viimeistä vaihetta, pyrittiin 
parantamaan myös taikakeinoin, niin kiellettyjä kuin ne olivatkin. Nisius 
Antinpoika Äijö, jonka pääasiallinen ammatti tervanpoltto näyttää olleen, 
oli vuosina 1706 ja 1707 syytettynä siitä, että hän oli pannut tervakuur- 
nan pohjalle pihlajanoksista tehdyn kiehkuran, jonka sisälle hän oli aset
tanut puupalikoista muodostetun ristin. Syytetty selitteli ja puolusteli te
koaan sanomalla, että oli tällä tavoin pyrkinyt estämään tuhkan pääsyn 
tervaan. Selitystä ei uskottu, koska puut ladottiin siten, ettei tuhkaa 
muulloinkaan päässyt tervakuurnaan. Lautamiehet sen sijaan tiesivät ker
toa, että "osa yksinkertaisesta rahvaasta oli vanhoista ajoista saakka lai-
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tellut mainittuja kiehkuroita ja asetellut niitä tervahautoihinsa, koska us
koivat sillä keinoin varmistuvansa, ettei paha silmä eikä kukaan kateelli
nen ihminen katseellaan tai muilla pahoilla juonilla voinut heidän työtän
sä vahingoittaa tai tehdä tyhjäksi” . Nyt Nisius oli joutunut niin ahtaalle, 
että hänen oli tunnustettava panneensa pihlajakiehkuran tervakuurnaan 
juuri syytteen mukaisessa tarkoituksessa. Oikeus katsoi, että Nisiuksen 
olisi pitänyt turvautua pahoja henkiä vastaan Jumalan apuun eikä tai
kauskoiseen pihlajakiehkuraan, ja määräsi tervamestarille 40 hopeatala- 
rin sakon ja julkisen kirkkorangaistuksen.15

Tervanpolton merkitys

Virkamiehet ja talousasiantuntijat kiistelivät tervanpolton vaikutuksista 
jatkuvasti; talonpojille riitti, kun he saivat polttaa tervaa mahdollisim
man paljon. Mutta työtä se vaati. Jo vuoden 1719 valtiopäivillä pohjalai
set väittivät, että tervatynnyrin valmistukseen meni 10—12 päivätyötä ja 
että valmistus- ja myyntikustannukset olivat 16 talaria 15 äyriä. Silti ter
vasta maksettiin vain 4 1/2—5 talaria tynnyriltä. Erik Juvelius suoritti 
tervanpolton kannattavuuslaskelmia 1700-luvun puolivälissä ja sai terva- 
tynnyrin kustannuksiksi kaupunkiin kuljetettuna 12 kuparitalaria. Työtä
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siihen kului 10—15 päivää.16
Tervan hinta vaihteli suuresti eri aikoina. Vuonna 1669 tynnyrin hin

naksi määrättiin 3 kuparitalaria. Vuonna 1693 oli hinta vain 2 1/2 talaria, 
kun Pentti Paavonpoika Könnö maksoi tervallaan osan ostamastaan hevo
sesta. Viljatynnyrin hinta oli 8 talaria. Uudenkaupungin rauhan jälkeisinä 
vuosina tervatynnyristä sai 10—20 talaria, mutta v. 1729 hinta putosi 
5—6 talariin. Vuosisadan puolivälistä alkaen tervan kysyntä kasvoi ja hin
ta nousi. Vuoden 1760 tienoilla tynnyristä sai 14—15, joskus 17—18 tala
ria. Huippu saavutettiin Amerikan vapaussodan aikana, jolloin tervasta 
maksettiin 2 riksiä eli 36 kuparitalaria tynnyriltä. Kun talonpoika oli vuo
sisadan alussa tarvinnut suolatynnyrin ostoon 6—7 tynnyriä tervaa, sai 
hän sen v. 1783 yhdellä tynnyrillä. Tervanpoltto kannatti. Hinta pysyi 
korkeana ja nousi 1790-luvulla ajoittain jopa 3 riksiin (n. 50 kuparitala
ria). Suomen sodan aikaan terva arvioitiin 1:24 pankkiriksiksi eli n. 30 
kuparitalariksi.17

Virkamiehet väittivät tervanpolttoa kannattamattomaksi, sillä vasta 
1700-luvun puolivälistä alkaen myyntihinta ylitti valmistus- ja kuljetus
kustannukset. Laajan ja haaskaavan puunkäytön taas pelättiin kulutta
van metsät loppuun. Siksi tervanpolttoa yritettiin rajoittaa. Tervanpolttoa 
syytettiin myös siitä, että se vei liikaa talonpojan kallista työaikaa ja vie
roitti isäntiä maanviljelyksestä.18
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Talousmiesten mielestä tervanpoltto oli kannattamatonta tai muuten va
hingollista, mutta talonpojat laskivat tervan hinnan toisin, kannattavin 
perustein. 1600-luvun kauhajokelaisessa talossa oli peltoa vain muutama 
tynnyrinala, sekin hallanarkaa ja vuodentuloltaan epävarmaa. Tervaksia 
ei halla vienyt koskaan, ja vaikka hinta pysyikin kauan alhaisena, oli ter
va kuitenkin varma tulonlähde. Viljaa kauhajokelaisilta ei juuri riittänyt 
myyntiin hyvinäkään vuosina, ja jostakin rahaa oli saatava. Vielä 1700- 
luvun jälkipuoliskolla Ilmajoen kirkkohera Salomon Hannelius toteaa, et
tä "terva on tärkein pitäjän vientitavara, jolla talolliset saavat rahalliset 
suorituksensa kruunulle selvitetyiksi ja muut rahantarpeensa tyydytetyik
si” .

Talonpojat tekivät suuren osan tervanvalmistuksen vaatimasta työstä it
se, minkä vuoksi kustannuksetkin laskivat huomattavasti. Ja mikä tär
keintä: tervakset kolottiin, kaadettiin, pilkottiin ja ajettiin talvella, jolloin 
talonpojilla ei muita töitä ollut, ei ainakaan sellaista, mistä olisi saanut 
enemmän kuin tervasta.19 Yleensä jokainen talo polttikin tervansa itse, 
mutta myös yhteistyötä tehtiin. Vuonna 1696 Nisius Antinpoika Äijö ja 
Heikki Juhonpoika Sorvari käräjöivät yhteisen tervahaudan polttamises
ta. Samaisella Heikki Juhonpojalla oli pitkäaikaista yhteistyötä myös Re
ko Mikonpoika Toivakan kanssa.20

Metsien loppumisen pelko oli Kauhajoella 1600- ja 1700-luvuilla tur
haa. Tervasmetsiä oli aivan riittämiin; niistä ei tarvinnut edes käräjöidä. 
Tässä suhteessa harvaan asuttu Kauhajoki oli huomattavasti paremmassa 
asemassa kuin esimerkiksi Emä-Ilmajoki. Talonpojat osasivat myös tarvit
taessa pitää metsiensä puolta ja puhua puun loppumisesta. Vaasan kau
pungin valtiopäivämies teki 1730-luvun alussa ehdotuksen mastopuiden 
hankkimiseksi Ilmajoelta laivanrakennuksen tarpeisiin. Ehdotukseen vas
tasi Ilmajoen kihlakunnan valtiopäivämies Johan Birling, ettei pitäjässä 
ollut paljon mastopuumetsiä, sillä metsät käytettiin tervanpolttoon. Pitä- 
jänmiehet olivat edustajansa kanssa samaa mieltä, että mastopuita on 
vain Jalasjärven etelärajalla, ja pyysivät mastopuiden hankinnasta vapau
tusta.21 Näin vähissä eivät hyvät mäntymetsät sentään olleet. Mastopuiden 
puute johtuikin lähinnä siitä, ettei niitä tarvitsisi ruveta hankkimaan ja 
uittamaan ahtaita ja perkausta kaipaavia jokiväyliä pitkin Vaasaan. Ter
vatynnyrien kuljettaminen Kristiinaan oli paljon vaivattomampaa!

Sen sijaan väite, että tervanpoltto vieroitti talonpojat maanviljelyksestä 
ja teki heidät siitä piittaamattomiksi, näyttää Kauhajoella pitäneen vähän 
paremmin paikkansa. Tervanpoltto syrjäytti 1600-luvulla nopeasti kas
ken- ja kydönpolton ja kohosi 1700-luvulla peltoviljelyäkin suositummak
si. Peltoalat eivät kasvaneet täällä yhtä nopeasti kuin niissä pitäjissä, jois
sa tervanpoltto väistyi aikaisemmin, kuten Ilmajoella ja Kyrössä. Peltovil
jely pysyi yhtä epävarmana kuin 1600-luvullakin, mutta tervanpoltto kan
natti paremmin, mikä suuntasi isäntien kiinnostuksen metsiin. Kuinka oi
keaan maaherra Göös osuikaan v. 1769 todetessaan, että "talonpoika käy 
tervanpolttoon koska siitä lähtee helpommin rahaa kuin niittyjen ja pelto
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jen huollosta” .22 Kauhajoen maanviljelys jäi Ruotsin vallan aikana rintapi- 
täjistä jälkeen. Toisaalta tervanpolton vuotuinen työkierto sopi hyvin 
maanviljelyksen työkiertoon.

Kauhajoen tavattoman nopean väestönkasvun vuoksi tervanpoltolla oli 
myös tuloeroja ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta tasaava vaikutus. Tilat
tomalla väestöllä oli mahdollisuus tervanpolttoon yhteismetsissä, ja talol
listen tervanvalmistus tarjosi työtä. Torpparilaitoksen yleistyessä kontrah- 
teihin kuului silloin tällöin oikeus polttaa tervaa talon metsästä ja toisaal
ta velvollisuus osallistua tervahaudan tekoon. Vuonna 1807 hakkasi mm. 
torppari Mikko Pekanpoika Vakkuri omaan laskuunsa 2 syltä tervaksia 
talollinen Juho Vakkurin metsästä. Vielä v. 1829 kuului Ikkeläjärven tor
pan oikeuksiin 2 syltä tervaksia.23

Niin kauan kuin tervanpoltto kannatti ja tarjosi työtä, se hillitsi talol
listen ja tilattomien eriarvoisuuden kasvua; talon omistamisesta ei tullut 
yhteiskunnallisen arvostuksen ainutta mittaa. Heikki Ylikangas on todennut, 
että eriarvoisuudesta seuranneet väkivaltailmiöt syntyivät sellaisilla seu
duilla, joilla tervanpoltto oli vähentynyt ja toimeentulo oli talon eli pelto
viljelyn varassa. Kauhajoella ei 1700-luvun lopulla ilmennyt puukkojunk- 
karikauden tyyppistä liikehdintää yhtä paljoa kuin vaurailla maanvilje- 
lysseuduilla Härmässä ja rannikkopitäjissä. Osaltaan se johtui tervanpol
ton pitkään säilyneestä valta-asemasta.24

Kauhajoki ei kuulunut Pohjanmaan vauraimpiin pitäjiin, mutta se va
rallisuus, joka taloihin oli kertynyt, oli suureksi osaksi peräisin tervasta. 
Siitä saadut rahat käytettiin, kuten yleensä Pohjanmaalla, kulutukseen ja 
ulkonaiseen komeuteen. Tervarahoilla hankittiin suurin osa niistä pikku 
ylellisyyksistä, hopeoista, kelloista ym., joita kauhajokelaistaloissa Ruot
sin vallan päättyessä oli. Parhaiten tervan vaikutus näkyi ehkä prameile
vassa rakentamisessa. Kaksikerroksiset ja puolitoistakerroksiset tuparadit 
olivat Kauhajoellakin yleistymässä jo Suomen sodan aikana. Poltetuista 
34 päärakennuksesta kuusi oli täysin kaksikerroksista ja muutamat muut 
olivat puolitoistakerroksisia,25 mikä osoittaa, että tervanpoltto oli ollut 
edellisinä vuosikymmeninä varsin tuottoisaa. Se oli ollut suorastaan elin
ehto.

Lisäansiot

Maanviljelyksen, karjanhoidon ja tervanpolton rinnalle Kauhajoella kehit
tyi myös muita luontaistaloutta palvelevia elinkeinoja. Niistä toiset ovat 
myöhemmin kehittyneet laajamittaiseksi teollisuudeksi, toiset jääneet ko
konaan unohduksiin.
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Käsityö

Syrjäisen Kauhajoen kappelin isäntien ja emäntien oli osattava itse val
mistaa vaatteensa, työkalunsa ja rakennuksensa. Käsityöt kuuluivatkin 
talonpoikaistalouksien jokapäiväiseen elämään. Mutta vain taidokkaim-
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mille siitä tuli elinkeino.
Väestöhistorian yhteydessä on esitelty käsityön ammattilaiset, sepät, 

suutarit ja räätälit, joita Kauhajoellakin oli 1600-luvulta lähtien. 1700- 
luvun aikana kappelissa oli 1—5 pitäjänkäsityöläistä kerrallaan. Edellä 
mainittujen ammattilaisten lisäksi Kauhajoella oli vuosisadan aikana vain 
pari puuseppää ja sorvaria, kankuri ja nahkuri. Naapuripitäjiin verrattu
na Kauhajoella ammattikäsityön merkitys olikin kovin vaatimatonta.1

Paljon suuremman käsitöitä tekevän joukon muodostivat talojen isän
nät, emännät, itselliset, piiat ja rengit, jotka iltakaudet ahersivat puhde
töiden parissa. Naisten valmistamat ryijyt, täkänät, peitteet ja pöytäliinat 
koristivat talojen huoneet ja aitat. Oma merkityksensä niillä oli myös avio
liittomarkkinoilla. Raaka-aineet, pellavat ja villa, kasvatettiin itse, kars
tattiin, kehrättiin, värjättiin, kudottiin kotona. Naisten käsitöiden mää
rästä antaa jonkinlaisen käsityksen esim. torppari Jeremias Knuuttilan ir
taimiston korvausvaatimus vuodelta 1808. Torpan mukana paloi 43 kyy
närää peitekangasta, 35 kyynärää palttinaa, 16 kyynärää kaksiniitistä 
kangasta ja runsaasti erilaisia päällysvaatteita. Taneli Antinpoika Vähä- 
Aro (Mattila) oli menettänyt vielä paljon enemmän: 24 kyynärää patja- 
kangasta ja 100 kyynärää palttinaa muun vaatevaran lisäksi.2

Miesten käsityöt olivat suureksi osaksi puisia tarve-esineitä: kaappeja, 
pöytiä, kiuluja, rukkeja ym. Melkein joka mies oli jonkinlainen puusep-

M a ria  K u ja - K o k k o  ja  M im m i A h ta a n lu o m a  k u to m a s s a  ja  k eh rä ä m ä s sä . 
K e i jo  J a a k o la n  k o k .
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pä, ja täydellisiä nikkarinverstaitakin oli 1800-luvun alussa ainakin Ha- 
vusen torpassa ja Vakkurissa. Sepän työt olivat enemmän ammattimiesten 
hallussa, mutta pajoja ja takojia oli vuosisatojen kuluessa mm. Filppulas
sa, Havusessa, Knuuttilassa ja Marttilassa. Hevosenkengät, satulat, sirpit 
ja viikatteet kyettiin takomaan kauhajokelaisten omin voimin.3

Kauhajokelaiset käsityöt käytettiin ja kulutettiin loppuun kotipitäjän 
talouksissa, joita varten ne oli tehtykin. Tuotteiden myynnistä lähteet ei
vät kerro. Käsityö olikin enemmän järkevää taloudenhoitoa ja asumista
soa kuin rahallista hyötyä tuottava elinkeino.

Viinanpoltto

Lähinnä kotiteollisuutena on pidettävä 1600-luvun puolimaissa alkunsa 
saanutta viinanpolttoa, jota sittemmin harjoitettiin lähes joka talossa. En
simmäiset tiedot Kauhajoella tapahtuvasta viinanpoltosta ovat Knuutti
lasta, jossa viimeistään v. 1661 oli olemassa kullattu viinapannu.4

Paloviina yleistyi nopeasti ja syrjäytti alkoholijuomana miedomman 
oluen. Mutta vielä 1600-luvun lopulla valtiovalta epäröi, miten viinanpolt
toon pitäisi suhtautua. Vasta suuret nälkävuodet aiheuttivat sen, että 
kruunu pyrki katojen sattuessa estämään viljan käyttämisen viinan raaka- 
aineeksi. Hyvinä vuosina viinanpoltto sai valtion siunauksen, jonka vasti
neeksi se peri vuodesta 1731 alkaen valmisteveroa.

Aluksi kauhajokelaiset saivat polttaa, juoda ja myydä viinansa rauhas
sa. Viinanpolton haitallisia seurauksia vastaan kävivät ensimmäisinä to
den teolla nimismies Gabriel Öberg ja kappalainen Henrik Hiden 1700- 
luvun ensimmäisinä vuosina. Käräjöintien syynä oli useimmiten luvaton 
viinanmyynti tai humalaisena esiintyminen pyhän aikana joko kirkossa 
tai kirkonmäellä.

Viinaa oli alettu käyttää yleisesti palkanmaksuna piioille ja rengeille. 
Varsinkin piiat oppivat nopeasti hyödyntämään palkkansa myymällä tuo
tetta edelleen. Panulan piiat Vappu Matintytär ja Inkeri Pertintytär olivat 
saaneet isännältään Matti Panulalta viljaa viinanpolttoa varten. Piiat 
polttivat viinaa ja myivät sitä sitten Jaakko Matinpoika Nummijärvelle ja 
Antti Panulalle. Miehet joivat aineen 3. adventtisunnuntain vastaisena yö
nä, humaltuivat ja joutuivat tappeluun. Kolmanneksi tuli mukaan vielä 
niin ikään humalainen Yrjänäisen renki Sipi Kaura. Nimismies haastoi v. 
1705 kaikki edellä mainitut oikeuteen. Käräjillä Jaakko Nummijärvi toi 
julki ihmetyksensä, miksi useita muita humalassa olleita ei ollut haastet
tu. Jaakko tiesi kertoa, että kappalaisen renki Heikki Matinpoika oli ollut 
tapanina v. 1703 humalassa kirkossa ja vaimo Maria Yrjöntytär kuukausi 
ennen käräjiä pappilassa. Myös Tuomas Kalalahti oli ollut pappilassa hu
malaisena. Oikeus tuomitsi viinan myyjät ja tappelijat sakkoihin.

Juopottelu oli todella yleistynyt, sillä samoilla käräjillä oli useita muita-
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kin syytteitä viinanmyynnistä ja juopuneena esiintymisestä. Suhtautumis
tapaa kuvaamaan vielä yksi esimerkki: Nisius Antinpoika Äijö oli tullut 
pääsiäisenä juopuneena kirkkoon, mutta istui jumalanpalveluksessa hiljaa 
eikä aiheuttanut häiriötä. Sapattijärjestyksen rikkominen tuotti kuitenkin 
25 talarin sakot.5

Taloudellista merkitystä viinanpoltolla oli lähinnä kestikievareille, joil
la oli yksinoikeus krouvin pitoon ja viinan myyntiin. Kievarien kilpaili
joiksi syntyi kuitenkin joukko salakapakoita, joita nimismies Juho Rein 
veti syytteeseen varsinkin sen jälkeen, kun juopumus kriminalisoitiin v. 
1733. Nimismiehen kertoman mukaan Kauhajoella ”yksi ja toinen talolli
nen ja itsellinen pitää olutta ja paloviinaa myytävänä, mistä kestikievarin- 
pitäjät eivät ainoastaan kärsi, vaan myös ne, jotka niissä istuvat juomas
sa” . Luvattoman krouvin pidosta syytettiin useaan otteeseen mm. Kohlua, 
Panulaa ja Pukkilaa.6

Viinanpoltto oli aika ajoin etenkin katovuosina lyhytaikaisesti lakkau
tettuna. Pikkuvihan aikana hallitus kielsi viinan polton ja myynnin, kos
ka viljasta oli pulaa. Kiellosta huolimatta viinaa keitettiin. Jaakko Lauru- 
nen oli jopa hankkinut Kristiinankaupungista uuden, tosin leimaamatto- 
man viinapannunkin. Samoilla käräjillä Laurusen kanssa olivat luvatto
mista keitoksista vastaamassa myös Matti Korhonen ja kestikievarin pitä
jä Yrjö Nummijärvi, jolle valtiovallan kielto varmasti aiheutti melkoisia 
taloudellisia menetyksiä. Syytetyillä oli ollut viinankeittoon todella vilpi
tön tarkoituskin: oman "nautakarjan vahvistaminen rankilla” ! Itse kukin 
tunnusti sentään keittäneensä laittomaan aikaan. "Lehmän lääkkeen” val
mistuksesta koitui syyllisille 100 hopeatalarin sakko, jonka kaikki kärsi
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vät rahan puutteessa ruumiinrangaistuksena sekä viinan ja keittovälinei
den menetyksenä.

Seuraavan vuoden 1742 talvikäräjillä Jaakko Laurunen oli taas syytet
tynä yhdessä Jaakko Kokon kanssa luvattomasta viinan myynnistä pitä
jän läpi kulkeville sotilaille. Kummallekin viranomaiset olivat antaneet 
luvan polttaa 1/2 tynnyriä viljaa viinaksi kotitarpeeseen. Osa viinasta oli 
sitten myyty syytettyjen taloissa kortteeraaville sotilaille, sillä kumpikaan 
ei tiennyt myynnin sotilaille olevan kiellettyä. Kielto oli kyllä aikaisem
min luettu saarnatuolista. Joka tapauksessa tietämättömyydestä ei tällä 
kertaa sakotettu, vaan molemmat syytetyt vapautettiin.7

1700-luvun jälkipuoliskolla kiellot olivat pitempiaikaisia. Vuodesta 
1749 alkaen talolliset saivat polttaa viinaa veroa vastaan kotitarpeiksi. 
Paria vuotta myöhemmin Ilmajoen pitäjänkokous olisi ollut valmis luopu
maan viinanpoltosta kokonaan, jos vain olisi saanut polttaa tervaa riittä
västi. Toive ei vielä tuolloin toteutunut. V. 1775 Kustaa III otti kuitenkin 
viinanpolton valtion yksinoikeudeksi, mistä seurasi, että salapoltto lisään
tyi ja talonpojat myivät viljansa hyvällä hinnalla kruununpolttimoihin. 
Vuonna 1786 kotipoltto tuli taas luvalliseksi, ja v. 1800 viinanpolton mää
rä sidottiin tilan manttaalilukuun: manttaalin talo sai polttaa 50 kannua 
(n. 125 1), neljännesmanttaalin talo 26 kannua vuodessa.8

Viinanpolton taloudellinen hyöty oli hyvin kyseenalainen: krouvin pitä
jälle se kannatti, jos tämä itse ei langennut juopottelemaan. Karjanomista
jalle viinanpoltossa syntyvä rankki oli tuohon aikaan parasta ajateltavis-

V iin a le k k e r i  v u o d e l ta  1 79 7 . S iv u ssa  o le v a n  ta p in  v ie r e s s ä  o n  ” h e n k ir e i 
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sa olevaa eläinten ravintoa, jota nautakarja varsinkin keväällä tarvitsi. 
Haitat olivat kuitenkin monin verroin suuremmat: juoppous yleistyi, tavat 
höltyivät ja tappelut lisääntyivät. Ruuaksikin kipeästi tarvittu vilja kului 
viinaan, samoin kaupunkimatkoilla usein myös tervarahat. Ylettömällä 
viinanviljelyllä oli havaittavissa muutamissa tapauksissa myös selvä syy- 
yhteys talojen velkaantumisiin ja omistajan vaihdoksiin.9

Seurannaisvaikutuksista huolimatta viinanpoltto oli talonpojalle etuoi
keus, josta ei hevillä luovuttu. Se kuului yhtenä osana jokavuotisiin ta
loustöihin, mitä osoittaa sekin, että parhaiten varustetuissa taloissa oli 
tarkoitusta varten erilliset keittotilat. Mm. Ala-Knuuttilassa oli sekä mal- 
lastupa että viinakeittiö, jossa oli muurattu viinapannu.10

Sahamyllyt ja salpietarin valmistus

Maatalouden sivuelinkeinoja olivat myös sahaus ja salpietarin valmistus. 
Jo viimeistään v. 1672 Arolla ja Knuuttilalla oli sahamylly ilmeisesti Ikke- 
länjoessa. Sahan toiminnasta ei ole säilynyt tarkempia tietoja, mikä viit
taa siihen, ettei sen merkitys ollut kotitarvetta suurempaa. 1700-luvulla 
tervanpoltto hallitsi metsänkäyttöä niin tarkoin ettei Kauhajoella vuosisa
dan puolivälissä ollut yhtään sahamyllyä.11

Ruudin raaka-aineeksi tarvittavan salpietarin valmistusta tehostettiin 
valtiovallan toimesta 1700-luvun puolivälistä alkaen. Salpietarin valmis
tukseen tarvittavat multa, teurasjätteet, risut ym. oli koottava tiivislattiai- 
seen salpietarilatoon, jossa oli riittävä ilmanvaihto. Multakasaa oli kään
nettävä pari kertaa kesässä ja kasteltava silloin tällöin virtsalla. Näin hoi
dettuna salpietaria muodostui 2—4 vuodessa niin paljon, että sitä kannat
ti keittää. Vuonna 1760 talonpojat saivat luvan itse keittää salpietarinsa, 
jolloin siitä tuli lähinnä Kyrönmaan pitäjissä huomattava elinkeino. Kau
hajoella sen sijaan ei vielä v. 1765 ollut ainuttakaan salpietarilatoa, vaik
ka niitä muualla Ilmajoella oli sentään 30 kpl.12

Vuosisadan lopulla salpietarin valmistus yleistyi Kauhajoellakin. Tuo
tantomääristä ei ole paljon tietoja säilynyt, mutta v. 1808 poltetuista ta
loista 14 talolla eli joka toisella oli salpietarilato. Salpietariladot olivat 
keskittyneet selvästi kirkonkylän seudulle Knuuttilan, Panulan ja Filppu
lan alueelle. Myös Sorvarissa, Toivakassa ja Yli-Harjassa oli lato kussa
kin, samoin Kyynyn talossa. Muutamissa taloissa oli useampiakin latoja. 
Ala-Knuuttilassa oli kolme suurehkoa 16 x 12 kyynärää, 12 x 9 ja 12 x 
12 kyynärää olevat salpietariladot.

Innokkaimmin ja tuloksellisimmin näytti salpietarinvalmistusta harras
tavan kuitenkin Tuomas Martinpoika Havunen, jonka kartanolla oli kolme 
10 1/2 x 9 kyynäräistä latoa. Niissä kaikissa oli Suomen sodan aikana 
hoidettua multaa. Parhaimmasta ladosta olisi saatu arviolta 10 leiviskää 
salpietaria, kahdesta muusta 7—8 leiviskää kummastakin. Latojen ja sal- 
pietarimullan arvoksi laskettiinkin 130 pankkiriksiä, joten kysymyksessä
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oli huomattava taloudellinen yritys. Yleensä salpietarilatojen hinta arvioi
tiin vain muutamaksi riksiksi, mikä osoittanee, että ladot olivat lähes tyh
jiä. Ala-Knuuttilan ja Havusen lisäksi mainitaankin vain Kyynyn ladossa 
olleen 2-vuotiasta salpietarimultaa. Toisaalta useat ladot olivat uusia ja 
hyvin rakennettuja.13

Vaikka kovin suurista salpietarimääristä ei Kauhajoella ollutkaan kysy
mys, kiinnitettiin asiaan niin paljon huomiota, että pitäjässä ainakin ajoit
tain oli vakituinen salpietarin keittäjä. 1800-luvun alkuvuosina tehtävää 
hoitivat keittomestari Johan Granstedt ja renki Henrik Granstedt.14

Yhteydet kaupunkiin

Kaupankäynti

Kauhajoen asukkaat saivat toimeentulonsa maanviljelyksestä, karjanhoi
dosta ja tervanpoltosta; kauppa oli vain tärkeä elinkeinoelämän täydentä
jä. Se ei yksinään elättänyt yhtään kauhajokelaista, mutta sitä tarvitsivat 
melkein kaikki: ainakin rauta ja suola oli ostettava. Niinpä kauhajokelai
set myivät tai vaihtoivat kaikki omasta kulutuksesta ja veronmaksusta yli 
jääneet tuotteet tärkeiden hankintojen suorittamiseksi. Merkantilistinen 
talouspolitiikka asetti talonpoikien kaupankäynnille kuitenkin monenlai
sia esteitä, jotka aiheuttivat sen, että kauppa pysyi 1860-luvulle asti kau- 
punkielinkeinona. Maaseudulla sai käydä kauppaa vain pari kertaa vuo
dessa, muulloin kauppa-asiat oli hoidettava rannikon kaupungeissa.

Kauhajokelaisten kaupunkimatkat suuntautuivat pääasiassa Vaasaan ja 
ennen kaikkea Kristiinaan, jonka kauppa-alueeseen kappeli siirtyi vähi
tellen kokonaan. Varsinkin Karijoen tien valmistuminen 1680-luvulla 
suuntasi kauhajokelaisten matkat yhä useammin Kristiinaan. Muissa kau
pungeissa käytiin vain harvoin. Markkinamatkat tehtiin Kurikkaan ja 
1750-luvulta alkaen myös Isollejoelle; omia markkinoita kauhajokelaisilla 
ei ollut. Kristiinalaiset kyllä anoivat vuonna 1751 "Laurin messun" (10 
elok.) markkinoita Kauhajoelle, mutta kauppakollegio vastusti hanketta, 
eikä markkinaoikeutta saatu. 1800-luvun alussa myös Isonjoen markkinat 
loppuivat, sillä periaatteena oli, ettei kuuttakymmentä kilometriä lähem
pänä kaupunkia saanut pitää markkinoita.1

Koska maakauppa oli kiellettyä, sitä pyrittiin harjoittamaan salaa. 
Vuonna 1722 kolme kauhajokelaista oli myynyt hyvällä hinnalla karhun
taljan kristiinalaiselle kauppias Tubinille. Maakaupan kieltoon vedoten 
nimismies Juho Rein kuitenkin takavarikoi taljan, ennen kuin Heikki Jaa- 
konpoika Turja ehti luovuttaa sitä Tuhmille.2
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K a u p u n k i t ie  T a rk a s ta  K a r i jo e n  ra ja lle . K a u p u n k i t ie tä  p i tk in  v i e t i in  t e r v a -  
t y n n y r i t  K a u h a jo e l ta  K r is t i in a n k a u p u n k iin . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1969 .

Kaupunkimatkansa kauhajokelaiset tekivät talvisaikaan pitäjän etelä
osan poikki kulkevaa kaupunkitietä pitkin Karijoen ja Lapväärtin kautta 
Kristiinaan. Menomatkalla rekien lastina olivat täysinäiset tervatynnyrit, 
1600-luvulla myös turkikset; viljaa riitti myyntiin vain harvoin, voita vä
hän useammin. Kristiinassa terva myytiin tarkastuksen jälkeen porvarille, 
joka välitti sen edelleen Tukholman tervakomppanialle. Myöhemmin 
1700-luvulla kristiinalaiset itsekin veivät tervaa ulkomaille. Paluumatkak
si rekiin lastattiin tärkeimpinä tuotteina suolaa ja silakoita. Tervarahoilla 
hankittiin myös pyssyjä, kelloja, ryijyjä ym. Jaakko Pertinpoika Nummi
järven vaimo osti v. 1678 kahdeksan kyynärää friisiläiskangastakin. Myös 
lasitavarat ja rautaesineet oli tuotava kaupungista kuten kihlasilkit ja 
kultasormuksetkin. Monet kupariset viinapannut, tupakat ja merenvaha- 
piiput olivat niin ikään kristiinalaista alkuperää.3

Majamieslaitos ja porvarisvelat

Talonpoikien ja porvarien kaupan keskuspaikkana piti alun perin olla to
ri, mutta vakiintuneen käytännön mukaan suurin osa kaupoista tehtiin 
suoraan talonpojan ja porvarin kesken. Vuosien kuluessa kauppasuhteesta 
tuli yhä kiinteämpi: isännät myivät tervansa joka vuosi samalle kauppi
aalle, joka puolestaan hankki kaupunkituotteet ja -tuliaiset kotiin vietä-
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vaksi. 1600-luvulla tuli tavaksi, että porvarit maksoivat talonpoikien ve
rot kruunulle. Näin talonpojat tulivat tervoineen sidotuksi tietyn porvarin 
asiakkaaksi. Valtiolle järjestelmä oli edullinen, mutta talonpojille siitä ai
heutui ajan mittaan vaikeuksia. Tämä ns. majamieslaitos hallitsi talonpoi
kien ja porvarien kauppaa koko Ruotsin vallan ajan.4

Kun kauhajokelainen isäntämies saapui tervakuormalla Vaasaan tai 
Kristiinaan, kauppias otti hänet vastaan, osti tervan sopivaksi katsomal
laan hinnalla, majoitti, syötti ja juotti talonpojan sekä myi tälle kaupunki- 
tuotteet tarpeen vaatiessa luotollakin. Luoton myöntäminen oli varma tae 
asiakassuhteen jatkumisesta seuraavanakin vuonna. Samalla se johti mo
net kauhajokelaiset velkakierteeseen ja käräjöinteihin rästien maksami
seksi.

Vaasalainen suurkauppias Mikko Fant velkoi saataviaan vuonna 1655 
mm. Knuuttilan talosta, Tuomas Heikinpoika Rauska taas oli saanut luot
toa vaasalaiselta Lauri Laurinpojalta. Vuonna 1666 vaasalaiset velkoivat 
saataviaan useilta kauhajokelaisilta. Olavi Laurinpoika vaati Aukusti 
Hannunpoika Ikkelältä 34 kuparitalaria, päntäneläiseltä Juho Tuomaan- 
pojalta 24 kuparitalaria ja Juho Matinpoika Sorvarilta 20 kuparitalaria. 
Raatimies Martti Erkinpoika velkoi mm. Luukas Prusinpoika Kyynyä ja 
Kaarle Niilonpoika Knuuttilaa. Vuosisadan loppupuolella alkoi myös kris- 
tiinalaisilla olla saatavia Kauhajoelta. Niinpä Luukas Heikinpoika kärä
jöi Yrjö Tuomaanpoika Seppäseltä pyssyn hintaa v. 1670.5

Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana Kauhajoen talot velkaantui
vat kuten lähipitäjienkin. Kauppa oli jo selvästi suuntautunut Kristii
naan, sillä vain kolmella kauhajokelaisella oli v. 1712 maksamattomia las
kuja vaasalaiselle Hans Meyerille. Näistä Tuomas Reonpoika Kiviluoman 
velka oli suurin, 72 kuparitalaria. Tyni Jaakonpoika Filppulan rästit oli
vat vain 18 kuparitalaria. Kristiinalaisen Anders Frijsin saatavat Ilma
joen käräjillä v. 1724 olivat paljon suuremmat: Tuomas Laurinpoika Kor
hosella oli velkaa 70 kuparitalaria, Tyni Jaakonpoika Filppulalla yli 87, 
Esa Matinpoika Pukkilalla 55, Heikki Taavetinpoika Yrjänäisellä 47, Jaak
ko Simonpoika Kalalahdella 48 ja Jaakko Simonpoika Arolla 37 kuparita
laria. Lisäksi monilla muilla taloilla oli vaihtelevan suuruisia velkoja 
niin, että Frijsin saatavat olivat yhteensä n. 630 kuparitalaria. Kauhajoen 
muusta Ilmajoesta poikkeavaa kauppayhteyttä Kristiinaan kuvaa se, että 
kaikki Frijsin velalliset olivat Kauhajoelta.6

Isonvihan jälkeisinä vuosikymmeninä kauhajokelaisten majamiehinä 
toimivat pääasiassa kristiinalaiset Joonas ja Hans Berg. Näistä Joonas 
Berg velkoi v. 1731 mm. talollinen Tuomas Pantilta 53 kuparitalaria ja 
Antti Möykyltä 46 kuparitalaria 23 äyriä sekä Antti Haikolta 27 kuparita
laria. Talollinen Antti ja Maria Rahikka oli seitsemää vuotta myöhemmin 
Hans Bergille velkaa peräti 277 talaria 10 äyriä kuparia. Lähes yhtä suu
ret velat, 259 kuparitalaria, oli Jaakko Kokolla vaasalaiselle raatimiehen 
leskelle Kristiina Ahlrotille. Vuonna 1744 Hans Bergillä oli saatavia mm. 
Nummijärven ja Kosken taloista.7
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Monien talojen velkataakka oli ajoittain parin kolmen vuoden hyvän 
tervantuotannon suuruinen. Silti useimmat talot setvisivät rästeistään hy
vin. Vain muutamassa tapauksessa talo joutui niin ahtaalle, että isännyys 
tuli uhatuksi. Kaura velkaantui 1600-luvun viimeisinä vuosina niin pa
hoin, että vaasalainen kauppias Jaakko Mikonpoika vaati taloa maksa- 
miensa verojen vastineeksi kokonaan itselleen. Tuomas Mikonpoika sai 
kuitenkin pitää Kauran tilan, sillä käräjillä sen todistettiin kuuluvan van
hastaan kruunulle, joten tilaa ei voitukaan kiinnittää veloista! Rahikan ta
lo sai maksaa laskujaan vuosikaudet 20 kuparitalaria vuodessa, mutta set
visi lopulta veloistaan. Huonoimmin kävi Kosken talolle, joka kiinnitet
tiin 406 kuparitalarin veloista kauppias Hans Bergille.8

Majamiesjärjestelmän edun mukaista oli pitää talonpojat maksukykyisi
nä. Siksi lähes kaikki velkomiset hoidettiin käräjien sovittelulla. Rahikan 
talon tapaus on tästä hyvä osoitus. Toisaalta porvarien käräjillä esittämät 
maksuvaatimukset olivat varmasti omiaan muistuttamaan talonpoikia 
vahvemman oikeudesta. Isäntien kannalta majamiesjärjestelmällä oli vaa
ransa, mutta myös etunsa. Se oli lähes ainut tapa saada luottoa, mikä 
taas tervan hinnan vaihdellessa ja katovuosien koetellessa ei ollut lain
kaan väheksyttävä seikka.

Kauhajokelaisia porvareina 1600-luvulla

Kauppa houkutteli jo 1600-luvulla paria kauhajokelaistakin kokeilemaan 
onneaan lähikaupunkien porvareina. Samuel Matinpoika Knuuttila muut
ti kauppiaaksi Kristiinaan 1670-luvun lopulla. Sitä ennen Samuel oli viet
tänyt senlaatuista elämää, ettei hänen isänsä Matti Niilonpoika uskonut 
Knuuttilan tilaa hänen haltuunsa, vaan isännäksi tuli vävy Heikki Reini. 
Samuel toimi porvarina Kristiinassa ainakin vielä v. 1700, mutta menes
tyi ilmeisen heikosti, koska oli aika ajoin äitinsä huolenpidon ja rahoituk
sen varassa. Vuonna 1712 Samuel Matinpoika mainitaan kerjäläisenä, jo
ka oli joutunut lankonsa Heikki Reinin kanssa tappeluun ja vaati siitä kä
räjillä vahingonkorvausta. Varkaaksi ja kelmiksi haukutun Samuel Matin- 
pojan porvarinura oli kulkenut alamäkeen.9

Vaasassa harjoitti kaupankäyntiä viimeistään vuodesta 1697 alkaen 
Tuomas Kokko. Hänen vaimonsa oli Knuuttilan tytär Brita, jonka perintö- 
rahoilla Kokko ilmeisesti sai kaupankäyntinsä alkuun. Porvarisoikeuksia 
hänellä ei todennäköisesti kuitenkaan ollut. Tuomas Kokko harjoitti 
kauppaa vielä isonvihan jälkeenkin toimittaen mm. pajatarpeita Kauhajo
elle. Suurkauppiasta Kokostakaan ei liene tullut, vaikka menestyikin pal
jon paremmin kuin Kristiinassa yrittävä lankonsa.10

Edellisten lisäksi mainitaan 1600-luvun kaupunkiin muuttajista myös 
Matti Reonpoika Rauska, joka oli Kristiinan pormestarin Elias Gaveliuk- 
sen palveluksessa. Matti kuitenkin lähti omin lupinsa merille ja purjehti 
tervalaivassa Tukholmaan.11
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Varallisuus v. 1800

Vuoden 1800 valtiopäivillä säädettiin valtiontalouden tasapainottamiseksi 
varallisuusvero, jota varten laadittiin tarkat luettelot jokaisen omaisuu
desta. Kauhajoen osalta se tapahtui syys—lokakuussa v. 1800.

Toimitusta johti maaherra Karl Fredrik Krabbe ja Kauhajoen talonpoi
kia edusti lautamies Tuomas Havunen. Kauhajoenkylän talojen käyväksi 
hinnaksi arvioitiin 1 000—2 000 pankkiriksiä, Päntäneen talojen 1 000— 
1 166 riksiä manttaalilta. Verotusarvo oli 5/6 käyvästä arvosta eli Kauha
joen vauraimmilla seuduilla 1 666 2/3 pankkiriksiä manttaalilta, Päntä- 
neellä ja Hyypässä alimmillaan 833 1/3 pankkiriksiä manttaalilta. Erik
seen merkittiin muistiin saatavat ja muut varat joko pankkirikseinä tai 
valtionvelkaseteleinä, joiden arvo oli noin kolmanneksen pankin rahaa al
haisempi.

Laadittu varallisuusluettelo osoittaa Kauhajoen talojen olleen v. 1800 
kohtalaisen vakavaraisia, vaikka taso olikin talojen pienestä koosta joh
tuen matalahko. Kiinteää omaisuutta oli yli 40 000 pankkiriksiä eli 450 
riksiä taloa kohti, mikä on selvästi vähemmän kuin esim. Lapualla ja Ku
rikassa, vaikka Kauhajoen kiinteistöt suhteessa manttaalilukuun arvioi- 
tiinkin korkeammiksi. Saatavat ja muut varat olivat pääasiassa valtion
velkaseteleinä, joita kertyi noin 133 riksiä talollista kohti. Torppareilla ja 
itsellisillä ei ollut kiinteää omaisuutta, ja vain harvoille on merkitty kä
teisvarojakaan. Vuoden 1808 sotakorvausvaatimukset kuitenkin osoittavat 
torppareilla olleen usein monilukuisen karjan ja muutakin omaisuutta 
pienen talon verran. Näin ollen näyttääkin siltä, että torpparit ja muut ti
lattomat pääsivät varallisuuverotuksesta varsin vähällä.1

Kauhajoen suurimmat omaisuudet olivat varallisuusverotuksen mukaan 
seuraavilla yhdellätoista, joiden omaisuus ylitti 1 000 riksiä:

T a u lu k k o  35. K a u h a jo e n  v a r a k k a im m a t  v. 1800

Kiinteistö Saatavat ja muut varat
Pankkiriksiä Pankkiriksiä Valtionvelkaa Yhteensä

Jakob Inberg 1391:37:7 30: — 760: — 2181:37:7
Kaappo Panula 763:42:8 22: — 1200: — 1985:42:8
Antti Iso-Aro 902:37:4 59:16:— 446: — 1407:38:8
Kappal. Törnudd 1041:32:- — 300: — 1341:32:-
Heikki Harja 940:18:4 5: 272: — 1217:18:4
Eno, lampuoti 1215: — - — 1215: —
Juho Iso-Aro 451:18:8 — 752:24:- 1203:42:8
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Kiinteistö Saatavat ja muut varat 
Pankkiriksiä Pankkiriksiä Valtionvelkaa Yhteensä

Susanna Kohlu 1041:32:— 10: — 150: — 1201:32:—
Jaakko Iso-Aro 451:18:8 32: 698: — 1181:46:8
Tuomas Havunen 833:16:- CO CO V 220: — 1087:24:-
Matti Harja 940:18:4 - 100: 1040:18:4

15065:10:3

Lähde: VA FR 75—76, 1800.
Tilastossa pankkiriksit ja valtionvelkasetelit on laskettu rahanarvon erilaisuudesta 
välittämättä yhteen.

Tilasto osoittaa, että yksitoista (12,6 % ) varakkainta taloa omisti 28 % 
kiinteistönomistajien varallisuudesta. Seurakunnan kiinteistöt, Eno ja Äi- 
jälä, edustivat yhdessä suurinta varallisuutta, mutta kappalainen Anders 
Törnuddin saatavat ja muut varat 300 valtionvelkariksiä jäivät selvästi 
jälkeen pitäjän äveriäimpien isäntien varoista. Panulalla, Knuuttilalla ja 
Iso-Aroilla olikin todella suuret käteisvarat valtionvelkaseteleinä, mutta 
myös pankkiriksejä oli kertynyt hyvänlaisesti. Suuri kiinteistö oli yleensä 
varallisuuden edellytys, mutta kuten edellä ollut varallisuustilasto osoit-

L ä h in n ä  t e r v a n p o l t o n  ja  k a r ja n h o id o n  tu o m a  v a k a v a ra isu u s  n ä k y i  k o 
m ea n a  r a k e n ta m is e n a . K a k s i f o o n in k is e t  tu p a r a d it  a lk o iv a t  y l e i s ty ä  1 7 0 0 -  
lu v u n  lo p u s sa . H ä m e s -H a v u s e n  (Y li-H a v u s e n )  p ä ä r a k e n n u s  1 8 1 0 -lu v u lta  
ed u s ta a  t y y l ip u h d a s ta  ta lo n p o ik a is  a r k k ite h tu u r ia . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  
1980.
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T e r v a ty n n y r ie n  k ru u n aa h an  le im o ja  H ä m e s -H a v u s e s ta . V a lo k . K e i j o  J a a k o 
la 1 9 7 5  ja  1977 .

taa, taitavalla talonpidolla hankittu varallisuus kohotti monen talon sijoi
tusta.

Velkaisia taloja Kauhajoella oli vain 13. Useimpien velat vaihtelivat 100 
ja 200 riksin välillä, mutta monella oli vain muutaman kymmenen riksin 
rästit. Vähäiset velkaantumiset osoittavat, että voimakkaasti karjanhoi
toon ja tervanpolttoon tukeutuva maatalous tuotti tyydyttävän toimeentu
lon. Toisaalta rintapitäjien tasolle kohoavaa varallisuutta niiden avulla ei 
ollut kyetty luomaan.
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Hallinto, oikeudenhoito ja verotus

Itsehallinto ja oikeuslaitos

Kauhajoen hallinnolliset olot olivat muotoutuneet 1600-luvun alkuun 
mennessä sellaisiksi, jollaisina ne pysyivat seuraavat kaksi ja puolisataa 
vuotta. Kauhajoki oli osa Ilmajoen hallintopitäjää, joka kuului Pohjan
maan eteläiseen voutikuntaan, läänitysaikana Kaarleporin kreivikuntaan. 
Oikeudellisesti Ilmajoen käräjäkunta oli osa Pohjanmaan eteläistä kihla
kuntaa. Kauhajokelaisia lähinnä oleva maallisen esivallan edustaja oli Il
majoen nimismies, jota vouti ja maaherra valvoivat. Kirkkohallinnossa 
Kauhajoki sai kappelioikeudet ja entistä itsenäisemmän aseman v. 1627. 
Kauhajoen kaukainen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet tarjosivat puit
teet, joissa kappeli voi hoitaa omia asioitaan itsenäisemmin kuin sen muo
dollinen asema olisi edellyttänyt.

Kauhajoen rajat

Kauhajoen ja samalla maakunnan hallinnolliset rajat Hämeenkyrön ja 
Isonjoen kanssa sekä toisaalla Närpiön ja Teuvan kanssa olivat vakiintu
neet Juhana III:n vuonna 1577 antaman kirjeen perusteella 1600-luvun al
kuun mennessä. Hämeenkyrön vastaisen rajan katsottiin kulkevan Kar- 
vianjokea myöten,1 mutta asutuksen laajentuessa "Suomen” so. Karvian 
puolelta kohti Nummijärveä ja Nummijärven talojen pyrkiessä laajenta
maan nautintojaan Karvian puolelle, jouduttiin uudistilojen rajoista kärä
jöimään pitkään ja hartaasti. Vanhat nautintaoikeudet Karvianjärvellä, 
Ikkeläjärvellä ja Nummijärvellä aiheuttivat niin ikään riitoja. Kiivaimmat 
käräjöinnit käytiin 1660- ja 1670-luvuilla. Vuonna 1696 tehtiin päätös, 
jonka mukaan "niin kauan kuin muuta rajaa ei ole kuin Karvianjoki maa
kuntien välillä uudisasukkaat nauttikoot alueita joki rajana” .2

Raja Hämettä ja Satakuntaa vastaan oli vanhentunut ja epäselvä. Kun
nollinen rajankäynti kävi ajanoloon yhä välttämättömämmäksi. Vuonna 
1736 maanmittari D. Ekman laati luonnoksen Turun ja Porin läänin sekä 
Vaasan läänin nykyisestä yhtymäkohdasta Karvia-Nummikoski -tielle as
ti. Karttaluonnoksen mukaan Kauhajoen eteläraja alkoi suunnilleen ny
kyisen Honkajoen, Isonjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta "Juurakkone- 
vanperäkankaalta Juurakkoluomansuon länsipuolelta” (kartalla piste 16),

210



—  RAJA 1652 KAARLEPORIN KREIVIKUNNAN K AR TA N  MUKA AN
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C X X X X X X X  IKAALISTEN VAAT IMUS  1773
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K a u h a jo e n  r a jo je n  k e h i t y s
K a r t ta p i ir r o s  p o h ja u tu u  te k s t is s ä  m a in it tu ih in  r a ja n k ä y n te ih in  ja  n iis tä  
la a d it tu ih in  s e l i ty k s i in .
P iir i . M a r ja le e n a  K o iv is to .

jonka rajankäynnin molemmat osapuolet — Ikaalisten ja Ilmajoen nimis
miehet sekä joukko paikallisia talonpoikia — hyväksyivät. Seuraava raja
pyykki (piste 17) oli suunniteltu n. 600 m Paholuoman länsipuolelle suun
nilleen siihen, mihin myöhemmin rakennettiin Hietakankaan talo. Pyykik
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si merkittiin kaatunut mänty, johon hakattiin neljä merkkiä. Täältä raja 
vedettiin "Karhunkangaannänälle” Kivilammen ja Auneslammennevan 
väliseen mäntymetsään, siis Karhunkankaan pohjoispäähän (piste 18). 
Täältä soiden poikki vedettiin kaksi rajalinjaa Kyrönkankaan kesätien yli 
Nummikoskelta Karvialle johtavalle tielle. Tien kohdalla rajalinjojen väli 
oli noin 2,4 km. Kauhajokelaiset ja nimismies Juho Rein pitivät eteläisem- 
pää (piste 19) rajalinjaa oikeana, koska siinä oli iso mänty, jonka länsi
puolelle oli veistetty vuosiluku 1667. Sen katsottiin olevan Nummikosken 
talon rajapyykki ja samalla Kauhajoen ja Ikaalisten raja. Ikaalislaiset 
taas halusivat pitää rajan lähempänä Nummijärveä.3

Karvialaisia ja kauhajokelaisia rajaluonnos ei kuitenkaan tyydyttänyt, 
sillä v. 1773 aloitettiin uusi rajankäynti. Kauhajokelaisten mielestä maa
kuntien eli Ilmajoen ja Ikaalisten raja oli "ikimuistoisista ajoista kulke
nut maanselkää ja vedenjakajaa pitkin” . Karvialaiset taas vaativat rajaa 
vedettäväksi Kauha-, Nummi-, Säkki- ja Ikkeläjärven kautta, koska heil
lä oli "ikimuistoisia nautintaoikeuksia” kyseisiin kalavesiin. Etenkin 
Nummijärven ja Säkkijärven kuulumista Ikaalisiin pidettiin tärkeänä; 
vaatimusta perusteltiin vesien laskulla Karvian suuntaan. Kauhajokelai
set väittivät kuitenkin Säkkijärven olevan kahteen suuntaan virtaava, bi- 
furkaatio. Molemmin puolin rajaa isännät pitivät tiukasti kiinni "ikimuis
toisista nautinnoista” ja olivat sitä mieltä, etteivät raja-asiat kuulu lain
kaan kruunun maanmittareille. Raja Ikaalista ja Isoajokea vastaan saa
tiinkin valmiiksi lopullisesti vasta 1786.

Uusi raja oli kauhajokelaisille huomattavasti edullisempi kuin v. 1736 
suunniteltu raja: Kauhajoen alue laajeni käsittämään Vakkurinkylän ja 
eräitä muita alueita, jotka aikaisemmin olivat jääneet Ikaalisten ja Lap
väärtin puolelle. Vuonna 1786 sovittu raja noudatteli Rummukkajärvelle 
saakka nykyistä rajaa lukuun ottamatta Nummijoen kohdalla olevia myö
hemmissä rajajärjestelyissä syntyneitä mutkia ja rajan oikaisua Rummuk- 
kajärvellä.4

Teuvan ja Karijoen vastaisella rajalla kauhajokelaiset riitelivät lähinnä 
Norinkylän uudistilojen kanssa ja Kurikan rajalla Miedonkylän talojen 
kanssa 1700-luvun alkuvuosina. Vanha v. 1600 sovittu raja oli tosin uudis
tettu v. 1653, mutta silti asutuksen laajentuminen aiheutti omistuskiisto- 
ja. Niiden selvittämiseksi käytiin v. 1708 tilusraja muutaman Norinkylän 
talon sekä Harjan ja Laturin ja eräiden muiden talojen välillä. Tämä oli 
tiettävästi ensimmäinen viranomaisten suorittama rajankäynti Pohjan
maalla.5

Vuonna 1729 suorittivat "vieraat miehet” rajankäynnin teuvalaisten ja 
muutamien Ilmajoen talollisten välillä. Syyni- ja sovintokirjoituksen tar
kastajina olivat varatuomari Johan Mollin, joka oli laatinut sopimuksen, 
lautamiehet Arvi Harja, Matti Kurikka ja Taavetti Kylmäjyrä Ilmajoelta 
sekä Hans Abel ja Mats Mickels Närpiöstä. Vuonna 1708 käydyn rajan jäl
keen raivatuista niityistä syntynyt kiista sovittiin siten, että joitakin uu
distalojen niittyjä jaettiin ja toisia myytiin vanhoille taloille kohtuullista
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korvausta vastaan. Uudistiloilla katsottiin olevan riittävästi raivauskel- 
poisia niittyjä, kun taas vanhoilla taloilla oli niityistä puutetta. Sovintoa 
pidettiin kohtuullisena senkin vuoksi, että v. 1708 maantarkastuksessa ei 
ollut kuultu talollisia.6

Koko pitkä Isonjoen, Karijoen ja Teuvan sekä Kauhajoen välinen raja 
käytiin laillisesti v. 1746. Se oli jatkoa v. 1708 päättyneelle rajankäynnil
le. Toimituksessa olivat läsnä Ilmajoen nimismies Juho Rein ja Lapväär
tin nimismies Mats Holm sekä joukko talonpoikia molemmilta puolilta ra
jaa, mm. Kalle Vakkuri ja Matti Kauhajärvi. Uusi raja noudatteli vanhoi
ne pyykkeineen osittain v. 1600 ja v. 1653 sekä 1709 vahvistettua rajaa, 
osittain taas pystytettiin uusia pyykkejä. Rajankäynti muutti vanhoja ra
joja eniten Kauhajoen eteläosassa, missä se ulotettiin Lauhanvuoren sijas
ta nykyiseen lähtökohtaansa "Juracoluomanperänefalle” . Vuonna 1746 
käyty raja on pysynyt pieniä tilusvaihtoja lukuunottamatta sellaisenaan.1

Kauhajoen ja Kurikan sekä Kauhajoen ja Jalasjärven raja käytiin ison- 
jaon yhteydessä v. 1768. Talojen Hiusrajat oli määritelty jo sitä ennen, ja 
niitä noudattaen Kurikan ja Kauhajoen raja vahvistettiin kulkemaan Har
jan ja Laturin välistä tilusrajaa Teuvan rajasta Kauhajokeen ja siitä 
eteenpäin Sorvarin ja Kalalahden välistä rajaa Kontiovuoreen. Sieltä raja 
kulki Polvinevalle, Ponsijärvenmaahan, Pallonevalle, Sikasalon länsipää- 
hän ja edelleen Jalasjärven rajalle. Harja, Sorvari ja Toivakka jäivät Kuri
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kan puolelle, vaikka kirkollisesti kuuluivatkin Kauhajoen kappeliin. Mai
nitut talot liitettiin Kauhajokeen vasta v. 1830 tehdyssä maakirjain tarkis
tuksessa. Jalasjärven ja Kauhajoen raja vedettiin soiden ja rämeiden poik
ki ilman riitoja nykyiselle paikalleen.8

Kaikista näistä rajajärjestelyistä seurasi, että Kauhajoki oli saanut hal
linnollisen alueen, joka oli koko eteläisen Suomen laajin. Rajojen sisäpuo
lelle jäi vielä ilmajokelaisten ja kurikkalaisten vanhoja niittyjä, jotka lii
tettiin Kauhajokeen vasta 1940-luvulla.

Käräjät ja pitäjänkokous

Kauhajokelaisten hallinnolliset asiat, kuten riita- ja rikosasiatkin, käsitel
tiin kihlakunnankäräjillä. Käräjät pidettiin tavallisesti kahdesti vuodessa, 
kesällä ja talvella. Joskus pidettiin myös välikäräjiä, kuten v. 1679, jolloin 
suuri sotilaiden läpimarssi aiheutti runsaasti jälkiselvittelyjä. Käräjille 
kokoonnuttiin yleensä Ilmajoen nimismiehentaloon, mutta poikkeukselli
sesti voitiin istua muuallakin, ainakin 1712 välikäräjät pidettiin Knuutti
lassa. Juho Reinin nimismieskauden lopulla 1743—48 käräjät istuttiin 
säännöllisesti Kauhajoen nimismiehentalossa.9

Käräjät aloitettiin käräjäsaarnalla, joka pidettiin käräjätaloa lähinnä 
olevassa kirkossa, 1740-luvulla useita kertoja Kauhajoen kirkossa.10 Kärä
jät olivat muutenkin kaiken kansan yhteinen tilaisuus, jossa rahvasta va
listettiin niin laeilla kuin asetuksillakin. Niiden perille menoa haittasivat 
kuitenkin mm. kielivaikeudet. Vuonna 1693 lautamiehet valittivat, ettei 
edellinen tuomari osannut lainkaan suomea, minkä vuoksi häntä ei ollut 
voitu kutsua suorittamaan katselmuksia ja perinnönjakoja. Silloin tällöin 
käräjillä seurasivat tapahtumia myös kihlakunnan vouti ja läänin maaher
ra.11

Käräjillä käsiteltävistä asioista muodostivat suurimman ryhmän talou
delliset kysymykset. Sovittiin teiden ja siltojen rakentamisesta, kyyditys
ten järjestämisestä, paloavun antamisesta, uudistilojen verovapauksista ja 
katselmuksista, vahvistettiin talojen omistajanvaihdokset ja hyväksyttiin 
sovitut tilusrajat jne. Tähän ryhmään voidaan lukea vielä mm. pitäjänkä- 
sityöläisten valinnat sekä kestikievareiden ja postitalonpoikien määräämi
nen.

Toinen tärkeä asiaryhmä oli paikallisten virka- ja luottamusmiesten va
linnat ja heidän toimiensa seuranta. Läänityskaudella voudit tosin pyrki
vät rajoittamaan näitä oikeuksia, mutta eivät pystyneet niitä kokonaan 
tukahduttamaan. Käräjärahvas sai läänityskauden jälkeenkin ilmaista kä
sityksensä virkamiesten toimista. Kun maaherra Johan Ehrensköld ilmoit
ti avoimella valtakirjalla kesäkäräjillä 1703 erottaneensa nimismies Esa 
Valentininpojan palveluksesta, pyysi Esa rahvaalta todistusta, miten hän 
oli tehtävänsä hoitanut. Rahvaalla ei ollut "mitään syytä valittaa” , vaan
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maaherralla oli omat syynsä päätökseen. Mitä ne olivat, ei asiakirja kerro. 
Sen sijaan Esa Valentininpoika haki samoilla käräjillä oikeutta, koska 
lautamies Simo Aro oli haukkunut häntä siaksi!12 Suurinta valtaa käräjil
lä kuitenkin käyttivät tuomari, nimismies ja 12 lautamiehen muodostama 
lautakunta.

Vähitellen 1700-luvun kuluessa käräjien hallinnolliset tehtävät siirtyi
vät pitäjän- eli kirkonkokouksien käsiteltäviksi. Ne pidettiin Ilmajoella 
kirkkoherran johdolla ja voitiin kutsua koolle nopeammin kuin käräjät.13 
Paikallisia asioita käsiteltiin myös Kauhajoella pidetyissä kappelikokouk- 
sissa, joiden tiedetään kokoontuneen jo 1600-luvun lopulla.14 Kappelia pie- 
nemmissäkin puitteissa kokoonnuttiin. Elokuisena sunnuntai-iltana v. 
1733 nimismies Juho Rein piti naapuriensa kanssa kokousta, jota voita
neen pitää Kauhajoen ensimmäisenä tunnettuna kyläkokouksena.15 Suu
remman merkityksen kyläkokoukset saivat kuitenkin vasta, kun v. 1805 
hyväksyttiin Ilmajoen pitäjän kyläjärjestys.

Vaikka pitäjän- ja kappelikokoukset olivatkin leimallisesti kirkollisia 
hallintoelimiä, niissä käsiteltiin myös maallisempia asioita: köyhäinhoito 
oli kokonaan kirkon vastuulla, samoin kansanopetus. Pitäjänkokouksissa 
päätettiin myös esim. teiden rakentamisesta ja viljalainojen maksuista. 
Kurinpitoasioissa pitäjänkokous piti yhtä mm. kirkkoneuvoston, piispan- 
ja rovastinkäräjien sekä kihlakunnanoikeuden kanssa. Jos pitäjänkokous 
tai kappelikokous ei pystynyt riitaa ratkomaan, se siirrettiin käräjien pää
tettäväksi.16

Yhteisiä kokoontumisia varten Kauhajoella oli ainakin jo 1760-luvulla 
pitäjäntupa kirkkoa vastapäätä tien toisella puolella. Pitäjää koskevat asia
kirjat ja yhteiset rahat taas säilytettiin kolmella lukolla varustetussa pi- 
täjänarkussa, jollainen Ilmajoelle hankittiin viimeistään v. 1679.17

Nimismiehet

Kauhajokelaisia lähin kruunun edustaja oli nimismies. 1600-luvulla Ilma
joen nimismiehet olivat Peltoniemen talon isäntiä: Hannu Paavonpoika, 
Valentin Hannunpoika ja Esa Valentininpoika. Näistä viimeisin erotettiin 
v. 1703, jolloin tehtävään nimitettiin Gabriel Öberg. Isonvihan jälkeen 
vuodesta 1721 vuoteen 1747 oli nimismiehenä Knuuttilan talon isäntä Ju
ho Heikinpoika Rein. Häntä seurasi lyhyen aikaa laihialainen Anders 
Schöring, sittemmin manttaalikomissaari, joka asui Seppälän talossa Il
majoella. Vuodesta 1750 lähtien toimivat Ilmajoen nimismiehinä useita 
vuosikymmeniä Peltoniemen isännät Juho ja Salomon Birling. Ruotsin 
vallan ajan viimeiset nimismiehet olivat Anders Hanelles ja Adam Qvist. 
Kauhajokelaiset kääntyivät virkavaltaa tarvitessaan usein myös läänin ra
jojen ja kaupankäynnin valvojan, maaviskaali Jakob Inbergin puoleen.18

Nimismiesjoukon ainut kauhajokelainen oli Juho Heikinpoika Rein (k.
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1750). Hän tuli tehtävään heti isonvihan päätyttyä v. 1721. Sitä ennen Ju
ho Rein oli toiminut mm. kirkonisäntänä v. 1705—1711, kestikievarinpitä- 
jänä ja venäläisvallan lopulla vaikeassa tehtävässä kruununvoutina. Ni- 
mismieheksi tultuaan Rein osti Antilan talon, jonne muutti v. 1724. Pari 
vuosikymmentä myöhemmin v. 1743 Rein kuitenkin myi nimismiehenta- 
lonsa ja palasi takaisin Knuuttilaan.19

Nimismiehenä ollessaan Rein joutui käymään ankaraa taistelua isonvi
han jättämien jälkien korjaamiseksi. Hän itse oli toimiessaan veronkanta
jana ja kruununvoutina sotkeutunut epäselvyyksiin, joiden käräjöinti kes
ti vuosikausia. Lapualaiset vaativat takaisin Reinin v. 1721 ottamaa he
vosta ja v. 1720 kannettua 154 naulan voierää. Lisäksi lapualaiset väitti
vät Reinin ottaneen 12 härkää venäläisille sairaille ja kuljettaneen ne Vaa
saan. Uuteenkaupunkiin Reinin taas väitettiin ruokkineen lapualaisten va
roilla ”rauhankomissaareja” v. 1721. Juho Rein puolustautui oikeudessa 
parhaansa mukaan, mutta joutui kuitenkin maksamaan lapualaisille 150 
talaria kuparia, millä vihdoin syntyi sovinto.20 Silti vielä v. 1735 nimis
miestä syytettiin isonvihan aikaisten veroviljojen pimittämisestä ja mant- 
taaliluettelon puutteellisuuksista. Tällä kertaa syytteet kuitenkin kuivui
vat tyhjiin.21

Rein itse puolestaan tarttui kovin ottein mm. juopotteluun ja tapojen 
höltymiseen. 1720-luvun lopulla ja 1730-luvulla Rein haastoi käräjille 
suuren joukon kyseisten rikkomusten tekijöitä, antoi ilmi tappelijoita ja 
sapatinrikkojia. Aivan helppoa ja yksinkertaista ei elämä lainvartijan 
housuissa ollut. Vuonna 1734 nimismies Rein kertoi käräjillä, miten Antti 
Kaarlela oli heinäkuisena sunnuntaina heti jumalanpalveluksen jälkeen 
tullut vähän humalaisena nimismiehen kestikievaritaloon Knuuttilaan. Ai
kansa pyydeltyään ja rukoiltuaan Antin oli onnistunut ostaa talon emän
nältä ja nimismiehen puolisolta Elisabeth Steniltä 3 kupariäyrillä palovii- 
naa, mistä oli tullut juopuneeksi ja levottomaksi. Nyt nimismies vaati An
tille rangaistusta juopottelusta ja itselleen lupaa maksaa vaimonsa puoles
ta sakkoja viinan myynnistä väärään aikaan. Antti sai sakkoa 5 talaria ja 
Elisabeth Sten 10 talaria hopeaa sapattijärjestyksen rikkomisesta.22

Nimismies Reinin toimenkuva oli varsin monipuolinen. Sen lisäksi, että 
hän toimi virkansa puolesta käräjillä syyttäjänä, hän oli mukana veron
kannossa ja vastasi kyyditysten sujumisesta sekä yleisestä järjestyksestä. 
Rein piti lisäksi koko nimismieskautensa Knuuttilassa kestikievaria, min
kä vuoksi hän oli hyvin kärkäs haastamaan käräjille kilpailevia krouveja: 
kestikievareilla oli viinanmyynnin yksinoikeus. Siltavoutina Rein taas 
kantoi vastuun Ilmajoen tiestön kunnosta.23

Pitäjänkirjurit

Ruotsinkielisten asiakirjojen laatimiseen kauhajokelaiset tarvitsivat apua. 
Sitä he saivat papeilta ja pitäjänkirjureilta, jotka talonpojat käräjillä va
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litsivat. Kirjoitustehtävänsä lisäksi pitäjänkirjuri oli talonpoikien luotta
musmiehenä veronkantotilaisuuksissa valvomassa, että kihlakunnankirju- 
ri antoi verosuorituksista kuitin. Läänityskaudella pitäjänkirjuri joutui 
kuitenkin läänitysvoudista riippuvaiseksi. Vuonna 1653 tästä syntyi riita, 
kun vouti Pietari Werne oli asettanut oman miehensä kirjuriksi, vaikka 
talonpojat halusivat pitää entisen. Voudin tahto voitti, sillä vain Matti 
Matinpoika Koski uskalsi vastustaa itsehallinnon loukkausta, mistä hy
västä häntä rangaistiin jalkapuulla.24 Vielä selvemmin talonpoikien pää
tösvaltaa loukattiin v. 1661, kun kreivi Tott nimitti pitäjänkirjuriksi Uu
majasta kotoisin olleen Mikko Pekanpojan. Samalla pitäjänkirjurin tehtä
viin liitettiin kreivikunnan kivalterin eli poliisin tehtävät. Mikko ei ollut 
talonpoikien mieleen, vaan jätti näiden valituksia kirjoittamatta. Ilmajo
kelaiset pyysivätkin itselleen uutta kirjuria, mihin kreivi osittain suostui- 
kin.25

Palkaksi pitäjänkirj urille maksettiin 1600-luvulla kappa viljaa savulta. 
Myöhemmin palkka nousi kahteen kappaan, mistä osa oli tarkoitettu "ku
lukorvaukseksi” sulkien, paperin ja musteen ostamiseksi. Lisäksi kirjuril
le voitiin maksaa lihaa, voita ja muita pikkuparseeleja.26

Pitäjänkirjurit vaihtuivat melko usein. Valinta tapahtui vielä 1700- 
luvun alkupuolellakin käräjillä, mutta siirtyi vuosisadan loppupuolella pi
täjänkokouksen tehtäväksi. Isonvihan jälkeen Ilmajoen pitäjänkirjureina 
toimivat ainakin Juho Malmsten, joka maaherran myötävaikutuksella 
vaihdettiin 1727 syyskäräjillä Heikki Haqveriniin. Lorenz Bäck oli virassa 
vuodesta 1736 vuoteen 1741, jolloin kirjuriksi tuli Kustaa Wessman ja hä
nen jälkeensä Matti Lojander v. 1745. Häntä seurasi Petter Hällström vuo
teen 1755 ja manttaalikomissaari Anders Schöring, joka kuitenkin heti 
luopui virasta Israel Qvistin hyväksi. Qvistin toimikausi kesti v. 1755—63. 
Vuosisadan loppupuolella ehtivät kirjureina olla vielä Anders Stark 
(1764— n. 1780), Anders Schöring ja Salomon Hanelles. Edellä mainituis
ta kaikki muut paitsi Hanelles lienevät olleet ruotsinkielisiä ja Häll
ström oli kotoisinkin Ruotsista.27

Silta- ja jahtivoudit, kyytirättärit

Nimismiehellä oli eri tehtäviä varten joukko apulaisia. Näistä olivat tär
keimpiä silta- ja jahtivouti, kyytirättäri ja aidantarkastusmiehet, jotka 
kaikki olivat vielä 1600-luvulla pitäjäläisten luottamusmiehiä. 1700-luvun 
puoliväliin mennessä heistä kuitenkin oli vähitellen tullut vakinaisia 
kruunun virkamiehiä.28

Siltavoudin tehtäviin kuului nimensä mukaisesti huolehtia teiden ja sil
tojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vaivojensa palkaksi hän sai
1—2 kappaa viljaa savulta.29 Ilmajoen siltavoudeista tunnetaan ainakin 
Erkki Markuksenpoika 1630-luvulta, Hannu Pekanpoika Tuisku (1652—
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55), Grels Ryss ja Matti Matinpoika Hirvi. Näistä viimeinen joutui kärä
jöimään mm. Könnön, Teevahaisen, Ikkelän ja Kalalahden isäntien kans
sa v. 1683. Matti Hirvi itse joutui vouti Hannu Tadmanin hampaisiin. Tä
mä uhkasi siltavoutia mm. palkanmaksun lopettamisella. Silti Matin on
nistui pysyä virassaan vuoteen 1685 saakka.30 Häntä seurasi Tuomas Ma
tinpoika, joka tarmokkain ottein hoiti sekä Kauhajoki—Kristiina -tien vii
meistelyjä että Kyrönkankaan kesätien kunnostustöitä.31 Vuosisadan vii
meinen siltavouti oli Heikki Matinpoika.32 Yhtään kauhajokelaista ei 1600- 
luvulla "tiemestariksi” valittu.

Isonvihan jälkeen siltavoudin tehtävät liitettiin yhä useammin nimis
miehen ja pitäjänkirjurin hoidettaviksi. Näin myös Ilmajoella, kun nimis
mies Juho Reinistä tuli myös siltavouti. Siinä tehtävässä Rein joutui ra- 
kentaamaan mm. tulvan hajottaman Kattilakosken sillan v. 1724—25.33 
Ruotsin vallan lopulla siltavouteina olivat mm. nimismiehet Anders Ha- 
nelles ja Adam Qvist.34

Jahtivouteja tarvittiin järjestämään sudenajoja ja karhunmetsästystä se
kä huolehtimaan asianmukaisten pyydysten teosta ja kunnosta. 1648 Kau
hajoen jahtivoudiksi nimitettiin Matti Niilonpoika Knuuttila.35 Seuraavan 
kerran jahtivouteja nimitettiin vasta 1672, jolloin Kauhajoen, Päntäneen 
ja Miedon metsästysasiat jäivät lautamies Antti Panulan hoitoon.36

Kyytirättäri avusti nimismiestä kyyditysten järjestämisessä, vankien 
kuljetuksessa, ulosotoissa ja rikollisten pidättämisessä. Kauhajokelaisia ei 
kyytirättäreinä näytä olleen, vaikka suuri osa kuljetuksista tapahtui kap
pelin kautta. 1620-luvulla rättärinä oli kurikkalainen Klemetti Knuutin- 
poika Plosila. Vuosisadan vaihteen tienoilla kyydityksistä huolehti Esa Ti- 
tuksenpoika. Hänen aikanaan vanginkuljetus oli jo vakiintunut kyytirät- 
tärin pääasialliseksi tehtäväksi. Esa Tituksenpojalle tuottikin erityistä 
vaivaa 17 peninkulman matka 3—4 kertaa vuodessa Ilmajoen Peltonie
mestä Hämeenkyrön nimismiehentaloon.37

1700-luvun jälkipuoliskon kyytirättäreistä tunnetaan mm. Juho Tanelin- 
poika, Pertti Simonpoika ja Simo Erkinpoika. Viimeksi mainittu uhattiin 
erottaa tehtävästään, kun kauhajokelaiset pahantekijät pääsivät häneltä 
karkuun. Muuten Simo oli hoitanut tehtävänsä kunnolla. Juuri ennen 
Suomen sotaa ehti nimismies Adam Qvist olla yhtä aikaa siltavouti, jahti- 
vouti, kyytirättäri ja vielä vankiföörarikin. Palkkakapat voi kerätä samal
la kierroksella!38

Lautamiehet ja yökuntamiehet

Luottamusmiehistä olivat tärkeimpiä veronkannossa ja muissa pikkumak- 
suissa pitäjän asioita hoitavat yökuntamiehet sekä käräjillä ja katselmuk
sissa paikallista rahvasta edustavat lautamiehet. Vuonna 1655 valittiin yö- 
kuntamies jokaiseen Ilmajoen kylään.39 Vuonna 1678 Kauhajoenkylän yö-
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kuntamiehenä oli Matti Paavonpoika Seppänen ja Päntäneellä Heikki Jaa- 
konpoika Rahko. Vuotta myöhemmin oli Ilmajoella kaikkiaan 12 yökunta- 
miestä, heistä Antti Yrjönpoika Keturi Päntäneellä ja Reko Klemetinpoi- 
ka Rauska Kauhajoella. Yökuntamiehet vaihtuivat usein, sillä v. 1680 va
littiin toimeen Matti Tyninpoika Havunen Kauhajoelle ja Matti Prusinpoi- 
ka Kaarlela Päntäneelle. Heidän ensimmäisiä tehtäviään oli kantaa omas
ta yökunnastaan 2 1/2 äyriä savulta pitäjänarkun ja sen kolmen lukon 
hankintakustannuksiin.40

Vähitellen yökuntamiesten tehtävät siirtyivät muille luottamusmiehille 
niin, että 1700-luvulle tultaessa koko järjestelmä jäi tarpeettomana pois.41

Yökuntamiehiä tärkeämpiä olivat lautamiehet. Heidän tehtäviinsä kuu
lui käräjien istumisen ohella osallistua veronkantoon, toimia puolueetto
mina arviomiehinä milloin talous-, milloin riita-asioissa, antaa tietoja au
tiotila- ja henkiluettelon laatijalle sekä olla mukana sotaväenotoissa ja 
-katselmuksissa, kyyditysten järjestämisessä ja lähes kaikissa muissa teh
tävissä, joissa paikallista asiantuntemusta tarvittiin. Lautamiehet tarkasti
vat aidat ja tulisijat, arvioivat vahingot ja valvoivat lain noudattamista.42

Varsinkin 1600-luvulla lautamiehillä oli suuri vaikutusvalta yhteisiin 
asioihin. Heistä riippui myös suuresti, millaisiksi suhteet esivaltaan muo
dostuivat. Siksi lautamiehiksi pyrittiin käräjillä valitsemaan luotettavia 
ja vakavaraisia talollisia. Jos lautamiehiä ei käräjien alkaessa ollut tar
peeksi saapuvilla, voitiin käräjäväen joukosta kutsua joku lautakuntaan. 
Näin tapahtui mm. vuonna 1681, kun Antti Pertinpoika Harjasta tehtiin 
lautamies. Valitun lautamiehen oli vannottava vala, joka velvoitti toimi
maan lain ja oikeuden toteutumiseksi. Palkkioksi lautamies oli vapaa kih
lakunnantuomarin ja laamanninverosta; toimituspäivistä maksettiin eri 
korvaus.43

Kauhajokelaiset olivat hyvin edustettuina Ilmajoen lautamieskunnassa. 
Vuosien 1626—34 aikana tosin Niilo Knuutinpoika Knuuttila edusti Kau
hajokea yksinään, mutta sen jälkeen kappelista oli tavallisesti kaksi tai 
kolme ja 1643 lähtien joskus neljäkin lautamiestä. Vuonna 1712 Knuutti
lassa pidetyillä käräjillä oli lapsenmurhasyytettä ratkomassa seitsemän 
lautamiestä, heistä kuusi oli kauhajokelaisia Arvi Harja mukaan luettuna.44 
Vain harvoin kauhajokelaiset jäivät käräjillä ilman omaa lautamiestä.45

Isonvihan jälkeen kauhajokelaisten edustus oli kehnompi. Arvi Harjan 
lisäksi vain Kurikan Kylmäjyrään muuttanutta ja sittemmin Iso-Kurikas
sakin isännöinyttä Taavetti Laurusta voidaan pitää edes jotenkin Kauha
joen asioiden tuntijana. Tilanne korjaantui vasta v. 1733, kun Heikki Tur
ja vannoi lautamiehen valan,46 minkä jälkeen kauhajokelaisia edusti taas 
kaksi miestä. Näihin aikoihin myös nimismies oli kauhajokelainen, mikä 
osaltaan lisäsi kappelin ominaispainoa. Kauhajokelaisten voidaankin kat
soa olleen hyvin edustettuna Ilmajoen käräjillä asioista päätettäessä. Sa
maan aikaan, kun kauhajokelaisia oli lautakunnassa kaksi tai kolmekin, 
oli alavutelaisia vain yksi tai kaksi, ja pitkiä aikoja Alavus oli kokonaan 
ilman lautamiestä. Kurikkalaisilla oli suunnilleen samanlainen lautamies-
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edustus kuin Kauhajoellakin.47
Käräjähallinnon kaudella vuoteen 1750 mennessä ehti kaikkiaan kaksi

kymmentäkolme kauhajokelaista istua ainakin kerran lautakunnassa, toi
set kymmeniä kertoja. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kappelin puolen 
manttaalin tai sitä suuremmat talot saivat jossakin vaiheessa edustajansa 
lautakuntaan; pienempien talojen isännistä vain muutama kelpuutettiin 
joukkoon.

T a u lu k k o  36. K a u h a jo k e la is e t  la u ta m ie h e t  1 6 2 7 — 1750

Käräjk
määrä

1. Niilo Knuutinp. Knuuttila 1626—53 n. 50
kär.

2. Matti Erkinp. Koski 1635—46 19
3. Yrjö Pentinp. Kokko 1635—45 5
4. Hannu Yrjönp. Aro 1637—44 13
5. Matti Matinp. Koski 1650 1
6. Hannu Martinp. Ikkelä 1651—53 4
7. Pertti Knuutinp. Harja 1651—80 53—62
8. Antti Tyninp. Panula 1654—85 45—51
9. Jaakko Yrjönp. Rahko 1654—55 4

10. Matti Niilonp. Knuuttila 1661—74 2—3
11. Jaakko Niilonp. Filppula 1675—1700 45—55
12. Antti Antinp. Panula 1679 1
13. Antti Pertinp. Harja 1681—97 33—37
14. Simo Sipinp. Iso-Aro 1686—1711 47—52
15. Arvi Antinp. Harja 1699—1712,

1721—42 69—71
16. Heikki Taavetinp. Yrj änäinen 1701—12 24
17. Taavetti Matinp. Laurunen 1712,

1723—47 50
18. Matti Antinp. Panula 1712 1
19. Erkki Tuomaanp. Koski 1712 1
20. Heikki Jaakonp. Turja 1733—45 24
21. Juho Arvinp. Harja 1743—
22. Jaakko Antinp. Laurunen 1745—
23. Juho Juhonp. Rein 1749—

Lähde: P-maa KOa 1 — EP KOa 62, IK.

Kaksitoista kauhajokelaista lautamiestä istui yli kymmenillä käräjillä, 
Taavetti Laurunen kuitenkin kurikkalaistuneena. Pitkäaikaisimman pa
noksen lautamiehinä antoivat Harjan isännät, jotka neljän sukupolven ai
kana ehtivät olla toimessa sata vuotta. Harjan talo oli koko Ilmajoen van
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kimpia ja sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien varrella, mikä helpotti luotta
mustehtävien hoitoa niin Kurikan kuin Kauhajoenkin parhaaksi. Harjan 
lautamiesten osuus korostui heidän pitkän uransa lisäksi myös siten, että 
heistä Pertti Knuutinpoika ja Arvi Antinpoika istuivat useita kertoja lau
takunnan ensimmäisenä ja arvovaltaisimpana jäsenenä.48

Kolmen sukupolven lautamiehiä olivat Panulat. Heistä Antti Tyninpoi- 
ka kuului lautakunnan vanhimpiin, poika Antti taas istui vain yhdet kärä
jät isänsä sijaisena kesällä 1679. Myös kolmannen polven Matti Antinpoi
ka oli lautakunnassa vain Knuuttilassa pidetyillä käräjillä v. 1712.49

Kahdessa polvessa olivat lautamiehinä Knuuttilan isännät. Niilo Knuu
tinpoika saavutti lautakunnassa arvostetun aseman ja oli kymmenkunta 
vuotta sen vanhimpana. Tämän vuoksi Niilo Knuutinpoika joutui ratko
maan lukuisia visaisia riita-asioita ja arviointitehtäviä eri puolilla pitä
jää. Omista asioistaan hänen sen sijaan ei tarvinnut käräjöidä lainkaan.50 
Toisin oli hänen poikansa Matin laita. Matti Niilonpoika Knuuttila oli kä
räjillä lautamiehenä vain pari kolme kertaa, mutta pöydän toisella puolel
la sitäkin useammin.51 Niilo Rnuutinpojan toinen poika Jaakko, Filppulan 
isäntä, menestyi paremmin. Hän tosin pääsi lautamieheksi vasta kaksi
kymmentä vuotta isänsä kuoleman jälkeen, mutta hän saavutti nopeasti 
arvostetun aseman. Jaakko Niilonpoika oli nuorena miehenä ollut yksi 
kolmesta pääsyyllisestä kapteeni Timiä vastaan vuonna 1658 tehdyssä 
mellakassa, mistä oli saanut rangaistukseksi ensin kuolemantuomion ja 
sitten suuret sakot. Mellakkaan osallistuminen ei kuitenkaan vienyt hä
neltä pitäjänmiesten luottamusta, sakot sen sijaan saattoivat viivästyttää 
hänen nimittämistään lautamieheksi.52

Uusi lautamies sai paikkansa lautakunnan häntäpäästä, mistä hän iän, 
kokemuksen ja luottamuksen karttuessa siirtyi kohti lautamiespenkin kär- 
kipäätä ja vanhimman paikkaa. Pitkäaikaiset lautamiehet pysyivät tehtä
vässään kuolemaansa asti. Tällaisia olivat mm. Pertti Knuutinpoika Har
ja, Niilo Knuutinpoika Knuuttila ja Simo Sipinpoika Iso-Aro. Paikkansa 
lautamies joutui jättämään, jos omia käräjäjuttuja oli liikaa. Matti Niilon
poika Knuuttila ei äksyn ja riitaisan luonteensa vuoksi saanut koskaan 
pysyvää paikkaa lautakunnassa, vaikka muutaman kerran mukaan pääsi- 
kin. Iso-Aron leskiemännän kanssa solmittu avioliitto taas oli tehnyt v. 
1633 Hannu Yrjönpojasta ison talon isännän, mikä vei hänet pian myös 
lautamieheksi. Ura kuitenkin katkesi kesken: oluttuopin ääressä synty
neen riidan päätteeksi Filppulan isäntä pisti Aron emännän puukolla kuo
liaaksi. Seurauksena oli, että Hannu Yrjönpoika Aro menetti niin talonsa 
kuin lautamiehen toimensakin.53

Manttaalikomissaari ja maaviskaali

Vaikka pitäjänhallinnon virkamiehet 1700-luvun jälkipuoliskolla asuivat- 
kin pääasiassa Ilmajoella, ei Kauhajokikaan jäänyt kokonaan vaille esi-
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vallan edustajia. Knuuttilassa isännöivät peräkkäin kihlakunnan manttaa- 
likomissaari Olof Inberg ja Vaasan läänin eteläisen osan maaviskaali Ja
kob Inberg. Manttaalikomissaari toimi kihlakunnan henkikirjoittajana, 
joka yhteistyössä voutien, pitäjänkirjurien ja nimismiesten kanssa huoleh
ti verotusta varten tarvittavista tiedoista. Maaviskaali puolestaan valvoi 
metsänhakkuuta, kauppaa ja lääninrajoja.54

Olof Inberg (s. 16.12.1742 Porissa, k. 10.11.1823 Ahlaisissa) muutti v. 
1766 Kauhajoen Knuuttilaan avioiduttuaan Juho Juhonpoika Reinin ai
noan eloon jääneen tyttären Marian kanssa. Inberg viljeli Knuuttilaa 
aluksi appensa kanssa, mutta sai myöhemmin haltuunsa koko talon. Li
säksi hänellä oli Ahlaisissa useita tiloja ja saha, jonka hän myi v. 1773. 
Manttaalikomissaarina Olof Inberg seurasi tarkasti taloudellista kehitystä 
ja viljeli samalla tarmokkaasti Knuuttilaa. 1800-luvun vaihteessa hän ja
koi talon kahtia pojilleen Jakobille ja Johan Gustafille.55

Maaviskaali Jakob Inberg (s. 7.7.1767 Kauhajoella, k. 31.7.1822 Ahlai
sissa) kävi ennen Yli-Knuuttilan isännäksi ryhtymistään Vaasan triviaali- 
koulun ja kirjoittautui Turun yliopistoon v. 1788. Muutaman vuoden opis
keltuaan Jakob Inberg ryhtyi kauppiaaksi ja maanviljelijäksi. Hänellä oli 
mm. kolme laivaa ja varastoissa kerrallaan 30 tynnyriä suolaa. Yli-Knuut
tilan isännäksi ryhdyttyään Jakob Inberg rakennutti v. 1798—99 taloonsa 
pitäjän komeimmat ja uudenaikaisimmat pää- ja talousrakennukset. Suo
men sodan aikana 1. syyskuuta 1808 venäläiset polttivat koko komeuden 
kostoksi Inbergien osallisuudesta Kauhajoen kapinaan. Isäntä itse oli jo 
aiemmin vangittu, mutta päästetty myöhemmin vapaaksi.56

Maaviskaalina Jakob Inbergiin suhtauduttiin Kauhajoella kuten nimis- 
mieheen. Hänen puoleensa käännyttiin silloin, kun tarvittiin järjestyksen 
palauttajaa tai asianajajaa. Suomen sodan jälkeen Inberg toimi käräjillä 
myös syyttäjänä.57

Paloapu

Varhaisimpina aikoina 1500-luvulla paloapua saatiin verohelpotuksina, 
mutta v. 1642 julkaistiin asetus, joka antoi käräjille vallan päättää kihla- 
kuntakohtaisesti avun myöntämisestä. Samalla kruunu siirsi avustuskus
tannukset kihlakunnan talollisten harteille. Ilmajokelaiset pyrkivät kui
tenkin pitäjäkohtaiseen paloapuun, jota pidettiin taloudellisempana. Ilma
joki ja erityisesti sen kappelit olivat vielä harvaan asuttuja: suurpalojen 
vaara oli niissä paljon pienempi kuin samaan kihlakuntaan kuuluvissa ti
heästi asutuissa rannikkopitäjissä.1

Paloavun suuruus määrättiin käräjillä lautamiesten suorittaman vahin-
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koarvion perusteella. Kun Heikki Taavetinpoika Yrjänäiseltä paloi v. 
1690 tuohia ja viljaa sisältänyt riihi, arvioitiin menetys 81 kuparitalariksi. 
Sen korvaukseksi pitäjänmiehet myönsivät 2 kappaa viljaa savulta puoles
ta pitäjästä. Arvi Antinpoika Harjalle taas päätettiin v. 1706 maksaa ta
lon ja tavarain palamisesta korvausta 24 äyriä kuparia savulta koko pitä
jästä eli yhteensä 143 talaria 8 äyriä kuparia.2 Päätöksestä näkyy, että 
myös tuhoutunut irtain korvattiin. Myöhemmin tällaisia mainintoja ei 
enää käräjäpöytäkirjoissa ole, eikä v. 1692 annetun asetuksen perusteella 
irtainta tarvinnutkaan korvata.3

Ennen isoavihaa jokainen talo maksoi avusta yhtä paljon joko kappoina 
tai rahana. Vuonna 1727 valtiopäivät vahvistivat käytännön, jonka mu
kaan käräjien avustuspäätökset piti vahvistuttaa maaherralla. Samalla 
otettiin käytäntöön manttaalilukuun perustuva avustusmaksu. Vuonna 
1749 tuli tuhosi Matti Korhosen koko riihiradin ja sen mukana 3 tr rukii
ta, 2 tr ohria ja 16 sidettä kauroja. Isäntä vannoi kaksi sormea kirjalla, et
tä menetys oli mainitunlainen eikä tulipalo ollut hänen aiheuttamansa. 
Muurit olivat olleet hyvässä kunnossa. Pitäjältä päätettiin kerätä paloapu- 
määräysten mukaisesti riihiradista 50 talaria, rukiista 18 talaria tynnyril
tä yhteensä 54 talaria, ohrista 16 talaria tynnyriltä yhteensä 32 talaria se
kä 16 siteestä kauroja ä 3 talaria, yhteensä 48 talaria, eli koko vahinko ar
vioitiin 184 kuparitalariksi. Apua määrättiin maksettavaksi yhdeltä mant
taalilta 1 talari 19 äyriä 20 penniä kuparia, ei kuitenkaan pappiloilta "el
leivät ne hyväntahtoisesti halua antaa".4

Kaikista tulipaloista ei avustuksia maksettu. Vuonna 1657 elokuun 10. 
päivänä Erkki Knuutinpoika Lipaskuusi huomasi tulen olevan irti Kai- 
naston niityillä Teuvan suunnalla. Erkki halusi säästää omat heinänsä tu
lelta ja sytytti vastavalkean. Tuli riistäytyi kuitenkin sytyttäjänsä ja tä
män heinäväen hallinnasta, niin että puolet pitäjän heinistä tuhoutui. Kä
räjillä Erkkiä syytettiin tuhopoltosta ja häneltä vaadittiin vahingonkor
vauksia. Kun kuitenkin tuli näytetyksi toteen, että Erkki oli vastavalkeal
la pyrkinyt estämään tulen leviämisen, hänet vapautettiin syytteestä. Syy
tä ei saatu myöskään teuvalaisten niskoille, joten kaikki jäivät ilman va
hingonkorvauksia.5

Tulipalon syttymissyy yritettiin aina saada selville, mutta usein jäätiin 
puolitiehen. Matti Taavetinpoika Puskalta tuhoutui palossa 23.7.1730 kar
jamaja (sätestugu), jossa oli kamari sekä pirtti, aitta, talli ja jonkin verran 
irtaimistoa. Tulen syttyessä isäntä oli vaimonsa kanssa pellolla. Kotona 
oli vain kaksi pientä lasta, jotka tuskin olisivat itse kyenneet pelastautu
maan, ellei Matti olisi havainnut tulta ja kiirehtinyt kotiin. Matti Taave
tinpoika kertoi valallisesti, ettei hän varmasti tiennyt tulen irtipääsyn 
syytä: ehkä jokin kipinä pienestä aukosta tai halkeamasta muurin ylä
osassa oli sytyttänyt katon, joka paloi hänen tullessaan kotiin. Kertomuk
seen oli syytä uskoa, sillä Matti tunnettiin hyvämaineisena, ahkerana ja 
huolellisena miehenä. Lautamiehet olivat arvioineet vahingot 95 talariksi 
kuparia, jotka Matti sai kerätä Ilmajoen sadalta manttaalilta, 30 äyriä
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kultakin.6
Tulipalon sammuttamiseen ei näytä olleen muuta keinoa kuin naapuri- 

apu. Niitty- ja metsäpaloja yritettiin hillitä ja rajoittaa vastavalkean sy
tyttämisellä, mutta kuten Kainaston palo v. 1657 osoitti, tuloksena saattoi 
olla vain entistä suurempi tuho. Vuonna 1731 kurikkalaiset Iisakki Kreko- 
la ja Matti Laulaja syyttivät Elias Sorvaria, Iisakki Toivakkaa ja Klemetti 
Mietoa, että nämä olivat polttaneet jaakonmessun aikaan kovan kuivuu
den vallitessa kytöjä vain 1/4 peninkulman päässä toisistaan. Kytötulet 
olivat päässeet irti ja tärvelleet Krekolan niityn, mistä tämä vaati kor
vausta. Nähdessään kulon olevan irti Krekola oli sytyttänyt tervahautaan- 
sa ympäröivän metsän palamaan, etteivät kulot leviäisi hänen tervahau- 
dalleen ja polttaisi tervaa. Kolmen kydönpolton ja yhden vastavalkean ai
heuttamien vahinkojen arvioiminen oli talvella niin vaikeaa, että oikeus 
päätti siirtää tarkemmat tutkimukset kesään.7

Tulipalojen aiheuttamat vahingot tulivat pitäjälle kalliiksi, mm. Antti 
Erkinpoika Kokko kärsi v. 1691 peräti 540 kuparitalarin menetykset. Pi
täjän talot joutuivat maksamaan Kokolle avustusta 4 kappaa viljaa savul
ta.8

Tuli pääsi useimmiten valloilleen riihestä tai saunasta. Niilo Klemetin- 
poika Nummijärveltä paloi neljän vuoden välein v. 1684 ja 1688 kaksi 
riihtä viljoineen, joista vahinkoa arvioitiin aiheutuneen 115 kuparitalaria. 
Riihi paloi edellä mainittujen esimerkkien lisäksi myös mm. Arossa v. 
1687.9 Siksi olikin luonnollista, että paloturvallisuuden vaaliminen aloitet
tiin riihistä. Talvikäräjillä 1742 nimismies Juho Rein sai aikaan päätök
sen, että kaikki riihet ja saunat, jotka olivat joko mies- tai karjapihassa 
tai lähellä tontteja, niin että tulipalon sattuessa koko kartano oli vaaras
sa, oli siirrettävä pois. Päätöstä vauhditettiin 10 talarin sakonuhalla.10 Pa
loturvallisuudesta huolehtiessaan nimismies tuskin aavisti, miten läheltä 
asia häntä koski: Antilan nimismiehentalo paloi ilmeisesti syksyllä 1742.11

Juho Rein oli joka tapauksessa hyvin aikansa tasalla, sillä samana 
vuonna annettu kyläasetus määräsi pakolliset palotarkastukset. Palova
hinkojen korvausjärjestelmä sen sijaan säilyi entisellään seuraavalle vuo
sisadalle asti.12

Kauhajokelaisten verot

Verotusjärjestelmä

Verotus säilyi koko 1600-luvun ajan pääpiirteissään sellaisena, jollaiseksi 
se Juhana Otenpojan maantarkastuksessa v. 1608 oli muotoutunut. Pääve-
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ron muodosti maakirja- eli vuotuisvero. Sitä varten jokaiselle talolle mää
riteltiin veroluku eli manttaali. Se saatiin arvioimalla kunkin talon vuosi
tulot. Kauhajoen talojen yleisin veroluku oli 1/4 manttaalia. Lisäksi oli 
muutamia 1/3 manttaalin ja 1/2 manttaalin taloja; 2/3 manttaalin taloja 
olivat vain Aro ja Knuuttila. Harja oli koko manttaalin talo.

Maakirjavero muodostui toisaalta rahamaksuista, toisaalta eri veropar- 
seeleista, jotka nekin voitiin 1620-luvulta alkaen korvata rahalla. Vuonna 
1635 koko manttaalilta perittävän vuotuisveron parseelit olivat seuraavat:

T a u lu k k o  37. V u o tu is v e r o t  v . 1635

tai. äyri penninki
Vuosineljännesmaksu 3 — —
Ketunnahkaraha — 16 —

Viljaa 6 nelikkoa 1 22 —

Voita 8 naulaa — 20 19 1/5
Kapakalaa 8 naulaa — 9 14 2/5
Tervaa 24 kannua — 24 —

Päivätöitä 6 päivää 1 4 —

Heiniä 1 häkki — 16 —
Yhteensä 8 16 9 3/5

Lähteet: VA 9097:32; Luukko 1945 s. 371—388.

Kauhajoella siis vain Miedonkylään kuulunut Harja maksoi koko mant
taalin veron, muut verolukunsa osoittaman osan siitä. Siten esim. 1/2 
manttaalin Panula maksoi veroa 4 talaria 8 äyriä 4 4/5 penninkiä ja 1/4 
manttaalin Kaarlela 2 talaria 4 äyriä 2 2/5 penninkiä. Maksettava vero 
pysyi vuosikymmenestä toiseen melkein samana. Verotettavien manttaa
lien määrä sen sijaan kasvoi asutuksen edetessä. Vuonna 1641 kauhajoke
laiset maksoivat veroa 9 1/2 manttaalilta, v. 1676 11 1/2 manttaalilta ja v. 
1708 ilman uudistiloja jo 16 1/2 manttaalilta.1 Asutuksen laajeneminen oli 
verottajalle edullista.

Vuotuisvero ei ollut ylivoimainen maksettavaksi — keskikokoinen talo 
selvisi siitä parilla kolmella tervatynnyrillä. Raskaaksi verotuksen tekivät
kin monet muut vakinaiset ja ylimääräiset verot ja maksut; tilapäisiksi 
säädetyillä veroilla oli taipumus jäädä pysyviksi rasitteiksi. 1600-luvun 
puolivälissä kauhajokelaiset maksoivat vuotuisveron lisäksi mm. rakennus- 
apuveroa, maaretkenveroa, salpietari-, laamannin- ja kihlakunnantuo- 
marinveroa, myllytullista kehittynyttä henkiveroa 15—60-vuotiailta, lää- 
nitysaikana päivätöitä lääninherralle sekä karja- ja kylvöveroa. Näistä 
karjavero oli muuttunut kiinteäksi veroksi 1640-luvulla. Vanhastaan oli 
maksettu kirkolle ja kruunulle kymmenykset vuodentulosta. Pysyvät ve
rot kohosivatkin 31—32 talariin manttaalilta.2

Raskaina sotavuosina, mm. 1640-luvulla ja suuren Pohjan sodan aika-
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na, kruunu peri ylimääräisiä apuveroja ja suostuntoja. Lisäksi oli makset
tava kaikki paikallisesta hallinnosta ja yhteisistä velvollisuuksista koitu
neet rasitukset: nimismies, lukkari, pitäjänkirjuri, siltavouti ja monet 
muut vaativat kukin omat viljakappansa. Veroparseelien kuljetuskin 
kruunun varastoihin oli itse kustannettava. 1660-luvulla kauhajokelaisten 
taakkaa lisäsi vielä se, että monet talolliset olivat osallistuneet v. 1658 
kapteeni Timiä vastaan tehtyyn hyökkäykseen, mistä rangaistukseksi ho
vioikeus oli langettanut 50—200 talarin sakot. Kun Klemetti Heikinpoika 
Heikkilä maksoi 1/3 manttaalin talostaan vakinaisia veroja 10—11 talaria 
vuodessa, maksoi hän sen lisäksi v. 1661—62 sakkoja yhteensä runsaat 71 
talaria. Heikkilän isäntä kuitenkin setvisi maksuistaan. Sen sijaan Yrjä
näisellä oli sakkoja rästissä vielä v. 1667 noin 26 talaria eikä Laurusen, 
Filppulan ja Kyynyn tilanne ollut sen helpompi. Verojen ja maksujen ras
kauden lisäksi talonpojille aiheutti harmia verojärjestelmän monilukuiset 
parseelit ja erilaiset mittayksiköt. Kauhajokelaiset maksoivat mieluimmin 
veronsa lihana, viljana, voina, tervana ja rahana.3

Kaarleporin kreivikunta

Kauhajoki oli läänitetty v. 1614 muun Ilmajoen mukana Jaakko De la 
Gardielle palkkioksi marskin kruunulle suorittamista palveluksista. De la 
Gardie sai periä läänitykseltään kruununverot ja -kymmenykset sekä 
kaikki muut vakinaiset verot. Talonpoikien asemaan läänitys ei tuonut 
muutoksia: suuri osa veroista vain meni kruunun pohjattoman pussin si
jasta marskin yhtä pohjattomaan pussiin, ja veronkantomääräykset tuli
vat marskin nimittämältä voudilta, jota paikalliset veronkerääjät avusti
vat.4

Vuonna 1652 Ilmajoki sekä osia Vöyristä ja Lapuasta annettiin perin
nölliseksi läänitykseksi eli allodiaalilahjoitukseksi Jaakko De la Gardien 
pojalle Magnus De la Gardielle. Uusi lääninherra vaihtoi kuitenkin allodi- 
aalinsa jo seuraavana vuonna Kaarleporin kreivin Klaus Akenpoika Tot- 
tin Ruotsissa oleviin läänityksiin. Näin kreivi Tottista tuli entisten lää- 
niensä lisäksi myös Ilmajoen lääninherra.5 Kreivikunnan keskuksena oli 
Uusikaarlepyy. Siitä nimitys Kaarleporin kreivikunta. Kreivikunnan pai
kallisena käskynhaltijana eli hopmannina toimi ensin Pietari Juhonpoika 
Werne ja vuodesta 1659 alkaen Juhana Forsman. Vouteina olivat Lauritsa 
Freese (1652—1655), Kaarlo Niilonpoika Wijk (1655—1660) ja Hannu Tad- 
man (1660—78). Nimismiehenä kreiviä edusti ilmajokelainen Tuomas Yr- 
jönpoika Hannuksela.

Perintöläänityksen myötä talonpoikien asema muuttui huomattavasti 
De la Gardien ajoista. Klaus Tottilla oli kreivikunnassaan sekä hallinto- 
että tuomiovalta, minkä lisäksi hän sai periä vuotuisverot, kruununkym- 
menykset, maaretken- ja salpietariveron. Hopmannin, voudin ja nimismie-
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hen lisäksi kreivi sai nimittää kihlakunnantuomarit, määrätä kestikieva
rit ja postitalonpojat sekä valvoa näiden toimia. Kauhajokelaisilla oli nyt 
kahdenlaisia käskijöitä: kreivin nimittämät paikalliset virkamiehet ja 
kruunun virkamiehet.6

Jo varsin pian kävi ilmi, että kauhajokelaisten oli vaikea sopeutua uu
den isäntänsä mukanaan tuomiin muutoksiin. Kun kreivi Tott ryhtyi ra
kennuttamaan hallintorakennusta Uuteenkaarlepyyhyn, Kauhajoen talol
listen oli muiden mukana kuljetettava työmaalle kolme hirttä joka savul
ta. Tähän he eivät purnaamatta suostuneet, ja niin kreivin oli luvattava 
maksaa hirsistä 6 markkaa kuparia kappaleelta. Samalla talonpojat kui
tenkin velvoitettiin toimittamaan kreiville kuorma halkoja, jonka voi kui
tata myös maksamalla 10 kupariäyriä. Lisäksi talonpoikien oli tehtävä ra
kennuksella 2 päivätyötä vuodessa; ne kreivin oli muita veroja periessään 
hyvitettävä. Kauhajokelaisista ainakin Klemetti Tuomaanpoika Rauska 
jätti kuuden muun ilmajokelaisen kanssa suorittamatta Kaarleporin ra- 
kennusmaksut.7

Kreivin hopmanni Pietari Werne onnistui rikkomaan välinsä sekä talon
poikien että porvariston kanssa tekemällä "hänen armonsa” kreivin nimis
sä omavaltaisia ratkaisuja. Werne mm. nimitti oman miehensä pitäjänkir- 
juriksi, vaikka talonpojille olisi kelvannut entinenkin heidän itsensä valit
sema mies. Rahvaan hopmanni Werneä kohtaan tuntema epäluulo ulottui 
myös kreivikunnan voutiin Kaarlo Niilonpoika Wijkiin. Vuonna 1658 Il
majoen pitäjän miehet vaativat käräjillä, että voudin oli annettava kuitti 
suoritetuista maksuista jokaiselle. Vastineeksi talolliset lupasivat paperin 
ja musteen hankkimiseksi kapan viljaa savulta. Samoilla käräjillä syytet
tiin Erkki Paavonpoika Könnöä vouti Wijkin halventamisesta, kun tämä 
oli ollut keräämässä kreivin saatavia emäkirkolla.8

Tyytymättömyys kreivin virkamiehiä kohtaan kasvoi 1660-luvulla hop
manni Juhana Forsmanin aikana entisestään. Veronmaksut aiheuttivat 
niskurointia ensin Lapualla, mistä se levisi Ilmajoelle ja sai koko laajan 
pitäjän isännät kahtena vuotena kieltäytymään verojen maksusta. Talon
pojat jäivät joukolla pois viljakymmenysten keräystilaisuudesta syksyllä 
1664. Koko Ilmajoen 58 niskuroijan joukossa olivat kaikki kuusi Päntä- 
neen talollista, Kauhajoen kahdestakymmenestä talollisesta 13 sekä Har
jan lautamiesisäntä. Kymmenyksensä maksoivat ajallaan vain Aro, Havu- 
nen, Koski, Yrjänäinen, Pukkila, Panula ja Ikkelä. Myös kurikkalaiset oli
vat joukolla poissa kymmenysten kannosta.9

Seuraavana vuonna 1665 suoritettiin vuotuisveron kanto 17.—19. elo
kuuta. Nyt jäi paikalle saapumatta seitsemänkymmentä ilmajokelaista se
kä kaikki alavutelaiset eli noin puolet koko Suur-Ilmajoen talollisista. 
Kauhajokelaisista jätti vuotuisveronsa maksamatta seitsemän taloa: Raus
ka, Koski, Pukkila, Eno, Mattila, Turja ja Harja. Niskoittelun ulkopuolel
la olivat enää vain Havunen, Yrjänäinen, Panula ja Ikkelä. Rauska, Eno, 
Harja, Turja ja Mattila taas maksoivat jo toisen kerran 3 hopeamarkan sa
kon veronmaksun laiminlyönnistä.10 Laajamittainen ja pääosin vuorottai-
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nen niskurointi ei varmaankaan ollut sattuma. Sakkoja maksoivat mel
kein kaikki, mutta useimmat vain kerran. Verottaja sai kuitenkin nenäl
leen kahdesti.

Verojen määrästä ja perinnästä aiheutuneet selkkaukset päättyivät vas
ta 1660-luvun lopulla. Kreivi Tott oli vihdoin monien valitusten ja mielen
osoitusten jälkeen päättänyt tarkistuttaa verotuksen laillisuuden. Tehtä
vän suoritti eversti Arensdorf kevättalvella 1667 Ilmajoen nimismiehenta- 
lossa. Tarkastuksessa selvisi, että veronkerääjät eivät olleet rikkoneet la
kia. Ristiriidat olivat aiheutuneet siitä, että kreivin miehillä ja talonpojil
la oli erilainen käsitys maksettavien verojen määrästä. Verot oli kreivin 
aikana kerätty entistä perusteellisemmin, mikä tuntui talonpoikien kukka
rossa kiristyvänä verotuksena. Siinä syy niskurointiin. Entistä tarkem
paan verotukseen pyrkimisestä oli osoituksena mm. Kauhajoen talonni- 
mien merkitseminen maakirjaan heti Kaarleporin kreivikunnan alkuvai
heissa v. 1653. Arensdorfin tarkastuksella talonpojille tehtiin selväksi, mi
tä lääninherralle kuuluu maksaa. Varmemmaksi vakuudeksi kreivi Tott 
uhkasi niskurointiin syyllistyviä 40 markan sakolla. Uhkan todellisuuden 
koki mm. Erkki Hannunpoika Kaura, joka oli myynyt kreiville tarkoitetut 
verotervat. Sakkoa tuli vuoden 1669 kesäkäräjillä luvatut 40 hopeamark- 
kaa.11

Arensdorfin tarkastuksen jälkeen kreivikunnan olot alkoivat rauhoit
tua. Vuonna 1682 puhkesi kuitenkin vielä kerran laajamittainen veroselk- 
kaus, kun kaikkiaan 57 ilmajokelaista, heistä 12 Kauhajoelta, jätti veron
sa maksamatta. Syyllisiä rangaistiin 3 hopeamarkan sakolla.12 Niskuroin
nin syynä lienee ollut toive läänityskauden pikaisesta päättymisestä, sillä 
suurin osa Pohjanmaan läänityksistä oli jo peruutettu valtiolle. Vielä lää
nitettynä olevaa "Ilmajoen kreivikuntaa" oli vuodesta 1674 lähtien hallin
nut Klaus Tottin perillisenä Sten Niilonpoika Bielke. Hänen aikanaan hal
lintokeskus oli Vöyrin Tottesundissa. Bielken kausi kesti kymmenen vuot
ta, sillä ilmajokelaisten toive toteutui, kun Kaarleporin kreivikunnan vii
meisetkin läänit, Kauhajoki niihin kuuluvana, peruutettiin kruunulle mar
raskuussa 1684.13

Kreivikunnan aika ei Kauhajoen osalta ollut monista riidoista huolimat
ta pelkästään taistelua kiristyvää verotusta vastaan, vaan myös kehityk
sen aikaa. Se näkyi ennen muuta tehostuvana uudisasutuksena 1600- 
luvun viimeisellä neljänneksellä, jolloin Kauhajoen taloluku kasvoi yli 
kahdellakymmenellä talolla.

Veronkanto

Verojen perinnästä huolehtivat vouti, nimismies, neljännesmiehet, yökun- 
tamiehet ja lautamiehet. Verotavarat kerättiin joko talo talolta tai kulje
tettiin ennalta ilmoitettuun paikkaan. Kuljetus tapahtui veronmaksajan 
kustannuksella ja vastuulla neljästi vuodessa: laurinmessun ja mikonpäi-
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vän aikaan sekä ennen tuomaanmessua syksyllä ja paastonaikaa keväällä. 
Kauhajokelaiset veivät veroparseelinsa 1600-luvun alkupuolella Kyrön- 
joen suuhun Petsmon satamaan, jossa ne laivattiin Jaakko De la Gardien 
varastoihin kuljetettavaksi. Väliaikaista varastointia varten Petsmossa oli 
pitäjän miesten rakentama aitta.14

Kaarleporin kreivikunnan keskus oli Uudessakaarlepyyssä, ja sinne jou
tuivat kauhajokelaisetkin vedättämään veroviljansa ja -tervansa. Matka 
oli hankala ja aiheutti niin paljon valituksia, että kreivi Tott antoi ilmajo
kelaisille luvan kuljettaa veroparseelit Petsmoon kuten vuosisadan alku
puolellakin. Kauhajokelaisten kaupunkimatkat suuntautuivat kuitenkin 
yhä useammin Kristiinaan, ja siksi kreivi Tott v. 1663 määräsi ilmajoke
laiset rakentamaan sinne aitan. Sitä ei käskystä huolimatta rakennettu, 
vaan kauhajokelaiset käyttivät Lapväärtin aittaa, mistä syystä lapväärti- 
läiset joutuivat vuokraamaan itselleen aitan Kristiinan porvareilta. Kai
ken lisäksi kauhajokelaiset käyttivät lapväärtiläisten aittaa ilman vuok
raa, mistä nämä eivät lainkaan pitäneet.15

Kaikki talolliset eivät maksaneet verojansa vapaaehtoisesti, kuten lääni- 
tysajan niskurointi osoitti. Toisinaan taas verojen maksu tuotti niin suu
ria vaikeuksia, että ne rangaistuksen uhallakin jätettiin maksamatta. Räs
tiin jääneitä veroja veronkantomiehet kulkivat perimässä talo talolta sen 
jälkeen, kun rästit oli oikeudessa todettu. Kiinteät kruununverot pyrittiin 
keräämään talojen autioitumisen uhallakin, sillä helpotuksia annettiin 
vain yhteiskunnalle tehtyjä palveluksia vastaan. Kauhajoella niistä pääsi
vät osallisiksi mm. kestikievarit ja postitalonpojat. Kymmenysten perimi
sessä sen sijaan osoitettiin suurta joustavuutta. Niinpä katovuonna 1642 
Kauhajoen 25 verovelvollisesta talosta yhdenkään ei tarvinnut maksaa oh- 
rakymmenyksiä ja ruiskymmenyksiäkin maksoi vain 16 taloa. Samoin me
neteltiin vielä seuraavanakin vuonna.16

Kymmenysten määrääminen tapahtui 1600-luvun alkupuolella paikallis
ten luottamusmiesten toimesta sadosta mittaamalla. V. 1661 annetulla ase
tuksella määrättiin, että veronkerääjien piti käydä laskemassa viljalyhteet 
pellolla, minkä jälkeen muutamassa talossa suoritettiin koepuinti. Sen pe
rusteella sitten arvioitiin vuodentulo ja siitä perittävät kymmenykset. Me
netelmä vakiintui Suur-Ilmajoella vasta vuosisadan vaihteessa.11

Isännillä oli luonnollisesti suuri kiusaus piilottaa osa viljasta, ennen 
kuin lyhteidenlaskijat saapuivat pellolle. Onnistunut viljankätkentä leven
si leipää, mutta kiinni joutuminen tuotti kolminkertaiset kymmenykset. 
Näin kävi mm. Tyni Jaakonpoika Filppulalle, joka syyskäräjillä 1704 tun
nusti kätkeneensä "suuressa hädässä” verottamatonta viljaa riiheen. Syy
tetty vannoi, ettei viljaa ollut riihessä enempää kuin 1 1/2 tynnyriä, josta 
oikeus määräsi hänet maksamaan kruunulle 9 kappaa. Ilman vilppiä olisi 
kymmenysvero ollut vain 3 kappaa.18

Viljan kätkemiseen olikin harvaan asutussa Kauhajoen kappelissa erin
omaiset mahdollisuudet, ja ilmeisesti vain jäävuoren huippu tuli viran
omaisten tietoon. Laajaan kymmenysten kiertoon viittaa mm. 1710 talvi-
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käräjillä ollut tapaus, jossa nimismies Gabriel Öberg kertoi kymmenysve- 
rotuksen tapahtuneen edellisenä syksynä väärin. Syytteen mukaan talon
pojat olivat vieneet "jonkin verran satoa suojaan ennen kuin oikeat vero- 
tusmiehet olivat tarkastaneet heidän vuodentulonsa, osittain siksi, että 
jotkut olivat ottaneet valtuudet laskea kymmenyksiä kruunulle yhtä pal
jon kuin kirkkoherralle, vaikka kruunulle kuuluisi kaksinkertaisesti” . 
Syytettynä oli jalasjärveläinen lautamies Juho Opas, joka oli omalla luval
laan arvioinut verot ja kirjannut riimusauvaan. Oikeus erotti Oppaan lau
tamiehen tehtävästä.19

Veroja alentaakseen rahvas pyrki etenkin suuren Pohjan sodan aikana 
suostuttelemaan virkamiehiä, että nämä järjestäisivät helpotuksia kymme- 
nysverotuksessa. "Suostuttelukeinona” käytettiin tavallisesti rahaa, mutta 
myös voi ja vilja kelpasivat virkamiehille. V. 1708 rahvas valitti ylimää
räisistä maksuista ja kertoi, että kruununvouti Anders Aurinille oli ollut 
tarkoitus hankkia karhuntalja. Lääninviskaali Johan Mathlien ryhtyi tut
kimaan asiaa. Virkamiehet, kruununvouti ja maaherra, kielsivät saaneen
sa lahjuksia, ja pitäjän lautamiehet vakuuttivat, ettei ylimääräisten mak
sujen kohdalla ollut kysymys lahjonnasta, vaan "vanhasta hyvästä tavas
ta, ettei maaherran puheille mennä tyhjin käsin” , ja matkakulujen peittä
misestä! Valittajille luvattiin antaa maksettu voi takaisin.20 Tapauksen yh
teydessä ei esiinny kauhajokelaisia nimeltä mainittuina, mutta olettaa so
pii, etteivät hekään olleet suostutteluyritysten ulkopuolella.

Jos rahvas pyrki helpottamaan verojaan, eivät säätyläisetkään koko
naan viattomia olleet. Kirkkoherra Vhaelia syytettiin ahneudesta kirkon 
kymmenysten kannossa, koska hän oli lääninviskaalin mukaan "vastoin 
vanhaa tapaa rasittanut rahvasta olki- ja akanakymmenyksillä” . Vuonna 
1712 taas kirkkoherran renki Sven Tapaninpoika valitti, että Heikki Rein 
on syyttänyt häntä epärehellisyydestä kirkkoherra Vhaelin viljan käsitte
lyssä, kun hänelle v. 1709 oli uskottu kymmenysten puiminen Reinin rii
hessä, mikä tapahtuikin. Oikeudessa Sven kertoi kirkkoherran luvanneen 
akanat Kauhajoen lukkarille Juho Pekanpojalle. Talonväki oli kuitenkin 
alkanut ihmetellä, miksi akanoita jäi niin paljon. Heikki Rein oli puhdis
tanut akanat, jolloin niistä oli tullut 12 kappaa jyviä!21 Hyvä lisä lukkarin 
ruokavaroihin.

Vaikka talonpojat aika ajoin syyttivätkin veronkerääjiä liian ahneiksi, 
niin vain harvoin se pystyttiin näyttämään toteen. Ei edes läänityskaudel- 
la talonpoikien kiihkeimpänä niskurointiaikana kyetty osoittamaan veron- 
kerääjien vilpillisyyttä. Toisaalta myös rahvas osasi pitää puoliaan viivyt- 
telemällä ja kiertämällä verotusta. Suurin syy tähän oli verotaakan yletön 
raskaus.

Kruununrästit ja autioituminen

Ajoittain verorasitus kasvoi niin suureksi, ettei taloille ollut mahdollista 
selvitä taakasta. Talo, joka ei pystynyt maksamaan verojaan, muuttui ve-
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rohylyksi eli autioksi. Pitkään veronmaksukyvytön talo siirtyi kruunun 
omaisuudeksi, ja kruunusta viime kädessä riippui, kuka taloa sai viljellä. 
Verojen rästiytyminen ja tilojen autioituminen oli yleistä etenkin sotakus- 
tannusten rasittaessa taloutta. 30-vuotisen sodan aikana jo v. 1635 mer
kittiin verohylyiksi Nirva ja Turja. 1643 autioituivat Rahko, Kyyny, Sep
pänen, Panula, Eno ja Laurunen. Näistä Nirva, Kyyny ja Eno siirtyivät 
kruunulle. Rauskan talo autioitui v. 1644, ja aivan vuosikymmenen lopul
la olivat hetken autioina myös Korhonen ja Filppula. Useimpien muiden
kin talojen autius kesti vain vuoden tai kaksi, toiset taas, kuten Nirva, 
Turja ja Seppänen, olivat verohylkyinä kymmenkuntakin vuotta.22

Kaarleporin kreivikunnan aikana autiotiloja oli vain muutama, mutta 
rästejä oli sitäkin useammalla. Osa niistä johtui v. 1658 mellakkaan osal
listumisen aiheuttamista sakoista, osa taas veronmaksun tahallisesta lai
minlyönnistä.23 Pahimmat sota- ja katovuodet olivat kuitenkin vuosisadan 
viimeisellä neljänneksellä ohi. Vuonna 1676 merkittiinkin autioksi enää 
vain Keturi ja Rahko.24 Rästejä kuitenkin riitti edelleen käräjöitäväksi. 
Mm. v. 1688 oli 13 Kauhajoen ja Päntäneen talolla maksamattomia kruu- 
nunveroja. Suurin rästi, 28 talaria, oli Knuuttilalla ja pienin, 24 äyriä, Si
pi Antinpoika Aron leskellä.25

V il ja -a i t to je n  la a r it  t e h t i in  j y h k e i s t ä  h irs is tä . V a r k a id e n  v a ra lta  s e in ie n  ja  
la a r ien  v ä li in  v o i t i in  p a n n a  k iv iä  tä y t t e e k s i ,  s e  e s t i  p i tk ä k y n t i s iä  p o r a a 
m a sta  r e ik ä ä  s e in ä n  lä p i  v ilja la a r iin . K u v a  v . 186 0  r a k e n n e tu s ta  K a u h a 
j o e n  la in a m a k a s iin is ta . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1964.
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Nälkävuosien, suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana verotaakka kas- 
voi taas ylivoimaiseksi. Päntäneen taloista autioitui puolet, ja vain Kaar- 
lela ja Rahko säilyivät sukutiloina, muut siirtyivät kruunulle. Kauhajoen- 
kylän talot pystyivät säilyttämään maksukykynsä jonkin verran parem
min, mutta helppoa niilläkään ei ollut. Rästejä kertyi runsaasti: vuonna 
1708 oli kaikilla Kauhajoen taloilla, myös Harjalla, maksamattomia vero
ja vuosilta 1698—1707 yhteensä 896:26 talaria hopeaa.26

Valtion kannalta verojen rästiytyminen ja talojen autioituminen oli epä
edullista; jäiväthän verotulot saamatta. Siksi kruunu pyrki hankkimaan 
verohylkytaloon uuden yrittäjän, joka pystyisi maksamaan rästit ja asuisi 
talon taas tuottavaksi ja veronmaksukykyiseksi. Kruunu voi myydä mak
sukyvyttömän talon jollekin isännän sukulaiselle, mutta ellei suvusta löy
tynyt halukkaita ostajia, voitiin talo myydä myös vieraalle. Tällä tavoin 
moneen Kauhajoen taloon tuli uusi isäntä ja uusi sukukin. Eniten omista
janvaihdoksia tapahtui suuren Pohjan sodan seurauksena.27

Verouudistus 1700-luvun puolivälissä

Verotusjärjestelmä, manttaaliluvut ja veronkantotavatkin olivat pysyneet 
vuosikymmenestä toiseen lähes muuttumattomina. Isonvihan jälkeen alet
tiin järjestelmää kuitenkin arvostella yhä voimakkaammin. Varsinkin 
manttaalilukujen muuttumattomuus huolimatta pelto- ja niittyalojen 
muutoksista oli aiheuttanut epäoikeudenmukaisuutta verotuksessa. Vuon
na 1710 tosin maanmittari Kristoffer Mört oli suorittanut uuden veromit- 
tauksen, mutta se ei poistanut, vaan päinvastoin lisäsi arvostelua, sillä 
tarkistuksessa monen talon veroluvut vain nousivat entisestään.28 Venäläi
set miehittäjät puolestaan määräsivät uudet ns. "ryssän manttaalit” v. 
1719, mutta uudistuksella ei ollut merkitystä, sillä heti rauhanteon jäl
keen palattiin vanhoihin manttaalilukuihin.29

Vasta pitkän odotuksen ja monien valitusten jälkeen vihdoin 1750- 
luvulla päästiin aloittamaan verotuksen uudistus. Se tapahtui isoajakoa 
valmistelevana ja siihen kiinteästi liittyvänä toimenpiteenä, jossa tutkit
tiin maan viljavuus eli suoritettiin jyvitys, mitattiin peltojen laajuus, ar
vioitiin niittyjen tuottavuus sekä tarkastettiin tervasmetsät ja myllyn
paikat. Kauhajoen osalta veromittaus saatiin valmiiksi vasta muuta Ilma
jokea myöhemmin v. 1761. Veromittaus lisäsi Suur-Ilmajoen manttaali- 
määrän 107:stä 140:een. Kauhajoen osalle kasvusta tuli kuitenkin vain pa
ri manttaalia.30

Kun uutta verollepanoa v. 1764 ryhdyttiin kruununvouti Krookin, kih
lakunnantuomari Forsenin ja maanmittari Wänmanin toimesta toteutta
maan, kävi ilmi, että veromittaus oli jäänyt kovin vaillinaiseksi. Hyypän 
ja Nummijärven suunnalla se oli kokonaan suorittamatta, ja siellä missä 
mittaus oli toimitettu, olivat manttaaliluvut muuttuneet lähinnä vain en
tistä hankalammiksi. Veromittausta olikin tämän vuoksi täydennettävä.
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Hyypässä viimeiset mittaukset tehtiin v. 1764—65, Ikkeläjärvellä ja Num
mijärvellä v. 1768—69. Päntäneen talojen manttaalit setvisivät lopullisesti 
vasta 1774.31

Täydennysmittaus tuotti kauhajokelaisille karvaan tuloksen: manttaali- 
luku nousi 23 1/3 manttaaliin. Kasvua vuodesta 1764 oli lähes neljä mant
taalia, mistä uudistilojen osuus oli 11/24 manttaalia.

T a u lu k k o  38. K a u h a jo e n  m a n tta a lilu v u n  k e h i t y s  v . 1 7 2 8 — 1774

1728 1764 1774
sk kr yht. sk kr yht. sk kr yht.

Pantane 5/6 
Kauha

2 2/3 3 1/2 3/4 2 2/3 3 5/12 3 23/24 23/24 411/12

joki 8 1/12 
Harja +

4 1/3 12 5/12 9 45/48 4 37/48 14 17/24 13 3/4 3 1/3 17 1/12

Toivakka 1 1/4 1 1/4 1 7/96 1/4 1 31/96 1 1/12 1/4 1 1/3
Yhteensä 9 11/12 7 1/4 17 1/6 11 73/96 7 11/16 19 43/96 18 19/24 4 13/24 23 1/3

Lähde: VA 9290, 9429, 9436, 9457, 9472.

Veromittauksesta hyötyivät lähinnä Hyypänlaakson talot. Piiparin 
manttaaliluku laski l/4:sta l/6:aan, samoin Rahikan, Kiviluoman ja Num
mikosken. Vakkurin ja Hietakankaan manttaalit alenivat vähemmän. 
Manttaaliluvun kasvun saivat raskaimpana niskoilleen Päntäneen taloista 
Kaarlela, jonka luku nousi l/4:sta l/3:aan, ja Talvitie, jossa muutos oli 
l/6:sta l/4:aan. Muiden kohdalla kasvu oli vähäisempää. Kauhajoen ta
loista entistä selvästi suuremman manttaaliluvun saivat mm. Knuuttila 
2/3:sta 1 l/16:aan, Panula l/2:sta 2/3:aan, Filppula l/2:sta 3/4:aan, Kor
honen l/3:sta l/2:een, Laurunen l/4:sta l/3:aan, Marttila l/4:sta l/2:een, 
Äijö l/4:sta 9/16:aan, Ikkeläjärvi l/4:sta l/3:aan, Eno l/4:sta 5/8:aan, 
Turja l/4:sta 5/8:aan, Kohlu l/4:sta l/2:een, Laturi l/4:sta 9/16:aan sekä 
Kuutti l/6:sta 3/8:aan. Äijälä ja Ostomaa merkittiin yhdessä 1/2 manttaa
liksi. Kauhajoen pohjoisosan talojen osuus lisääntyneestä manttaalimää
rästä on huomiota herättävän suuri.

Uuden verollepanon ja isonjaon jälkeen verolukuja vielä tasattiin koko 
Pohjanmaalla. Kauhajoella se merkitsi manttaalimäärän kasvua vuoteen 
1800 mennessä 32 41/48 manttaaliin, josta 2/3 manttaalia tuli verolle pan
tujen uudistilojen osalle. Kauhajoenkylässä oli 25 7/24 manttaalia ja Pän- 
täneellä 5 11/24 manttaalia sekä Harjan, Sorvarin ja Toivakan taloissa yh
teensä 2 5/48 manttaalia.32

Kauhajoen manttaaliluku oli melkein kaksinkertaistunut 1700-luvun ai
kana. Silti voidaan sanoa, että verotaakka edelliseen vuosisataan verrattu
na oli keventynyt: talot eivät jääneet verohylyiksi samalla tapaa kuin 
suurvaltasotien kaudella, ja ne kestivät myös halkomisen. Isonvihan jäl
keen tosin muutamat talot, Talvitie, Uuro, Tarkka, Penttinen, Möykky, 
Nummikoski II, Muurahainen, Vakkuri ja Koivuniemi, olivat pitkään auti
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oina ja suurissa vaikeuksissa, mutta niistä selvittyään pysyivät veronmak- 
sukykyisinä ja pystyivät lunastamaan sukuoikeudet takaisin.33

Helposti talot eivät 1700-luvullakaan veroistaan selvinneet, siitä pitivät 
kruunun rahantarve ja ehtymätön mielikuvitus huolen. Manttaalinomista- 
ja maksoi mm. seuraavia ns. reaaliveroja: vuotuisveroa, kruununkymme- 
nyksiä, henkiveroa, tuomarinveroa, palkanmaksurahaa, linna-apuveroa ja 
suostuntaveroa. Lisäksi oli elätettävä pappi, lukkari, suntio, pitäjänkirju- 
ri, laamanni ja kihlakunnantuomari, osallistuttava tienteko- ja -ylläpito
kustannuksiin, rakennettava sillat ja tehtävä kaikki muukin, mikä vain 
talonpojan selkänahasta irti saatiin. Jo aiemmin vakinaistunutta suostun
taveroa uudistettiin sotavuonna 1789 korottamalla se 7-kertaiseksi siten, 
että veron suuruus vaihteli maksajan yhteiskunnallisen aseman ja varalli
suuden mukaan. Samalla siihen sisällytettiin eräitä ylellisyysveroja, kuten 
ikkunavero, taskukello-, tupakka- ja korttipelivero. Kaiken lisäksi v. 1800 
toteutettiin suostuntaveron luonteinen varallisuusvero valtionvelkasete- 
lien lunastamiseksi.34

Erään aikalaisen arvion mukaan verorasitus oli 1700-luvun puolivälissä 
noin neljäsosa talonpojan kaikista tuloista. Normaalioloissa ulosteoista 
juuri ja juuri selvittiin, rästejä kuitenkin tahtoi kertyä. Vaikeina aikoina 
pikkuvihan jälkeen 1740-luvulla ja erityisesti Suomen sodan tuhojen jäl
keen talot tarvitsivat vapaavuosia ja verohelpotuksia.35

Veronkantojärjestelmässä ei isonvihan jälkeen tapahtunut suuria muu
toksia. Vuonna 1762 sovittiin kuitenkin, että kymmenykset kannetaan 
kiinteinä: koko Ilmajoelta 101 tynnyriä ruista ja 101 tynnyriä ohraa. Myö
hemmin v. 1805 kymmenysviljan määrä nostettiin 237 tynnyriin 10 kap
paan puoliksi ruista ja puoliksi ohraa. Verovilja kuljetettiin edelleen Kris
tiinaan, missä kauhajokelaisilla oli sitä varten aitta. Kirkolle maksettavat 
kymmenykset kerättiin omassa kappelissa tai vietiin emäkirkolle. Vuotuis- 
verot kannettiin edelleen neljässä erässä, rahat kahdessa ja parseelit, vil
ja, voi, terva, liha ym., myös kahdessa erässä.36
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Liikenne

Tiet ja tietyöt

Kyrönkankaan kesätie

Kauhajoki sijaitsi liikenteellisesti edullisessa paikassa. Sen läpi kulki iki
vanha Kyrönkankaan kesätie Ilmajoelta Hämeenkyröön, minkä lisäksi 
rannikolle pääsi kahtakin polkutietä. Toinen niistä kulki Päntäneeltä 
Lapväärtiin, toinen Arosta Kainaston kautta Närpiöön. Tervatynnyrit kui
tenkin vietiin Kristiinaan talvikelillä ns. kaupunkitietä, joka kulki Kauha
joen eteläosan poikki Karhunkangasta pitkin Lapväärtiin. Myös joki pal
veli liikennettä. Sen varsilla oli tiheästi tervahautoja: täysinäiset tynnyrit 
voitiin kuljettaa jokea pitkin varastoon odottamaan rekikeliä ja Kristii- 
nanmatkaa.1

Kyrönkankaan kesätie oli valtatie, jonka merkitys korostui entisestään, 
kun siitä v. 1644 tehtiin postitie. Tämän vuoksi Pietari Brahe vaati sen 
kunnostamista ja pitäjäläiset raivasivatkin tien oman ilmoituksensa mu
kaan jo saman vuosikymmenen lopulla "ratsu- eli postireitiksi’’ . Vuonna 
1652 talvikäräjillä Ilmajoen rahvaalle kuitenkin luettiin julki maaherran 
käsky, jonka mukaan Kyrönkankaan tie oli raivattava 10 kyynärää leveäksi 
sekä kaivettava molemmille puolille kaksi kyynärää leveät ja 1/2 kyynä
rää syvät ojat. Siltavouti Hannu Tuisku sai tehtäväkseen valvoa, että käs
kyä ehdottomasti noudatettiin.2

Kyrönkankaan tien rakentamisvelvollisuus kuului sen varrella olevien 
pitäjien talollisille; paitsi Hämeenmetsän osuus oli jaettu kaikkien Poh
janmaan eteläisen kihlakunnan pitäjien kesken Lapväärtiä lukuun otta
matta. Lapualaiset olivat toisinaan hankkeessa mukana, toisin ajoin taas 
vapaina. V. 1647 ilmajokelainen Sakari Paavonpoika Talvitie velkoi La
puan talollisilta viljakapan savulta, koska hän oli rakentanut heidän puo
lestaan sillan Hämeenmetsään. Vuonna 1660 lapualaiset kuitenkin vapau
tettiin Kyrönkankaan tievelvollisuuksista, mutta kuusi vuotta myöhem
min kreivin hopmanni Juhana Forsman pakotti heidät jälleen osallistu
maan yhteisen tien rakentamiseen.3

Vuonna 1652 annetun tientekomääräyksen toteuttaminen aloitettiin töi
den jakamisella. Vakiintunutta tapaa noudattaen Suur-Ilmajoen talonpo
jat tekivät urakkasopimuksia muiden pitäjien tieosuuksien rakentamises
ta. Jo v. 1653 ilmajokelainen Söyrinki Matinpoika teki mustasaarelaisten 
tieosuuden ja lupasi pitää sen kunnossa kymmenen vuotta 3 markan mak
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susta savulta. Kalle Niilonpoika ja Matti Niilonpoika Knuuttila tekivät v. 
1656 saman sisältöisen sopimuksen Närpiön, Isonkyrön ja Vähänkyrön ta
lollisten kanssa.4

Seuraavalla vuosikymmenellä sopimuksia uusittiin. Ilmajokelaiset Jaak
ko Yrjönpoika, Juho Fransinpoika Rahnasto, nimismies Valentin Hannun- 
poika ja Jaakko Sakarinpoika Talvitie tekivät kymmenen vuoden sopi
muksen Pietarsaaren, Vöyrin ja Lapuan pitäjien tieosuuksien rakentami
sesta. Isokyröläiset taas tekivät v. 1675 edellisiä edullisemman sopimuk
sen Simo Antinpoika Nummijärven kanssa. Simo vaati työstään vain 6 
kupariäyriä savulta. Närpiöläiset puolestaan lupasivat tehdä osuutensa it
se. Koska heidän oman pitäjänsä läpi kulkeva rantatie työllisti samaan ai
kaan, he kuvittelivat pääsevänsä irti koko Hämeenmetsän tievelvollisuu- 
desta. Siinä närpiöläiset kuitenkin erehtyivät, ja lopulta heidän oli pakko 
sopia tieosuutensa teosta Heikki Reinin kanssa. Knuuttilan vävy täytti 
urakkansa ainakin omasta mielestään hyvin, sillä Närpiön käräjillä v. 
1693 hän kertoi täyttäneensä hiekalla soiden yli johtaneet kapulasillat ja 
tehneensä niistä kiinteitä teitä.5

Vuonna 1685 Rein sai riidellyksi itselleen myös Pietarsaaren tieurakan. 
Sopimuksen syntymistä edisti Kauhajoen kappalaisen Jaakko Haustram- 
niuksen kirjoittama todistus, jossa Kantin ja Nummijärven kestikievarit 
vakuuttivat, että Heikki Rein oli edellisenä syksynä neljän miehen kanssa 
neljällä hevosella tehnyt työtä 14 päivän ajan ja korjannut edellisen vuo
den metsäpalon jäljiltä tiesillat. Aiemmin pietarsaarelaisten tieosuudesta 
vastannut Esko Pekanpoika Nikkola Nenättömän kylästä vastusti Reinin 
tekemää sopimusta. Kun Heikki Rein ja Esko Pekanpoika väkineen tuli
vat yhtä aikaa työmaalle, syntyi kova tappelu. Sen jälkeen Esko teki sopi
muksen pietarsaarelaisten kanssa, mutta maaherra suosi tietöissä yleensä 
kauhajokelaisia, ja niin tässäkin tapauksessa Rein sai pitää sopimuksen
sa. Hän oli tehnyt sen kymmeneksi vuodeksi ja sai palkkioksi 16 kupari- 
äyriä savulta maksettuna kahtena eränä.6

Kauhajoen ja Kantin väli oli pitkä ja vaivalloinen rakennettava ja tär
keytensä vuoksi myös viranomaisten erityisen silmälläpidon alaisena. Ei 
edes postireitin siirtäminen rantatielle v. 1676 vähentänyt kruunun virka
miesten mielenkiintoa. Niinpä vuonna 1686 Ilmajoen siltavouti Tuomas 
Matinpoika ilmoitti, ettei Kanttiin menevää tietä korjata asianmukaisesti, 
koska muiden pitäjien tieosuuksia urakoineet ovat olleet välinpitämättö
miä tai asuvat niin kaukana, etteivät ehdi ajoissa täyttää sopimuksiensa 
velvoitteita. Asian uskottiin korjaantuvan sillä, että ilmajokelaisten ja ku
rikkalaisten hoidossa olleet tieosuudet siirrettiin kauhajokelaisten tehtä
väksi. Tällöin lautamies Antti Pertinpoika Harja sai nimismies Valentin 
Hannunpojan urakkana olleen Lapuan osuuden Kyrönkankaan tiestä. Ju
ho Fransinpoika Rahnasto, joka 5 1/2 peninkulman päästä oli hoitanut 
Vöyrin ja Vähänkyrön tieosuuksia, erotettiin maaherran käskystä. Uuden 
sopimuksen tekivät Nummijärven kestikievarin isäntä Jaakko Pertinpoika 
ja Niilo Klemetinpoika Nummijärvi. Samalla Juho Rahnasto menetti teke
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mättä jääneestä työstä saamansa palkan. Esko Pekanpoika Nikkola me
netti nyt toisenkin urakkansa, kun Matti Tyninpoika Havunen teki tuomio
istuimen myötävaikutuksella kontrahdin Uudenkaarlepyyn tieosuudesta.7 
Näiden järjestelyjen jälkeen koko pitkä Hämeenmetsän tie oli kauhajoke
laisten urakoitavana.

Suuren Pohjan sodan aikana ja sen jälkeenkin Kyrönkankaan kesätie 
oli Hämeenmetsän osalta koko eteläisen kihlakunnan vastuulla. Käytän
nössä tien ylläpidosta kuitenkin huolehtivat kauhajokelaiset. Vuosisadan 
alussa Hämeenmetsässä urakoivat mm. lautamies Simo Sipinpoika Aro, 
Heikki Rein, Arvi Harja ja Tuomas Kaura sekä Valentin Matinpoika Ha
vunen ja Matti Panula. Rauhan palattua urakat keskittyivät Juho Reinille 
ja Matti Panulalle, jotka saivat niistä korvauksena 24 äyriä savulta joka 
kymmenes vuosi vuoteen 1728 saakka. Vuonna 1735 Rein ja Panula sopi
vat Pohjanmaan pitäjien kanssa maksuksi 2 äyriä vuodessa savulta. Sa
man helpotuksen urakoitsijat tarjosivat myös Ilmajoen talollisille, jos heil
le maksettaisiin vuosilta 1729—34 vanhan sopimuksen mukaan 12 äyriä 
savulta. Tähän suostuttiin.8 Urakkasopimuksen alentaminen tuskin oli Ju
ho Reinin ja Matti Panulan hyväntahtoisuutta, vaan pikemminkin se oli 
seurausta savuluvun kasvusta. Ehkäpä tien kunnossapito oli tästä syystä 
alkanut kiinnostaa muitakin ja siksi entiset tienpitäjät halusivat taksaa 
alentamalla turvata urakkansa jatkuvuuden?

Kyrönkankaan tieosuudet jaettiin uudelleen v. 1751—1752. Lapualaiset 
vapautettiin jälleen kerran Hämeenmetsän osuudesta, mutta muut pitäjät 
joutuivat vastustuksestaan huolimatta kantamaan oman osansa kustan
nuksista. Kauhajokelaisetkaan eivät enää olleet yhtä innokkaita urakoi
maan toisten osuuksia kuin aikaisemmin, sillä ainakin närpiöläiset tur
vautuivat teuvalaisten apuun. Silti ainakin lautamies Jaakko Laurunen ja 
myöhemmin hänen poikansa urakoivat vuodesta 1755 lähtien ilmajoke
laisten tieosuuksia.

Vuosisadan loppupuolella Kyrönkankaan tie yritettiin taas saada koko
naan Ilmajoen pitäjän vastuulle. Perusteluiksi maakunnan miehet esitti
vät, että kaikki metsät ja maat Hämeenmetsän tien alueelta kuuluvat 
suurilmajokelaisille, joten he kantakoot siitä myös rasitukset; aikaisem
pina vuosina heitä on tarpeeksi tienteossa autettu. Maaherra kuitenkin 
hylkäsi esityksen v. 1781 ja samoin kävi närpiöläisten pyynnölle uudel
leen v. 1799. Hämeenmetsä jäi kihlakunnan yhteiseksi tieksi. Niinpä se 
kulkee edelleenkin pitkin Vöörinkangasta muistona vöyriläisten vanhoista 
velvollisuuksista.9

Kyrönkankaan kesätie ei yleensä saanut kruunun virkamiehiltä kiitos
ta. Silti se oli 1770-luvulle saakka matkustajien suosima ja vilkkaimmin 
liikennöity tie Pohjanmaalta Etelä-Suomeen. Rantatie Vaasasta Poriin oli 
edelleenkin niin huonossa kunnossa, että sitä sai ratsainkin kulkea hen
kensä kaupalla, kuten Kokkolan koulun opettaja Erik Juvelius kertoo. Ju
velius kulkikin muiden matkamiesten tavoin mieluummin kiertotietä "lä
pi Hämeenmetsän, joka on 12 peninkulmaa pitkä ja asutusta tämän kah-
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K a u h a jo e s ta  m u o d o s tu i  j o  v a rh a in  l i ik e n t e e n  s o lm u k o h ta . K y r ö n k a n k a a n  
t i e  H ä m e e n k y r ö s tä  k u lk i  N u m m ijä r v e n  ja  K a u h a jo e n  k ir k o n k y lä n  k a u tta  
j o k iv a r t t a  s e u r a te n  K u r ik k a a n . A r o s ta  h a a ra u tu i p o lk u t i e  K a in a s to n  n ii
ty i l l e  ja  T e u v a lle . K i r k o l t a  k u lk i  P ä n tä n e e n  k a u tta  K r is ti in a a n  sa m a n la i
n e n  tie , j o k a  1 6 8 0 -lu v u lla  te h t i in  m a a n tiek s i . V. 1680  t e h ty y n  k a r tta a n  on  
m e r k i t t y  s ilta  K a t t i la k o s k e n  k o h d a lle , k ir k o l le  ja  N u m m ijo e n  y li. V A  M H  
111/2D 6/1, L in d g r e n  1680 .
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dentoista peninkulman matkalla on vain neljä taloa, 3 peninkulman väli 
jokaisella talolla” . Matkan varrella oli kuitenkin sopivasti juottopaikkoja 
hevosia varten, joten pitkää matkaa ei senkään vuoksi tarvinnut pelätä. 
Vihdoin 1770-luvulla Jalasjärven ja Kurikan välinen vanha talvitie kun
nostettiin kesäkäyttöön, ja niin pitempi Hämeenmetsän reitti jäi matkus
tajaliikenteeltä syrjään.10

Kyrönkankaan kesätien merkitystä kauhajokelaisille ei helposti voi yli
arvioida. Vaikka Kauhajoki olikin vain syrjäinen kappeliseurakunta, se 
aivan ilmeisesti 1600- ja 1700-luvuilla hyötyi kauttakulkuliikenteestä. 
Matkustajien mukana tuli uusia virikkeitä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. 
Tällaisena voi pitää vaikkapa sitä, että jo 1600-luvulla Kauhajoelta lähti 
kolme talonpoikaa opintielle ja valmistui papeiksi. Vastaavasti esim. La
pualta ei yksikään päässyt yhtä pitkälle. Tiestä oli myös tuloja niille, jot
ka sitä urakalla kunnostivat. Toisaalta siitä oli myös menoja ja rasituksia.

Tie Kristiinaan

Kristiinankaupungin perustamisen jälkeen kauhajokelaisten ja muidenkin 
ilmajokelaisten kauppamatkat suuntautuivat yhä useammin Vaasan sijas
ta Lapväärtin rantakaupunkiin. Vanha polkutie Päntäneeltä rannikolle ei 
enää täyttänyt vaatimuksia, ja erityisesti Kristiinan porvarit toivoivat 
uutta tietä — kunhan sen vain muut tekisivät! Vuonna 1657 maaherra 
Graan määräsikin, että ilmajokelaisten ja ennen muuta kauhajokelaisten 
oli rakennettava tie ajokuntoon Kauhajoelta Lapväärtin rajalle, mistä lap- 
väärtiläisten ja närpiöläisten piti jatkaa kaupunkiin. Rannikkopitäjät kui
tenkin kieltäytyivät kunniasta, koska niiden mielestä tiestä olisi hyötyä 
vain karijokelaisille ja päntäneläisille. Kristiinan porvarit kääntyivät nyt 
tiehuolineen kuninkaan puoleen. Kaarle XI:n holhoojahallitus antoikin 
3.3.1660 Göteborgissa päätöksen, jossa se määräsi Kauhajoen ja Kristii
nan välisen tien rakennettavaksi.11

Kuninkaan määräys tuli käsiteltäväksi Ilmajoen talvikäräjillä 1663. 
Kaarleporin kreivikunnan käskynhaltija, hopmanni Juhana Forsman kyse
li pitäjänmiehiltä, pitävätkö he tietä hyödyllisenä ja olisivatko he valmii
ta vastaamaan sen rakentamisesta ja ylläpidosta. Isännät vastustivat tien 
tekemistä, sillä heillä oli mielestään kylliksi vaivaa Kyrönkankaan tiessä
kin eikä uudesta tiestä olisi mitään hyötyä, vaan "pikemminkin se voi 
ajan mittaan koitua heidän häviökseen ja turmiokseen12” .

Tämän kuultuaan Kristiinan porvarit kääntyivät uudelleen hallitsijan 
puoleen. Hallitus antoi maaherralle uuden määräyksen v. 1664: tie Kauha
joelta Kristiinaan oli rakennettava ensi tilassa. Mitään ei kuitenkaan ta
pahtunut, ja kristiinalaiset kääntyivät jälleen kuninkaan puoleen. Kun 
Kristiinan pormestari sitten Ilmajoen käräjillä v. 1671 esitti "kuninkaallisten 
komissaarien” tiukkasävyisen käskyn vuodelta 1668 — aikaisempien 
käskyjen lisäksi — tien tekemisestä "matkustajani mukavuudeksi ja kau
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pankäynnin vuoksi” , suostuivat ilmajokelaiset lopulta aloittamaan työt. 
Samalla he lupasivat avustaa kauhajokelaisia tien tekemisessä Päntäneel- 
tä Lapväärtin rajalle asti. Väli kappelikirkolta Päntäneelle sen sijaan kau
hajokelaisten oli rakennettava omin voimin, minkä lisäksi Kauhajoen ta
lollisten, uudisasukkaiden ja itsellisten oli yksinään huolehdittava tien 
kunnosta 40 markan sakon uhalla sen jälkeen, kun tie on saatu valmiiksi. 
Karijokelaisten harteille pantiin tienteko Lapväärtin rajalta kaupunkiin, 
sillä tie oli heidän kirkkotiensä. Lopuksi siltavouti, nimismies ja lauta
kunta jakoivat kullekin oman tienpätkänsä niin, että tarvikkeiden ja ai
nesten ajo paikalle voisi ajoissa alkaa.13

Tietyöt sujuivat vitkaan, sillä vielä 15 vuoden kuluttuakaan tie ei ollut 
valmis. Ilmajokelaisetkin olivat teettäneet omaa osuuttaan vain kahdella 
kauhajokelaisella talollisella. Siksi talvikäräjillä helmikuussa v. 1686 vaa
dittiin emäkirkon talonpoikia itse tekemään päivätöinä tie 10 kyynärää le
veäksi ja niin tasaiseksi, että se voidaan laillisessa tarkastuksessa hyväk
syä. Myös kauhajokelaisten oli kunnostettava omat osuutensa 40 markan 
sakon uhalla ennen seuraavaa pääsiäistä.14

Vitkasteluun ei enää ollut aikaa eikä rohkeuttakaan, sillä uhkasakko oli 
kova. Valmis tie kulki Kauhajoen kirkolta Päntäneelle vanhaa kulkureit
tiä noudattaen Vuorenmäen reunustaa ja Parjakannevan yli, seuraili sit
ten Päntäneenjoen itärantaa ja ylitti joen Keturissa. Siitä tie jatkui Mus- 
taisluoman yli ja edelleen Mustaisnevan reunaa ja Kankalonselkää pitkin 
Lapväärtin rajalle suunnilleen samaan kohtaan, missä Karhunkangasta 
kulkeva kaupunkitiekin ylitti pitäjän rajan.15

Tien ylläpito kappelikirkolta Lapväärtiin oli aikanaan jätetty kauhajo
kelaisten vastuulle. Sen he saivatkin huomata monilla käräjillä joutues
saan maksamaan sakkoja tien huonokuntoisuuden vuoksi. Mm. Sipi Au- 
kustinpoika Ikkelä oli laiminlyönyt velvollisuuttaan Keturin ja Karijoen 
välillä 3 markan sakon edestä v. 1693. Hänen veljeään sakotettiin samasta 
syystä v. 1701, jolloin myös Aapeli Arvidinpoika Juoni oli jättänyt Vuo- 
renmäessä osuutensa hoitamatta.16

Vaikka Kristiinan tien tekeminen oli kovan työn ja tuskan takana, siitä 
tuli tärkeä ja paljon käytetty kauppatie. Kauhajokelaisten lisäksi sitä kul
kivat myös kurikkalaiset ja ilmajokelaiset asioidessaan yhä enemmän 
Kristiinassa. Kauhajokelaiset taas eivät juuri muualla enää asioineetkaan. 
Niinpä tien varrella olikin jo 1680-luvulla majatalot pitkin matkaa ja 
1700-luvun jälkipuoliskolla se varustettiin kivisillä peninkulman ja nel- 
jännespeninkulman patsailla.17

Tietyöt ja sillat talonpoikien rasituksena

Tientekovelvollisuus oli talonpojille kova rasitus, sillä jokaisella talolla 
oli Kristiinan tien tekemisestä lähtien ylläpidettävähän vähintään kaksi 
vilkkaasti liikennöityä tienpätkää. Teiden kuntoa valvoivat nimismies ja
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siltavouti, joiden epäkiitollisena tehtävänä oli yrittää saada talonpojat 
täyttämään velvollisuutensa niin, että tie kelpaisi myös kruunun korkeim
mille virkamiehille. Niskuroivien talonpoikien pehmittämiseksi siltavouti 
joutui turvautumaan usein tuomioistuimen apuun ja sen langettamiin sak
korangaistuksiin. Vuonna 1663 Heikki Sipinpoika Eno ja Aukusti Han- 
nunpoika Ikkelä saivat tavanomaisen 3 hopeamarkan sakon kelvottomas
ta teiden ja siltojen kunnosta. Saman suuruinen sakko langetettiin seuraa- 
vana vuonna samasta syystä Yrjö Hannunpoika Turjalle. Parin vuoden ku
luttua tuomittiin Pukkilan isäntä yhdessä 12 alavutelaisen kanssa sakkoi
hin.18

Siltavouti vastasi teiden kunnosta nimismiehelle, mutta erityisesti kruu
nunvoudille. Vuonna 1683 siltavouti Matti Matinpoika syytti teiden raken
tamisen ja hänen määräystensä laiminlyönnistä Pentti Paavonpoika Kön- 
nöä, Sipi Matinpoika Teevahaista, Aukusti Hannunpoika Ikkelää, Markus 
Hannunpoika Kalalahtea, Juho Sorvaria ja Prusi Sipinpoikaa. Kaikki sai
vat sakkoja 3 markkaa hopeaa. Samoilla käräjillä kuitenkin vouti Hannu 
Tadman antoi sapiskaa siltavoudille tämän laiminlyönneistä ja vaati ”pi- 
täjänherra” Carl Falkenbergin puolesta valittavaksi "toimellisempaa” 
miestä siltavoudiksi; nykyiselle ei pitäjänmiesten enää pitäisi palkkaa 
maksaa.19

Talonpoikien vastahakoisuuden tietöitä kohtaan voi ymmärtää, sillä 
heillä oli muutakin tekemistä. Kun siltavouti Tuomas Matinpoika valitti 
käräjillä v. 1690, etteivät talonpojat noudattaneet hänen käskyään saa
pua tienraivaukseen, isännät vastasivat, että heitä oli käsketty töihin sopi
mattomaan aikaan juuri, kun tervahaudat olivat palamassa. Oikeus kehot- 
tikin siltavoutia teettämään työt oikeaan aikaan: keväällä heti kylvötöi
den ja syksyllä korjuutöiden jälkeen. Seuraavana vuonna sama siltavouti 
sai maakivalteri Johan Grabbin moitteet huonosta teiden hoidosta. Tuo
mas Matinpoika selitti tehneensä työtä mahdollisuuksien mukaan, mutta 
suuri osa talonpojista oli nytkin jättänyt hänen käskynsä noudattamatta. 
Oikeus langetti sakot kymmenelle talolliselle teiden ja siltojen hoidon lai
minlyönnistä ja yhtä moni sai sakkoja, koska ei ollut käräjillä vastaamas
sa tekemättömistä tietöistään. Siltavouti Heikki Matinpoika puolestaan 
valitti v. 1705, etteivät pitäjäläiset noudata hänen määräyksiään, minkä 
vuoksi tiet ja sillat ovat heikkoja ja vaarallisia. Tällä kertaa oikeus tuo
mitsi 3 hopeamarkan sakot mm. Kaappo Ikkelälle, Tuomas Kauralle, Ant
ti Turjalle, Pekka Kohlulle, Jaakko Kalalahdelle, Tuomas Laturille ja 
Heikki Sorvarille. Vuosisadan vaihteessa tien kunnossapidon laiminlyön
nistä langetettiinkin sakkoja miltei joka vuosi.20

Tärkeän osan Kauhajoen tiestön kulkukelpoisuudesta muodostivat jo
kien yli johtavat sillat. Kyrönkankaan tie ylitti joen Kauhajoen alueella 
kolme kertaa. Kainastonjoen yli johti Kattilakosken silta, ja kirkolla oli 
Kauhajoen ylittävä Kirkkosilta. Kolmas silta ylitti Nummijoen. Kaikki sil
lat on merkitty jo 1600-luvun karttoihin.21 Kristiinan tien suurin silta oli 
Päntäneenjoen yli vievä Keturin silta. Jokisiltojen lisäksi oli joukko pie
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nempiä siltoja.
Siltojen rakentaminen oli jaettu pitäjän talojen kesken kuten tietkin: 

Nummijoen sillan tekoon osallistuivat Ilmajoen ulkopuolisetkin. Kattila- 
kosken silta oli 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa Mattilan, Enon, Ikkelän, 
Turjan ja Kauran talojen huolena. Vuonna 1703 siltavouti Heikki Matin- 
poika ja Simo Aro valittivat, että Lauri Mattila oli syrjäyttänyt muut 
osakkaat, mitä kappelilaiset eivät hyväksyneet. Siltavoudin ehdotuksesta 
palattiin vanhaan käytäntöön, jolloin jokainen talo hoiti oman osuutensa 
itse siihen saakka, kunnes uusi jako tehtäisiin.22

Keväällä 1724 jäät veivät mennessään koko Kattilakosken sillan, ja se 
oli rakennettava uudelleen. Siltaosuuksia oli tuolloin kaikkiaan 21 kauha
jokelaisella, jotka nyt katsoivat joutuneensa kohtuuttoman suuren urakan 
eteen ja vaativat talvella 1725, että myös emäkirkon, Kurikan ja Alavu
den talot osallistuisivat työhön. Apua kaivattiin, koska jäät olivat men
nessään leventäneet jokiuomaa ja sillasta piti tehdä entistä pitempi. Ilma
jokelaiset ja kurikkalaiset osallistuivatkin sillan uudelleen rakentamiseen, 
mutta alavutelaiset vapautettiin, koska heillä oli muutenkin kova tien ra
kentaminen käynnissä. Uuden Kattilakosken sillan urakoi sittemmin ni
mismies Juho Heikinpoika Rein, jolle asianosaiset maksoivat 4 talaria ku
paria savulta.23

Siltojen huono kunto saattoi käydä kohtalokkaaksi niiden ylläpitäjille. 
Lukkari Juho Pekanpoika valitti v. 1702 menettäneensä hevosen, koska se 
oli katkaissut Nirvan talon luona olleella sillalla jalkansa. Lautamies 
Heikki Taavetinpoika Yrjänäinen arvioi lukkarin hevosen hinnaksi 25 ku- 
paritalaria. Käräjillä Yrjö Erkinpoika Nirva tuomittiin maksamaan hevo
sen neljäsosa eli 6 kuparitalaria ja lisäksi vastahakoisuudesta sopia kor
vauksesta ilman oikeudenkäyntiä sakkoa 1 kuparitalarin.24

Suomen sodan aikana poltettiin Kauhajoen tiestön kolme suurinta sil
taa sekä yksi pienempi. Lisäksi Kurikan puolelta tuhottiin kaksi suurta ja 
kaksi pientä siltaa. Ne oli välttämättä rakennettava mahdollisimman pian 
uudelleen, eikä kysymys ollutkaan mistään pikku urakasta. Noin 150 kyy
närää pitkään Kattilakosken siltaan laskettiin tarvittavan mm. 600 kuor
maa harmaakiveä silta-arkkuja varten, 1 000 kpl 15 kyynärän mittaisia 
hirsiä ja 4 000 kpl lankkuja kannen tekemistä varten. Miestyöpäiviä arvi
oitiin kuluvan 600. Sillan hinnaksi arvioitiin 942:32:- riksiä. Kirkkosil- 
taan laskettiin tarvittavan esim. kiviä 200 kuormaa, kansilankkuja 240 
kpl sekä 340 päivätyötä. Sillan hinnaksi arvioitiin 478 riksiä. Keturin sil
ta päätettiin tehdä kokonaan puusta, minkä vuoksi työhön tarvittaisiin 
300 päivätyötä ja hinnaksi muodostuisi 398 riksiä. Turjan silta oli edelli
siin verrattuna pieni paikallistien silta, jonka hinnaksi laskettiin vain 12 
riksiä. Kaikkiaan poltettujen siltojen uudelleen rakentamisen arveltiin 
maksavan tuhotun kappelin talollisille lähes 2 000 riksiä.25

Vaikka Kauhajoen isäntiä oli 1600- ja 1700-luvuilla rasitettu runsain 
mitoin teiden ja siltojen teko- ja kunnossapitovelvollisuuksilla, oli tiever
kosto vielä Ruotsin vallan lopulla harva ja puutteellinen. Kaksi tärkeää
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maantietä oli, mutta kylätiet olivat vielä kokonaan tekemättä. Hyyppään 
johti vain joen länsirantaa seuraileva polkutie, jota oli kesällä hankala 
liikkua. Talvella kulkuyhteydet olivat paremmat; reellä pääsi niin jokea 
kuin joen rantojakin. Ikkeläjärvelle meni niin ikään polkutie, joka erkani 
Kyrönkankaan tiestä Vöörinkankaalla.26

Oman kappelinsa pitkien teiden lisäksi kauhajokelaiset joutuivat var
sinkin 1700-luvun jälkipuoliskolla osallistumaan useisiin tienrakennus
hankkeisiin eri puolilla maakuntaa. Vuodesta 1771 lähtien kauhajokelai
set olivat mukana Vaasan—Kristiinaan tien rakentamisessa. Samoihin ai
koihin tekeillä ollut Tuovilan silta oli koko Ilmajoelle vastenmielinen 
urakka, mutta maaherra hylkäsi kaikki valitukset. Seuraava työmaa oli 
Kristiinan ja Porin välinen tieosuus, ja vuonna 1794 kauhajokelaiset jou
tuivat uhkasakon vauhdittamina osallistumaan ojankaivuu-urakkaan Uu- 
denkaarlepyyn—Ruoveden tiellä Alavuden ja Kuortaneen välillä. Pitkään 
suunnitteilla ollut ns. Kuopion tie Vaasasta Kuortaneen Salmen kautta 
Keski-Suomeen tuli niin ikään tehtäväksi. Kauhajokelaiset olivat mukana 
koko maakunnan voimin rakennetun Löyhinginluoman ylittävällä tieosuu
della vuodesta 1801 alkaen. Myös Alavudelta Töysään ja Ähtäriin johta
van pitäjäntien teossa tarvittiin kauhajokelaisia.27

Vanhan Arosta Kainaston ja Teuvan kautta Närpiöön johtaneen polku- 
tien merkitys kasvoi, kun Kaskinen perustettiin ja se sai tapulioikeudet v. 
1785. Kauttakulkuliikenteelle ja varsinkin paikallisliikenteelle tärkeästä 
tiestä Närpiön ja Kaskisten välille tehtiin aloite jo vuonna 1779. Tien teke
miseen piti suunnitelmien mukaan osallistua koko Pohjanmaan eteläisen 
kihlakunnan Lapuaa lukuunottamatta. Ilmajokelaiset monien muiden mu
kana kuitenkin kieltäytyivät tien rakentamisesta, koska eivät uskoneet 
Kaskisten menestykseen kaupunkina. Lopulta vain Mustasaari sai vapau
tuksen tieurakasta, kun maaherra vahvisti rakentamispäätöksen v. 1786. 
Vaikka tietä tehtiin hitaasti ja vastahakoisesti, saatiin se ratsain kuljetta
vaan kuntoon v. 1789. Vain silta mantereelta Kaskisiin puuttui. Hallituk
sen mahtikäskyllä pakotettiin ilmajokelaiset yhdessä Lapuan, Lapväärtin 
ja Kyrönmaan pitäjien kanssa sen rakentamiseen seuraavalla vuosikym
menellä.28

Kauhajoen ulkopuolella tehtäviin tietöihin isännät eivät läheskään aina 
lähteneet itse, vaan he paikkasivat urakkamiehiä työmaiden lähiseuduil
ta.

Kestikievarit

Vielä 1600-luvulle tultaessa kruunun virkamiesten kyyditseminen oli ta
lonpoikien velvollisuus. Matkaan oli lähdettävä heti, kun laillisesti oikeu-
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tettu kyydin vaatija, vouti, nimismies tai joku muu, käski. Palkkaa talon
poika ei työstä saanut. Varsinkin valtateiden varsilla asuvat talonpojat 
joutuivat kyyditsemään tarkastusmatkoilla liikkuvia kruununpalvelijoita, 
ja kun Kauhajoen halki kulki maakunnan tärkein valtatie, joutuivat kau
hajokelaiset kärsimään rasituksesta enemmän kuin monet naapurinsa. 
Talvisaikaan kauhajokelaiset kuitenkin säästyivät kyydityksiltä, kun lii
kenne kulki suoraan Kurikasta Jalasjärvelle.1

Kyytijärjestelmä muuttui oleellisesti, kun kruunu vuodesta 1612 lähtien 
alkoi myöntää verovapauksia ja -helpotuksia sellaisille taloille, jotka suos
tuivat kuljettamaan matkustajia. Syntyi kestikievarilaitos. Kauhajoen 
vanhimpana kestikievarina mainitaan jo vuonna 1627 Knuuttilan talo.2 
Varsinaisen majatalon valtakirjan sekä siihen liittyvät oikeudet ja velvol
lisuudet Knuuttila sai vuonna 1641. Oikeuksiin kuului v. 1636 annettujen 
määräysten mukaan kuuden vuoden vapautus maaveroista sekä yksinoi
keus oluen ja viinan myyntiin. Velvollisuuksia taas olivat matkustajien 
säätynsä mukainen majoittaminen ja kyyditseminen seuraavaan majata
loon maksua vastaan. Knuuttilasta matkustajat saivat kyydin Kurikan 
Kylmäjyrään ja Hämeenkyröön. Matkat molempiin suuntiin olivat pitkät 
— edestakainen matka Hämeeseen 27 peninkulmaa — ja liikenne vilkasta, 
varsinkin 1640—1670-luvuilla, jolloin samaa reittiä kulki myös posti.3 
Knuuttilalle määrättiinkin pian vuonna 1649 annetun majataloasetuksen 
säätämisen jälkeen avuksi Sipi Antinpoika Aro, Kalle Tuomaanpoika Puk
kila ja Aukusti Hannunpoika Ikkelä. Heille ei myönnetty kestikievarin oi
keuksia, mutta kylläkin vapautus kyydistysmaksuista ja sotaväenotosta.4

Matka Knuuttilasta Hämeeseen oli niin pitkä, että kruunu halusi tälle 
välille lisää kestikievareita. Siinä tarkoituksessa se perusti Nummijärven 
torpan. Simo Antinpoika piti torpassa majataloa viimeistään vuodesta 
1678 alkaen, kyyditsi matkustajia Karvian Kanttiin ja Knuuttilaan ja 
nautti kaikista kestikievareille kuuluvista vapauksista.3

Tie Kanttiin oli vielä 1600-luvun lopulla niin vaikeakulkuinen, että mat
ka tehtiin ratsain. Kun Nummijärven piika Maria Erkintytär oli erään 
kerran v. 1684 palaamassa kyydistä, hän oli pudonnut hevosen selästä ja 
menettänyt lapsensa. Maria oli ollut kymmenettä viikkoa raskaana ja saa
nut kihlat, hopeanapin ja kolme valkeata runstykkiä, turkulaisen kauppi
aan rengiltä, joka oli ollut Nummijärvellä pääsiäisen pyhinä.6

Kauhajoen kolmas kestikievari perustettiin Keturiin v. 1684. Kun Kris
tiinan tie valmistui jonkinlaiseen kulkukuntoon, matkustajat alkoivat 
käyttää Keturia pysähdyspaikkanaan, vaikka se ei virallisesti ollutkaan 
kestikievari. Talon isäntä valittikin käräjillä, ettei hän saanut tarjoamas
taan kestityksestä majataloille kuuluvia vapauksia. Lautakunta puoles
taan todisti, että kestikievari oli Päntäneellä hyvin tarpeellinen, ja niin 
maaherra myönsi Keturille kestikievarin valtakirjan. Keturista oli Kari- 
joen lähimpään majataloon 2 peninkulmaa ja Knuuttilaan 1 peninkulma. 
Suurin kyyditysurakka oli silti edelleenkin Knuuttilalla, josta vietiin mat
kustajia Keturin lisäksi 2 1/2 peninkulman päähän Nummijärvelle, yhtä
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matka Teuvalle.7
Knuuttila, Nummijärvi ja Keturi säilyivät kestikievareina vuosikymme

nestä toiseen, vain isännät vaihtuivat. Vuonna 1707 Knuuttilan Juho Rein 
kuitenkin valitti, ettei hän enää kykene pitämään kestikievaria yllä, kos
ka häneltä vaaditaan aivan liian paljon kestitystä ja kyyditystä 7:4 hopea- 
talarin palkkaa ja ruodutusvapautta vastaan. Hän halusi luopua majata
lon pitämisestä, ellei saa parempaa palkkaa. Oikeus tunnusti Reinillä ole
van raskaampaa kuin kestikievareilla yleensä, sillä talon oli annetta
va ”usein 4 1/2 pnk:n kyyti, koska Nummijärven kestikievari, joka on 2 
1/2 pnk:n päässä omistaa vain kaksi huonoa hevosta, ja muutamat Reinin 
hevoset ovat menneet pilalle pitkällä kyytimatkalla” . Lisäksi Reinillä oli 
kyydit myös Kylmäjyrään ja Päntäneelle. Sota-aika oli aiheuttanut läpi- 
marssilla olevien joukkojen takia etukäteiskustannuksia, joita Rein vain 
vaivoin sai takaisin. Edelleen Knuuttilan isäntä valitti, että nimismies 
asui kaukana ja jätti hänet ilman välttämätöntä apua silloin kun sitä tar
vittaisiin. Oikeus tarjosikin kestikievarin pitoa muille, mutta kun kukaan 
ei halunnut sitä ottaa, se kehoitti Reiniä, varakkainta talollista, edelleen 
kantamaan rasitusta. Näin myös tapahtui, sillä v. 1709 nauttivat kestikie
varin palkkiota Antti Keturi 3 hopeatalaria sekä Jaakko Pertinpoika 
Nummijärvi ja Heikki Rein kumpikin 7 talaria 4 äyriä hopeaa.8

Isonvihan aikana miehitysjoukot pitivät huolen, että saivat tarvitseman
sa kyydit. Seurauksena oli mm. Keturin polttaminen. Vaikeuksista huoli

kauas Kurikkaan ja kahden peninkulman
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matta kaikki kolme kestikievaria jatkoivat toimintaansa heti, kun ma- 
jatalolaitos v. 1722 saatiin uudelleen järjestetyksi. Samat talot toimi
vat kievareina myös vuonna 1761. Aivan vuosisadan loppuvuosina syn
tyi Kauhajoelle neljäskin majatalo, kun Harja sai kestikievarin oikeu
det.9

Majatalo ei ollut isännälleen mikään kultakaivos, sillä palkkio oli 1770- 
luvun jälkipuoliskollakin vain 1 riksi 9 killinkiä. Kievarinpitäjät, mm. Ju
ho Juhonpoika Rein, vaativatkin maaherra Cederströmiltä palkankorotus
ta. Kuninkaan vakaannutettua rahanarvon ja helpotettua kaikkien raha
palkkaa nauttivien asemaa kestikievarit olivat mielestään jääneet ilman 
etuja. Ainut tapa, jolla kievarinpitäjät voivat hankkia ylimääräisiä tuloja, 
oli krouvin pito, oikeus "myydä viinaa ja olutta cannuttain ja tuopittain, 
ja ruoca calua cuin hän taita ja woi pitää". Majatalojen kanssa viinatu- 
loista kilpailivat kuitenkin monet salakapakat. Juho Rein, nimismies ja 
kestikievarinpitäjä, syytti jo v. 1725 salakapakoinnista Matti Panulaa, jo
ka oli myynyt viinaa mm. kahdelle sotilaalle. Vuonna 1738 oli syytetyn 
paikalla Matti Esanpoika Pukkila, joka piti krouvia, vaikka Knuuttilan 
kievariin oli vain 1/4 peninkulman matka. Sakkoja tuli 5 talaria hopeaa. 
Vuonna 1745 Rein taas valitti, että yksi ja toinen talollinen ja itsellinen 
pitävät olutta ja viinaa myytävänä, mistä kestikievarinpitäjät kärsivät. 
Oikeus suostui nimismiehen pyyntöön ja kielsi kaikkia muita paitsi kesti
kievareja pitämästä kaupan olutta tai paloviinaa. Krouvit eivät kuiten
kaan loppuneet.10

Kestikievareihin poikkesi silloin tällöin korkea-arvoisiakin matkamie- 
hiä. Knuuttilan kievarin tähtihetki oli 17. heinäkuuta 1752, jolloin kunin
gas Adolf Fredrik seurueineen "tuli Suomesta Hämeenmetsän yli Pohjan
maalle” . Läänin rajalla korkea-arvoista seuruetta olivat vastassa mm. 
maaherra Piper ja eversti Carpelan sekä säätyjen edustajat. Kiireinen 
matka jatkui sitten Knuuttilaan, jossa kuningas aterioi ja vietti yön. Seu- 
raavana aamuna seurue matkusti Ilmajoelle.11

Kestikievareiden asemassa ei lähes parin sadan vuoden aikana tapahtu
nut suuria muutoksia, vaikka majataloasetusta uusittiinkin aina tarpeen 
mukaan. Vuonna 1649 annettu asetus uudistettiin v. 1683. Heti isonvihan 
jälkeen mm. kyytimaksua nostettiin kuudesta kahdeksaan äyriin penin
kulmalta. Vuonna 1734 majataloasetusta muutettiin jälleen. Siinä velvoi
tettiin myös majatalon naapureita majoittamaan matkustajia, jos kestikie
varin tilat olivat täynnä. Määräys vakiinnutettiin vuoden 1766 asetukses
sa.12 Kauhajoella majoitusapua tuskin kovin usein tarvittiin, sillä Knuutti
lassa riitti yösija suurellekin joukolle.

247



Kyyditykset ja läpimarssit

Kestikievarilaitoksen järjestämisestä huolimatta talonpojat eivät koko
naan vapautuneet kyyditysvelvollisuudestaan. Aika-ajoin 1600-luvulla ja 
vuoden 1734 majataloasetuksesta lähtien säännöllisesti talonpoikien oli 
suoritettava ns. hollikyytiä, pidettävä hevosia kestikievarin palveluksessa 
tai saavuttava itse kyyditsemään matkustajia. Vuonna 1722 Erkki Tuo
maanpoika Laturi sai 3 kuparitalaria sakkoa, koska ei ollut maksua vas
taan lähettänyt hevosta kyytiin, kun maaherra matkusti Kauhajoen kaut
ta Turkuun ja takaisin.1

Myös vankikuljetukset ja sotilaiden läpimarssit olivat edelleen talollis
ten yhteisenä rasituksena. Kyytirättärillä oli oikeus ja velvollisuus kul
jettaa vangit kruununkyydillä nimismiehentalosta toiseen. Vuonna 1701 
rättäri Esa Tituksenpoika valitti, että hänen pitää kuljettaa vankeja 3—4 
kertaa vuodessa 17 peninkulman matka Peltoniemestä Hämeenkyrön ni- 
mismiehentaloon eikä hän saa kyyditystä ja ruokakin pitää itse hankkia. 
Esa pyysi oikeudelta, että saisi jättää vangit Kanttiin, jonne oli Peltonie
mestä 9 peninkulmaa. Hämeenkyrön nimismies oli suostunut siihen, jos il
majokelaiset noutavat "Suomesta Pohjanmaalle” tulevat vangit Nummi- 
järveltä, joka on 7 1/2 peninkulmaa Peltoniemestä. Nimismies ja lauta
kunta pitivät ehdotusta kohtuullisena: pitäjänmiehet ottavat "Suomesta” 
tulevat vangit vastaan Nummijärven kievarissa, kunhan hämeenkyröläiset 
tekevät Kantissa samoin. Asian lopullinen ratkaisu jäi maaherralle.

Jo seuraavana vuonna lautamies Simo Sipinpoika Aro ja Heikki Taave- 
tinpoika Yrjänäinen valittivat valtatien varrella asuvien talonpoikien puo
lesta, että he kerran toisensa jälkeen joutuivat asettamaan hevosen van- 
ginkuljetukseen saamatta siitä mitään maksua, mikä tulee kovin raskaak
si, kun nimismiehentalosta Hämeenkyröön on 17 peninkulmaa. Oikeus 
päätti, että talolliset saavat esittää laskun, jonka oikeus tarkastaa, mutta 
samalla korostettiin, että rättärillä on vapaa kyytioikeus. Sopimus hä
meenkyröläisten kanssa lieneekin toteutunut huonosti, sillä v. 1706 rättäri 
valitti jälleen 17 peninkulman kyytimatkaansa ja vaati palkkion korotta
mista 1 kapasta 1 1/2 tai 2 kappaan savulta.2

Kruununkyydillä saivat matkustaa myös valtiopäivämiehet Pohjanmaal
ta Turkuun ja takaisin, samoin kaikki valtion virkamiehet. Kun Vaasan 
hovioikeus oli v. 1776 perustettu, matkustivat sen jäsenet seuraavana ke
sänä Turusta Kauhajoen ja Kurikan kautta toimipaikkaansa. Kuljetuk
seen tarvittiin kymmenittäin myös kauhajokelaisten hevosia.3

Eniten Kauhajokea kuitenkin koettelivat sotilaskuljetukset ja läpimars
sit. Upseereille oli tarjottava hevoskyyti, mutta raskainta oli sotilaiden 
majoitus ja muonitus, jota Suur-Ilmajoen osalle tuli tavallisesti kolme päi
vää. Vuonna 1654 annetun säännön mukaan yhden sotilaan päiväannok
seksi oli varattava kannu (2,6 1) olutta tai kaljaa, kolme naulaa (1,3 kg)
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leipää, puolitoista naulaa lihaa, kalaa tai voita. Hevonen rouskutti kaksi 
kannua kauroja ja 1/12 kuormaa heiniä päivässä. Eversti tarvitsi itseään, 
seuruettaan ja tavaroitaan varten kuusi hevosta. Vuonna 1660 määrättiin 
Pohjanmaan muutkin pitäjät osallistumaan Ilmajoen talonpoikien kyydi- 
tysrasituksiin Hämeenmetsän halki. Näitä ns. tasoitusrahoja Ilmajoki sai 
muilta pitäjiltä esim. v. 1661 1 000 talaria.4

Talonpoikien suhtautuminen armeijan kuljetuksiin oli vähintäinkin vas
tahakoista. Sitä osoittaa selvästi Lapuan käräjillä vuonna 1655 esillä ol
lut tapaus. Läänin viranomaiset olivat lähettäneet Lapualle kirjelmän, jo
ka koski sekä lapualaisia että ilmajokelaisia. Kirjeessä selostettiin sota
väen läpimarssista aiheutuvien kustannusten jakamista. Molempien pitä
jien jokaisen savun tuli hankkia armeijalle leipää, voita tai kalaa ja olutta 
sekä 50 hevosta kummastakin pitäjästä. Sadalla hevosella piti armeijan 
kuormasto kuljettaa Hämeenmetsän läpi Satakuntaan. Niskuroitsijoita 
rangaistaisiin maanpettureina. Lapualaiset eivät kuitenkaan toimittaneet 
kirjettä Ilmajoelle, joten koko pitäjässä ei tiedetty sen sisältöä. Sen sijaan 
lapualaiset laiminlöivät velvollisuutensa lähettää 50 hevostaan Hämeen - 
metsään. Kelirikon vuoksi Lapuan miehet olivat kääntyneet hevosineen 
takaisin jo Seinäjoelta! Sotaväki vaati kuitenkin omansa: Ilmajoen ja 
Kauhajoen hevoset saivat vetää kuormastoja kymmeniä kilometrejä lapua- 
laistenkin puolesta.5

Suuri läpimarssi Kauhajoen halki suoritettiin v. 1679. Koko pitäjän ta
lonpojat komennettiin kyydityksiin ja muonitukseen. Se ei kuitenkaan 
riittänyt, vaan marssin jälkiselvittelyissä useilla kauhajokelaisilla oli esi
tettävänhän lasku marssin aikana sattuneista menetyksistä ja vahingoista. 
Hevosensa, arvoltaan 20 kuparitalaria, menettivät mm. Reko Klemetinpoi- 
ka Rauska ja Martti Pentinpoika Turja. Frans Erkinpoika Nummijär- 
veltä veivät saksalaiset mm. 3 rinniä heiniä, uuden satulan, piilukirveen, 
rautatangon ja kolme rekeä. Heinää menettivät myös Antti Pertinpoika 
Harja ja Matti Tyninpoika Havunen. Jaakko Niilonpoika Filppulalta vie
tiin niin ikään heiniä, 1/2 tynnyriä kauroja, kaksi venettä ja reki, minkä 
lisäksi sotilaat särkivät kaksi ovea ja vaimo sai kauhusta halvauksen. So
tilaille kelpasivat myös villasukat, ruokatavarat ja käsiraudat. Tällaisten 
menetysten pelossa ei ollut lainkaan ihme, että monet isännät jäivät kyy
dityksistä kokonaan pois, mistä hyvästä joutuivat maksamaan 6 talaria 8 
äyriä kuparia kukin.6

Tasoitusmaksujen keräys tuotti monenlaisia hankaluuksia. Vuonna 1675 
joutuivat nimismies Valentin Hannunpoika ja Matti Niilonpoika Knuutti
la vastatusten pitäjäläisiltä kerättävien kyytimaksujen jaosta. Riitaa ei us
kallettu oman pitäjän voimin ratkaista, vaan avuksi kutsuttiin puolueetto
mia asiantuntijoita mm. Oravaisista ja Laihialta. Vuonna 1683 samojen 
kestikievareiden isännät Heikki Rein ja Valentin Hannunpoika käräjöivät 
jälleen tasoituksista. Heikki kertoi sopineensa virkaveljiensä kanssa, että 
hän panee läpimarssissa 3 hevosta kyytiin pitäjän syrjäisten talojen puo
lesta ja saa siitä korvaukseksi 8 talaria kuparia hevoselta, mutta ei ollut
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saanut maksua, koska alavutelaiset sanoivat jo maksaneensa Valentin 
Hannunpojalle. Valentin määrättiin maksamaan Reinille, mitä oli sovittu, 
ja hakemaan alavutelaisilta mahdollisia omia saataviaan.7

Sotilaskuljetukset ja läpimarssit toistuivat aika ajoin ja koskivat erityi
sen raskaina valtaväylän varrella olevaa Kauhajokea, kuten Ilmajokea ja 
Kurikkaakin. Suuren Pohjan sodan aikana Heikki Rein kyllästyikin pe
rusteellisesti alituisiin kuljetuksiin ja talonpoikien vastahakoisuuteen.8 
Myös pikkuvihan ja Kustaa III:n sodan aikana talonpojat kokivat raskaa
na armeijan läsnäolon. Rauhan oloissa taas, mm. v. 1777, koko rykmentti 
palasi Viaporin komennukselta Kauhajoen läpi.9 Kovimmalle kauhajoke
laiset kuitenkin joutuivat "transportissa” Suomen sodan aikana keväällä 
ja kesällä 1808. Tuolloin sotajoukot suorastaan asuivat Kauhajoella ja ot
tivat, mitä tarvitsivat.10

Postinkuljetus

Suomi sai ensimmäisen postiasetuksensa v. 1636. Pohjanmaan posti järjes
tettiin kulkemaan Kyrönkankaan tietä v. 1644. Talvisin posti kuitenkin 
kuljetettiin talvitietä pitkin Jalasjärven kautta. Kauhajoella postinkulje- 
tusta hoiti aluksi vain Knuuttilan kestikievari, joka sai siitä hyvästä vero
vapauden v. 1649. Samoihin aikoihin Aro, Pukkila ja Ikkelä määrättiin 
Knuuttilan avuksi ja isännistä tuli postitalonpoikia. Vastineeksi talot sai
vat vapautuksen sotaväenotosta ja eräistä kyyditysmaksuista. Mainitut 
neljä taloa huolehtivat postilaukun kuljettamisesta Kurikkaan ja Hämeen
kyröön kerran viikossa molempiin suuntiin.1

Postitalonpojat tekivät valan, ja heidät varustettiin kirjelaukulla ja tor
vella sekä rintapieleen kiinnitetyllä vaakunalla. Asetuksen mukaan matka 
sai kestää jalan kaksi tuntia peninkulmalta. Laukkuun oli otettava mat
kan varrelta kaikki seudun asukkaiden kirjeet, jotka oli toimitettu posti
taloon. Tästä tavasta pyrittiin kuitenkin luopumaan, ja vuoden 1645 posti- 
järjestyksessä kiellettiin laukun avaaminen matkalla. Kieltoa rikottiin 
yleisesti, ja siksi hallitus v. 1661 määräsi postitalonpojat kantamaan ns. 
sivulaukkua, johon pantiin matkan varrelta tullut posti. Vuonna 1646 an
nettu uusi postijärjestys edellytti postinkantajalta ratsun käyttöä. Jo 
aiemmin oli postitalonpoikia määrätty ratsastamaan "niin kiireesti kuin 
on tapana niillä, joilla on kiireellistä asiaa, nimittäin laukkaa tai nelistä 
tai täyttä ravia” .

Kun postilinja v. 1644 siirrettiin Kyrönkankaan reitille, siihen oli tär
keimpänä syynä se, että tie oli rantatietä turvallisempi, sillä valtakunta 
oli sodassa Tanskaa vastaan. Postikonttoreita oli tuolloin Torniossa, Ou
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lussa, Uudessakaarlepyyssä, Vaasassa, Porissa ja Raumalla. Näistä Pori ja 
Rauma jäivät pääpostilinjan ulkopuolelle niiksi vuosikymmeniksi, jotka 
posti kulki sisämaan reittiä. Knuuttila, Ikkelä, Aro ja Pukkila kantoivat 
postia Kyrönkankaan tietä vuoteen 1676 saakka. Palkkiona he saivat 
aiemmin mainittujen vapauksien lisäksi 3 talaria manttaalilta. Kauhajoen 
postitalonpojilla oli poikkeuksellisen pitkä kantomatka, sillä tavallisesti 
yksi postinkantaja kuljetti laukkua vain yhden peninkulman.2

Lähinnä Kristiinankaupungin porvarien vaatimuksesta postireitti v. 
1676 siirrettiin kulkemaan lyhyempää, rannikon kaupunkeja paremmin 
palvelevaa rantatietä. Kauhajoelle posti kulki tämän jälkeen matkustajien 
mukana kestikievarista toiseen. Vuonna 1753 maaherra tiedusteli, voisi
vatko ilmajokelaiset palkata kirjeenkantajan kuljettamaan postilaukkua 
vai olisiko parempi, että tienvarren talonpojat veisivät laukun talosta toi
seen ja muut maksaisivat heille vaivan palkan. Pitäjänmiehet valitsivat 
edellisen vaihtoehdon. Ilmajoelle, Kurikkaan ja Kauhajoelle valittiin kah
den vuoden koeajaksi kolme kirjeenkantajaa, joille päätettiin kerätä palk
kioksi 65 kuparitalaria. Raha jaettaisiin kantomatkan pituuden suhteessa. 
Kokeilu ei kuitenkaan johtanut pysyvään järjestelyyn, sillä muutaman 
vuoden kuluttua tehtiin postinkulun jouduttamiseksi uusi suunnitelma yh
tä huonoin tuloksin. Posti kulki matkustajien mukana — jos kulki. Kau
hajoki oli jäänyt Pohjanmaan postireiteistä auttamattomasti syrjään. Kun
nollinen postinkulku saatiin järjestetyksi vasta seuraavan vuosisadan jäl
kipuoliskolla.3

Kruununpostin kuljetus näyttää kuitenkin järjestetyn säännölliseksi jo 
1700-luvulla. Sitä hoitivat kyytirättärit ja talonpoikien palkkaamat kir
jeenkantajat. Ilmajoelta Kristiinan tai Kaskisten postikonttoriin vietävä 
postilaukku kulki Kauhajoen läpi, joten kappelia koskevat esivallan kir
jeet tulivat varmasti samassa kyydissä.4
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Sodat ja sotilasrasitus

Suurvaltasotien varjossa

Väenotto ja sijaisjärjestelmä

Ruotsi-Suomi jatkoi 1500-luvun puolivälissä alkanutta suurvaltansa luo
mista sotimalla lähes yhtämittaisesti vuoteen 1660 saakka. Sodat vaativat 
jatkuvasti uusia miehiä armeijan riveihin. Mitä laajemmaksi valtakunta 
kasvoi, sitä kauemmaksi sotilaat lähetettiin taistelemaan. Vain ani har
voin armeijan rullaan joutuneet palasivat takaisin: taisteluista saattoi vie
lä selvitä hengissä, mutta kulkutautien kuolettavaa leviämistä varuskun
nissa ei voitu 1600-luvun välskärien keinoilla estää.

Väenotto tapahtui vuodesta 1627 lähtien siten, että ruodun muodosti 
kymmenen miestä, joista yksi vietiin armeijaan. Vuonna 1642 palattiin 
kuitenkin vanhaan talokohtaiseen ruodutukseen: kymmenen talon ruodus
ta yksi talo asetti sotilaan. Mieskohtaisessa ruodutuksessa sotamiehiksi 
oli otettu ensi sijassa tilatonta väestöä. Tämä taas oli johtanut siihen, et
teivät tilattomat miehet saapuneet lainkaan väenottotilaisuuksiin, vaan 
piilottelivat sen aikaa.1

Taloluvun mukainen ruodutus yleisti lopullisesti sijaisjärjestelmän sota
miesten hankinnassa. Se talo, josta sotilas armeijaan otettiin, palkkasi 
jonkun seikkailunhaluisen tai toimettoman nuoren miehen puolestaan so
tapalvelukseen. Lähtijä oli tällöin useimmiten renki tai kulkumies, mutta 
se voi olla myös vävy, isännän nuorempi veli tai poika. Vasta siinä ta
pauksessa, ettei muita miehiä ollut saatavissa tai talo ei kyennyt sellaista 
palkkaamaan, saattoi isäntä itse joutua armeijaan. Näin kävi Lauri Lau
rinpoika Juonelle, joka joutui armeijan rullaan 1674 ja palveli seuraavana 
vuonna Riiassa.2

Sotamiehen palkkaus oli aina kova rasitus sille talolle, joka joutui soti
laan pestaamaan. Siksi ruodun talot palkkasivatkin sotamiehen vuorotel
len. Näin rasitus jakaantui tasaisemmin eikä tullut aina vain suuriväki- 
simpien talojen osaksi. Vuorottelusta oli myös se hyöty, että talot voivat 
jo hyvissä ajoin ennen väenottoa palkata "sotilaspojan” , joka sitten mer
kittiin talon puolesta armeijaan.3

Millä ehdoilla Kauhajoen nuoret miehet sitten myivät itsensä armei
jaan? 1600-luvun puolivälin tienoilla useimmat aikakirjoihin jääneet pes
tit vaihtelivat 50 kuparitalarin kahta puolen nousten vuosisadan loppua 
kohti. Huippu saavutettiin suuren Pohjan sodan aikana, jolloin pesti saat

252



toi olla 200 kuparitalaria. Vuonna 1647 tuomittiin Yrjö Tuomaanpoika Se
pän sotamies Heikki Antinpoika maksamaan isännälleen takaisin pestira- 
han 30 kuparitalaria, koska Heikki oli pestautunut sotamieheksi Laihial
le. Vuonna 1666 kyröläinen Yrjö Tuomaanpoika vaati Klemetti Tuo
maanpoika Rauskalta 160 kuparitalaria, jonka tämä oli velkaa Yrjön vel
jelle sotilaan palkkana. Klemetti puolestaan väitti maksaneensa summas
ta puolet, ja hänet tuomittiinkin korvaamaan Yrjö Tuomaanpojalle vain 
80 kuparitalaria sekä todistamaan seuraavilla käräjillä väitteensä oikeak
si.4

Aina sotamiestä ei saatu palkatuksi pelkällä rahalla, vaan pestistä muo
dostui hyvinkin monimuotoinen palkkio. Vuonna 1681 Reko Sipinpoika ja 
Maria Jaakontytär käräjöivät rauenneesta sotilaan pestistä. Marian mies 
Erkki Klemetinpoika oli luvannut jäädä Reon sotilaaksi ja ottanut pestin 
2 riikintalaria ja 9 1/2 kuparitalaria, 3 sonnimullikkaa sekä henkirahoja 4 
talaria 16 äyriä. Erkki Klemetinpoika kuoli kuitenkin, ennen kuin ehti 
täyttää velvollisuuttaan Reko Sipinpojan sotilaana. Tämän vuoksi Reko 
joutui pestaamaan uuden miehen ja vaati nyt Erkki Klemetinpojan leskel
tä Maria Jaakontyttäreltä pestirahoja takaisin. Oikeus määräsi Marian 
maksamaan miesvainajansa palkkioita takaisin yhteensä 34 kuparitalaria 
16 äyriä.5

Pestirahan takaisin maksu määrättiin suoritettavaksi selvissä tapauksis
sa sopimuksen rauettua. Toisaalta palkkasotilaan hankkinut talo joutui 
myös täyttämään velvollisuutensa niin sotamiestä kuin hänen perhettään- 
kin kohtaan. Sotamiesten lesket velkoivat tuon tuostakin saataviaan kärä
jillä, jos rahoja ei muuten kuulunut. Kappalainen Eskil Stutaeus vaati v. 
1670 ilmeisesti lapualaisen Yrjö Jaakonpojan lesken puolesta Pertti Yrjön- 
poika Kyynyltä sotilaan pestirahoja 50 kuparitalaria. Oikeus määräsi Per
tin maksamaan rahat.6

Kauhajoella, kuten monissa muissakin pitäjissä, näyttää sijaisjärjestel- 
män alkuaikoina olleen tapana, että koko ruotu palkkasi silloin tällöin 
yhdessä sotamiehen. Päntäneläinen Vappu Matintytär velkoi 1668 miehen
sä Tuomas Simonpojan 50 kuparitalarin pestisaatavia mietolaiselta Yrjö 
Matinpojalta. Yrjö väitti kuitenkin, ettei Tuomas ollut hänen talonsa sota
mies, vaan koko ruodun palkkaama. Lautamiehet olivat asiasta toista 
mieltä: Tuomas oli kirjoitettu sotilaaksi Yrjön talon puolesta. Yrjö suos- 
tuikin vapaaehtoisesti maksamaan Vapulle "yksin kaikkien puolesta” 50 
kuparitalaria.7 Yrjö tuskin olisi esittänyt väitettä ruodun yhteisestä sota- 
miehestä, ellei sellaisia olisi paikkakunnalla ollut.

Sijaisjärjestelmä oli käytössä 1730-luvulle asti, eikä ruotujakolaitok- 
seen siirtyminenkään käytännössä muuttanut kovin paljon sotamiesten 
hankintaa. Sijaisjärjestelmä oli raskas velvoite kaikille osapuolille. Talo 
joutui pestirahojen vuoksi ahtaalle, vaikka sotamiehen hankkimisvuoro ei 
kovin usein tullutkaan. Sotamieheksi lupautunut taas tiesi joutuvansa 
vuosikausiksi johonkin Baltiassa tai Saksassa sijaitsevaan varuskuntaan, 
josta pääsi takaisin jos sattui. Kansa alkoikin vähitellen kyllästyä jatku-
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viin sotiin ja niistä koituviin rasituksiin. Kiukku purkaantui helposti nii
hin esivallan edustajiin, jotka olivat vastuussa uusien sotilaiden värväyk
sestä. Näin Kauhajoellakin.

Mellakka Kauhajoella 1658

Väenottotilaisuuksista tuli ajan oloon vihattuja. Armeijaan joutuneet yrit
tivät karata vielä rulliin kirjoittamisen jälkeenkin. Suuret asumattomat 
metsäseudut, kuten Hämeenmetsä, tarjosivat oivallisia suojapaikkoja niin 
sotilaskarkureille kuin rekrytointia pelkääville irtolaismiehillekin.8 Pai
kalliset siviiliviranomaiset olivat voimattomia ja ilmeisesti myös halutto
mia pyydystämään sotilaskarkureita pitkin metsiä. Kruunu perustikin 
1630-luvulla Karviaan varuskunnan, Kyrön skanssin, jonka varusväen 
tehtävänä oli pidättää sotilaskarkurit ja passittomat irtolaiset, jotka sit
ten usein joutuivat armeijaan. Skanssin päällikkönä toimi aluksi majuri 
Yrjö Yrjönpoika Svinhufvud, joka miehineen liikkui laajalla alueella Poh
janmaalla ja Satakunnassa. Vuosina 1640—1656 skanssi oli todennäköi
sesti ilman pysyvää miehitystä, mutta 1656 sinne tuli komentajaksi An
ders Jönsson ja pian hänen jälkeensä kapteeni Arvid Mikonpoika Timi. Ti- 
millä oli komennossaan 43 miestä, minkä lisäksi kahdeksan miestä oli si
joitettuna moneksi kuukaudeksi Pohjois-Satakunnan pitäjiin. Heinäkuun 
alusta 1658 vuoden loppuun skanssia johti saarnaaja Tuomas Joosepinpoi
ka, jolla oli alaisenaan kymmenen sotilasta, vääpeli, katselmuskirjuri ja 
korpraali. Kyrön skanssin toiminta lopetettiin ilmeisesti 1659.9

Skanssin toiminta lienee ollut kauhajokelaisille kovin kiusallista, sillä 
värväreistä ei liiemmin välitetty. Mieluummin talonpojat suojelivat kar
kureita turvatakseen näin työvoiman saannin. Sotaväenottoa kohtaan tun
temansa vastenmielisyyden kauhajokelaiset purkivat rakuunakapteeni Ar
vid Mikonpoika Timiin.

Kenraalikuvernööri Gustaf Horn lähetti syksyllä 1658 kapteeni Timin 
vangitsemaan Hämeenmetsään ja Kauhajoelle pesiytyneitä sotilaskarku
reita ja värväämään samalla uusia miehiä armeijaan.10 Kauhajokelaiset 
saivat vihiä Timin saapumisesta, koskapa osasivat varautua parikymmen- 
päisellä miesjoukolla hänen tuloonsa. Jo pari vuorokautta ennen kaptee
nin ja hänen miestensä saapumista olivat vastaanottajat asettuneet maa
kunnan rajan tuntumaan odottamaan tulijoita. Miesjoukko koostui pääasi
assa Kauhajoen talonpojista, mutta joukon johtaja oli v. 1655 virasta ero
tettu pappi Sigfridus Nicolai, Knuuttilan talon poika. Knuuttilat olivat 
muutenkin joukolla matkassa, sillä johtajan veli Jaakko Niilonpoika ja 
lanko, Aron talon isäntä Sipi Antinpoika olivat myös väijymässä kapteeni 
Timin ja luutnantti Nandelstadin johtamaa rakuunaryhmää. Timi ratsasti 
läpi Hämeenmetsän ja sai värvätyksikin joitakuita rakuunoja. Timin saa
vuttua maakunnan rajan yli Kauhajoen puolelle11 ja asetuttua miehineen 
ja vasta värvättyine rakuunoineen lepäämään hyökkäsivät väijytyksissä
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olleet talonpojat Sigfridus Nicolain johdolla hänen kimppuunsa. Synty
neessä tappelussa kauhajokelainen Yrjö Tuomaanpoika, jolla oli entuudes
taan tilillään raumalaisen kauppiaan ryöstö, löi hajalle kapteeni Timin 
pistoolin ja miekan, joita tämä käräjöi vielä vuosien kuluttua takaisin. 
Aseistuksensa menettänyt kapteeni ja luutnantti Nandelstad mukiloitiin 
niin pahoin, "etteivät koskaan saaneet entistä terveyttään takaisin” . Vär
vätyt rakuunat käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja juoksivat karkuun. Pa
koon yrittivät myös muutamat hyökkäykseen osallistuneet miehet mm. Yr
jö Tuomaanpoika.12

Mellakkaan osallistuneet joutuivat vastuuseen teostaan. Käräjiä käytiin 
useaan otteeseen vuoteen 1665 saakka. Ilmajoen kihlakunnanoikeus ja 
Turun hovioikeus langettivat kapinoitsijoille selkeät tuomiot: pääsyylliset 
tuomittiin kuolemaan, muut sakkoihin ja sotapalvelukseen. Kuolemantuo
mion saivat kapinan johtaja Herra Sigfrid Nicolai, hänen veljensä Jaakko 
Niilonpoika Filppula sekä Lauri Tuomaanpoika Pukkila, Heikki Tuo
maanpoika Filppula, Pentti Brasiesen, Juho Teofiiluksenpoika, Matti Ta- 
janu 1. Taijanen ja Yrjö Tuomaanpoika. Kuningas Kaarle XI antoi kuiten
kin armon käydä ja muutti kuolemantuomiot paremmin valtakunnan etua 
palveleviksi sakkorangaistuksiksi. Sakot vaihtelivat 100 hopeatalarista 
200 hopeatalariin. Lisäksi syylliset määrättiin armeijaan, varakkaimmat 
rakuunoiksi.

Kymmenen muuta mellakkaan osallistunutta tuomittiin kukin 50 hopea- 
talarin sakkoon ja armeijaan. Nämäkin olivat tunnettuja kauhajokelai
sia: Sipi Simonpoika, joka lienee ollut Laurusen isännän veli, Pertti Si- 
pinpoika Yrjänäinen, Antti Yrjönpoika Keturi, Laurusen vanhaisäntä Si
mo Matinpoika, Aron talon isäntä ja postitalonpoika Sipi Antinpoika, Yr
jänäisen vävy, lukkari Sakari Tuomaanpoika, postitalonpoika Aukusti 
Hannunpoika Ikkelä, Erkki Yrjönpoika Kokko, Klemetti Heikinpoika 
Heikkilä ja Matti Pertinpoika Kyyny. Yhteisvastuullisesti tuomittujen oli 
lisäksi maksettava 200 hopeatalaria kipurahoja kapteeni Timille ja luut
nantti Nandelstadille. Kaikki 18 tuomittua voivat maksaa sakkonsa myös 
kujanjuoksulla.13

Tuomitut joutuivat sakkojensa takia taloudellisesti lujille. Monella oli 
rästejä maksamatta vielä 1660-luvun lopussakin. Kukaan tuomituista ei 
sen sijaan joutunut armeijaan, mutta Jaakko Niilonpoika Filppula joutui 
palkkaamaan sotilaan.14

Kauhajokelaisten omavaltainen menettely kruunun värväreitä kohtaan 
osoitti sotarasituksen ylittäneen talonpoikien sietokyvyn. Kapteeni Timiin 
purkautunut suuttumus ei tuonut kuitenkaan minkäänlaista helpotusta, 
päinvastoin. Sakot olivat kovat ja pitivät muutamia taloja vaikeuksissa 
useita vuosia. Kauhajokelaiset eivät silti näytä pitäneen mellakkaan osal
listujia kovinkaan suurina rikollisina, sillä esim. Jaakko Niilonpoika Filp
pula nimitettiin lautamieheksi pian sen jälkeen, kun hän oli selvinnyt sa
koistaan.15
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Suurvaltakauden soturit

Kauhajokelaiset jalkaväen sotilaat kuuluivat v. 1626 perustetun Pohjan
maan rykmentin Ilmajoen komppaniaan. Kolmikymmenvuotisessa sodassa 
rykmentti osallistui Pohjois-Saksan valtaukseen ja miehitykseen. Kuului
sissa Breitenfeldin, Lechvirran ja Lutzenin taisteluissa kauhajokelaisia 
tuskin oli mukana ratsuväessä palvellutta Yrjö Mikonpoikaa ehkä lukuun
ottamatta, sillä pohjalaisten majapaikka 1631—34 oli Wismar ja tehtävä
nä turvata pääjoukon yhteydet Ruotsiin. Sodan loppuvaiheissa Pohjan
maan rykmentti osallistui mm. suuret tappiot vaatineeseen Leipzigin tais
teluun v. 1642, mutta vietti muuten pääasiassa varuskuntaelämää Saksas
sa ja Ruotsissa. Kulkutaudit surmasivatkin miehiä enemmän kuin varsi
naiset taistelut. Kolmikymmenvuotisen sodan päätyttyä rykmentti kotiu
tettiin v. 1649. Kauhajokelaisten kohtalo oli sodassa ollut sama kuin mui
denkin: Saksasta palanneista ei ole tietoja säilynyt.16

Lyhyenä rauhankautena Pohjanmaan rykmentti suoritti varuskuntapal- 
velua pääasiassa Inkerinmaalla. Osa sotilaista oleskeli kuitenkin kotiseu
dullaan. Kauhajokelaisista olivat v. 1654 kotonaan Havusessa Matti Lau
rinpoika, Arossa korpraali Erkki Antinpoika, Rahkossa Lauri Tanelinpoi- 
ka ja Keturissa Frans Sipinpoika. Lisäksi Päntäneellä asui vanha sotilas 
Erkki Tuomaanpoika, joka saattaisi olla vaikka kolmikymmenvuotisen so
dan veteraani.17

Kaarle X Kustaan sodassa 1655—1660 Pohjanmaan rykmentti osallistui 
venäläisiä ja puolalaisia vastaan käytyihin taisteluihin Kuurinmaalla ja 
Preussissa. Samaan aikaan Ruotsi-Suomi soti myös Tanska-Norjan kans
sa. Näihin taisteluihin osallistui Pohjanmaalta vain uusia rekryyttejä, joi
den joukkoon ei vuosina 1658—59 liittynyt yhtään kauhajokelaista.18 
Kaikkien kolmen sodan päätyttyä Pohjanmaan rykmentin pääosa jäi suo
rittamaan varuskuntapalvelua Riikaan. Vain muutamina vuosina 1670- 
luvulla rykmentin miehiä osallistui taisteluihin Brandenburgia ja Tanska- 
Norjaa vastaan. Muuten 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat rau
hallisia ja sotamiehilläkin oli suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä 
kuin valloitussotien aikana.

Väenottoja järjestettiin rauhallisinakin aikoina vähintään joka toinen 
vuosi, mutta usein joka vuosikin. Vähäväkisestä Kauhajoen kappelista ei 
kuitenkaan jokaisessa väenotossa rekrytoitu miehiä. Vuonna 1675 oli Poh
janmaan rykmentissä kahdeksan kauhajokelaista. Heistä seitsemän palve
li Riian varuskunnassa, ja vain Jaakko Niilonpoika Filppulan samana 
vuonna palvelukseen astunut sotamies Klemetti Pertinpoika oli kotona.

Sotilaaksi ryhtyminen merkitsi yleensä myös sotilaana pysymistä. Vuon
na 1657 armeijan rullaan kirjattu Juha Heikinpoika Könnö suoritti varus
kuntapalvelua Riiassa vielä 18 vuotta myöhemminkin. Matti Yrjönpoika 
Turja taas oli ehtinyt palvella isänsä talon puolesta vuoteen 1675 mennes
sä jo kymmenen vuotta. Karkaaminen olikin lähes ainut tapa päästä ar
meijasta elävänä eroon, jos sotilaselämä kävi kestämättömäksi. Tähän kei

256 16



noon turvautui mm. Yrjö Tanelinpoika Liuko. Riviin ei kuitenkaan saanut 
jäädä aukkoja, ja niin Yrjö Tanelinpojan kauhajokelainen appi Sipi Yrjön- 
poika joutui vastaamaan vävynsä puolesta Ruotsi-Suomen turvallisuudes
ta ainakin 15 vuoden ajan.19

Sijaisjärjestelmästä johtui, että suurvaltasotien kauhajokelaiset sotamie
het olivat suureksi osaksi varattomia nuoria miehiä, jotka pestirahojen 
houkuttelemina olivat valmiit myymään itsensä armeijaan. Ainoastaan 
kaikkein vaikeimpina aikoina joutui joku isäntäkin sotilaaksi. 1670-luvun 
puolivälissä vain Juonen talon isäntä Lauri Laurinpoika palveli Riiassa; 
Turjasta oli palveluksessa poika. Valtiovallan mielestä tilaton väestö oli
kin armeijaan kaikkein joutilainta, sillä talot tarvitsivat isäntänsä, että 
veronmaksukyky säilyi.20

Suuri Pohjan sota ja isonvihan aika

Suurvaltasotien aikana 1550—1660 Ruotsi-Suomi oli laajentunut suurval
laksi naapurien kustannuksella ja niiden tuolloista heikkoutta hyväksi 
käyttäen. Seurauksena oli, että kauaksi etääntyneiden rajojen sisäpuolella 
Ruotsi-Suomen taloudelliset voimavarat ja väestöresurssit eivät kasva
neetkaan niin nopeasti, kuin kostoa odottavien naapurien kannalta olisi 
ollut tarpeen: Ruotsi-Suomi oli 1700-luvulle tultaessa sotilaallisesti hei
kentyneenä ja muutaman vuoden takaisten kato- ja nälkävuosien rasitta
mana jäänyt yksin vihollistensa kanssa. Suurvallan romahdus tapahtuikin 
nopeasti suuressa Pohjan sodassa, jota Ruotsi-Suomi kävi vuodesta 1700 
lähtien etupäässä Venäjää, mutta myös Tanskaa, Puolaa ja paria saksa
laista ruhtinaskuntaa vastaan. Sotaa käytiin ensin kymmenkunta vuotta 
Suomen rajojen ulkopuolella, pääasiassa Baltiassa ja Puolassa. Pultavassa 
Ruotsi-Suomi kärsi suuren tappion v. 1709, ja sen jälkeen oli vain ajan 
kysymys, milloin Venäjän armeija ylittää Suomen rajat. Vuonna 1710 vi
hollinen valtasi Viipurin, ja 1714 Suomen armeija kärsi tappion Napuella. 
Tästä alkoi venäläisten miehityskausi, isoviha, jota kesti aina vuoteen 
1721 saakka. Uudenkaupungin rauha sinetöi Ruotsi-Suomen suurvalta- 
kauden päättymisen.

Kauhajoki koki pitkän sodan rasitukset sotaväen varustamisena, kova
na verotuksena ja vihollisen hävityksinä, mutta selvisi silti suhteellisen 
vähin vaurioin. 17
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Raskaat sotavuodet

Suuren Pohjan sodan alkuvuosina Kauhajoella elettiin 1600-luvun lopun 
nälkävuosien jälkeistä elpymisen kautta. Näin siitä huolimatta, että ka
dot, uudet sotaverot ja sotaväenotot rasittivatkin väestöä. Vuoteen 1714 
mennessä vain kolmena vuonna ei tarvinnut lähettää uusia rekryyttejä 
taisteluihin. Tavallisista rauhan aikaisista ruotuvahvuuksista otetut mie
het eivät riittäneet, vaan ruotujen oli kustannettava ylimääräisiä sotilaita. 
Näin tapahtui mm. v. 1700, jolloin kolme ruotua yhdessä hankki sotilaan 
armeijaan.1

Sodan alkuvuosina armeijaan joutuneet sotilaat lähetettiin Pohjanmaan 
rykmenttiin, jonka asemapaikkana oli Riika kaukana Baltiassa. Sodan al
kaessa oli kauhajokelaisista Riiassa ainakin Päntäneen Pentilän poika Si
pi Erkinpoika. Kaatumisensa varalta hän oli jo v. 1692 teettänyt vaimol
leen Vappu Pertintyttärelle testamentin, joka sodan alettua vahvistettiin 
käräjillä. Sipi oli pestautunut armeijaan appensa Pertti Simonpoika Hal- 
kon talon puolesta. Testamentti turvasi Vappu Pertintyttären perintöoi
keuden miehensä kotitilaan, mikäli Sipi Erkinpoika kaatuisi.2

Jo ensimmäisinäkin sotavuosina rekryyttejä oli otettava talonpoikien 
perheväestä. Vuonna 1701 lähti Enosta sotilaaksi isännän veli Jaakko 
Vilpunpoika ja Kosken talo lähetti poikansa armeijaan. Tuomas Kaura 
sen sijaan oli onnistunut palkkaamaan sotilaan talonsa ulkopuolelta ja 
joutui tästä hyvästä toimittamaan suusanallisesti lupaamansa lehmän so
tamiehen vanhalle äidille Kerttu Erkintyttärelle.3

Sodan seuraukset alkoivat näkyä toden teolla vuosien 1707 ja 1708 ai
kana. Seuraavassa väenotossa v. 1709 astuivat armeijaan isäntämiehet 
Erkki Reonpoika Rauska ja Matti Erkinpoika Penttinen. Kotitalostaan 
lähti matkaan myös Heikki Matinpoika Laurunen. Kaksi muuta rekryyt- 
tiä olivat vielä palkkamiehiä. Vuonna 1710 saatiin palkatuksi viisi sotilas
ta kuuden muun ollessa talojen omia miehiä. Isäntiä olivat Paavo Rahko 
ja Mikko Kyyny, Matti Juhonpoika Turja ja Tuomas Martinpoika Marttila 
olivat isäntien veljiä. Matti Yrjönpoika oli Kosken vävy ja Erkki Harja ta
lon poika. Paavo Rahko joutui sotaan, vaikka talosta oli palkattukin mies 
armeijassa. Sorvarin isäntä Erkki Nisiuksenpoika rekrytoitiin 1712, jol
loin hän jätti velkaisen talonsa.4

Sotaanlähtö ei ollut miellyttävä komennus, ja tuon tuostakin sattui nis
koittelua ja karkaamisia. Jo vuonna 1700 oli muuan sotilaskarkuri Yrjö 
Erkinpoika Hämeenkyröstä vastaamassa Uudenkaarlepyyn käräjillä anta
mastaan lausunnosta, jonka mukaan Kauhajoen lukkari Juho Pekanpoika 
Langius olisi kirjoittanut hänelle väärennetyn passin ja saanut siitä 15 ku- 
pariäyriä. Syyte jäi toteen näyttämättä. Sen sijaan asian myöhemmässä 
käsittelyssä Yrjö Erkinpoika todettiin irtolaiseksi. Hän siis joutaisi hyvin 
sotapalvelukseen.5

Rekryyttien katselmustilaisuus oli sotamiestarjokkaalle viimeinen mah
dollinen hetki välttää armeijaan joutuminen. Mahdollisuutta käytettiinkin
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siinä määrin hyväksi, että tarkastukset alettiin pitää Vaasan edustalla ole
valla saarella. Varotoimista huolimatta Matti Matinpoika Kiviluoman so- 
tamiesehdokas Antti Matinpoika pääsi pakoon tarkastuksesta. Kiviluoma 
oli varustanutkin miehensä asiaankuuluvalla tavalla antamalla Antti Ma- 
tinpojalle 6 talaria pestirahaa, takin, huopahatun, sukkaparin ja mustat 
kengät. Antti piti kuitenkin parempana karata kuin lähteä sotaan.6

Kun sotamiehiä oli yhä vaikeampi saada palkatuksi taloihin, yritettiin 
heitä lainatakin. Se joka oli onnistunut hankkimaan taloonsa rekryytiksi 
kelpaavan nuorukaisen, saattoi lainata hänet sotamiehen asettamisvuoros- 
sa olevalle ruotutoverilleen. Tämä taas hankki tilalle uuden sotamiehen. 
Mm. Heikki Yrjänäinen sai Arvi Harjalta lainaksi sotilaan, joka meni ar
meijaan. Vastavuoroisesti Heikki pestasi Harjalle uuden miehen 4 karolii
nilla, mutta tämä ei Harjaa tyydyttänyt, koska sotamies Erkki Niilonpoi- 
ka oli Harjan palveluksessa ja asui Harjalla eikä Yrjänäisellä, kuten oli 
sovittu. Oikeus määräsi tässä tapauksessa Heikki Yrjänäisen huolehti
maan mm. Erkki Niilonpojan ruuasta.7

Valtakunnan jatkuva sotatila aiheutti ennen kaikkea taloudellisia vai
keuksia. Verokuorma kasvoi tavallista suuremmaksi. Tavanomaisten, jo
kavuotisten verosuoritusten lisäksi kruunu vaati moneen otteeseen yli
määräisiä veroja, kyydityksiä, muonahankintoja ym. Vuonna 1708 talon
poikien suoritettavana oli 11 erilaista veroa. Vuodesta 1699 alkaen oli 
kannettu rasittavaa apuveroa eli kontribuutiota kaksi hopeatalaria mant
taalilta. Rengit maksoivat talarin ja piiat puoli talaria. Palkollisten kans
sa yhtä paljon maksoivat itsellismiehet ja -naiset. Kontribuutioon verrat
tava oli myös ns. sotilaiden kauttakulkuvero: kaksi hopeatalaria manttaa
lilta. Kauttakulkuveroa maksoivat myös papit. Vuonna 1702 tuli uusia 
määräyksiä, joiden mukaan mm. sotilaat joutuivat maksamaan kymmenes
osan palkastaan kruunulle. Kontribuutio taas kannettiin v. 1704 kaksin
kertaisena.8

Sodan pitkittyessä sotilaiden varustehankinnat ja tavarakuljetukset 
muodostuivat ylimääräisiksi veroiksi, koska valtio ei pystynyt maksa
maan suorituksista korvauksia. Tällaisessa asiassa Juho Rein kääntyi 
maaherran puoleen pyytäen maksua siitä, että hän oli antanut läpikulku
matkalla olleiden sotilaiden laiduntaa 195 hevostaan kahden vuorokau
den ajan maillaan.9

Vuonna 1711 Etelä-Pohjanmaan oli ruokittava Savossa olevia joukkoja 
3000 tynnyrillä viljaa. Lisäksi taloista piti irrottaa lihaa ja voita sekä kul
jettaa tavarat omin neuvoin määränpäähän. Kauhajokelaisten oli oltava 
niiden 150 hevosmiehen joukossa, jotka komennettiin Ilmajoelta ja Lai
hian seudulta Lapualle vastaanottamaan Vaasasta saapuvaa kuormastoa: 
”Ja on Teidän, vallesmannin, ankarasti käskettävä Ilmajoen talollisia ole
maan siellä vastassa hevosinensa, renkeinensä ja eväinensä.” Kuormasto 
eli "mitä oli saatu kokoon haalituksi” oli kuljetettava Lapualta Rautalam- 
mille saakka. Tarvittavaa ruokamäärää oli vaikea kerätä yhtäkkiä talolli
silta. Sen vuoksi maaherra kirjoittikin kruununvoutina tehtävää hoita

259



maan joutuneelle Anders Aurinille: ”Kun Te ette voi niin nopeasti saada 
pitäjistä kootuksi äskettäin vaadittua jyväveroa, niin lainataan kruunun- 
aitoista 400 tynnyriä, ja koetetaan korvata tämä otto koottavalta apuve- 
rolla mikäli inhimillistä ja mahdollista on. Jumalan haltuun.” Kyseistä 
apuveroa kauhajokelaiset maksoivat enimmäkseen ruisjauhoina, ohrina ja 
lihana.10

Pohjois-Pohjanmaa joutui sotanäyttämöksi v. 1712. Tämä aiheutti taas 
uusia suorituksia armeijan hyväksi. Maaherra Lorenz Clerck joutui anta
maan useaan otteeseen määräyksiä tukea muonavaroin Kajaanin seudulla 
taistelevaa Oulun rajavartiostoa. Pariin otteeseen kannettiin juuri Ilma
joen pitäjässä tähän tarkoitukseen manttaalin ja puolen manttaalin taloil
ta 20 hopeaäyriä ja pienemmiltä 10 hopeaäyriä. Jokaisen oli varallisuuten
sa ja mahdollisuuksiensa mukaan luovutettava veronkerääjille lisäksi vil
jaa, lihaa tai kalaa. "Tämä saatetaan tiedoksi kehoittaen kutakin sitä mie- 
leisemmin suorittamaan tätä veroa, koska se tulee heidän omaksi turvak
sensa ja he sen tähden saavat olla rauhassa, kotona hoitaa toimiansa ja 
elinkeinoansa, kun muutoin vihollisen tämän tästäkin uhkaavan ja pelät
tävän hyökkäyksen ja hävityksen vuoksi jokaisen täytyisi olla alituisesti 
lähtövalmiina, mikä aiheuttaisi enemmän haittaa ja kuluja. Tätä kaikki 
asianomaiset noudattakoot.” 11 Maaherra vetosi selvästi pelkoon, että tais
telutoimet saattaisivat levitä Etelä-Pohjanmaalle, verovelvollisten kotiseu
dulle, ellei armeijalle annettaisi riittävästi sen tarvitsemaa tukea. Talon
poikien oli siis syytä valita kahdesta pahasta pienempi — ylimääräinen 
vero. Kiireellisesti kerättävä avustus voitaisiin sitä paitsi myöhemmin vä
hentää muista ulosteoista. Uutta apuveroa Oulun rajavartioston hyväksi 
saatiinkin kerätyksi v. 1712 20 Kauhajoen ja 7 Päntäneen talosta.12

Mistä vain verottaa voitiin, se myös tehtiin. V. 1712 kannettiin ylelli
syys vero a mm. tulisijoista, katetuista ja puoleksi katetuista vaunuista, pe
ruukeista ja fontangeista eli naisten muodissa olevista hiuslaitteista, erik
seen säätyläisnaisilta ja erikseen piioilta. Paljon valtion pohjaton pussi ei 
ylellisyysverosta täyttynyt, sillä koko Ilmajoella oli verotettavaa ainoas
taan 29 tulisijaa ja 1 kiesit! Tuotto kruunulle oli 9 talaria 2 äyriä.13

Kontribuutio ja kauttakulkuvero lakkautettiin v. 1712, mutta tilalle 
säädettiin prosenttimääräinen omaisuusveron luonteinen lisävero, jota oli 
tarkoitus kantaa kaksi kertaa vuodessa yhteensä 2 %  omaisuudesta. Veroa 
ei kuitenkaan ehditty kerätä kuin osittain, koska sota jo v. 1713 läheni 
uhkaavasti Etelä-Pohjanmaata.14

Vuosien kuluessa verorasitus oli kasvanut niin suureksi, etteivät talot 
siitä enää tahtoneet selvitä. Sodan alkuvuosina Kauhajoki oli kuulunut 
niiden muutamien paikkakuntien joukkoon, joissa asutustoiminta vielä 
jatkui ja väkiluku kasvoi. Mutta 6—7 sotavuoden jälkeen alkoivat niin 
vanhat perintötalot kuin uudistilatkin olla vaikeuksissa: verot jäivät räs
tiin. Vuonna 1708 oli Kauhajoen jokaisella talolla maksamattomia veroja 
vuosilta 1698—1707 yhteensä 896:26 hopeatalaria. Koko Ilmajoen pitäjän 
rästit olivat yhteensä 7534 talaria, joten Kauhajoki oli selviytynyt suhteel
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lisen hyvin. Vuoteen 1704 mennessä maksamattomia veroja olikin kerty
nyt vain 170 talaria, mutta sen jälkeen rästit lisääntyivät lähes 200 talaril- 
la vuodessa, kunnes 1707 kasvu oli jo 333 talaria.15

Rästien suuruus vaihteli muutamasta talarista useisiin kymmeniin tala- 
reihin. Päntäneen taloista velkaantuivat eniten Talvitie ja Uuro. Kappelin 
suurimmat rästit olivat kertyneet Kaappo Ikkelälle, jolla oli verovelkaa 
64 talaria. Esa Pukkilan rästit olivat 44 talaria. Rästien peittämiseksi kan
nettiin erilaisia veroja, joilla v. 1708 saatiin kokoon Kauhajoen taloista 
yhteensä 136 talaria. Kokonaan jäi veroja maksamatta vuosilta 1698— 
1707 noin 760 talaria. Seuraavina vuosina verotus yhä kiristyi ja maksuja 
jäi rästiin etenkin vuosilta 1712 ja 1713, jolloin talolliset eivät maksaneet 
juuri mitään prosenttimääräisestä kontribuutiosta. Heillä ei ollut tuolloin 
sen enempää rahaa kuin halujakaan maksaa ulostekoja. Kruunu helpotti 
vihdoin tilannetta antamalla anteeksi kaikki vuotta 1708 vanhemmat räs
tit.16 Kruununrästien lisäksi jäi talollisilta maksamatta myös kaupunkilas- 
kuja.17

Selvimpiä osoituksia ajan kovuudesta olivat autioituneet talot. Veron- 
maksukyvyttömyyden vuoksi monen talon isäntäväki vaihtui. Jo vuonna 
1707 Piiparin ja Laurusen isännät joutuivat luopumaan taloistaan. Kuu
tissa kävi seuraavana vuonna samoin, ja v. 1712 siirtyi Juoni uusiin kä
siin. Muurahainen otettiin autioitumisen jälkeen viljelykseen v. 1706, mut
ta oli v. 1710 uudelleen veronmaksukyvytön, koska isäntä lähti armeijaan. 
Samoin kävi Möykylle, Tarkalle ja Teevahaiselle, jotka kaikki asutettiin, 
mutta autioituivat taas. Sorvari autioitui isännän lähtiessä sotapalveluun 
v. 1712. Edellisten lisäksi olivat sodan aikana eripituisia aikoja autioina 
myös Kyyny, Talvitie, Käyrä ja Uuro Päntäneeltä sekä Rahikka, Koivunie
mi ja Rauska Kauhajoelta. Rahko taas vaihtoi sodan kestäessä omistajaa 
5—6 kertaa. Juho Rein puolestaan otti Rauskan talon haltuunsa v. 1710, 
ja talosta tuli taas nopeasti maksukykyinen.18

Kauhajoen yleistilanne ei ollut kehuttava, kun sen väestö vuoden 1713 
lopulla valmistautui puolustamaan kotiseutuaan. Maaherra Clerckin joh
dolla oli harjoitettu nostoväkeä maanpuolustukseen. Talvella 1713 maa
herra toteutti ns. viisikkäiden asettamisen, jolloin viisi taloa varusti yh
dessä sotamiehen armeijaan. Syyskuussa tilanne oli jo niin kireä, että 
Pohjanmaan etelärajalle asetettiin viisikkäiden vartio.19

Lokakuussa 1713 pääarmeija kärsi tappion Pälkäneellä. Heti tämän tul
tua tiedoksi komennettiin Pohjanmaan miehet maakunnan etelärajalle 
Närpiöön, josta heidät kuitenkin peräännytettiin Sulvalle. Muutamaa päi
vää myöhemmin Armfeltin johtama armeija marssi Hämeenkyröstä Etelä- 
Pohjanmaalle ja otti maakunnan vartioinnin vastuulleen. Marraskuussa 
1713 n. 400—500 vihollisen ratsuosasto eteni Kyrönkankaan tietä Kurik
kaan ja toinen pienempi osasto Nummijärvelle. Sekä Kurikkaan että Kau
hajoelle johtaville teille oli asetettu etuvartiot, joihin "väkivaltaiset tie
dustelijat” törmäsivät. Nummijärvellä kornetti Zalekinin johtama vihol
lisosasto voitti etuvartion, mutta perääntyi sen jälkeen. Samoin tapahtui
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Kurikan suunnalla.20
Kauhajoen nostomiehet kuuluivat vuoden 1713 lopussa ja 1714 alussa 

noin 200 Suur-Ilmajoen miehen joukkoon, jota johtivat ylioppilaat Gab
riel ja Israel Peldan. Joulun aikana osasto oli ilmeisesti hajautettuna osit- 
tan Lapväärtin—Närpiön suunnalle, osittain Kurikkaan ja Kauhajoelle.21

Venäläiset saivat hyökkäysvalmistelut tehdyksi tammikuussa. Helmi
kuun 7. päivänä 1714 Hämeenkyröön keskitetyt 8500 venäläissotilasta läh
tivät ruhtinas Galizinin johdolla vaikealle marssille Kyrönkankaan talvi
tietä kohti Pohjanmaata ja Kurikkaa. Armfelt puolestaan oli vetänyt 
omat joukkonsa jo vuoden alussa Isoon- ja Vähäänkyröön. Niinpä Ilma
joen pitäjän "paras miesväki" komennettiin Kurikkaan vihollista vastaan. 
Helmikuun 15. päivänä miehet lähtivät kohti Luovankylää, mutta törmä
sivät jo Ikarin taipaleella viholliseen. Muutaman miehen menetettyään 
nostoväki luopui taistelusta. Venäläiset jatkoivat matkaansa Isoonkyröön, 
mutta Ilmajoen miehistä vain Peldanin veljekset ja muutama ratsumies 
lähtivät viemään pääarmeijalle sanaa uhkaavasta vaarasta. Ilmajoen "pa
ras miesväki” oli tehnyt ratkaisunsa ylivoimaisen vihollisen edessä. Koti
seudulle jääminen pelasti Kauhajoen ja Ilmajoen miehet kärsimästä täy
dellistä tappiota ja tuhoa Napuella.22

Kauhajokelaiset suuressa Pohjan sodassa

Suuren Pohjan sodan syttyessä kauhajokelaiset sotamiehet olivat Pohjan
maan rykmentin mukana Riian varusväkenä Liivinmaalla. Siellä ryk
mentti joutui heti sodan alussa vastakkain puolalaisten kanssa, mutta sen 
jälkeen pohjalaiset saivat olla sivussa suurista taisteluista. Tappiotkin ai
heutuivat pääasiassa kulkutaudeista, jotka alituisesti vaivasivat varuskun
tia. Myös uudet rekryytit lähetettiin sodan alkuvuosina Baltiaan. Yksityis
kohtaisia tietoja kauhajokelaisten sotamiesten vaiheista noilta ajoilta ei 
kuitenkaan ole. Sen sijaan tiedetään, että Pohjanmaan rykmentin toinen 
pataljoona tuhoutui pitkän marssin päätteeksi Pultavassa 1709 ja Riikaan 
jäänyt pataljoona täydennettynä uusilla rekryyteillä koki vähän myöhem
min saman kohtalon.23

Riikaan lähetettyjen täydennysmiesten joukossa näyttävät olleen myös 
Kauhajoen viisi rekryyttiä vuodelta 1709. Ainakin Mattilan talon sotilas 
Yrjö Sipinpoika ja Laurusen sotilas Heikki Matinpoika passitettiin Rii
kaan. Kauhajoelle jääneet vaimot eivät kuulleet miehistään lähes kahteen
kymmeneen vuoteen mitään. Ainut, jolta miesten kohtaloa voitiin käräjil
lä v. 1728 tiedustella, oli eron saanut kauhajokelainen sotilas Tuomas Vil- 
punpoika, mutta hänkään ei tiennyt miesten kohtaloa, koska oli ollut 
poissa Riiasta v. 1709. Tietojen puuttuessa Yrjö Sipinpojan ja Heikki Ma- 
tinpojan oletettiin kuolleen, mikä vaimojen pyynnöstä merkittiin käräjä- 
pöytäkirjaan.24

Tuomas Vilpunpoika lienee yksi niitä harvoja, jotka palasivat Riiasta ta
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kaisin kotiseudulleen. Tuomas säilytti henkensä, koska hän ei ilmeisesti 
joutunut lainkaan mukaan Riian puolustustaisteluihin, joissa suurin osa 
linnoituksen varusväestä sai surmansa tai joutui vangiksi kaupungin an
tautuessa venäläisille.25

Pultavan tappiollisen taistelun jälkeen venäläiset etenivät jo maalis
kuussa 1710 Viipurin edustalle. Tieto sodan lähenemisestä sai Pohjan
maan viranomaiset liikkeelle: esivalta päätti lähettää Viipurin avuksi ta- 
lonpoikaisnostoväkeä. Retkelle komennetut 2609 pohjalaisnostokasta ko
koontuivat juhannusaattona 1710 Ilmajoelle ja Kauhajoelle mukanaan 
kuukauden muona. Jo aiemmin miehille oli jaettu vilja-avustukset: kappa 
ruista ja viisi kappaa ohria. Talonpoikien lisäksi nostokkaisiin kuului 
mm. pappeja ja nimismiehiä. Päällikkyys oli uskottu kihlakunnantuomari 
Jonas Mollinille.26

Jo alun alkaen olivat muutamien pitäjien miehet, lähinnä närpiöläiset, 
vastustaneet koko nostoväkihanketta ja lietsoneet kapinahenkeä. Tähän 
oli syynä huono muonatilanne ja se, ettei maaherra Clerck itse astunut ri
viin. Juhannuksena Kauhajoelle leiriytyneet Närpiön miehet tulivat myös 
kauhajokelaisten leiriin ja "koettivat johtaa tämän pitäjän miehiä uskot
tomuuteen ja vastahakoisuuteen sekä saada heidät kääntymään kotiin’’ . 
Reko Toivakka, Heikki Matinpoika Laurunen ja Tuomas Laturi sekä Hen
rik Peldan, Matti Lusa ja Matti Koivisto nähtiin puhelemassa närpiöläis- 
ten kanssa, mutta kapinanlietsojia he eivät olleet — ainakaan myöhem
min käydyn käräjöinnin mukaan. Kihlakunnantuomari Jonas Mollin kii
ruhti kapinahankkeista kuultuaan närpiöläisten leiriin Kauhajoelle ja lu
ki purnareille ankarat sota-artiklat.21

Marssi kohti Viipuria pääsi alkamaan 27. kesäkuuta 1710. Kapinahank- 
keet eivät kuitenkaan päättyneet, vaan Kyrönkankaan tietä edettäessä ko
tiinpaluu oli yhä useamman miehen mielessä. Hämeenkyrössä eri pitäjien 
miehet sekoittuivat keskenään niin, ettei minkään paikkakunnan miehiä 
voitaisi syyttää kapinan aloittamisesta. Suurin osa miehistä karkasi Hau
holla, kun huhu pääarmeijan nälänhädästä saavutti nostoväen. Vain 615 
miestä saapui heinäkuun puolivälissä Kymijoelle. Sinne marssi päättyi
kin, sillä Viipuri oli jo ehtinyt antautua. Nostomiehet kotiutettiin.28 Kau
hajokelaisista ilmeisesti osa palasi kotiin jo Hauholta, osa vasta Kymijoel
ta.29

Maakunnan puolustaminen v. 1713 ja 1714 vaati, kuten aiemmin on ker
rottu, kaikkien asekuntoisten miesten mukana oloa. Venäläisten tunkeutu
essa Pohjanmaalle, kauhajokelaiset nostomiehet olivat mukana Kurikassa 
käydyssä kahakassa. Armeijan rullissa olleista kauhajokelaisista ilmeises
ti Simo Äkerman ja Juho Widlund osallistuivat Napuen taisteluun ja setvi
sivät siitä hengissä.30

Napuelta Suomen armeijan rippeet perääntyivät hajanaisina ryhminä 
pohjoiseen, jossa ne koottiin taas taistelukuntoon. Venäläisten palattua 
uudelleen Pohjanmaalle syyskesällä 1714 vetäytyi Pohjanmaan rykmentti 
Ruotsiin. Siellä se viipyi aina kohtalokkaaseen Norjan-retkeen saakka.31
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Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle XII palasi pitkän poissaolon jälkeen v. 
1718 takaisin valtakuntaansa ja päätti heti käydä Norjan kimppuun. Nor
jan tuntureille marssi Pohjanmaan rykmentin riveissä myös vuosikausia 
armeijassa palvelleita kauhajokelaisia. He näkivät Trondheimin ja kuuli
vat kuninkaansa kaatuneen: paluumatka yli tuntureiden oli edessä vuo
den vaihteessa 1718—1719. Vain karaistuneimmat ja onnekkaimmat selvi- 
sivät ankarasta tunturimarssista hengissä, heidän joukossaan ainakin kol
me, todennäköisesti neljä kauhajokelaista. Retken jälkeen pidetyssä Ilma
joen komppanian katselmuksessa Ängermanlandin Själevadin pitäjän 
Hörnäsin kylässä 13.—14. lokakuuta 1719 tehtiin selkoa niin miehistön 
kuin varusteidenkin kunnosta ja menetyksistä. Sotilaat olivat saaneet 
ruotsinkieliset nimet muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta vanhatkin ni
met on rullassa säilytetty.32

Kauhajokelaisista selvisi Norjan-retkeltä pahoin paleltuneena Simo 
Äkerman, joka v. 1710 oli rekrytoitu Tyni Filppulan palkkaamana armeijaan. 
Tunturimarssilta palattuaan hän sai vammojensa vuoksi eron armei
jasta ja tuli takaisin Kauhajoelle, missä hän kuoli 82-vuotiaana v. 1759. 
Paremmin Norjan-retkeltä selvisi Juho Widlund (entinen Nirva). Hän oli 
saanut v. 1716 osaksi uudet varusteet, jotka olivat hyvässä kunnossa vielä 
tarkastuksessa v. 1719. Juhokin palasi Kauhajoelle ja teki Nirvan sotilaa
na vielä pitkän päivätyön, sillä hän kuoli vasta v. 1780, jolloin oli "suun
nilleen 92-vuotias” .33

Kotiin Kauhajoelle palasi myös Pähl Beställare eli Paavo Toivakka. 
Hänkin ehti palvella armeijassa useita vuosia ja näyttää selviytyneen Nor
jan-retkeltä hyvin. Paavo eleli lopun elämäänsä Laturin talon sotilaana. 
Hän kuoli v. 1729. Kauhajokelainen lienee myös Anders Jäger eli Antti 
Halko (Halckä). Hänen varusteensa antavat käsityksen hyvin vaatetetusta 
sotilaasta. Aseiden lisäksi Antti oli saanut v. 1716 soijilla varustetut olka
hihnat, hatun, kaulaliinan, takin, housut, parin sukkia, nauhakengät ja 
paidan. Varusteita oli täydennetty v. 1718 kaulaliinalla, paidalla ja ken
gillä sekä seuraavana vuonna sukkaparilla ja käsineillä. Lisäksi varustei
siin kuului sotilasreppu. Antti Halkon vaiheista Norjan-retken jälkeen ei 
ole tietoja.34

Norjan-retken jälkeen sotilaiden ei enää tarvinnut osallistua taistelui
hin, mutta koteihinsa he pääsivät palaamaan vasta Uudenkaupungin rau
han jälkeen v. 1721. Kovin paljon palanneita ei ollut. Vuonna 1709 rekry
toiduista ei ilmeisesti yksikään palannut enää Kauhajoelle. Vuoden 1710 
11 rekryytistä pääsi takaisin Simo Äkermanin lisäksi ilmeisesti vain Kor
hosen sotilas Jaakko Antinpoika, joka v. 1722 solmi avioliiton Liisa Yrjön- 
tytär Frantin kanssa.35

Isonvihan aika

Napuen tappion jälkeen venäläiset miehittivät koko Pohjanmaan. Alkoi 
isoviha (1714—1721). Kauhajoki oli ollut syrjässä sodan suurista ratkai
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suista ja säästyi sen vuoksi Napuen taistelua välittömästi seuranneelta hä
vitykseltä. Kevättalvella venäläiset vetäytyivät Etelä-Suomeen, mutta 
miehittivät Pohjanmaan uudelleen elokuussa. Tällöin vihollinen kulki 
Kauhajoen kautta, ryösti ja hävitti taloja, aiheutti pelkoa ja pakotti ihmi
set piiloutumaan metsiin ja kätkemään kalleuksiaan. Vaikeat ajat jatkui
vat vuoteen 1717 saakka, minkä jälkeen järjestys parani, vaikka rauhan
sopimusta saatiinkin vielä odottaa.

Väestö koetti suojautua vainolaisilta piilopirtteihin. Erityisesti kasakat 
ja kalmukit herättivät kauhajokelaisissa kauhua; kansanperinne kertoo 
jälkimmäisistä verenhimoisina koirankuonolaisina, jotka vainusivat pako
laisten jäljet metsäsaunoillekin.36 Piilopirtit olivatkin ihmisten turvapaik
koina korvaamattomia. Niihin pakenivat niin talonpojat kuin harvat sää- 
tyläisetkin. Kauhajoen kappalainen Henrik Hiden ja miehitysaikana kruu
nunvoutina toiminut Juho Rein pysyttelivätkin kotiseudullaan ja hoitivat 
tehtävänsä, päinvastoin kuin pitäjän muut virkamiehet, jotka pakenivat 
Ruotsiin.

Venäläiset polttivat Kauhajoella vuoden 1714 lopulla kolme taloa: Fran- 
tin, jonka vanha isäntäväki pakeni Ikaalisiin, sekä Sorvarin ja Keturin. 
Keturin rakennuksista jäi pystyyn vain riihi ja pari pientä aittaa. Viholli
set vierailivat myös Nirvassa, joka ryöstettiin niin perusteellisesti, että Yr
jö Erkinpojan oli osaksi luovuttava talostaan v. 1718. Myös Mikko Mikon- 
poika Kyyny pahoinpideltiin ja ryöstettiin. Arosta venäläisille kelpasivat 
hopeat, mutta Knuuttilan isäntä Heikki Rein oli onnistunut piilottamaan 
omaisuutensa niin, etteivät ryöstäjät niitä löytäneet.37

Arvoesineensä Heikki Rein oli kätkenyt pieneen lippaaseen niin hyvin, 
että se jäi sille tielleen. Juho Heikinpoika Rein peräsi lipasta käräjillä vie
lä 1730-luvun lopullakin, sillä pitäjällä kierteli huhu, että kätkö olisi v. 
1721 kirkkoa tervattaessa löytynyt kirkon räystään alta. Edelleen kerrot
tiin, että lippaan löytäjä Jaakko Tuomaanpoika Nisula olisi palauttanut 
sen sisältöineen Juho Reinille. Samalla oli päätetty olla löydöstä hiljaa, et
tei Reinin tarvitsisi jakaa rahoja sisarensa kanssa. Käräjillä nimismies Ju
ho Rein halusi vapautua moisista huhuista valan vannomisella. Sitä, mi
hin neliskulmainen lipas oli kirkon räystään alta kadonnut, oikeus ei pys
tynyt selvittämään. Epäilyt kohdistuivat Jaakko Tuomaanpoikaan, mutta 
kukaan ei uskaltanut väittää, että hän olisi lippaan vienyt. Todisteiden 
puuttuessa Jaakko Tuomaanpoika Nisula, entinen Kauran lampuoti, va
pautettiin syytteestä.38

Heikki Rein oli piilottanut v. 1714 omaisuuttaan myös Pantin taloon. 
Tavaranelikko sisälsi n. 150 kuparitalarin arvosta mm. messinkiä, tinaa ja 
seinäkellon. Pantin emäntä, isonvihan aikana kuollut Kaarina Tuomaan- 
tytär, oli kätkenyt nelikon niin, ettei sitä vielä v. 1722 ollut löydetty. Juho 
Reinin vaatiessa isänsä tavaroita Pantin väeltä epäilyt kohdistuivat talon 
sodan aikaiseen piikaan Marketta Matintyttäreen. Tämä kuitenkin kielsi 
tietävänsä kätköpaikkaa, mutta sanoi kyllä kuulleensa nelikosta. Kerttu 
Pentintytär todisti Marketan aikaisemmin sanoneen hänelle, että emäntä
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oli kätkenyt Reinin nelikon talon lähelle ojanpenkkaan, koska ei ollut jak
sanut kantaa sitä kauemmaksi metsään. Oli kätköpaikka mikä tahansa, 
joutui Heikki Rein maksamaan sen hengellään.39

Yhtä huonosti oli käydä kappalaiselle Henrik Hidenille, jonka viholliset 
yllättivät metsäsaunalta. Hänkin oli kätkenyt rahansa niin, etteivät venä
läiset niitä löytäneet, vaan vaativat siksi Hideniä paljastamaan kätkön. 
Kun tämä ei siihen heti suostunut, sitoivat venäläiset Hidenin. Jatkosta 
Kristfrid Ganander runoili, miten vainolaiset

^Vihoissansa Wihelsivät 
Riisuit waatteet Wanhan päältä 
Sidoit kädet seljän taa 
Jalat yhtehen jamosit 
Köysillä aiwan kowilla 
Surman sangen sitehillä 
Panit walkian punasen 
Palamahan pirtin luokse 
Taiwaan alle tanterelle 
Lyhtehistä lieskan teit. . .

(Ganander 1766)

Venäläiset aikoivat paistaa Henrik Hidenin tulella, mutta ilmeisesti raha- 
kätkön löytyminen tyydytti sotilaita, ja kappalainen säästyi uhkaavalta 
kidutukselta. Omaisuutensa Hiden sen sijaan menetti.40

Aina rahat eivät joutaneet olemaan kätkössä. Kosken isäntä Tuomas Er- 
kinpoika kertoi käräjillä 1722 kätkeneensä isoisänsä vaimon (isänsä äiti
puolen) Vappu Matintyttären kanssa kesällä 1714 rahakukkaron navet
taan, josta se oli hävinnyt. Vappu puolestaan kertoi, että edellisenä vuon
na talosta oli myyty kaksi lehmää ja että niistä oli saatu 29 kuparitalaria; 
rahat oli kätketty. Myöhemmin hän oli kuitenkin ottanut rahat ja käyttä
nyt ne perheen elatukseen, Ruotsin ja Venäjän armeijan kuluihin sekä vil
jan ja suolan ostoon.41

Kirkon arvoesineet ja koristeet pelastettiin kätkemällä ne messukasuk- 
kaan käärittyinä kirkonkelloihin, jotka perimätiedon mukaan upotettiin 
jokeen. Kirkko säästyikin vihollisen hävitykseltä.42

Isonvihan ajan synkimpiä ihmiskohtaloita oli joutua ryöstetyksi Venä
jälle. Tämän kohtalon koki 18 kauhajokelaista, joista 12 oli poikia ja 6 
tyttöjä. Koko Ilmajoelta vietiin 61 vankia, pääasiassa lapsia. Kauhajoelta 
ryöstettiin kolme lasta Rahkolasta ja Heikkilästä sekä kaksi Pentilästä. 
Muut lapset olivat Frantista, Pukkilasta, Arosta, Toivakasta, Kokosta, Ik- 
keläjärvestä, Nummikoskesta, Koivuniemestä ja Möykystä. Huomattava 
on, että lapsia vietiin useista syrjäisistä taloista, joiden väki ei ilmeisesti 
tiennyt lähteä ajoissa pakoon. Heikkilän renkipojan taas kerrotaan pelas
tuneen vankeudesta siksi, että hän oli tai hän tekeytyi mielenvikaiseksi. 
Yleensä sotilaat jättivätkin ihmiset rauhaan, vallankin, jos löysivät ryös
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tettävää omaisuutta — ainakaan jälkeenpäin laaditut kuolleiden luettelot 
eivät viittaa enempiin murhatöihin.43

Isonvihan lopulla v. 1720 venäläiset toimeenpanivat väenoton. Jokaisen 
manttaalin tuli hankkia sotilas Venäjän armeijaan. Asekelpoisista miehis
tä oli niin kova puute ja edessä oleva palvelus niin epämiellyttävä, että 
Juho Yrjönpoika tinki Frantin ja Havusen isänniltä 200 talarin pestirahan 
lisäksi äidilleen lehmän, tynnyrin viljaa, neljä kapanalaa peltoa ja kuuden 
rinninalan niityn. Suurin osa palkkiosta jäi kuitenkin maksamatta.44

Ryöstöt, pakko-otot ja armeijan vaatimukset heikensivät Kauhajoen ta
loudellista tilaa. Lisäksi hallat turmelivat suuren osan sadosta niillä pel
loilla, joita vielä isonvihan aikanakin oli yritetty viljellä. Erityisen vaikei
ta olivat vuodet 1716 ja 1718, jolloin halla vei viljan ja kihlakunnan mies
ten oli lähdettävä anomaan apua kreivi Douglasilta Turusta.45

Isonvihan ajan taloudellisia vaikeuksia osoittaa mm. se, että monet ai
kaisemmin hyvin voineiden talojen isännät jättivät talonsa. Pukkilan isän
tä lähti talostaan 1717, Nirvaan tuli yhtiömies 1718 ja Nummikosken väki 
hylkäsi talonsa 1719. Samana vuonna Laurunen myytiin ja Aron isäntä 
vaihtoi taloa sisarenpoikansa, Marttilan omistajan, kanssa. Kiviluoman 
isäntä taas muutti Panttiin, mutta viljeli myös entistä taloaan. Rauhan 
tultua monet talostaan luopuneet pyrkivät takaisin entiseen taloonsa ja 
muutamat pääsivätkin.46

Miehittäjät pyrkivät normalisoimaan talousasioita toteuttamalla v. 1719 
verollepanon ns. "ryssänmanttaalien” mukaan. Kauhajoen talot arvioitiin 
yhteensä kolmeksi manttaaliksi. Ensimmäisen manttaalin muodosti 11 ta
loa, joista kuusi oli Päntäneeltä ja viisi Hyypästä. Möykky, Pentilä, Pus
ka, Keturi, Uuro, Tarkka, Talvitie, Korhonen, Kauhajärvi, Kiviluoma, 
Frantti, Teevahainen, Juoni, Nummikoski, Muurahainen, Vakkuri ja Piipa
ri jätettiin uudesta manttaaliluettelosta kokonaan pois; Käyrä ja Rahko 
oli merkitty autiotaloiksi. Toiseen manttaaliin kuului kahdeksan taloa Ra
hikasta Mattilaan. Niistä Rahikka oli autio, Kokko ja Panula taas varak
kaita. Knuuttilaa ei luettelossa mainita lainkaan ilmeisesti kruununvouti 
Juho Reinin tärkeän ja vaativan tehtävän vuoksi. Poissa ovat myös Havu- 
nen, Heikkilä, Ikkeläjärvi, Koivuniemi, Äijälä ja Eno. Alapään kymmenen 
taloa muodostivat kolmannen manttaalin. Niistä leskiemäntien hallitse
mat Ikkelä ja Kohlu olivat autioita, mutta Aro, Kalalahti, Laturi ja Harja 
olivat varakkaita. Vain Kuutti puuttuu luettelosta kokonaan, Sorvari ja 
Toivakka kuuluivat Miedon talojen kanssa neljänteen manttaaliin.47 Koko
naisuudessaan Kauhajoen pohjoisosan talot olivat selvinneet isonvihan ai
kana kappelin muita osia paremmin.

Vuonna 1719 Kauhajoen 31 talossa oli kylvössä yhteensä 23 tynnyriä 20 
kappaa rukiita ja 15 tynnyriä 10 kappaa ohria, mikä oli selvästi vähem
män kuin Ilmajoen emäseurakunnassa. Hevosia ja karjaakin kauhajokelai
silla oli keskimäärin vähemmän kuin Suur-Ilmajoella. Koko kappelissa 
oli vain kuusi hevosta, 16 härkää, 45 lehmää, 33 vasikkaa tai muuta nuor
ta karjaa, 22 lammasta ja kaksi sikaa. Muut Ilmajoen kappelit — Seinäjo-
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kea lukuunottamatta — olivat kärsineet vielä Kauhajokeakin pahemmin.48
Monista vaikeuksista ja rasituksista huolimatta Kauhajoen kappelin 

merkitys korostui isonvihan aikana. Tämä johtui erityisesti kappalaisen 
Henrik Hidenin ja kruununvouti Juho Reinin toimista. Henrik Hiden hoiti 
isonvihan vuosina ajoittain yksin koko Ilmajoen seurakuntaa, mutta hä
nen matkansa ulottuivat myös Mustasaareen, Isoonkyröön, Vähäänkyröön 
ja Vöyrille. Omaan kappeliinsa Hiden pääsi palaamaan pysyvästi vasta 
rauhan palattua.49 Paimenen poissaolo näkyy mm. aukkoina kappelin kir
janpidossa.

Knuuttilan isäntä Juho Rein hoiti miehityskaudella kruununvoudin teh
täviä Ilmajoen, Lapuan, Isonkyrön, Närpiön ja Lapväärtin pitäjissä. Tässä 
tehtävässään Rein joutui hoitamaan mm. verotusta ja kyydityksiä yhteis
työssä venäläisten kanssa, mikä ei aina miellyttänyt rahvasta. Lapualais
ten mielestä Rein toimi omavaltaisesti, kun hän oli ottanut venäläisten 
kuljetuksia varten Lapualta hevosen eikä ollut palauttanut sitä, vaikka 
oli luvannut. Reiniä syytettiin myös mm. ylimääräisen voimaksun kanta
misesta ja 12 härän toimittamisesta maksutta venäläisille haavoittuneille. 
Rein vastasi toimineensa venäläisen esivallan määräyksestä, mutta suos
tui silti korvaamaan mm. lapualaisille heidän tappioitaan.50
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Kruununvoudin asema toisaalta miehittäjien komennossa, toisaalta 
oman alueensa talonpoikien verottajana ei ollut kadehdittava. Vielä v. 
1735 Juho Rein haki oikeutta Lapväärtin käräjillä, koska häntä oli syytet
ty liian ahneesta veronkannosta. Kansa myönsi nyt syytöksen vääräksi ja 
vakuutti, että toimiessaan kruununvoutina 1720—1721 Rein ” ei kertaa
kaan ollut eksynyt väkivaltaisuuksiin eikä väärinkäytöksiin, vaan mitä oi- 
keamielisimmin ja suopeimmin hoitanut virkaansa” . Hän oli pikemminkin 
"ihailtavalla tavalla koettanut ehkäistä kansaa uhkaavat kohtuuttomat 
toimenpiteet ja suojellut lapväärtiläisiä venäläisten yrittäessä tehdä näille 
väkivaltaa.”51 Reinin kruununvoutina saamaa luottamusta osoittaa myös 
se, että hänet heti isonvihan jälkeen nimitettiin Ilmajoen nimismieheksi.

Venäläisten miehityskausi päättyi Uudenkaupungin rauhaan v. 1721. 
Viimeisetkin pakolaiset uskaltautuivat piilopaikoistaan ihmisten ilmoille 
ja aloittivat arkiset askareensa. Työstä ei ollut puutetta, mutta työnteki
jöitä oli entistä vähemmän. Kauhajoen väkiluku oli laskenut vuoden 1713 
arvioidusta 500 hengestä vuoteen 1721 mennessä noin 450 henkeen.5* Hen
kikirjoitettujen määrä oli laskenut suhteellisesti vielä enemmän: v. 1700 
oli henkikirjoitettuja kauhajokelaisia 225 ja 1721 vain 148. Vain Jurvassa 
oli pudotus vieläkin suurempi.53

Vähentyneen väestön oli asutettava autioituneet tai rappiolle joutuneet 
tilat. Vaikeimmassa asemassa ja suurimmassa vapaavuosien tarpeessa oli
vat Keturi, Nummikoski, Frantti, Havunen, Sorvari, Toivakka, Kohlu ja 
Rahko. Huomattava osa niiden pelloista oli nurmettunut, ja rakennukset 
olivat rappiolla. Mm. Keturin ja Kyynyn pellot olivat isonvihan aikana 
nurmettuneet niin, että ne piti avata lapiolla.54

Verorästien lisäksi talonpojat olivat velkaantuneet myös kaupunkien 
porvareille. Kristiinalainen kauppias Anders Frijs velkoi v. 1724 yhteensä 
630 kuparitalaria 16 kauhajokelaiselta. Tuomas Kauralla oli maksamatta 
140 kuparitalaria ja Tyni Jaakonpoika Filppulalla 87 talaria.55

Isonvihan aika vaikutti kauhajokelaisiin monin tavoin kielteisesti. Jo 
suuren Pohjan sodan alkuvuosina oli käräjillä ollut runsaasti juopumusri- 
koksia, eikä tilanne parantunut isonvihan kestäessäkään, päinvastoin. Mo
raalinen rappio ilmeni lisäksi mm. veronkiertona ja lahjontana, mutta 
myös siveellisyysrikoksissa näkyi isonvihan jälki. Kauhajokelainen Mar
ketta Matintytär oli miehensä kaaduttua Riiassa elänyt kunniallisesti les- 
kenä, kunnes v. 1714 oli ollut salavuoteudessa venäläisen sotilaan kanssa 
ja saanut pojan, Moabin. Tämän jälkeen Marketta oli muuttanut Tur
kuun.56

Monet käräjillä käydyt isonvihan jälkiselvittelyt osoittavat kuitenkin 
yhteiskunnan ja oikeuslaitoksen palanneen nopeasti normaaleihin oloihin. 
Sodan muistot säilyivät ihmisten mielissä pitempään; niinpä hyvälläkään 
palkalla ei tahtonut saada sotamiestä. Taavetti Matinpoika Laurunen oli 
pestannut v. 1722 6 kuparitalarin käsirahalla talonsa sotilaaksi renki Mat
ti Hannunpojan. Matti vaati palkkaa 200 kuparitalaria sekä vanhemmil
leen lehmän ja tynnyrin rukiita. Pojan isä oli suostunut ehtoihin, mutta
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Matti itse päättikin lähteä rengiksi Isoonkyröön.57 Antti Matinpoika Kaar- 
lela puolestaan vaati Iisakki Martinpoika Toivakalta takaisin toistakym
mentä vuotta vanhaa sotamieslainaansa saadakseen tällä tavoin sotamie
hen taloonsa.58

Kauhajokelaiset joutuivat kamppailemaan isonvihan jälkeiset vuodet 
autioitumista ja köyhyyttä vastaan. Väestö oli kärsinyt vihollisen väkival
lasta, nähnyt nälkää ja elänyt vuosikausia pelossa. Silti kappeli oli selvin
nyt miehityskaudesta suhteellisen hyvin ja selvästi paremmin kuin myö
hemmin Suomen sodan päivinä.

Ruotuväki sodissa ja rauhan töissä

Ruotujakolaitos

Pitkäaikaiset sodat olivat osoittaneet, miten hankalaa tilapäisillä väen- 
otoilla oli koota taistelukykyinen armeija. Tämän vuoksi hallitus päätti
kin siirtyä vakinaiseen ruotujakoiseen sotamiehen pitoon. Ruotujakolaitos 
toteutettiin Etelä-Suomessa jo 1600-luvun lopulla, mutta Pohjanmaalla 
vasta vuonna 1733, jolloin talonpojat vastahakoisesti allekirjoittivat ruo- 
tusopimuksen. Pohjanmaan oli pidettävä yllä 1 200 miehen vahvuista jal
kaväkirykmenttiä. 1

Kauhajokelaisten oli hankittava yhdessä muiden ilmajokelaisten ja la
pualaisten kanssa sotilaat Pohjanmaan rykmentin Ilmajoen komppaniaan. 
Kauhajoen talot kuuluivat siis Ilmajoen komppanian ruotuihin, joista jo
kaisen oli pidettävä yllä yhtä sotamiestä. Viranomaiset suorittivat ensim
mäisen ruodutuksen heti, kun ruotusopimus oli tehty. Vuonna 1735 pide
tyssä katselmuksessa Kauhajoella oli 13 ruotua ja sotilastorppaa.

T a u lu k k o  39. K a u h a jo e n  s o ta m ie s r u o d u t  ja  - t o r p a t  1735

Ruodun Ruodun Sotamies Kuinka Sotilastorppa
numero talot kustannettu suuri ja sijainti

viimeksi osa kust.
1. Kaarlela 1720 1 Vitiääsenluhta

Korpraa- Penttinen — — Penttisen
liruotu Käyrä 1712 1 maalla

Keturi — —
Uuro — —

2. Rahko 1729 1/2 Vitiääsoja
Kyyny 1729 1/2 Nirvan
Nirva 1713 1 maalla
Puska 1711 1
Talvitie — —
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Ruodun Ruodun Sotamies Kuinka Sotilastorppa
numero talot kustannettu suuri ja sijainti

viimeksi osa kust.
3. Halko 1730 1/2 Vitiääsenojansuu

Möykky 1700 1 Tarkan
Tarkka — — maalla
Kiviluoma 1734 1
Kauhaj ärvi 1710 1

4. Vakkuri — — Ojanen
Muurahainen — — Korhosen
Juoni — — maalla
Könnö 1710 1
Korhonen 1734 1

5. Pantti 1713 1 Vainionpää
Nummijärvi 1725 1 Kosken
Teevahainen 1707 1 maalla
Koski 1735 1

6. Nummijärven torppa Myllymäki
(= kestikievari) — — Heikkilän
Nummikoski I 1726 1 maalla
Heikkilä 1734 1
Yrjänäinen 1727 1

7. Nummikoski II — — Isolukku
Iso-Aro 1725 1 Iso-Aron
Piipari 1734 1 maalla
Rauska 1726 1/4

8. Laurunen 1727 1/2 Kirkkomäki
Kokko 1725 1 myöh. Mäntylä
Laturi 1730 1/2 Kokon maalla

9. Rahikka 1727 1/2 Sillanpää
Havunen 1720 1 Knuuttilan
Knuuttila — — maalla

10. Seppänen 1725 1 Hakala
Panula 1734 1 Panulan
Marttila 1710 1 maalla

11. Äijö 1713 1 Harju
Filppula 1734 1 Filppulan
Pukkila 1713 — maalla

12. Vähä-Aro (= Mattila) 1734 1 Kirveskoski
Turja 1710 1 Vähä-Aron
Ikkeläj ärvi 1710 1 maalla
Kohlu 1729 1/2

13. Ikkelä 1734 1 Vähälukku
Kuutti — Ikkelän
Kalalahti 1729 1/2 maalla
Yksi talo Miedon- 
kylästä

Lähde: VA Militaria 243

Harjan talo kuului yhdessä kolmen muun Miedonkylän talon kanssa ruo
tuun n:o 14. Sen sotilastorppa Joenväärä eli Väärälä sijaitsi Harjan maal
la. Toivakka kuului 15. ruotuun, jonka muut talot olivat Lohikoski, Piirto 
ja Tassi Kurikasta.
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Ruoduissa oli 3—5 taloa kussakin sen mukaan, miten varakkaiksi talot 
oli arvioitu. Kauhajoen ruotuihin kuului keskimäärin neljä taloa, kun vas
taava luku Alavudella oli 3,3, Lapualla 3,1 ja koko Ilmajoen alueella 3,2. 
Kauhajoen talot pääsivät näin rintamaiden taloja pienemmällä ruoturasi- 
tuksella.2

Ruodutus pysyi lähes samanlaisena 1700-luvun loppuun asti. Uudistilat 
jäivät ruodutuksen ulkopuolelle, ja talojen vaurastuminen kevensi rasitus
ta muutenkin. Vihdoin vuonna 1804 määrättiin ruotujako uudistettavaksi, 
mutta käytännön toimiin päästiin vasta pitkällisten riitojen jälkeen Suo
men sodan kynnyksellä vuonna 1807. Uudistuksen yhteydessä muodostet
tiin Vaasan rykmentti, johon Kauhajoen tuli varustaa 20 miestä.3

Sotilaat saatiin ruotuihin 1600-luvulta periytyneen tavan mukaan. Pitä
jän ruodut paikkasivat sotamiehen vuorotellen avoimeksi tulleeseen ruo
tuun. Näin sotilaan menetys ei koitunut pelkästään yhden ruodun rasituk
seksi, vaan koko pitäjän talot tulivat menetyksen kärsineen avuksi.

Edellä olleeseen ruodutukseen on kuitenkin merkitty kunkin talon koh
dalle myös vuosi, jolloin se on asettanut viimeksi sotamiehen. Ruodun tul
lessa avoimeksi oli uuden sotamiehen hankkimisesta ensisijaisesti vastuus
sa se talo, jonka sotilaan pestauksesta oli kulunut pisin aika.4

Ruotu varusti sotamiehelleen torpan, johon kuului 9 x 9  kyynärän suu
ruinen tupa sekä vähintään 6 x 6  -kyynäräinen aitta, pieni navetta ja la
to. Sotilastorppaan oli raivattava vähintään 1/2 tynnyrinalaa peltoa, kaa
limaa ja kahdeksan kapanalaa kesantoa sekä talvikuormanala niittyä.5

Torpan lisäksi ruotusotamies sai vuosipalkkaa 30 kuparitalaria, josta 
puolet piti maksaa jaakonpäivänä ja puolet tuomaanmessun aikana. Pal
kasta pidätettiin kuitenkin kolme kuparitalaria joka neljäs vuosi uudistet
tavaa arkivaatetusta varten. Sotamiehille kustannettiin lisäksi sarkatakki 
ja liivit tinanappeineen, housut, mekko, pieksut tai kengät, paita, kaulalii
na, sukkapari, villalapaset sekä vasikannahkainen selkäreppu. Myöhem
min vakiintui vielä väenottoaikana käytössä ollut pääpaikka eli pesti, kos
ka miehiä oli muuten vaikea saada armeijaan. Pääpaikka liikkui 1700- 
luvun puolivälissä 200 kuparitalarin tienoilla. Juho Harja maksoi vuonna 
1746 sotilaalleen juuri "tavanomaiset 200 kuparitalaria” . Pesti oli pysy
nyt 1720-luvulta lähtien suunnilleen samana.6

Ruotuväki rauhan aikana

Ruotusotilaaksi kelpasi terve, vähintään 11 korttelia (165 cm) pitkä nuori 
mies. Muita vaatimuksia ei juuri asetettu. Sotilaiden syntyperääkin on hy
vin vaikea selvittää, sillä jokainen mies sai armeijan rullaan astuessaan 
ruotsinkielisen nimen. 1730-luvulla oli sotamiehinä mm. Heikki Bucht- 
man 8. ruodussa, Juho Gröndahl 9:nnessä ja Jaakko Mört 5. ruodussa. So
tamiesten mukaan alettiin vähitellen myös sotilastorpista käyttää vieras
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kielisiä nimiä kuten Kling, Mört, And, Fors ja Gröndahl.7
Yleensä ruotusotilas palveli niin kauan, kuin kykeni tai häntä pidettiin 

palveluksessa. Uusi ruotusotilas oli tavallisesti 20—30 vuotias, jolloin hä
nellä oli edessään parikymmentä palvelusvuotta. Sota-aikoina rivit kui
tenkin harvenivat nopeammin ja sotilaat vaihtuivat usein. Vuoden 1749 
ruotusotilasluettelo antaa selkeän kuvan palveluksessa olleista sotamiehistä.

T a u lu k k o  40. K a u h a jo e n  r u o tu s o t i la a t  1749

Ruotu Sotilas Ikä Palvelusvuodet
1. Juho Wahlgren 28 vuotta 8 vuotta
2. Pekka Widlund 39 12 3/4
3. Mikko Stenman 58 6
4. Juho Forsman 38 17
5. Jaakko Mört 27 10
6. Matti Forsberg 31 6
7. Matti Stält 34 14
8. Juho Buchtman 25 5
9. Matti Gröndahl 23 2/3

10. Matti Pahlman 37 15
11. Matti Äkerman 37 15
12. Joel Klingberg 37 15
13. Jaakko Rosensten 28 7 1/2
14. Simo Ekqvist 36 10
Lähde: VA Militaria 247

Palvelukseen astuessaan sotilas sai yleensä edeltäjänsä sukunimen, vaikka 
ei ollut tälle sukua. 1700-luvun jälkipuoliskolla näyttää sotilaan ammatti 
kuitenkin joissakin tapauksissa siirtyneen isältä pojalle. Kokon ruodussa 
(n:o 8) Juho Buchtmania seurasi Matti Juhonpoika Buchtman ja Kustaa 
Mörtiä (n:o 5) Matti Kustaanpoika.8

Samat nimet säilyivät usein vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ko
ko ruotujakokauden säilyivät mm. Mört ja Gröndahl. Kauan oli myös 
Forsmaneja, Akermaneja ja Pahlmaneja armeijan rullassa. Muutoksiakin 
toki tuli. Ruodussa n:o 8 ehti palvella mm. Buchtman-, Elg- ja And-nimi- 
set sotamiehet. Heistä viimeinen jätti nimen Anin torpalle.9

Kauhajoen ruotusotilaat näyttävät olleen pääasiallisesti kelvollista ja 
lainkuuliaista väkeä. Paheista yleisin oli juopottelu ja Ruotsin vallan lo
pulla myös tappelut ja häjyily. Rauhan ajan sotilaselämän kuitenkin täyt
tivät enimmäkseen ruotutorppa, harjoitukset ja komennukset, jotka kaik
ki keskittyivät kesäaikaan. Harjoituksia ja leirejä pidettiin joskus hyvin
kin kaukana. Vuonna 1796 marssi Pohjanmaan rykmentti Ilmajoelta Kau
hajoen kautta 5—6 peninkulman päivävauhdilla Tampereelle ja Hämeen 
läänin Koskelle, jonne leiriydyttiin. Harjoituksia ja leirielämää kesti usei
ta viikkoja, jolloin torpan asuminen jäi kotiväen harteille.
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Silloin tällöin komennettiin sotilaita myös linnoitus- ja rakennustöihin. 
Mm. Tapani Stält oli komennuksella Viaporissa 1770-luvun alussa ja näyt
tää jääneenkin sille tielleen. Kustaa Mört oli puolestaan rakentamassa 
Vaasan hovioikeutta seuraavalla vuosikymmenellä. Rauhan aikana sota
mies tuli harjoituksista ja komennuksista huolimatta jotenkin toimeen tor
passaan. Mutta jos hän sairastui tai kaatui sodassa, jäi perhe vaikeuksiin. 
Myös vanhojen ja aikansa palvelleiden sotilaiden toimeentulo oli usein 
vaivaisruotujen varassa.10

Ruotusotilaaksi ryhtynyt nuori mies yleensä myös pysyi sotilaana par
haan ikänsä. Joitakuita ruotumiehiä kuitenkin siirtyi torppareiksi ja uu
disraivaajiksi. Näin menettelivät ainakin Tuomas Kling, joka raivasi tor
pan Kyynyn talon maille, sekä Harjan sotamiehet Juho Haggren ja Iisakki 
Ekqvist. Armeijasta erottuaan Häggren asui ensin itsellisenä Ala-Harjas
sa, mutta sai sittemmin torpan Yli-Harjasta. Kaappo Gröndahl muutti 
Nummijärvelle Lammin uudistilalle v. 1799 ja asui sitä useita vuosikym
meniä.11

Ruotutorppien lisäksi Kauhajoella oli yksi sotilasvirkatalo, Kauran 
puustelli. Ilmajoen komppanian vänrikkeinä vuodesta 1718 ja virkatalon 
haltijoina vuodesta 1734 lähtien olivat seuraavat upseerit:12

Jakob Peldan 
Anders Nordeen 
Jakob Peldan 
Erik Johan von Schmitten 
Virka avoinna 
Otto Wilhelm Lode 
Johan Lönnrot 
Johan Rahse 
Johan Lönnrot 
Hans Henrik de Carnell 
Johan Magnus Planman 
Karl Fredrik Gisselkors 
Fredrik Johan Gustafsson 
Kristoffer Henrik Printz 
Karl Gustaf Favorin 
Karl Georg Printz 
Gustaf Jakob Printz

v. 1718
1718—1720
1720—1723
1723—1725
1726—1727
1728—1730
1730—1740
1740—1748
1748—1750
1750—1761
1761— 1762
1762— 1763
1763— 1773 
1773—1776 
1776—1778 
1778—1787 
1787—1810

Kaura oli 1/3 manttaalin kruununtila, jota 1660-luvulta lähtien oli viljelty 
vaihtelevalla menestyksellä, kunnes siitä tehtiin jo varhaisessa vaiheessa 
sotilasvirkatalo. Puustellin haltijat eivät itse useinkaan asuneet tilallaan. 
Kauraa hoitikin ensin virkatalon haltijain puolesta Jaakko Tuomaanpoika 
Nisula. Myöhemminkin talo oli pitkiä aikoja lampuotien hallussa. Vänri
kit Johan Lönnrot ja Johan Rahse näyttävät kuitenkin asuneen Kaurassa 
useita vuosia 1730- ja 1740-luvuilla. Fredrik Johan Gustafsson viihtyi
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K a u r a n  p u u s t e l l i  o l i  I lm a jo e n  k o m p p a n ia n  v ä n r ik in  v ir k a ta lo . V a lo k . A . 
N ie m is tö . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

myös muutaman vuoden talossaan 1770-luvun alussa. Pisimmän aikaa 
Kaurassa asuivat kuitenkin Karl Georg Printz ja Gustaf Jakob Printz.

Kauran puustellin pellot viljeltiin piikojen ja renkien avulla. Varsinkin 
vänrikki Rahse käräjöi useaan otteeseen työvoiman saamiseksi palveluk
seensa. Tuloksiakin alkoi näkyä: vuosisadan kuluessa Kaura vaurastui 2/3 
manttaalin taloksi, ja upseeritkin alkoivat viihtyä puustellissaan parem
min.13

Hattujen sota ja pikkuvihan aika

Ruotsin valtakunta ehti elää isonvihan jälkeen rauhassa kaksikymmentä 
vuotta. Vapaudenajan valtiollisessa johdossa oli ollut hyviä Venäjän suh
teita kannattava myssypuolue. Vuonna 1738 pidetyissä valtiopäivämies- 
vaaleissa saavutti hattupuolue kuitenkin voiton. Hatut havittelivat Ruot
sin nostamista uudelleen suurvallaksi, mikä edellytti Uudenkaupungin 
rauhassa 1721 Venäjälle menetettyjen alueiden takaisin valtausta. Se taas 
merkitsi Suomen joutumista sotaan Venäjää vastaan v. 1741—43.

Jo ennen ns. hattujen sodan syttymistä lisääntyivät sotilasrasitukset. 
Ruodut piti täydentää terveillä miehillä, ja näin myös meneteltiin. Seuraa- 
vana vuonna 1740 sotapäälliköt vaativat ruotuja myös muonittamaan soti
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laansa, mutta tähän talonpojat eivät taipuneet. Lopulta armeijan oli tyy
dyttävä keräämään pitäjistä vain hevosten tarvitsema rehu. Sekin tuotti 
sotaa edeltäneiden ja sodan aikaisten katojen vuoksi suuria vaikeuksia.

Sodan alettua 28.7.1741 kauhajokelaiset sotilaat marssivat Pohjanmaan 
rykmentin Ilmajoen komppaniassa kohti Kaakkois-Suomea. Ravintotilan
ne oli kurja. Ruokaa ei tahtonut riittää enempää sotilaille kuin hevosille- 
kaan, ja niin marssi Pohjanmaalta rintamalinjalle Anjalaan kesti lähes 
kuukauden. Vähän myöhemmin solmittiin aselepo, jonka aikana Venäjän 
keisarinnaksi kohonnut Elisabet vakiinnutti asemansa ja varusti armeijan
sa hyökkäykseen. Suomen armeija vietti aselevon vilua ja nälkää kärsien 
talvileirissä Kymenlaaksossa. Aselevon päätyttyä venäläisten oli helppo 
marssia Helsinkiin, jossa Suomen armeija antautui elokuussa 1742. Alkoi 
pikkuvihan aika.14

Armeijan antauduttua harvat hengissä säilyneet kauhajokelaissotilaat- 
kin palasivat Ilmajoen komppanian mukana Pohjanmaalle. Suomalaisten 
perässä tulivat venäläiset kenraalimajuri Kristian Teofilus von Kinderma- 
nin johdolla. Hänen kolme husaarirykmenttiään majoittuivat Vaasaan, 
Laihialle ja Isoonkyröön. Husaareja oli joko oleskelemassa tai ainakin lä
pikulkumatkalla ajoittain myös Ilmajoella ja Kauhajoella kenraalimajuri 
Stojanoffin johdolla.15

Isonvihan aikana venäläiset sotilaat olivat aiheuttaneet pelkoa ja hävi
tystä, siksi heihin suhtauduttiin uuden miehityksen alkaessa varauksin. 
Pikkuvihan ajalta ei Kauhajoelta ole tietoja sotilaiden siviiliväestöön koh
distamista väkivaltaisuuksista. Suurimmat rasitukset talonpojille koitui- 
vatkin sotilaiden kyydityksistä sekä rehun ja jauhomattojen kuljetuksista 
armeijan tarpeisiin. Aina ei ollut edes hevosia käytettävissä, vaan miehet 
joutuivat vetämään jauhoilla kuormattuja rekiä kelirikkoisia teitä pitkin. 
Kyyditysvelvollisuus koski raskaimmin juuri Suur-Ilmajoen asukkaita. 
Kauhajoen nimismies Juho Reinkin joutui hakemaan Porista saakka hu
saareille tarvikkeita.16

Suuren joukkojen kuljetuksen yhteydessä v:n 1743 keväällä tapahtuivat 
myös miehitysajan ainoat tunnetut omaisuusrikokset. Kauhajoen läpi vael
tanut kenraalimajuri Kindermanin joukko-osasto kohdisti omankädenoi- 
keutensa seurakuntalaisten kannalta kaikkein pyhimpään eli kirkkoon, 
josta ryöstettiin vähän rahaa sekä hopeakalkki ja öylättilautanen. Talou
dellisesti menetys ei ollut suuri, mutta kirkosta varastamista pidettiin 
osoituksena miehittäjien jumalattomuudesta ja sivistymättömyydestä.17

Vaikka sotilaat käyttäytyivätkin, poikkeuksia lukuun ottamatta, rauhal
lisesti, oli Kauhajoella muita vaikeuksia sitäkin runsaammin. Vuodet 
1741 ja 1742 olivat katovuosia, ja niitä seurasi ankara nälänhätä. Rinta
milta palanneet sotilaat toivat tullessaan kulkutauteja, ennen kaikkea vat- 
suria (masslingen) ja veritautia (blodsot), jotka iskivät kuolettavasti alira
vittuihin ihmisiin. Vuosina 1741—43 Kauhajoella syntyi vain 45 lasta, 
mutta kuolleita oli toista sataa, useimmat lapsia.18

Sota-aika ja miehitysjoukkojen läsnäolo terästivät viranomaisia valvo
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maan yleistä elämänmenoa ja estämään ihmisten horjahtelua laillisuuden 
tieltä. Hallitus kielsi viinan kotipolton ja myynnin, mikä aiheutti useita 
käräjöintejä mm. kestikievarin pitäjiä vastaan. Erityistä huolta virano
maiset kantoivat naimattomien naisten, piikojen ja tyttöjen siveellisestä 
vaelluksesta. Miehitysaikaan suoranaisesti liittyviä horjahduksia Kauhajo
ella ei näytä tapahtuneenkaan — ei ainakaan käräjille asti vietyjä. Ainoa 
tunnettu tapaus osoittaa päinvastoin, että naiset olivat tarkkoja mainees
taan. Sotamies Matti Pahlmanin vaimon Susanna Yrjöntyttären olivat 
naapurin akat todenneet olevan "epätavallisen paksun” , vaikka mies oli 
ollut vuoden armeijassa; husaareja sen sijaan oli liikkunut paikkakunnal
la. Puheet olivat tulleet myös anopin korviin, joten Susanna haastoi kaksi 
naapurin vaimoa vastaamaan tiedoistaan käräjille. Lautakunta ja käräjä- 
rahvas todistivatkin Susannan kunnialliseksi naiseksi. Juoruajat saivat 
perättömistä puheistaan sakot ja Susanna oikeuskulut.19

Taloudellisia vaikeuksia ja sairauksia lukuun ottamatta Kauhajoki set
visi pikkuvihasta vähäisin vaurioin. Rauhan palattua v. 1743 venäläiset 
poistuivat maasta. Pohjanmaan rykmentti taas komennettiin Vesteräsiin 
Ruotsiin, mistä se palasi vasta seuraavana vuonna takaisin.20

Kauhajokelaiset Pommerissa ja Kustaa III:n sodassa

Hattujen sodasta ehti kulua vain puolentoista vuosikymmentä, kun 
Ruotsi-Suomi liittyi taas sotaan. Vuonna 1757 lähetettiin sotamiehiä tais
telemaan saksalaiselle maaperälle Pommeriin Ranskan ja Venäjän liitto
laisena Preussia vastaan.

Kauhajoen sotamiehet lähtivät matkaan elokuussa 1757. Miehet kokoon
tuivat komppaniaansa Ilmajoelle, jossa kirkkoherra Salomon Hannelius 
piti lähtöhartauden johdantonaan 5. Moos. 20:24. Hän kehotti sotilaita 
olemaan rohkeita ja pelkäämättömiä taisteluissa, sillä Jumala on heidän 
puolellaan.21

Ilmajoelta komppania marssi Vaasaan, jossa maaherra K. A. Piper ja 
Pohjanmaan rykmentin komentaja eversti W. Carpelan pitivät joukkojen 
katselmuksen. Kauhajokelaisia oli Pommeriin lähtijöiden joukossa kym
menen miestä.22

Ruotu Nimi Ikä Palvelusvuodet
1. Korpr. Jaakko Rosensten 36 v 15 1/6 v
4. Sot. Juho Forsman 46 24 2/3
5. Jaakko Mört 35 17 2/3
6. Matti Forsberg 39 13 2/3
7. Matti Stält 42 21 2/3
8. Juho Buchtman 32 12 2/3
9. Matti Gröndahl 31 8 1/3

277



10. Antti Pahlman 25 —

12. Juho Klingberg 26 5 1/2
13. Juho Rosenström 36 2 3/4

Kolmen kauhajokelaisruodun miehet eivät lähteneet Pommeriin, ja 14. 
ruodun Matti Ekqvist näyttää lähteneen vasta seuraavana vuonna. Kotiin 
jääneet olivat 47-vuotias Pekka Widlund, 66-vuotias Mikko Stenman ja 
45-vuotias Matti Akerman, jotka saivat todennäköisesti ikänsä vuoksi jää
dä kotimaahan. Sotaan lähetetyt olivat kokeneita miehiä, vain Antti Paini
man, joka oli tullut eron saaneen 45-vuotiaan Matti Pahlmanin tilalle, 
oli uusi mies armeijassa.

Pommerin sota oli Ruotsi-Suomelle tappiollinen. Huonoa sotamenestys- 
tä täydensi Riigenin saarella armeijan keskuudessa puhjennut kulkutauti, 
joka vei hautaan joukoittain miehiä. Ilmajoen komppaniankin menetykset 
parin ensimmäisen sotavuoden aikana olivat taisteluissa vähäisiä, mutta 
varsinkin nuoret miehet olivat alttiita tautien tuhoille. Täydennysmiehiä 
lähetettäessä kirkkoherra Hannelius totesikin, että "vanhaa sotilasta, 
vaikkakin ilman loistavaa ulkonäköä, kuitenkin tottuneena sotilasnäyttä- 
möön, ei saa helposti vaihtaa nuoreen, jolla on enemmän näköä, mutta vä
hemmän kovuutta’’.24

Takaisin Kauhajoelle palasi viiden vuoden sotaretkeltä vain neljä soti
lasta: Jaakko Rosensten, Jaakko Mört, Matti Gröndahl ja myöhemmin 
korpraaliksi kohonnut Juho Klingberg. Varmasti tiedetään Pommerissa 
kuolleen Juho Rosenströmin ja Juho Buchtmanin. Muiden sotaretkelle läh
teneiden kohtalo lienee samanlainen, sillä Kauhajoelle he eivät ainakaan 
enää tulleet.25

Pommerin soturit olivat kärsineet Peenejoen rannalla ja Riigenin saarel
la kovan kohtalon. Mutta oli sodassa jotakin myönteistäkin: perunoita eli 
maapäärynöitä saattoi olla kauhajokelaistenkin selkärepussa, kun he vih
doin palasivat kotiseudulleen.

Neljännesvuosisata oli Kauhajoen ruotumiehillä ehtinyt kulua rauhan 
töissä, kun heidät toukokuussa 1788 komennettiin Kustaa III:n aloitta
maan sotaan Venäjää vastaan. Sodan alkaessa Pohjanmaan rykmentti oli 
Viaporissa, josta se siirrettiin saaristolaivastoon, Ilmajoen komppania Tu- 
runmaa-eskaaderiin. Saaristolaivasto kävi taisteluja ensin Haminan val
taamiseksi, mutta joutui luopumaan yrityksestään. Myöhemmin Pohjan
maan rykmentti osallistui mm. Mikkelin ja Juvan taisteluihin sekä Parku- 
mäen taisteluun heinäkuun 20. päivänä 1789 ja seuraavana vuonna Puu
malan ja Sulkavan taisteluihin.26

Kauhajoen ruotumiehet lähtivät sotaan lähes täysilukuisina, sillä vain 
Aron ruotu (n:o 7) oli juuri sodan alkaessa täyttämättä ja Kosken ruodun 
(n:o 5) sotamies Kustaa Mört erosi 50-vuotiaana armeijasta jo kesällä 
1788. Uudet miehet saatiin avoimiin ruotuihin vasta syksyllä. Jo sodan en
simmäisenä vuotena taudit ja taistelut kaatoivat muutaman miehen. Seu- 
raavina vuosina tappiot kasvoivat niin, että uusia miehiä oli värvättävä
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jatkuvasti. Rekrytointi aloitettiin heti syksyllä 1788, ja sitä jatkettiin seu- 
raavana vuonna. Täydennysmiehiä otettiin Kauhajoen ruotuihin seitse
män miestä, minkä lisäksi sotaan vietiin Seppäsen, Enon ja Äijön rengit. 
Näistäkin osa haavoittui tai menehtyi tauteihin, ennen kuin sota loppui, 
vaikka tappiot olivatkin pienemmät kuin sodan alkupuolella.

Kustaa III:n sodassa kuolleet kauhajokelaiset

Ruotu Sotilas Aika
4. Esaias Forsman 11.8.1788
3. Kustaa Stenman marrask. 1788
8. Kaappo Elg 10.3.1789

14. Heikki Ekqvist 27.11.1789
12. Juho Klingberg 10.12.1789
13. Pertti Rosenström 15.12.1789
10. Juho Pahlman 30.4.1790

Edellisten lisäksi jäivät Kauhajoelle palaamatta myös 1. ruodun kersantti 
Jakob Wilhelm Hobin ja 2. ruodun sotamies Erkki Söder. Hobin oli ylen
netty jo kesäkuussa 1789 vänrikiksi, ja sodan jälkeen hänet siirrettiin Ke
min komppaniaan. Hobinin tilalle Ilmajoen komppanian korpraalin va
kanssille tuli Pertti Akerman. Sodan alkaessa matkaan lähteneistä setvisi 
varmasti hengissä vain kolme miestä. Matti Forström (ruotu 6), Jaakko 
Gröndahl (ruotu 9) ja Pertti Äkerman (ruotu 11) onnistuivat välttämään 
sekä kuulat että taudit. Täydennysmiehistä palasi kotiin vielä viisi mies
tä: Jaakko Norr (ruotu 3), Juho Forss (ruotu 4), Matti Mört (ruotu 5), Juho 
Stält (ruotu 7) ja Matti And (ruotu 8).27

Kustaa III:n sota koetteli myös siviiliväestön kestokykyä, vaikka taiste
lut eivät ulottuneet lähellekään Kauhajokea. Rekrytoinnit rasittivat ruotu
ja: ruokaa ja rahaa kerättiin sodan tarpeisiin. Myös monenmoiset kyydi
tykset olivat raskaita. Ilmajoki osallistui keräyksiin niin tunnollisesti, että 
sai muutaman muun pitäjän ohella maaherra Tandefeltin kiitokset rah
vaan isänmaallisesta toiminnasta. Kauhajoellakin koettiin varmaan todek-

L u u tn a n t t i  J a k o b  W ilh e lm  H o b in in  n im ik ir jo i tu s . A la n e n , A . J. E t e lä -P o h 
ja n m a a n  h is to r ia  I V  1.
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P is to o l i .  K a u h a jo e n  M u s eo . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1986 .

si emäseurakunnan paljon nähneen kirkkoherran Salomon Hanneliuksen
valitus kesäkuussa 1789: ”---------- Jos joskus täsä ymmärryxes mailmasa
paha ollut on, nijn wissisti tämä nycyinen meidän aicamme.---------- O
mitcä ja millaset hävityxen cauhistuxet ei ole myös näinä nycyisinä aicoi- 
na, jotka owat nijn cuin jo päälle wedetyt.”28

Kustaa III:n sota päättyi Värälässä 13.8.1790 solmittuun rauhaan, jossa 
rajat säilyivät entisellään. Monenlaisista vehkeilyistä, taudeista ja sodan
johdon taitamattomuudesta huolimatta sodasta selvittiin paremmin ja pie
nemmin vaurioin kuin saman vuosisadan muista sodista Venäjää vastaan.

Viimeisen kerran Pohjanmaan rykmentin kauhajokelaiset joutuivat tosi
toimiin Suomen sodassa 1808—1809.
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Kauhajokelaisten elämänpiiri

Kylät

Kauhajoenkylä mainitaan ensi kerran hopeaveroluettelossa 1571. Kylässä 
oli tuolloin neljä uudisasukasta. Päntäne ilmestyy kymmenysveroluette- 
loon 1579, jolloin sielläkin oli neljä uudisviljelijää.1

Vuonna 1608 Juhana Otenpojan maantarkastus vakiinnutti kyläjaon. 
Päntäneeseen kuului Päntäneenjoen ja Uuronluoman alueet, Kauhajoen 
jokivarsiasutus muodosti Kauhajoen kylän.

Kylä oli alun alkaen verottajan kirjanpidossa syntynyt käsite, joka yh
disti saman asutusalueen taloja ja niiden omistuksia. Veroluetteloissa ky
lien nimet olivat tärkeitä, sillä asukkailla ei ollut sukunimiä ja Kauhajoen 
talojenkin nimet merkittiin kirjoihin vasta 1600-luvun puolivälissä.2 Maa- 
kirjakylällä oli myös taloudellista merkitystä. Kylät omistivat yhteismet
sät eli allmeningit, ja kylän taloilla saattoi olla yhteisiä niittyjä ja kalave
siä. Muutamat pitäjänhallinnon ja kirkon luottamusmiehet valittiin jo 
1600-luvulla kylittäin. Tällaisia olivat mm. seksmannit ja yökuntamiehet.3

Päntäne ja Kauhajoki säilyivät Kauhajoen ainoina maakirjakylinä koko 
Ruotsin vallan ajan. Kuitenkin jo 1670-luvulta alkaen puhutaan käräjä- 
pöytäkirjoissa Kauhajoen Rauhahyypän kylästä, jolla tarkoitettiin laajaa, 
mutta harvaan asuttua Kauhajoen eteläosaa.4 Asutuksen tihentyessä alkoi
vat 1600-luvun lopussa hahmottua muutkin kylät. Pitkät matkat esim. 
Nummikoskelta ja Nummijärveltä olivat omiaan eriyttämään talot omaksi 
yhteisökseen. Asukkailla oli voitettavanaan samat vastukset ja yhteiset 
edut. Kirkollisessa kirjanpidossa ja hallinnossa aletaankin jo 1700-luvun 
loppupuolella puhua erikseen Hyypästä, Kauhajoesta, Aronkylästä ja Pän- 
täneestä, joskus myös Kauhajoen Alapäästä.5

Talot joutuivat jo varhain hoitamaan monia tehtäviä yhteistoimin. Täl
laisia olivat mm. sotamiehen palkkaus, ruotujako, köyhäinruodut, tiente
ko- ja sillanrakennusvelvollisuudet sekä aidanrakennus ja petojen metsäs
tys. Yhteisissä toimissa taloista muodostui vähitellen kiinteitä kyläyhteisöjä.

Valtiovalta pyrki tehostamaan kylien yhteistoimintaa edelleen antamalla v. 
1742 asetuksen kyläjärjestyksestä. Sen toteutuminen käytännössä oli kuiten
kin hidasta. Vasta, kun Ilmajoki sai oman Kylän Asetuksensa v. 1805, alettiin 
kyläjärjestystä soveltaa myös Kauhajoella. Ruotsin vallan lopulla valittiin en
simmäiset kylänoltermannit eli kylänvanhimmat. Heistä tunnetaan vain kak
si, Antti Matinpoika Kyyny ja Joonas Kesti.6 Laajemman merkityksen kyläjär- 
jestys ja oltermannilaitos saivatkin vasta Suomen sodan jälkeen.
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Kauhajokelainen talo

Kauhajoen rakennusperinteestä on Ruotsin vallan lopulta käytettävissä 
laaja ja yhtenäinen lähdeaineisto. Suomen sodan korvausvaatimukset, 
Buxhoewdenin kokoelma1, kattaa noin kolmasosan Kauhajoen manttaa
liin merkityistä taloista. Näistä 24 on talonpoikaistaloja, kolme Knuutti
lan herrasväen omistamaa taloa sekä pappila ja lukkarin puustelli. Lisäk
si kokoelmassa on tiedot muutamien torppien rakennuksista. Kaikki v. 
1808 venäläisten polttamat rakennukset on mainittu erikseen osittain ra
kennusteknisiä yksityiskohtia myöten. Myös rakennusten iästä on mainin
toja, kuten vähintään 40 v. vanha, rakennettu 10 v. sitten, uusi, äsken kor
jattu jne. Suurin osa Suomen sodassa tuhotuista rakennuksista oli peräi
sin 1700-luvun jälkipuoliskolta tai vuosisadan vaihteesta; kaikkein van- 
himmatkin lienevät olleet isonvihan jälkeen tehtyjä. 1600-luvun rakennus
perinne jääkin kokonaan muiden lähteiden varaan ja tiedoiltaan niukaksi.

Pihapiiri

Kauhajokelaisen talon asuinrakennukset, aitat, lutit ja tallit sekä ulkora
kennukset muodostivat 1700-luvulla usein säännöllisen umpipihan. Sellai
nen oli mm. Haikolassa, Koskessa, Havusessa ja Enossa. Miespihaan kuu
lui asuinrakennus, usein kaksikin, aitat, lutit ja usein myös talli. Karjapi-

e a

H a ik o la n  r a k e n n u k s e t  1 75 2 . I s ra e l  W ä n m a n in  k a r ta s ta  p i i r tä n y t  M a r ja le e -  
n a  K o iv is t o .  A lk u p e r ä in e n  k a r tta  V a a sa n  M a a n m it ta u s k o n tto r in  a r k is to s 
sa.
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K o s k e n  ta lo n  r a k e n n u k s e t  1753 . 
I s r a e l  W ä n m a n in  la a tim a s ta  
k a r ta s ta  p i i r tä n y t  M a r ja le en a  
K o iv is t o .  A lk u p . k a r tta  V aa sa n  
M a a n m it ta u s k o n t to r in  a r k is to s 
sa .
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hän muodostivat navetta, lampola, sikala, rehuladot sekä monet työkalu- 
vajat ja varastot. Sauna ja riihirati olivat erikseen vähän etäämpänä. 
Miespihan ja karjapihan erotti toisistaan aita tai jokin läpikuljettava ra
kennus kuten aitta tai väentupa. Sekä mies- että karjapihaan pääsi ulkoa 
vain suljettavan portin kautta.2 Umpipiha oli suojaisa ja turvallinen.

Toinen rakennusten sijoitustapa oli rakentaa ne tien tai joen suuntai
seen riviin. Tällöin rakennukset muodostivat pitkänomaisen raitin. Mm. 
Knuuttilan rakennukset olivat 1700-luvun puolivälissä epäsäännöllisessä 
rivissä tien vieressä.3

Kauhajoen jokivarsiasutuksen tyypillinen piirre oli sijoittaa rakennuk
set joen ja tien väliin. Myös järvenrannalle rakennettaessa tontti jäi tien 
ja järven väliin. Tällöin molemmat kulkuväylät, tie ja vesi, olivat helposti 
käytettävissä samalla, kun ne rajasivat tontin ja vähensivät aitojen teke
mistä.4

Tuparati

Vanhimmat asumukset olivat neliönmuotoisia savutupia. Savutuvassa oli 
yksi ainoa huone, jonka seiniä kiersi penkki. Nurkassa oli iso sisäänlämpi
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ävä kiuas ja seinässä pari pientä räppänää, joista savu meni ulos. Savutu
pa oli Pohjanmaalla yleinen vielä 1600-luvun alussa.5

Vuonna 1728 syytettiin Laturin emäntää Anna Heikin tytärtä noituudes
ta. Hänellä oli ollut maitopytty uunissa ja pelti auki muka siksi, että ”pa- 
hahenki saisi oksentaa siitä voita” .6 Noituussyyte hylättiin, mutta tieto 
uuninpellistä osoittaa, että viimeistään noihin aikoihin Kauhajoella savu- 
tupa oli väistynyt uloslämpiävän tuvan tieltä.

Yksihuoneinen asuinrakennuksen perustyyppi laajeni 1600—1700-luku- 
jen kuluessa useampia huoneita käsittäväksi kookkaaksi tuparadiksi. 
Vuonna 1808 tuhoutuneiden talojen joukossa oli kuitenkin vielä Mikko 
Heikinpoika Yli-Harjan talo, jossa oli ainoastaan yksi 12 x 12 kyynärän 
kokoinen tupa ilman mitään lisärakenteita.7

Huomattavasti yleisempi rakennustyyppi 1700-luvun jälkipuoliskolla 
oli tuvan, porstuvan ja porstupakamarin käsittävä asuinrakennus. Helena 
Mikontytär Yli-Harjan tupa oli kooltaan 10 x 10 kyynärää. Sen päässä 
oleva porstupa oli 5 kyynärää leveä samoin kuin porstuvan perällä oleva 
porstupakamarikin. Tuvan korkeus oli 6 1/2 kyynärää, minkä lisäksi ta
lossa oli ullakko. Sekä tuvassa että porstupakamarissa oli tulisija, ja tu
vassa vielä leivinuuni. Koko rakennuksessa oli kolme paria ikkunoita ja 
katteena tuohi- ja malkakatto, mikä olikin yleisin kattomateriaali 1700- 
luvulla.

Tuvan, porstuvan ja porstupakamarin käsittävät tuparakennukset oli
vat yleisiä myös torppien asuinrakennuksissa. Toisinaan porstupa oli ko
ko tuvan levyinen ilman, että siitä olisi erotettu porstupakamaria. Mm. 
torppari Yrjö Matinpoika Heikkilän asuinrakennuksessa oli vain tupa ja 
porstupa.8

Porstuvan rakentaminen asuintupaan aloitti kehityksen kohti paritu- 
paa. Kaksitupaiset päärakennukset, parituvat, olivatkin 1800-luvun alku
vuosina Kauhajoella yleisimpiä. Asuinrakennuksen perustyypin muodosti 
kaksi tupaa, asuintupa ja vierastupa, ja niiden välissä oleva porstupa. Mo
lempiin tupiin saattoi liittyä yksi tai useampi kamari. Vuonna 1808 van
hoiksi tai vanhahkoiksi luonnehdituissa taloissa, kuten Juho Matinpoika

5 kyyn. , 10 kyynärää
* ----------- tK--------------------------7̂
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Kalalahden n. v. 1760—1770 rakennetussa tuparadissa, oli 15 x 15 kyynä
rää suuri tupa ja sen takana 9 x 9  kyynäräinen peräkamari. Tupaa vasta
päätä oli vierastupa, kooltaan 13 1/2 x 13 1/2 kyynärää. Tuvat erotti toi
sistaan porstupa ja sen perällä oleva kylmä porstupakamari. Muissa huo
neissa oli tulisijat.9

Jos asuintuvan päässä oli vain yksi ns. takakamari tai peräkamari, ku
ten 1700-luvun puolivälin paikkeilla rakennetuissa taloissa oli yleistä, se 
oli säännöllisesti muuta rakennusta kapeampi. Peräkamari lieneekin aluk
si ollut lisärakennus, joka oli palvellut esim. varastona, mutta myöhem
min vakiintunut asuinkäyttöön. V. 1808 peräkamareissa oli yleisesti tulisi
ja, kuten kaikissa muissakin asuinhuoneissa.10

Juho Ala-Kosken poltetussa talossa mainitaan peräkamarin edessä ol
leen kuisti. Maininta osoittaa, ettei tutkijoiden paljon myöhäisempään ai
kaan sijoittama kuisti ollut aivan tuntematon Kauhajoella enää Ruotsin 
vallan lopussakaan.11

Pisimmälle kehittynyttä paritupatyyppiä edustivat v. 1808 usein uusiksi 
tai uudehkoiksi mainitut tuparadit, joissa oli tupa ja vierastupa, välissä 
porstupa ja porstupakamari sekä kaksi kamaria asuintuvan päässä.

Antti Matinpoika Filppulan ja Iisakki Antinpoika Panulan taloissa oli 
v. 1808 vierastuvan paikalla kaksi kamaria ja Juho Juhonpoika Marttilas
sa oli vierastuvasta erotettu "pitkäkamari” .12

Sitä mukaa kun kamareja lisättiin tuvan päähän, kasvoi myös raken
nuksen pituus. Havusen talo oli 37 1/2 kyynärää eli n. 22 metriä pitkä, le
veyttä oli 7,8 metriä. Vielä suurempi oli Heikki Heikinpoika Harjan talo, 
jossa asuintuparakennus oli 24 kyynärää pitkä ja 14 kyynärää leveä. Kuu
den kyynärän etäisyydelle tuvasta rakennettu vierastupa oli 14 x 14 kyy-

10 kyynärää 5 kyyn. 13 kyyn.
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12 kyynärää 6 kyyn . 13 kyyn. 6 .5  k y y n .
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närää. Lähteestä ei aivan yksiselitteisesti käy ilmi, oliko vierastupa ja 
asuintupa liitetty porstuvalla ja porstupakamarilla yhteen, kuten tavalli
sesti, sillä tuvat olivat yhtä leveitä ja korkeita. Tavallista oli myös, että 
porstupa ja porstupakamari olivat juuri 6 kyynärää leveitä, minkä vuoksi 
em. Harjan rakennukset muodostaisivat yhden suuren 44 kyynärää pitkän 
rakennuskokonaisuuden.13

Parituvan toinen pää eli vierastupa oli peräisin vuodelta 1681, jolloin 
kuningas Kaarle XI määräsi, että manttaalin suuruisessa talossa piti olla 
asuintuvan lisäksi myös vierastupa. Käytännössä vierastupia lienee ollut 
ennenkin, ja kuninkaan toimenpide vain vakiinnutti käytännön. Vierastu- 
paa käytettiin aluksi myös työ- ja varastotilana, jossa ei aina ollut edes 
tulisijaa.14 Suomen sodan aikaiset Kauhajoen vierastuvat olivat kuitenkin 
poikkeuksia lukuunottamatta asumista varten tehtyjä. Niissä oli takka, 
pöytä, penkit, lattiat ja ikkunat kuten asuin tuvassakin.15

Vuonna 1808 poltetuissa taloissa oli ikkunoita varsin vähän, sillä niistä 
piti maksaa ylellisyysveroa. Tavallisesti tuvassa ja kamareissa oli viisi tai 
kuusi ikkunaparia, mutta vierastuvassa ja porstupakamarissa vain kaksi 
tai kolme paria. Tuomas Havusen 37 1/2 kyynärää pitkässä ja 13 kyynä
rää leveässä talossa oli asuintuvassa kuusi paria ikkunoita ja vierastuvas
sa kolme paria, joten ikkunoita oli aina yksi pari 11 kyynärän väliä kohti. 
Näin siitä huolimatta, että Havunen oli Kauhajoen varakkaimpia talon
poikaistaloja. Ikkunat olivat pieniruutuisia ja yksinkertaisia. Vain pappi
lassa ja Yli-Knuuttilassa mainitaan Ruotsin vallan päättyessä olleen kak
sinkertaiset ikkunat.16

Tuparadit oli katettu tavallisesti tuohi- ja malkakatolla. Valtiovallan ta
holta suosittiin 1700-luvun lopulla kuitenkin tuohesta ja turpeesta tehtä
viä vesikattoja. Yli-Knuuttila ja pappila saivatkin katteekseen tuohta ja
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turveviilua. Säätyläisten esimerkkiä seurasivat myös muutamat talolliset. 
Matti Jaakonpoika Kohlun uusi kaksifooninkinen tuparati oli katettu tur
peella, samoin Taneli Jaakonpoika Ala-Harjan tupa ja Heikki Heikinpoi- 
ka Harjan vierastupa.17 Turpeen käyttö katteena ei ollut niin harvinaista, 
kuin eräissä tutkimuksissa on aiemmin esitetty.18 Lautakatoista sen sijaan 
on säilynyt tieto vain Havusen uudisrakennuksesta, jossa oli 'Tautakatto 
sahatuista laudoista uusimman muodin mukaan, jotka myös on tervalla si- 
vellyt” . Ulkorakennuksissa lautakatto oli yleisempi.19

Useimmat talot olivat 1800-luvun alussa vuoraamattomia. Tuhoutuneis
ta taloista vain kolmessa ilmoitettiin olleen lautavuoraus, ja niistäkin mo
lemmat Kyynyn talot oli laudoitettu ainoastaan eteläsivulta. Havunen sen 
sijaan oli vuorattu kokonaan. Talonpoikaistalojen ulkomaalauksista ei 
lähdeaineistossa ole mainintoja. Havusessakin vain vilja-aitta oli punattu.20

Kauhajokelainen talo oli 1700-luvulla tavallisesti pitkä ja matala. Yksi
kerroksinen tuparati oli 6 kyynärää korkea, ja se oli rakennettu 1 kyynä
rän korkuiselle kivijalalle. Kaksikerroksiset talot tekivät kuitenkin tulo
aan Kauhajoelle juuri Ruotsin vallan loppuvuosina, sillä lähdeaineiston 
taloista on kuusi tuparatia täysin kaksikerroksisia. Ne olivat Jakob Inber- 
gin Yli-Knuuttila, Olof Inbergin Knuuttila, Antti Kaaponpoika Panulan, 
Antti Jaakonpoika Kohlun ja Matti Jaakonpoika Kohlun talot sekä lukka
rin puustelli. Lisäksi oli useita osittain kaksikerroksisia päärakennuksia, 
joissa yläkerran muodostivat ullakko ja yksi tai useampi vinttikamari. 
Kaikki kaksifooninkiset olivat Suomen sodan syttyessä aivan uusia, osa 
vielä keskeneräisiä. Esimerkin kaksikerroksisten talojen rakentamiseen 
näyttää antaneen Jakob Inberg, joka oli pystyttänyt Yli-Knuuttilan uuden 
päärakennuksen v. 1798—99.21

Kaksifooninkiset tuparadit olivat pohjaltaan samantyyppisiä kuin yksi
kerroksiset, yksitupaiset talot. Matti Jaakonpoika Kohlun tuvan alaker
rassa oli tupa kooltaan 13 x 12 kyynärää ja kaksi kamaria, kumpikin 7 x 
6 kyynärää. Yläkerrassa oli vierastupa ja kaksi kamaria, jotka kaikki oli
vat alakerran huoneiden kanssa samankokoisia. Talon tuhoutuessa yläker
ran huoneet olivat vielä sisustamattomia. Panulassa oli alakerrassa neljä 
lämmintä huonetta ja yläkerrassa kolme. Tupa oli 13 x 14 kyynärää, kak
si kamaria 7 x 7  kyynärää ja porstupakamari 6 x 6  kyynärää. Yläkerrassa 
oli tuvan kokoinen sali ja yksi kamari sekä yläporstupa ja vinttikamari. 
Panulassakin yläkerta oli keskeneräinen.22

Kauhajoen nykyinen talomuseo, Ala-Yrjänäisen talon päärakennus, on 
perimätiedon mukaan ollut Suomen sodan aikana keskeneräinen; sen ra
kentaminen oli aloitettu jo v. 1804. Täysin kaksikerroksinen tuparati 
edustaa melko harvinaista talotyyppiä, sillä siihen liittyy kiinteästi etei
sen vasemmalla puolella kaksikerroksinen aitta. Vuonna 1808 tuhoutu
neista taloista vain lukkarin puustellissa ja Yli-Knuuttilan torpassa oli sa
manlainen aittaratkaisu; torppa oli kuitenkin vain yksikerroksinen.23

Varsinaisen päärakennuksen lisäksi kauhajokelaiseen taloon kuului 
usein muitakin asuttavia rakennuksia. Pihassa saattoi olla ns. uusi vieras-
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tupa, väentupa tai syytinkitupa. Tällaisissa oli tavallisesti tupa, porstupa 
ja porstupakamari, joskus myös ullakko ja vinttikamari tai jompikumpi 
niistä. Myös luttiradissa voi olla tulisijalla varustettu asuinhuone tai keit- 
totupa, jonne vieraita saatettiin majoittaa talvellakin. Keittotupaa käytet
tiin myös esim. viinankeittoon.24

Kauhajokelaisessa talossa oli 1800-luvun alkuvuosina tilaa suurellekin 
väelle ja vierasjoukolle. Kaikkein komeinta asumista edusti Yli-Knuutti- 
lan upea honkahirsistä rakennettu kaksikerroksinen säätyläistalo. Sillä 
oli pituutta 45 kyynärää ja leveyttäkin 16 1/2 kyynärää. Alakerrassa oli 
kuusi tulisijalla varustettua huonetta ja kaksi eteistä, joista toinen oli ra
kennuksen keskellä ja toinen talon pohjoispäässä. Alakerran kaikissa huo
neissa oli kaksoislattia ja kahdessa paneloitu katto. Yläkerrassa oli pors
tupa, suuri sali ja neljä kamaria, kaikissa paitsi porstuvassa paneelikatto 
ja ovet.

Ikkunoita oli runsaasti, alakerroksessa 13 paria ja yläkerroksessa 16 pa
ria. Kaikki ikkunat olivat kaksinkertaiset, ja niissä oli helmenvärisiksi 
maalatut vuorilaudat ja helat. Alakerran lyijyikkunat olivat 2 kyynärää ja 
14 tuumaa korkeita ja 2 kyynärää leveitä, yläkerran ikkunoiden korkeus 
oli 3 kyynärää 6 tuumaa ja leveys 2 kyynärää. Ikkunat olivat ylelliset, sil
lä korvausvaatimuksissa niiden hinnaksi arvioitiin 235 pankkiriksiä, mikä 
on suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin tavallisen talonpoikaistalon 
koko päärakennuksen arvo.

Monet muutkin yksityiskohdat osoittivat, ettei Yli-Knuuttilassa pelattu 
napeilla. Ovet olivat ns. ranskalaisia ovia, kamareissa oli tiilikaakeliuunit 
ja ovissa tukkilukot. Talo oli selvästi muita herraskaisempi, kuten talon 
isäntä maaviskaali Jakob Inbergkin. Yli-Knuuttilan päärakennus osoitti 
huomattavaa vaurautta, sillä 29 kookasta kaksinkertaista ikkunaa oli har
vinaisuus koko Etelä-Pohjanmaalla. Talon hinnaksi arvioitiinkin v. 1808 
1 478:32 pankkiriksiä.25

Kokonaisuudessaan Kauhajoen talojen tuparadit kestivät hyvin vertai
lun naapurikappeleiden rakennusten kanssa. Talot olivat mitoiltaan kook
kaita ja sisustukseltaan tarkoituksenmukaisia. Kauniisti veistetyt hirsisei
nät kannattivat yhä korkeammalle kohoavaa kattoa, tukevien takkihir- 
sien varassa olivat leipävartaat ja iso takka antoi lämpöä. Huonekaluista 
pöytä ja seinustaa kiertävät penkit olivat joka talossa. Maalatut karmituo- 
lit kuuluivat myös tupaan. Tekstiileistä ryijyjä oli käytetty jo 1600-luvul- 
ta alkaen sängynpeitteinä, sillä seinäkoristeita ei tuolloin käytetty; tapeet- 
tejakin oli vain Knuuttilan herrasväellä.26

Ulkorakennukset

Kauhajokelaisissa taloissa oli monilukuinen määrä karja- ja ulkoraken
nuksia. Päärakennuksen läheisyydessä oli luttirati, yksi tai useampia ait-
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toja ja kiesiliiteri. Myös talli pyrittiin sijoittamaan lähelle tupaa niin, että 
hevosta oli helppo käydä ruokkimassa. Käymäläkin oli jo jokseenkin ylei
nen Kauhajoen taloissa 1800-luvun alussa. Se oli sijoitettu tallin tai nave
tan vierustalle, mutta sen alla saattoi olla myös sikala.27

Karjasuojista navetta oli tärkein. Kauhajoen navetat mainittiin Ruotsin 
vallan lopulla maakunnan parhaimmiksi. Suomen sodassa poltetuista na
vetoista Yli-Knuuttilan navetta oli uudenaikaisin. Se oli kooltaan 36 x 18 
kyynärää ja honkahirsistä rakennettu. Siihen kuului 12 x 6 kyynärää laa
ja ja 10 tuumaa (n. 1,5 m) syvä virtsa-allas. Navetan yli kulki vesikouru, 
josta vesi johdettiin varsinaisella vesijohdolla kaikkien 61 lehmän juoma- 
kuppeihin. Navetan kanssa oli rakennettu ristiin vasikkanavetta, kooltaan 
12 x 9 kyynärää. Koko rakennuksessa oli 7 ikkunaa ja navetan päällä ti
laa heinille. Rakennus oli katettu kaksinkertaisella lautakatolla, ja navet
taan johti 4 ovea, joissa oli rautasaranat ja kahdessa vielä lukko. Hävityk-
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sen tullessa Yli-Knuuttilassa oli tekeillä uusi edellistä pienempi navetta.28
Tavallisen kauhajokelaisen talon navetta oli lähes neliön muotoinen, 

10—20 kyynärää pitkä ja vain muutamaa kyynärää kapeampi. Filppulas
sa oli uusi ja vanha navetta, joista uusi oli 17 x 12 kyynärää ja vanha 14 
x 11 kyynärää. Kyynyn navetta oli 13 x 10 kyynärää ja Nummijärven kes
tikievarin navetta 8 x 8  kyynärää. Parret olivat tavallisesti navetan mo
lemmin puolin, yhtä monta kummallakin sivulla. Navetoissa oli yleisesti 
välikatto, vesikatto oli tuohi- ja malkakatto. Lautakatto tunnettiin muual
lakin kuin Knuuttilassa, mutta turvekattoja oli vain aniharvoja. Oljet taas 
syötettiin lehmille. Navetoissa oli maalattia, eikä virtsalooreista tai -kai
voista enempää kuin vesijohdoista ja ikkunoistakaan ole mainintoja. Kivi- 
navettoja ei ollut.

Hevosista pidettiin parempaa huolta kuin lehmistä. Talleissa oli sään
nöllisesti välipohja, joskus kaksinkertainenkin, ja tilaa oli huomattavasti 
enemmän kuin navetoissa. Liekö hyvät tallit syynä, kun Kauhajoki tuli 
1700-luvulla tunnetuksi hyvistä hevosistaan.29

Muita karjarakennuksia oli tarpeen mukaan, mm. sikala ja lampola. Na
vetan lähelle tehtiin rehuladot, jotka olivat kooltaan suunnilleen 10 kyy
närän neliöitä. Rehulatoja rakennettiin lisää, jos tarve vaati. Kahden tai 
useamman rehuladon väliin tehtiin usein porttikäytävä niin, että ladoista 
muodostui pitkä yhtenäinen rakennus. Rehulatojen lisäksi kartanolla oli 
puuliiteri, kaluvaja ja usein myös salpietarilato.30

Parhaiten timprattu ulkorakennus oli vilja-aitta. Vilja-aittoja saattoi ol
la samassa talossa useitakin. Niissä oli kaksoispohja, hyvä lukko ja avain 
ovessa, rautasaranat ja sisällä isot laarit. Kooltaan vilja-aitat olivat 6—10 
X 6—10 kyynärää, yleisin koko talonpoikaistalouksissa oli 8 kyynärän ne
liö. Erikoisuutena mainittakoon, että Heikki Heikinpoika Harjan vilja-ait
ta oli rakennettu pylväiden päälle.31

Riihi ja sauna olivat muista rakennuksista vähän kauempana, sillä palo
vaaran vuoksi niitä ei saanut rakentaa aivan kartanolle. Riihen koko vaih- 
teli vähän talon mukaan. Suomen sodan aikoihin se oli tavallisimmin 9 x 
9 kyynärää. Luuva ja lato olivat yhtä suuria, joten riihirati kokonaisuu
dessaan oli yleensä 27 kyynärää pitkä ja 9 kyynärää leveä. Saunat olivat 
kooltaan 8—9 kyynärän neliöitä, ja ne oli varustettu mm. mallaslauteilla. 
Myös kaivo ja kellari kuuluivat talon pihapiiriin.32

Kaikkiaan kauhajokelaisessa talossa oli parikymmentä rakennusta, jot
ka olivat lähes samat niin suurissa kuin pienissäkin taloissa. Ulkoraken
nusten koko vaihteli jonkin verran talon koon mukaan, mutta lukumäärä 
vaihteli enemmän. Aittoja, lutteja, latoja, navettoja ja talleja rakennettiin 
aina tarpeen mukaan lisää.

Havusen talon rakennukset 1808

Lautamies Tuomas Havusen talon rakennukset antavat yhtenäisen kuvan 
varakkaan kauhajokelaisen talon rakennusperinteestä Ruotsin vallan lo
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pulla. Rakennusluettelo on kaikkine yksityiskohtineen sama, joka esitet
tiin Suomen sodan tuhojen korvausvaatimuksena v. 1808.

Miespihan rakennukset

Asuintupa 13 x 13 kyynärää ja kaksi kamaria 6 1/2 x 6 1/2 kyyn., 
kaikissa oli tulisijat, 6 paria ikkunoita, kivijalka 1 kyynärän korkui
nen. Talo oli vuorattu laudoilla. Tuohi- ja malkakatto. Arvo 100 RD 
Banco

Vierastupa edellistä vastapäätä 12 x 12 kyyn., välissä 6 kyyn. le
veä porstupa ja porstupakamari 6 x 6  kyyn., ullakko kamarin vintis
sä, kivijalka, 3 paria ikkunoita ym. Lautavuoraus. 70 RD (= pankki- 
riksiä)

Uudisrakennus: vierastupa 10 x 10 kyyn., porstupa 5 kyyn. leveä, 
porstupakamari, jonka päällä vinttikamari, sen molemmilla puolilla 
kylmä huone. Kivijalka, tulisijat, 7 paria ikkunoita, tarpeellinen rap
pu, ovet, lukot ym. Lautakatto sahatuista laudoista uusimman muo
din mukaan. Arvo 120 RD

Keittiörakennus 9 x 9  kyyn., välikatto, tulisija, 2 paria ikkunoita, 
aitta rakennuksen vierellä, pieni ja kapea porstupa välissä, 3 luttia 
päällä. Tuohi- ja malkakatto. Arvo 50 RD

Vanha asuinrakennus: 9 x 9  kyyn., 2 paria ikkunoita ym. Tuohi- 
ja malkakatto. 90 RD

Aitta: kivijalka 4 korttelia korkea, 8 x 8  kyyn., 2 pohjaa, 2-kertai- 
set ovet, rautasaranat, kelpo lukko, täysin laudoilla vuorattu ulko
puolelta. Uusi tuohi- ja malkakatto. 32 RD 

Kaksi aittaa, kumpikin 8 x 8  kyyn. Tuohi- ja malkakatto. 14 RD 
Luttirati: kaksi aittaa 7 x 7  kyyn. ja kaksi luttia, lattiat, ovet, ra

put. Tuohi- ja malkakatto. Arvo 26 RD 
Kiesiliiteri, uudistettu tänä kesänä (v. 1808, kirj:n huom.) 9 x 9  

kyyn., lattia, tarpeelliset katto-orret. Tuohi- ja malkakatto. 9 RD 
Uusi talli 1 1 x 1 1  kyyn., virtsarännit, välilattia, heinäparvi, seimet, 

pilttuut, häkit ym. Tuohi- ja malkakatto. 25 RD
Katos (skäf) uuden tallin vieressä 11 x 6 kyyn., ei vain 2 irrallista 

seinää, vaan myös lattia, ovi ja hyvä lukko raudasta. Tuohi- ja mal
kakatto. 4 RD

Käymälä 3 1/2 X 3 1/2 kyyn. Tuohi- ja malkakatto. 2 RD 

Karjakartanon rakennukset

Navetta 13 x 10 kyyn., välikatto, lattia ja parret, ovi ym. Lautakat
to veistetyistä lankuista. Arvo 15 RD 

Navetta 15 x 12 kyyn. aivan yhtä hyvässä kunnossa. Lautakatto. 
17 RD

Navetta, pienempi, 10 x 10 kyyn. hyvässä kunnossa. Lautakatto 
veistetyistä lankuista. 9 RD

Lampola, vanhahko, 10 x 10 kyyn., tuohi- ja malkakatto. 5 RD 
Sikala, väliseinällä varustettu, kumpikin huone 5 x 5  kyyn. Tuohi-
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ja malkakatto. 6 RD
Vanha talli 7 x 7  kyyn., välilattia, heinäsuoja, pilttuut, häkit, sei- 

met. Tuohi- ja malkakatto. 9 RD
Kolme rehulatoa, koko rakennus 57 kyyn. pitkä ja 10 kyyn. leveä, 

porttikonki keskimmäisen ladon molemmilla puolilla. Kaikissa lattia 
ja tarpeelliset ovet, kelvolliset rautalukot ja kaksi isoa porttia kum
massakin porttikongissa ym. Tuohi- ja malkakatto. Arvo 24 RD

Vanha talli, jota käytetään heinälatona ja muihin tarpeisiin. Tuohi- 
ja malkakatto. 3 RD

Rehulato, edellisen kokoinen. Tuohi- ja malkakatto. 8 RD 

Ulkorakennukset

Puuliiteri 12 x 12 kyyn. Lautakatto veistetyistä lankuista 3 RD
Vilja-aitta 8 x 8  kyyn., kaksinkertainen pontattu lattia ja samoin 

laarit ala- ja yläkerroksessa, välihuone 4 korttelia aittaan mentäessä. 
Hyvät kaksinkertaiset ovet, kaksi kelvollista rautalukkoa, pontatuin 
laudoin vuorattu, punavärillä maalattu, tarpeellinen rappu parhaas
ta hongasta. Uusi tuohi- ja malkakatto. 50 RD

Vilja-aitta, pienempi 7 x 7  kyyn., välilattia, viljalaarit alakerrassa. 
Tuohi- ja malkakatto. 12 RD

Salpietarilato, 2 pohjaa, 10 1/2 x 9 kyyn., multaa oli hoidettu hy
vin 3 vuotta. Tuohi- ja malkakatto. Mullasta olisi saatu ainakin 10 
leiviskää salpietaria. Yht. 60 RD

Salpietarilato 10 1/2 x 9 kyyn., mullasta olisi saatu 8 leiviskää sal
pietaria. Lato ja multa 40 RD

H a v u s e n  r a k e n n u k s e t  1753 . I s 
ra e l  W ä n m a n in  k a r t ta p i i r r o k 
s e n  m u k a a n  p i i r tä n y t  M a r ja le e -  
n a  K o iv is t o .  A lk u p . V aa sa n  
M a a n m it ta u s k o n t to r in  a r k is to s 
sa .
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Salpietarilato 10 1/2 x 9 kyyn., multa vähän heikompaa kuin edel
lisissä. Tuohi- ja malkakatto. 30 RD 

Paja 8 x 8 kyyn., välikatto, 1 pari ikkunoita, tiilistä muurattu ah
jo. Tuohi- ja malkakatto. Alasin, moukari, ruuvipenkki, vasaroita, 
isompia ja pienempiä rautaviiloja useita lajeja ym. 50 RD

Puukellari, kaivettu mäkeen 5 x 5  kyyn., kaksi ovea ja kelvolliset 
rautalukot. Tuohi- ja malkakatto 12 RD

Sauna 8 x 8  kyynärää, mallaslauteet, kiuas, ovi, lattia ym. Tuohi- 
ja malkakatto. 12 RD

Riihi 10 X 10 kyyn. ja samankokoiset luuva ja lato, lattiat, katos 
(skäf) koko riihen ym. pituudelta molemmilla puolilla. Tuohi- ja mal
kakatto. 50 RD

Riihirati, koko kuten edellä, vähän vanhempi. Tuohi- ja turvekat
to. 30 RD

Kaluvaja, vanhahko 7 x 7  kyyn. Tuohi- ja malkakatto. 1:24 RD 
Kaluvaja 12 x 9 kyyn. Lautakatto. 1:32 RD

Rakennusten arvo oli yhteensä 749:8 pankkiriksiä.33

Arkea ja juhlaa

Työn ja juhlan vaihtelu

”Ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä” oli menneinä vuosisatoina to
tista totta. Siksi kauhajokelaisetkin tarttuivat työhön niin pian kuin kyn
nelle kykenivät. Toisaalta koko Ruotsin vallan ajan työvoimasta oli puu
tetta; kenenkään ei saanut olla jouten. Mutta leipä oli lujassa.1

Maataloudessa oli paljon sellaisia töitä, joihin jo lapset voivat osallis
tua. Vanhempien ja muun talonväen mukana lapset vietiin karjapaimenik
si, tervahaudoille ja elopelloille. Ne lapset, joille koti ei töitä tarjonnut, 
pestattiin 12—15-vuotiaina palkollisiksi.2

Maataloudessa työrytmin määräsi luonto. Kesäaikana, jolloin päivät oli
vat pitkät ja peltotyöt kiireimmillään, työpäivä alkoi aamuvarhaisella ku
konlaulun aikaan ja päättyi vasta iltamyöhällä. Talvella ulkotöitä oli vä
hemmän ja päivä lyhyt; silloin oli aikaa istuskella tuvassa — käsitöiden 
ääressä. Vaihtelua arjen aherrukseen toivat kirkolliset juhlapyhät sekä 
monien töiden aloittamiseen tai lopettamiseen liittynyt ilonpito. Kaikkia 
juhlia vietettiin huomattavasti nykyistä pitempään ja perusteellisemmin. 
Joulunaika tuomaanpäivästä (21.12.) knuutinpäivään (13.1.) oli kokonaan 
luppoaikaa, jolloin kyläiltiin ja vietettiin perhejuhlia. Joulua seurasi pitkä 
työkausi 'Täpileivät ja karikkareet” tai "härkäviikot” , kunnes pääsiäinen
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aloitti kirkollisten juhlapyhien sarjan. Keskikesän juhla oli juhannus. 
Syyskesällä ja syksyllä oli useimpien työn juhlien vuoro. Työvuosi vaihtui 
mikkelinä, jonka seutuun muotoutui palkollisten omaviikko ja pestuu- 
markkinat.3

Omavaraistalouden aikana, käsityö- ja virkamiesammatteja lukuunotta
matta, työnjako oli lähes yksinomaan sitä, että oli erikseen miestentyöt ja 
naistentyöt. Naisille kuuluivat kaikki kotitaloustyöt ja karjanhoito, mutta 
kesällä heidän oli ehdittävä myös peltotöihin, ojankaivuuseen, heinänkor- 
juuseen, riihelle ja joskus myllyllekin. Miesten tehtävät olivat pääasiassa 
ulkotöitä, maanviljelystyöt, tervanpoltto, kaupunkimatkat, rakennustyöt 
sekä kaikkien yhteisten asioitten hoito. Karjapihassa miehet kävivät aino
astaan ruokkimassa ja harjaamassa hevoset.4

Lapsioluet ja nimenanto

Lapsen syntymä oli perheessä tärkeä tapaus, ja sitä juhlittiin. Varpahai- 
siin ja "lapsioluille” kutsuttiin kummit, sukulaiset ja naapurit, mutta nii
hin tuli myös kutsumattomia vieraita. Kurikkalainen Mikko Tassi oli tul
lut joulun aikaan 1705 lapsioluille Sorvariin, jossa hänen tyttärensä Vap
pu oli lapsivuoteessa. Hänen miehensä Erkin yhtiökumppani Heikki oli 
myös Mikko Tassin vävy. Kun appiukko saapui Sorvarin pihalle uuden 
vuoden aattoiltana, oli Heikki häntä vastassa. Tämä meni kuitenkin mi
tään sanomatta riiheen. Mikko meni tupaan, jossa tyttäret ottivat hänet 
vastaan, kuten kutsuvieraan ainakin. Kun Heikki palasi riiheltä sisälle, 
hän alkoi heti kysellä Mikolta, miksi tämä oli tullut kutsumatta, ja nimit
tänyt tätä varkaaksi, kelmiksi, valehtelijaksi ja petturiksi sekä vaatinut 
Mikkoa maksamaan, mitä hän oli syönyt ja juonut. Tyttäret neuvoivat tä
män kuullessaan isäänsä lähtemään kotiin, mutta Heikki meni perässä 
ulos, tarttui appeensa kiinni ja vaati ruuasta maksua. Riideltyään tar
peeksi miehet tekivät sovinnon ja joivat olutta. Käräjillä Heikki kertoi, et
tei tiennyt, että Mikko oli kutsuttu lapsioluille ja pyysi apeitaan anteeksi.5

Lapsiolut näyttää yleisemminkin riehaannuttaneen vieraita, sillä v. 
1735 Jaakko Marttilan talossa vietetyt lapsioluet päättyivät tappeluun, 
jonka osapuolina olivat lautamies Arvi Harja ja vänrikki Johan Lönnroth. 
Mustelmia ja korvapuusteja tärkeämpi asia käräjillä oli herrojen arvoval
takiista. Miekkaa kupeellaan kantanut Lönnroth oli haukkunut Harjan 
isäntää koirankuonoksi, kelmiksi ja huijariksi, kun taas Harjan emäntä 
oli yrittänyt repiä vänrikin päästä peruukin! Todistajalausuntojen perus
teella oluella oli osuutta tapahtumiin.6

Lapsi sai nimen kasteen yhteydessä tavallisesti pappilassa. Nimen valin
nassa kauhajokelaiset isät ja äidit pitivät tarkasti kiinni perinteistä, ja 
niin useimmat nimet kulkivat suvussa polvesta toiseen. 1600-luvun nimis
töä voi seurata vero- ja henkikirjoista. Luettelot osoittavat, että Matti,
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Heikki ja Jaakko olivat suosiossa jo tuolloin samoin kuin Esko, Antti, 
Pertti ja Mikkokin. Nykyään harvinaisempia, mutta 1600-luvulla yleisiä 
nimiä olivat mm. Prusi (Ambrosius), Luukas, Nisius (Dionysios) ja Tyni 
(Antonius).

Naisten nimet on merkitty veroluetteloihin säännöllisesti vasta vuosisa
dan loppupuolelta. Vuonna 1681 olivat yleisimmät nimet Liisa, Maria, 
Vappu (Valpuri) ja Marketta. Myös Riitta, Susanna ja Kerttu olivat suosit
tuja; käytössä olivat myös mm. Nilla, Augda, Lastika (Skolastika) ja Ma
lin, jotka myöhemmin jäivät harvinaisiksi.7 Kokonaisuudessaan 1600- 
luvun etunimivalikoima oli suppea. Vuoden 1681 henkikirjaan merkityllä 
51 naisella oli vain 16 eri nimeä. Niinpä Liisoja ja Marioita oli kumpiakin 
kahdeksan, Vappuja seitsemän ja Markettoja neljä. Miesten 24 nimivaih
toehtoa jakaantuivat tasaisemmin, vain Matti oli seitsemällä merkinnällä 
selvästi muita yleisempi.

Seuraavalla vuosisadalla etunimet eivät kovin paljoa muuttuneet. Mies
ten nimistössä Jussin ja Antin suosio kasvoi, Iisakki ja Jeremias yleistyvät 
niin ikään. Sen sijaan Luukas ja Prusi jäävät lähes kokonaan pois käytös
tä. Naisten kohdalla 1600-luvun yleisin nimistö säilytti asemansa. Yhä 
useammin kastetaan tyttöjä myös Helenoiksi, Kaisoiksi ja Annoiksi.

T a u lu k k o  41. K a u h a jo k e la is t e n  y le is im m ä t  r is t im ä n im e t  v . 1 7 6 1 — 1765  
k a s t e t t u je n  lu e t t e l o n  m u k a a n

Pojat Tytöt
Jussi (Johannes) 31 Maria 25
Matti 25 Kaisa (Katariina) 19
Jaakko 20 Liisa 15
Iisakki 13 Susanna 9
Antti 10 Helena 8

Yht. 99 Yht. 76

Kastettuja poikia 156 Kastettuja tyttöjä 121
Kuolleina synt. 3 Kuolleina synt. 4

Lähde: KKiA IC 1—3 syntyneet ja kastetut 1761—65

Suosituimpien pojannimien jälkeen olivat seuraavina Mikko, Tuomas, 
Heikki, Erkki ja Jeremias, tyttöjen niminä Justiina, Vappu, Anna ja Mar
ketta. Viisi yleisintä nimeä oli 62,2 %:lla pojista ja 60,8 %:11a tytöistä. Poi
kien nimivalikoima viisivuotiskaudella 1761—65 käsitti 28 vaihtoehtoa, 
tyttöjen 23. Lähes kaikki kauhajokelaiset saivat tyytyä edelleenkin vain 
yhteen ristimänimeen. Poikkeuksen muodostivat kaksi poikaa ja neljä tyt
töä, joille annettiin kaksi nimeä. Yhdysniminä olivat mm. sittemmin yleis
tyneet Maija Liisa, Anna Maria ja Anna Liisa. Kuninkaalliset nimet eivät 
olleet erityisessä suosiossa: Kustaa esiintyi kaksi kertaa, Fredrik vain ker
ran. Yhtä harvinaisia olivat myös Ulrika ja Kristiina tyttöjen niminä.8
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Nuorten seurustelu ja avioliiton solmiminen

Ruotsin lain mukaan lapsi alkoi vastata omista teoistaan, kun hän täytti 
15 vuotta. Toinen suunnilleen samaan ikäkauteen kuuluva virstanpylväs 
oli rippikoulu ja konfirmaatio. Lapsuus päättyi, ja alkoi nuoren aikuisen 
elämä, nuoruus, jota kesti kymmenkunta vuotta tai avioliiton solmimiseen 
saakka. Nuorille ei enää riittänyt kodin tarjoama elämänpiiri, vaan he ha
lusivat kokoontua yhteen, seurustella ja pitää hauskaa.

Vanhastaan nuorison huvituksiin olivat kuuluneet seuraleikit, joista 
etenkin panttileikit tarjosivat oivan tilaisuuden yhdessäoloon, sormusten 
vaihtoon ja lupausten antoon.9 1700-luvulla nuoriso alkoi kokoontua yhä 
suuremmin joukoin kylien raiteille ja taloihin tanssimaan. Tavaksi tuli 
tanssia mm. tervahaudan sytyttäjäisissä, elonkorjuun päättäjäisissä eli 
parttenkoliaisissa ja talkoissa.10 Tanssipaikoilla harrastettiin myös pahei
ta, kuten korttipeliä ja juopottelua, mitä vanhemmat eivät katselleet suo
pein silmin. Kaikkein jyrkimmin tällaista menoa vastusti kirkko. Kirkko
herra Salomon Hannelius otti nuorison käyttäytymisen puheeksi käräjillä 
v. 1770, mutta tuloksia näkyi heikosti. Ikäluokkien kasvaessa myös tanssi
paikkojen nuorisojoukot kasvoivat ja tulivat entistä vaikeammiksi hallita. 
Seurauksena oli, että Ilmajoen käräjien suosituksesta maaherra v. 1796 
kielsi tansseissa soittamisen ja tanssin sallimisen huoneissa yöllä tai py
hän aikana 25 riikintalarin sakon uhalla. Kiellon antaminen oli paljon 
helpompaa kuin sen noudattaminen ja valvominen.11

Yhteisten kokoontumisten ja tanssien ohella nuoriso seurusteli myös 
pienemmissä ryhmissä — kahden kesken. Luttijuoksut ja Mioilla käynnit 
yöaikaan tyttöjen aitoissa kuuluivat tärkeänä osana nuorten aviokumppa
nin etsintään. Pojat aloittivat yöjuoksun joukolla, mutta vähitellen yksi ja 
toinen jäi kesäyöksi tytön aittaan. Jos poika päätyi useamman kerran sa
man tytön viereen, alettiin paria pitää "vasituisena” ja voitiin odottaa 
kihlauksen julkistamista.12

Luttijuoksua pidettiin vielä 1700-luvun alkupuolella asiaan kuuluvana 
ja hyväksyttävänä seurustelumuotona. Vuosisadan jälkipuoliskolla kirkko 
ja maallinenkin esivalta alkoivat seurata yöllisiä friiailuja tarkemmin, sil
lä ne johtivat sangen usein esiaviollisiin suhteisiin. Nuoret pitivät kuiten
kin pitkälle itse huolta maineestaan. Tavallisimmin ennenaikainen suhde 
johtikin avioliittoon ja paljastui vasta myöhemmin.13 Jos näin ei käynyt ja 
asiasta jouduttiin käräjöimään, oli syyllisyyden ja rangaistuksen kannalta 
tärkeää, oliko avioliittolupaus annettu. Marketta Israelintytär yritti v. 
1696 vedota kihlaukseen, kun häntä ja Jaakko Matinpoikaa syytettiin 
huoruudesta. Jaakko kielsi antaneensa avioliittolupausta, ja niin molem
mat saivat rangaistuksen: Jaakko 10 hopeatalaria ja Marketta 5 hopeata- 
laria sakkoa sekä molemmat kirkkorangaistuksen.14

Arvostelu luttijuoksuja kohtaan kasvoi lopulta niin suureksi, että Ilma
joen käräjät v. 1770 kirkkoherra Hanneliuksen aloitteesta kielsi yöjuoksut 
20 talarin sakon uhalla.15 Kiellon vaikutuksen osoittamiseksi riittäkööt to
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teamus, että samaa asiaa käsiteltiin kuntakokouksessa vielä runsaat sata 
vuotta myöhemmin.16

Kihlausta pidettiin vanhastaan sitovana avioliittosopimuksena. Jos kih
laus oli tapahtunut todistajien läsnänollessa kättälyömällä ja vahvistettu 
lahjalla, sormuksella tai rahalla, oli avioliittoaikomusta enää vaikea 
muuksi muuttaa. Nimismies Juho Reinin leskeksi jäänyt tytär Maria oli 
kihlautunut v. 1724 ilman vanhempiensa suostumusta Ikaalisten pitäjän 
Osaran rusthollin isännän Nikolaus Faworinin kanssa. Faworin oli anta
nut Marialle kaksi kultasormusta ja saanut Marialta yhden sillä ehdolla, 
että sormukset palautetaan, jos Marian vanhemmat ovat avioliittoa vas
taan. Vähän myöhemmin kävikin selväksi, etteivät nimismies Rein ja hä
nen vaimonsa halunneet päästää tytärtään emännäksi kaukaiseen Osaran 
rustholliin. Maria tyytyi vanhempiensa tahtoon ja palautti sormukset, 
mutta Faworin lähetti Ilmajoen kirkkoherralle Anders Mennanderille kir
jeen, jossa hän kielsi Maria Reiniltä kuulutuksen ja vihkimisen, jos joku 
— kuten olettaa sopi — haluaisi hänet naida. Faworinia suositumpi kosio- 
mies löytyikin Kristiinasta, kauppias Hans Uddman, ja niin nimismies 
Rein kirjoitti puolestaan konsistorille ja pyysi vapauttamaan Marian Fa- 
worinin kiellosta. Konsistori taas siirsi asian kihlakunnanoikeuden tar
kempaan tutkimukseen. Käräjillä kuultiin Nikolaus Faworinin ja Maria 
Reinin kihlauksesta kolme eri versiota, joihin sisältyi Faworinin halu 
avioitua Marian kanssa ja Marian ilmoitus, ettei hän halunnut saada Ni-

E n n u s ta m in e n  k ie h t o i  e t e n k in  n u o r is o a : m illa in e n  o n  tu le v a  a v io p u o l is o  
ta i la p s io n n i, o n k o  o d o t e t ta v is s a  i lo ja  v a i su ru ja , ra h a a  v a i ra k k a u tta .  
T u n n e ttu  p o v a a ja  F iia  S e p p ä n e n  e li  S a k k a -F iia  H y y p ä s tä . V a lo k . J u h o  
N iem i. K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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kolaus Faworinia miehekseen.17
Aikansa asiaa tutkittuaan oikeus antoi seuraavan päätöksen: "Vaikka 

leski voikin solmia avioliiton ilman vanhempien suostumusta, edellyttävät 
lapsen kuuliaisuus ja Jumalan lait, että sitä kuullaan. Koska ei ole ilmen
nyt, että Maria olisi ilman ehtoja suostunut Faworinin kosintaan tai että 
olisi lyöty kättä päälle, vaan jättäytynyt vanhempiensa ratkaisun varaan 
ja pitää siitä edelleen kiinni, vapautetaan Faworin kosinnasta ja vaati
muksista.” 18

Päätös osoittaa, että kihlauksen muoto oli erittäin tärkeä, samoin siihen 
liittyvät ehdot. Myöskään vanhempien mielipidettä ei ollut helppo sivuut
taa, vaikka sillä ei ollutkaan ratkaisevaa merkitystä. Vanhemmilta ei kui
tenkaan puuttunut yrityshalua vaikuttaa nuorten aviopuolison valintaan. 
Vuonna 1748 Tuomas Niilonpoika Nummijärvi testamenttasi talonsa sisa
rensa pojanpojalle 14-vuotiaalle Mikko Matinpoika Pukkilalle ja poikansa 
leskelle Riitta Tuomaantyttärelle ja määräsi samalla, että Mikko Matinpo- 
jan on täysi-ikäiseksi tultuaan otettava puolisokseen Riitan tytär, joka 
tuolloin oli vasta 5-vuotias. Testamenttia ei kuitenkaan tarvinnut tuolta 
osin noudattaa, sillä Ruotsin laki vuodelta 1734 kielsi avioliiton ennalta 
määräämisen.19

Jos vanhempien sana joskus helpottikin ratkaisujen tekemistä, niin sitä 
vaikeampaa oli sulhasmiehellä silloin, kun ei tiennyt, kenet kihlatuistaan 
veisi vihille. Yrjö Pentinpoika Möykky oli puolen vuoden aikana 1706— 
1707 kihlannut itselleen morsiamet Merikarvialta, Ilmajoen Röyskölästä 
ja Päntäneeltä, mutta ei ollut kyennyt tekemään lopullista ratkaisua. 
Kaikki kolme morsianta olivat vuorollaan saaneet hopeasormuksen ja pa
ri karoliinia rahaa, mutta kädenlyöntiä Yrjö oli karttanut. Tämän vuoksi 
kihlauksen purkaminen kävi suhteellisen helposti palauttamalla sormus 
ja rahat. Viimeisen morsiamen Maria Matintyttären kanssa oli jo hanka
lampaa, sillä Marian isä ja Yrjö olivat keskenään yhtiömiehiä, ja näin kih
lauksen purkamisella oli myös taloudellisia vaikutuksia. Asia sovittiin si
ten, että Maria sai pitää kihlalahjat ja lisäksi kaksi karoliinia rahaa. Hy
lätty morsian tyytyi ratkaisuun, vaikka olisikin mieluummin pitänyt Yr
jön, joka puolestaan oli kallistumassa uudelleen Merikarvian suuntaan.20

Lukutaidon puuttuminen oli muodollisena syynä sotilas Erkki Antinpojan 
ja piika Kirsti Westmanin kihlauksen purkamiseen. Erkki oli kihlan
nut Kirstin v. 1733 kahden todistajan läsnäollessa ja antanut lahjoiksi ho
peasormuksen, parin käsineitä, peilin ja 3 talaria kuparia. Jonkin ajan ku
luttua morsian kuitenkin halusi purkaa kihlauksen, jolloin Erkki pyysi 
käräjiä velvoittamaan Kirstin avioliittoon. Käräjillä Kirsti myönsi kih
lauksen, mutta sen ehtona oli ollut, että Erkki ensin oppii lukemaan ja 
pääsee ehtoolliselle. Näin ei ollut vielä tapahtunut. Todellinen syy Kirstin 
mielenmuutokseen oli kuitenkin se, että Erkki oli rötöstellyt Kristiinassa 
leikkaamalla kauppias Hans Bergin takista kolme suurta hopeanappia.21

Kihlauksen keskeistä asemaa avioliiton alkuna vahvistavat myös vihit
tyjen ja syntyneiden luettelot. 1700-luvun viimeisinä vuosikymmeninä pa
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pit merkitsivät muutamina vuosina vihittyjen luetteloon morsiamen hää- 
asun — siltä varalta, että voivat sakottaa pariskuntaa, mikäli lapsi syntyy 
ennen aikojaan ja morsian on ollut pukeutuneena täyteen hääasuun ts. 
kruunuun. Seurauksena oli, että vain vähemmistö morsiamista oli vihillä 
täydessä hääasussa: v. 1786 vain neljällä oli kruunu ja seitsemän oli il
man, v. 1789 seitsemästätoista parista vain yhdellä morsiamella oli täysi 
asu. Morsiuskruunun puuttuminen saattoi toki johtua monista muistakin 
syistä kuin "vällyjen alla vihkimisestä’’ ; ensimmäisen lapsen syntymäajat 
osoittavat kuitenkin usein näin tapahtuneen. Aviottomia lapsia syntyi sil
ti vain 1—2 vuodessa.22

Ruotsin lain mukaan miehen piti olla vähintään 21-vuotias voidakseen 
solmia avioliiton. Ikä tarkistettiin kirkon historiakirjoista. Alaikäisille an
nettiin avioliittolupa vain poikkeustapauksissa, jolloin tärkeimpänä pe
rusteena pidettiin turvattua toimeentuloa. Renkimies Jaakko Heikinpoika 
ja piika Susanna Hannuntytär olivat joulukuussa 1738 Aron talossa palve
luksessa ollessaan saaneet aikaan lapsen ja pyysivät siksi syyskuussa 1740 
käräjillä avioliittolupaa. Jaakko oli 19 1/4 vuoden ikäinen, eikä isällä ol
lut tietoa pojan aikeista, kun hänen puoleltaan ei ollut ketään ollut todis
tamassa kihlausta. Kun vielä kirkkoherra Gabriel Peldan totesi, ettei 
kummallakaan ollut tietoa, miten elatuksensa hankkisivat, ei avioliittolu
paa annettu. Sen sijaan Jaakko sai 10 ja Susanna 5 hopeatalarin sakon se
kä yhden sunnuntain julkisen kirkkorangaistuksen.23

Paremmin kävi 18-vuotiaalle talollisen poika Juho Matinpoika Rauskal- 
le v. 1748. Hän sai avioliittoluvan, koska hänen isällään oli vähän väkeä 
ja Juho aikoi asua taloa isänsä kanssa. Myös 19-vuotiaan Matti Heikinpo- 
jan toimeentulo oli turvattuna, kun hän v. 1750 pyysi avioliittolupaa. Ma
tilla oli sotilastorppa tiedossa, ja se riitti perusteluksi tuomioistuimen 
myönteiseen päätökseen.21

Kirkollista avioliittoon vihkimistä juhlittiin häissä. 1600-luvulla oli ta
pana, että tytöt ja sulhaset kiersivät ennen häitä pitkin pitäjää keräten ta
loista pellavaa, hamppua, villoja, tai mitä kukin sattui antamaan. 1700- 
luvulla tapaa alettiin pitää häiriötä tuottavana ja paheksuttavana.25

Häät vietettiin tavallisesti morsiamen kotona. Juhliin kokoontui suku
laisten ja kylänväen lisäksi myös kutsumattomia vieraita. Häämenoihin 
kuului yleisen seurustelun lisäksi syömistä, juomista ja tanssia. Varsinkin 
juomien tarjoilu oli ylenpalttista ja aiheutti sen, että kirkko alkoi 1720- 
luvulla valvoa häiden viettoa entistä tarkemmin. Henrik Hiden varoitti pi
tämästä häitä lauantaisin, koska niissä helposti rikottiin sapattijärjestys- 
tä. Hidenillä oli tästä omakohtaisia kokemuksia, sillä pappilassa pidetyis
sä Carin Hidenin ja kristiinalaisen Esaias Brunokin häissä 29.12.1723 itse 
nimismies Juho Heikinpoika Rein oli juovuspäissään hyökännyt nyrkit 
pystyssä raumalaisen häävieraan kimppuun, haukkunut tätä ja pistänyt 
lopuksi käsirautoihin ja vienyt Knuuttilaan, jossa oli pitänyt häntä kaksi 
vuorokautta arestissa.26

Viranomaisten vastustuksesta huolimatta häät 1700-luvun jälkipuolis-
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kolia muodostuivat rahahäiksi, joissa viinanmyynnillä kerättiin nuorelle 
parille melkoinen alkupääoma. Tapa säilyi 1800-luvun lopulle asti.27

Kauhajokelaiset valitsivat aviopuolisonsa useimmiten omasta kappelis
ta ja omasta sosiaaliryhmästä. Varsinkin suurimmat talolliset ja harvat 
säätyläiset pitivät tästä kiinni. Vastaavasti rengit avioituivat piikojen 
kanssa. Aivan ehdottomia raja-aidat eivät kuitenkaan olleet, mikä johtui 
siitä, että 1600- ja 1700-luvuilla suurin osa palkollisista oli talollisten tyt- 
täriä ja poikia. Naapurikappeleista Kurikasta, Karviasta, Honkajoelta, 
Teuvalta, Isoltajoelta tai Lapväärtistä haettiin melkein joka vuosi joku 
tyttö Kauhajoelle. Samojen naapureiden pojat tekivät suunnilleen yhtä 
usein vastavierailuja Kauhajoelle.

Solmittujen avioliittojen määrä vaihteli vuosittain, mutta pysyi kymme
nen vaiheilla sotavuosia lukuun ottamatta aina 1770-luvulle asti. Väkilu
vun alkaessa lähennellä kahta tuhatta nousi myös vihkiparien määrä lä
helle kahtakymmentä vuodessa.28

Perintöoikeus

Vanhan tavan ja tuomioistuimen päätösten vahvistaman käsityksen mu
kaan miehen piti kyetä elättämään perheensä. Elinkeinoelämää käsittele
vässä luvussa on esitelty niitä mahdollisuuksia, joita kauhajokelaisilla oli 
toimeentulonsa hankkimiseksi. Parasta oli. jos sai asuttavakseen perintö- 
talon. Tavallisesti talon isäntäväki jätti tilansa perheen vanhimmalle po
jalle. Monissa Kauhajoen taloissa voidaan seurata tilan periytymistä isäl
tä pojalle, sukupolvesta toiseen satojen vuosien ajan. Tällaisia taloja ovat 
mm. Havunen, Harja, Kokko, Pukkila, Panula, Könnö ja Keturi.

Jos perheessä ei ollut poikia, luovutettiin talo vanhimmalle tyttärelle ja 
tämän miehelle. Näin meneteltiin mm. Yrjänäisessä 1670-luvulla ja 
Knuuttilassa v. 1682. Knuuttilassa oli kyllä poika Samuel, mutta hänen 
isänsä Matti Niilonpoika piti poikaansa sen verran huikentelevaisena ja 
tuhlaavaisena, että testamenttasi talonsa vävylleen Heikki Reinille. Toisen 
kerran Knuuttila siirtyi vävylle v. 1766, kun Juho Reinin 16 lapsesta vain 
yksi tytär Maria oli jäänyt isänsä perilliseksi.29

Vieraalle kauhajokelaiset eivät mielellään taloaan luovuttaneet, mutta 
joskus näinkin oli tehtävä. Varsinkin 1600-luvun sotavuosina ja isonvihan 
jälkeisissä vaikeuksissa talo oli pakko jättää uudelle yrittäjälle. Jos näin 
oli tapahtumassa, yritettiin taloa pitää suvussa mm. sopivilla naimakau
poilla. Marttilan talon perillinen Hannu Martinpoika oli myynyt v. 1726 
perintöoikeutensa sukuun kuulumattomalle Jaakko Simonpoika Arolle. 
Kontrahti edellytti, että Hannun ja Jaakon lapset avioituisivat keskenään. 
Sopimus jätettiin "Jumalan kaikkiviisauden huomaan” . Kun v. 1732 näyt
ti siltä, ettei lasten avioliitosta tule mitään, vaati Hannu Martinpoika pe- 
rintöosuuttaan takaisin, mutta ei saanut tahtoaan läpi.30
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Talon siirtyminen sukupolvelta toiselle ei onnistunut aina niin kuin oli 
etukäteen suunniteltu. Isonvihan aikana venäläiset olivat polttaneet Num
mijärven eli Frantin talon ja silloiset omistajat olivat joutuneet pakene
maan. Tuomas Niilonpoika rakensi sodan päätyttyä vanhempiensa jättä
män talon ja viljeli sitä 30 vuotta. Tuomaalla oli poika Erkki, joka oli nai
misissa Riitta Tuomaantyttären kanssa. Erkki kuitenkin kuoli nuorena, ja 
Riitta avioitui Juho Antinpojan kanssa. Vuonna 1745 Tuomas Niilonpoika 
testamenttasi talonsa Juholle ja Riitalle. Juho kuoli, ennen kuin testa
menttia ehdittiin panna täytäntöön, ja talo oli taas ilman uutta isäntää. 
V. 1748 vanhaisäntä teki uuden testamentin alaikäiselle sisarensa pojan
pojalle Mikko Matinpoika Pukkilalle. Mikon täysi-ikäisyyteen saakka 
Nummijärveä hoiti hänen isänsä Matti Esanpoika.31

Perintöasioita kannatti järjestellä myös edullisilla talokaupoilla. Tyni 
Hannunpoika Havunen osti v. 1645 Panulan talon ja myi Havusen v. 1647 
Sipi Olavinpojalle, jolla ei ilmeisesti ollut poikia perillisiksi. Tynillä sen 
sijaan oli useampiakin, ja näistä yksi Matti Tyninpoika palasi v. 1657 Ha
vusen isännäksi, toinen poika Antti peri Panulan ja kolmas Taavetti meni 
kotivävyksi ja sitä tietä isännäksi Yrjänäiseen.32

Vaikka vanhemmat jättivätkin talonsa vain yhdelle ja 1700-luvun puoli
välistä alkaen usein kahdelle pojalle, eivät muutkaan lapset jääneet koko
naan vaille perintöä. 1200-luvulta lähtien kaikilla lapsilla oli oikeus van
hempiensa perintöön. Tyttären osuus oli kuitenkin vain puolet pojan 
osuudesta. Kotitalon isännäksi jääneen oli lunastettava muiden lasten pe- 
rintöosuudet, elleivät vanhemmat olleet testamentillaan järjestäneet asiaa 
jollakin muulla tavoin. Lunastus suoritettiin esimerkiksi siten, että tyttä- 
relle annettiin naimisiin mennessä myötäjäisinä lehmä, vaatteita tai ra
haa, jotka otettiin perinnönjaossa huomioon. Myös pojalle voitiin antaa 
myötäjäiset hänen lähtiessään kotoa. Vuonna 1646 Pukkilan talon kolmes
ta tyttärestä kahdelle luvattiin lehmä ja kolmannelle 2 tr rukiita. Heikki 
Matinpoika taas osti Rahkon talon v. 1725 Paavo Paavonpojalta maksa
malla tälle 15 kuparitalaria sekä hänen lapsilleen Matille ja Marialle hei
dän perintöosuutensa, edelliselle 24 talaria ja jälkimmäiselle 12 talaria 
kuparia. Lisäksi Heikki maksoi talon vanhoja velkoja 44 kuparitalaria. Si
mo Antinpojan ja Antti Matinpojan vaimojen äidinperintö Kosken talosta 
v. 1705 oli kummallekin 5 talaria kuparia ja vasikka.33

1700-luvun jälkipuolella yleistyi torppien antaminen perintöosuutena, 
kuten torpparilaitoksen yhteydessä on tarkemmin esitetty.

Syytinki

Talon omistusoikeuden siirtyessä uudelle isännälle siirtyivät vanhaisäntä 
ja -emäntä syytingille. Syytinki oli talon tarjoama vanhuudenturva, joka 
sovittiin isännyyden vaihtuessa. Siihen oli isäntäväen lisäksi oikeus myös 
niillä perheenjäsenillä, jotka olivat asuneet talossa ja tehneet sen hyväksi
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työtä. Periaatteessa syytinki kuului myös palvelusväelle, mutta käytännös
sä se ei aina toteutunut. Syytinki oli talokohtainen rasite, joka ei muuttu
nut, vaikka omistaja olisikin vaihtunut.34

Vielä 1600-luvulla syytinkiä ei useinkaan sovittu yksityiskohtaisesti. 
Pukkilan talon siirtyessä v. 1646 testamentilla Tuomas Martinpojan poi
kapuolen pojalle Kalle Tuomaanpojalle ja tämän vaimolle Kerttu Nisiuk- 
sentyttärelle oli syytingistä vain maininta, että uusien omistajien piti huo
lehtia vanhuksista. Tarkempiakin sopimuksia tehtiin. Vuonna 1687 Rah- 
kon talo siirtyi taloudellisten vaikeuksien vuoksi Heikki Jaakonpojalta tä
män pojalle Erkki Heikinpojalle. Erkki puolestaan myi talon sedälleen 
Olavi Jaakonpojalle. Kaupassa Olavi lupasi, että talonsa menettänyt van
hempi veli Heikki saa kylvää talon pelloille 4 kappaa ja korjata heinän 
Vähänniemen nevalta.35

Seuraavalla vuosisadalla syytinkisopimukset kehittyivät entistä yksi
tyiskohtaisemmiksi. Varallisuuden kasvaessa niistä tuli myös entistä suu
rempia. Syytinki oli kuitenkin edelleenkin, kuten aina, ensisijaisesti riip
puvainen talon koosta ja vauraudesta. Muutama esimerkki valaiskoot ke
hitystä. Kun Jaakko Niilonpoika Aro osti v. 1726 Iso-Aron 2/3 manttaalin 
talon enoltaan Jaakko Simonpoika Marttilalta (ent. Aro), hän samalla lu
pasi maksaa myyjän äidille leskivaimo Susanna Heikintyttärelle syytinkiä 
edelliseltä vuodelta 3 vakkaa ruista ja kaupanteosta eteenpäin elinajan 
6 vakkaa ruista ja 6 rinninalaa niittyä vuodessa.36

Nummijärven talon luovutuskirjassa vuodelta 1749 vaati Tuomas Nii
lonpoika itselleen ja poikansa leskelle Riitta Tuomaantyttärelle syytingik- 
si kuolemaansa asti huoneet sekä 24 kapan kylvöalan ja 2 ladonalan nii
tyn. Vararikon partaalla olevan Kosken talon isäntä Tuomas Erkinpoika, 
hänen vaimonsa Vappu Iisakintytär ja heidän 10-vuotias poikansa Tuo
mas olivat viittä vuotta aikaisemmin joutuneet tyytymään 3 kapanalan 
peltomaan vuosittaiseen syytinkiin.37

Ruotsin vallan loppuun mennessä syytinkisopimukset olivat kasvaneet 
jo pitkiksi luetteloiksi. Vappu Juhontytär Ala-Aro luovutti miehensä Ju
hon kuoleman jälkeen talon vävylleen Jaakko Iso-Arolle ja tämän vaimol
le Kaisa Juhontyttärelle. Vappu käräjöi 22.9.1809 itselleen, kihlakumppa
nilleen ja pojalleen seuraavan syytingin:38

1. Pohjoispelto Ikkelän rajalle, Loukkokorvenhaka Ikkelän ja 
Keski-Aron rajalla aina Trippaveräjälle asti peltotilkkuineen.

2. Kaksi peltopalaa alempaa riihtä vastapäätä yhteensä 8 kapan- 
alaa peruna- ja kaalimaaksi.

3. Niityksi 4 ladonalaa Kirveskoskelta, Kytöluhta 2 ladonalaa ja 
Kainastolla 1 ladonala joen rannalla.

302



4. Pihan länsipuolella oleva rakennus, jonka saa myydä, jos leski 
niin haluaa, mesästä saa kaataa puita asuinrakennusta varten. 
Se jää taloon lesken ja kihlatun miehen Mikko Jaakonpojan 
kuoltua.

5. Liiteri hallintaan ja puoti, isompi navetta ja sen äärellä oleva re- 
hulato sekä alempi riihirati. Jos Mikko elää kauemmin kuin les
ki, saa hän nauttia riihen käytöstä vain puolet ja talolle on luo
vutettava isompi navetta ja rehulato, tilalle Mikko saa pienem
män navetan ja talon metsästä puuta ladon rakentamiseen.

6. Halot, aidakset, lehdekset ja tukkia ulkorakennuksen rakentami
seen, laidun, 1/3 Ala-Aron myllyvuoroista (leski huolehtii myllyn 
korjausosuudestaan).

7. Kotamäen metsä tervaksiksi.
8. Jos Mikko elää kauemmin kuin leski, hän saa nauttia ilman kor

vausta kaikki raivaamansa pellot sekä Röckelästä ladonalan nii
tyn ja siellä olevan heinämaan.

9. Lesken pojalle Salomonille tulee Jaakon maksaa lesken kuoltua 
heti 100 riksiä valtiovelkaseteleitä.

10. 1809 leski vastaa Ala-Aron ulosteoista.
11. 1.5.1810 asti leski saa asua päärakennuksessa, sitten Jaakko 

muuttaa siihen.
12. Leski saa ensi kesänä korjata 8 peltopalaa Ala-Aron jakoalueella 

Yli-Aron talon luona rintapuolella omaan laskuunsa.
13. Lannan saa leski ajaa omalle pellolleen ensi kesänä.
14. Jaakolle kuuluu nyt siis Yli-Aron 5/24 manttaalia sekä Ala-Aron 

13/48 manttaalia.
Syytinkisopimus on päivätty 25.9.1809

Vappu Juhontyttären syytingissä on kyseessä sama Iso-Aron talo, jonka 
leskivaimon syytinkisopimus v:lta 1726 oli esillä aikaisemmin. Ala-Aro oli 
kuitenkin vain yksi kolmesta Iso-Aron numeron talosta, mikä osoittaa, et
tä kaikinpuolinen vauraus isonvihan jälkeisestä ajasta Ruotsin vallan lop
puun oli kasvanut runsain mitoin.

Kaikki kauhajokelaiset eivät päässeet osallisiksi talojen maksamista 
syytingeistä. Lyhytaikainen palvelusväki, itselliset, sotilaat ja sotilaiden 
lesket ym. joutuivat turvautumaan usein omien varojen loputtua köyhäin- 
ruotujen tarjoamaan apuun.

Kuolema ja hautajaiset

Kuolema oli kauhajokelaisissa kodeissa usein nähty vieras. Varsinkin lap
sia kuoli paljon. Sairaat hoidettiin hautaan asti kotona, sillä lähin "sai
raala” oli Kruununkylän hospitaali, jonne eristettiin tarttuvia tauteja sai
rastavia. Jos kotoiset hoitokeinot, "sauna, terva ja viina” , eivät auttaneet, 
ei juuri kansanparantajia parempia hoitajia ollut käytettävissä. Lääkärin 
apuun turvautumisesta on tietoja vasta vuodelta 1704, jolloin Heikki Rein

303



sai lääkäriltä hoitoa sakastin rakennustyömaalla sattuneen tappelun ai
heuttamiin kolhuihin.39 Myöhemmin 1700-luvulla haettiin sairauksiin 
apua mm. käymällä Kristiinassa juomassa terveysvettä.40 Sairauksien en
nalta ehkäisy aloitettiin Kauhajoella isorokkorokotuksilla v. 1780.41

Kuolemaan suhtauduttiin pelokkaan kunnioittavasti ja siihen varustau
duttiin etukäteen. Kun sairaan viimeisten hetkien arveltiin olevan käsillä, 
omaiset kerääntyivät vuoteen ääreen ja pappi kävi antamassa ehtoollisen, 
jos se vain oli mahdollista. Arkku oli usein jo valmiina odottamasa, tai ai
nakin taito ja tarvikkeet sen tekemiseen oli hankittu etukäteen. Aikuisten 
arkku värjättiin mustaksi, lasten valkoiseksi. Köyhät ja vaivaiset saivat 
tyytyä värjäämättömäänkin kirstuun. Jos arkkua ei ollut heti valmiina, 
vainaja pantiin odottamaan sitä ruumislaudalle. Viimeiselle matkalle ruu
mis pestiin ja puettiin ruumispaitaan, sukkiin ja lapasiin, lapsille voitiin 
panna koristeeksi vielä kukkaseppele. Hautajaispäivään saakka ruumista 
säilytettiin tavallisimmin riihessä.42

Hautajaisia varten sukulaiset kokoontuivat vainajan kotiin jo lauantai
na. Varhain pyhäaamuna "veisattiin arkunkansi kiinni" ja lähdettiin hau
taussaatossa kirkkoon, jossa siunaus toimitettiin. Jumalanpalveluksen jäl
keen hautajaisväki palasi turvallisin mielin vainajan kotiin viettämään 
maahanpanijaisia, pitoja, jotka olivat sitä suuremmat, mitä arvokkaamas- 
ta henkilöstä oli kysymys. Pitoihin valmistauduttiin teurastamalla esim. 
vasikka tai lammas. Hautajaisvieraat eivät myöskään koskaan tulleet tyh
jin käsin, vaan toivat mukanaan pitopöytään sopivaa tarjottavaa. Hauta
jaiset eivät Ruotsin vallan aikana olleetkaan samalla tavalla surujuhlia 
kuin myöhemmin; vieraiden hyvinvointi oli tärkeämpää kuin vainajan su- 
reminen. Silti ani harvat hautajaisista säilyneet rikkomukset osoittavat, 
että maahanpanijaisista ei Kauhajoella muodostunut yleisiä syöminkejä ja 
juominkeja, kuten eräillä muilla seuduilla.43

Rikollisuus

Aikansa rikokset

Huomattava osa Kauhajoen historian yksityiskohdista on poimittu käräjä- 
pöytäkirjoista. Riita- ja rikosasioista onkin tässä yhteydessä syytä käsitel
lä vain keskeisimmät piirteet, sillä elämän nurja puoli kertoo omalla ta
vallaan siitä kehityksestä, joka Kauhajoella on tapahtunut niin suhteessa 
esivaltaan kuin ympäröivään yhteiskuntaankin.

Kauhajokelaiset riitelivät 1600-luvulla pääasiassa taloudellisista asiois
ta: niittyjen omistusoikeuksista, perinnönjaoista ja verojen maksusta. Ra
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jariidoissa ratkaisut pyrittiin tekemään tapahtumapaikalla pidettävällä 
syynillä, kuten kävi mm. pappilan ja Kokon rajaa vedettäessä v. 1679.1 
Yleensä riitapukarit tyytyivät käräjien päätökseen, mutta joskus samasta 
asiasta jouduttiin lakitupaan useammankin kerran. Knuuttilan tyttärelle 
Maria Niilontyttärelle kuuluvasta perinnöstä käräjöitiin v. 1662—1678 yh
teensä 16 vuotta, ennen kuin Aron emäntä oli osuuteensa tyytyväinen.2 
Toisinaan taas riidat ratkottiin oman käden oikeudella. Vuonna 1627 Pän- 
täneen Keturissa isä ja poika riitaantuivat myötäjäislehmästä niin, että 
isä Lauri Pekanpoika löi poikansa Matti Laurinpojan puukolla kuoliaak
si. Lauri sai teostaan kuolemantuomion, mutta pääsi karkuun, ennen kuin 
rangaistusta ehdittiin panna täytäntöön.3

Aikansa oikeuskäsityksiä kuvaa toisen tappojutun käsittely. Filppulan 
isäntä Heikki Vilpunpoika oli tullut eräänä syksyisenä päivänä v. 1644 
lainaamaan Arosta suolaa. Vieras sai runsaan olutkestityksen, johon myös 
Iso-Aron isäntä Hannu Yrjönpoika näyttää mieluusti osallistuneen. Huma
laisten miesten välille syntyi tappelu, jossa Hannu Yrjönpoika sai verihaa- 
voja. Kun talon emäntä Johanna Simontytär tuli rauhoittamaan tappeli
joita, Heikki Vilpunpoika pisti hänet puukolla hengiltä. Käräjillä Heikki 
tuomittiin taposta ainoastaan 6 äyrin sakkoon, koska naapurukset "olivat 
ennen olleet hyvässä sovussa keskenänsä, eikä tappo siis ollut tahallinen” . 
Myöhemmin Heikki Vilpunpoika kuitenkin tuomittiin hovioikeuden pää
tökseen vedoten poissa olevana lainsuojattomaksi ja lähtemään maasta.4

Tappelemalla kauhajokelaiset selvittivät välejään myös naapuriensa 
kanssa. Suurisuuntaisin voimainmittelö oli toisessa yhteydessä tarkemmin 
käsitelty hyökkäys Kyrön skanssin kapteenia ja hänen kymmentä mies
tään vastaan syksyllä 1658. Muutamaa vuotta aikaisemmin v. 1655 kolme 
hyyppäläistä taas oli perinyt saataviaan raumalaiselta kauppias Jöns Olofs- 
sonilta pahoinpitelemällä ja ryöstämällä hänet "maantiellä Hyypässä.” 
Tapaus edustaa suhteellisen harvinaista rikostyyppiä, sillä ryöstöt ja var
kaudet lisääntyivät jonkin verran vasta vuosisadan vaihteen tienoilla.5

Puhdasoppisuuden kauden noitajutut olivat pääasiassa rintapitäjien ja 
rannikkoseudun ongelmia. Niihin verrattuina Kauhajoella nostetut muuta
mat syytteet taikauskosta olivat varsin vaatimattomia. Paljon värikkääm- 
piä käräjöintejä saatiin aikaan kunnianloukkauksista, joista tunnetuim
mat koskivat kappalaista Jakob Haustramniusta. Herra Jaakko oli joutu
nut sekä Matti Niilonpoika Knuuttilan että tämän langon Pentti Tuo
maanpojan herjausten kohteeksi. Eräiden muiden riitojen vuoksi Pentti 
Tuomaanpoika syytti Haustramniusta huoruudesta. Kihlakunnanoikeus 
vapautti kappalaisen, mutta tuomitsi Pentin kuolemaan. Hovioikeus kui
tenkin muutti tuomion sakkorangaistukseksi, mistä Pentti innostui herjaa
maan kappalaista uudelleen mm. huoraksi ja hevosvarkaaksi. Haustram- 
nius vastasi syyttämällä Penttiä epäkristillisestä elämästä ja ehtoollisella 
käynnin laiminlyönnistä. Oikeus osoitti kuitenkin Penttiä kohtaan harvi
naista lempeyttä. Lukuisten todistajien voimalla hänen todettiin "olevan 
päästään heikko” ja siis syyntakeeton. Pentti tuomittiinkin Kruununky-
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Iän hospitaaliin. Sairaalan sijasta häntä kuitenkin pidettiin seuraavat 
vuodet pitäjäläisten kustannuksella nimismiehen ja kyytirättärin valvon
nassa.6

Ihmiset olivat kunniastaan arkoja, ja sopivassa tilanteessa lausuttu viat
tomankin tuntuinen nimittely saattoi kostautua. Mietolainen Liisa Jaa- 
kontytär erehtyi nimittämään 2 äyrin saataviaan perimään tullutta Juho 
Aukustinpoika Kauraa nuukuuden vuoksi lapualaiseksi, mistä joutui heti 
vastaamaan oikeuteen!7

Kauhajoella nostettiin 1600-luvulla silmiinpistävän runsaasti siveelli- 
syyssyytteitä. Kuvaan kuului, että tämän laatuisissa jutuissa olivat soti
laat usein toisena osapuolena. Naimisissa oleva sotilas Juho Eskonpoika 
Tuimalahti Kyrön skanssilta oli sekaantunut irtolaisnaiseen Liisa Yrjön- 
tyttäreen ja saanut tämän kanssa lapsen. Vähän myöhemmin v. 1656 koki 
Helga Laurintytär saman kohtalon. Liisa ehti karata ennen oikeudenkäyn
tiä, mutta Juho tuomittiin tekosistaan 240 hopeatalarin ja Helga 40 ho- 
peatalarin sakkoon. Juhon saamaan rangaistukseen sisältyi eräitä muita
kin rikoksia. Viittätoista vuotta myöhemmin v. 1671 Helga Laurintytär oli 
toistamiseen syytettynä, ja nyt hänet tuomittiin nelinkertaisesta haureu
desta kuolemaan.8

Siveellisyysrikosten ääritapauksia edustavat eläimiin sekaantumiset, 
joita laissa kohdeltiin perin ankarasti. Vuonna 1712 Matti Jaakonpoika 
Puska tunnusti Knuuttilan kestikievarissa kihlakunnanoikeuden tuomaril
le, että hän oli yli 20 vuotta aikaisemmin kappalaisen palveluksessa olles
saan sekaantunut 1 1/2-vuotiaaseen tammaan. Tunnonvaivoissaan Matti 
oli tunnustanut rikoksensa jo v. 1695 tai 1696 Jaakko Haustramniukselle 
ja edellisenä keväänä (1712) kappalaiselle Henrik Hidenille, minkä tämä 
vahvisti käräjillä "sydämen surulla ja kyynelin toivoen, ettei Jumala jät
täisi häntä ulkopuolelle harhauskon pimeyteen ja että Jumala suojelisi hä
nen lapsiaan tällaisilta pahoilta synneiltä” . Koska Matti teon sattuessa oli 
jo täyttänyt 15 vuotta, hänet tuomittiin menettämään henkensä ja poltet
tavaksi. Hovioikeus vahvisti tuomion, joka pantiin täytäntöön Ilmajoella 
3.11.1712.9

Yleensä siveellisyysrikoksista rangaistiin sakolla, miestä kaksikertaa 
enemmän kuin naista. Heikki Matinpoika Kiviluoma ja piika Maria An- 
tintytär olivat kahdesti syytteessä huoruudesta. Toisella kerralla v. 1705 
Heikki sai sakkoa 20 talaria ja Maria 10 talaria hopeaa, minkä lisäksi mo
lempien oli istuttava kaksi sunnuntaita häpeäpenkissä ja käytävä läpi jul
kinen kirkkorangaistus. Heikki kärsi rangaistuksensa heti kujanjuoksuna, 
mutta Maria säästettiin, kunnes lapsi olisi syntynyt. Sen jälkeen hänen 
selkänahkaansa pehmitettäisiin neljällä parilla raippoja kahdeksan iskua 
kullakin parilla.10

Isonvihan jälkeen suhtautuminen rikoksiin muuttui. Juopumuksen kri
minalisointi v. 1733 aiheutti juopumussyytösten kasvun, samoin sapatti- 
rikkomuksien määrä lisääntyi. Sen sijaan siveellisyysrikokset vähenivät 
selvästi, samoin kovat kahdenkeskiset tappelut. Riitajutut koskivat edel
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leenkin omistusoikeuksia, perintöjä, aidantekemistä ym. Vähäpätöiseltä- 
kin tuntuva riita saattoi johtaa käräjille. Arvi Harja oli ostanut v. 1729 
Kaarina Juhontytär Sorvarilta pyöreän paistinpannun ja maksanut siitä 1 
talarin 24 äyriä. Harjan emäntä Marketta oli lainannut sen Laturiin, mis
tä Sorvarin Kaarina-emäntä oli hakenut sen itselleen. Kaarinan mielestä 
hänellä oli pannuun samanlainen käyttöoikeus kuin Harjankin emännällä, 
ja koska pannu oli ollut Harjassa seitsemän vuotta, aikoi hän nyt puoles
taan käyttää sitä seuraavat seitsemän vuotta! Oikeus määräsi kuitenkin 
kiistellyn paistinpannun palautettavaksi takaisin Harjan taloon.11

Kunniastaan ihmiset olivat yhtä tarkkoja kuin 1600-luvullakin. Lauta
miehet olivat pitäneet Sipi Lusan luona syyniä, minkä päätteeksi oli nau
tittu "jonkin verran olutta ja paloviinaa” . Tämän jälkeen mentiin kesti
kievariin, missä lautamies Arvi Harja nimitti humalapäissään karijoke- 
laista virkaveljeään Matti Matinpoika Hakalaa herraksi. Hakala piti mois
ta nimittelyä kunnianloukkauksena.12

Rangaistuksena alettiin 1730-luvulta alkaen käyttää myös vankeutta. 
Se oli yleensä sakkorangaistuksen ja ruumiinrangaistuksen vaihtoehto. 5 
hopeatalarin juopumussakon voi korvata varojen puutteessa 4 vuorokau
den vankeudella. Huoruudesta langetetun 10 talarin sakon taas voi sovit
taa 14 vuorokauden istumisella. Samaisen rikoksen jälkiseuraamuksena 
mies joutui maksamaan lapselle 1/2 tr viljaa vuodessa.13

Väkivaltarikollisuuden kasvu

Häjyileminen ja sen seurauksena tehdyt henkirikokset lisääntyivät 1700- 
luvun lopulla. Henkirikoksia oli toki tehty ennenkin, mm. 1766 tapettiin 
Kauhajoella mustalaismies Anders Valerian Koop14, mutta samanlaista 
tappojen ja murhien runsautta kuin Ruotsin vallan lopulla oli, ei tavata 
aikaisemmilta vuosisadoilta. Vuosina 1790—1807 Kauhajoella tehtiin 
kaikkiaan viisi henkirikosta. Kauhajoki olikin Kurikan kanssa suomenkie
lisen Etelä-Pohjanmaan väkivaltarikollisuuden mustimpia alueita, vain 
Härmän ja Kauhavan seutu oli vieläkin svnkempää.15

Etelä-Pohjanmaan väkivaltarikollisuutta tutkiessaan Heikki Ylikangas 
on kiinnittänyt huomiota nuorison käyttäytymiseen ja taloudellisen eriar
voisuuden lisääntymiseen. Varsinkin nuorison kerääntyminen suuriksi 
joukoiksi aiheutti viranomaisille ja yhteiskuntarauhaa rakastaville talolli
sille runsaasti päänvaivaa. Seuraavat otteet Ilmajoen käräjien suositukses
ta annetusta maaherran julistuksesta vuodelta 1796 kertovat selvää kieltä 
siitä, mitä nuorison keskuudessa oli tapahtumassa:

Ilmajoen pitäjän nuorisossa on päässyt vallalle sellainen pahe, että 
nuoret kokoontuvat pyhisin joko viettääkseen pyhäpäivät juopotel
len ja tanssien tai harjoittaen muita turmiollisia ja paheellisia hank
keita. Käräjät ja pitäjän asukkaat ovat vahvistaneet, että tällainen

307



luvaton asiantila siellä vallitsee----------
---------- Tämän vuoksi ja koska sanotulla päätöksellä on tarkoitukse
naan ehkäistä pyhäpäivinä tehtyjä tapoja turmelevia rikoksia ja rik
komuksia ---------- tulee sanotun päätöksen mukaisesti kuuluttaa Il
majoen pitäjässä yleiseksi ojennukseksi seuraavaa----------

Ojennukseksi kuulutettiin mm. tanssikielto sekä kokoontumis- ja ulkona
liikkumiskielto kello kymmenen jälkeen illalla tai pyhäpäivän aattona il
man erityistä syytä. Määräyksen rikkojia uhattiin aina 25 talariin nouse
villa sakoilla.

Kuulutuksesta voi päätellä, että nuoriso kokoontui pyhänseuduissa jou
koiksi, hankki jostakin viinaa ja etsi sitten tansseja, joissa syttyi riitoja ja 
tappeluita toisten samanlaisten joukkojen kanssa. Seurauksena oli levot
tomuuden ja väkivallan kasvu.16

Kauhajoella v. 1790—1807 tehtyjen henkirikosten sarjan aloitti sota
mies Erkki Lee. Vuonna 1792 Lee löi puulla itsellismies Kaarlo Mattilan 
kuoliaaksi. Puuta käytti aseenaan myös kirkonvartija Aaro Martinpoika 
Yrjänäisen 14-vuotias poika Antti lyödessään v. 1800 samanikäisen Kyy- 
nyn itsellisen Juho Jaakonpojan pojan Mikon hengiltä. Poikien välille oli 
syntynyt tappelu Yli-Heikkilän torpparin Yrjö Matinpojan luona. Kihla
kunnanoikeus tuomitsi Antin kuolemaan, mutta hovioikeus muutti ran
gaistuksen sakoksi ja määräsi isän piiskaamaan poikansa. Myöhemmin 
rangaistukseen lisättiin vielä yhden vuoden pakkotyö.11

Sunnuntaina 16.5.1802 kylänkierrolla olleet talollisen pojat Taneli Iso- 
Aro ja Kaappo Ala-Pantti löivät pistoolin piipulla torppari Jaakko Num
mijärven kuoliaaksi tämän omalla pihalla. Syylliset tuomittiin kuole
maan, mutta koska kumpikaan ei tunnustanut tekoa eikä todistajia ollut 
riittävästi, hovioikeus määräsi miehet tunnustusvankeuteen Viaporiin. 
Sieltä Kaappo karkasi, mutta Taneli jäi edelleen kieltämään syyllisyyt
tään.18

Samana syksynä löydettiin joesta mahdollisesti puulla tapettuna talolli
sen poika Matti Rahko. Syytettynä oli kaksi miestä, sotilas ja renki, mut
ta koska todisteita ei ollut tarpeeksi, molemmat vapautettiin. Ennen Suo
men sota sattui vielä yksi kuolemaan johtanut väkivaltaisuus. Vuonna 
1806 talollinen Juha Lohikoski ja sotamies Matti Gran pahoinpitelivät 
torppari Antti Kokon kuoliaaksi. Tekijät pääsivät sakoilla.19

Kauhajoella tehdyt henkirikokset noudattavat samaa linjaa, jonka Yli
kangas on todennut Etelä-Pohjanmaan väkivaltarikoksia tutkiessaan.20 
Kolmessa tapauksessa viidestä oli syytettyjen joukossa sotilas, vain yksi 
syytetyistä oli talollinen, kun taas talollisten poikia oli neljä. Alimmat so
siaaliryhmät olivat rikoksissa yliedustettuina; taloudellinen eriarvoisuus 
oli kasvanut. Toisaalta Kauhajoella elettiin "korkeasuhdannetta” , väkilu
ku kasvoi ja viina villitsi, eikä sisäinen kontrolli ollut enää yhtä tehokas 
kuin aikaisemmin.

Väkivaltarikosten tutkiminen ja niistä tuomitseminen olivat vaikeita
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tehtäviä. Edellä kävi ilmi, että riittäviä todisteita syyllisyydestä oli hanka
la saada ja rangaistukset jäivät monessa tapauksessa varsin lieviksi. Uute
na menetelmänä syyllisen selville saamiseksi käytettiin tunnustusvankeut- 
ta Viaporin linnoitustöissä. Sen tarkoitus oli pehmittää syyllinen tunnus
tamaan tekonsa. Kaikkiin se ei kuitenkaan tehonnut. Martti Yli-Harja 
kielsi syyllisyytensä murhapolttoon vuodesta 1802 lähtien jatkuvasti aina
kin Ruotsin vallan loppuun asti.21
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Kauhajoen kappeliseurakunta

Kirkot

Kappelikirkot

Kauhajoelle oli rakennettu ensimmäinen saarnatupa v. 1584. Muutamaa 
vuosikymmentä myöhemmin v. 1622 se uusittiin kappelikirkoksi, joka pal
veli kauhajokelaisia vuoteen 1686 saakka. Vuonna 1622 rakennettu kirk
ko oli vuoden 1652 karttapiirroksen mukaan suorakaiteen muotoinen, 
jyrkkäkattoinen puurakennus. Vuoden 1680 karttapiirroksessa sen seinät 
ovat punaiseksi maalatut ja katto harmaa. Kirkossa ei ollut tornia, vaan 
ainoastaan risti kummassakin päässä. Sakasti näyttää olleen muuta ra
kennusta matalampana kirkon itäpäässä.1

Kauhajoen järjestyksessä toinen kirkko oli rakennettu ilman perustuk
sia, kuten tuon ajan kirkot yleensäkin, ja siksi se oli alkanut vajota ja 
rappeutua ja oli 1600-luvun jälkipuoliskolla kaatumaisillaan. Kauhajoke
laiset tarvitsivat uuden kirkon, jonka he tekivätkin, vieläpä varsin nope
asti. Vanha kirkko "revittiin v. 1686 ja rakennettiin suurempi ja parempi 
kappeli suunnilleen kuudessa viikossa” , kertoo rakentamisen aikana Kau
hajoen kappalaisena ollut Jakob Haustramnius ja jatkaa: "Ikkunat ovat 
ensimmäkseen niiden lahjoittamat, joiden niissä olevat nimet sen osoitta
vat ja saarnatuolissa olevan hiekkakellon on lahjoittanut vaasalainen 
Neuvos- ja kauppamies Peer Jacobson. H. J. siunatkoon heitä.”2

Kauhajoen kolmas kirkko oli kooltaan 28 kyynärää pitkä ja 17 kyynä
rää leveä suorakaiteen muotoinen puurakennus, jossa oli paanukatto. Asia
kirjoista ei selviä, oliko siinä tornia. Heikki Klemetin tietojen mukaan 
kirkko oli "huonosti salvettu” , mikä saattaa hyvinkin pitää paikkansa. 
Kuudessa viikossa ei salvoksiin varmaankaan kovin suurta huomiota eh
ditty kiinnittää.3 Oli kirkko sitten rakennettu hyvin tai huonosti, se joka 
tapauksessa palveli Kauhajoen kappelia lähes sata vuotta.

Suuren Pohjan sodan aikana v. 1704 kappelilaiset ryhtyivät rakenta
maan kirkkoon sakastia. Mestarina toimi Simo Aro. Rakennustyömaalla 
Knuuttilan isännän Heikki Reinin ja Simo Aron kesken syttyi kova tappe
lu: Aro hyökkäsi Reinin kimppuun "karkein haukkumasanoin sekä kovil
la lyönneillä ja iskuilla” niin, että Rein kertomansa mukaan "makasi pit
kän ajan sängyssä ja maksoi huomattavan summan lääkärille” .

Ajan olojen kuvauksena tapaus kannattaa esitellä tarkemminkin. Tap
pelua puitiin käräjillä perusteellisesti vasta kolmen vuoden kuluttua v.
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1707, jolloin riidan syyksi osoittautuivat lähinnä erimielisyydet Simo 
Aron rakennusmestarin taidoista ja sakastin katon muodosta. Todistaja- 
lausunnon mukaan Rein olisi halunnut tehdä sakastiin kolmikulmaisen 
katon samaan tapaan kuin Kristiinan kirkon sakastin katto, mitä taas 
Aro ei hyväksynyt. Nyt Rein, joka oli tullut aamulla aikaisemmin työmaal
le ja katsellut rakennusta tarkemminkin, huomautti, että sakastin toinen 
seinä oli pitempi kuin toinen. Kun Aro väitti vastaan, Rein alkoi nokkia 
mestariaan sanomalla, ettei tämä ''ymmärrä mitään tästä rakennuksesta” 
ja että "irtolaismies Elias Heikinpoika osaa rakentaa samanlaisen katon 
kuin Kristiinassa on” . Heikki Rein toisti vielä, ettei Aro ymmärtänyt ra
kentamisesta enempää kuin "vanha eukko” ja hänen olisikin parempi jät
tää tehtävä Harjan isännälle. Väittelyn jatkuessa Simo Aro haukkui Rei
niä pyövelin sukulaiseksi, minkä vuoksi tämä vastasi hänellä olevan "kau
niita pappeja” suvussaan, "mutta Aron lanko oli pyöveli, joka löi kaksi ih
mistä kuoliaaksi” tarkoittaen Aron lankoa, pari vuotta aikaisemmin ta
posta mestattua Matti Sihtolaa. Tähän Simo Aro vastasi paholaisen tul
leen ja vallanneen Reinin ja käski Reinin lähteä pois, tai hän löisi "niin, 
että hänet viedään kelkalla pois” . Käsky ei tehonnut, sillä Aron nähtiin 
lyövän seipäällä viisi iskua, "jolloin seiväs katkesi, mutta Rein ei kaatu
nut” . Iskut osuivat hartioihin ja rintaan niin, että "veri oli valunut, eikä 
välskäri voinut taata hänen paranevan” .
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Käräjillä Juho Heikinpoika Rein vaati Simo Aroa maksamaan isänsä 
lääkärinpalkkioita, ajanhukkaa ym. yhteensä 176 talaria 20 äyriä kupa
ria. Seuraavana päivänä kuitenkin jo ikämiehiksi ehtineet Heikki Rein ja 
Simo Aro sopivat kirjallisesti "kristillisestä ja veljellisestä rakkaudesta” , 
että kaikki riidat lopetetaan, kun Aro maksaa 70 talaria kuparia.4

Värikäs riitajuttu valaisee erinomaisesti, miten kappelilaiset itse huoleh
tivat omin voimin ja omien taitojensa ja tietojensa mukaan kirkkonsa ra
kentamisesta ja täydentämisestä. Samalla siinä tulee ilmi kahden paikka
kunnan mahtavimman talollisen keskinäiset suhteet. Riidassa oli kysymys 
yhtä paljon asianosaisten arvovallasta kuin sakastin katostakin. Sakastin 
rakentamisesta emme kuitenkaan tietäisi mitään, ellei mestari itse olisi in
toutunut antamaan seipäällä selkäsaunaa työnsä nokkijalle. Minkälainen 
riidalla rakennetusta sakastista tuli, pitikö Aro oman päänsä vai tehtiin
kö siitä kolmikulmaisine kattoineen samanlainen kuin Kristiinan sakasti, 
ei ole tiedossa.

Isonvihan ajasta kappelikirkko selvisi "Jumalan erikoisesta armosta” il
man suurempia vaurioita. Silti se oli rauhan palattua kunnostuksen tar
peessa; ikkunat korjattiin, ja kirkko tervattiin v. 1722. Väkiluvun kasvaes
sa alettiin tarvita myös lisää tilaa. Nimismies Juho Rein, talolliset Matti 
Panula, Antti Filppula ja Jaakko Aro teettivät v. 1735 omalla kustannuk
sellaan kirkon takaosaan lehterin, johon tuli kolme penkkiriviä.

Seuraava suurehko uudistus tehtiin kirkossa v. 1759, kun seurakuntalai
set rakensivat uudet ovilla varustetut penkit ja alttarikehyksen. Tämän 
jälkeen kirkossa oli v. 1759 laaditun penkkijärjestyksen mukaan kuorin 
takana toisella puolella 3 ja toisella puolella 4 penkkiä sekä suuren käytä
vän molemmin puolin 19 penkkiriviä ja kirkon takaosassa olevalla lehte
rillä mainitut 3 penkkiä. Vielä v. 1774 lisättiin kirkkoon tilaa rakentamal
la naisten puolelle uusi lehteri.5

Näiden korjausten ja uudistusten jälkeen kirkko oli "laitettu kauniiseen 
kuntoon” , kuten kappalainen Varnberg kirjoittaa, "eikä näyttänyt muuta 
puuttuvan kuin, että kirkko valkaistaisiin maalauksilla paikoista, jotka si
tä vaativat” .6

Korjauksista ja uudistuksista huolimatta v. 1686 rakennettu tukipilari- 
kirkko rappeutui. Perustukset olivat jääneet aikanaan tekemättä, ja kun 
kirkko alun alkaenkin oli nopeasti ja ilmeisen "huonosti salvettu” , ei ol
lut ihme, että se oli lähes sadan vuoden ikään ehdittyään aikansa palvel
lut.

Ristikirkko

Piispantarkastuksessa v. 1780 todettiin piispa Haartmanin johdolla, että 
kirkko olisi rakennettava uudestaan. Kauhajokelaiset ilmoittivatkin ryhty
vänsä työhön.7 Asia otettiin esille 21.8.1780 pidetyssä Kauhajoen kirkon-
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kokouksessa, jossa päätettiin rakentaa kappeliin tilava ristikirkko hyväs
tä hongasta. Piirustukset päätettiin pyytää jalasjärveläiseltä Köykän ta
lon pojalta Salomon Simonpoika Köhlströmiltä, joka tuohon aikaan asui 
Ilmajoella Ojanperän torpparina. Salomon Simonpoikaa kehotettiin teke
mään piirustus "suunnilleen pitäjän emäkirkon mukaiseksi, kuitenkin ti
laa suhteessa tämän kappeliseurakunnan kokoon, joka nyt on n. 1 200
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henkeä, sekä laatimaan materiaali- ja kustannusehdotus” . Kokouksessa 
esitettiin myös perustelut, miksi kirkko olisi tehtävä puusta: paikkakun
nalla oli "hyvää ja kypsää honkaa” , jota vesistöjen puutteen takia ei juuri 
koskaan voitu viedä merikaupunkeihin, vaan tavallisesti se "vanheni ja la
hosi metsään” . Puukirkkoon olivat siis aineet olemassa, kun taas kivikir
kon teko olisi tiennyt kokouksen mielestä perikatoa.

Näin evästettynä Salomon Köhlström laati v. 1780 materiaaliehdotuk- 
sen ja piirustukset, jotka luonnoksen mukaan on piirtänyt puhtaaksi 
maanmittari C. F. Stierwald. Luonnokset käsittivät pohjakaavan sekä kat
torakenteen ja holvin.8 Julkisivusta ei ole säilynyt suunnitelmaa, ja Köhl
ström on saattanut jättää sen kokonaan piirtämättäkin. Koska kirkon pi
ti olla "suunnilleen emäkirkon kaltainen” , on Ilmajoen kirkko hyvinkin 
voinut riittää ulkoasun malliksi niin kappelin asukkaille kuin itse kirkon
rakentajillekin.

Köhlströmin suunnitelmassa Kauhajoen kirkko oli piirretty 24-kulmai- 
seksi ristikirkoksi, jonka kaikki kulmat oli viistetty. Sakasti oli sijoitettu 
itäristin jatkeeksi ja alttari kaakkoisviisteeseen. Saarnatuolin paikka oli 
itäristin toisessa sisäviisteessä. Kirkon itä-länsisuuntainen sisäleveys oli 
noin 53 kyynärää, pohjois-eteläsuuntainen sisäleveys noin 54 kyynärää, si
vuseinien pituus noin 10 kyynärää ja ristivarsien sisäleveys n. 18 kyynä
rää. Rakennusaineiksi Köhlström oli laskenut tarvittavan mm. 12 2/3 tolt- 
tia 10 kyynärän pituisia hirsiä ja 50 970 kappaletta kattopaanuja.9

Köhlström oli siis ottanut suunnitelmansa lähtökohdaksi Ilmajoen kir
kon, joka oli rakennettu v. 1764—65. Kauhajoen kirkko oli kuitenkin esi
kuvaansa pidemmälle kehitelty ja uudenaikaisempi, sillä sen kaikki kul
mat oli viistetty, kun emäkirkossa olivat vain ulkokulmat viistettyjä sisä
kulmien ollessa suoria. 24-kulmaisen kirkon suuntaviivoja Köhlströmillä 
oli ollut mahdollisuus saada, jos niin halusi, vaikkapa Kuortaneen v. 1777 
valmistuneesta kirkosta.10

Köhlströmin piirustukset lähetettiin hyväksyttäviksi Tukholman inten- 
denttikonttoriin, mutta siellä niitä ei hyväksytty. Syyskuun 11. 1781 päi
vätyssä lausunnossaan intendenttikonttori huomauttaa, että "suunnitelma 
monien katkaistujen kulmien takia ei ole kyllin luja toteutettavaksi", ja 
siksi virasto on teettänyt uudet piirustukset, jotka kuningas on hyväksy
nyt 17.9.1781.

Intendenttikonttorin laatima vastaehdotus Kauhajoen kirkoksi oli tasa
vartinen ristikirkko, jonka kaikki kulmat olivat suoria. Alttari oli itäris
tin päässä ja sakasti sen jatkeena. Länsiristin päässä oli suurehko eteinen 
portaineen, etelä- ja pohjoisristeissä oli vain portaat. Kattorakennetta ko
risti taitekupu, jolla kenties haluttiin korvata sitä särmikkyyttä, jota poh
jakaaviossa ei haluttu sallia.11

On oletettu, että kauhajokelaiset olisivat rakentaneet uuden kirkkonsa 
Salomon Simonpojan johdolla intendenttikonttorin piirustusten mukaan. 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kolmansia piirustuksia ei silti liene tehty, 
ainakaan niitä ei ole säilynyt, ja sen vuoksi tiedot kirkon rakenteesta ja
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ulkonäöstä perustuvatkin kokonaan muihin lähteisiin.
Kirkosta on säilynyt yksi tuschilaveeraus, jonka on piirtänyt Ilmajoen 

papistonapulaisen poika ylioppilas Carl Peter Hällström 18. kesäkuuta 
1794. Lisäksi kirkon rakenteesta ja irtaimistosta on olemassa aikalaisten 
selvitys Suomen sodan korvausvaatimuksissa. Myös v. 1784 hyväksytty 
penkkijärjestys valaisee kirkon sisustusta. Näiden lähteiden perusteella 
voi päätellä, että rakentajat tekivät kirkosta Köhlströmin ja intendentti- 
konttorin suunnitelmien välimuodon, joka oli lähempänä alkuperäistä 
Köhlströmin piirustusta kuin sen vastaehdotusta.

Elokuun 13. päivänä 1783 käyttöön vihitty kirkko oli tasavartinen risti- 
kirkko, jonka ulkokulmat olivat suorat, mutta sisäkulmat viistetyt, siis 
päinvastoin kuin Ilmajoen kirkossa. Ristien läpimitta oli 56 kyynärää, ki
vijalka 6 korttelia ja korkeus kivijalasta kattohirsiin 12 kyynärää. Ristien 
päissä olivat eteiset ja itäristin jatkeena ilmeisesti sakasti. Rakentamiseen 
oli käytetty 19 kyynärän mittaisia honkahirsiä. Kirkon katto oli jyrkkä 
aumattu paanukatto, jonka keskeltä kohosi "kaunis torni” .12 Vuoden 1784 
penkkijärjestyksestä voi lisäksi päätellä, että alttari oli sijoitettu Köhl
strömin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kirkon kaakkoisviisteeseen.13 
Myös saarnatuoli lienee säilyttänyt alkuperäisen paikkansa.

Kirkon suunnitteluvaiheessa kappelilaiset olivat toivoneet rakennukses
ta tehtävän niin suuri, että sinne sopisi noin 1 200 henkeä. Kun mitat ra
kentamisen aikana kasvoivat alkuperäisistä suunnitelmista kyynärän ver
ran joka suuntaan, mainittu toive lienee myös toteutunut.

Kauhajoen neljäs kirkko rakennettiin v. 1782—83 suunnilleen samalle 
paikalle, jossa karttapiirrosten mukaan vanhat kappelikirkotkin olivat ol
leet ja jossa Kauhajoen kirkko on tänäkin päivänä. Vuonna 1783, jolloin 
uusi kirkko vihittiin käyttöön, se ei ollut vielä aivan valmis. Carl Peter 
Hällströmin piirtämässä kuvassa kirkko on maalaamaton ja vuoraamaton 
uutuuttaan hohtava hirsirakennus. Myös Ilmajoen kirkkoherra Salomon 
Hannelius totesi saman keskeneräisyyden. Käydessään viimeisen kerran 
Kauhajoella hän sanoi kirkon kyllä valmistuneen, mutta lisäsi sen olevan 
vielä "monenlaisen tarpeessa".14

Kauhajokelaisten voimat eivät riittäneet rakentamaan kirkkoa valmiik
si yhdellä kertaa, niin suuri urakka se oli. Lisäksi kappelilaiset olivat 
osallistuneet toistakymmentä vuotta aikaisemmin emäkirkon rakentami
seen ja v. 1780 sekä uudelleen 1804 sen maalaamiseen. Myös oman kappe
lin tapuli ja kappalaisen pappila tehtiin 1700-luvun lopulla. Kirkko vuo
rattiin vasta 1797 ja maalattiin v. 1805 sekä sisältä että ulkoa.15 Ulkosei
nät maalattiin punaisiksi. Sisämaalauksen suoritti sen ajan arvostetuin 
kirkkomaalari oululainen Mikael Toppelius. Työstään hän sai palkaksi 
166 riksiä 32 killinkiä pankkiseteleitä.16

Toppelius oli aiemmin v. 1780 maalannut Ilmajoen kirkon17 ja tullut täl
löin varmasti myös kauhajokelaisten tietoon. Se yksinään ei kuitenkaan 
ehkä olisi riittänyt tuomaan Toppeliusta syrjäiseen kappeliseurakuntaan, 
ellei hänellä olisi ollut Kauhajoelle muita suhteita. Mikael Toppeliuksen
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poika Johan Gabriel Toppelius oli Ilmajoen emäseurakunnan kappalisena 
v. 1802—1808, ja hänen vaimonsa Anna Christina oli Kauhajoen Ala- 
Knuuttilan emännän Helena Maria Inbergin o.s. Forsman sisar. Tähän su
kulaissuhteeseen on ainakin osaksi yhdistettävä kuuluisan kirkkomaala- 
rin vierailu koristelemaan Kauhajoen kappelin ristikirkkoa.18

Kirkon maalaus lienee onnistunut hyvin, sillä jälki oli puhutteleva. Os
kar Blomstedt kertoo: "Kirkko oli sisältä koristettu maalauksilla. Maan 
mainio maalarimestari Toppelius oli pannut parastaan. Varsinkin helvetin 
kuva oli hyvin luonteva. Kun sitä hetkisen katseli, muuttuivat liekit elä
viksi, ja niiden keskelle ilmaantui paholaisen kammottava haahmo.” Ai
heellisesti, joskin vähän liioitellen, sama kirjailija ylistää kirkon kaunetta 
ja komeutta kertoessaan, ettei "matkustavien herrojen mielestä koko Suo
messa ollut kuin kaksi kirkkoa, jotka vetivät sille vertoja” . Vieläpä "usein 
naapuripitäjistä asti oli tultu kirkon kauneutta ihailemaan” .19

Kauan ei kirkko saanut kauhajokelaisia palvella. Syyskuun 1. päivänä 
1808 venäläiset sytyttivät sen tuleen. Kirkko irtaimistoineen samoin kuin 
sen lähellä ollut tapuli ja pappilakin paloivat maan tasalle. Se oli kappe
lille kova isku, sekä taloudellisesti että henkisesti. Pelkästään kirkon osal
ta arvioitiin rahalliset menetykset vähintään 3 500 pankkiriksiksi. "Jos 
voisivat kyyneliin puhjeta ne puut, joiden juurella ihmiset värjöttivät ja 
katselivat vihollisten tihutöitä ja kirkon paloa, niin eipä puuttuisi kuvael
man synkkyyttä siitä syysyöstä, joka himmeään helmaansa kätki vaikeat 
vaikeroimiset", kirjoittaa Blomstedt palon aiheuttamista tunnelmista.20
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Kesti yli kymmenen vuotta, ennen kuin poltetun kirkon tilalle saatiin 
uusi.

Kirkkojen sisustus ja irtaimisto

Kauhajoen kappeli osti ja sai lahjoituksina suuren määrän kirkollista esi
neistöä ja koristeita. Vuonna 1622 rakennetun kappelituvan sisustuksesta 
ja irtaimistosta tiedot ovat kuitenkin kokonaan myöhempien lähteitten va
rassa. Todennäköisesti ainakin osa kappelin vanhimmassa kalustoluette- 
lossa v. 1699 mainituista esineistä oli kuulunut jo paljon aikaisemminkin 
kirkon irtaimistoon.

Kirkon arvokkaimpia esineitä olivat ehtoollisvälineet, hopeainen kalkki 
ja pateeni. Matkoja ja sairasvuoteelle tarjottavaa ehtoollista varten oli jo 
v. 1699 omat välineet, pieni hopeapateeni ja pieni tinapullo. Arvoesineitä 
olivat myös kastetilaisuuksissa käytetyt tinakulho ja pieni laakea kupari- 
malja sekä alttarilla pidettävät 1/2 tuopin tinapullo ja -kannu.21

Alttari oli jo varhain koristeltu punaisella alttarivaatteella. Myös altta- 
rikehystä peitti ympäriinsä punainen kangas. Nälkävuonna 1697 alttarille 
ja saarnatuoliin ostettiin 13 kyynärää mustaa kangasta. Papilla oli juma
lanpalveluksissa yllään messukasukka, joita kappelissa oli v. 1699 kaksi 
kappaletta. Kirkollisiin tekstiileihin kuului lisäksi paarivaate ja useita eri
laisia liinoja, kuten liturgiset värit edellyttivät.

Jo ennen isoavihaa kirkkoon lienee hankittu myös alttaritaulu, sillä v. 
1711 kappeli osti 6 talaria maksaneen Hedengranin taulun. Millainen se 
oli, ei ole tiedossa. Isonvihan ajalta säilyneen perimätiedon mukaan neiti 
Lange, joka voisi olla silloisen lukkarin sukulainen, ja joku Filppula olisi
vat pelastaneet taulun. Sodan jälkeen taulusta ei kuitenkaan ole kalusto- 
luetteloissa mainintaa, joten se lienee jäänyt sille tielleen. Taulu, johon pe
rimätieto on tavallisesti yhdistetty, esittää Jeesusta kävelemässä veden 
päällä, ja sen on maalannut A. Nori, museoasiantuntijan mukaan kuiten
kin vasta 1800-luvulla.22

Valoa kirkossa oli 1600-luvulla hyvin vähän, sillä vasta vuosisadan lo
pussa sinne hankittiin kolme puista kynttiläkruunua ja alttarille yksi pari 
messinkisiä kynttilälampetteja. Vuonna 1702 ostettiin 150 kuparitalaria 
maksanut kynttiläkruunu, jonka kristiinalainen kauppias Jöran Törne 
hankki Tukholmasta Gerhard Meyeriltä.

Ennen isoavihaa kuului kirkon kalustukseen myös saarnatuolin reunal
le asetettu tiimalasi, josta pappi voi seurata saarnansa kestoa. Tiimalasi 
oli aika ajoin uusittava, sillä hiekka kulutti lasin noin 30 vuodessa käyttö
kelvottomaksi. Tärkeitä kapineita olivat myös kolehtihaavi ja uhritukki, 
joihin seurakuntalaiset voivat pudottaa roponsa. Vuonna 1697 kannettiin 
kolehti mm. Tammelan kirkon avustamiseksi ja v. 1713 Venäjällä olevien 
vankien hyväksi. Rahojen ja muiden kalleuksien säilyttämistä varten oli
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sakastissa kaksi arkkua, jotka varsinkin myöhemmin olivat lujasti raudoi
tettuja. Yksi kirjakin kirkossa oli: iso, foliokokoinen suomenkielinen Raa
mattu.23

Isonvihan alkaessa v. 1714 kirkon koristeet kätkettiin kelloihin ja upo
tettiin jokeen. Omaisuus säilyikin varsin hyvin, sillä vain muutamia esi
neitä hävisi. Kadonneen paarivaatteen tilalle Juho Rein osti kappelin va
roilla venäläisiltä uuden. Ehtoollisvälineistä pullo oli kateissa ja tinakan- 
nu oli turmeltu, mutta muuten välineistö oli tallessa.

Rauhan palattua v. 1721 isostavihasta selvinneet kappelilaiset lahjoitti
vat auliisti kotikirkolleen koriste- ja käyttöesineitä. Vanhat alttarikoris- 
teet poistettiin ja niiden tilalle Juho Rein lahjoitti uuden punaisen alttari- 
vaatteen ja kappelin nuoriso osti punaisen verhon alttarikehyksen peit
teeksi. Matti Panula lahjoitti kirkolle mm. messukasukan ja alttariliinan. 
Loppuun kuluneen tiimalasin tilalle osti Kustaa Kyyny uuden. Suuren 
menetyksen kirkko koki pikkuvihan aikana v. 1743 keväällä, jolloin läpi 
kulkeneet sotajoukot varastivat kirkosta jonkin verran rahaa sekä ho- 
peakalkin ja pateenin.24

Varastetun ehtoolliskaluston tilalle ostettiin kullattu kalkki ja pateeni 
sekä tinainen öylättirasia. Lahjoituksia kirkolle tehtiin edelleen runsaasti. 
Panulan emäntä Vappu Heikin tytär ja Kokon emäntä Riitta Matintytär te
kivät uuden käsiliinan. Alttariliinan lahjoitti kankaankutoja ja lukkari 
Martti Jaakonpoika ja sitä ympäröivän pitsin Helena Hiden. Kotikutoises
ta palttinasta tehdyn messupaidan antoi puolestaan Knuuttilan emäntä 
Elisabet Sten. Lahjoituksena kappeli sai myös mustasta sametista tehdyn 
valkoisilla silkkinauhoilla, metalliheloilla ja kellolla varustetun kolehti- 
haavin.

Valaistuksen parantamiseksi ostettiin v. 1735 rakennetulle lehterille 
kynttiläkruunu. Samoihin aikoihin Antti Filppula lahjoitti saarnatuolia 
varten messinkisen kynttilänpidikkeen. 1750-luvulla lisäsi valoa vielä Ju
ho Reinin ja Yrjö Panulan lahjoittama messinkinen kynttilänjalka. Valoa 
lieneekin ollut jo kohtuullisesti, koska virsien merkitsemistä sifratauluun 
pidettiin tarpeellisena. 30 kappaletta numeroita kappeli sai lahjana Juho 
Reiniltä, Antti Arolta ja Seppä-Heikiltä, joka oli ilmeisesti takonut ”sif- 
rat” . Myöhemmin taululla kiiltelivät messinkiset numerot.25

Kirkon kirjallista puolta täydennettiin 1700-luvun jälkipuoliskolla mo
nilla hankinnoilla. Juho Rein lahjoitti Gezeliuksen Raamatunselityksen. 
Virsikirjoja oli sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä, niistä vanhin Wir- 
si ja Evangeliumikirja oli painettu v. 1668. Vanha foliokokoinen Raamat
tu myytiin v. 1761, ja tilalle ostettiin uusi. Myös ruotsinkielinen kirkkokä
sikirja ja Lutherin Vähäkatekismus kuuluivat kirjavalikoimaan. Ilmeisen 
runsaasti käytetty kirja oli myös KirckoLaki ja Ordningi ulos annettu Tu- 
rus 1688. 1700-luvun loppupuolen hyödyn aikakautta kuvastaa kirkon ko
koelmiin kuulunut Darellin Pitäjän Apteekki, joka oli painettu v. 1760.26

Suomen sodassa poltetun ristikirkon irtaimisto on melko tarkasti tiedos
sa. Mikael Toppeliuksen koristeleman kirkon komean saarnatuolin reunal
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la oli tiimalasi. Seinien yläosassa kiersi koristelista ja valaistusta varten 
oli kolme kynttiläkruunua, joista suurin painoi 2 leiviskää, keskimmäinen 
1 leiviskän 2 naulaa ja pienin 1 leiviskän. Kruunujen loistetta täydensi 
kolme messinkistä kynttilänjalkaa. Lisäksi kalustukseen kuului neljä kar- 
mituolia.

Alttaria koristi musta masiesti, jossa oli hopeapitsi, ja alttaripöytää 
peitti punainen vaate ja valkoinen pitsikoristeinen liina. Vanhat ehtoollis- 
välineet olivat käytössä uudessakin kirkossa: tinainen kalkki ja pateeni, 
tinapullo, ja -tuoppi sekä öylättirasia. Ehtoolliskaluston peitteeksi oli 
useita silkkisiä punaisia ja mustia hopeapitsillä koristeltuja kalkkiliinoja. 
Papilla oli käytettävissään kaksi messukasukkaa, joista toinen oli punai
nen ja toinen musta, arvoltaan 50 riksiä.

Kirkossa oli myös kaksi mustaa taulua, joihin merkittiin virret, kolehti- 
haavi, ruumispaarit, paarivaate ja rautakihveli. Unohtaa ei sovi myös
kään väkkärin sauvaa, jolla nukkuvat kirkkovieraat tyrkittiin hereille. 
Seinällä riippui kehystetty Karl Reinin puhe Monena Mjes on Eläisänsä, 
jonka hän piti Gabriel Peldanin haudalla v. 1750 ja joka seuraavana 
vuonna painettiin. Kehyksissä olivat myös Hänen Kuninkaallisen Majes
teettinsa puhe Valdakunnan Säädyille 25.6.1771 ja Kuningas Gustaf III:n 
puhe Waldakunnan Säädyille 21.8.1779.

Kirkon eteisessä tervehti tulijaa häpeäpenkki ja jalkapuu, joissa sun- 
nuntaiaamuisin rikkomuksen tekijöitä istutettin. Sakastissa säilytettiin 
kahta raudoitettua kirkonarkkua, ja siellä oli myös kaappi messukasukoi- 
ta varten.

Kirkon irtaimisto, arvoltaan n. 270 pankkiriksiä, paloi kirkon mukana
1. syyskuuta 1808. Vain hopeat ja muutamia kirjoja saatiin pelastetuksi. 
Kappelin kirjanpidosta tuhoutuivat käytössä olleet rippikirjat v. 1798— 
1808 sekä v. 1749—1807 tabellit.27

Kellot ja kellotapulit

Kauhajoen ensimmäinen kirkonkello hankittiin jo vanhan kappelituvan 
aikana. Vuonna 1798 laaditun inventaarioluettelon mukaan kirkossa oli 
tuolloin kolme kelloa, joista kooltaan keskimmäisestä merkintä "valettu 
v. 1638 Jiirgen Peetersseniltä” .28 Toisten tietojen mukaan ensimmäinen 
kello hankittiin kuitenkin vasta v. 1683.29 Ehkä kauhajokelaiset hankkivat 
jo 1600-luvulla kaksi kelloa kirkkoonsa? Yksi kello ainakin oli, sillä kir- 
konkassaan kertyi kellorahoja. Outoa kuitenkin on, ettei kirkon vanhim
missa kalustoluetteloissa v. 1699 ja 1703 kerrota kelloista mitään.

Vuonna 1710 kirkonkassassa oli taas varattuna 604 talaria 26 äyriä kir
konkellon hankintaan, ja v. 1712 kappeli sai 8 äyriä kellorahoja. Oliko 
Kauhajoella kaksi kelloa jo ennen isoavihaa, ei ole aivan varmaa, sillä ti
lejä ja kalustoluetteloa ei ole miehitysaikana v. 1713—21 pidetty lain
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kaan. Perimätiedon mukaan kappelissa kuitenkin oli kaksi pientä kirkon
kelloa, jotka upotettiin jokeen turvaan. Myös Nathanael Varnbergin 
1760—1770-luvuilla kirjoittamassa Kauhajoen kappelin historiikissa pu
hutaan monikossa kelloista, joihin kirkon koristeet kätkettiin. Isonvihan 
jälkeen pidettiin ensimmäinen inventaario v. 1724, ja silloin Kauhajoen 
kappelissa oli kaksi kelloa, todennäköisesti molemmat jo ennen miehity- 
saikaa hankittuja.30

Vuonna 1725 kappeliin ostettiin uusi suuri kello. Kirkonkelloihin oli ta
pana kirjoittaa lahjoittajien tai muuten kellon hankintaan vaikuttaneiden 
nimet. Tähän kelloon kaiverrettiin silloisen kirkonisännän Taavetti Lau- 
rusen nimi. Kirkonkellotkin kuluivat käytössä ja tarvitsivat kunnostusta. 
V. 1772 yksi kelloista valettiin uudelleen ja siitä tehtiin entistä suurempi. 
Työ tehtiin Kauhajoen kappelin asukkaiden kustannuksella.31

Suomen sotaan saakka tapulissa soitettiin kirkollista sanomaa kolmella 
kellolla. Niistä suurin painoi 3 kippuntaa 9 leiviskää 5 naulaa eli 588,125 
kiloa. Keskimmäinen kello painoi 2 kippuntaa 10 leiviskää 10 naulaa 
(429,25 kg) ja pieninkin 1 kippunnan 18 leiviskää 10 naulaa eli 327,25 ki
loa. Kellojen hinnaksi arvioitiin v. 1808 2 030:40 pankkiriksiä. Kalliin 
omaisuutensa kappeli menetti, kun kellot hämyisenä syyskuun iltana v. 
1808 kumahtivat palavasta tapulista alas. Jäljelle jääneen malmin venäläi
set veivät mennessään; vain rippeitä jäi seurakuntalaisten kerättäväksi 
kirkon raunioista.32

Kirkonkelloja soitettiin tapulista. Kauhajoen ensimmäisen kellotapulin 
rakentaminen v. 1693 liittyy kappelin ja emäseurakunnan välisiin kiistoi
hin, jotka koskivat kappeleiden osallistumista Ilmajoen kirkon rakennus- 
ja korjaustöihin. Emäseurakunnassa oli rakennettu 1600-luvulla runsaas
ti, ja myös kappelit olivat osallistuneet kustannuksiin. Vuonna 1692 Ilma
joella hankittiin tapulin ja hautausmaan kunnostusta, mikä ei lainkaan 
miellyttänyt kauhajokelaisia. Kappeli pyrki eroon emäkirkon töistä aloit
tamalla omat rakennushankkeet. Sitä varten kauhajokelaiset pyysivät kih
lakunnanoikeudelta todistusta siitä, että "tapulirakennus on heille välttä
mätön” , ja ilmoittivat aikovansa hakea tuomiokapitulilta vapautusta emä- 
kirkon vastaavasta työstä. Samassa yhteydessä kappelilaiset valittivat, 
"ettei heidän hautausmaahansa voinut haudata kappalaisen todistuksen 
mukaan kuin 1 kyynärän syvyyteen” . Töitä oli siis omassakin kappelissa 
tarpeeksi. Kun ilmajokelainen lautamies Simo Tuomaanpoika oli sitten 
tullut Kauhajoelle "Pyhän Andreaan aikaan” (30.10.1692) kutsuakseen 
miehiä emäkirkon kellotapulin rakennustöihin, he olivat jo "ajamassa ki
viä ja värkkejä uuden kellotapulinsa rakentamiseksi” .33

Kauhajokelaiset rakensivat tapulinsa v. 1693. Se ei kuitenkaan pelasta
nut heitä osallistumasta myös emäkirkon tapulin rakentamiseen. Piispa 
Juhana Gezelius nuorempi nimittäin määräsi v. 1694, että kaksi kappeli- 
laista osallistuu Ilmajoen tapulin rakennustyöhön samalla määrällä kuin 
yksi emäkirkkolainen.34

Ensimmäistä tapulia ei taidettu rakentaa kovin hyvin, sillä jo v. 1735
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kauhajokelaiset rakensivat uuden tapulin, joka maalattiin punaiseksi.35 
Tämäkään tapuli ei ollut kovin pitkäikäinen, sillä kun kirkolle hankittiin 
v. 1772 uudelleen valettu suuri kello, tarvittiin myös uusi tapuli. Se ra
kennettiin seuraavana vuonna 1773. Uuden tapulin pohja-ala oli 16 x 16 
kyynärää ja korkeus kivijalasta kattoon 12 kyynärää. Sen alakerrassa oli 
neljä pientä kylmää kamaria. Tapuli vuorattiin laudoilla ja maalattiin pu
namullalla, paitsi luukut öljyvärillä. Juuri ennen Suomen sotaa päätettiin 
kappelikokouksessa, että tapuliin tehdään seuraavana vuonna (1808) kivi- 
raput. Niitä ei kuitenkaan koskaan tehty.

Syksyllä 1808 tapulista oli hiiltyneiden raunioiden lisäksi jäljellä vain 
suurelta tuntuva 1 800 riksin korvausesitys.36

Kirkon ympäristö

Hautausmaa ja kirkonaita

Kauhajoen kappelikunnan synnystä lähtien lienevät vainajat saaneet vii
meisen leposijansa kotikirkkonsa tarhassa. Vanhastaan oli tapana, että 
vainajat haudattiin mahdollisimman lähelle kirkkoa, mieluiten kirkon lat
tian alle. Kauhajoelta ei ole säilynyt varmoja tietoja kirkkoon hautaami
sesta, mutta tuntematon tapa tuskin täälläkään oli. Vuonna 1691 Matti 
Tyninpoika Havusen hautapaikka maksoi 3 talaria, mikä viittaa siihen, et
tä leposija oli kirkon lattian alle tehdyssä holvissa.1

Kirkon hautapaikat olivat suhteellisen kalliita, ja siksi vain varakkailla 
oli mahdollisuus sellaisen ostamiseen. Lisäksi tapa haudata kirkon lattian 
alle oli mahdollisimman epäkäytännöllinen ja aiheutti varsinkin kesäaika
na kirkkovieraille tuskallisia hajuelämyksiä. Kirkkoon hautaamisesta luo- 
vuttiinkin yleisesti jo 1700-luvun puoliväliin mennessä. Näin tapahtui 
myös Kauhajoella, sillä v. 1759 hautasijaluettelossa ei ole mainintoja kir
kon hautaholveista.

Useimmat kauhajokelaiset saivat leposijansa kirkkoa ympäröivässä 
kirkkotarhassa. Vuonna 1693 kauhajokelaiset valittivat, ettei heidän hau
tausmaahansa voinut haudata kuin 1 kyynärän syvyyteen, joten sitä oli 
korotettava. Kovin syviä hautojen ei kuitenkaan tarvinnut olla, sillä aina
kin 1700-luvulla Kauhajoellakin vainajille rakennettiin osittain maan 
päälle hirsiholveja. Pientä kirkkoa muistuttavan holvin pohjassa oli maa
han kaivettu kuoppa ja siinä kansi. Yhdessä holvissa oli tavallisesti parin 
kolmen talon hautapaikat, mutta esim. Henrik Hiden rakensi v. 1758 hau
dan vain itselleen.2

Kovin turvallisia eivät haudat olleet, sillä ne voitiin avata vähin äänin,
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kuten muuan Vappu Tuomaantyttären lapsen hautaus osoittaa. Kokon ta
lon palveluksessa ollut Vappu oli synnyttänyt v. 1699 oman kertomansa 
mukaan kuolleen lapsen ja kätkenyt ruumiin sänkyynsä. Kaksi päivää 
myöhemmin hän vei lapsen kirkkotarhaan, ”avasi mullan, johon ruumis 
oli äskettäin haudattu ja pani lapsenruumiin siihen” . Kaikki tämä tuli il
mi vasta 13 vuoden kuluttua v. 1712. Vielä 1800-luvun puolellakin kirkon
kokous huomautti, että hautoja kaivetaan liian mataliksi ja liian lähelle 
kirkon perustuksia. Joskus taas haudat jätettiin kokonaan peittämättä, 
jolloin kirkkoväärti uhkasi suorittaa työn laiminlyöjän kustannuksella.3

Leposijan tuli ilmentää myös vainajan yhteiskunnallista asemaa. Siksi 
hautapaikat jaettiin kappelin taloille samaan tapaan kuin tehtiin kirkon 
penkkijärjestyskin. Vuonna 1759 tehdyn hautaluettelon mukaan kauhajo
kelaisten hautapaikat kirkon itäsivulta alkaen olivat seuraavat:4

Hauta 1. komministeri Henrik Hiden
2. Kiviluoma, Juoni, Könnö
3. pastori Rivinus
4. Haikola, Kyyny
5. Rauska, Piipari, Havunen
6. Aro, Turja
7. Filppula, Toivakka
8. Keturi, Nirva, Käyrä
9. Harja, Laurunen, Nummijärvi

10. Yrjänäinen, Seppänen
11. Sorvari, Korhonen, Ikkelä
12. Panula
13. Marttila
14. Knuuttila
15. Koski
16. Kokko, Mattila
17. Kohlu, Laturi
18. Heikkilä, Pantti
19. Pukkila, Frantti
20. Kalalahti, Äijö

Kirkkotarhassa oli siis 20 hautapaikkaa. Luettelosta puuttuu kuitenkin 
toistakymmentä taloa kokonaan samoin kuin tiedot mm. köyhien hautasi- 
joista. Näyttääkin siltä, ettei luettelo kata koko hautausmaata.

Varhaisempina aikoina 1600-luvulla ja 1700-luvun ensimmäisinä vuosi
kymmeninä Kauhajoen kirkkotarhassa sai leposijansa myös monet kar- 
vialaiset, honkajokelaiset, isojokelaiset ja jalasjärveläiset, joskus muut
kin. Varsinkin karvialaisia haudattiin Kauhajoen kirkkomaahan usein. 
Kustaa III:n sodan aikana Kauhajoelle haudattiin mm. kaksi sotilasta Ka
jaanin pataljoonasta, kolme miestä Länsipohjan rykmentistä sekä kaksi 
merimiestä, joista toinen, tuntematon, haudattiin ilman ruumisarkkua. 
Vastaavasti monet kauhajokelaiset saivat vuosisatojen kuluessa viimeisen
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leposijansa vieraalla maaperällä, Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Ruotsis
sa, mutta myös monissa kotimaisissa veljeshaudoissa.5

Vähitellen Kauhajoen kirkkotarha alkoi käydä ahtaaksi. Varsinkin Suo
men sodan aikana hautausmaa täyttyi nopeasti, sillä kuolleisuus oli taval
lista suurempi ja ainakin osa taisteluissa kaatuneista haudattiin kirkko
maahan. Vielä syksyllä 1809 kirkkoväärti tuskaili metsästä löytyneiden 
kuolleiksi ammuttujen sotilaiden hautaamisessa. Seuraavana vuonna hau
tausmaata päätettiinkin laajentaa maantiehen asti.6

Kauhajoen kirkko ja kirkkotarha ympäröitiin vahvalla puuaidalla ilmei
sesti jo 1600-luvulla, mutta viimeistään v. 1704, jolloin kappelin asukkaat 
päättivät rakentaa uuden kirkonpalkin. Työ jaettiin 57 talon ja uudistilan 
kesken siten, että jokaisen osalle tuli palkin rakentamista 3 kyynärää ja 3 
korttelia yhteensä 76 syltä.7 Vuonna 1739 seurakuntalaiset rakensivat jäl
leen "kirkonpalkin” laudasta ja maalasivat sen punaiseksi. Aidasta tuli
kin niin onnistunut, että Kurikassa papit yrittivät saada riitelevät isännät 
rakentamaan oman kirkkotarhansa ympärille samanlaisen, sillä Kauha
joen kirkonpalkki oli rakenteeltaan yksinkertainen ja helppo tehdä.8

Myös v. 1783 rakennettu ristikirkko ympäröitiin hirsiaidalla. Kirkko
maalle päästiin pienen 6 x 6-kyynäräisen paanuilla katetun porttihuo- 
neen, "uukongin” kautta.9 Aivan kirkon läheisyydessä toisella puolen 
maantietä oli vielä pieni pitäjäntupa.10

Kirkkotallit

Oman leimansa Kauhajoen kirkonseudulle antoivat kirkkotallit, joita pit
kämatkaiset kappelilaiset rakensivat viimeistään 1700-luvun jälkipuolis
kolta lähtien. Jumalanpalvelus saattoi kestää tuntikausia, ja siksi ajaksi 
hevoset tarvitsivat suojan. Kirkkotalleja voitiin käyttää myös tilapäisinä 
yöpymispaikkoina kirkolla käytäessä.

Kauhajokelaisten kirkkotallit olivat joen kahden puolen kirkon vieressä 
ja Panulan mäellä. Ne olivat neliön muotoisia, 6—8 kyynärän kokoisia vä
lipohjalla ja tarpeellisella heinien tilalla varustettuja hirsirakennuksia. 
Jaakko Juhonpoika Pantin kirkkotallissa oli v. 1808 ovessa rautasaranat 
ja 17 rupua ja häkkiä. Yhdellä talolla saattoi olla useampiakin kirkkotal
leja, sillä joskus kirkkoon oli tultava kahdella ja kolmellakin hevosella. 
Mm. Matti Jaakonpoika Pantilta venäläiset polttivat vuoden 1808 sodan 
aikana kaksi tallia.11 Kaikkiaan kirkkotalleja lienee ollut pari kolmekym
mentä.
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Virkatalot

Ostomaa ja Äijälä

Kauhajoen ensimmäinen vakinainen kappalainen Sigfrid Henrikinpoika 
Albilacovius raivasi vuoden 1635 paikkeilla "kylän metsästä ja maasta” 
n. 2 tynnyrinalaa peltoa sekä teki siihen "kylänmiesten suostumuksella” 
rakennukset. Tästä kirkon läheisyyteen raivatusta Ostomaasta sai alkunsa 
myöhemmin moninkertaiseksi laajentunut Kauhajoen pappila. Sigfrid 
Henrikinpojan ja hänen vaimonsa oikeudet Ostomaahan vahvistettiin kä
räjillä v. 1655. Sen mukaan kappalainen ja sittemmin hänen leskensä sai
vat käyttää pappilaa kuolemaansa asti. V. 1712 kihlakunnanoikeus totesi 
kuitenkin, että Ostomaa oli annettu Sigfrid Henrikinpojalle ja hänen vai
molleen "ikuiseksi omaisuudeksi” .1 Sigfrid Henrikinpoika Albilacovius ja 
hänen jälkeläisensä hallitsivatkin Ostomaata koko 1600-luvun loppuajan. 
Herra Sigfridin seuraaja kappalainen Eskil Stutaeus (1652—65) asui il
meisesti koko ajan omistamassaan Lahden talossa Ilmajoen Lahdenkyläs- 
sä, sillä Kauhajoen henkikirjoissa häntä ei mainita.2

Ensimmäinen laajennus kappalaisen nautintoihin tuli, kun kauhajoke
laiset ostivat 40 kuparitalarilla pappinsa toimeentulon parantamiseksi 
Pukkilan talosta Paholuoman suusta niittyä ja metsämaata. Tästä ensim
mäiset papit raivasivat osan pelloksi ja niityksi. Varsinkin Eskil Stutaeuk- 
sen seuraaja Kauhajoen ensimmäisen kappalaisen poika Jakob Sigfridin- 
poika Haustramnius oli innokas raivaaja ja isänsä työn jatkaja. Vuonna 
1699 Ostomaan pellot olivat laajentuneet 3 tynnyrin- ja 21 kapanalaksi. 
Paholuoman suussa oli samaan aikaan 3 tynnyrinalaa "heikkoa peltoa” ja 
4 2/3 parmaan niitty.3

Haustramnius pyrki kaikin mahdollisin keinoin parantamaan taloudelli
sia etujaan. Vuonna 1677 kappalaisen onnistui saada kappelilaisten yh
teismetsästä Kokon ja Yrjänäisen talojen väliltä metsämaata. Lautamie
het kävivät vetämässä rajat, ja niin sai alkunsa Äijälän tila. Sen hankki
miseen Haustramnius oli käyttänyt 100 talaria kirkon ja 112 talaria omia 
rahojaan, joten mistään pikku kaupasta ei ollut kysymys. Taloudellisten 
uhrausten lisäksi kappalainen joutui pappilansa rajoista kovaan riitaan 
Kokon ja Knuuttilan isäntien kanssa. Varsinkin Matti Niilonpoika Knuut
tila oli tyytymätön rajaan, joka kulki mm. Lylyojaa pitkin. Kesäkuun 30. 
päivänä v. 1679 pidettiinkin koko lautakunnan, nimismiehen, tuomarin ja 
kirkkoherran läsnäollessa uusi rajankäynti, jossa aiemmin vedetyt rajat 
vahvistettiin. Knuuttilan isäntä oli kärsinyt tappion, jota hän ei milloin
kaan unohtanut. Riidat Haustramniuksen ja Matti Niilonpoika Knuutti
lan välillä jatkuivat mm. kappalaista vastaan tehdyllä huoruussyytteellä 
ja mielenosoituksella rajanvedon suorittaneen lautamies Pertti Harjan 
ruumissaarnan aikana. V. 1681 rajariita lopulta ratkaistiin salomonintuo-
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miolla: jos jompikumpi tunkeutui sen jälkeen toisen tiluksille, hänen oli 
maksettava sakkoa 50 hopeatalaria puoleksi kappelille ja puoleksi köyhil
le.

Haustramniuksen ja Knuuttilan riidat kuohuttivat koko kappelia. Puhe 
vääryyden teosta pappilan rajaa vedettäessä muodostui suorastaan kan
sanperinteeksi, sillä vielä v. 1691 Antti Pertinpoika Harja vaati selvitettä
väksi sen huhun alkuperää, että hänen isänsä ruumisarkku olisi nähty 
Kainastolla Lylyojan varrella .dii edellä mainitulla rajalla.4

Jakob Haustramnius käsitteli pappilaa kuin liikemies. V. 1687—89 hän 
mm. myi maita Heikki Taavetinpoika Yrjänäiselle, joka vasta kappalaisen 
muutettua jo Lapualle ja uuden kysellessä oikeuksiaan esitteli käräjillä 
kauppakirjan. Haustramniuksen myymät niityt, yhteensä 4 ladonalaa, oli
vat Päntäneenjoen kahta puolen ja maksoivat 30 kuparitalaria. Muilta 
osin Äijälä ja Ostomaa sekä sillä olevat rakennukset jäivät Haustramniuk- 
selle, joka myi ne aikanaan seuraajalleen. Kappelin omistukseen ne siir
tyivät vasta v. 1780, kun Nathanael Varnberg myi pappilansa kappelille.5

Kappelilaisten ja Haustramniuksen hankkimat maat, Ostomaa, Paholuo- 
ma ja Äijälä, olivat verovapaita. Vuonna 1691 Haustramnius yritti kuiten
kin saada isältään perimänsä maat verolle lupaamalla maksaa kappelille 
Paholuoman suusta 40 kuparitalaria, jonka kappelilaiset olivat siitä aiem
min maksaneet. Kappalaiselle oli juuri edellisenä vuonna myönnetty vir
kataloksi Kauran kruununtila, joten verottaminen ei olisi heikentänyt 
Haustramniuksen taloutta. Haustramnius perusteli aiettaan lastensa tule
vaisuuden turvaamisella ja sillä, etteivät kappelilaiset "olleet ottaneet 
osaa rakennuksien eikä maanviljelyksen kuluihin” . Verollepano olisi mer
kinnyt Paholuoman suun siirtymistä Haustramniuksen omistukseen pois 
kappelilta. Niinpä Heikki Rein vastustikin kappalaisen aikeita: kappeli
laiset eivät salli ” erityisesti veroitettavan tiluksia, joita kylä oli myöntä
nyt pappiensa toimeentulon avuksi” . Haustramniuksen hanke raukesikin 
tyhjiin.6

Vielä Henrik Hiden joutui taistelemaan virkatalo]ensa etujen puolesta, 
sillä maanmittari Kristoffer Mört oli mitannut v. 1710 pappilan tilukset 
ja pannut ne Äijälä-nimisenä 11/24 manttaalin verolle. Hiden valitti pää
töksestä. Kihlakunnanoikeus puolestaan totesi peltojen olevan "heikkoja 
ja hallanarkoja, harva se vuosi, ettei halla vie kasvua” . Kun lisäksi pappi
lan rakennukset olivat kappalaisen omia eikä Enossa, joka oli tullut Kau
ran sijaan virkataloksi, ollut "hänelle itselleen ja vielä vähemmän herroil
le tarkastajille mukavaa taloa” , ja kun melkein kaikilla Hidenin vertaisil
la oli käytössään koko manttaalin puustelli, maaherra oli vapauttanut hä
net maksuista kirkon luona olevien peltojen osalta. Tämän vuoksi kappa
laisen mielestä ei kannata kantaa veroa myöskään vähäisistä ulkopalstoi- 
hin raivatuista pelloista ja niityistä, "sillä kappeliin kuuluu vain 40 pien
tä, köyhää taloa ja uudistilaa, joiden täytyy maksaa kappalaisen ylläpi
toon apuveroa eikä hänellä ole vaadittavanaan mitään muualta pitäjästä 
kuten edeltäjillään on ollut” . Viimeksi mainittu seikka johtui siitä, että
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kurikkalaiset olivat saaneet oman papin, eikä heidän enää tarvinnut mak
saa Kauhajoen uudelle kappalaiselle papinmaksuja, kuten vielä Haus- 
tramniuksen aikana. Maaherran päätöksellä 15.5.1712 Äijälä jäi verova
paaksi.7

Isonvihan aikana pappila jäi viljelemättä kahdeksaksi vuodeksi. Rau
han palattua rappiolla olleet pellot kuitenkin raivattiin uudelleen ja van
hat riitoja aiheuttaneet rajatkin tarkistettiin v. 1749. Verouudistuksen yh
teydessä v. 1761 mitattiin Äijälä jo 13/32 manttaalin ja Ostomaa 1/16 
manttaalin suuruisiksi kruununtiloiksi. Vuosisadan jälkipuoliskolla pappi
lan yhteisarvo kasvoi 5/8 manttaaliksi. Äijälän tilukset ulottuivat Kauha
joesta Teuvan rajalle, paitsi Päntäneenjoen kohdalla sarka oli melkein 
poikki, ja siinä oli Kosken niitty. Saran leveys oli Kauhajoen puoleisessa 
päässä 800—900 kyynärää, Teuvan rajalla 3 400 kyynärää.8

Pappilan rakennuksista on varhaisemmilta ajoilta säilynyt tietoja vain 
niukasti. 1600-luvulla pappila lieneekin ollut varsin vaatimaton, mutta 
vuosien varrella rakennusten lukumäärä kasvoi ja taso parani. Näin voi
daan päätellä mm. siitä, että kappalaiset viihtyivät kirkon viereen Osto- 
maalle rakennetussa pappilassa vielä senkin jälkeen, kun Eno oli tullut 
kappalaisen virkataloksi ja sinne oli saatu kohtuulliset rakennukset.

Ruotsin vallan lopulta on pappilan rakennuksista tarkkojakin tietoja. 
Suomen sodassa kirkon kanssa yhtä aikaa poltetun pappilan asuinraken
nus oli tehty noin v. 1793—96. Se oli aikakautensa tyypillinen edustaja, 
kooltaan 27 x 14 kyynärää. Siihen kuului 12 x 11-kyynäräinen sali ja 3 x 
12 kyynärää suuri porstupa. Rakennuksen itäpäässä oli kaksi kamaria ja 
länsipäässä kamari ja keittiö sekä yläkerrassa vinttikamari kummassakin

27 k y y n ä r ä ä
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päässä. Kaikissa huoneissa oli tulisijat. Alakerrassa oli 9 paria kaksinker
taisia ikkunoita ja yläkerrassa 8 paria pienempiä vintinikkunoita. Ovet 
olivat kaksinkertaiset, ja niissä oli hyvät lukot. Katteena oli tuohi- ja mal
kakatto. Asuinrakennuksen hinnaksi arvioitiin v. 1808 n. 1 500 riksiä.

Pappilan pihapiiriin kuului myös toinen asuinrakennus, joka oli pääosil
taan rakennettu v. 1807, mutta joka oli Suomen sodan aikana vielä vähän 
kesken. Talo oli kooltaan 13 x 13 kyynärää, porstupa 6 kyynärää ja työn 
alla olevat kaksi kamaria 9 x 6  kyynärää. Tuvassa oli neljä paria ikkunoi
ta, tulisijat ja leivinuuni. Katto oli tuohesta ja turpeesta. Koko rakennus 
arvioitiin 500 riksin hintaiseksi.

Päärakennuksen ja uudisrakennuksen lisäksi pappilassa oli vanha tupa, 
vilja-aitta, kaksi muuta aittaa, joista toisen päällä oli lutti sekä talli, kak
si vaunuliiteriä, käymälä ja kaksi navettaa, joista suurempi 18 x 12 kyy
närää, lampola, kolme rehulatoa, sikala, salpietarilato, vanha riihiraken
nus ja puusta timprattu kellari.9

Ruotsin vallan päättyessä kappalaisen pappilassa oli kaikki ne raken
nukset, jotka kuuluivat hyvin varustettuun kauhajokelaiseen taloonkin. 
Asuinrakennus oli kuitenkin talonpoikaistaloja paremmin varustettu, kos
ka siinä oli kaksinkertaiset ikkunat ja yläkerrassa lämpimät kamarit.

Eno

Vuonna 1690 myönnettiin Kauhajoen kappalaiselle Jakob Haustramniuk- 
selle virkataloksi Juho Aukustinpojan hallussa ollut Kauran 1/3 manttaa
lin kruununtila. Samoilla käräjillä, joilla Haustramnius v. 1691 haki isän
sä "torppaa” verolle, hän samalla valitti, että Kaura oli liian kaukana 
” 3/4 peninkulman päässä kirkosta ja hänen täytyisi matkustaa kahden 
joen yli suuressa vaarassa syksyisin ja keväisin päästäkseen kirkkoon” . 
Epäkohdan korjaamiseksi kappalainen esitti, että hänelle myönnettäisiin 
Kauran sijasta virkataloksi joko Turjan 1/4 manttaalin kruununtila tai sa
mankokoinen Vilppu Heikinpojan asuma Enon kruununtila. Lautakunta 
myönsi Kauraa koskevan huomautuksen aiheelliseksi ja piti samalla sekä 
Turjaa että Enoa virkataloksi sopivana. Kappalainen sai luvan jatkaa vir- 
kataloasiansa ajamista maaherralle. Maaherra vahvisti Enon kappalaisen 
puustelliksi, mutta Haustramnius jätti sen toistaiseksi lampuodin viljeltä
väksi.10

Vilppu Heikinpoika asui poikansa Heikki Vilpunpojan kanssa Enoa 
vuoteen 1707 saakka. Lampuoti maksoi vuotuiset verot kappalaiselle. Säi
lyttääkseen asemansa lampuodin oli huolehdittava kaikin puolin tilan hoi
dosta, pelloista, metsistä ja rakennuksista. V. 1697 Haustramnius syytti 
Vilppu Heikinpoikaa luvattomasta tervasmetsän hakkaamisesta, ja v. 
1702 kihlakunnanoikeus määräsi Vilpun karkottamisen uhalla rakenta
maan uuden riihiradin. Vuoden 1707 talvikäräjillä kappalainen Mathias
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Nervander vihdoin valitti, että Vilppu Heikinpoika on tullut niin vanhak
si ja heikoksi, ettei hän voi enää hoitaa 1/4 manttaalin taloa. Kun hänen 
poikansa ja miniänsä ovat lisäksi aikaansaamattomia, talo uhkasi tulla 
autioksi. Ettei näin onnettomasti kävisi, Nervander pyysi käräjillä Enon 
asukkaan vaihtamista ja ehdotti uudeksi lampuodiksi Antti Mikonpoikaa.

Nervanderin esitys aiheutti Enon tilusten ja rakennusten tarkastuksen. 
Maanmittari Mört mittasi maat 1.9.1706. Enossa oli tuolloin peltoa 9 tyn
nyrinalaa 15 3/4 kapanalaa, siitä lähes puolet hiekkamultaista ja vajaa 
neljännes savimaata. Niittyä oli 23 tynnyrinalaa 15 kapanalaa eli n. 22 
1/2 parmasta. Lisäksi tilalla oli hyvä hirsi- ja tervasmetsä, laidun ja 1/3 
myllynpaikasta. Heikki Vilpunpojalla oli tilalla 10 lehmää, 8 päätä nuorta 
karjaa ja 3 hevosta. Nimismies Öberg ja lautamies Simo Aro arvioivat ra
kennusten hinnaksi 62 talaria 24 äyriä (!); ne olivat huonossa kunnossa 
kuten maatkin. Näin siitä huolimatta, että pellot olivat perustaltaan hy
viä, samoin niityt ja metsät. Syy talon heikkoon tilaan oli siis asujan kel
vottomuudessa, mistä seurasi, että Vilppu Heikinpojan ja Heikki Vilpun- 
pojan oli lähdettävä Enosta seuraavana muuttopäivänä eli syksyllä 1707. 
Kappalainen Mathias Nervanderin lampuoti ehdokas Antti Mikonpoika ei 
kuitenkaan ollut vapaana, joten nimismiehen oli hankittava tilalle toinen 
mies. Enon uusi Heikki-niminen lampuoti ei kauan tilaa viljellyt, sillä v. 
1712—1713 siellä asusti kappalaisen Henrik Hidenin renki. Hiden itse
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asui Ostomaassa — Enossahan ei ollut kappalaiselle kelvollisia rakennuk
sia.11

Isonvihan jälkeen Henrik Hidenin terveys heikkeni siinä määrin, että 
hän tarvitsi pitkiksi ajoiksi apulaisen voidakseen hoitaa kappeliaan. Tä
hän tehtävään hän palkkasi Tuomas Rivinuksen luovuttamalla tälle Enon 
puustellin nautinnan. Ennen kuin Rivinus voi asettua Enoon, kappelilais- 
ten oli rakennettava sinne tupa ja kaksi kamaria. Vasta näiden valmistut
tua Rivinus muutti v. 1737 Enoon. Hän oli Kauhajoen papeista ensimmäi
nen, joka asui pysyvästi kymmenisen vuotta Enossa. Tuona aikana pappi
laan rakennettiin muutamia talousrakennuksia. Rivinuksen jälkeen Hide
nin apulaiseksi tullut Nathanael Varnberg asui myös Enossa v. 1752—63, 
mutta muutti sitten kirkolle ja jätti virkatalon lampuodin haltuun.12 Vuok
ramiehet viljelivätkin Enoa menestyksekkäästi koko Ruotsin vallan loppu- 
ajan.

Enon virkatalon tilukset ulottuivat Kauhajoesta 1 700 kyynärän levyise
nä Teuvan rajaan asti. Vain Kainaston niityt katkaisivat saran. Alkuaan 
1/4 manttaalin tila vaurastui vuosien kuluessa niin paljon, että se vero- 
mittauksessa v. 1764 määriteltiin 29/48 manttaalin ja v. 1800 jo 35/48 
manttaalin kruununtilaksi. Jälkimmäisenä vuonna tilaa hoiti Mikko Er- 
kinpoika kolmen torpparin ja muun työväen avustamana. Varallisuutensa 
puolesta Eno olikin täysin Ostomaan ja Äijälän veroinen, vain rakennuk
set olivat vaatimattomammat.13

Lukkarin puustelli

"Heti kun Kauhajoella on ollut vakinainen pappi, heillä on myös ollut 
lukkari, mutta ei mitään lukkarin asuntopaikkaa tai torppaa.” Näin kir
joittaa pastori Nathanael Varnberg kappelinsa historiikissa 1760-luvun 
puolivälissä. Ensimmäiset tiedot Kauhajoen lukkarista ovatkin jo vuodel
ta 1653, mutta virkataloa ei siis ollut vielä sataa vuotta myöhemminkään.14

Ennen isoavihaa lukkarit näyttävät asuneen pappilassa tai aivan sen lä
hellä, sillä lukkarit on merkitty hyvin usein Äijälän asukkaiksi. Toimeen
tulonsa turvaksi lukkarit vuokrasivat maata talollisilta, mikä käy ilmi 
eräästä lukkari Olavi Jaakonpojan ja Matti Niilonpoika Knuuttilan väli
sestä riidasta vuodelta 1680. Olavi Jaakonpoika maksoi niityn vuokran 
Knuuttilalle työllään, kuten torppari ainakin.15

Isonvihan jälkeen lukkari Jaakko Pertinpoika asui ainakin v. 1727—29 
Kuutin uudistilalla. Viimeistään 1730-luvun alkuvuosina hän kuitenkin 
muutti Knuuttilan torppariksi, sillä Nathanael Varnberg kertoo, että "ny
kyisen lukkarin isä on Knuuttilan tilan maalle, ei kovin etäälle kirkosta 
maanomistajan luvalla rakentanut itselleen tarpeelliset huoneet ja raivan
nut niiden lähelle muutaman pellon ja hänellä on ollut myös saman tilan 
takamaalla tarpeeksi luhtaa, josta kaikesta nykyinen lukkari (Martti Jaa-

330



konp.) maksaa maanomistajalle, minkä he keskenään voivat sopia” . Luk
karin raivaama pelto oli verotusta varten v. 1752—69 tehdyn kartan mu
kaan kirkosta vähän lounaaseen tien länsipuolella. Torppa, Sillanpää ni
meltään, oli ainakin aluksi myös sotilastorppa ja sijaitsi Hyypäntien ris
teyksen kohdalla, tien länsipuolella. Knuuttilan torppareina lukkarit asui
vat isoonjakoon saakka.16

Kappalainen Nathanael Varnberg piti lukkarin puustellin puuttumista 
suurena epäkohtana ja toivoi, että "isossa jaossa seurakunta, kuten 
muuallakin, yksimielisesti luovuttaisi jonkun sopivan takamaan vakinai
seksi lukkarin virkataloksi, jotta ei niin tarpeellisen seurakunnan palveli
jan, kuin lukkarin olisi pakko olla jonkun torpparina ja siten usein joutua 
jättämään velvollisuutensa täyttämättä, erittäinkin tuon perin tärkeän 
lasten opetuksen” . Isossajaossa lukkarin pelto näyttääkin siirtyneen kap
pelin omistukseen, jolloin myös torpparisuhde Knuuttilaan päättyi. Luk
karin nautinnat näyttävät olleen vuodesta 1760 alkaen pääasiassa Hyypän 
Jokimäessä ja Heikkurissa, sillä lukkari Heikki Martinpoika on merkitty 
ensin Jokimäen ja sitten Heikkurin asukkaaksi.17

Ruotsin vallan päättyessä Kauhajoen kappelin lukkarilla oli hallussaan 
puustelli, jossa oli kaikki asiaan kuuluvat rakennukset. Venäläisten heinä- 
elokuun vaihteessa v. 1808 polttama lukkarila oli tyypiltään jossakin mää
rin samanlainen kuin nykyisin Kauhajoen museona oleva Ala-Yrjänäisen 
talo, mutta paljon pienempi. Lukkarin asuinrakennus oli kooltaan 14 x 9 
kyynärää. Siinä oli vain kaksi yhtä suurta huonetta, toinen alakerrassa ja 
toinen yläkerrassa. Molemmissa oli tulisijat. Ikkunoita oli yhteensä viisi. 
Asuinrakennuksen päässä oli 9 x 6 kyynärän aitta, jonka päällä oli kaksi 
luttia. Aitan ja asuinrakennuksen väliin jäi 6 kyynärää leveä porttikonki.

Päärakennuksen lisäksi puustellissa oli toinen 15 x 10 kyynärän kokoi
nen asuinrakennus, jossa oli viisi ikkunaa ja vanhahko tuohi-malkakatto. 
Talousrakennukset olivat vilja-aittoineen, talleineen ja rehulatoineen kuin 
missä tahansa torpassa tai pienehkössä talossa. Kokonaisuutena lukkarin 
virkatalo oli varsin vaatimaton: rakennuksetkin arvioitiin v. 1808 vain 
114:32 pankkiriksiksi.18

Kirkon työntekijät ja hallinto

Papit

Ensimmäinen vakituisesti Kauhajoella asunut pappi oli Sigfridus Henrici 
Albilacovius, joka oli Ilmajoen pitäjänapulainen, mutta jota kauhajokelai
set pitivät omana kappalaisenaan. Herra Sigfrid oli syntynyt Uskelassa v.
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1594. Kauhajoelle hän tuli todennäköisesti pian sen jälkeen, kun Kauha
joen kirkollisia asioita Kurikan Orhasesta käsin hoitanut Johannes Canuti 
1630-luvulla oli muuttanut Saarijarvelle. Valtakirjan kappalaisen virkaan 
Sigfrid Albilacovius sai khra Jacob Pauli Peldanilta v. 1638. Sitä ennen 
kauhajokelaiset olivat jo v. 1635 myöntäneet papilleen parin tynnyrin
alan viljelyksen, Ostomaan, mikä osoittaa, että Albilacoviusta pidettiin 
kappelin "omana pappina” jo ennen virallista nimitystä.

Kauhajokelaisilla näyttää olleen pyrkimys saada Sigfrid Albilacoviuk- 
sesta ja hänen jälkeläisistään kappeliin vakituinen pappissuku, sillä v. 
1655 käräjillä vahvistettiin hänen leskelleen ikuinen nautintaoikeus pap
pilaansa.1 Toive ei aivan heti toteutunut, sillä Herra Sigfridin kuollessa 
poika Jaakko oli vielä koululainen.

Sigfrid Henrikinpoika Albilacovius kuoli tai ainakin luopui papin tehtä
vistä v:n 1650 tienoilla, sillä sen jälkeen kauhajokelaiset alkoivat kääntyä 
kirjoitustaitoa vaativissa testamentti- ym. asioissa Ilmajoen kappalaisen 
Eskil Matinpoika Stutaeuksen puoleen.2

Eskil Matinpoika Stutaeus oli syntynyt v. 1608 Lapualla. Hän omisti 
puolet Ilmajoen Lahden talosta, jonka oli saanut perintönä isältään Matti 
Matinpoika Stutaeukselta. Vuosina 1639—52 Eskil Matinpoika toimi Ilma
joen kappalaisena ja siirtyi sitten v. 1652 samaan tehtävään Kauhajoelle. 
Hän jäi kuitenkin asumaan Lahden taloon, jota viljeli voimallisesti. Stu
taeus osti mm. vuonna 1649 useita niittyjä, joista hän myöhemmin joutui 
pitkällisiin käräjöinteihin Kirkonkylän ja Kokkolankylän isäntien kanssa.3

Ilmajoen pitäjä -teoksessaan Niilo Liakka kertoo Stutaeuksen taloudel
lisista toimista tekemättä eroa Kauhajoen ja Lahden talon välillä. Kappa
laisen liiketoimet koskevat kuitenkin juuri hänen omistamaansa Lahden 
taloa, ei Kauhajoen vaatimatonta Ostomaata, jonka tuoton noihin aikoi
hin nautti Sigfrid Albilacoviuksen leski. Kappalainen Eskil Stutaeus lienee 
muutenkin pysynyt enemmän ilmajokelaisena kuin kauhajokelaisena, sillä 
1760-luvulla Nathanael Varnberg ei edes mainitse hänen nimeään luetel- 
lessaan Kauhajoen pappeja. Se vahvistaa myös käsitystä siitä, että Herra 
Eskil ei asunut Kauhajoella, vaan kävi hoitamassa papin tehtävät Ilma
joelta käsin. Anders Törnuddin 1780-luvulla laatimassa Ilmajoen pitä- 
jänkatsauksessa hänet mainitaankin emäkirkon kappalaisena, joka välillä 
toimi Kauhajoella.4

Eskil Stutaeus luopui Kauhajoen kappalaisen tehtävistä viimeistään v. 
1665, jonka jälkeen hän oli vielä Ilmajoen kappalaisena kymmenkunta 
vuotta. Herra Eskil kuoli ilmeisesti v. 1674, sillä seuraavana vuonna hä
nen leskensä peri viivyttelijöiltä papin palkkasaatavia.5

Stutaeuksen jälkeen v. 1665 Kauhajoelle tuli kappalaiseksi Sigfrid Albi
lacoviuksen poika Jacobus Sigfridi Albilacovius, joka sittemmin käytti ni- 
meä Haustramnius eli Kauhajokelainen. Historia Sacelli Cauhajoki -histo
riikissa mainitaan, että Herra Jaakko "seurasi isäänsä v. 1674” , mikä 
edelleen vahvistaa käsitystä Albilacoviusten asemasta Kauhajoen kappa
laisina. Toisaalta Haustramnius ehti olla Kauhajoen pappina melkein
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kymmenen vuotta, ennen kuin hänet Stutaeuksen kuoleman jälkeen nimi
tettiin kappalaiseksi. Ennen Kauhajoelle paluutaan Jaakko Haustramnius 
opiskeli Turussa v. 1662—65.6

Kappalaisena Jaakko Haustramnius edusti mahdollisimman täysiveristä 
puhdasoppisuuden ajan pappia. Häntä voidaankin pitää köyhän kappelin 
kirkkoruhtinaana, joka ajoi erittän tarmokkaasti omia taloudellisia etu
jaan. Haustramniuksen aikana kappalaisen nautinnat ulottuivat käsittä
mään — kovien käräjöintien jälkeen — Ostomaan ja Paholuoman lisäksi 
myös Äijälän ja Enon. Laajennuksiin Haustramnius käytti myös omia va
rojaan.7

Haustramnius ei ollut kuitenkaan vain pappilan isäntä, vaan myös seu
rakuntansa paimen, sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän aloitti v. 
1691 Kauhajoen kappelin väestökirjanpidon, ns. historiakirjat, joiden al- 
kulehdille hän merkitsi muistiin varhaisimmat Kauhajoen kappelia koske
vat tiedot.8 Nathanael Varnberg lainasi niitä myöhemmin kirjoittaessaan 
"Kauhajoen kappelin Historiaa” . Ennen Haustramniuksen aloittamaa 
väestökirjanpitoa Kauhajoella ei ollut minkäänlaisia kirkonkirjoja.9

Haustramniuksen tarmokkuutta kappelinsa hoidossa osoittaa myös se, 
että hänen aikanaan rakennettiin uusi kirkko v. 1686 ja tapuli v. 1693. 
Näihin hankkeisiin ja vastahakoiseen suhtautumiseen emäseurakuntaan 
saattaa sisältyä ajatus omasta seurakunnasta, jota Haustramnius kirkko
herrana johtaisi. Samaan suuntaan viittaa myös Herra Jaakon toive saada 
"vähemmän laaja ja paremmin kuriin totutettu kirkkoherrakunta” kuin 
Lapua oli, kun hän haki sinne ensimmäistä kertaa v. 1690.10

Haustramniuksen energiasta kului huomattava osa monissa yhteyksissä 
käsiteltyihin vaikeisiin ja pitkällisiin käräjöinteihin. Pappilan rajoista al
kaneet riidat Matti Niilonpoika Knuuttilan kanssa jatkuivat panetteluilla 
ja herjauksilla penkkijakoa uudistettaessa sekä lautamies Pertti Knuutin- 
poika Harjan ruumissaarnan yhteydessä. Niitä jatkoi sitten Matti Niilon- 
pojan lanko Pentti Tuomaanpoika perättömiksi osoittautuneilla ilmian
noilla. Herra Jaakko olikin käräjillä vuodesta 1678 vuoteen 1691 saakka 
lähes joka vuosi, joskus montakin kertaa vuodessa.11 Oikeudenkäynnit ja 
niistä aiheutuneet kulut kyllästyttivät Haustramniuksen lopulta niin, että 
hän, lähes 25 vuotta Kauhajoella palveltuaan, jätti kotikappelinsa ja 
muutti Lapuan kirkkoherraksi v. 1698.12

Haustramniuksen jälkeen toimi Kauhajoen sielunpaimenena Ilmajoen 
pitäjänapulainen Henrik Gabrielinpoika Peldan. Hän oli syntynyt v. 1666 
Ilmajokea pitkään hallinneeseen pappissukuun. Henrik Gabrielinpoika 
Peldan oli opiskellut Turussa ja tullut v. 1685 isänsä apulaiseksi kotipitä- 
jäänsä. Siellä hänellä oli hallussaan Peuralan talo. Kauhajoen kappelia 
Henrik Peldan hoiti pitäjänapulaisena kolmen vuoden ajan vuosina 1698— 
1701. Vuonna 1701 hänet nimitettiin Ilmajoen emäseurakunnan kappalai
seksi, missä tehtävässä hän kuoli v. 1706. Henrik Gabrielinpoika Peldanin 
puoliso oli Isonkyrön kirkkoherran tytär Helena Alfthan.13

Vuonna 1701 Kauhajoen kappalaiseksi nimitettiin porilainen, Lappväär-
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tissä aikaisemmin toiminut Mathias Nervander. Hänen toimikautensa osui 
suuren Pohjan sodan vuosiin. Sota ei näytä kuitenkaan pahemmin häirin
neen kirkollista elämää. Siitä osoituksena ovat säännöllisesti pidetyt syn
tyneiden luettelot ja kirkon tilit. Kuolleiden ja haudattujen luettelot ovat 
syystä tai toisesta puutteellisempia. Mathias Nervander kuoli jo v. 1708, 
mutta hänen vaimonsa Catharina Thelin jäi edelleen Kauhajoelle.14

Nervanderia seurasi Kauhajoen kappalaisena Henrik Jacobi Hiden. Hän 
oli syntynyt v. 1680 Turussa, jossa oli käynyt myös koulunsa ja opiskellut 
papiksi. Valmistuttuaan hän oli toiminut jonkin aikaa opettajana ensin 
Turussa ja sitten Tampereella. Kauhajoen kappalaiseksi Henrik Hiden tu
li v. 1709 ja palveli samassa tehtävässä v. 1766 tapahtuneeseen kuole
maansa asti. Hiden avioitui v. 1710 edeltäjänsä lesken Catharina Theli- 
nin kanssa. Avioliitosta syntyi mm. tytär Helena, josta sittemmin tuli 
Haapajärven kappalaisen Thomas Gananderin vaimo ja kansanrunouden- 
tutkija Kristfrid Gananderin äiti. Hidenin toinen vaimo oli Hämeenkyrön 
kirkkoherran maisteri Arvid Rothoviuksen tytär Elisabet, joka kuoli en
simmäisen lapsen syntyessä v. 1720. Kolmannen kerran Henrik Hiden avi
oitui Lapuan kappalaisen Johan Prochmanin lesken Maria Wilstadiuksen 
kanssa. Tästä liitosta syntyi poika Jakob, josta tuli lääkäri ja tiedemies ja 
joka teki elämäntyönsä Norrköpingissä "hyvällä menestyksellä” .15

Henrik Hiden korjautti Enon pappilan ja järjesti kappalaisen nautinnat 
verovapaiksi. Hiden itse asui rippikirjojen merkintöjen perusteella kuiten
kin kirkon vieressä Ostomaan pappilassa. Myös Historia Sacelli Cauhajo- 
ki tukee tätä käsitystä, sillä Hidenin "sairauden aikana hän luovutti sen 
(Enon) apulaiselle” .16

Hidenin tullessa kappalaiseksi oli suuri Pohjan sota juuri kääntymässä 
tappiolliseksi ja isonvihan aika lähestymässä. Useimmat Pohjanmaan pa
pit hakivat turvaa Ruotsista, mutta Hiden pysyi kotimaassa osoittaen 
näin vaikeuksienkin keskellä korkeaa työmoraalia. Hän olikin jonkin ai
kaa koko Ilmajoen seurakunnan ainoa pappi. Välillä hänen matkansa 
ulottuivat Ilmajoen ulkopuolellekin, mistä Kristfrid Ganander runoilee:

Muori-Vaari vainajani 
Tuli sitten sodan olles 
Kyrön pellolla kapinan 
Mustasaareen saarnaamahan, 
Kulki myöskin Vähäs-Kyrös 
Vöyris saarnasi välistä 
Venäläisten vallanalla:
Koko kovan sodanajan 
Yxin maasa matkusteli 
Yxin saarnas seuracunnis 
Herran lijtoll lohdutteli.

(Ganander 1766)
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Suuresta seurakunnastaan ja pitkistä matkoistaan huolimatta Hiden pys
tyi kutakuinkin hoitamaan myös oman kappelinsa asiat. Kirkollinen kir
janpito jäi tosin muutamilta vuosilta vähän puutteelliseksi, mutta se, että 
syntyneet ja kuolleet on noissakin oloissa useimmiten viety historiankir
joihin, on osoitus papin toimeliaisuudesta kauhajokelaisten paimenena.1’ 

Sodan päätyttyä Hiden:

Tuli jällensä takaisin 
Cauhajoen cappelille:
Tääl on ollut tyytyväinen 
Onnetoinna, onnellisna

Koko ison ikäkautens 
Terves oli tasaisesti 
Paitzi että pahas onnes 
Sysäs poikki sääriluunsa 
Josta Vainaa vaikeroitzi 
Vuotehella vuosikauden.
Tulles taasi tervehexi 
Kulki kurja kepin kanssa 
Loppu ikänsä ikävän.
Saarnas vielä virkiästi 
Varsin vanhalla ijällä,
Sixi että entistänssä 
Ruumis tuli raadollisex 
Ratki läpi riutunexi

(Ganander 1766)

Hiden sairasti katkennutta sääriluutaan pitempäänkin kuin vain "vuosi
kauden” , sillä hän joutui pysyttelemään pääasiassa kotioloissa kymmen
kunta vuotta v. 1737—47. Tuona aikana kappalaisesta ei ole esim. ripillä- 
käynnin merkintöjä lainkaan. Gananderin muistorunosta on kuitenkin 
luettavissa, että ainakin saarnatuoliin Hiden keppeineen kiipesi ja "saar
nas vielä viriästi” .18

Hidenin harrastuksiin kuului kansanperinteen, erityisesti sanaston ke
ruu. Turkulaisena hänen olikin varmasti nautinnollista selvitellä täkäläis
tä leveää ja vokaalivoittoista kielenpartta. Lisäpontta Hidenin työlle lie
nee antanut Ilmajoen kirkkoherran Bartholdus Vhaelin työskentely samo
jen aiheiden ja suomen kieliopin parissa. Hiden keräsi Kauhajoella kuule
miaan sanoja vihkoon, joka myöhemmin joutui hänen tyttärenpoikansa 
Kristfrid Gananderin ja tämän opettajan, aikansa etevimmän suomalai
suuden tutkijan Henrik Gabriel Porthanin käsiin. Alkuperäinen sanavih- 
ko on kadonnut, mutta Gananderin ja Porthanin sanakirjoissa Hidenin 
keräystyöstä ainakin osa on säilynyt. Porthan ei kuitenkaan ehtinyt käyt
tää koko Hidenin aineistoa, sillä tutkimuksensa alkulehdille hän on kir
joittanut: "Gananderin ja Hidenin vihkosta ei kirjaimia A, B, D, F, G, I, 
J, N, O, U, Y ehditty poimia” .19
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Gananderin ja Porthanin tuotannosta voidaan poimia muutamia sanoja, 
jotka melko varmasti ovat peräisin Hidenin Kauhajoella keräämästä vih
kosta, vaikka ne ovat tunnettuja muuallakin Etelä-Pohjanmaalla. Tällai
sia ovat mm. kismitellä, lipoonen, litakko, olla lummehroksis ja ynssyriää- 
nen.20

Henrik Hiden kuoli korkeassa 86 vuoden iässä 28. elokuuta 1766. Vii
meiset vuotensa Hiden sairasti:21

Vijsi vuotta vuotehella 
Vihdoin vanha vaikeroitzi 
Kivut kärsi monenlaiset 
Kovat kärsi kohtauxet.

(Ganander 1766)

Hiden toimi Kauhajoen kappalaisena kaikkiaan 57 vuotta. Tuona aika
na hänellä oli jalan katkeamisen ja korkean iän vuoksi kaksi apulaista. 
Ensimmäinen Tuomas Rivinus oli Hidenin apulaisena v. 1737—47. Hän 
nautti palkkaetunaan tulot Enon pappilasta, jossa myös asui. Rivinus oli 
naimisissa laihialaisen Anna Röijen kanssa. Tuomas Rivinuksen ansioksi 
lienee osittain luettava Kauhajoen kappeliseurakunnan ensimmäisten rip
pikirjojen pitäminen, vaikka päävastuun kantoikin kappalainen itse.22

Rivinuksen lähdettyä v. 1747 Hiden jäi kappeliinsa muutamaksi vuo
deksi yksin. Vuonna 1751 hän palkkasi apulaisekseen Nathanael Varnber- 
gin (synt. 1714), joka avioitui v. 1756 Hidenin leskeksi jääneen ja takaisin 
Kauhajoelle muuttaneen tyttären Helenan kanssa. Varnbergin ensimmäi
nen vaimo oli ollut Maria Caleen. Helena Gananderin ja Nathanael 
Varnbergin avioliitto oli kappelin asukkaiden kannalta edullinen: apu
lainen otti huoltaakseen vanhan kappalaisen ja tämän perheen samalla, 
kun kappeli sai hänestä appensa työn jatkajan.

Varnberg asui v. 1751—63 Enossa, mutta muutti sitten Ostomaan pappi
laan ja jätti Enon lampuodin huostaan. Kirkolle muuttaessaan Varnber- 
gista tuli käytännössä Kauhajoen kappalainen "sitten kun oli määrättyjä 
eläke-ehtoja ja kaikkia kappalaisen palkkaetuuksia vastaan ottanut kan
taakseen koko viran ja taloudenhoidon taakan 83 vuotta vanhalta, voi
mattomalta apeitaan Herra Henrik Hideniltä” .23 Virallisesti Varnbergista 
tuli kappalainen vasta Hidenin kuoleman jälkeen v. 1767.

Apulaisena ollessaan Varnberg kirjoitti Kauhajoen kappelin historiikin. 
Sen alkuun hän otti suorana lainauksena Jaakko Haustramniuksen lähes 
sata vuotta aikaisemmin kirjoittamat muistiinpanot ja jatkoi siitä eteen
päin omin avuin aina kappalaiseksi tuloonsa asti.24 Kirjoitustyössään 
Varnbergilla on mitä todennäköisimmin ollut tukenaan Henrik Hidenin 
pitkän uran aikana kertyneet tiedot. Historia Sacelli Cauhajoki sisältää 
tietoja kirkoista, pappiloista ja papeista, lukkareista ja lukkarien asumi
sesta sekä pääpiirteet Kauhajoen 1760-luvun asutuksesta. Kokonaisuudes
saan historiikki muodostaa tärkeän ja mielenkiintoisen osan Kauhajoen
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kappelin historiaa käsittelevästä aineistosta.
Nathanael Varnbergin aikana rakennettiin uusi tapuli ja aloitettiin kir

kon suunnittelu. Uutta kirkkoa Varnberg ei kuitenkaan nähnyt valmiina, 
sillä hän kuoli 6. kesäkuuta 1781 toimittuaan kauhajokelaisten pappina 
kaikkiaan 30 vuotta.25

Varnbergin jälkeen Kauhajoki oli kolme vuotta ilman omaa kappalais
ta. Tuona aikana kappelia hoiti apulaispappi Johan Erenius, joka oli tul
lut kesällä 1780 Varnbergin apulaiseksi ja jatkoi sitten väliajan saarnaaja
na kevääseen 1784 saakka.26

Uusi kappalainen Anders Törnudd nimitettiin 30. huhtikuuta 1783, 
mutta kilpailijansa aiheuttaman "prosessin” vuoksi hän muutti Kauhajo
elle vasta maaliskuussa 1784. Törnudd oli syntynyt 19.9.1748 Limingan 
pitäjän Tyrnävän kappelin lukkarin Thomas Antinpoika Pitzenin poika
na. Koulunsa Anders Trönudd kävi Oulussa vuosina 1760—66 ja tuli yli
oppilaaksi Turun yliopistoon 30.10.1766. Papiksi valmistuttuaan Törnudd 
sai määräyksen 18.9.1772 Muhoksen kappalaisen apulaiseksi ja helmi
kuussa 1773 kirkkoherran apulaiseksi Kuusamoon ja sieltä edelleen v. 
1775 Ylistaron kappalaisen Jonas Spoofin apulaiseksi. Ylistarossa olles
saan Anders Törnudd avioitui Jonas Spoofin tytärpuolen, Ylistaron edelli
sen kappalaisen Mathias Lesceliuksen tyttären Brita Christina Lesceliuk- 
sen kanssa.27

Anders Törnudd hoiti kappeliaan kaikin puolin hyvin, mistä on osoituk
sena entistä huolellisempi väestökirjanpito. Rippikirjojen ja perusteellis
ten historiakirjojen lisäksi Törnudd piti Länsi-Suomessa harvinaista lap- 
siluetteloa, jota käytettiin ilmeisesti kinkereillä lasten lukutaitoa tarkkail
taessa. Luetteloita on kaksi v. 1785—1805, ja niihin on merkitty taloit
tani kaikki lapset, heidän lukutaitonsa ja konfirmaatiopäivänsä sekä 
muutto- tai kuolinpäivät, silloin kun niitä lasten kohdalle sattui. Edeltä
jänsä tavoin Törnudd oli kiinnostunut kotiseutunsa menneisyydestä, mis
tä on osoituksena hänen kirjoittamansa lyhyt Ilmajoen seurakunnan histo
riikki sekä luettelot papeista ja nimismiehistä.28 Lisäksi Törnudd kirjoitte- 
li tilapäisrunoja suomeksi.

Vuonna 1802 Anders Törnudd nimitettiin Lohtajan kappalaiseksi. Hän 
siirtyi uuteen virkaansa 28.3.1803. Ennen uuden kappalaisen saamista 
kauhajokelaisten sielunhoidosta vastasi vuoden ajan väliajan saarnaaja 
Josef Pahlman.29

Ruotsin vallan ajan viimeinen kappalainen oli Abraham Mellenius. Hän 
oli syntynyt 28.3.1768 Uudessakaupungissa, jossa isä Samuel Mellenius 
toimi kirkkoherrana. Myöhemmin perhe asui Pöytyällä. Abraham Melle
nius tuli ylioppilaaksi 1784, opiskeli Turussa ja graduoitiin filosofian 
maisteriksi v. 1789. Hän olikin ensimmäinen maisterin arvon saavuttanut 
Kauhajoen kappalainen. Ennen Kauhajoelle tuloaan maisteri Mellenius 
oli v. 1791—1802 ensin Lempäälän kappalaisen apulaisena ja sitten pitä- 
jänapulaisena; v. 1802 hänet määrättiin saman seurakunnan kappalai
seksi. Seuraavana vuonna hän haki Kauhajoelle ja tuli nimitetyksi, mutta 22
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"väliin tulleen prosessin vuoksi” ei saanut muuttaa kappeliinsa ennen 
kuin 5.3.1804. Lempäälässä ollessaan Mellenius oli avioitunut v. 1794 Ul
rika Lovisa Possenin kanssa.30

Melleniuksen kappalaiskauteen sisältyi Suomen sota, joka ei jättänyt 
koskettamatta myös kappelin sielunpaimenta. Maisteri Mellenius oli omal
ta osaltaan ollut tukemassa tai ainakin myötätuntoisesti seurannut kauha
jokelaisten kapinahankkeita ja joutui sen vuoksi kärsimään myös seuran
neen koston. Heinäkuun 10. ja 11. päivän välisenä yönä 1808 kasakat mel
lastivat pappilassa, jossa Mellenius onnistui kuitenkin piileskelemään ja 
josta hän sitten pakeni vaimonsa ja kahdeksan lapsensa kanssa. Myöhem
min 29.7.1808 Mellenius joutui vangiksi ja hänet kuljetettiin Lapväärtin 
kautta Turkuun, josta hän palasi takaisin sodan hävittämään kappeliinsa 
vasta kahden kuukauden kuluttua. Maisteri Melleniuksen oli etsittävä 
asunto muutamasta polttamatta jääneestä talosta. "Pappilana” toimi en
sin Ala-Aro, sitten Kauran puustelli ja keväästä 1809 alkaen Matti Kokon 
talo. Taloudellisiin vaikeuksiin, palkkasaataviensa käräjöintiin sekä kir
kon ja pappilan puutteeseen kyllästyneenä Abraham Mellenius jätti Kau
hajoen kappalaisen tehtävät saatuaan 16.1.1811 valtakirjan Limingan pi
täjän Lumijoen kappalaiseksi.31

Pappien palkkaus

Kauhajokelaiset osallistuivat 1600-luvulta alkaen sekä emäseurakunnan 
pappien että oman kappalaisensa palkkaukseen. Pääosan palkastaan pa
pit saivat viljana, mutta sen lisäksi seurakuntalaiset maksoivat erilaisia 
toimitusmaksuja ja ns. pikkukymmenyksiä, kirkkoherralle enemmän kap
palaiselle vähemmän.

Kirkkoherralle kuuluva viljakymmenysten kolmannes (tertial) ymmär
rettiin kruunun palkaksi, ja kruunu viime kädessä päätti sen maksamises
ta. Kirkkoherralle menevä osuus kannettiin samalla, kun kruunun kym
menyksetkin ja säilytettiin samassa aitassa, josta vilja luovutettiin kirkko
herralle nimismiehen valvonnassa. Kymmenysviljapalkka aiheutti sen, et
tä katovuodet koskivat yhtä hyvin kirkkoherraa kuin seurakuntalaisia- 
kin. Kirkkoherran elintason turvaamiseksi ja edustuskustannusten kor
vaamiseksi 1600-luvulla ja ajoittain 1700-luvun alussakin seurakuntalai
set maksoivat viljakymmenysten lisäksi kiinteää viljapalkkaa eli ns. korvi- 
kejyviä tai vastiketta. Korvikejyvien maksamisesta kruunun päätökset 
vaihtelivat lähes vuosittain, mikä oli omiaan aiheuttamaan riitoja kruu- 
nunmiesten ja kirkkoherrojen välillä.32 Vuonna 1709 kirkkoherra Vhael oli 
ottanut ilman nimismiehen lupaa oman osansa Panulan aitassa säilytetys
tä veroviljasta. Kruununvouti Anders Aurin haastoi kirkkoherran vastaa
maan teostaan käräjille. Todistajat kertoivat, että Vhael oli ottanut vain 
vuoden 1708 vastikkeen maksuksi 2 tynnyriä 8 kappaa ruista ja 5 tynny
riä 2 1/6 kappaa ohria "ilman mitään vihanpitoa", vaikka Aurin oli niin
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väittänyt. Vastike oli jäänyt aikanaan perimättä, koska edellisinä vuosina 
oli ollut "heikko kasvu” .33

Viljakymmenysten lisäksi kirkkoherran palkaksi vakiintui 1600-luvulla 
seuraava monipuolinen "kymmenysluettelo”34

1. Kymmenykset pellavista, hampuista, kaalista ym. "sen mukaan 
kuin oli saatu” .

2. Joulun aikana vanhan tavan mukaan palanen lihaa, kynttilöitä 
ja leipää.

3. Joka kolmas vuosi täysikasvuinen keritsemätön lammas, joka 
vuosi vasikannahka tai 8 kupariäyriä, varsasta 12 kup. äyriä ja 
keväisin juusto.

4. Naula voita talollisilta ja itsellisiltä, joilla oli lehmä sekä tavalli
sesti leipäjuusto savulta.

5. Pääsiäisrahaa 12 kup. äyriä huonekunnalta, 6 kup. äyriä leskil- 
tä, miehiltä ja vaimoilta, ripillä käyneiltä naimattomilta 3 kup.- 
äyriä sekä kinkereillä leipäjuusto talosta.

6. Kuulutuksesta ja vihkimisestä yhteensä 2 talaria 8 äyriä sekä pa
ri tavallisia villasukkia, kastamisesta ja vaimojen (synnyttänei
den) kirkkoon ottamisesta 1 talari 4 äyriä.

7. Hautausmaksuna isäntä- ja emäntävainajalta lehmä, mikäli niitä 
oli talossa vähintään kuusi, muussa tapauksessa 6 kup. talaria. 
Ripillä käyneiden poikien, tyttöjen ja palkollisten hautausmaksu 
varakkailta 4 tai. 16 äyriä, vähävaraisilta 2 tai. 8 äyriä. Täydelli
sestä ruumissaarnasta 2 mk hopeaa.

8. Kesäisin heinän- ja elonkorjuun aikana päivätyö savulta tai 12 
äyriä rahaa.

9. Taloista, jotka eivät olleet luovuttaneet pappilaan niittyä, kuor
ma heiniä tai 1 talari 16 äyriä rahaa. Peltoa luovuttamattomat 
maksoivat jyväveroa "maallisen ja hengellisen esivallan tuomion 
mukaan” .

10. Kalakymmenyksinä niiltä, jotka kalastusta harjoittivat, 2 naulaa 
kuivia haukia tai 6 äyriä rahaa savulta.

11. Metsänriistasta kymmenys saaliin mukaan.
12. Itsellisiltä 1 tai. 16 äyriä huonekunnalta vuodessa sekä päivätyö 

tai 12 äyriä rahaa.

Kirkkoherran ja muidenkin pappien palkkausta uusittiin kuninkaallisella 
päätöksellä v. 1743. Jyväkymmenykset muuttuivat manttaaliperusteisiksi 
siten, että koko manttaalin talo maksoi 1 tynnyrin viljaa vuodessa. Uusis
ta määräyksistä Ilmajoen kirkkohera Gabriel Peldan antoi yksityiskohtai
sen kuulutuksen v. 17 44:35

---------- 2. Nincuin myös se määrätty 01avinpäiwä käsis on jona Pie
net kymmenexet pitä maxettaman; sentähden tulevat ne myös Ar- 
viomiehildä catzotuxi ynnä muiden caswoin canssa Herneistä, Pei
laavista, Hampuista, Humalista, Caalista ja Naurista etc. että nekin 
määrätyllä ajallans Taitan Pappilan toimitetta, johon caicki Tiundi
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calu wietämän ja wedettämän pitä, sen uden ordningin jälk. jonga 
päälle nija kijwas huutto on.

Peldan joutui muistuttamaan "uuden ordningin” määräyksistä myöhem
minkin, sillä lammas- ja vasikkakymmenykset tahtoivat jäädä maksamat
ta.36

Vuoden 1743 säännösten mukaisena kirkkoherran palkkaus säilyi vuo
teen 1810 saakka, jolloin maksuvälineitä vähennettiin käsittämään vain 
vilja, raha, voi ja juusto sekä eräät toimitusmaksut.37

Kirkkoherran palkkauksen lisäksi kauhajokelaisten oli osallistuttava 
1600-luvulla myös emäseurakunnan kappalaisen palkkaukseen sekä aika 
ajoin pitäjänapulaisen ylläpitoon. Kappalaisen palkka oli 1/2 tynnyriä vil
jaa talosta. Pikkukymmenykset olivat lähes samat kuin kirkkoherrallakin, 
mutta kappalaisen oli tyydyttävä enemmän vapaaehtoisiin parseeleihin.38 
Kauhajoen saatua oman pappinsa jäi viljapalkasta puolet hänelle. 1700- 
luvulla Ilmajoen kappalainen ei enää saanut palkkaa Kauhajoelta. Pitä
jänapulaisen palkkaukseen kauhajokelaiset osallistuivat 1720-luvulla 
maksamalla 5 kappaa viljaa savulta; itselliset tekivät 1/2 päivätyötä tai 
maksoivat 6 äyriä kuparia.39

Emäseurakuntaan menevät papinmaksut tekivät suuren loven kauhajo
kelaisten vilja-aittoihin ja karjatalouden tuotteisiin. Maksuja kuitenkin 
lievensi se, että monet parseelit voi toimittaa pappilaan joustavasti ja uu
distilat saivat niistä helpotuksia. Katovuosina papit tyytyivät kohtuulli
sesti odottamaan saataviaan. Silloin tällöin kirkkoherran ja kappalaisten 
kärsivällisyys kuitenkin loppui kesken ja rästiin jääneet palkat perittiin 
käräjillä. Vuonna 1664 kirkkoherra Henrik Peldan vaati piispa Rothoviuk- 
sen kirjeeseen ja piispa Terseruksen kehotukseen vedoten pitäjäläisiä rai
vaamaan pelto- ja niittymaita pappilan tarpeisiin tai maksamaan työn si
jasta puoli pannia viljaa ja rinnin heiniä. Kauhajokelaiset vastasivat kirk
koherralle, että koko Ilmajoen pitäjä on ostanut hänelle oman talon, Röys- 
kölän, joten enempiä vaatimuksia ei pitäisi enää olla. Kirkkoherra kuiten
kin sai, mitä halusi: talolliset määrättiin raivaamaan peltoa tai korvaa
maan työ viljalla ja heinillä. Päätös oli kiusallinen ja johti uuteen kärä
jöintiin vielä v. 1746.40

Vaikeinta oli saada papinmaksut itsellisiltä ja uudistilallisilta. Sekä 
kirkkoherra Henrik Peldan että kappalainen Gabriel Peldan valittivat 
1667—68, että itselliset jättävät säädösten mukaisia päivätöitä tekemättä. 
V. 1682 kirkkoherra taas kovisteli Kauhajoen uudistaloja rakentamaan 
pappilaan "se kamari, joka heidän olisi jo aikoja sitten pitänyt tehdä” .41

Kovina aikoina kirkkoherrankin oli vaikea saada saataviaan. Vuonna 
1809 kirkkoherra Frosterus velkoi useita kauhajokelaisia, jotka eivät isän
nän tai emännän kuoltua olleet vieneet lehmää Ilmajoen pappilaan!42

Kauhajoki sai vakinaisen kappalaisen viimeistään v. 1638, jolloin Sig
frid Albilacovius sai tehtävään valtakirjan.43 Papin toimeentulon turvaa
miseksi olivat kappelin asukkaat varanneet Ostomaan pappilan, mutta
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muuten palkkaus hoidettiin vähentämällä emäseurakunnan kappalaisen 
saatavia. Tästä lähtien sekä Ilmajoen että Kauhajoen kappalainen saivat 
kerätä 8 kappaa viljaa pitäjän jokaisesta talosta. Kun Kurikka sitten v. 
1675 sai oman papin ja vähän myöhemmin kappelioikeudet, muuttuivat 
myös kappalaisten palkkaedut. Kauhajoen Jaakko Haustramnius sai tästä 
lähtien kerätä kappelistaan 1/2 tynnyriä viljaa talosta. Omasta papista 
kiitolliset kurikkalaiset olivat kuitenkin lupautuneet maksamaan edelleen 
palkkaa myös Kauhajoen kappalaiselle, mitä avokätisyyttään he kyllä 
myöhemmin katkerasti katuivat. Vuonna 1694 Jaakko Haustramnius valit
ti, että muutamat kurikkalaiset eivät olleet maksaneet hänelle palkkaa, 
vaikka olivat siihen "sitoutuneet kun heille oli oma pappi myönnetty” . 
Kurikkalaiset puolustautuivat sanomalla, ettei Haustramnius ollut heidän 
pappinsa, mutta se ei auttanut. Luvattu mikä luvattu. Paria vuotta myö
hemmin Jaakko Haustramnius yhdessä Ilmajoen Iisak Peldanin kanssa kä
räjöi viideltä Kurikan isännältä lapsen kuoleman jälkeen maksettavaa 24 
äyriä. Oikeus määräsi nytkin Herra Jaakolle oman osuutensa.44

Vuonna 1701 kirkkoherra Vhaelin aloitteesta tasattiin Ilmajoen kappe
lien pappien palkkaeroja uusilla järjestelyillä. Kauhajoen kappalaiselle 
päätettiin antaa oman kappelin maksujen lisäksi Kurikan ja Ilmajoen 
kappalaisten palkoista yhteensä 3 tynnyriä viljaa.43 Tämän jälkeenkin 
Kauhajoen kappalaisen tulot olivat pienemmät kuin naapurikappalaisten 
palkat. Niinpä Henrik Hidenin vaatiessa v. 1712 pappilaa verovapaaksi 
oikeus myöntyi vaatimukseen monien muiden perusteiden lisäksi myös 
siksi, että kappalaisen palkka oli kovin alhainen.46

Isonvihan jälkeen Henrik Hiden yhdessä Kurikan Nicolaus Prochmanin 
ja emäseurakunnan Josef Stenbäckin kanssa valitti jälleen kurjaa tilaansa 
ja huonoa palkkaansa sekä pyysi helpotuksia suostuntoihin. Hidenin to
dettiinkin olevan "niin heikon ja köyhän Kauhajoen kappalaisena, ettei 
juuri kenelläkään hänen virkaveljellään ollut niukempia tiluksia” . Kauha
joki oli kokenut vaikeita vuosia vielä rauhan palattuakin, köyhiä ja va
paavuosilla olevia taloja oli runsaasti, mikä laski myös papin tuloja.4’ 
Henrik Hidenin viljapalkka lienee ollutkin korkeintaan vain n. 20 tynny
riä vuodessa, mutta nousi sitä mukaa kun taloluku kasvoi; jokainen uusi 
"savu” maksoi itse papinmaksunsa.48

Vuodesta 1743 lähtien kappalainen sai palkkaa manttaalien mukaan si
ten, että 1/4 manttaalin talo maksoi 1/2 tynnyriä viljaa. Uudistus nosti 
Kauhajoen kappalaisen palkan n. 35 tynnyriksi. 1760-luvulla suoritettu 
verouudistus ja sitä seurannut isojako lisäsivät manttaalilukua niin, että 
kappalaisen viljapalkka kasvoi noin 45—50 tynnyriin vuodessa.49

Kauhajokelaiset maksoivat myös omalle kappalaiselleen pikkukymme- 
nyksiä: "yhtä ja toista, kuinka kukin voi ja haluaa antaa” . Joulun aikana 
pappi sai palan lihaa, leivän ja pari kynttilää, keväällä juuston ja vasi- 
kannahan. Kesällä pappilaan tuotiin voita ja syksyllä villoja, pellavia, 
hamppuja, humaloita ja kaalia sen mukaan, mitä kullakin riitti annetta
vaksi. Isännän tai emännän kuoltua sai kappalainen "laulusta lampaan",
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lapsen kuoleman jälkeen 24 äyriä rahaa. Sairaskäynneistä ja pitäjällä liik
kumisesta pappia palkittiin kunkin varallisuuden ja anteliaisuuden mu
kaan. Vihkiparit pitivät kappalaisen villasukissa ja itselliset tekivät pap
pilaan pari päivätyötä vuodessa tai maksoivat 24 äyriä rahaa.50

Vaikka pikkukymmenysten maksaminen olikin luonteeltaan vapaaeh
toista, ne yleensä maksettiin. Ne muodostivatkin merkittävän osan kappa
laisen palkasta. Lampaanlihaa ja 24-äyrisiä kiikutettiin pappilaan tuon 
tuostakin, ja villasukkia kertyi kymmenkunta paria vuodessa.

Kauhajokelaiset palkitsivat kappalaisensa tunnollisesti, sillä vain har
voin saatavista käräjöitiin. Jaakko Haustramnius kuitenkin peri saata
viaan vuonna 1682 itsellisiltä ja seuraavana vuonna Aapeli Arvidinpoi- 
ka Juonelta 9 talaria 4 äyriä sekä Knuutti Erkinpojalta 7 talaria 8 äyriä. 
Sotavuosina maksut jäivät helpoimmin suorittamatta. Niinpä v. 1809 Ab
raham Mellenius käräjöi Taneli Matinpoika Juonelta vuoden 1808 saata
via. Taneli oli 3/8 manttaalin Ala-Kosken talon lampuoti, jonka maksetta
vaksi oli kertynyt 8 kappaa rukiita, 8 kappaa ohria, 2 naulaa voita, 2 
juustoa sekä perimiskulut. Talollinen Antti Yli-Panula oli jättänyt 1/8 
manttaalin talostaan maksamatta vuodelta 1807 kapan viljaa sekä vuodel
ta 1808 4 kappaa rukiita ja 4 kappaa ohria. Talollisen leski Liisa Matinty- 
tär Panulalla oli rästejä 8 kappaa. Maksamatta olivat jääneet myös Haiko
lan ja Sorvarin talojen papinmaksut.51

Lukkarit

Lukkarin tärkein tehtävä oli johtaa kirkossa veisuuta. Nimensä mukaises
ti lukkari toimi kellonsoittajana, ja 1700-luvun alkupuolelle asti hän lie
nee hoitanut myös sittemmin vähtärille kuuluneet tehtävät. Lastenopetus 
kuului lukkarin toimenkuvaan 1700-luvun alusta lähtien.

Kauhajoella sanotaan olleen lukkari siitä lähtien kun vakinainen pappi
kin.52 Kuka toimi lukkarina kappelikauden alkuvuosikymmenet, ei ole 
varmasti tiedossa. Ensimmäinen tunnettu lukkari on Juho Yrjönpoika, jo
ta 1653 syytettiin käräjillä vaimonsa murhasta. Juho vapautettiin syyt
teestä kuuden miehen ja yhden naisen valan perusteella.53 Juho Yrjönpoi
ka on hyvin voinut olla lukkarina jo paljon ennen mainittuja käräjiä, sillä 
ainakaan niiden jälkeen hän ei monta vuotta enää lukkarina toiminut.

Uusi lukkari Sakari Tuomaanpoika mainitaan todistajana käräjillä v. 
1657. Hän asui pappilan maalla ja toimi lukkarina ainakin vuoteen 1669 
saakka.54

Olavi Jaakonpoika tuli Kauhajoen lukkariksi viimeistään v. 1672, sillä 
v. 1680 hän käräjöi Matti Niilonpoika Knuuttilalta kahdeksan vuoden 
saataviaan, puolta tynnyriä viljaa. Olavi Jaakonpoika johti kappelin vir
renveisuuta toistakymmentä vuotta. Viimeinen lukkari-merkintä on hä
nen kohdallaan vuodelta 1686.55
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Olavi Jaakonpoikaa seurasi lukkarina Erkki Heikinpoika, joka hoiti 
tehtäviä vuoteen 1699 saakka.56

Juho Pekanpoika Langiuksesta tuli Kauhajoen lukkari v. 1699. Sitä en
nen hän asui itsellisenä Laturissa. Juho Pekanpoika oli naimisissa Knuut
tilan tyttären Karin Reinin kanssa, mikä oli omiaan lisäämään hänen ar
vostustaan mm. lasten kummina. Vuonna 1700 ja 1701 Juho Pekanpoikaa 
syytettiin hämeenkyröläisen irtolaismiehen Yrjö Erkinojan passin väären
tämisestä. Riittävien todisteiden puuttuessa — passi oli kadonnut — Juho 
Pekanpoika vapautettiin syytteestä.57

Viimeistään nyt Kauhajoella oli lukkari, joka osasi lukea ja kirjoittaa, 
mikä oli tehostuvan lastenopetuksen perusedellytys. Juho Pekanpoika toi
mikin opettajana, sillä v. 1705 piika Marketta Heikintytär määrättiin 
maksamaan lukkarille 10 kuparitalaria "opetuksesta, jota hän (lukkari) 
oli antanut ylösrakennukseksi kristinopissa” . Marketta ei ollut opetuksen 
vastineeksi palvellut lukkarilla koko kesää, kuten oli sovittu, mutta oli 
silti saanut parin kenkiä, jotka hänen nyt oli myös maksettava.58

Juho Pekanpoika Langius toimi Kauhajoen lukkarina ainakin vuoteen 
1714 saakka, mutta todennäköisesti pitempäänkin. Uusi lukkari Matti 
Niilonpoika tuli tehtävään keväällä v. 1719, mutta muutti jo v. 1722 Teu- 
valle. Siellä hän toimi lukkarina vielä v. 1728.59

Vuonna 1722 Kauhajoen lukkariksi tuli Jaakko Pertinpoika (s. 1681—k. 
1751). Hän asui Kuutissa uudisviljelijänä 1720-luvulla, mutta muutti sit
ten Knuuttilan torppaan, jossa piti lapsille ja nuorille koulua. Jaakko Per
tinpoika toimi lukkarina vuoteen 1750 saakka, mutta viimeisinä vuosina 
hänellä oli apuna poikansa Martti, josta tuli isänsä seuraaja.60

Martti Jaakonpoika oli syntynyt vuonna 1722 ja toimi nuorena miehenä 
mm. kutojana ja itsellisenä Äijälässä, kunnes hänet v. 1750 valittiin luk
kariksi. Piispa Brovallius luki vaalia vahvistaessaan Martti Jaakonpojan 
ansioksi, että tämä oli asettanut takuun hänen hoitoonsa uskottavista kir
kon varoista ja todistanut osaavansa "jotenkin kirjoittaa” sekä osoittanut 
ymmärtävänsä "jonkin verran” ruotsia ja oli luvannut vielä parantaa kie
litaitoansa. Kaikki taidot olivat lukkarinammatissa tarpeellisia. Martti 
Jaakonpoika toimi lukkarina kuolemaansa asti vuoteen 1766.61

Seuraajaksi tuli Heikki Martinpoika, joka patronyymistaan huolimatta 
ei ollut edellisen lukkarin poika. Heikki oli syntynyt 22.11.1733 ja oli siis 
vain 11 vuotta edeltäjäänsä nuorempi. Useat Kauhajoen lukkarit ovat jää
neet asiakirjoihin lukutaidon edistäjinä, mutta Heikki Martinpoika on tul
lut tunnetuksi myös kapakanpitäjänä. Harrastuksestaan hän sai piispa 
Haartmanin erityisnuhteet. Virkansa lukkari kaikesta huolimatta hoiti ai
nakin kohtuullisesti, koskapa hän pysyi lukkarina kuolemaansa asti vuo
teen 1802.62

Vuonna 1803 kirkkoherra Alcenius valmisteli ehdotuksen avoimeksi tul
leen lukkarinviran täyttämiseksi. Hän valitsi hakijoista kolme ehdokasta, 
joiden todistukset taidoista ja käytöksestä olivat parhaimmat. Ehdokkaat 
olivat ylioppilas Henrik Waden, maanmittausoppilas Carl Magnus Wal-
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lenström ja vt. lukkari Hans Hellman. Seurakuntalaiset valittivat ehdo
kasasettelusta, koska se oli heidän mielestään tapahtunut väärässä jär
jestyksessä ilman kappelikokouksen käsittelyä, ja pyysivät ehdolle neljät
tä lukkarinlahjoiltaan parempaa hakijaa. Valitus kuitenkin hylättiin, kos
ka sen perusteena ollut kirkkolain 24. luvun 31 § koski varsinaista lukka- 
rinvaalia, ei ehdokasasettelua.63 Vaalissa olivatkin mukana vain kirkko
herran asettamat ehdokkaat. Heistä seurakuntalaiset valitsivat uudeksi 
lukkariksi maanmittausoppilas Carl Magnus Wallenströmin, joka otti vi
ran vastaan keväällä 1804. Wallenström toimi lukkarina Ruotsin vallan 
viimeiset vuodet hoitaen sekä lastenopetusta että kaikkia muita lukkarille 
langenneita tehtäviä. Kauan Wallenström ei ehtinyt lukkarina olla, sillä 
hän kuoli keuhkokuumeeseen jo v. 1811.64

Kirkonisännät eli kirkkoväärtit

Kirkonisännän ensisijainen ja tärkeä tehtävä oli huolehtia kirkon talou
desta. Siksi isännäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman luotettavia talol
lisia, jotka kovan paikan tullen voivat sijoittaa vaikka omia varojaan kir
kon hyväksi. Tilinpidon vuoksi kirkkoväärtin oli välttämätöntä osata ai
nakin auttavasti laskea ja kirjoittaakin, vaikka kirjalliset työt voi jättää 
myös papin tehtäväksi. Vanhimpina aikoina maksettiinkin palkkaa sekä 
kirkkoväärtille että kirkonkirjurille ts. papille 4—6 talaria vuodessa. Vas
tuu kuului kuitenkin aina kirkonisännälle.

Vanhimmat nimeltä tunnetut Kauhajoen kirkkoväärtit ovat 1690-luvul- 
ta. Heistä ensimmäinen, Jaakko Niilonpoika Filppula, piti kappelin tilejä 
v. 1690. Seuraavana vuonna isäntänä oli Antti Pertinpoika Harja. Vuosina 
1692—95 tileistä vastasi Simo Sipinpoika Iso-Aro, joka ilmeisesti itse 
myös kirjoitti tilitiedot. Nälkävuosina 1696—97 oli kirkkoväärtinä Matti 
Antinpoika (Panula?). Vuodet 1698—99 isännöi Heikki Heikinpoika Rein. 
Heikki Taavetinpoika Yrjänäinen piti tilejä viisi vuotta v. 1700—1705. Hä
nen luopuessaan kirkonisännyydestä kassassa oli säästöä 157 talaria. Sii
tä otti vastuun Juho Heikinpoika Rein, joka valvoi kirkon taloutta v. 
1705—1710. Hän kartutti kirkonkassaa niin, että siellä 1.5.1710 pidetyssä 
tarkastuksessa oli rahaa 604 talaria 26 äyriä. Ne oli varattu uuden kirkon
kellon ostoon ja ilmeisesti myös siihen käytettiin.

Vuodesta 1710 lähtien vuoteen 1724 saakka kirkonisäntänä oli Matti 
Panula. Hänen tilinsä vuosilta 1711—13 ovat vielä kohtuullisen tarkkoja, 
mutta isonvihan vuosilta 1714—22 tilejä ei ole laadittu lainkaan. Koko 
ajalta on vain yhteenveto. Vuonna 1725 piispa Hermannus Witte totesi 
kirkon tilit vuosilta 1722—24 oikein laadituiksi, mutta kehotti kirkko- 
väärtiä vastaisuudessa pitämään tilejä paremmassa järjestyksessä.65 Piis
pan muistutus oli aiheellinen.

Panulan jälkeen oli kirkkoväärtinä v. 1725 Taavetti Laurunen.66 Häntä 
taas seurasi ilmeisesti Juho Heikinpoika Rein, joka oli ollut kirkkoväärti-
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nä aikaisemminkin. Tiedot ovat kuitenkin kovin niukkoja, sillä vuosien 
1725 ja 1751 väliseltä ajalta ei ole säilynyt kirkon tilejä. Juho Heikinpoi- 
ka Reinin tiedetään kuitenkin olleen kirkkoväärtinä ainakin v. 1727, mut
ta koska ”kruununnimismies Johan Reinin toimesta v. 1735” rakennettiin 
uusi kellotapuli, saattoi hän olla vielä tuolloinkin kirkonisäntänä.61

Antti Matinpoika Filppula oli kirkonisäntänä joskus 1730-luvun lopulla 
tai 1740-luvun alkupuolella. Kirkkoväärtinä ollessaan hän lahjoitti saar
natuoliin messinkisen kynttilänpidikkeen.68 Viimeistään v. 1748 tuli kir- 
konisännäksi Juho Juhonpoika Rein. Hän ajoi tarmokkaasti mm. Äijä- 
län ja Enon rajojen tarkistusta sekä valvoi kappelin etuja isonjaon aika
na. Juho Rein viihtyi kirkkoväärtinä 1780-luvun alkuvuosiin asti.69

Kaappo Panula oli kirkonisäntänä n. vuodesta 1785 vuoteen 1804 saak
ka. Panulan sairastettua "pitemmän aikaa” kirkonkokous valitsi hänelle 
seuraajaksi Juho Ala-Aron. Ennen uuden kirkonisännän valitsemista oli
vat sijaisina toimineet Antti Kaaponpoika Panula ja Pekka Antinpoika 
Laurunen. Vaali kallistui kuitenkin Juho Ala-Aron eduksi, koska hän oli 
"jotenkin kirjoitustaitoinen” . Vaalikokouksessa päätettiinkin hankkia sa
kastiin kirjoituspöytä.10

Ruotsin vallan ajan viimeinen kirkkoväärti oli lautamies Jaakko Jaa- 
konpoika Keski-Aro. Hänet valittiin tehtävään 6.11.1808.71

Vähtärit eli väkkärit

Lukkarin tehtävien lisääntyessä tarvittiin uusi kirkonpalvelija, vähtäri, 
jota kutsuttiin myös unilukkariksi, väkkäriksi tai kirkonvartijaksi ja 
1800-luvulla suntioksi. Vähtärin pääasiallinen tehtävä oli herättää pitkäl
lä ruokokepillä tökkimällä kesken jumalanpalvelusta nukahtaneet seura
kuntalaiset; siitä nimitykset väkkäri ja unilukkari (kyrkoväckare tai -väch- 
tare). Samalla hän voi tarkkailla, miten jumalanpalveluspakkoa oli nou
datettu. Viimeistään 1800-luvun alusta vähtärin tehtäviin kuului hautaus
maan hoito sekä kellojen soitto, silloin kun vuorossa ollut talo ei siitä 
huolehtinut.72

Kauhajoen ensimmäinen nimeltä tunnettu vähtäri oli Jaakko Erkinpoi- 
ka, joka kuoli v. 1717 56-vuotiaana.73 Kuka hänen jälkeensä toimi vähtäri- 
nä, ei ole tiedossa. 1745 sanotaan Martti Jaakonpoikaa isänsä ohella luk
kariksi. Nimitys voisi johtua siitäkin, että varsinaista lukkarin virkaa 
odotteleva Martti olisi toiminut unilukkarina.74

Vähtärin virka vakiintui viimeistään 1700-luvun puolivälissä. Vuoden 
1759 penkkijärjestyksessä oli vähtärille ja vähtärin vaimolle varattu omat 
paikkansa. Vähtärinä oli tuolloin Mikko Niilonpoika, joka mainitaan tällä 
nimikkeellä vuodesta 1760 lähtien. Mikko oli silloin jo 57-vuotias, joten 
hän oli ehtinyt hoitaa vähtärin virkaa aikaisemminkin. Edessäpäin Mikol
la oli vielä parisenkymmentä vähtärin vuotta, sillä mies oli lujaa tekoa, 
solmi avioliitonkin vielä 63-vuotiaana ja kuoli vasta v. 1787 korkeassa 83
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vuoden iässä. Vähtärinä ollessaan Mikko Niilonpoika asui Enossa, mutta 
hänen nautintoihinsa kuului myös Jokimäen tiluksia.75

Mikko Niilonpojan seuraajaksi tuli vuoden 1785 tienoilla Yrjänäisen 
torppari, v. 1754 syntynyt Aaro Martinpoika. Hän oli vähtärinä vuoteen 
1821 saakka.76

Kirkonkokous ja kirkkoneuvosto

Kauhajoen kappelin tärkeimmät asiat päätettiin Ilmajoen seurakunnan pi
täjänkokouksessa. Paljon oli kuitenkin sellaisia asioita, jotka voitiin käsi
tellä ja päättää oman kappelin kirkonkokouksessa. Niitä pidettiin juma
lanpalveluksen jälkeen kirkossa pari kertaa vuodessa. Puhetta johti kirk
koherra. Kauhajoen kirkonkokouksista on pidetty säännöllisesti pöytäkir
jaa vasta vuodesta 1804 lähtien, mutta kokouksia on pidetty jo paljon ai
kaisemminkin. Niistä on kuitenkin säilynyt vain yksittäisiä pöytäkirjoja.77

Kirkonkokouksessa käsiteltiin mitä moninaisimpia asioita. Yhdessä jär
jestettiin köyhäinhoito ja lastenopetus, sovittiin penkkijärjestyksestä ja 
hautasijoista sekä valittiin viranhaltijat ja luottamusmiehet. Myös kirkon 
uudisrakentaminen ja rakennusten kunnostusasiat vaativat kaikkien kap- 
pelilaisten myötävaikutusta.78

Kirkonkokousta pienempi hallintoelin oli kirkkoneuvosto eli kirkkoraa
ti, johon kuuluivat kirkkoherra, kappalainen, kirkkoväärti sekä seksman- 
nit. Kirkkoneuvosto käsitteli pääasiassa kurinpitoasioita, kuulusteli heik
koja lukijoita, antoi "vakavia varoituksia’ ’ ja langetti kirkkorikkomuksis- 
ta jalkapuu- ja sakkotuomioita. Kauhajoen kirkkoneuvoston pöytäkirjoja 
on olemassa vain vuodesta 1807 lähtien, mutta hallintoelimenä se on pal
jon vanhempaa perua. Kirkkoneuvostoon kuuluneet seksmannit hoitivat 
tärkeitä tehtäviään jo 1660-luvulla, ja käräjäpöytäkirjoissa on mainintoja 
kirkkoneuvoston kokouksista 1700-luvun alusta lähtien.79

Kuudennusmiehet eli seksmannit olivat kirkon luottamusmiehiä, joita 
varhaisimpina aikoina oli yksi jokaisessa kylässä, Kauhajoella siis kaksi. 
Kylien lukumäärän kasvaessa myös seksmanneja tarvittiin enemmän. 
Kuudennusmiesten tehtävänä oli mm. auttaa papinmaksujen kannossa ja 
valvoa seurakuntalaisten käytöstä. Vuonna 1667 Ilmajoen khra Henrik 
Peldan valitti, että itselliset eivät suorita papiston palkkaetuihin kuuluvia 
maksuja. Oikeus määräsi lautamiehet ja kirkon seksmannit kunkin kyläs
sään sakon uhalla ulosmittaamaan pappien saatavat ja toimittamaan ne 
oikeaan osoitteeseen. Vuonna 1690 seksmanneja patisteltiin apuun, kun 
kauhajokelaiset ja kurikkalaiset eivät olisi halunneet osallistua emäkir- 
kon pappiloiden kunnostukseen ja kappalaisen palkkaukseen.80

Seksmanneiksi pyrittiin valitsemaan vakaita ja nuhteettomia seurakun
talaisia, jotka näyttäisivät hyvää esimerkkiä ja kykenisivät tarkkailemaan 
kylänsä kristillistä vaellusta. Kun Juho Rahkola v. 1805 valittiin seksman- 
niksi vanhan ja sairaan Matti Kyynyn tilalle, kirkonkokous perusteli va-
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lintaansa sillä, että Juho tunnettiin "sävyisänä, rehellisenä ja hurskaana” 
miehenä.81 Vuonna 1814 kirkonkokous taas erotti Juho Juonen seksman- 
nin tehtävistä, koska tämä useista varoituksista huolimatta "jatkuvasti 
käyttää väkijuomia ja tehtävänsä mukaisesti pitäisi valvoa oman alueensa 
tapoja. Ollut lukusillakin silminnähden väkijuomien vaikutuksen alai
nen” .82

Seksmannit tunnetaan nimeltä vasta 1800-luvun alun kirkonkokousten 
ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoista. Vuonna 1807 tässä arvostetussa ja jos
kus arvostellussakin luottamustehtävässä olivat Tuomas Havunen, Juho 
Filppula, Juho Marttila, Mikko Laturi, Antti Kyyny, Juho Rahkola ja Ju
ho Juoni. Nimet kattavat melko hyvin kappelin alueen, vain Nummijär
ven suunta oli vailla omaa seksmannia. Kuudennusmiesjärjestelmä olikin 
oivallinen yhdysside ja tiedonvälityskanava kappelin keskuksesta eri kylä
kuntiin.83

Kirkonkokouksen ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkon asioita käsiteltiin 
myös kinkereillä, vaikka niiden tärkein tehtävä olikin toimia lukutaidon 
ja kristinopin kuulustelutilaisuuksina. Mm. luottamusmiesten valintoja ja 
lastenopetusta oli kuitenkin hyvä pohjustaa kinkeripöydän ääressä.

Kirkon paikallista päätöksentekoa seurasivat tuomiokapituli ja tuo
miorovasti. Ylimpänä valvoi Turun piispa. Hän teki varsin usein tarkas
tusmatkan Ilmajoellekin, jossa kauhajokelaiset niihin osallistuivat. Piispa 
tarkasti tilit ja seurakunnan tilan niin henkisen kuin hengellisenkin vael
luksen osalta sekä kuunteli, mitä papeilla ja seurakuntalaisilla oli sydä
mellään.84

Kappelin talous

Kauhajoen kappelin taloudenhoidosta on tarkkoja tietoja vuodesta 1690 
lähtien, mutta raha-asioita piti hoitaa aikaisemminkin. Kappelituvan ja 
kirkon rakentaminen sekä kellojen ja muun irtaimiston hankkiminen vaa
tivat varoja, vaikka talkootyö ja lahjoitukset kattoivatkin huomattavan 
osan menoista.

Kirkon tulot muodostuivat monista erillisistä maksuista ja suorituksis
ta. Välttämättömiin menoihin, kuten viinin ja öylättien ostoon, kruunu 
antoi viiniviljaa tai viinirahaa. Seurakuntalaisilta kerättiin kolehteja ja 
kynttilöitä, kello-, paari- ja multarahoja sekä viinirahaa ja sakkomaksuja.
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Myös uhritukkiin kertyi kolikoita. Jos kappelilla oli jokin erityinen han
ke, kellon osto tai vaikkapa tapulin tai kirkonpalkin rakentaminen, jaet
tiin kustannukset talojen kesken. Suuriakin uudistuksia saatiin aikaan 
lahjoituksina. Knuuttilan, Aron, Filppulan ja Panulan talot rakensivat 
omalla kustannuksellaan kirkkoon lehterit 1700-luvun puolivälissä. 
Omien menojen lisäksi kappelin oli maksettava osa multarahoista emäkir- 
kolle ja lahjoitettava huomattava osa kolehdeista Kauhajoen ulkopuolelle.1

Kappelin tilinpito oli kirkkoväärtin vastuulla. Hänen taidoistaan riip
pui tilien selkeys. Tilinäyte on vuodelta 1707, jolloin kirkonisäntänä oli 
Juho Heikinpoika Rein:

T a u lu k k o  42. K a u h a jo e n  k a p p e l in  t i l i t  v . 1 7 0 7

Tulot tai äyriä
Kolehtirahat kaikkiaan 24 8
Lahjoitukset 17 10
Paarivaaterahat 4 24
Kellorahat 5 —

Multarahat 4 16
Sakot 8

Yhteensä 66 26

Menot
Ylioppilasraho j a 5 20
Kaksi kolehtia Liivinmaalla oleville sotilaille 7 19
Välttämättömiin tarpeisiin 5 20
Köyhille seurakunnan ulkopuolelle 1 28
Kirkkoväärtin palkka 4 —

Yhteensä 24 23

Saldo 42 3
Multarahoja emäkirkolie 4 16

37 19

Lähde: KKiA I C 1 kirkontilit 1707
Tulopuolella oleva 3 talarin laskuvirhe on jätetty korjaamatta ja nimikkeitä lyhen
netty.

Tilivuosi 1706—1707 näyttää kirkolle jonkin verran ylijäämää, joka talle
tettiin kirkon kassaan, sakastissa säilytettävään arkkuun. Ylijäämää ker
tyi yleensä sellaisina vuosina, jolloin kirkkoon ei tehty uudishankintoja 
tai ostettu suurta erää ehtoollisviiniä. Tileihin sisältyvistä kolehdeista, 
kello-, paari- ja multarahoista sekä sakoista pidettiin kirjaa erikseen. 
Vuonna 1712 maksettiin vainajasta multarahaa 12 äyriä, paarirahaa 8 äy
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riä ja kellorahaa 8 äyriä eli 28 äyriä. Köyhän vainajan jälkeen kirkko peri 
vain multarahat.2

Kappelin tuloista muodostettiin jo varhain kolme kassaa, suurin oli kir- 
konkassa, ja kaksi muuta viinikassa ja köyhäinkassa. Vuonna 1759, jol
loin piispa Carl Fr. Mennander tarkasti tilit, kirkonkassa oli tyhjä. Sääs
töt lienee käytetty edellisinä vuosina tehtyihin kirkon kunnostustöihin. 
Viinikassassa oli rahaa 51 talaria 20 äyriä ja köyhäinkassassa peräti 202 
talaria 6 1/2 äyriä.3 Vuonna 1804 kappelin rahavarat olivat:

T a u lu k k o  43. K a u h a jo e n  k a p p e l in  k a s s a t  v . 1804

riksiä killinkiä runstykkiä
Kirkonkassa 145: 38: —

Köyhäinhoitokassa 74: 37: 5
Viiniviljakassa 58: 31: 6

Lähde: VMA IKiA mikrofilmi 424, piispantarkastuspöytäkirja 1804

Kirkonkassasta muodostui vähitellen "rahalaitos” , josta hyötyivät niin 
varkaat kuin lainantarvitsijatkin. Varkaiden varalta raha-arkku oli lujas
ti lukittu ja raudoitettu, mutta se ei aina riittänyt. Vuoden 1675—77 tie
noilla Kyynyn isännän Pertti Yrjönpojan kerrottiin varastaneen kirkosta. 
Asia jäi vaille tarkempaa tutkimusta, sillä Pertti jätti talonsa pojalleen ja 
häipyi mahdollisine saaliineen paikkakunnalta. V. 1742 sotilaat varastivat 
kirkonarkusta jonkin verran rahaa ja ehtoolliskaluston.4

Kirkonkassasta annettiin köyhtyneille talonpojille lainaa panttia vas
taan, mutta kruunulle lainattiin muutenkin. Vuonna 1709 Erkki Nisiuk- 
senpoika sai 9 talarin lainan antamalla pantiksi kirjavan röijyn, jonka ar
voksi tytär Marketta Erkin tytär v. 1727 ilmoitti 15 talaria. Marketta oli 
lunastanut isänsä lainan, mutta röijy oli kadonnut. Oikeus päätti maksaa 
Marketalle röijyn hintana 15 talaria.5 Kruununvouti Anders Aurin "nosti 
kirkonkassasta 66 talaria” v. 1710, minkä lisäksi kirkkoväärti Juho Hei- 
kinpoika Rein jätti hänelle 90 talaria kuparia.6 Sataa vuotta myöhemmin 
v. 1804 talollinen Taavetti Kaaponpoika Koski lainasi kirkolta 80 riksiä 
valtionvelkaseteleinä 4 1/2 % :n  vuosikorolla ja lupasi maksaa lainan ta
kaisin vaadittaessa. Takaajina olivat talollinen Pekka Kaarlela ja talolli
nen Matti Ala-Rauska. Taavetti luovutti pian talonsa Juho Abrahaminpoi- 
ka Koskelle, ja laina jäi korkoineen Pekka Kaarlelan langon Iisakki Mi- 
konpojan maksettavaksi. Iisakki taas sai velalliselta suosiolla vain 34 rik
siä, minkä vuoksi loppua piti vaatia käräjillä.7

Kirkon tilien hoito oli työlästä puuhaa, sillä rahan arvo vaihteli ja yhtä 
aikaa oli käytössä monenlaista rahaa. Toisaalta kirkkoväärtin palkka ei 
ollut kovin suuri verrattuna siihen vastuuseen, mikä talouden kunnossapi
dosta aiheutui. Kirkon tilivuosi päättyi toukokuun 1. päivänä, jolloin kir
janpito tarkistettiin. Erityisen huolellisesti kirkkoväärtin talousmiehentai-
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dot punnittiin piispan- ja rovastintarkastuksissa. Kauhajoen kappelin tilit 
piispa vahvisti nimikirjoituksellaan mm. vuosina 1690, 1698, 1706, 1725, 
1759 ja 1780.®

Kauhajokelaiset kirkossa

Kirkossakäyntipakko

Uskonpuhdistusajan päätyttyä ja luterilaisuuden saavutettua valta-ase
man Ruotsi-Suomen kirkollisessa elämässä alkoi puhdasoppisuuden kau
si. Erityisesti 1600-luku oli puhdasoppisuuden kulta-aikaa, mutta sen vai
kutukset näkyivät voimakkaina vielä 1700-luvun päättyessäkin. Puhdas
oppinen kirkko piti tarkasti silmällä seurakuntalaisten maallista ja hen
gellistä vaellusta. Oikeana pidetyn ja pappien saarnaaman elämäntavan 
rikkojia nuhdeltiin ja rangaistiin kirkkokurilla vuoden 1686 ”Kircko Lain 
ja Ordningin” mukaan, mutta joskus uppiniskaisimmat saatettiin vastaa
maan teoistaan käräjille asti.1

Kaikkein selvimmin puhdasoppisuus näkyi kirkossakäyntipakkona. Ko
ko 1600-luvun ajan, mutta virallisesti vuodesta 1687 lähtien seurakunta
laisten, jonkun jokaisesta talosta, oli joka sunnuntai ja juhlapäivänä tulta
va jumalanpalvelukseen. Väki kutsuttiin kirkkoon kellojen soitolla, joka 
aloitettiin jo lauantai-iltana. Sunnuntaina kellonsoitto alkoi pimeintä 
vuodenaikaa lukuun ottamatta aamukahdeksalta ja jatkui lyhyen tauon 
jälkeen jumalanpalveluksen alkuun klo 9:ään saakka. Iltakellojen soitosta 
luovuttiin myöhemmin lähes kokonaan, sillä kirkkoherra Salomon Hanne- 
liuksen v. 1754 laatiman Ilmajoen seurakunnan järjestyssäännön mukaan 
ehtookelloja soitettiin enää vain juhlapyhien aattoina.

Kellojen soitto oli viime kädessä lukkarin vastuulla, kuten lukkari- 
nimityskin osoittaa. Mutta ainakin Ruotsin vallan lopulla ja 1800-luvun 
alkuvuosikymmeninä itse kellojen soittamisesta huolehtivat talot vuorotel
len. Soittovuoronsa laiminlyönyttä rangaistiin sakolla, minkä lisäksi lai
minlyönneistä joutui maksamaan palkan vähtärille, joka tavallisimmin 
toimi kellonsoittajan sijaisena.2 Toisinaan taas kellonsoittajat soittivat 
niin rajusti, että kello pyörähti ympäri. Vahinkojen estämiseksi kirkonko
kous päätti sakottaa liian kovakouraisia soittajia.3

Kirkossakäyntipakko alkoi pyhäaamuna kellojen soitosta ja jatkui ju
malanpalveluksen päättymiseen asti. Tuona aikana ei kukaan saanut kul
kea kirkon ohi. Vuonna 1706 nimismies Gabriel Öberg syytti Maalahden 
kirkkoherraa Martinus Riveliusta siitä, että tämä oli 1. adventtisunnuntai- 
na v. 1703 matkustanut Kauhajoen kirkonkylän halki etelään osallistu
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matta jumalanpalvelukseen. Käräjätuomari sattui kuitenkin olemaan 
kirkkoherran sukulainen, joten asian käsittely oli lykättävä.4 Syyte osoit
taa silti, miten jumalanpalveluspakko koski kaikkia säätyyn ja seurakun
taan katsomatta.

Luvaton poissaolo kirkosta saattoi aiheuttaa sakkorangaistuksen. Erkki 
Jaakonpoika Äijö sai v. 1729 40 hopeamarkan sakon, koska hän oli lauan- 
tai-iltana juopotellut häissä, aiheuttanut epäjärjestystä ja jäänyt väkineen 
pois sunnuntain jumalanpalveluksesta. Äijö puolusteli laiminlyöntiään sil
lä, että hän oli tullut Kalalahteen häihin Jalasjärveltä saakka kävellen ja 
oli sen vuoksi väsynyt. Selitykset eivät kuitenkaan auttaneet.5

Jumalanpalveluksesta sai olla pois vain pätevän syyn perusteella. Sellai
seksi kelpasi esim. sairaus, kova pakkanen tai ylettömän pitkä matka, jo
ka erityisesti Kauhajoella pakotti joustavaan käytäntöön. Päntäneen ta
loista Uuron ja Talvitien sekä Hyypän taloista Vakkurin, Muurahaisen ja 
Kangasniemen väet kävivätkin 1700-luvulla Isonjoen kirkossa, vaikka 
kuuluivatkin virallisesti vuoteen 1810 saakka Kauhajoen kappeliin.

Kirkossakäynnin valvonta oli kuudennusmiesten tehtävänä. Tarkka 
penkkijärjestys helpotti työtä, koska laiminlyöjän paikka kirkossa jäi tyh
jäksi.6

Kirkossakäyntipakko aiheutti eräitä lieveilmiöitä. Pitkien matkojen ta
kaa tulleilla kirkkovierailla oli paha tapa kerääntyä seisoskelemaan kir
konmäelle ja viivytellä ulkosalla vielä jumalanpalveluksen alettuakin. 
Myös viinanmyyntiin oli hyvä tilaisuus sekä ennen että jälkeen jumalan
palveluksen, eikä humalainen kirkkovieras liene ollutkaan harvinaisuus. 
Itse jumalanpalveluksessa saattoi kesken kaiken syttyä ankara sanahark
ka papin ja kuulijoiden kesken. Tapaninpäivänä 1674 Matti Niilonpoika 
Knuuttila "soitti suutaan” Herra Haustramniukselle. Käräjäpöytäkirjassa 
kerrotaan, miten Knuuttilan isäntä astui esiin heti, kun kappalainen "las
ki kirjan alttarille” , ja huusi "ätha lackis ja wanthus miödäs” eli hän käs
ki Haustramniuksen lähteä Kauhajoelta!7

Kirkosta ei saanut myöskään poistua kesken jumalanpalveluksen ilman 
pakottavaa syytä; silloinkin oli hattu tai lakki jätettävä merkiksi penkille. 
Vuonna 1681 pastori Haustramnius piti tunnustetun lautamiehen Pertti 
Knuutinpoika Harjan ruumissaarnaa ja jätti evankeliumin vähemmälle, 
mistä Matti Niilonpoika Knuuttila pani pahakseen. Todistajien kertoman 
mukaan Matti Niilonpoika nousi kesken saarnan penkistä ja meni vai
monsa penkin luo sanoen kuuluvasti: "Keugem ulgos, mitä mä tälä kulte- 
leme Rajakaulan sarna, koska sunnuntajn Ewangeliumin pois iättethen” , 
ja lähti kirkosta. Tämä ja monet muut Matti Niilonpojan kirkossa ja kir
kon ulkopuolella antamat Haustramniusta halventavat lausunnot katsot
tiin käräjillä lopulta niin raskauttaviksi, että hänet tuomittiin pappissää- 
dyn privilegion ym. perusteella kuolemaan. Maan alkaessa polttaa jalko
jen alla Matti Niilonpoika ehti livahtaa Tukholmaan, missä hän kuitenkin 
pian kuoli.8

Ajan mittaan kirkossakäyntipakko höllentyi, vaikka esim. Salomon
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Hanneliuksen järjestyssääntö 1754 oli vielä varsin tiukka. Pisimpään pi
dettiin kiinni juhlapyhien jumalanpalveluksiin ja ehtoolliskirkkoon osal
listumisesta.9

Penkkij ärj esty s

Puhdasoppisuuden aikana ja vielä paljon myöhemminkin jokaisella seura
kuntalaisella oli kirkossa oma paikkansa, joka oli määrätty yhteisesti laa
ditussa penkkijärjestyksessä. Siitä ei kukaan saanut poiketa. Penkkijaos- 
sa oli tärkeintä, että miehet istuivat kirkossa pääkäytävän oikealla ja nai
set vasemmalla puolella. Sen lisäksi jokaisella talolla oli oma penkkinsä, 
samoin säätyläisillä ja heidän vieraillaan.

Kauhajoen kirkkoon tehtiin penkkijako viimeistään v. 1680, mutta kai
kesta päättäen penkkisijat oli määrätty jo aikaisemminkin. Penkkijärjes- 
tykset aiheuttivat riitoja ja vastaväitteitä, sillä kirkko oli 1600- ja 1700- 
luvun kauhajokelaiselle kuin toinen koti, jossa istumapaikka osoitti halti
jansa yhteiskunnallisen aseman. Siksi etupenkit olivat haluttuja, mutta 
niitä ei riittänyt kaikille. Kaikkein vaikeinta ihmisten oli sulattaa sitä, et
tä he penkkijakoa uusittaessa menettivät paikkansa ja saivat tilalle huo
nomman sijan. Näin näyttää käyneen juuri v. 1680 Matti Niilonpoika 
Knuuttilalle, joka joutui Herra Haustramniuksen kanssa ilmiriitaan tästä
kin asiasta. Kun Haustramnius syksyllä 1680 "matinmessun aikaan” luki 
kuorista penkkijärjestystä, Matti Niilonpoika meni hänen luokseen "nyrk
kiä puiden” ja näpäytti Herra Jaakkoa nenälle sanoen: "Elä wielä warras- 
ta silmähni pistä, eij minulta wielä penckiä wiedhä.” Tämän jälkeen Mat
ti poistui kirkosta uhaten vielä kysyä ”wanhan ämasudeni jälchin” . Myö
hemmin Knuuttilan isäntä uhkasi lisäksi polttaa Haustramniuksen "kar
tanon, warkhan ia warkhan päsen, ia iuopu Kaupian---------- nin sä pit
kin näfwä mänä” , kuten käräjäkirjuri on parhaan taitonsa mukaan suo
meksi todistajanlausunnon muistiin merkinnyt.10 Kovat uhkaukset jäivät 
toteuttamatta.

Penkkij ärj estys oli aika ajoin uusittava, kun väki lisääntyi ja kirkkoihin 
tehtiin korjauksia. Vanhin Kauhajoelta säilynyt kristillinen penkkijako on 
vuodelta 1759, jolloin kirkkoon oli juuri tehty uudet penkit ja lehteri. Sen 
mukaan kauhajokelaiset istuivat kirkossaan seuraavassa järjestyksessä:11

Nr

Naisten puoli Miesten puoli 
Kuorin takana

1. Aro, Ala-Koski
2. Molemmat Harjat, Nummijärvi, 

Ikkeläj ärvi
3. Filppula, Turja

1. Aro, Ala-Koski, Möykky
2. Ikkeläjärvi, Nummijärvi, Nir- 

va, Äijö
3. Pappilan rengit, käsityöläiset, 

vähtäri
4. Kaura, Havunen, Könnö
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Naisten puoli

5.
6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21. 

22. 

23.

Nr 1.

Miesten puoli 
Suuren käytävän vieressä

Papin rouva ja tämän seurue 
Knuuttila, Kantti

Marttila, Mattila, molemmat 
Kokot
Panula, Yli-Koski, Ikkelä 
Yrjänäinen, Yli- ja Ala-Pukkila

Seppänen, molemmat Korhoset, 9. 
Rauska
Rahko, Kaarlela, Halko, Keturi 10. 

Yli- ja Ala-Heikkilä, Frantti, 11.
Kyyny, Juoni
Nirva, Laurunen, Eno 12.

Pantti, Laturi, Ikkelä 13.

Kalalahti, Nummikoski I, 14.
Piipari, Kiviluoma 
Kauhajärvi, Kohlu, Äijö, 15.
Teevahainen
Sorvari, Toivakka, Käyrä, 16.
Rahikka
Puska, Koivuniemi, Kuutti, 17.
Nummikoski II
Muurahainen, Tarkka, 18.
Vakkuri, Uuro
Käsityöläisten vaimot, lukkarin 19.
ja vähtärin vaimot
Sotilaiden vaimot 20.

Jakamatta 21.

—  22 .

Lehteri
Knuuttila, Panula, Aro 1.

Vierailevat säätyläiset 
Knuuttila, Kantti, joka oli os
tanut paikan
Panula, Yli-Koski, Havunen

Yli-Harja, Marttila, Mattila 
Ikkelä, Yli- ja Ala-Pukkila 
Laurunen
Filppula, Ala-Harja

Yrjänäinen, Yli- ja Ala-Heik
kilä, molemmat Korhoset 
Kaarlela, Rahko, Halko, Koh
lu
Molemmat Kokot, Kyyny, 
Könnö, Puska 
Seppänen, Rauska, Piipari, 
Juoni
Kaura, Frantti, Turja, Kuutti

Pantti, Kalalahti, Laturi, 
Kauhajärvi
Sorvari, Nummikoski I, Kivi
luoma, Käyrä
Pentilä, Koivuniemi, Nummi-
koski II, Rahikka
Sotilaat

5 5

Tarkka, Uuro, Muurahainen, 
Vakkuri
Jakamatta, käytetään yhtei
sesti

Knuuttila, Panula, Aro

4.
5.

6.

7.
8 .

Nämä talot ovat rakentaneet lehterin itse ja sen vuoksi niillä on oikeus tä
hän penkkiin.

2. Käytetään yhteisesti 2. Käytetään yhteisesti
3. — 3. — —

23 —  Kauhajoen historia 353



Paikkoja jaettaessa talon koko oli tärkein tekijä. Manttaaliluvultaan suu
rimmat talot saivat etupenkit ja käytävän puoleiset penkkisijat. Varsinkin 
miesten puolella sääntöä noudatettiin tarkasti. Kuorin takana ensimmäi
sen penkin päässä istui 2/3 manttaalin Aron talon väki, heidän vieressään 
1/4 manttaalin Ala-Koski ja Möykky. Muita kuoripenkkejä ei pidetty eri
tyisesti arvossa. Sen sijaan suuren käytävän viereiset penkit oli 
jaettu hyvin tarkkaan. Säätyläiset vieraineen istuivat näkyvimmällä paikal
la ja heti heidän takanaan 2/3 manttaalin Knuuttilan väki. Karvian Kant-
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ti osoitti niin ikään vaurauttaan lunastamalla istumapaikan naapurikap- 
pelin kirkosta. Seuraavien viiden penkkirivin käytävän puoleisissa päissä 
istui pelkästään 1/2 manttaalin talojen väkeä. Näissä penkeissä saivat si
jansa myös monet halkomisissa pienentyneet talot. Niinpä esim. 1/4 mant
taalin Yli-Koski oli sijoitettu 1/2 manttaalin Panulan ja Havusen kanssa 
samaan penkkiin, samoin Yrjänäisen väki sai seurakseen 1/6 manttaalin 
Heikkilät ja Korhoset. Yhdeksättä penkkiriviä hallitsivat Filppula ja Ala- 
Harja kahdestaan. Vuoden 1759 penkkijaossa oikeastaan vain Kaarlela 
sai manttaalilukuaan (1/4) arvokkaamman paikan, sillä Rahko oli 1/3 
manttaalin talo, samoin 12. penkkirivin Kokon talot. Kolmannestatoista 
penkkirivistä taaksepäin sijoitetut talot olivat Kauraa lukuun ottamatta 
1/4 manttaalin tai 1/6 manttaalin taloja, monet lisäksi kruununtiloja. 
Kaura oli sotilasvirkatalo, ja sen tuolloinen haltija luutnantti Hans Hen
rik de Carnell istui säätyläisten penkissä, jos joskus kävi Kauhajoen kir
kossa. Kauran 14. penkkirivin paikkaa käytti puustellin lampuoti.

Talollisten penkkien takana oli paikat niin käsityöläisille kuin sotilaille
kin. Tarkan, Uuron, Muurahaisen ja Vakkurin talojen penkkisijat määrät
tiin kirkon takaosaan ilmeisesti siitä syystä, että näistä taloista käytiin 
pääasiassa Isonjoen kirkossa. Kauhajoen kirkon penkkisijoilla ei heille ol
lut juuri merkitystä.

Naisten puolella noudatettiin pääosin samaa jakoa kuin miestenkin puo
lella. Kuitenkin on huomattava, että käsityöläisten, lukkarin ja vähtärin 
vaimot saivat paikkansa takapenkissä juuri ennen sotilaiden vaimoja. Ik- 
kelän naisväelle oli varattu sijat kahteen penkkiin; myös Enon pappilan 
naisväellä oli omat paikkansa.

Penkkijako uusittiin perusteellisesti 8. helmikuuta 1784, jolloin Kauha
joen neljäs kirkko oli saatu valmiiksi. Uudistettu penkkijako poikkesi suu
resti vanhasta, sillä kirkko oli aivan erimuotoinen kuin edeltäjänsä. Kas
vanut väkiluku ja talojen jakamiset aiheuttivat myös muutoksia. Koko
naan uutena väestöryhmänä olivat penkkisijoista kilpailemassa torpparit.

Vuoden 1784 penkkijaon tärkein uudistus oli se, että kirkko jaettiin kol
meen "vuoroon” eli luokkaan, jolloin ensimmäisen ja arvokkaimman vuo
ron penkkirivit osoitettiin säätyläisille ja talojen isäntäväille, toisen vuo
ron penkit talojen muulle väelle esim. pojille ja tyttärille sekä sotilaille. 
Kolmas vuoro varattiin torppareille, rengeille, piioille ym. Ensimmäisen 
vuoron paikat sijaitsivat kirkon keskiosassa sekä alttarin ja saarnatuolin 
läheisyydessä, kolmannen vuoron penkkisijat olivat jokaisen ristisakaran 
perällä. Pääkäytävä erotti edelleenkin miesten puolen ja naisten puolen; 
eteläristi kuului kokonaan miehille, pohjoisristi naisille.

Arvokkaimmat säätyläisille varatut paikat olivat länsiristin ensimmäi
sessä penkkirivissä, poikkikäytävän vieressä. Morsiuspenkit, piispan ja 
papin virkapenkit sekä Knuuttilan herrasväen penkki sijaitsivat kaakkois- 
viisteessä olevan alttarin molemmilla puolilla. Piispanpenkistä oli varattu 
paikka myös vieraileville professoreille ja tarkastusmiehille. Talollisten si
jat Knuuttilaa lukuun ottamatta oli jaettu ilman silmiin pistävää arvojär
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jestystä siten, että viisi tai kuusi taloa hallitsi aina yhtä penkkiä. Torppa
rien, sotilaiden, varasotilaiden ja käsityöläisten paikkoja sen sijaan ei ol
lut nimetty erikseen kenellekään. Poikkeuksen tekivät vain pappilan torp
parit ja palvelusväki, joilla oli omat penkkinsä. Naisten puolen penkkaa
ko noudatti nyt entistä tarkemmin miesten istumajärjestystä.

Vuoden 1784 penkkijaosta on poimittavissa vielä muutama eri väestö
ryhmien yhteiskunnallista arvostusta valaiseva yksityiskohta. Sotamiehet 
istuivat eteläristin toisen vuoron kahdessa viimeisessä penkissä, kun taas 
torpparien paikat olivat kolmannessa vuorossa lähellä ovensuuta. Naisten 
puolella sotilaiden vaimot kuitenkin sijoitettiin kolmanteen vuoroon pap
pilan torpparien ja renkien vaimojen kanssa samanarvoiseen asemaan. 
Lukkarin vaimoa kunnioitettiin osoittamalla hänelle kahden hengen paik
ka^) itäristin 14. penkistä heti Knuuttilan naisväen takaa. Vähtärin vai
mokin sai kahden hengen sijan, mutta vasta kolmanteen vuoroon kuulu
vasta 18. penkkirivistä.

Uusi penkkijärjestys aiheutti kappelilaisten keskuudessa nurinaa, mut
ta jaon suorittajat, konsistorin valtuuttama Jakob Estlander ja Ilmajoen 
kirkkoherra Salomon Hannelius eivät olleet taivutettavissa: ”Kun penkki- 
jako oli seurakunnalle luettu, yksi ja toinen vaati jotakin muutosta tehtä
väksi, mutta kun vaatimukset olivat osittain laittomia, katsottiin, etteivät 
ne aiheuttaisi mitään muutosta suunnitelmaan, joka jo ennemmin oli esi
telty ja jonka seurakunta oli silloin yksimielisesti hyväksynyt.” Tämän 
lausunnon jälkeen kauhajokelaiset muutamia tyytymättömiä lukuun otta
matta hyväksyivät penkkijaon edellä esitetyssä muodossa. Tyytymättömät 
ja omasta mielestään vääryyttä kärsineet osoitettiin hakemaan oikeuksi
aan seuraavilla talvikäräjillä.12

Vuoden 1784 penkkijakoa noudatettiin ilman mainittavia muutoksia 
kirkon paloon saakka.

Kirkonmenot

Jumalanpalvelus noudatti jo 1600-luvulla pääpiirteissään nykysiä muoto
ja. Pitkienkin matkojen takaa tullut kirkkoväki hiljentyi omille paikoil
leen viimeistään kellojen soidessa toista kertaa. Lukkari aloitti virren, ja 
seurakunta yhtyi veisuuseen. Ennen isoavihaa virret veisattiin ulkoa, mut
ta viimeistään vuodesta 1724 lähtien lukkarilla oli virsikirja. Alkuvirren 
jälkeen seurasi kirkkokäsikirjan mukainen papin johtama messu. Siihen 
kuului synnintunnustus, synninpäästö, kunnia- ja kiitosvirsi, epistola, gra
duale, evankeliumi sekä uskontunnustus. Paikallista väriä messuun ei voi
nut juuri sisältyä.

Messua seurasi saarna, jossa pappi selitti päivän evankeliumitekstin ja 
mahdollisesti myös jonkun katekismuksen kohdan. Jos ennen jumalanpal
velusta kirkossa oli suoritettu hautaus, pappi piti vielä ns. ruumiissaar- 
nan. Kokonaisuudessaan saamat olivat nykyistä huomattavasti pitempiä.13
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Saarnojen sisällöstä ei juuri ole tietoja säilynyt. Todennäköisesti Kauha
joen papit kuitenkin pysyttelivät ajan tavan mukaan puhdasoppisen julis
tuksen linjoilla saarnaten sekä lakia että evankeliumia. Kovin syvällisiin 
teologisiin mietiskelyihin tuskin oli aihetta. Sen sijaan tuntuisi luonnolli
selta, että seurakunnan pitkäaikaiset sielunpaimenet, kuten Haustramnius 
ja Hiden, olisivat käsitelleet myös ihmisten jokapäiväisiin askareisiin, elä- 
mänvaellukseen ja toimeentuloon liittyviä asioita.

Saarnan piti tavallisesti kappalainen, mutta myös kirkkoherra vieraili 
kappeliseurakuntien jumalanpalveluksissa. Varsinkin Salomon Hannelius 
kävi usein Kauhajoella. Kirkkoherrojen vierailut tiesivät monessa tapauk
sessa joitakin uudelleen järjestelyjä, esim. opetuksen tehostamista, ja sa
malla lisärasitteita kappelin asukkaille.14

Saarnan päätyttyä oli kuulutusten vuoro. Vanhan tavan mukaan mm. 
avioliittokuulutus luettiin kirkossa kolmena sunnuntaina. Kirkollisten asi
oiden lisäksi kuulutettiin seurakunnalle mitä moninaisempia ajankohtai
sia tiedotuksia. Näiden lisäksi saarnatuolista oli määräajoin toistettava 
tietyt kuninkaan päätökset ja säädökset, kuten lepopäivän viettämistä 
koskevat rajoitukset ja avioliiton solmimisen edellytykset. Kuulutuksilla 
ihmisille opetettiin lait ja asetukset. Kun määräykset oli kerran kirkossa 
kuulutettu, niitä piti myös noudattaa; tietämättömyyteen oli sen jälkeen 
enää turha vedota.15

Jo 1600-luvulla jumalanpalveluksissa ja eräissä muissakin tilaisuuksis
sa kannettiin kolehti, uhrilahja. Kohteina olivat mm. eri seurakuntien kir- 
konrakentamisen avustaminen ja ylioppilaat, joille kannettiin kolehti joka 
vuosi. Uhrilahjan keräystä varten kirkossa oli lippo, kukkaro, jonne itse 
kukin voi käydä kolikkonsa viemässä. Kolehtien tuotto oli esim. 1700- 
luvun alkupuolella n. 10—20 talaria vuodessa.16

Täydelliseen jumalanpalvelukseen kuului ehtoollinen. Ehtoollisella 
käynti oli pakollinen pari kertaa vuodessa, ja siihen valmistauduttiin il
moittautumalla etukäteen. Kauhajoellakin lienee ollut ainakin ajoittain 
tapana, että ehtoolliselle aikovat saapuivat katekismuskuulusteluun jo 
lauantaina. Myöhemmin ilmoittautuminen ja ripitys tapahtuivat edellise
nä sunnuntaina sakastissa. Näissä tilaisuuksissa kuulusteltiin kristinopin 
ja lukutaidon lisäksi itse kunkin maallista ja hengellistä vaellusta.17

Ripillä ja ehtoollisella käytiin ahkerasti, sillä autuuden välineitä kului 
runsaasti. Mm. vuonna 1712 kappeli osti Henrik Uddmanilta 120 talarilla 
2 ankkuria (78,2 1) ranskalaista viiniä ja Eerik Holmilta 2 kannua (5,2 1). 
Lisäksi ostettiin Lars Westmanilta 1 200 ehtoollisleipää; ne riittivät jokai
selle kauhajokelaiselle ainakin 4—5 ehtoollisella käyntiin. Ehtoollisväli- 
neiden hankkimista varten seurakuntalaisilta kerättiin viinirahoja, joita 
v. 1712 kertyi 78:26 talaria.18

Vuodesta 1736 lähtien Kauhajoella seurattiin ehtoollisella käyntiä pitä
mällä kävijöistä rippikirjaa. Merkinnöistä voi lukea, että useimmat seura
kuntalaiset nauttivat ehtoollisen pari kertaa vuodessa, kuten määräykset 
edellyttivät. Ehtoollisella käynnin laiminlyönnistä seurasi ankara kuulus
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telu kinkereillä, ja jos sattui kuolemaan niin, ettei ollut aikoihin käynyt 
ripillä, tapahtui hautaus hiljaisuudessa kirkkotarhan pohjoissivulle vielä 
1800-luvun puolellakin.19

Jumalanpalvelusta varten alttari ja saarnatuoli koristettiin kulloiseen
kin pyhäpäivään kuuluvin liturgisin värein. Juhlapäivinä, kuten jouluna 
ja pääsiäisenä, kirkossa paloivat kynttilät ja jumalanpalvelus oli muuten
kin tavallista juhlallisempi.20

Jumalanpalveluksen lisäksi kirkollisia toimituksia olivat mm. kaste, 
konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja ruumiinsiunaus. Toimitukset ta
pahtuivat suurin piirtein nykyisen kaavan mukaan. Kaste suoritettiin kui
tenkin mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen, parin kolmen päi
vän päästä. Nopeus oli tarpeen, koska lapsikuolleisuus oli suuri ja ajan 
käsityksen mukaan kastamattomana kuollut lapsi menetti taivasosansa. 
Kasteelle lapset tuotiin useimmiten pappilaan, mutta mikään ei estänyt 
kasteen suorittamista myös kotona tai naapurissa. Kaarlelan renki Tuo
mas Antinpoika toi v. 1800 poikansa kastettavaksi Keturin kestikievariin, 
jossa ohikulkumatkalla ollut Lapväärtin kirkkoherra Rudolf Josef Estlan
der risti pojan Iisakiksi.

Kummeina olivat tavallisimmin lähisukulaiset, naapurit tai talon palve
lusväki. Hyvin usein kummeiksi joutuivat myös pappilan ja lukkarin väki, 
mikä ainakin osaksi johtui siitä, että pienokaiset kastettiin pappilassa. 
Toisaalta kummeina suosittiin "parempaa väkeä” . Niinpä ylioppilas Ja
kob Hiden sai v. 1747 olla kummina kuudella lapsella ja apupappi Natha- 
nael Varnberg v. 1754 seitsemällä. Joskus näyttää siltä, että kummeiksi 
kerättiin kaikki lähitienoon säätyläiset. Kun elokuussa v. 1763 kastettiin 
Kauran sotilasvirkatalossa Karl Fredrik Gisselkorsin ja hänen vaimonsa 
Catarina Törnecreutzin poika Gustaf Henrik, olivat kummeina mm. kap
teeni Gustaf Gisselkors vaimoineen, vänrikki Joakim Gustaf Gisselkors, 
insinööri Carl Collin vaimoineen, apupappi Nathanael Varnberg ja hänen 
vaimonsa Helena Hideen, lautamies Juho Rein emäntineen, talollinen 
Heikki Aro sekä neidit Catarina Gisselkors ja Sabina Varnberg. Toisaalta 
myös säätyläisten lasten kummeina oli palkollisia. Komissaari Olof Inber- 
gin v. 1765 syntyneen pojan kummeiksi oli pyydetty Knuuttilan kuusi pii
kaa ja neljä renkiä sekä seppä Heikki ja vaimo Susanna.

Yleensä kummeja oli vähintään neljä, mutta usein enemmänkin. Kun v. 
1700 huhtikuun 7. päivänä kastettiin Jaakko Kaaponpoika Rahkon Juho- 
poika, olivat kummeina kappalainen Mathias Nervander puolisoineen, 
lukkari Juho Pekanpoika Langius, talollinen Erkki Kaarlenpoika emänti
neen sekä viisi tyttö- ja viisi poikakummia, kaikkiaan siis 15.

Varsinkin 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alkupuolella Kauhajoelle 
tuotiin kastettavaksi vuosittain myös muutamia karvialaisia, honkajoke- 
laisia ja isojokelaisia lapsia. Vastaavasti Kauhajoen kaukaisimpien talo
jen Uuron, Talvitien, Tarkan, Kangasniemen, Vakkurin ja Muurahaisen 
pienokaiset vietiin usein kasteelle Isonjoen pappilaan. Nummijärveltä 
taas oli lyhyt matka Karvialle.21
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Avioliittoon vihkimistä kirkko joutui korostamaan erityistoimin, sillä 
vanhastaan kihlausta pidettiin tärkeämpänä. Morsiusparilla oli kirkossa 
oma penkki, jossa se kuunteli aviokuulutuksen. Vihkiminen voitiin suorit
taa joko kirkossa tai kotona, jossa pidettiin varsinaiset hääjuhlallisuudet. 
Teroittaakseen vihkimisen merkitystä yhteisen elämän alkuna kirkko 
määräsi sakkorangaistuksen ennenaikaisesta avioelämästä. Rangaistus 
tuotti kirkolle kauniin summan. Antti Yrjönpoika Nummijärvi mm. mak
soi kirkon kassaan v. 1713 ennenaikaisuudesta 12 kuparitalaria, ohratyn- 
nyrin hinnan. Myöhemmin morsiusparia sakotettiin vielä erikseen siitä, 
että morsian oli ennenaikaisuudesta huolimatta pukeutunut vihille täy
teen morsiusasuun.22

Kirkon jäsenilleen suorittama viimeinen palvelus, ruumiinsiunaus ja 
hautaus, toimitettiin pyhäaamuna ennen jumalanpalvelusta. Muistopu
heen eli ruumissaarnan pappi piti ainakin 1600-luvulla vasta jumalanpal
veluksessa saarnan yhteydessä. Myöhemmin 1700-luvulla puheet lienee pi
detty jo hautaustilaisuudessa. Muistopuheet pyrkivät olemaan sitä pitem
piä, mitä arvokkaampi vainaja oli. Kun Herra Haustramnius piti ruumis- 
saarnaa lautamies Pertti Knuutinpoika Harjalle v. 1681, niin hän tyytyi 
vain n. 15 minuutin evankeliumisaarnaan ja siirtyi sen jälkeen puhumaan 
vainajasta, "koska kuollut oli ansioitunut mies ja yli 40 vuotta istunut 
lautamiehenä” .23

Kirkkoherra Salomon Hannelius piti Kauhajoella 1700-luvun jälkipuo
liskolla useita hautauspuheita. Niiden alussa on tavallisesti kuvaus elä
män katoavaisuudesta ja lyhyydestä, minkä jälkeen puhuja siirtyy käsitte
lemään vainajan elämänkaarta, yhteiskunnallista asemaa ja sukulaisuus
suhteita.24 Maaliskuun 25. päivänä v. 1756 haudattiin Yrjänäisen talon 
vanhaemäntä 85-vuotiaana kuollut Vappu Sipintytär. Hanneliuksen pu
heen alku on tyypillinen:

Tiettävä se meille caikille on, että me kerran cuolemma, mutta was- 
taansanomatoin se cans meille caikille, ettemme cuolduam muuta pe- 
rähämmä jätä cuin jälkimuiston.
---------- Olis sentähden Toiwotettava, että me caikin nijn eläisimme,
cuin me cuoleman jälkeen soisim meistäm mainittavan.

Knuuttilan isännän Juho Juhonpoika Reinin elämäntyötä kestikievarin pi
täjänä Hannelius kiitti:

ettei wieran wara ikänä Taloisa ole puuttunut Herroilda eicä Her
rain Tacasilda, jonga tähden wainaja ei vvähemmin caicilda ylhäisil- 
dä ja alhaisilda ollut racastettu, ylistetty ja cunnioitettu, mies, cuin 
Taloi sisällä ja ulcona Läänin cuuluisa yli caickein muiden giästgif- 
wari-Talojen.

Kirkkoherran ja ilmeisesti muidenkin pappien puheet sisälsivät kuvauk
sen myös vainajan kuolemasta ja kuolinsyystä. Matti Antinpoika Filppu
lan sairaskertomukseen v. 1766 kuului myös taudin hoitoyritykset:
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Hänellä oli yxi erinomainen paisuttawa tauti, joca wälist kaswoi, 
wälist lasci. Mennenä Suwena etzi Wainaja Terweyttäns weden juo
misella Cristinasa ja pääsi myös cahden wijcon perästä Cotia tultu- 
ans sen cautta caikista Hänen paisumisistans, mutta sai siahan erin
omaisen Rinnan ja Hengen ahdistuxen, joca Hänelle tuli wijmmein 
nijn tuscalloisexi ja Rascaxi, että Hänen sijhen piti cuoleman, joka 
tapahtui Se 4. päiw. Elocuusa wähää ennen puoliyötä tijstaita was- 
tan----------

Haudan lepoon vainaja laskettiin kellon soitolla ja virren veisuulla. Isän
nille ja emännille soitettiin kelloja puoli tuntia, muille 15 minuuttia.25

Lepopäivän pyhittäminen

Vuoden 1687 kirkkoasetuksessa oli ankarat määräykset lepopäivän pyhit
tämisestä, kolmannen käskyn toteuttamisesta käytännössä. Sitä varten oli 
kirkossakäyntipakko, ja sen vuoksi hauskanpito ja työnteko olivat pyhä
päivinä, lauantai-ilta mukaan luettuna, kiellettyjä. Vain välttämättömät 
talousaskareet sai suorittaa. Erityisen tarkasti kirkko valvoi, ettei mitään 
paheita, juopottelua tai tappeluja, harrastettaisi pyhäpäivinä. Kun men
neinä vuosisatoina joulua vietettiin neljä päivää ja pääsiäistäkin nykyistä 
pitempään, syntyi pyhäpäivistä todellinen vapaa-ajanongelma.

Useimmat sapattirikokset koskivat työntekoa, juopottelua tai muuta 
vallattomuutta ja juhlien pitämistä määräysten vastaisesti. Vuonna 1700 
nimismies syytti Antti Juhonpoika Turjaa siitä, että tämä oli helluntaina 
kotimatkalla kirkosta käynyt kappalaisen Mathias Nervanderin, kestikie- 
varinpitäjä Heikki Reinin ja Tyni Jaakonpoika Filppulan luona sekä otta
nut kirveen Enon talosta ja hakannut suutari Mikko Pekanpoika Kuutin 
aidan maahan. Antti Turja puolustautui sanomalla, että oli ollut jo ilta ei
kä siis enää pyhä ja että aita oli estänyt hänen karjaansa pääsemästä ve
den ääreen joelle. Aita oli tehty jo kolme vuotta takaperin, mutta hän ei 
ollut hakenut laillisesti oikeuttaan. Antti kertoi edelleen, että Simo Pen- 
tinpoika ja suutarin vaimo Marketta Pertin tytär olivat korjanneet kaatu
neen osan aidasta kolme vuotta sitten helatorstaina (!). Oikeus langetti 
Antti Juhonpojalle sapatin rikkomisesta 40 hopeamarkan sakot. Simo 
Pentinpoikaa ja Marketta Pertintytärtä rangaistiin helatorstain työnteosta 
jalkapuulla.26

Pyhätyöstä sakotettiin myös Pekka Jaakonpoika Kohlua, koska hän oli 
Marian ilmestyspäivänä v. 1700 koonnut kuivia heiniä. Todistajien kerto
man mukaan työ oli tapahtunut klo 5—6 aikaan iltapäivällä, jolloin "au
rinko oli jonkin verran ylhäällä lännessä” . Pekka tunnustikin lähteneensä 
matkaan neljän aikaan, sillä työmaalle oli peninkulman matka. Isännän 
lisäksi olivat heiniä olleet kokoamassa renki, rengin vaimo ja päivämies. 
Sapatin rikkominen tuotti Pekka Jaakonpojallekin 40 hopeamarkan sa
kon.27

360



Kiroilu ja nimittely lienevät olleet kauhajokelaistenkin yleisimpiä pyhä
päivän syntejä. Vuonna 1693 mietolainen Jaakko Niilonpoika syytti Simo 
Markunpoika Kohlua siitä, että tämä oli neljäntenä joulupäivänä edellise
nä vuonna sanonut häntä kelmiksi ja kruununvarkaaksi. Nisius Antinpoi
ka Äijö todisti näin tapahtuneen, kun miehet olivat tulleet hänen luok
seen lämmittelemään ennen jumalanpalvelusta. Simo sai nimittelystä sak
koa 3 hopeamarkkaa, joka oli maksettava kaksinkertaisena, koska rikko
mus oli tapahtunut juhlan aikana. Lisäksi hänen piti maksaa Jaakko Nii- 
lonpojalle vahingonkorvausta 1 hopeatalarin verran.28

Nimittelemällä rikkoivat pyhäistä rauhaa myös talollinen Tuomas Tuo
maanpoika Käyrä ja itsellinen Antti Matinpoika Kaarlela. Miehet olivat 
ensin riidelleet kirkkotiellä kolmantena rukouspäivänä ja tapelleet sun- 
nuntai-iltana. Antti Matinpoika oli särkenyt Tuomaan viikatteen, vetänyt 
häntä tukasta sekä nimitellyt huoraksi ja "Kerjäläis-Tuomaaksi” . Antille 
langetettiin maksettavaksi kaikkiaan 15 hopeamarkkaa ja Tuomaalle tu- 
kastarepimisestä 6 hopeamarkkaa.29

Oman lukunsa lepopäivän väärinkäytösten joukossa muodostivat juopu- 
musrikokset, jotka yleistyivät 1700-luvun alussa eivätkä vähentyneet kir
kon ja kruunun yhteisistä ponnisteluista huolimatta vuosisadan lopulla
kaan, päinvastoin. Humalassa mentiin sekä kirkkoon että kirkon mäelle 
ja varsinkin pyhäinseudun illanistujaisiin. Pelkästään vuoden 1705 kärä
jillä rangaistiin sapattijärjestyksen perusteella 12 kauhajokelaista joko 
juopumuksesta, humalassa tappelemisesta tai viinan myynnistä lauantai- 
iltana ja sunnuntaina. Seuraavana vuonna Jaakko Pertinpoika Nummijär
vi oli tuonut kiitospäivänä viinaa kirkkoon ja myynyt sitä jumalanpalve
luksen jälkeen kolmelle ostajalle. Sekä myyjä että ostajat joutuivat mak
samaan 5 hopeatalaria sakkoa ja istumaan kaksi sunnuntaita jalkapuussa.30

Varsinaista tapojen puhdistusta Kauhajoella suoritettiin 1720-luvun jäl
kipuoliskolla ja 1730-luvun alkupuolella. Nimismies Juho Rein nosti sa
pattijärjestyksen perusteella runsaasti syytteitä juopumuksesta ja tappe
luista. Etenkin sotilaat olivat monilukuisesti edustettuina syytettyjen pen
killä. Tapakasvatus liittyi osaltaan isonvihan jälkeisten sekavien olojen 
rauhoittamiseen.31

Ruotsin vallan lopulla Kauhajoella herätti erityistä pahennusta salaka- 
pakointi sunnuntaina ja jumalanpalveluksen aikana. Kappelin lukkaria 
Heikki Martinpoikaa oli nuhdeltu krouvinpidosta useita kertoja, ja v. 
1780 hänet kutsuttiin piispankäräjien kuulusteltavaksi. Lukkari piti pa
rempana pysyä poissa, jolloin piispa Haartman kutsui hänet nuhdeltavak
si erikseen. Piispa käski Heikki Martinpojan luopua joko lukkarin tehtä
vistä tai kapakoinnista. Heikki jatkoi lukkarina. Neljännesvuosisadan ku
luttua v. 1805 salakapakointi oli jälleen esillä kirkkoneuvostossa. Maavis- 
kaali Inberg sai tehtäväkseen ehkäistä virkatoimenpitein pahennusta he
rättävän sapatinvieton. Maaviskaali lupasi toteuttaa päätöstä ahkerasti.32

Jatkuvaa huolta kirkolle tuotti nuorison kokoontuminen sunnuntaisin 
seurustelemaan, tanssimaan ja juopottelemaan. Erityisesti kirkkoherra Sa
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lomon Hannelius taisteli näitä paheita vastaan. Ja taistelemista kyllä riit
ti, sillä yleinen levottomuus oli 1700-luvun lopulla saamassa uusia, entistä 
väkivaltaisempia muotoja.33

Uskonnollinen elämä ja taikausko

Kirkon julistustyön tuloksia, kauhajokelaisten hengellisen elämän syvyyt
tä, on vaikea arvioida. Joka tapauksessa kirkon vaikutus ulottui kaikille 
elämänalueille ja sen sanalla oli suuri vaikutus esim. kihlakunnanoikeu
den tuomioihin. Toisaalta kirkko joutui Kauhajoellakin pönkittämään ase
maansa lukuisilla määräyksillä, käskyillä ja kielloilla yrittäessään kasvat
taa jäsenistään niin henkisesti kuin hengellisestikin vireitä seurakuntalai
sia. Näihin päämääriin tähtäsivät lukutaidon opettaminen, kinkerit ja rip
pikoulu aivan yhtä hyvin kuin jumalanpalvelus ja muut kirkolliset toimi
tuksetkin. Varsinkin tapakasvatuksessa kirkko joutui kerran toisensa jäl
keen toteamaan, miten vaikeaa oli muuttaa ihmisten perinteisiä käsityk
siä ja tottumuksia esim. avioliiton solmimistavoista tai pyhäpäivien vie
tosta. Kokonaisuudessaan kauhajokelaisia kiitettiin rovastin- ja piispan
tarkastuksissa ahkeriksi kirkossakävijöiksi ja kuuliaisiksi seurakuntalai
siksi. Puhdasoppisella kirkolla oli vahva ote kappelin asukkaisiin.34

Isonvihan jälkeen kirkko seurasi erityisen tarkasti Suomeen levinneiden 
herätysliikkeiden vaikutuksia ja yritti estää kirkon opista poikkeavien 
lahkojen syntymisen. Tästä huolimatta herätys- ja hurmosliikkeet saivat 
jalansijaa juuri Etelä-Pohjanmaalla. Kauhajoeltakin on säilynyt viitteitä 
siitä, ettei herrnhutilainen herätys aivan kokonaan kappelia sivuuttanut. 
Vaikutukset eivät ilmeisesti kuitenkaan ulottuneet yksityisiä keskusteluja 
pitemmälle.

Muuan kirkon oppiin kohdistunut väittely käytiin lautamies Arvi Har
jan ja vänrikki Johan Lönnrotin välillä v. 1734. Vänrikki aloitti keskuste
lun kysymällä Harjan isännältä, millainen usko tällä oli, ja sai vastauk
seksi, että "kukin tulee uskollaan autuaaksi” . Keskustelun kuluessa vän
rikki Lönnrot puhui uskon heikkoudesta sekä elävästä ja kuolleesta us
kosta. Harjan isäntä taas korosti, että ” se jolla ei ole rakkautta, sillä ei 
ole uskoa” . Vänrikkiä eivät lautamiehen lausunnot tyydyttäneet, vaan 
hän väitti Harjan uskon olevan paholaisen uskoa ja käski vapista pelosta, 
"jos sinulla on sellainen usko, sillä sen avulla joudut helvettiin” .35 Pelotta
va uhkaus sotilaan suusta. Sen taustalta on kuitenkin löydettävissä upsee- 
ripiireihin levinnyt herrnhutilaisen herätyksen vaatimus omakohtaisesta 
uskon kokemisesta, elävästä uskosta.36

Myöhemmätkään 1700-luvun herätysliikkeet eivät saaneet Kauhajoella 
suurta jalansijaa, mutta kokonaan tuntemattomia ne eivät olleet. Merikar
vian unissasaarnaajan Anna Rogellin vaikutus ulottui varmaan Kauhajo
ellekin, sillä häntä käytiin tapaamassa kauempaakin, mm. Kurikasta. Ja-
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lasjärvellä taas oli 23 vuotta kappalaisena herrnhutilaisuuden tärkeimpiin 
vaikuttajiin kuulunut Elias Lagus, joten myös siltä suunnalta saattoi he
rätys levitä Kauhajoelle.37 Tarkkoja tietoja herätysliikkeiden levinneisyy
destä ei kuitenkaan ole säilynyt. Mutta vielä vuonna 1838 apulaispappi 
Josef Achren kertoi kirjoittaessaan F. G. Hedbergille ensivaikutelmiaan 
Kauhajoen kappelista, että hän oli kuullut seurakunnassa olevan kolme 
henkeä ns. vanhoja rukoilevaisia; muuta hengenelämää kappelissa ei kir
joittajan mukaan ollutkaan.38

Puhdasoppinen kirkko taisteli kaikin voimin myös taikauskoa ja noi
tuutta vastaan. Vaikka noitavainot keskittymätkin rannikon ruotsalaispi- 
täjiin ja rintapitäjiin, ei Kauhajokikaan kokonaan säästynyt noituussyy- 
töksiltä. Niitä ei kuitenkaan nostanut papisto, vaan seurakuntalaiset itse, 
usein jonkin muun riidan jatkeeksi: noituussyyte kun oli varma tapa saa
da vastustaja käräjille. Riidan jälkiselvittelystä oli kysymys mm. v. 1682, 
kun itsellismies Pentti Tuomaanpoika syytti talollinen Jaakko Niilonpoi- 
ka Filppulan vaimoa noidaksi. Ilmianto jäi toteen näyttämättä.39

Niin kirkko kuin oikeuslaitoskin näyttävät suhtautuneen noituussyytök- 
siin, taikauskoon ja perinteisiin tapoihin pääasiassa hillitsevän ymmärtä
väisesti. Kuvaava on seuraava Knuuttilan piian saama kohtelu. Piika Vap
pu Yrjöntytär oli suuren Pohjan sodan aikana lähtenyt kesken vuotta pois 
Heikki Reinin palveluksesta ja siirtynyt Jaakko Aron taloon. Samalla 
Vappu oli levittänyt kylälle puheen Reinin vaimon Vappu Matintyttären 
taikauskosta. Piika syytti entistä emäntäänsä kolmesta asiasta. Emäntä 
oli lypsänyt messinkisormuksen läpi ja antanut maidon vastapoikineen 
lehmän juotavaksi. Toiseksi emäntä oli antanut panna tuoreen juuston 
lehmän eteen, ja kolmanneksi hän oli ripustanut pihlajalenkin navetan 
oven ympärille, kun karja ensi kerran ajettiin keväällä ulos. Käräjillä Rei
nin vaimo kielsi kaikki syytökset eikä Vappu Yrjöntytärkään "muistanut” 
enää kaikkia tapahtuneen. Vappu Matintytär Reinin maine puhdistettiin 
monen todistajan voimalla, ja piika-Vappu määrättiin pyytämään entisel
tä isäntäväeltään anteeksi. Samalla oikeus ojensi Vappu Yrjöntytärtä 
opettamalla, että "kaikki ei ole taikuutta ja laitonta, mikä on epätavallis
ta ja sattuu ihmiselle ensi kerran. Yksinkertaisen väen tulee ensin katsoa 
ja pyytää neuvoa ennen kuin hyökkäävät kunniallisia ihmisiä vastaan” .40

Vain harvoissa tapauksissa noituussyyte johti tuomioon. Vuonna 1706 
ja 1707 oli Nisius Antinpoika Äijö syytettynä tervanpoltossa harjoitta- 
miensa noitakonstien vuoksi. Nisius oli pannut pihlajanoksakiehkuran 
tervakuurnan pohjalle "pahaa silmää tai noituutta ja kateutta vastaan” . 
Seurauksena oli 40 hopeamarkan sakko ja kirkkorangaistus.41

Sen sijaan, että Kauhajoen papit olisivat ruvenneet suinpäin ankaraan 
taisteluun rahvaan perinteitä ja vanhoja uskomuksia vastaan, he olivat 
niistä kiinnostuneita. Erityisesti Henrik Hidenin suhtautuminen näyttää 
viisaalta. Kun Anna Heikintytär Laturia syytettiin v. 1728 noituudesta 
maidon käsittelyssä, Henrik Hiden puolusti syytettyä kertomalla, ettei ol
lut kuullut Laturin väen milloinkaan harrastaneen noituutta.42 Herra Hi-
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denin kiinnostus seurakuntalaistensa elämänmuotoon sai sielunpaimenen 
keräämään ja tallentamaan vihkoon kansan suusta kuulemiaan sanoja, sa
nontoja ja uskomuksia. Keräystyön tulokset hyödynsi sittemmin Hidenin 
tyttärenpoika, oman aikansa eturivin kansanperinteentutkija Kristfrid 
Ganander. Kauhajoen pappilassa asuessaan Ganander oli perinyt kansalli
set harrastuksensa isoisältään,

Jonga suusta suloisesta 
Varsin aivan vijsahasta 
Kuulin monta manausta 
Monta opin ojennusta.

(Ganander 1766)

Minkälaisia manauksia Ganander oli "muori-vaariltaan” saanut ei ole 
tarkkaan tiedossa. Joka tapauksessa Ganander julkaisi vanhoista suoma
laisista uskomuksista ja jumalista tutkielman nimeltä Mythologia Fenni
ca. Se oli tarkoitettu liitteeksi hänen laajaan suomalaiseen sanakirjaansa, 
jonka aineistoon keräyksen yhteydessä oli kertynyt myös mytologista sa
nastoa ja kansanrunoutta. Sanakirja Nytt Finskt Lexicon, Uusi Suomalai
nen Sanakirja, taas sisältää kaikkiaan 135 Ilmajoelta tallennettua sanaa, 
jotka suurimmaksi osaksi ovat peräisin Henrik Hidenin sanavihkosta. 
Muista pitäjistä sanoja on huomattavasti vähemmän.43

Oli kauhajokelaisen aineksen osuus Gananderin tuotannossa mikä ta
hansa, niin ainakin hänen ja Henrik Hidenin työ kansanperinteen parissa 
osoittaa, että Kauhajoen pappilassa suhtauduttiin ymmärtäväisesti, joskin 
ehkä ylemmyyttä tuntien, kansan tapoihin. Sillä taas voi olla vain myön
teinen vaikutus kirkon ja seurakuntalaisten suhteisiin.

Kauhajokelaiset opetetaan lukemaan

Catechismuxen Examentit

Puhdasoppinen kirkko pyrki juurruttamaan kristinopin perustotuuksia 
pappien saarnoilla, kirkkokurilla ja Lutherin hengen mukaisesti myös lu
kutaidon opettamisella. Uskonpuhdistuksen pohjalta lähtenyttä kansan
opetusta Kauhajoen kappeli toteutti runsaan kahdensadan vuoden ajan, 
aivan kuten piispa Iisak Rothovius julisti 1630-luvulla:
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lä joka ei taida eli tahto oppia hänen Christillisen Opin Pääcappalei- 
ta. Nijn myös ei yxikän pitä sallittaman tulemaan Awios käskyyn en
nen cuin he taitavat heidän Christillisen Opins Pääcappalei- 
ta.---------- ”

Rothovius korosti keskeisten opinkappaleiden ulkoa oppimista, ei niin
kään sisälukua. Pappien oli käytettävä kirkollisissa toimituksissa samoja 
rukouskaavoja ja kuulustelut oli suoritettava julkisesti, jotta kansa oppisi 
korvakuulolta tärkeimmät opinkappaleet. Vuosisadan jälkipuoliskolla 
piispat alkoivat vaatia sisälukutaitoa ripille pääsyn ja avioliittoon vihki
misen ehtona. Piispa Gezelius vanhemman julkaisema Yxi lasten paras ta
vara -kirjaa saivat myös kauhajokelaiset päntätä päähänsä vuosikymme
nestä toiseen päästäkseen kunniallisesti vihille. Ennen kuin lukutaito oli 
saavutettu, ehti yksi jos toinenkin tutustua jalkapuuhun, sakkorangais
tuksiin, nuhteluun tai kirjapalkintoihin, sillä moninaisilla keinoilla kirk
ko kansaa lukemaan opetti.1

Kauhajokelaisten opettaminen aloitettiin katekismuksen opiskelulla. 
Papit pitivät jumalanpalveluksen yhteydessä Rothoviuksen määräämiä ka- 
tekismussaarnoja, joissa he selvittivät kirkkokansalle keskeisimmät opin
kappaleet. Myös papiston tekemiä ripitysmatkoja käytettiin opetukseen. 
Vähitellen opinkappaleet painuivat kauhajokelaisten mieliin. Sitä osoittaa 
piispa Juhana Gezelius nuoremman lausunto, jonka hän antoi Ilmajoella 
pitämänsä piispantarkastuksen yhteydessä 23.12.1690: "Runsaasti ko
koontunutta kansaa tutkittiin ja kuulusteltiin kristinopin pääkappaleita, 
jolloin he selviytyivät jotenkin hyvin sekä ulkoluvussa että selityksissä, 
samoin oli hyvä alku kysymyksissä.” Vaikka opetus saikin kiitosta, piispa 
muistutti silti, että sellainen "joka ei osaa Lutherin selitystä katekismuk
seen, ei pääse naimisiin” .2 Sisälukutaito lienee ollut ulkolukua huomatta
vasti heikompaa, koska piispa ei siitä maininnut.

Lukkarinkoulu ja lastenopetus

Jo varhain Kauhajoen kappalaiset saivat opetustyössään tukea lukkareil
ta. Vuonna 1705 lukkari Juho Pekanpoika Langius vaati käräjillä Market
ta Heikintyttäreltä 10 kuparitalarin maksua "siitä opetuksesta, jota hän 
on antanut tälle ylösrakennukseksi kristinopissa” .3 Varsinaisesta lukkarin
koulusta tuskin kuitenkaan oli kysymys. Lukutaito joka tapauksessa para
ni, sillä tarkastaessaan Ilmajoen seurakuntaa 1710 piispa Gezelius nuo
rempi näki kovista helmikuisista pakkasista huolimatta emäkirkon täyn
nä väkeä, joka osasi kuulustelun aikana käyttäytyä siivosti ja joka oli 
edistynyt katekismuksen tuntemisessa. Sekä nuoret että vanhat osasivat 
lukea hyvin katekismusta ja kysymyksiä, jopa antaa vastauksia. Piispa 
kiittikin seurakuntaa todeten Ilmajoen olevan "Pohjanmaan seurakunnis-
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t a ---------- tiedossa ja ymmärryksessä ensimmäisiä” .4 Kiitoksista suurin
osa kuului varmaankin emäseurakunnan asukkaille, mutta osansa siitä 
ansaitsivat myös kappelit.

Isoviha katkaisi kirkollisen opetustyön lähes täysin. Kauhajoen kappa
lainen Henrik Hiden oli ajoittain ainut pappi koko Ilmajoen seurakunnas
sa ja laajalla alueella eteläistä Pohjanmaata. Tämän vuoksi hän oli pitkiä 
aikoja poissa Kauhajoelta eikä ollut ohjaamassa opetusta. Vuonna 1719 
pidetyssä rovastintarkastuksessa kävikin ilmi, että suurin osa lapsista oli 
jäänyt opettamatta. Keski-ikäiset osasivat lukea jonkin verran, mutta 
vanhojen ja nuorten taidot olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
heikot. Kurikkalaisten lukutaito oli parempi. Rovasti kehottikin kauhajo
kelaisia ahkeroimaan lukutaidon kimpussa. Koska pappi oli poissa, piispa 
neuvoi lukkaria lukemaan sunnuntaisin kirkossa raamattua.5

Rovastin kehotukseen tartuttiin monella tavalla. Vuonna 1722 nimis
mies syytti käräjillä Juho Erkinpoika Kohlua siitä, että tämä oli ajanut 
renkinsä Juho Pekanpojan perään maantielle, vetänyt tätä tukasta ja lyö
nyt haavoille, koska rengin piti asettua rovastin käskystä kappalaisen 
Henrik Hidenin palvelukseen oppiakseen Kristinopin kappaleet! Juho Er
kinpoika sai sakkoa 3 markkaa.6 Oikeuden opetusta suosivasta päätökses
tä huolimatta Herra Hidenille lienee ollut tärkeämpää saada pappilaan 
renki kuin toteuttaa rovastin lukutaitokampanjaa.

Pian isonvihan päätyttyä Kauhajoella alkoi lukkarinkoulu. Varma tieto 
koulusta on vuodelta 1728 — käräjäpöytäkirjassa! Pitäjän naisten keskuu
teen oli levinnyt huhu, että koulutoverit olivat nähneet Martti Matinpoika 
Könnön pojan, 15-vuotiaan Jaakko Martinpojan, ja Tuomas Erkinpoika 
Kosken tyttären, 16-vuotiaan Maria Tuomaantyttären, "makaavan lukka
ri Jaakko Pertinpojan lammasketassa, kun he olivat menneet sinne oppi
akseen lukemaan” . Tuomas Erkinpoika ei ottanut uskoakseen huhua, 
vaan pyysi selvitystä. Asiaa käsiteltiin kaksilla käräjillä. Koulutovereilta 
ei saatu huhuille vahvistusta, sillä oikeus joutui toteamaan, että "alkuläh
teet kieltävät puhuneensa” asiasta. Lukkari puolestaan ei ollut kuullut so
pimattomasta käytöksestä mitään. Lopulta piika Maria Matintytär Pantti 
ei kyennytkään todistamaan, keneltä oli huhun kuullut, ja hänet tuomit
tiin maksamaan 3 markkaa sakkoa perättömistä puheista sekä korvaa
maan Tuomas Erkinpoika Kosken ja Martti Matinpoika Könnön oikeusku- 
lut. Rahan puutteessa Maria Matintytär sovitti rangaistuksensa jalkapuus
sa.7

Lukkarinkoulussa hankkivat lukutaitonsa ne lapset ja nuoret, jotka ei
vät muuten tuota tärkeää taitoa pystyneet opettelemaan. Vastuu lasten lu
kemaan oppimisesta oli ensisijaisesti vanhemmilla. 1700-luvun puolivälis
tä lähtien varsinaista opettamista alettiin kuitenkin pitää yhä selvemmin 
lukkarin virkatehtäviin kuuluvana. Lukkareita valittaessa ruvettiin otta
maan huomioon kyky lasten opettamiseen, sillä lukkarinkoulua oli nyt pe
riaatteessa käytävä kaikkien kahdeksanvuotiaiden lasten, eikä vain nii
den, jotka eivät saisi opetusta kotonaan. Papit ja lukkarit taas odottivat,
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että seurakuntalaiset helpottaisivat lukkarin työtä hankkimalla lukkarille 
kelvollisen virkatalon isonjaon yhteydessä. Kauhajoen lukkari asui vaati
mattomassa torpassa ja joutui usein "jättämään velvollisuutensa täyttä
mättä, erittäinkin tuon perin tärkeän lasten opetuksen” . Kauhajoen kap
palaisella olikin syytä olla huolestunut lukkarinsa opetusmahdollisuuksis
ta, sillä emäpitäjässä Ilmajoella oli kirkkoherra Gabriel Peldan saanut 
seurakuntalaiset rakentamaan "koulutuvankin" lukkarilaan.8

Lastenopetus oli vakiintunut niin Ilmajoen emäseurakunnassa kuin kap
peleissakin lukkarin tehtäväksi, minkä myös piispa Mennander totesi tar
kastuslausunnossaan v. 1759. Opetuksessa oli silti jatkuvasti parantami
sen varaa. Lääninrovasti Klaudius Hedmanin mielestä 1754 suuri osa lap
sia osasi kutakuinkin lukea, muut osasivat vähän. Lääninrovasti sanelikin 
pöytäkirjaan huomautuksen: "Tulee opettaa lapset lukemaan myös sisäl
tä, sillä jos he ainoastaan ulkoa lukevat, niin voivat helposti unohtaa tai
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tonsa, eivätkä voi myös ottaa osaa virsien veisaamiseen.”9
Ilmajoen kirkkoherrat olivat toinen toistaan tarmokkaampia kansan 

kasvattajia, mutta innokkain heistä oli Salomon Hannelius. Hän laati v. 
1754 lukkarinkouluja varten laajan opetusohjelman. Sen mukaan lukka
rien tuli pitää koulua 4—5 viikkoa keväällä ja syksyllä. Tavoitteena oli 
kaikkien lasten lukutaito:

1. Pitä caicki lapset, jotka ovat täyttänet kahdexannen ikäns wuo- 
den, pandaman ja tuleman Sckoulun, mutta ennen sitä cuitengins, 
nijn cauwas cotona opetettaman, että he wähinnäkin bokstawit 
tundevat.

2. Se ioca illaculla tavalla täsä asias unohtais ja laiminlöis Hänen
welvollisuudens, pitä ensin Pappiudelta nimenomahan neuvotuxi 
ja waroitetuxi tuleman: ios eij hän sijtä ojennusta ota nijn wetä- 
kön sackoa ensimmäisellä kerralla 8 äyriä, toisella 16 äyriä Hopia 
raha, ja sen päälle istucaan, olis cuca hyvänsä, yhden Sunnuntain 
jalcapuusa. Mutta ios Lapses itzes syy olis pois olemischeen, nijn 
tule Hän Sckoulus asianharain jälken curitetuxi---------- .

Ohjelma sisälsi lisäksi mm. tarkat määräykset päivittäisestä työskente
lystä lukkarinkoulussa: aamupäivä oli varattu ulkolukuun, sitten oli virsi- 
laulutunti ja iltapäivällä harjoiteltiin sisälukua virsikirjasta. Vanhempien 
oli rangaistuksen uhalla hankittava lapsillensa tarpeelliset oppikirjat. Va- 
rattomimmille seurakunta kustansi kirjat köyhäinkassan varoilla.

Vaikka Hanneliuksen ohjelma koskikin ensi sijassa lapsia, ei aikuisiakaan 
unohdettu. Ripillä kävijöitä oli kuulusteltava seurakunnan läsnäol
lessa, ja katekismussaarnoja ja -kuulusteluja tuli järjestää jumalanpalve
lusten yhteydessä. Lopuksi Hannelius uudisti ilmeisesti hyväksi havaitun 
keinon: lukutaito oli avioliittoluvan ehto. "Älköön siis tästedes kukaan 
siinä asiassa vaivatko itseänsä kirkkoherran luo, joka ei tiedä osaavansa 
taitavasti velvollisuuttansa siinä kohden täyttää.” Kauhajokelaistenkin 
oli haettava kuulutus emäkirkolta, jossa kirkkoherra kuulusteli taidot. Ai
van tavatonta ei ollutkaan, että morsian joutui kuulutustenhakumatkalla 
antamaan sulhaselleen tavauksen "tukiopetusta” .10

Pari vuotta Hanneliuksen opetusohjelman julkaisemisen jälkeen Turun 
tuomiokapituli lähetti seurakunnille kiertokirjeen, jossa vaadittiin, että 
lapset oli opetettava lukemaan viimeistään 12 vuoden ikäisinä sekä sisäl
tä että ulkoa. Pappeinkokous yhtyi tavoitteeseen v. 1759, ja sen mukaises
ti ryhdyttiin järjestämään opetusta koko Ilmajoen seurakunnassa._Niitä 
vanhempia, jotka eivät huolehtisi lapsilleen lukutaitoa, uhattiin ensimmäi
sestä laiminlyönnistä 3 kuparitalarin ja toisesta 6 kuparitalarin sakolla. 
Kauhajoella kirkkoherra Hannelius sai kirkonkokouksen vaivoin suostu
telluksi hyväksymään esittämänsä pakkokeinot. Lukkarille seurakunta 
suostui maksamaan 5 kuparitalaria, jos tämä opetti lapsen lukemaan alus
ta asti. Köyhien ei tarvinnut maksaa mitään.11

Usein vaivalloisesti hankittu lukutaito tuli myös säilyttää. Kirkkoherra
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Hannelius julistikin v. 1775 seurakunnalleen, että "kirkonkirjani uudista
misen johdosta” , haluttiin saada selville niin vanhojen kuin nuortenkin 
lukutaito. Yleiseen kuulusteluun varattiin vuosi valmistautumisaikaa. 
Kuulustelun tulos oli ilmeisen hyvä, koska muutaman vuoden kuluttua 
piispa Haartman kiitteli sekä emäseurakunnan että kappeleiden kikkarei
ta hyviksi lastenopettajiksi. Kauhajoella piispan kiitoksen sai lukkari 
Heikki Martinpoika.12

Suurin osa lapsista sai edelleenkin alkuopetuksen kotonaan. Lukkarin
kouluun pantiin vain ne lapset, joiden lukutaidosta vanhemmat eivät pys
tyneet huolehtimaan. Kotiopetuksen taso oli luonnollisesti kirjava, mikä 
ei ollut lukutaidolle eduksi. Tilanteen korjaamiseksi lääninrovasti Hägg 
ehdotti palkattavaksi kylille erityisiä lastenopettajia lukkarin avuksi. 
Kirkkoherran tehtäväksi jäi taivutella emäseurakunnan ja kappelien kir
konkokoukset noudattamaan kristillisen esivallan ehdotusta. Kauhajoella 
lastenopettajan palkkaaminen oli esillä kesällä 1806 pidetyssä kirkonko
kouksessa. Kirkkoherralle ilmoitettiin, että opetusta oli annettu lukkarin
koulussa ja sen lisäksi torppari Erkki Koski oli pyydettäessä opettanut 
vähäistä palkkiota vastaan Kauhajoenkylän lapsia. Useimmat saivat luku
taidon alkeet kuitenkin kotonaan. 60-vuotias torppari Koski oli itse läsnä 
kokouksessa, ja kappalainen Abraham Mellenius todisti, että hän osasi ta
vata ja lukea puhtaasti sekä sisältä että ulkoa, oli elämässään nuhteeton, 
rehellinen ja hyvämaineinen mies. Erkki Koski puolestaan lupasi jatkaa 
opetustyötään, jos häneltä jää siihen aikaa. Kokous kehotti häntä näin 
menettelemään. Kauhajoen kappeliin ei haluttu uutta lastenopettajaa. 
Jonkinlaiseksi myönnytykseksi kirkkoherralle kinkerikunnat lupasivat 
kustantaa köyhimpien lasten opetuksen.13 Tuli halvemmaksi maksaa muu
taman köyhän lapsen opetus Kosken torpparille kuin palkata kappeliin 
uusi lastenopettaja. Virkaa tekevän kirkkoherran Johan Toppeliuksen oli 
tyydyttävä päätökseen.

Lukutaidottomille koitti totuuden hetki uuden kirkkoherran astuttua 
virkaansa. Erik Frosteruksen läsnä ollessa Kauhajoen kirkkoneuvosto ko
visteli 15.11.1807 mm. kahta renkimiestä, koska nämä eivät osanneet sisä- 
lukua. Toinen, "joka ei tuntenut sanaakaan, oli jopa kuin rikollinen paen
nut kinkereiltä” . Isäntä velvoitettiin panemaan renkinsä lukkarinkou
luun; kustannuksista he saivat sopia keskenään. Samaan kokoukseen oli 
kutsuttu eräs itsellinen tyttärineen, mutta kutsutut eivät olleet saapuvilla. 
Kuukauden kuluttua 24-vuotias tytär sai lukutaidottomuudesta jalkapuu- 
tuomion, "jolloin tytärkin vakavoitui” . Samasta syystä sai saman tuomion 
myös Ala-Laturin renki Matti Jaakonpoika.14

Rippikoulu ja kinkerit

Rippikoulusta annettiin ohjeet Turun tuomiokapitulin kirjeessä v. 1740. 
Rippikoulu pohjautui aikaisempaan käytäntöön tutkia ensimmäistä ker
taa Herran ehtoolliselle pyrkiviä nuoria. Ilmajoen seurakunnassa rippi-
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koulua lienee pidetty jo 1730-luvun lopussa.15 Pakolliseksi rippikoulu tuli 
Turun hiippakunnassa v. 1763.

Yksityiskohtaisia tietoja Kauhajoella pidetystä rippikoulusta on niukas
ti. Vuosina 1785—1805 pidetyistä lapsiluetteloista on kuitenkin nähtävis
sä, että useimmat kävivät 1—2 viikkoa kestäneen rippikoulun 15—17-vuo- 
tiaina. Konfirmaatiojuhlaa vietettiin yleensä toukokuussa, muutamina 
vuosina myös huhti- tai kesäkuussa.16 Oppikirjana rippikoulussa käytet
tiin Gezeliuksen katekismusta, mutta kirkkoherrat eivät olleet siihen tyy
tyväisiä. Sekä Gabriel Peldan että Salomon Hannelius laativat Lutherin 
katekismukseen omat kysymykset ja selitykset, joita myös käytettiin rip
pikoulussa. Muutamat lukivat myös Svebiliuksen katekismusta, joka oli 
yleistynyt 1770-luvulta lähtien.17

Lukukinkerien lähtökohtana olivat pappien pitäjälle tekemät ripitys- 
matkat, joiden yhteydessä he keräsivät myös palkkasaataviaan. Papit yö
pyivät retkillään kylissä, olivat "yökunnassa” ja nauttivat kestitystä, jon
ka talot vuorotellen tarjosivat. Kestitykseen osallistuva taloryhmä muo
dosti yökunnan. Kun talojen tarjoama kestitysvero oli ruotsin kielen vään
nöksenä "kinkeri” , muuttui yökunnankin nimi 1800-luvulle tultaessa kin- 
kerikunnaksi. Kun kirkko liitti ripitysmatkoihin lukutaidon kuulustelut, 
alettiin pappien kyläkuntiin tekemiä vierailuja nimittää kinkereiksi.18

Lukukinkerit määrättiin pakollisiksi v. 1680. Kauhajoella niitä lienee 
pidetty 1700-luvun alkupuolelta lähtien. Ruotsin vallan lopulla Kauhajo
ella oli seitsemän kinkerikuntaa, joista yksi kuului Isoonjokeen.19

Seurakunta velvoitti jäsenensä sakon uhalla osallistumaan kinkereihin. 
Käytäntönä oli, ettei ainakaan nuoren väen saanut olla kahta kertaa pe
räkkäin pois kinkereiltä. Poissa olijat kutsuttiin näyttämään lukutaitonsa 
kirkkoon. Kinkereillä käsiteltiin ja keskusteltiin myös kyläkunnan elä
mästä yleensä, tutkittiin riitajuttuja ja nuhdeltiin pahantapaisia. Moni 
poika tulikin kinkereille pelonsekaisin tuntein tai etukäteen rohkaisua 
nauttineena. V. 1810 entinen sotilas Antti Juhonpoika Penti oli juovuksis
sa Rahkossa pidetyillä kinkereillä, mistä hänet haastettiin vastaamaan kä- 
räjille. Renki Heikki Juhonpoika Yli-Halkola taas ei uskaltautunut huono
na lukumiehenä kinkereille lainkaan. Kirkkoneuvosto rankaisi Heikkiä 
yhden sunnuntain jalkapuuistunnalla.20

Kaikkia seurakuntalaisia velvoittavina tilaisuuksina kinkereistä muo
dostui tärkeä aikuiskasvatusmuoto, joka vaikutti monipuolisesti kyläkun
tien tapoihin ja elämään.

Piispantarkastusten myönteiset lausunnot lukutaidosta eivät olleet pelk
kää sanahelinää, sillä 1700-luvun kuluessa kauhajokelaiset oppivat luke
maan. Vuosina 1785—1805 kappalainen Anders Törnudd ja hänen seuraa
jansa merkitsivät ilmeisesti kinkereillä lapsiluetteloon lasten ja nuorten 
lukutaidon ripille pääsyyn asti. Yhdentoista vuoden aikana v. 1795—1805 
luetteloon on merkitty 1 341 lasta, joiden ikä vaihtelee vastasyntyneistä 
pariinkymmeneen vuoteen. Kirkko edellytti lukutaitoa 12-vuotiailta ja si
tä vanhemmilta, joita luettelossa oli 592.
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Kylä 12-vuotiaat 
tai vanhemmat

Heistä
lukutaitoisia

Lukutaito
ko

Päntäne 89 69 77,5
Hyyppä 166 116 69,9
Kirkonkylä 235 183 77,9
Harja 102 74 72,7

Yht. 592 442 74,7

Lähde: KKia IAa 4a lapsiluettelo 1795—1805. Tarkka, Talvitie, Vakkuri, Kangasniemi ja 
Hietakangas puuttuvat tilastosta, koska ne hoitivat kirkolliset asiansa Isollajoella.

Kauhajoen nuorisosta osasi noin kolme neljäsosaa lukea ainakin välttä
västi sekä ulkoa että sisältä. Kylien väliset erot ovat vähäisiä. Hyypän ja 
Harjakylän nuorten lukutaito oli jonkin verran heikompi kuin päntäne- 
läisten ja kirkonkyläläisten, mikä johtui siitä, että kyliin kuului paljon 
kaukaisia torppia, joiden lapset jäivät muita useammin vaille opetusta. 
Kylien välisiä eroja paljon suurempia eroja oli eri talojen välillä. Monissa 
taloissa kaikki nuoret osasivat lukea, mutta oli sellaisiakin, joissa oli 
enemmän lukutaidottomia kuin lukutaitoisia.

Kauhajokelaisilla oli 1700-luvulla luettavanaan suppeahko valikoima 
kirjallisuutta. Vähäisestä suomenkielisestä kirjallisuudesta oli yleisin Raa
mattu ja Virsikirja. Raamattu oli mm. Vakkurissa, Rahikassa, Pentilässä, 
Ikkeläjärvessä, Äijössä ja Toivakassa. Torppari Israel Kyynyllä oli Virsi
kirja ja Uusi testamentti. Vanhaemäntä Greta Heikintytär Haikolan jää
mistöön kuului Siionin juhlavirret ja useita hartauskirjoja, mm. Johan Sa
muel Adamin Jumalalle pyhitetty Sabbatin lepo, Jumalan armovaltakun- 
nan hengellinen ehtoollinen ja Meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuk
sen kärsimisen ja kuoleman tutkistelemus. Rauskan talossa oli Arthur 
Dentin Totisen kääntymisen harjoitus. Mikko Juhonpoika Pukkilalla oli v. 
1808 oikea pieni kirjasto, johon kuului Raamattu, Raamatunhistoria, kol
me virsikirjaa, kolme katekismusta ja suomenkielinen lakikirja.

Lakikirja edustikin ainutta maallista kirjallisuutta kauhajokelaisissa 
kodeissa. Pukkilan lisäksi ainakin Matti Kyynyllä oli suomenkielinen laki
kirja, Ruotsin Waldakunnan Laki Hywäxi luettu ja vastan otettu Herrain 
Päivillä Wuonna 1734. Suomeksi valtakunnan yleinen laki oli julkaistu v. 
1759. Lautamies Tuomas Havusen kirjavarastoon taas kuului Raamatun 
ja Kauniin uskonspeilin ohella myös ruotsinkielinen lakikirja. Kirkossa 
oli hengellisen kirjallisuuden lisäksi kaiken kansan nähtävissä ja luetta
vissa mm. vaikeaselkoisia valtiopäivien päätöksiä, hallitsijan julistuksia 
ja kirkkolaki. Nämä kaikki luettiin myös saarnatuolista.21

Kirjoitustaidon kauhajokelaiset omaksuivat paljon hitaammin kuin lu
kutaidon, eikä se kuulunutkaan kirkon opetustavoitteisiin. Kokonaan tun
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tematon kirjoitustaito ei kuitenkaan rahvaankaan keskuudessa ollut. Jo 
1600-luvun lopussa kirkkoväärti Simo Sipinpoika Iso-Aro kirjoitti itse ti
lit. Hän pystyi kirjoittamaan myös muistion oikeudenkäyntiä varten.22 
Aron talossa kirjoitustaito hallittiin myöhemminkin, sillä Juho Ala-Aro 
valittiin kirkkoväärtiksi v. 1804, koska hän oli "jotenkin kirjoitustaitoi
nen” .23 Aron isäntien kirjoitustaitoon lienee ollut syynä se, että talosta lä
hetettiin muita hanakammin poikia opintielle aina Turun yliopistoon asti.

Uuden vuosisadan alkaessa kirjoitustaito oli edelleenkin vain harvojen 
hallitsema taito. Syrjäkyliä myöten oli kuitenkin talonpoikia, jotka pystyi
vät laatimaan tiedotuksia ja tekemään välttämättömiä muistiinpanoja. 
Keväällä 1808 luettiin Kauhajoen ja naapuriseurakuntien kirkoissa talolli
nen ja oltermanni Joonas Kestin kehittyneellä käsialalla kirjoittama kuu
lutus.24
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Kuulutus
Ala kirjoitetulta on yöllä viime perjantaita vastan Rahkolan Talon 

pihasta Pändänän Kyläsä pois varastettu yxi vaipan ruskija Tamma 
Hevonen rekinensä ja vjelä 2. vaeka suoloja — mainittu Hevonen on
9. vuoden vanha. 9. kortelia korkja. Harja lejckamatoin ja pitkä on 
kaatunut vasemalle puolelle, ilman Kengitä. Krimu Hevosen pääsä 
on ollut kahden kertaisesta mändistä ja krimu varsi myös mändistä. 
Se joka majnitusta Hevosesta, reestä ja räskista sais tiedon, olkon 
hyvä ja lajttakon sen Kauhajoen Pappilahan kunniallista maxoa vas
tan. Kauhajoesta s. 13. p. Maalis K. 1808.

Jonas Kesti
Kylän äldermanni ja Talon isändä
Kauhajoessa.
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Opinkäynti

Ensimmäiset kauhajokelaispojat lähtivät opintielle jo ennen Kauhajoen 
kappeliksi tuloa. Matti Enevaldinpoika Arosta tuli sittemmin Sulvan kap
palainen ja Johannes Canutista, todennäköisesti Knuuttilan pojasta, Saa
rijärven kirkkoherra. 1600- ja 1700-luvun opinkäynnin tarkoitus olikin lä
hes yksinomaan papiston kouluttaminen. Myös useimmat kauhajokelaiset 
koulupojat pyrkivät ja valmistuivatkin papin ammattiin. Kovin monta 
heitä ei ollut, sillä kouluja oli harvassa. 1600-luvun alkupuolella lähin op
pilaitos oli Turun katedraalikoulu. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulu aloitti 
toimintansa 1641, mikä jossakin määrin helpotti pohjalaisten koulutielle 
lähtöä. Uudenkaarlepyyn koulun oppilasluetteloita ei ole kuitenkaan säi
lynyt, joten emme tiedä, onko kauhajokelaisia ollut koulussa. Triviaali- 
koulu siirrettiin v. 1684 Vaasaan, jossa Ruotsin vallan aikana kävi koulua 
toista kymmentä kauhajokelaispoikaa.1

Jo ennen Vaasan triviaalikoulun toiminnan alkamista Kauhajoen kappe
lista lähti koulutielle Sipi Niilonpoika Knuuttila (s. 1626). Sigfridus Nico- 
lai tuli Turun akatemiaan v. 1648, ja isänsä toiveiden mukaisesti hänet vi
hittiin papiksi v. 1653. Tämän jälkeen Herra Sigfridus toimi pari vuotta 
Ilmajoen pitäjänapulaisena, mutta v. 1665 hänet erotettiin papinvirasta. 
Miksi tuomiokapituli näin teki, sitä asiakirjat eivät kerro. Virkaheittona 
Herra Sigfridus Nicolai palasi takaisin kotiinsa Knuuttilaan.2

Sigfridus Nicolai oli useita kertoja käräjillä. Hänen arvossa pidetty 
isänsä lautamies Niilo Knuutinpoika Knuuttila kuoli n. v. 1655, ja hänen 
perinnöstään syntyi pitkällinen riita neljän veljeksen, Matin, Jaakon, 
Kaarlen ja Sigfridin, kesken. Vuonna 1658 Herra Sigfridus Nicolai yhdes
sä veljensä Jaakon kanssa nostatti Kauhajoen miehet hyökkäykseen ra- 
kuunakapteeni Timiä vastaan. Herra Sigfridus sai teostaan ankaran sak
korangaistuksen. Näiden käräjöintien jälkeen Sigfridus Nicolaista ei ole 
asiakirjoissa mainintoja.3

Seuraava opintielle lähtenyt kauhajokelainen oli sittemmin kotiseudul
leen palannut ja sitä pitkään kappalaisena palvellut Jaakko Sigfridinpoi- 
ka Haustramnius (alk. Albilacovius).4

Myös Haustramniuksen kaksi poikaa Martti ja Jaakko tulivat aikanaan 
Turun yliopistoon. Martinus Jacobi Haustramnius toimi sittemmin Vaasan 
triviaalikoulun konrehtorina eli vararehtorina v. 1697—1704 ja isänsä 
kuoltua Lapuan kirkkoherrana. Martinus ehti hoitaa virkaansa vain neljä 
vuotta, sillä isonvihan alkaessa hän pakeni Ruotsiin 1714 ja kuoli siellä jo 
samana vuonna. Nuorempi veli Jacobus Jacobi Haustramnius (synt. toden
näköisesti 1664) opiskeli sekä Turussa että Upsalassa ja toimi Pohjalaisen 
osakunnan kuraattorina. Päätettyään opintonsa hän oli ensin Vaasan kau- 
punginkirjurina ja raatimiehenä sekä myöhemmin lääninviskaalina.5

Haustramniuksen poikien Martin ja Jaakon aikalainen oli Kauhajoen
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Aron talon isännän Simo Sipinpojan opintielle lähettämä poika Simo. Si
mon Ariin, jona hänet myöhemmin tunnettiin, lienee syntynyt v. 1670— 
1675 tienoilla. Turun akatemiaan hän tuli v. 1691 ja valmistui papiksi 
muutamaa vuotta myöhemmin. Ariin tuli Kuortaneen kappalaiseksi v. 
1705, mutta oli jo sitä ennenkin v. 1701—05 toimittanut papin tehtäviä sa
massa kappelissa. Isonvihan aikana Simon Ariin joutui lähtemään pakoon 
ja kuoli tällä matkalla.6

Ensimmäinen Vaasan triviaalikoulun nimikirjasta löytyvä kauhajokelai
nen on Carolus Johannis Rein (s. 27.2.1711), Knuuttilan isännän nimis
mies Juho Heikinpoika Reinin poika. Kalle-poika aloitti koulunsa yhdessä 
Ilmajoen kappalaisen Josef Stenbäckin poikien Laurin ja Tuomaan kans
sa v. 1726. Tulevaisuutta enteilevää oli, että Karl Rein esiintyi kouluaika
na puhujana. Ylioppilas hänestä tuli v. 1730. Papiksi valmistuttuaan Karl 
Rein toimi ensin pitäjänapulaisena Vöyrillä ja Ilmajoella, kunnes pääsi 
kappalaiseksi Vähäänkyröön.7

Karl Reiniä voidaan pitää ensimmäisenä kauhajokelaissyntyisenä runoi
lijana, minkä lisäksi hän oli aikansa merkittävimpiä kansanrunouden tut
kijoita. Ensimmäisen painetun runonsa hän julkaisi v. 1734 opiskellessaan 
vielä Turussa. Runon hän oli riimitellyt Ilmajoen kirkkoherran Anders 
Mennanderin muistoksi. Myös Gabriel Peldanista Rein kirjoitti muistoru
non, samoin Isonkyrön kirkkoherrasta Nicolaus Aejmelaeuksesta. Karl
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Reinin tunnetuin kirjallinen tuote on kuitenkin Laurentius Petrin histori
allisen kronikan ”Ajan-Tieto Suomenmaan menoist ja uskost” jatko-osa, 
joka kertoo runomuodossa Suomen historiaa vuodesta 1690 vuoteen 1752. 
Rein oli kalevalamittaisen runon taitaja ja tuntija. Hän oli luopunut lop
pusoinnuista siitä syystä, "ettei se ole suomalaisen runon oikea laatu” . Ai
kansa etevin suomalaisen runouden tutkija ja Suomen historian isä Hen
rik Gabriel Porthan pitikin Reinin tekemiä havaintoja suomalaisesta kan
sanrunoudesta parhaana opastuksena omiin tutkimuksiinsa.8 Knuuttilan 
talon poika tajusi suomalaisen runouden omaleimaisuuden jo silloin, kun 
vain harvat siihen uskoivat.

Nimismies Juho Rein lähetti Vaasaan toisenkin poikansa. Juho Juhon- 
poika Rein (s. 1716) kirjoittautui triviaalikouluun puolta vuotta myöhem
min syksyllä 1726 kuin vanhempi veljensä. Matrikkelimerkinnän mukaan 
Juho "luki katekismusta ja yritti piirrellä kirjaimia” . Taidot olivat sen 
verran vähäiset, että Juho aloitti koulunsa kirjurin eli apologistan luokal
la. Jo seuraavana vuonna hän kuitenkin erosi koulusta, mutta palasi sinne 
takaisin keväällä 1729. Toisellakin yrityksellä koulu jäi kesken, ja Juho 
Rein palasi Kauhajoen Knuuttilaan, jonka isäntä hänestä aikanaan tuli. 
Kotipitäjässään Juho osallistui moniin luottamustehtäviin toimimalla 
mm. kirkonisäntänä, lautamiehenä ja kestikievarinpitäjänä.9

Vaasan triviaalikouluun lähti varmasti vain yksi puhtaasti talonpoikais
ta syntyperää oleva poika. Vuonna 1745 kouluun kirjoittautui David Jaco- 
bi Arelius (s. 12.3.1729). Latinalaisen nimen taakse kätkeytyi Taavetti Jaa- 
konpoika Aro, joka näin jatkoi Aron talon kouluperinteitä. Kouluun tul
lessaan Taavetti "luki tottuneesti katekismusta” ja pääsi alemman kolle
gan luokalle eli varsinaisen triviaalikoulun ensimmäiselle luokalle. Yliop
pilaaksi Turkuun Arelius tuli v. 1750, ja v. 1763 hänet vihittiin Ilmajoen 
kirkkoherran apulaiseksi. Suurimman osan elämäntyöstään David Arelius 
teki vuodesta 1766 lähtien Nurmon ensimmäisenä kappalaisena. Arelius 
kuoli Nurmossa 7. marraskuuta 1806.10

Jo viisi vuotta aikaisemmin 1740 kirjoitti Vaasan koulun rehtori nimi
kirjaan seuraavat kovin niukat tiedot: "Mathias Arelius, ilmajokelaisen 
talollisen poika, syntynyt 1726, lukee vähemmän tottuneesti katekismus
ta, merkitty apologistan luokalle".11 Onko poika lähtöisin Kauhajoen 
Arosta, ei puutteellisista lähdetiedoista varmasti selviä. Olisi kuitenkin ai
ka outoa, jos kahdelle viiden vuoden välein samasta pitäjästä kouluun tul
leelle pojalle olisi annettu sama sukunimi ilman, että pojilla olisi muuta 
yhteyttä keskenään.

Vuosisadan jälkipuoliskolla korkeampi opinkäynti jäi yksinomaan sää
tyläisten etuoikeudeksi, sillä Taavetti Jaakonpoika Aron jälkeen Kauhajo
elta ei lähtenyt tiettävästi ainuttakaan talonpoikaista poikaa Vaasan kou
luun. Paikkakunnan papit ja Knuuttilan herrasväki sen sijaan lähetti
vät säännöllisesti jälkikasvunsa opintielle. Kuuluisin heistä lienee Kauha
joen pitkäaikaisimman kappalaisen Henrik Hidenin tyttärenpoika Krist- 
frid Ganander (s. 11.11.1741 Haapajärvellä k. 17.2.1790 Rantsilassa), joka
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vietti lapsuudessaan ja nuoruudessaan toistakymmentä vuotta isoisänsä 
pappilassa. Kauhajoelta käsin hän kävi koulunsa 1755—1759, ja isoisäl
tään Kristfrid sai innostuksen kansanrunouteen, sanojen keruuseen, eläin
ten hoitoon ja moneen muuhun suomalaisen kansanperinteen muotoon. 
Leipänsä Gananderkin hankki pappina eri puolilla Pohjanmaata, mutta 
perinteen tallentajana ja Henrik Gabriel Porhanin työtoverina ja esikuva
na hän on saanut pysyvän sijan Suomen kulttuurihistoriassa.

Gananderin oma tuotanto käsittää toistakymmentä teosta, sujuvia kale
valamittaisia runoja, useita muistorunoja mm. "muori-vaaristaan” Henrik 
Hidenistä, satuja, arvoituksia ja uskomuksia. Julkaisujen nimet ovat usein 
hyvin maanläheisiä kuten: Maanmiehen huone- ja kotiaptheeki ja Eläin- 
den tautikirja. Laajinta työtään, kolmiosaista uutta suomalaista sanakir
jaa Nytt finskt lexicon, Ganander ei ehtinyt saada valmiiksi ennen kuole
maansa. Arvokas käsikirjoitus saatettiin painokuntoon vasta 1930-luvul- 
la. Toinen myöhemmälle tutkimukselle tärkeä teos oli kansan uskomuksia 
käsitellyt Mythologia Fennica, joka ilmestyi Porthanille omistettuna v. 
1789.12

Krisfrid Gananderin veli Jakob Ganander kävi myös Vaasan koulua, 
mutta ei jaksanut yliopistoon saakka. Elämäntyönsä hän teki kauppiaana 
Vaasassa.13

Kappalainen Anders Törnudd lähetti poikansa Mathias Törnuddin kou
luun vasta 18-vuotiaana v. 1793. Matin pohjatiedot olivat kuitenkin niin 
vahvat, että hänet kirjoitettiin suoraan ylimmälle eli rehtorin luokalle. 
Vuoden kuluttua hän siirtyi jo Turkuun, missä opiskeli papiksi ja suoritti 
maisterin tutkinnon v. 1798. Mathias Törnudd kuoli Temmeksen kappalai
sena v. 1823.14

Knuuttilan talosta lähtivät 1700-luvun lopulla koulutielle manttaaliko- 
missaari Olof Inbergin pojat Jakob (s. 7.7.1767 Ahlaisissa) ja Salomon (s. 
22.7.1769 Ahlaisissa). Molemmat tulivat Vaasan kouluun 1781 ja siirtyivät 
sieltä 1788 Turun yliopistoon. Salomon Inbergistä tuli maanviljelijä isän
sä kotipitäjään Ahlaisiin; Jakob toimi Vaasan läänin eteläisen osan maa- 
viskaalina ja asui Kauhajoen Knuuttilassa vuoteen 1815 saakka.15

Kauhajoelta käsin lähti koulutielle vuosina 1627—1809 kaikkiaan neljä
toista poikaa. Näistä neljä, Sigfrid Nicolai ja Simon Ariin sekä Mathias ja 
David Arelius, olivat talonpoikaista syntyperää. Aron talon panos on huo
miota herättävän voimakas. Muut kymmenen poikaa olivat enemmän tai 
vähemmän säätyläisiä. Useimmat pääsivät koulunkäyntinsä tavoitteeseen 
eli valmistuivat papiksi. Suuria pappissukuja he eivät kuitenkaan synnyt
täneet. Vain Albilacovius — Haustramniukset toimivat pappeina usean su
kupolven ajan. Knuuttilan isännäksi palasi kaksi koulua käynyttä, millä 
talon keskeisen aseman vuoksi oli oma merkityksensä Kauhajoen kehityk
selle. Suorastaan mairittelevalta tuntuu se, että 1700-luvun harvaan asut
tu kappeliseurakunta toimi ponnistuslautana ja virikkeiden antajana kah
delle aikansa eturivin tiedemiehelle: Karl Reinille ja Kristfrid Gananderil- 
le.
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Köyhien ja vaivaisten hoito

Menneinä vuosisatoina köyhät ja vaivaiset eli henkilöt, jotka eivät itse 
kyenneet huolehtimaan toimeentulostaan, jäivät pääasiassa kirkon ja 
yksityisten kristillisen lähimmäisenrakkauden ja huolenpidon varaan. Jo 
vuoden 1686 kirkkolaki määräsi, että kunkin seurakunnan on huolehditta
va omista vaivaisistaan. Miten asia käytännössä hoidettaisiin, jäi kunkin 
seurakunnan päätettäväksi. Yleisimmin seurakunnat käyttivät vaivais- 
huollossaan kahta tapaa: köyhäinruotuja ja köyhäinhoitokassan avustuk
sia.

Kauhajoella, kuten koko Ilmajoen seurakunnassa, oli köyhäinhoito jär
jestetty ruotujaon pohjalle jo ainakin vuonna 1719, jolloin se mainitaan 
lääninrovastin tarkastuksessa. Kolme taloa huolehti aina yhdestä köyhäs
tä, mutta jos talot olivat varakkaita, saattoi hoidokkeja olla ruodussa use
ampiakin. Ruodut oli muodostettu talojen keskinäisillä sopimuksilla, mut
ta tarkempia tietoja näistä ei ole isonvihan rauhattomilta vuosilta säily
nyt.1

Vuonna 1750 piispantarkastuksessa todettiin Kauhajoella olevan neljä 
köyhäinruotua, joten ruotujen koko oli isonvihan ajoista kasvanut ja luku
määrä laskenut.2 Uusi vaivaisruotujako tehtiin vuonna 1759. Kauhajoki 
jaettiin yhdeksään seitsemän talon ruotuun, joilla kullakin oli kerral
laan yksi hoidokki. Ruotujen lukumäärää voitiin tarpeen mukaan muutel
la, mutta koko 1700-luvun ruotujako säilyi muuttumattomana.3

T a u lu k k o  45 . K a u h a jo e n  v a iv a is r u o d u t  v. 1759

ruotu
ruotu

ruotu

ruotu

ruotu

ruotu

ruotu

ruotu
ruotu

n:o 1. Uuro, Tarkka, Puska, Kaarlela, Käyrä, Pentilä ja Möykky 
n:o 2. Keturi, Rahko, Halko, Nirva, Kyyny, Yli-Kokko ja Ala-Kok

ko
n:o 3. Vakkuri, Muurahainen, Kauhajärvi, Kiviluoma, Juoni, Pant

ti ja Könnö
n:o 4. Frantti, Nummijärvi (kestikiev.), Hienola (nyk. Nummijoki), 

Nummikoski, Rahikka, Havunen ja Yli-Koski 
n:o 5. Teevahainen, Yli-Korhonen, Ala-Korhonen, Seppänen, Pii

pari, Rauska ja Yli-Heikkilä
n:o 6. Ala-Heikkilä, Ala-Koski, Yrjänäinen, Yli-Pukkila, Ala-Puk- 

kila, Laurunen ja Panula
nro 7. Pappila, Knuuttila, Filppula, Mattila, Aro, Ikkeläjärvi ja 

Koivuniemi
nro 8. Eno, Ikkelä, Kaura, Turja, Marttila ja Äijö 
nro 9. Kohlu, Kalalahti, Laturi, Sorvari, Toivakka, Yli-Harja ja 

Ala-Harja

Lähde: KKiA IC 2 vaivaisruodut 1759 s. 354—356
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Ruotujen hoidokit määrättiin kirkonkokouksissa hakemusten perusteella. 
Kun ruotu vapautui, otettiin uusi hoidettava tilalle. Tällä tavoin vaivais- 
ruoduissa sai 1700-luvun jälkipuoliskolla huollon n. 50 henkilöä. Vaivai
sista oli suurin osa yksinäisiä vanhoja naisia, joille kukaan ei ollut maksa
massa syytinkiä; entisiä sotilaita oli muutamia, samoin itsellisiä. Nuoret 
ruotivaivaiset olivat yleensä joko sairaita tai orpoja. Esimerkiksi vuosina 
1759—1800 hoidettiin Kauhajoen kuudennessa ruodussa seuraavat kuusi 
henkeä: vanha leski Riitta Tuomaantytär 1759—63, vanhapiika Maria Ma- 
tintytär 1763—66, vanhapiika Liisa Heikintytär 1770—79, vanhapiika 
Vappu Matintytär 1782—83, vanhapiika Marketta Juhontytär 1784—96 ja 
sokea poika Juho Tapaninpoika 1797—.4

Silloin tällöin ruotu jäi vapaaksi ilman hoidokkia. Vapaat ruodut mää
rättiin maksamaan köyhäinhoitokassaan 2 kappaa rukiita ja 2 kappaa oh
ria vuodessa. Toisinaan taas avuntarvitsijoita oli enemmän kuin hoito
paikkoja. Suomen sodan aikana oli kolmeen avoinna olleeseen ruotuun 
peräti 12 hakijaa, jotka kaikki olivat "hyvin köyhiä ja avun tarpeessa” . 
Heistä puolet oli lapsia. Tilanteen vaikeutta kuvaa hyvin se, että mm. so
kea itsellismies jäi ilman ruotua.5

Ruotujen velvollisuutena oli huolehtia hoidokkinsa ruokkimisesta ja 
asunnosta sekä ruotivaivaisen kuollessa hänen hautauksestaan. Isäntä oli 
vastuussa myös ruotilaisensa lukutaidosta. Vaivainen puolestaan asui 
muutaman päivän kerrallaan kussakin ruotunsa talossa, joskus jatkuvasti- 
kin samassa talossa ja osallistui voimiensa mukaan talon töihin.6

Vaivaisruotujen ohella köyhiä autettiin myös köyhäinhoitokassasta jaet
tavilla pienillä avustuksilla. Viimeistään isonvihan ajoista alkaen Kauha
joella kartutettiin kassan varoja mm. vaivaistukin avulla. Tukki tuotti 
esim. vuosien 1713—22 aikana yhteensä 4 talaria kappelin vähäosaisim- 
mille.7 Köyhäinkassan varat koottiin periaatteessa vapaaehtoisina avus
tuksina, mutta jo 1698 kerjäläisasetuksessa määrättiin erilaisia maksuja 
köyhien ylläpitämiseksi. Vakiintunut tapa oli kerätä rahaa ristiäisissä, 
häissä, hautajaisissa ja muissa kirkollisissa tilaisuuksissa. Silloin tällöin 
kannettiin kirkossa myös kolehti pitäjän köyhille. Valtiovalta puolestaan 
julkaisi 1700-luvun kuluessa lukuisia asetuksia ja määräyksiä, joitten rik
komisesta maksettava sakko meni osaksi tai kokonaan vaivaiskassalle. 
Kuninkaallisella päätöksellä vuodelta 1731 määrättiin, että ne, jotka viet
tivät maaseudulla häitä enemmän kuin kaksi päivää, joutuivat maksa
maan kirkolle ja köyhille sakkoa yhden hopeatalarin. Vuoden 1734 laissa, 
sen naimiskaaressa, taas säädettiin, että ennen vihkimistä vuodeyhteyttä 
pitäneitten kihlakumppanien oli molempien maksettava sakkoa kymme
nen talaria köyhien hyväksi. Tämäntyyppisiä määräyksiä annettiin köy
häinhoidon tueksi vähän väliä; menetelmä oli ilmeisesti tuottoisaksi ha
vaittu.

Kruunun säädösten lisäksi Kauhajoella oli muitakin keinoja köyhäin
kassan kartuttamiseksi. Vuonna 1787 kirkonkokous päätti, että ruotivai
vaisen perintö jää kassalle eikä omaisille, ja viimeistään vuodesta 1805 al-

379



käen vapaat ruodut maksoivat vaivaiskassaan aikaisemmin mainitut 4 
kappaa viljaa vuodessa.8

Eri tavoin hankittuja rahoja kertyi kirkon vaivaiskassaan vuosien kulu
essa huomattava summa. Vertailun vuoksi esitettäköön tässä Ilmajoen seu
rakunnan ja kappelien rahavarat vuodelta 1780. Köyhäinkassan lisäksi oli 
olemassa myös kirkonkassa ja viinikassa. Kauhajoen köyhäinhoitokassa 
kesti hyvin vertailun naapurikappeleiden kassoihin, kuten seuraavasta nä
kyy:

T a u lu k k o  46. K i r k o n  v a r a t  v . 178 0  p a n k in  r ik s e in ä  ja  k il l in k e in ä

kirkonkassa
Ilmajoki 1788: 24 1/2
Kurikka 585: 7 1/2
Jalasjärvi 392: 30
Alavus 84: 29
Kauhajoki 241: 9

viinikassa köyhäinkassa
72: 21 849: 2 1/2
30: 31 243: 1
23: 22 151: 30

— 28: 19
51: 20 202: 6 1/2

Lähteet: VMA IKiA mf 424, piispantarkastusptk. 1780; Liakka 1934 s. 468.

Köyhäinkassasta annettiin avustuksia pääasiassa sellaisille vähäosaisille, 
joita ei voitu sijoittaa ruotuihin. Kun v. 1808 oli ruotuihin hakijoita enem
män kuin voitiin sijoittaa, kirkonkokous lupasi tukea ilman ruotua jäänei
tä kassan varoilla "mahdollisuuksien mukaan” . Kovin suuret nuo mahdol
lisuudet eivät olleet.9

Säilyneistä tiedoista päätellen Kauhajoella oli köyhäinruotuja 1700- 
luvulla yleensä riittävästi. Yhdeksästä ruodusta oli lähes aina joku vapaa
na, vuosisadan päättyessä useitakin. Ruotuja olikin naapureihin verrattu
na runsaasti, sillä Ilmajoellakin oli vain 13 ruotua, Kurikassa kuusi, Jalas- 
järvellä neljä ja Alavudella ainoastaan kolme ruotua.10 Kauhajoen köy
häinhoitoa voidaankin pitää tuon ajan oloihin nähden kohtuullisen hyvin 
järjestettynä. Suomen sodan jälkeen tilanne vaikeutui selvästi: ruotuja ei 
enää riittänyt kaikille, eikä köyhäinkassan varat kasvaneet tarvitsijoiden 
määrää vastaavasti.
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Suomen sota ja Kauhajoen kapina

Kauhajoki sodan jaloissa

Vuosina 1808—09 käydyn Suomen sodan aikana Kauhajoki kärsi sekä ai
neellisia että inhimillisiä menetyksiä enemmän kuin koskaan aikaisem
min. Sota oli seurausta Ranskan keisarin Napoleon Bonaparten ja Venä
jän keisarin Aleksanteri I:n yrityksistä saada Ruotsi-Suomi painostettua 
lopettamaan kaupankäynti Englannin kanssa. Englanti oli tuohon aikaan 
Ranskan pahin vastustaja ja samalla Ruotsi-Suomen suurin tervan ostaja. 
Venäjä taas oli Ranskan liittolainen ja sai tehtäväkseen Ruotsi-Suomen 
taivuttamisen Englantia vastaan. Kun neuvottelut eivät auttaneet, mars
sitti Aleksanteri I joukkonsa Suomeen, jonka Napoleon oli luvannut Venä
jälle palkinnoksi Ruotsin käännyttämisestä omalle puolelleen.

Sota alkoi 21. helmikuuta 1808. Kevään aikana venäläiset etenivät 
Etelä-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle. Siikajoella käydyn voittoisan tais
telun jälkeen venäläisten oli peräännyttävä Etelä-Pohjanmaalle Kauha
joen ja Alavuden seuduille saakka. Syyskuussa alkoi suomalaisten toinen 
marssi pohjoiseen. Taistelut päättyivät 19. marraskuuta Olkijoen sopi
mukseen, jonka mukaan Ruotsi-Suomen armeijan oli peräydyttävä Ruot
sin puolelle. Rauhansopimus tehtiin Haminassa seuraavana syksynä. Suo
mi liitettiin autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän valtakuntaan. 
Vuosisatoja kestänyt yhteys Ruotsiin oli katkennut.

Kesän ja syksyn aikana 1808 Kauhajoki joutui edestakaisin vaeltavien 
armeijaosastojen läpikulku- ja kohtauspaikaksi: täällä käytiin viisi taiste
lua. Kauhajokelaiset talonpojat nousivat itsekin kapinaan venäläisiä vas
taan, mistä seurasi ankara kosto ja hävitys.

Sodan alkuvaiheet Kauhajoella

Jo ennen venäläisten hyökkäystä tiedettiin Pohjanmaalla, että sota on to
dennäköisesti edessä. Kokemäenjoen perkauksissa työskennelleet ruotuso- 
tilaat komennettiin kotiinsa jo syksyllä 1807. Tilanne oli jännittynyt, ja 
huhut levisivät sotilaiden mukana varmaan myös Kauhajoelle. Lopullinen 
varmuus sodan alkamisesta saatiin kuitenkin vasta helmikuun 10. päivä
nä 1808, kun Vaasan läänin maaherra Vanberg luki ylipäällikön kuulu-
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tuksen odotettavissa olevasta hyökkäyksestä. Samaan aikaan aloitettiin 
sotaväen varustaminen: jokaisen ruodun oli toimitettava sotilaalleen vä
hintään kolme leiviskää tuoretta ja puolitoista leiviskää kuivaa leipää se
kä ”särwinkalua lihasta, fläskistä eli silakoista; niin että sotamiehet mah- 
daisivat tervennä tulla sijhen paikkaan, kusa heidän miehuullisuudensa 
tulee koeteltavaxi” . Kaikkien sotilaiden oli heti palattava rykmentteihin- 
sä. Pohjanmaan puolustuksesta vastasi Pohjanmaan rykmentti, joka hel
mikuun lopulla 1808 lähti marssille kohti etelää, sekä sodan alkaessa 
muodostettu maineikas Vaasan rykmentti.1 Mainittujen rykmenttien mu
kana alkoi myös 34 kauhajokelaisen ruotumiehen sota.2

Tuskin Pohjanmaan rykmentti oli ehtinyt aloittaa marssinsa vihollista 
vastaan, kun uusi, mutta suomalaisille ennestään tuttu armeijan ylipääl
likkö, kenraali Mauriz Klingspor päätti saamiensa ohjeiden mukaisesti pe
lastaa Suomen armeijan marssittamalla sen takaisin Pohjanmaalle. Pää
osasto kulki rannikkotietä Vaasan ja Uudenkaarlepyyn kautta; C. J. Ad- 
lercreutzin joukot taas perääntyivät Jalasjärven—Kurikan—Ilmajoen— 
Seinäjoen ja Lapuan kautta Härmään ja Uuteenkaarlepyyhyn.3

Kauhajoki säilyi tässä vaiheessa perääntyvien suomalaisjoukkojen ja 
heidän takaa-ajajiensa tuomilta rasituksilta, koska pitäjä jäi syrjään ar- 
meijaosastojen kulkureiteistä. Kauhajokelaiset joutuivat huolehtimaan 
vain muutamista kuljetuksista Karvialta Nummijärven kautta Lapväär- 
tiin tai Kurikkaan.4

Mielialat olivat Pohjanmaalla ja ilmeisesti myös Kauhajoella armeijan 
perääntymisen vuoksi katkerat. Rahvas oli monin paikoin valmis nouse
maan "nuijasotaan” ; Klingsporin johtama armeija ei kuitenkaan ollut ha
lukas ottamaan tarjottua apua vastaan, saatikka sitten tukemaan talon
poikien oma-aloitteista taistelua maakuntansa puolustamiseksi. Pohjan
maa oli jätettävä kiltisti venäläisille.5

Kevään kuluessa oli kahden armeijan ruokkiminen ja kyyditseminen 
tullut Pohjanmaan talonpojille varsin kalliiksi. Vaikka Vaasan läänin 
maaherra Vanberg sanoikin sotaväen vaatimuksia kohtuuttomiksi, hän pi
ti niitä myös välttämättöminä; ja sotilaat ottivat siviiliväestöltä minkä 
tarvitsivat. Kansan mielialat alkoivat taas katkeroitua. Ylipäällikkö 
Klingsporkin kehotti nyt rahvasta vastustamaan venäläisten määräyk
siä ja tekemään vihollisille vahinkoa.6

Pohjalaisrahvaan mieliä ärsytti kovin venäläisten julistus Suomen liittä
misestä Venäjän valtakuntaan 8. päivänä toukokuuta 1808. Vaikka Suo
men armeija oli vielä lyömättä, venäläiset alkoivat vaatia valloittamiensa 
alueiden asukkailta uskollisuudenvaloja. Väestön niskoittelusta johtui, et
tä venäläiset tyytyivät vaatimaan valaa rangaistuksen uhalla vain pitäjä
läisten edustajilta. Toukokuun lopulla Venäjän armeijan ylipäällikkö ken
raali Buxhoewden taas määräsi kaikki talonpoikien hallussa olevat aseet 
takavarikoitaviksi. Kansan vastarinta-aikeet olivat siis tulleet venäläisten 
tietoon.7

Valanvannontatilaisuudet tuottivat venäläisille harmia. Kansa jäi niistä
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H e ik k ilä  180 8

pois, ja papit saivat useissa seurakunnissa yksin vannoa uskollisuutta Ve
näjän keisarille. Vain Suur-Ilmajoella seurakuntalaisten osallistuminen 
valatilaisuuksiin oli runsasta. Silti vastahakoisiakin oli. Niinpä Kauha
joen merkkimiehistä Inbergin herrasväki oli juuri tuolloin "matkoilla” ja 
lautamies Tuomas Havunen oli "transportissa” . Lautamies Matti Kokko 
ei ilmoittanut mitään syytä valatilaisuudesta pois jäämiseen.8

Huhtikuussa 1808 suomalaiset kävivät voittoisan taistelun Siikajoella ja 
hidas eteneminen kohti etelää ja Pohjanmaata alkoi. Sotatapahtumat lä
henivät myös Kauhajokea.

Kesäkuun aikana ilmestyi Kauhajoelle pohjoisesta perääntyviä Venäjän 
armeijan yksiköitä. Paikkakunnalla liikkui sekä kenraali Demidovin jouk
koja että kenraali, kreivi Orlov-Denissovin kasakoita. Sotatilaan kuuluva
na voidaan pitää sitä, että sotilaat silloin tällöin ottivat matkan varrella 
olevista taloista ilman kuittausta viljaa ja eläimiä. Talollinen Taneli An
tinpoika Kuutilta Demidovin sotilaat veivät kesäkuun alussa 4 kappaa 
ruisjauhoja, Iso-Aron leskiemännältä Vappu Juhontyttäreltä sama joukko- 
osasto vei voita, juustoja, ohria ym. Voita vietiin myös torppari Matti Ju- 
honpoika Pantilta.9

Venäläiset tarvitsivat myös kyydityksiä. Luutnantti Schermentin joukot 
tarvitsivat sitä varten torppari Israel Taavetinpoika Kokon hevosen; talol
linen Jaakko Rahikka kyyditsi venäläisiä Lapväärtiin, ja torppari Matti 
Tuomaanpoika Ikkelä ajoi hevosella Filppulasta Ylistaron Torkkolaan, 
jonne kertyi matkaa 6 1/2 peninkulmaa. Kesäkuun 21. päivänä Ilmajoelta 
Kristiinaan matkannut venäläinen kuriiri otti talollinen Joonas Simonpoi- 
ka Kestiltä 4-vuotiaan ruskean hevosen ja kärryt.10

Edellä kuvatuista omavaltaisuuksista huolimatta tilanne oli Kauhajoel
la vielä kesäkuun alkupuolella rauhallinen. Kesä—heinäkuun vaihteessa 
väkivaltaisuudet kuitenkin nopeasti lisääntyivät. Jo kesäkuun 30. päivänä 
venäläiset murhasivat Kiviluoman pojan Topiaksen, joka oli toiminut suo
malaisten joukkojen viestinviejänä. Juho Filppula koki saman kohtalon 
paria päivää myöhemmin.11

Heinäkuun 4. päivänä kreivi Orlov-Denissovin kasakat veivät talollisel
ta Juho Matinpoika Nummijärveltä voita, leipää, 4 kannua viinaa, lihaa, 
3-vuotiaan sian ja lehmän. Ovet ja ikkunat rikottiin. Lopuksi kasakat 
polttivat talon kaksi riihtä, puodin, kaksi olkilatoa ja tallin. Samoin kävi 
Juho Jaakonpoika Juonen kirkkotallille.

Kenraalimajuri von Kniper marssitti joukkojaan heinäkuun alkupäivinä
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Nummijärveltä Lapväärtiin, jolloin useista taloista vietiin hevonen ja eri
laista irtaimistoa. Mm. Tuomas Matinpoika Kokon 4-vuotias musta ori, 
kärryt ja siiat katosivat, Matti Matinpoika Piiparilta meni niin ikään he
vonen ja kärryt sotilaiden mukana Lapväärtiin. Mikko Juhonpoika Pukki
lalta vietiin lisäksi 15 lammasta. Nälkä lienee v. Kniperin joukoilla ollut 
myös Matti Juhonpoika Rahikan talon kohdalla, koskapa hevospelien li
säksi ottivat neljä lehmää, härän ja 15 lammasta sekä viljaa ja kalaa.12

Kauhajoki oli sotatoimialuetta jo kesä—heinäkuun vaihteessa.

Kauhajoen kapina

Suomalaisten voitto Siikajoella ja sen jälkeen alkanut eteneminen kohotti
vat mielialoja kautta Pohjanmaan. Kansannousuja suunniteltiin etenkin 
ruotsinkielisissä rannikkopitäjissä mm. Närpiössä. Suomenkielisen Poh
janmaan kapinointi tapahtui lähinnä kauhajokelaisten toimesta.13

Tapausten kulusta Kauhajoella on Jalasjärven kappalaisen poika Oskar 
Blomstedt kirjoittanut 1850-luvun lopulla muistitietoihin perustuvan tut
kielman Kapina Kauhajoella. Teoksessaan Blomstedt kuvaa tarkasti ja vä
rikkäästi heinäkuun 1808 tapahtumia Kauhajoella. Tekijä on ajoittanut 
kapinan ja kostotoimet Lapuan taistelun jälkeiseen viikonvaihteeseen
15.—18.7.1808. Muistitiedot ovat kuitenkin usein pettäviä; niin tässäkin 
tapauksessa. Keskeisten tapahtumien ajankohdat selviävät tarkasti kirjat
tuina Kauhajoen kirkonarkiston kuolleitten ja haudattujen luetteloista se
kä Buxhoewdenin kokoelmista. Arkistolähteiden mukaan Kauhajoen kapi
na ja sitä seuranneet kostotoimet tapahtuivat jo 8.—12.7. Tämä merkitsee 
sitä, ettei Kauhajoen kapina ollut seurausta Lapuan taistelun (14.7.) me-
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nestyksestä, vaan syyt olivat jossakin muualla.14
Sodan alkuvaiheissa Suomen armeija oli vastustanut kansannousuja, 

mutta kesän tullessa ja kapinamielialan levitessä armeijankin keskuudes
sa alkoi esiintyä kapinointia tukevia mielipiteitä. Närpiöläisten kapina- 
hankkeet saivat kannatusta. Kenraalimajuri J. Fr. Aminoff ei luottanut 
sotilaiden kykyihin maan pelastamiseksi, vaan korosti kansannousun mer
kitystä. Kohdekin oli selvä: piti tuhota venäläisten Ilmajoen Hannukselas- 
sa oleva, Viaporin antautumisen yhteydessä venäläisille joutunut muona- 
varasto. Odotettavissa oli, että varasto siirrettäisiin pohjoisesta etelään 
etenevien suomalaisjoukkojen edeltä pois. Venäjän armeijan marssisuun- 
nasta voitiin päätellä, että muonavarasto kuljetettaisiin Kurikan ja Kau
hajoen kautta Lapväärtiin. Matkalla varasto olisi tuhottava armeijan ja 
talonpoikien yhteisvoimin. Lähin suomalainen armeijaosasto oli tuolloin 
majuri Carl von Otterin johtamana Isossakyrössä, josta se voisi antaa apu
aan.15

Kauhajoella oltiin myös tietoisia rannikkoseudun kapinaliikkeistä, sillä 
"rajusti raivoava kapinahenki oli lähettänyt hyökkäyksiänsä” Kauhajoel
lekin.16

Heinäkuun alkupäivinä ilmestyi Ilmajoen seuduille jurvalainen Jaakko 
Sarvela. Hän kertoili varsin suurista urotöistä Närpiössä; oli ollut itsekin 
mukana. Kolmesataa kasakkaa oli tapettu, ja varastoja ryöstetty. Kuka
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Sarvelan oli lähettänyt tapahtumista selostamaan, ei ole selvinnyt. Joka 
tapauksessa tiedot kohottivat kansan itsetuntoa, mikä lienee ollut tarinoi
den tarkoituskin. Sarvelalla oli toki enemmänkin asiaa: venäläisten vilja- 
ja leipäkuormasto oli kuljetuksen aikana tuhottava. Ilmajokelaiset eivät 
olleet kovin innokkaita ryöstöhankkeeseen, mutta yrityksen johtomiehiä 
silti löytyi. Sarvela jättikin suunnitelman toteutuksen Peuralan isännän, 
f il. kand. Salomon Hanelleksen ja pitäjän nimismiehen Adam Qvistin hoi
dettavaksi. Kauhajoelta tuli mukaan Ala-Knuuttilan isäntä Johan Gustaf 
Inberg. Hän oli alustalaisineen jo kerran aikaisemmin vanginnut venäläi
sen lähettiupseerin ja toimittanut Suomen armeijan käsiin. Närpiöläisten 
kertoman mukaan juuri Inberg lähetteli kapinan yllytyskirjeitä naapuri
kuntiin. Joidenkin tietojen mukaan rahvas ei Kauhajoellakaan ollut kovin 
innostunutta kapinaan, vaan lähti mukaan "muutamien pitäjän herras
miesten yllytyksestä” .17

Heti kun Hanelles ja Qvist saivat tiedon venäläisten muonavaraston 
siirtämisestä, he lähettivät Ilmajoen, Kurikan ja Kauhajoen talonpojille 
kirjalliset käskyt kuormaston ryöstämisestä. Määräystään he tehostivat 
uhaten hirttää jokaisen, joka ei tottelisi, omaan porttiinsa! Käskykirje lu
ettiin mm. Kauhajoen kirkossa. Uhkauksista huolimatta ilmajokelaiset ei
vät ottaneet käskyä täydestä, vaan pysyttelivät kotosalla. Sitä innokkaam
pia olivat sitten kurikkalaiset ja ennen kaikkea Kauhajoen miehet. Kapi- 
napäällikkö Hanelles oli käynyt pyytämässä myös sotaväkeä avuksi Isos- 
sakyrössä olevalta von Otterilta. Yhtyneiden talonpoikaisjoukkojen ja so
tilaiden piti suunnittelmien mukaan ottaa venäläisten leipä- ja viljakuor
masta vastaan Kurikan ja Kauhajoen rajamailla.18

Venäläiset lähtivät kuormastoineen liikkeelle Ilmajoen Hannukselasta 
torstaina 7.7.1808. Pääkuormastoon kuului n. 70 hevoskuormaa, saattaji
na oli 50 sotilasta. Majuri von Otterin sotilaat eivät olleet vielä saapuneet
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talonpoikien avuksi, ja niin nämä joutuivat liian vähälukuisina seuraa
maan sivusta, miten kuormasto rauhassa kulki Kurikasta kohti Kauhajo
kea ja Kristiinaa. Ryöstö jäi tekemättä.19

Venäläisten jälkikuormasto, johon kuului 13 kuormaa vartijoinaan up
seeri ja kymmenen miestä, lähti liikkeelle myöhemmin samana päivänä, 
torstaina 7:ntena heinäkuuta. Saattue joutui yöpymään heti Kauhajoelle 
saavuttuaan Harjan talossa. Päivän kuluessa ryöstöön varustautuneita ta
lonpoikia oli kerääntynyt Harjankylään yhä enemmän, ehkä noin sata 
miestä, ja nyt heille tuli tilaisuus toteuttaa aikeensa. Aseistus oli puutteel
linen, mutta viikatteen teräkin saattoi olla varsin tehokas. Yön aikana 
Kauhajoen isännät päästivät kuormaston vetoon varatut hevosensa kar
kuun. Kun venäläiset alkoivat aamulla vaatia uusia hevosia, talonpojat 
hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Syntyneessä kahakassa yksi venäläinen 
haavoittui kuolettavasti. Hänkin pääsi vielä muiden venäläisten mukana 
pakenemaan pari virstaa Kauhajoen kirkolle päin Laturiin saakka. Siellä 
haavoittunut jätettiin erääseen luhtalatoon, josta hänet myöhemmin löy
dettiin kuolleena.20

Ryöstön johtajat Hanelles ja Qvist seurasivat kahakkaa perimätiedon 
mukaan Toivakan nurkan takaa ja tulivat esille vasta, kun vaara oli ohi. 
Leipävaraston he piilottivat Harjan talon aittaan.21

Pian kuormaston ryöstön jälkeen Harjankylään ratsasti 15 kasakkaa 
matkallaan Karvialle. Vaikka kauhajokelaisten ilo ryöstön onnistumisesta 
olikin ylimmillään ja viina virtasi, ryöstäjien onnistui kuitenkin salata ve
näläisiltä tekonsa ja kasakat ratsastivat rauhassa kirkonkylään. Siellä ih
miset luulivat heitä ensin suomalaisiksi, mutta huomattuaan erehdyksen
sä säikähtivät niin, että piiloutuivat, kunnes ratsut katosivat näkyvistä.22

Kasakoita seurasi ilmajokelaisten ja seinäjokelaisten miesten rempseäs- 
ti esiintyvä n. 300—400 miehen joukko Tuomas Upan johdolla Ilmajoen 
Västilään. Kuultuaan kuormaston ryöstön jo tapahtuneen suurin osa mie
histä palasi takaisin. Vain vähäinen joukko jatkoi matkaansa Kauhajoel
le, jossa heitä odottivat uuden kahinat.

Venäläisten pääkuormasto oli jostakin syystä joutunut palaamaan Kari- 
joelta takaisin Kauhajoelle päin. Mahdollisesti kuormastoa oli vastassa 
Karijoellakin sotaväeksi luultu talonpoikaisjoukko. Joka tapauksessa tie
to kuormaston liikkeistä tuli Kauhajoelle, josta miesjoukko lähti venäläi
siä vastaan. Parjakannevan kohdalla talonpojat repivät puron yli johta
van sillan ja katkaisivat näin tien. Virkaheiton kopraalin Akermanin joh-
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tamat miehet jäivät odottamaan kuormaston tuloa. Keskiyön aikaan saa
pui kuormasto. Syntynyt laukaustenvaihto jäi lyhyeksi, sillä talonpojat 
lähtivät kopraalinsa johdolla pakoon.23

Venäläiset korjasivat rikotun sillan ja jatkoivat matkaansa kirkonkylän 
kautta kohti Karviaa. Mutta rauhassa kuormastoa ei päästetty menemään 
vieläkään. Kauhajoen ylityskohdassa venäläistä kolonnaa oli taas vastas
sa aseistautunut miesjoukko. Silta oli nytkin revitty rikki, mutta kuormas
ton etenemistä ei silti pystytty estämään. Taistelussa saivat surmansa ve
näläinen upseeri ja pakoon yrittänyt talonpoika, joka ammuttiin viljapel
toon. Silta kunnostettiin, ja kuormastoa kevennettiin polttamalla siitä osa 
yhdessä Laurusen kohdalla olleiden halkopinojen kanssa. Tämän jälkeen 
venäläiskuormasto eteni Nummijärven kautta Karvialle. Siellä lähinnä Jo
han Gustaf Inbergin yllyttämät talonpojat hyökkäsivät kuormaston kimp
puun, mutta mainittavia tuloksia ei ollut. Huonosti johdettujen ja vielä 
huonommin aseistettujen talonpoikien yritykset venäläisten muonavaras- 
ton ryöstämiseksi päättyivät tähän, ja kapinoitsijat palasivat koteihinsa.24

Talonpojat eivät yrityksistään huolimatta olleet pystyneet pidättele
mään kuormastoa tarpeeksi kauan. Isostakyröstä von Otterin osastosta 
avuksi tulleet kapteeni Ugglan johtamat sotilaat ja heihin liittyneet talon
pojat eivät ehtineet ajoissa Kauhajoelle. Venäläisten kuormasto pääsi Kar
vialle, ja Ugglan monikymmenpäinen aseistettu komennuskunta sai tyytyä 
vain vangitsemaan viisi ilmeisesti Harjassa tapahtuneen ryöstön yhteydes
sä paennutta ja nyt Nummijärvellä harhaillutta venäläissotilasta. Heidän 
upseerinsa ja kolme toveriaan ammuttiin samassa yhteydessä. Haavoittu
neen virolaissyntyisen sotamiehen Uggla jätti paluumatkallaan Kurikan 
kellotapuliin, josta paikalliset asukkaat korjasivat hänet talteen ja hoiva
sivat eteenpäin. Perimätiedon mukaan Kurikka säästyikin sotilaan saa
man huolenpidon ansiosta ryöstöyrityksiä seuranneelta venäläisten kostol
ta.25

Kosto

Kauhajoella oleskelleet venäläiset Orlov-Denissovin kasakat olivat vielä 
heinäkuun alussa "kuulomatkan” päässä Karvian suunnalla ja saivat pian 
tietoonsa eri puolilla Kauhajokea tapahtuneet kuormaston ryöstöyrityk- 
set. Nummijärveltä käsin 40 kasakkaa palasi tekemään rankaisuretken 
kirkonkylään ja Harjankylään 10.—12.7.1808, minkä jälkeen joukko-osas
to jäi mellastamaan Kauhajoelle kuukauden loppuun saakka. Kauhajoke
laiset joutuivat piileskelemään tämän ajan aina syyskuuhun asti syrjäisis
sä torpissa ja piilopirteissä.26

Murhayöksi ovat kauhajokelaiset nimittäneet sunnuntain 10.7. ja maa
nantain 11.7. välisen yön. Oskar Blomstedtin Kapina Kauhajoella -kirja
sen lisäksi kyseisen yön tapahtumista on toinenkin lähinnä kaunokirjalli-
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nen muistitietoihin perustuva Johan August von Essenin nimimerkillä -S. 
-N. kirjoittama kertomus Mordnatten i Kauhajoki, Murhayö Kauhajoella. 
Buxhoewdenin kokoelmat ja kuolleitten luettelot vahvistavat kirjojen tie
dot pääasiassa oikeiksi; päivämäärät ovat kuitenkin erilaiset.

Orlov-Denissovin kasakat aloittivat kostotoimet Nummikoskelta, missä 
jo 8.7. polttivat torppari Kaappo Antinpoika Nummijärven rakennukset ja 
murhasivat 10. heinäkuuta Nummikosken 25-vuotiaan vävyn Taneli Ma- 
tinpojan sekä 47-vuotiaan torpparin Kalle Mikonpojan. Maanantaita vas
ten yöllä kreivi Orlov-Denissovin kasakat ratsastivat kirkolle, jossa ja
kaantuivat kahteen ryhmään. Toinen suuntasi kulkunsa pappilaan, toinen 
jatkoi eteenpäin Ala-Knuuttilaan. Kappalainen Abraham Mellenius oli jo 
nukkumassa, kun kasakat tulivat pihaan. Pappi heräsi ja juoksi yöpukeis- 
saan vintille ja piiloutui savupiipun taakse. Perhe, vaimo ja kahdeksan 
lasta, heräsivät vasta, kun kasakat ryntäsivät ovia ja ikkunoita rikkoen si
sään. Kasakat hakivat pappia, etsivät tuntikausia, jylläsivät, ryöstivät ja 
hävittivät kaiken, mikä eteen sattui, sormuksista ja sänkyvaatteista leh
miin ja vasikoihin asti. Mutta pappia ei vain löytynyt. Sen sijaan pihalta 
löytyi surmattuna Kokon isäntä Jeremias Jaakonpoika. Kasakkain lähdet
tyä pappilan emäntä lapsineen pakeni läheiseen metsään. Kappalainen 
löysi myöhemmin perheensä, ja perimätiedon mukaan Mellenius piilotteli 
vainoojiaan Kotasalossa.27

Samaan aikaan kun kasakkajoukko etsi kappalaista pappilassa, hyökkä
si toinen iskuryhmä Ala-Knuuttilaan, jota Johan Gustaf Inberg isännöi. 
Inbergin renki oli joutunut muutamaa päivää aikaisemmin kasakoiden 
vangiksi ja kertonut isäntänsä osallisuuden ryöstöihin. Tämän tietäen In
berg pelkäsi kostoa ja piiloutui perheineen metsään mukanaan 12 kuor
maa tavaraa. Inbergit tulivat kuitenkin kotiinsa jo samana lauantai-iltana 
9:s heinäkuuta. Kapteeni Uggla näet oli palannut sotilaineen Nummijär
ven retkeltä ja rauhoitellut kirkonkyläisiä vakuuttamalla, etteivät venäläi
set uskalla pitkiin aikoihin palata Kauhajoelle. Kreivi Orlov-Denissovilla 
oli kasakoineen kuitenkin kokonaan toisenlaiset ajatukset: Inbergille oli 
kostettava.

Ala-Knuuttilan väki oli nukkumassa, kun kasakat tulivat. Blomstedt 
kertoo: ”Talon isäntärenki heräsi ensimmäisenä. Hän hyppäsi alas luhdis
taan katsomaan, keitä rauhanhäiritsijät olivat, mutta sai heti tikapuilta 
alas astuttuansa surmansa. Kasakka katkaisi häneltä pään korvia myö-
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ten.” Murhattu isäntärenki oli 32-vuotias Matti Jeremiaanpoika. Kun 
isäntä itse näyttäytyi eteisen ovella, hyökkäsivät kasakat hänen kimp
puunsa sekä miekoin että keihäin ja löivät Inbergin tajuttomaksi. Katso
maan kiiruhtaneelta rouvalta revittiin vaatteet päältä, ja tiedottomaksi 
pamputettuna hänet jätettiin pihalle. Tämän tehtyään kasakat syöksyivät 
päärakennukseen, hävittivät ja ryöstivät kaiken, vangitsivat isännän isän 
ja kolme renkiä sekä mukiloivat yhden rengin puolikuoliaaksi. Vangit vie
tiin myöhemmin Lapväärtiin, mistä vanha komisarius Olof Inberg ja yksi 
rengeistä aikanaan palasivat takaisin.

Johan Gustaf Inberg ja hänen Maria-vaimonsa virkosivat vähitellen ka
sakoiden käsittelyssä saamistaan iskuista, mutta turvapaikkaa oli vaikea 
löytää. Rouva Inbergin sidottua miehensä saamat suurimmat haavat kan
nettiin pahoin runneltu Johan Gustaf Inberg viljapeltoon suojaan. Rouva 
joutui pakenemaan kylällä jatkuvasti parveilevien kasakkain tieltä salo
maille. Johan Gustaf Inberg sen sijaan kuoli todennäköisesti kasakkain 
hevosten tallaamana pellolle.28

Seuraavana päivänä maanantaina ll:s  heinäkuuta 1808 kasakat jatkoi
vat rankaisutoimiaan polttaen ja ryöstäen. Lyhyeksi jääneen yönsä kasa
kat lienevät viettäneet jossakin Nummijärven tien varressa, mahdollisesti 
Laurusessa, joka ainakin myöhemmin syksyllä oli kasakoiden sijoituspaik
kana. Uusi kostoiskukin suoritettiin juuri Koskenkylän ja Panulan alueel
la, missä talot ja torpat poltettiin lähes järjestään. Sekä Jaakko Juhonpoi
ka Kosken että Juho Abrahaminpoika Ala-Kosken talot sytytettiin tuleen, 
samoin Heikkilän torppa, jota hallitsi Yrjö Matinpoika. Panulan mäellä 
poltettiin kaikkiaan kolme taloa, joiden haltijat olivat Iisakki Kaaponpoi- 
ka, Iisakki Antinpoika ja Antti Kaaponpoika Panula. Aina kun kerran pa
loi, paloi perusteellisesti, myös ulkorakennukset: navetta, tallit, sikala, 
lampola, rehuladot, salpietarilato, vilja-aitat, halkoliiteri, luttirati, riihi 
ym.

Kirkonkylän keskustassa kasakat kävivät täydentämässä edellisen yön 
kesken jääneen hävityksen Ala-Knuuttilassa: pää- ja ulkorakennukset sy
tytettiin tuleen. Samalla tuhoutui myös talossa asuneen isännän isän ko
missaari Olof Inbergin asuinrakennus irtaimistoineen. Sen sijaan kasakat 
tyytyivät tällä kertaa vain ryöstämään maaviskaali Jakob Inbergin hallit
seman Yli-Knuuttilan.29

Kirkonkylästä Orlov-Denissov jatkoi kasakoineen samaa reittiä, jota ve
näläinen muonakuormasto oli muutamaa päivää aikaisemmin kulkenut
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päinvastaiseen suuntaan. Tien varret saivat olla rauhassa, mutta Harjan
kylää kohtasi kosto. Kasakoiden tiedossa oli, että kuormasto oli ryöstetty 
juuri siellä, ja tapaamaltaan Toivakan sokealta ruotivaivaiselta Antti Er- 
kinpojalta venäläiset tiukkasivat, minne saalis oli kätketty. Ukko johdatti 
kasakat Harjan aittaan, mutta saalis oli jo ehditty korjata parempaan tal
teen. Ruotiukko sai maksaa palveluksensa hengellään seuraavana päivä
nä. Perimätieto kertoo vielä, että ruumis häväistiin sitomalla leipiä ruu
miin ympärille.30

Polttamatta ei Kauhajoen Alapääkään säästynyt. Heinäkuun 11. päivä
nä poltettiin Antti Jaakonpoika ja Matti Jaakonpoika Kohlun talot ja 
kaikkiaan neljä Harjan taloa, nimittäin Heikki Heikinpoika Harjan, Tane
li Jaakonpoika Ala-Harjan, Mikko Heikinpoika Yli-Harjan sekä Helena 
Mikontytär Yli-Harjan talot kaikkine talousrakennuksineen. Irtaimisto oli 
suurimmaksi osaksi korjattu turvaan. Myös Sorvarin torpan rakennukset 
poltettiin maan tasalle. Torppaa isännöi tuohon aikaan Juho Jaakonpoi
ka.31

Seuraavana aamuna ani varhain kasakat jatkoivat siitä, mihin olivat 
jääneet. Sorvarin entinen juoponlainen isäntä, 40-vuotias Heikki Antin
poika oli muiden paetessa metsään jäänyt kotiinsa ja joutui nyt kasakoi
den vangiksi. Piiskansiimaan sidottuna Heikki juoksi Toivakkaan, jossa 
oli kotona vain penkillä nukkunut renki ja taloon illalla Isoltajoelta vie
railulle tullut isännän veli, Mäntylän torppari Iisakki Jaakonpoika. Renki 
avasi "vieraille” oven, mutta aseet nähtyään löi oven kiinni ja juoksi taka
oven kautta karkuun. Kasakat ryntäsivät sisälle, löysivät Iisakki Jaakon- 
pojan sängystä ja ottivat vangiksi. Molempia miehiä, Heikki Antinpoikaa 
ja Iisakki Jaakonpoikaa, kuulusteltiin, mutta kumpikaan ei juuri asioista 
tiennyt, ja kasakat kovensivat otteitaan. Oskar Blomstedt kertoo, miten 
joen kuljettamista puista tehtiin rovio ja ”sen ylitse rakennettiin orret eri
tyisten tukien varaan, ja niihin ripustettiin käsistä ja jaloista sidottuina 
mies raukat. Vienolla tulella paahdettiin heidän selkiänsä, kunnes kuole-
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ma lopuksi lopetti heidän tuskansa” .32
Kidutuksen jälkeen kasakat lähtivät kohti kirkonkylää. Matkalla he 

polttivat lampuoti Matti Erkinpoika Sorvarin talon sekä Heikki Jaakon
poika Toivakan, Juho Juhonpoika ja Martti Juhonpoika Sepän eli Martti
lan sekä Juho Matinpoika ja Taavetti Juhonpoika Kalalahden talot. Taas
kin paloivat kaikki rakennukset ja osa irtaimistoa. Kauhajoen Alapäässä 
tehdyn hävitystyön jälkeen kasakat palasivat Nummijärvelle, missä seu- 
raava kostoisku suoritettiin. Heinäkuun 13. päivänä oli Jeremias Mikon- 
poika Nummijärven talon vuoro joutua kaikkine rakennuksineen tulen 
saaliiksi. Parin seuraavan vuorokauden kuluessa Orlov-Denissov kävi 
joukkoineen lautamies Tuomas Martinpoika Havusen komean kartanon 
kimppuun ja poltti sen maan tasalle 16:ntena heinäkuuta.33

Samana päivänä Ilmajoelta kotoisin oleva Rahkolan isännän veli Heikki 
joutui kasakoiden julman kohtelun uhriksi.34 Hän oli ilmeisesti ampunut 
venäläisen kasakan, pukenut tämän vaatteet päälleen ja lähtenyt maan
tielle kävelemään. Venäläiset huomasivat miehen ja, kuten Blomstedt ker
too, hänet "ripustettiin rovion ylle paistumaan” , olkia lisättiin ja vähen
nettiin sietokyvyn mukaan, "toisinaan hänet otettiin alas ja voideltiin kär
ventynyttä ruumista suolavedellä” . Lopuksi uhri hirtettiin, ja ruumis sai 
roikkua hirsipuussa kymmenkunta päivää.35

Heinäkuun puoliväliin mennessä pahin ryöpytys oli suoritettu ja Orlov- 
Denissov kasakoineen poistunut hetkeksi Kauhajoelta. Kokonaan venäläi
set eivät kuitenkaan Kauhajokea jättäneet. Kasakoiden tilalle saapui ma
juri Jagodinin johtama pienehkö osasto. Jagodinin Kauhajoella olon aika
na mainitaan venäläisten surmanneen kaksi asukasta. Hengestään pääsi
vät Yrjänäisen torppari Matti Jeremiaanpoika (23.7.) ja vanha sotilas Gus
taf Mört (26.7.). Yrjänäisen torpparin Timoteuksen 70-vuotias anoppi Vap
pu Matintytär taas tapettiin Parjakannevan taistelupäivänä 29:ntenä hei
näkuuta.36
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Kauhajoen taistelut

Heinäkuun puolivälissä suomalaissotilaat olivat saaneet menestystä ja 
mielialat olivat korkealla. Sekä suomalaisia että venäläisiä sotilaita oli 
kaikkialla Pohjanmaalla. Lapuan voittoisa taistelu käytiin 14:ntenä heinä
kuuta, ja Adlercreutz seurasi, tosin hitaasti, vetäytyviä Rajevskin joukko
ja kohti Kuortanetta ja Alavutta. Keski-Pohjanmaalla Perhossa olivat ase
missa Suomen von Essen ja Venäjän Jankovitz. Majuri Kaarle von Otterin 
pohjalaisjoukot olivat Närpiössä, ja tutuksi käynyt kreivi Orlov-Denissov 
majaili Kristiinan seuduilla.37

Kauhajoen suuntakin alkoi kiinnostaa Suomen armeijan johtoa jo enem
män. Vieraita joukkoja ei tullut enää Kauhajoella suvaita. Majuri von Ot- 
ter sai armeijan johdolta käskyn vallata Kauhajoen ja karkottaa Jagodi- 
nin osaston paikkakunnalta. Annetun tehtävän von Otter suorittikin hei
näkuun 28. päivänä Samelinlaksossa parituntisen kahinoinnin jälkeen;

M a ju r i  C. v o n  O t te r in  a s e m a t  P a r ja k a n n e v a n  ta is te lu s s a  29. h e in ä k u u ta  
1808.
C -B . J. P e ta n d e r in  t e o k s e s t a  K u n g lig a  Ö s t e r b o t t e n s  r e g e m e n te  u n d e r  s lu -  
t e t  av s v e n s k a  t id e n  I V  p i i r t ä n y t  M a r ja le en a  K o iv is to .
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von Otter ja avuksi tullut majuri Eekin porilaispataljoona ajoivat Jagodi- 
nin osastoa takaa Karijoelle asti. Lapväärtistä kiiruhti kreivi Orlov- 
Denissov kuitenkin von Otteria vastaan, ja tämän oli pakko perääntyä. 
Parjakannevällä von Otter ja Eek yrittivät 29.7. tosissaan taistella Orlov- 
Denissovia vastaan, mutta "tulisen kahakan jälkeen” suomalaisten oli 
pakko perääntyä ensin Kauhajoelle ja sitten Kurikkaan saakka. Peräänty- 
essään joukot tuhosivat viisi siltaa.38

Parjakannevan taistelu päättyi tappioon. Eräiden tietojen mukaan suo
malaisten perääntyminen ei olisi ollut välttämätöntä, jos taistelun suoma
laiset komentajat, iältään vanhempi majuri von Otter ja juuri everstiluut
nantiksi korotettu Eek, eivät olisi keskenään riidelleet. Joka tapauksessa 
suomalaiset perääntyivät menetettyään 46 miestä kaatuneina ja kapteeni 
Synnerbergin vankina. Taistelun aikana ja heti sen jälkeen Orlov-Denisso- 
vin joukot polttivat Päntäneellä Salomon Matinpoika Kyynyn ja Anna 
Matintytär Kyynyn talot sekä Taneli Antinpoika Mattilan (Vähä-Aron) ta
lon. Eversti Bibikovin joukko-osasto taas oli asialla, kun lukkari Carl 
Magnus Wallenströmin puustelli paloi. Orlov-Denissovin kasakat olivat 
jälleen Kauhajoella, ja vähän rauhoittumaan ehtineet ihmiset pakenivat 
uudelleen metsiin.39

von Döbeln sai nyt käskyn rientää Lapualta Kauhajoelle. Odotettavissa 
oleva yhteenotto oli von Döbelnin ja hänen toisen porilaisprikaatinsa en
simmäinen itsenäinen taistelutehtävä. Ehkä juuri se innoitti komentajaa 
sanomaan, ettei joukkojen tarvitsisi olla ikävissään, vaan "ne saisivat kyl
liksi puuhata ja marssia kotiseutuaan kohti, vaikka kaikki hornan henget 
olisivat tietä salpaamassa” . von Döbeln oli valmis marssimaan etelään. 
Kurikkaan porilaispataljoona saapui heinäkuun 30. päivänä. Siellä joukot 
viipyivät jonkin aikaa, sillä Kauhajoelle johtavat sillat oli ensin korjatta
va. Seitsemänkymmentä talonpoikaa suoritti korjaustyön sillä aikaa, kun 
sotilaat lepäsivät.40
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Marssi jatkui 2. päivänä elokuuta kohti "hirsipuilla, tulella ja miekalla” 
hävitettyä Kauhajokea. Kovin paljon liioiteltu ei mukana seuranneen so- 
tatuomarin Aspin järkyttynyt kuvaus ollut:

Tie kauhea ja peloittava. Ajoin yksinäni. Kauhajoella ei näkynyt ai
noatakaan ihmistä. Tahdoin syöttää hevostani, vaan en tavannut 
missään taloa. Poltettujen kylien taajoja raunioita. Yhdellä ainoalla 
syöttövälillä kuljin seitsemän kylän halki, joista ei ollut hituistakaan 
jäljellä. Vihdoin kylä, mutta ilman asukkaita. He ovat metsässä, siel
lä niillä on kotinsa, mutta muuta ei olekaan. Tapasin vanhan äijän, 
joka oli rohjennut tulla esille armeijan jäljestä nähdäkseen, oliko hä
nenkin talonsa tuhkana. Syötin hevostani ja ajoin edemmäksi. Kaik
ki poltettuna, raastettuna, tuhottuna. Laihot oli leikattu, niityt syö
tetty, kylät poltettu, asukkaat karkoitettu, piesty, hirtetty, murhattu. 
Kirkolla oli hirsipuu, jossa oli roikkunut kaksi ihmistä.

Asp näki tien varrella 20 taloa tuhkana, ja jäljellä olevien talojen ovet ja 
ikkunat olivat useinkin pirstoiksi lyötyinä. Liioittelemattakin jälki oli kyl
lin pahaa herättääkseen von Döbelnin porilaisissa kovan suuttumuksen, 
joka purkautui Kauhajoen taisteluissa.41

von Döbelnillä oli käytettävissään kolme porilaispataljoonaa — eversti
luutnantti Eekin pataljoona oli liittynyt mukaan — yhteensä 1 580 miestä 
ja majuri von Otterin viisi pohjalaiskomppaniaa sekä 100 miestä "Vaasan 
nostoväkeä” , yhteensä 742 miestä. Kaikkiaan suomalaisjoukkoja valmis
tautui Kauhajoen taisteluun n. 2 300 miestä. Pohjalaissotilaat, heidän jou
kossaan kauhajokelaiset, pääsivät nyt ensimmäistä kertaa koko sodan ai
kana näyttämään taitonsa tosi taistelussa kotiseutunsa puolesta.42

Kauhajoelle saavuttuaan von Döbelnin ensimmäinen tehtävä oli pereh
tyä tilanteeseen. Hän asetti varmistuksia ja "piileviä ratsuvahteja” teiden 
varsille, ja rakuunat tekivät tiedusteluretkiä eri suunnille saadakseen sel
ville vihollisen aikeet, von Döbeln valmistautui huolellisesti tulevaan tais
toon.

von Döbeln sai tiedustelijoidensa välityksellä nopeasti selville, että ve
näläisten hyökkäys voi tulla sekä Lapväärtin että Karvian suunnalta. Tä
män vuoksi hän jakoi joukot kahteen osaan ollakseen valmis ottamaan 
vastaan molemmista suunnista tulevan vihollisen. Joukot keskitettiin kir
kolle suojaamaan Lapväärtistä ja Karviasta tulevien teiden risteystä. Suu
rin osa porilaispataljoonien sotilaista asettui asemiin Lapväärtiin mene
vän tien kahta puolen Vuorenmäen kohtaan, mihin oli hakattu tielle mur
ros. Pohjalaiset varustivat asemansa toiselle puolen jokea Nummijärven 
tien varteen. Osan porilaisista von Döbeln jätti reserviin kirkon luo.

Pari päivää odotettuaan von Döbeln lähetti kapteeni von Konovin 
komppaniansa kanssa tiedustelemaan vihollisen liikkeitä Karvian tien 
suunnalla. Havusen kohtaan päästyään von Konov huomasikin kasakka- 
ryhmän, joka hiljakseen eteni niityn poikki. Kauempana näkyi suurempia 
jalkaväkijoukkoja etenemässä tykkeineen tietä pitkin Kauhajoelle päin.
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von Konov palasi heti takaisin päällystönsä luo. Kello 3 aamulla 10. päi
vänä elokuuta suomalaiset siirtyivät etukäteen sovittuihin puolustusase
miin.

Venäläiset eivät kuitenkaan hyökänneetkään vielä Karvian suunnalta, 
vaan Schepeljeffin johtamat vihollisjoukot ryntäsivätkin Kristiinan tietä 
pitkin. Samelinlaksossa oli vihollista vastassa kapteeni Hesseliuksen 
6-naulainen tykki, joka oli asetettu tielle, sekä sen molemmin puolin jää- 
käriketjuksi asettautuneet porilaiset. Venäläiset syöksyivätkin pian esiin 
huutaen ja meluten, kuten tuon ajan sotaan kuului, ja vihollisen haupitsi 
teki pahaa jälkeä suomalaisrivistössä. "Voimakas tykkien jyske, kiväärin- 
laukausten pauke ja luotien suhina molempien taistelevien jääkäriketjuis- 
sa, jotka ulottuivat puolen peninkulman alalle, oli yhdessä valtavana vas
takohtana ympäröivän luonnon majesteetilliselle tyyneydelle” , kirjoittaa 
muuan mukana ollut, von Döbelnin mielestä taistelu oli "loistava ja suu
renmoinen näytelmä” . Porilaiset olivat kuitenkin joutumassa alakynteen, 
sillä Schepeljeffin joukot hyökkäsivät hurjasti. Juuri silloin saapui kirkon 
luona reservissä ollut komppania tovereittensa avuksi; toinen komppania 
sai käskyn miehittää murroksen. Venäläisten tuhoisa haupitsi saatiin 
vaiennetuksi. Kapteeni Ugglan tultua tykkeineen omiemme avuksi viholli
sen hyökkäys pysähtyi.

Venäläiset saivat kuitenkin vahvistusta ja he lähtivät uudelleen hyök
käykseen. von Döbeln vastasi tähän komentamalla reservistä majuri Ee- 
kin porilaispataljoonan ja majuri Grönhagenin kolme komppaniaa tuleen. 
Intoa täynnä ryntäsivät miehet taisteluun. Etumainen komppania Eekin 
pataljoonasta hyökkäsi kapteeni Carl Gripenbergin johdolla tien vasem
malta puolelta vahvistamaan siellä olevaa jääkäriketjua, toinen komppa
nia syöksyi G. A. Brakelin johdolla murroksen lävitse vihollista vastaan 
tien länsipuolelta. Kahdelta puolelta ahdistetut venäläiset ajettiin pa
koon. Takaa-ajoa jatkettiin Parjakannevälle asti.

Samaan aikaan, kun venäläisten hyökkäys Lapväärtin suunnasta joen 
länsipuolella torjuttiin, käytiin ankaraa taistelua myös Kauhajoen itäpuo
lella pohjalaissotilaiden lohkolla. Pian sen jälkeen, kun Schepeljeff oli 
hyökännyt Päntäneen suunnasta, viholliset tunkeutuivat kirkonkylää koh-

K a u h a jo e n  ta is te lu  1 0 .8 .1 8 0 8 . A s e m a t  n o in  k lo  8 .00

I  lin ja

I I  lin ja

1. E v e r s t i l tn . E n o k  F u r u h je lm in  jo h ta m a  P o r in  r y k m e n t in  ra t -  
s u p a ta l jo o n a , j o t a  v a h v is t i  y k s i  k o m p p a n ia  P o h ja n m a a n  r y k 
m e n tis tä .

2. M a ju r i  C arl J o h a n  G y l le n c r e u tz in  jo h ta m a t  k o lm e  p o h ja la is -  
k o m p p a n ia a .

3. M a ju r i  J o h a n  A d o l f  G r ö n h a g e n in  jo h ta m a  k o m p p a n ia  p o r i 
la isia

4. K a k s i  G r ö n h a g e n in  p o r i la is k o m p p a n ia a
5. K a p t e e n i  C arl J o h a n  v o n  K o n o v in  j o h t o o n  i r r o i t e t tu  p o r i la is -  

k o m p p a n ia .
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R e s e r v i  6. Y k s i  k o m p p a n ia  p o h ja la is ia
7. R a k u u n a t
8. E v e r s t i lu u tn a n t t i  J o h a n  F r e d r ik  E e k in  jo h ta m a  h e n k ip a ta l -  

j o o n a  P o r in  r y k m e n t is tä .

Y k s i  6 -n a u la in e n  t y k k i  o li lin ja ssa , k o lm e  m u u ta  k ir k o n  s u o ja 
na.

C .-B . J. P e ta n d e r in  K u n g lig a  Ö s t e r b o t t e n s  r e g e m e n te  u n d e r  s lu -  
t e t  a v  s v e n s k a  t id e n  I V  K a u h a jo e n  ta is te lu n  k a r ta s ta  p i i r tä n y t  
u u d e l le e n  M a r ja le e n a  K o iv is to .
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ti myös Nummijärveltä päin. Venäläiset joutuivat kuitenkin peräänty
mään nopeasti pohjalaisrynnäkön edeltä. Taistelussa kunnostautui erityi
sesti kapteeni von Konovin komppania rintaman äärimmäisellä sivustalla.

von Döbeln oli voittanut taistelun kello 9:ään mennessä molemmilla 
suunnilla. "Ihailtavaa oli se tarmo, järjestys ja rohkeus, mitä kaikki pääl
liköt, upseerit ja miehistö tänä päivänä ovat osoittaneet” , von Döbeln kir
joitti Kauhajoen taistelua seuranneena päivänä. "Kaikki sujui kuin harjoi- 
tuskentillä” , arvioi taistelua puolestaan mukana ollut upseeri.

Kauhajoen taistelu oli ohi. Tykkien jyske etääntyi etelämmäksi. Viholli
nen oli karkotettu. Kuolleita ja haavoittuneita oli runsaasti, von Döbeln 
kuvasi taistelun jälkiä: "Pitkin verivirtaista maantietä makasivat he huis
kin häiskin ja ynnä niiden kanssa poisheitettyjä lihatynnyreitä, patoja, 
vaatteita, tykkipyöräin kappaleita, ampumavara-kirstuja ja kuolleita he
vosia." Vihollisen tappiot olivat suuremmat kuin Lapuan taistelussa, jossa 
venäläisten menetykset olivat parisataa miestä kaatuneita, haavoittuneita 
ja vankeja. Kauhajoella von Döbeln ilmoitti haudanneensa 119 venäläistä, 
minkä lisäksi talonpojat olivat kuopanneet vihollisia suohon 5—6 aina sa
maan kohtaan. "Verta virtaileva maantie todistaa, että vihollinen on vie
nyt monta haavoitettua mukanaan, 200 se itse tunnustaa” , von Döbeln 
kirjoitti. Venäläiset lienevät menettäneet ainakin 250 miestä. Omia sotilai
ta oli kaatunut vain kymmenkunta porilaista, haavoittunut oli 47, joista 
13 pohjalaisia. Tappiot tuntuvat kovin vähäisiltä vihollisen menetyksiin 
ja taistelutulokseen verrattuna. Joka tapauksessa von Otter oli huolestu
nut haavoittuneistaan, sillä pohjalaisjoukoissa ei ollut kunnon välskäriä. 
"Pienikin haava tai sairaus on nykyisessä tilanteessa koitunut kuolemak
si” , hän kirjoitti kymmenen päivää taistelun jälkeen. Myös lääkkeistä oli 
puutetta. Sodan arki ei kuitenkaan häirinnyt kovia kokeneiden kauhajo
kelaisten vilpitöntä iloa voittoisan taistelun jälkeen. Metsistä ihmisten il
moille palaava väestö oli valmiina auttamaan sotilaita kuolleiden hautaa
misessa ja haavoittuneiden hoivaamisessa.43

Kauhajoen osalta taistelut eivät vielä päättyneet. Kristiinan—Lapväär
tin seudulla kapteeni Gyllenbögel oli parituhantisen nostoväen avulla pa
kottanut venäläiset vetäytymään Poriin, von Döbeln puolestaan otti nyt 
Lapväärtissä nostoväen johdon käsiinsä. Majuri von Otterin pohjalaisjou- 
kot, n. 600 miestä, vahvistettuina Grönhagenin porilaispataljoonalla, yh
teensä n. 1 200 miestä, sen sijaan jäivät Kauhajoelle ja siirtyivät viholli
sen perässä Nummijärvelle. Elokuun 28. päivän aamulla hyökkäsikin Kar-
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le e n a  K o iv is t o .
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vian suunnalta 1 500-miehinen eversti Ushakovin johtama osasto von Ot- 
terin joukkoja vastaan. Syttyi monituntinen ankara taistelu. Nummijär
ven itäpuolitse etenevää vihollista vastaan, sen oikealle sivustalle, lähetet
tiin Grönhagenin pataljoona ja pari 6-naulaista tykkiä sekä kapteenit von 
Konov ja von Kothen. Nummijoki oli taistelevien osapuolien rajalla. Venä
läiset yrittivät nyt kiertää järven rantaa päästäkseen suomalaisten selus
taan. Tämä hyökkäys lyötiin verisesti takaisin. Majuri von Otterilla lienee 
ollut apunaan "isonlainen parvi talonpoikia” sekä paikallisia että aiem
min mainittuja Vaasan nostokkaita, jotka hän lähetti "sotasoiton kaikues
sa” liehuvin lipuin marssimaan pohjoisesta kohti kylää. Venäläiset luuli
vat vastustajansa saaneen lisävoimia. Perimätieto kertoo asiasta näin:44

Talonpojat ja muut suomalaiset oli sotamiehen pukees, elikkä niillä 
oli tuohivyöt ja -lakit. Ne kuluki sellaasta lakiaa pitkin ja kun ne 
pääsi sen yli, niin ne meni mettää myöre takaasin ja taas tuli lakian 
yli sama porukka. Kun ryssät Leppiniemestä (toiselta puolen järveä) 
tähysti, niin ne näki, jotta aina vain tuloo uutta väkiä.

Nummijärven taistelu päättyi suomalaisten voittoon. Tappiot 4 haavoit
tunutta upseeria ja &  miestä, kaatuneita 1 aliupseeri ja54kT sotilasta. Vi
hollisen menetykset olivat lähes samanlaiset: 2 upseeria ja 44 miestä kaa
tuneina, vankeja saatiin 2 upseeria ja 46 miestä. Haavoittuneet vihollinen 
korjasi talteen.45

Suomalaisten menestys Kauhajoella ja Nummijärvellä ei pystynyt muut
tamaan koko sodan tappiollista kulkua. Samoihin aikoihin, kun venäläi
set karkotettiin Nummijärveltä, käytiin Karstulassa yksi sodan ratkaise- 
vimmista taisteluista. Siinä yhteenotossa Otto von Fiandtin suomalaisjou
kot kärsivät tappion. Suupohjan hyvin taistelleet ja pisimmälle etelään 
ehtineet joukot oli vedettävä takaisin; niiden oli peräännyttävä pääjoukon 
mukana.46

Elokuun 29. päivänä von Otter aloitti vetäytymisen Kauhajoen kirkolle. 
Siellä hänen oli tarkoitus odottaa Lapväärtistä tulevia eversti Palmfeltin 
joukkoja. Palmfelt johti porilaisia, koska von Döbeln oli sairastunut ja 
makasi Vaasassa. Ylipäällikkö Klingspor oli kuitenkin antanut selvän pe- 
rääntymiskäskyn von Otterille, ja niin tämä vetäytyi joukkoineen Kauha
joelta saman tien Kurikan kautta Ilmajoelle. Nummijärvellä tappion kär
sinyt eversti Ushakov käytti heti tilaisuutta hyväkseen ja hyökkäsi 3 000 
miehen voimalla Nummijärveltä Kauhajoelle. Palmfelt saapui hänkin 
joukkoineen kirkolle ja yritti päästä venäläisrintaman läpi jatkaakseen 
kohti Kurikkaa. Yritys ei onnistunut, vaan Palmfeltin oli vetäydyttävä 
asemiin Parjakannevalle.

von Otterin korviin tuli tieto Palmfeltin yrityksistä, ja hän palasi Kuri
kasta takaisin Kauhajoelle. Filppulaan saavuttuaan von Otter kuuli enää 
vain etääntyviä taistelun ääniä, ja hän kääntyi uudelleen kohti Kurikkaa. 
Kauhajoki jäi Ushakovin joukkojen haltuun, von Otterin liikkeistä oli
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vain ikäviä seurauksia: venäläinen varmistusjoukko sytytti kirkon ja maa- 
viskaali Jakob Inbergin hallitseman Yli-Knuuttilan tuleen estääkseen von 
Otteria pääsemästä alakynteen joutuneen Palmfeltin avuksi.47 Blomstedt 
kuvaa tapahtumaa:48

Silloin oli iltahämy, ja tuotapikaa syysyön pimeä verhosi luonnon. 
Palavan kirkon lieskat punersivat taivasta ja loivat kaamean juhlal
lisen näyn ympäristöönsä. Kenenkään ei ole vaikea arvata mitkä tun
teet koviakokeneitten kauhajokelaisten mielessä liikkuivat, kun he 
piilopaikoistaan katselivat rakkaan kirkkonsa tuhoutumista. He oli
vat nähneet ystäviänsä ja omiaisiansa kidutettavan kuoliaiksi, kol
mekymmentä pitäjän vaurainta taloa oli poltettu, ja kokonaisen kuu
kauden vieläpä kauemminkin olivat tykkien jylinät yhtämittaa kai
kuneet heidän korviinsa ja monin paikoin punersivat kentät verestä.

Pelkästään von Otterin etenemisen pelosta kirkkoa tuskin poltettiin, sillä 
samana päivänä l:sena syyskuuta Ushakovin joukot sytyttivät palamaan 
myös pappilan ja kaksi Filppulaa. Muutoinkin Ushakovin joukot käyttäy
tyivät parin viikon ajan, kuten Orlov-Denissov puolitoista kuukautta ai
kaisemmin. Ryöstöjä tehtiin runsaasti. Yrjänäiseen saapuneet sotilaat vei
vät mm. hillerinnahkaisen lakin, takkeja, liivejä, saappaita, paitoja ja lii
noja, messinkikellon, vasikan ja härän. Syyskuun 2. päivänä Ushakovin 
tykistöjääkärit veivät torppari Matti Juhonpoika Autiolta mm. kuusi leh
mää, ja 3.—4.9. Piiparista hevosen, kaksi vasikkaa ja pari porsasta ym. 
Torppari Tuomas Havuselta puolestaan hävitettiin täydellinen nikkarin- 
verstas. Venäläisten omankädenoikeus ulottui eri puolille pitäjää Hyypäs
tä ja Päntäneeltä Nummikoskelle ja Harjankylään asti.49 Varsinaisia tais
teluja Kauhajoella ei elo-syyskuun vaihteen jälkeen enää käyty.

Sodan hinta

Sotavahingot Kauhajoella

Kauhajoki oli ollut kapinoinnin, taistelujen ja ryöstelevien sotilaiden hä
vityksen kohteena heinäkuun 8. päivästä alkaen. Syyskuun 22. päivänä 
Venäjän armeijan ylipäällikkö kreivi Buxhoewden antoi sotilailleen mää
räyksen ”siivollisesta kanssakäymisestä” ja lupasi — tosin ilman valtuuk
sia — korvauksia hävityksen kohteeksi joutuneille. Käskyjä valvomaan 
Buxhoewden sijoitti kyliin, mm. Lauruseen, kasakoita, "ettei yhtään pa- 
hankurista kanssakäymistä tästälähden sotamiehildä tehdyxi tule” . Aina 
toive ei kuitenkaan toteutunut.1
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Samana päivänä kreivi Buxhoewden käski kihlakunnantuomari Fredrik 
Söderlundin ylimääräisillä käräjillä tutkia ja arvioida vahingot, joita ylei
sen maantien varrella asuville "rahvaalle ja säätyläisille oli tullut keisaril
listen joukkojen läpimarssista". Ajan säästämiseksi ja yksityiskohtaisten 
tietojen saamiseksi oli järjestettävä tarkastuksia, joiden pöytäkirjat vahin
koa kärsineen oli valallisesti allekirjoitettava. Lisäksi lautakunnan oli tut
kittava ilmoitusten todenperäisyys. Tarkastuspöytäkirjaan oli vahinkojen 
lisäksi merkittävä mahdollisimman tarkoin, milloin vahinko oli tapahtu
nut ja mitkä joukot tai ainakin mikä aselaji oli ollut kysymyksessä. Näin 
saadut asiakirjat oli yhteenvetoineen toimitettava kreivi Buxhoewdenille.2

Kreivi Buxhoewdenin toimeksiannosta suoritettu tutkimus antaa run
saasti tarkkoja tietoja siitä, mitä kaikkea Kauhajoki Suomen sodan aika
na menetti. Koska kysymyksessä olivat suomalaisten esittämät korvaus
vaatimukset, valaehtoinenkin omatunto lienee ollut joissakin tapauksissa 
melko venyvä käsite. Venäläisten syyksi pantiin sellaisiakin tuhotöitä, jot
ka Kauhajoen sotatapahtumia käsittelevässä kirjallisuudessa on tunnus
tettu suomalaisten itsensä tekemiksi. Väärän syyllisen ilmoittaminen tai 
huono muisti eivät kuitenkaan muuta sodan kokonaistuhojen suuruutta. 
Joissakin tapauksissa näyttää olevan ristiriitaa myös päivämäärien, paik
kakunnalla oleskelleiden joukko-osastojen ja sotatapahtumien kesken, 
mutta kokonaisuuteen nekään eivät juuri vaikuta.3

Ilmajoen pitäjän vahingonkorvausarviot käsiteltiin välikäräjillä 21:nte- 
nä marraskuuta 1808. Tuolloin todettiin, että venäläiset olivat Kauhajoel
la polttaneet kaikkiaan 26 verotaloa, 8 torppaa ja 3 sotilastorppaa, kappa
laisen ja lukkarin puustellit, kirkon ja tapulin sekä 5 suurehkoa siltaa. Li
säksi suuri määrä irtaimistoa oli rikottu tai varastettu, viljapellot sotket
tu ja kyydityksiä jätetty maksamatta. Yhteensä menetykset olivat 51 086 
pankkiriksiä 7 killinkiä 11 runstykkiä. Sodan vahingot olivat Kauhajokea
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suuremmat vain Alavudella ja Kuortaneella sekä muutamissa rannikkopi- 
täjissä. Toiset välikäräjät pidettiin Iso-Aron talossa 30:ntenä tammikuuta 
1810. Tällöin oli vielä käsiteltävänä lisää vahingonkorvauslaskuja yhteen
sä 2 561 pankkiriksiä 6 killinkiä 10 runstykkiä.4

Vahingonkorvausarvion allekirjoitti kaikkiaan 183 kauhajokelaista. Ve
roluetteloon oli tuolloin merkitty vain 173 kappelilaista, joista manttaalin 
omistajia oli 87. Kun sodassa poltettiin 26 verotaloa, merkitsi se sitä, että 
noin kolmannes Kauhajoen talollisista menetti rakennuksensa! Monilta 
meni myös irtaimisto. Seuraavassa luettelo suurimmista yksityisistä va
hingon kärsijöistä.5

T a u lu k k o  47. S u u r im m a t s o ta v a h in k o je n  k o r v a u s v a a tim u k s e t

1. Maaviskaali Jakob Inberg
2. Tilanhoitaja Johan Gustaf 

Inbergin leski Maria
3. Talollinen Tuomas Havunen
4. Kappalainen Abraham Mellenius
5. Syytinkiläinen Hannu Nirva (!)
6. Talollinen Antti Panula
7. Komissaari Olof Inberg
8. Taloll. Antti Filppula
9. Taloll. Iisakki Kaaponp. Panula

10. Taloll. Martti Marttila
11. Taloll. Jeremias Nummijärvi
12. Taloll. Juho Filppula
13. Taloll. Heikki Ala-Harja
14. Taloll. Taneli Vähä-aro
15. Taloll. Juho Marttila
16. Taloll. Iisakki Antinp. Panula

Banco RD
6 954 : 12 —

5 729 : 8 —

2 086 : 41 8
1 026 : 4 4
952 16 —

931 2 —

764 21 4
675 15 4
675 4 —

625 36 —

625 2 —

607 36 —

601 — —

560 24 —

558 28 —

506 32 —

Lähde: VA Buxh. E 65. Kamaritoimitusk. Ed 7—9 1808—13

Kaikkien 16 luetellun vahingot ylittivät 500 pankkiriksin rajan. Suurim
mat korvausvaatimukset tulivat sotilaiden eniten käyttämien kulkuteiden 
varsilta Harjankylä—Kirkonkylä—Nummijärvi -suunnasta.

Mitä kaikkea 1800-luvun alun kauhajokelaiselta talonpojalta voitiin hä
vittää, siitä antaa jonkinlaisen käsityksen vaikkapa Iisakki Kaaponpoika 
Panulan korvausvaatimus kärsityistä vahingoista. Heinäkuun 11. päivänä 
kreivi Orlov-Denissovin kasakat polttivat tuvan, vierastuvan, keittotuvan, 
luttiradin, aitan, jossa porttikonki ja 2 luttia, tallin, 2 navettaa (uuden ja 
vanhan korjatun), käymälän, 2 rehulatoa, kaluvajan, salpietariladon, 2 
vilja-aittaa, 2 muuta aittaa, sikalan, riihen ja saunan. Muita menetyksiä 
oli 26:ntena heinäkuuta "transportti” Kauhajoen läpi, jolloin mukana ol-
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leet sotilaat ryöstivät irtaimistoa, syyskuun 1. päivänä Ushakovin armeija 
hävitti peltoja, joista olisi saatu ruista 18 tynnyriä ja ohraa 2 tynnyriä ja 
740 kyynärää aitaa rikottiin, kaali- ja perunamaa sotkettiin. Irtaimistoa 
vietiin mm. 16 aarraa (ahlar), 3 karmituolia, 7 keramiikkalautasta, 10- 
vuotias hevonen, kärryt ja siiat. Panulan menetykset 675 riksiä ja 4 killin
kiä olivat yhdeksänneksi suurimmat Kauhajoella.

Ne, jotka paljon omistivat, myös paljon menettivät. Ala-Knuuttilan 
omistajan Johan Gustaf Inbergin leski Helena Maria Inberg vaati kor
vauksia kaikkiaan 5 729 pankkiriksin 8 killingin vahingoista. Rakennus
ten osuus oli summasta runsas puolet: herrasväellä kun oli rakennuksia 
poltettavaksi peräti 32 kappaletta! Rouva Inberg syytti kärsimistään va
hingoista suoraan Orlov-Denissovia sanomalla, että kreivi "antoi keisaril
listen henkivartiokasakoiden murhata hänen miehensä ja yhden rengin se
kä ryöstää ja polttaa talon.” Tällöin hävisi mm. kultaa: 6 sormusta, kulta
ketju, pari korvarenkaita ja -riipuksia, runsaasti hopeisia ruokailuvälinei
tä, kuparinen paloviinapannu, 28 (!) sänkyä, 10 pöytää, 24 puutuolia, 6 
verhottua tuolia ja ilmapuntari. Inbergit menettivät myös karjaa 2 ruske
ata vaunuhevosta, suuren mustan valakan, pienemmän mustan valakan, 
punaisen valakan, jolla pläsi, ruskean valakan, 3 vetohärkää, 3 lehmää, 
11 vasikkaa, 70 lammasta ja 7 isohkoa sikaa. Ajopeleistä mainittakoon 
vain jousitetut kiesit, 13 paria rauta-akselisia kärryjä, 50 kappaletta (!) 
työrekiä, 20 paria kakuloita ja 12 kappaletta heinärinnejä. Työkaluja ta
lossa oli ollut mm. 4 kääntöauraa ja 6 rautalapiota. Luettelo osoittaa, et
tei Ala-Knuuttilassa tarvinnut kärsiä puutetta.

Suurilta tuntuivat varmaan menetykset myös Pantin torpparin Matti 
Juhonpojan taloudessa, kun Ushakovin joukot ottivat mm. 7 lehmää, hä
rän ja 2 vasikkaa. Korhosen renki Antti Esanpoika taas ilmoitti menettä
neensä lehmänsä, vasikkansa, 6 lammastaan, uuden päällystakin ym. vaa-
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tetavaraa. Venäläisille kelpasi kaikki Turjan Jaakon viulusta ja Possenin 
rouvan briljanttinapeista Nummijärven Jeremiaan riihenpuintiin ja Puk
kilan Mikon härkiin saakka.

Kesän 1808 tapahtumat Kauhajoella osoittavat myös selvästi sen, että 
armeija todella marssii vatsallaan. Seitsemänkymmenen hevosen lisäksi 
Orlov-Denissovin ja kumppanien ilmoitettiin vieneen mm. 245 lehmää, 92 
hiehoa ja vasikkaa, 818 lammasta, 70 sikaa ja 57 porsasta, 33 sonnia ja 
härkää sekä 26 kanaa.7

Korvausvaatimusten esittämisaikaan syksyllä 1808 jäivät useimpien ta
lojen pellot kylvämättä, ei ollut enempää siemeniä kuin hevosiakaan kyl
vötöihin. Kesän sato oli suurimmaksi osaksi tuhoutunut. Tämä tiesi kau
hajokelaisille pitkäaikaista puutetta, jopa nälänhätää.8

Aineellisten vahinkojen lisäksi sodasta koitui runsaasti inhimillisiä kär
simyksiä. Kauhajoella tapettiin, murhattiin ja kidutettiin 13 ihmistä kuo
liaaksi ja useita vangittiin. Vangittujen joukossa oli mm. kappalainen Ab
raham Mellenius, joka pitkään metsässä piileskeltyään joutui venäläisten 
käsiin. Perimätiedon mukaan hän joutui kasakkahevoseen kiinnitettynä 
juoksemaan avojaloin Lapväärtiin ja edelleen Turkuun, mistä hän monien 
vaiheiden jälkeen pääsi palaamaan kotiinsa.9

Taistelujen ja venäläisten kostotoimien tieltä asukkaat olivat paenneet 
pitkiksi ajoiksi metsiin. Paikallinen nimistö ja perimätieto sekä väliaikai
sen oleskelun jättämät merkit kertovat Suomen sodan aikaisista pakopai
koista. Päntäneläisten pakopaikkana tunnetaan Piilopirtin mäki ja Pako- 
kallio. Parjakannevan taistelua voitiin taas seurata Surunkalliolta. Pasto
ri Melleniuksen tiedetään olleen paossa Mustaisnevan Kotasalossa, ja Pa- 
hokorpi tunnetaan Rauskankylän asukkaiden piilopaikkana. Koihnanne- 
van takana olevaan Pakoharjuun lähdettiin Nummijärveltä. Lylykylän ta
kalistolla on Kirkkoharju, joka lienee ollut sodan aikana jumalanpalvelus
ten pitopaikkana. Aronkylästä ja Alapäästä taas ovat pakolaisten polut 
johtaneet Lamminmaahan ja sieltä edelleen Pitkäänniemeen. Sinne pako
laiset raivasivat itselleen pellon ja rakensivat piilopirtin vähän etäämmäl
le ollakseen varmasti turvassa.10

Asukkaiden metsäläiselämä sekä niukka ja yksipuolinen ravinto aiheut
tivat kuolemaa tuottavien tautien nopean leviämisen kesän ja syksyn ku
luessa. V. 1808 Kauhajoella kuoli 218 ihmistä ja syntyi vain 34, mikä mer
kitsi väkiluvun laskua 184 hengellä. Yleisimmät kuolinsyyt olivat puna
tauti ja "vatsuri” , jotka veivät hautaan 147 ihmistä. Taudit iskivät varsin
kin lapsiin, joiden vastustuskyky oli heikoin. Vielä seuraavanakin vuonna 
kuolleita oli enemmän (74) kuin syntyneitä (48).11

Köyhyys oli kesän 1808 pitkäaikainen seuraus. Kauhajokelaiset anoivat 
7.12.1809 "Suurivaltaisimmalta kaikkein armollisimmalta Keisarilta” ve
rovapautusta. Pitäjän kaikki nimekkäimmät henkilöt olivat asian takana, 
ja pöytäkirjaan merkittiin jokaisen kärsimät vahingot. Anomus lähetettiin 
Vaasan lääninkansliaan ja edelleen senaatin kamaritoimituskunnalle. Liit
teistä käy ilmi, etteivät Kauhajoen isännät olleet pystyneet maksamaan
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veroja, vaan useimmilla taloilla oli rästejä vuoden 1807 veroista. Mm. 
Tuomas Havusella, 1/2 manttaalin talon omistajalla, oli rästejä yli 18 rik-
siä.12

Venäjän kruunu olisi kaikesta huolimatta koonnut säännölliset verot ja 
rästit, mutta isännillä ei ollut millä maksaa. Tyhjästä eivät vouditkaan 
voineet rästejä nyhjästä. Suurin toivein esitetyt vahingonkorvausvaati
muksetkin jäivät lähes kokonaan saamatta. Hyvää tarkoittanut kreivi 
Buxhoewden lienee korvauksia luvatessaan ylittänyt valtuutensa, ja asia 
edistyi sen vuoksi hitaasti. Suomen kenraalikuvernöörinä toiminut Yrjö 
Maunu Sprengtporten yritti hoitaa korvauksia, mutta hänen toimikauten
sa jäi niin lyhyeksi, ettei työssä päästy edes kunnolla alkuun; asia pitkis- 
tyi ja mutkistui. Lopultakin niin kauhajokelaiset, kuin muutkin, saivat it
se kärsiä sodan tuottamat vahingot.13

Mikä sitten oli kauhajokelaisten oma aktiivinen osuus heidän kovaan 
kohtaloonsa? Aiemmin on ollut esillä Aulis J. Alasen ja Oskar Blomsted- 
tin käsitys, että Ilmajoen "emäpitäjän herrat” yllyttivät Kauhajoen talon
pojat kapinahankkeisiin. Venäläisten kostotoimet viittaavat kuitenkin sii
hen, että heillä oli tietoja kauhajokelaisten oma-aloitteisuudesta. Alapää 
joutui luonnollisesti kärsimään eniten, koska kuormaston ryöstö oli tapah
tunut Harjassa, mutta lisäksi Inbergin veljekset, pastori Mellenius ja lau
tamies Tuomas Martinpoika Havunen joutuivat ilmeisen vainon kohteiksi. 
Kostotoimethan aloitettiin pappilasta, ja niitä jatkettiin samana yönä 
Knuuttilassa. Venäläiset olivat varmaankin tietoisia siitä, että Mellenius 
luki kirkossa kapinapäällikkö Hanelleksen aikaan saaman julistuksen, jos
sa talonpoikia vaadittiin nousemaan kapinaan. Johan Gustaf Inbergin yh
teyksistä tärkeimpiin ruotsinkielisen rannikon kapinakeskuksiin oli var
maankin tietoja, ja olihan hän ollut jo alkukesällä vangitsemassa venäläis
tä kuriiria. Tuomas Havusen taas muistamme olleen poissa toukokuisesta 
valanvannontatilaisuudesta.

Näyttää siltä, että kappelin vaikutusvaltaisimmat miehet olisivat olleet 
aktiivisesti osallisina vastarintaliikkeen lietsomisessa ajankohtana, jolloin 
oma armeija oli voittoisasti lähestymässä. Kesäkuun lopun ja heinäkuun 
alun venäläisväkivaltaisuuksien jälkeen ei ollut ihme, että Kauhajoen na- 
pamiesten kapina-ajatukset saivat laajaa kannatusta rahvaan keskuudes
sa. Olihan armeijakin rohkaissut kansaa nousemaan kapinaan vain muu
tamia päiviä ennen kuormaston ryöstöä.14 Kenraalimajuri Johan Fredrik 
Aminoff tuskin olisi ollut yllyttämässä venäläisten muonavaraston ryöstä
miseen, ellei kapinan siemen jo sitä ennen olisi Kauhajoella itänyt.

Sotilaiden kohtalo

Kun Suomen sota syttyi, kauhajokelaisia sotilaita oli sekä vanhassa Poh
janmaan rykmentissä että vasta perustetussa Vaasan rykmentissä. Pohjan-
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maan rykmentin katselmuksessa 12.2.1808 oli Ilmajoen komppaniassa seu- 
raavat 14 kauhajokelaista sotilasta:

T a u lu k k o  48. P o h ja n m a a n  r y k m e n t in  k a u h a jo k e la is s o t i la a t  1 2 .2 .1 8 0 8

Ruotu Sotilas Ikä Palvelus Pituus tuu
vuodet jalkaa maa

1. Tuomas Kling 46 1/2 18 1/4 6 -

2. Juho Ek 40 1/2 16 2/3 5 10
3. Jaakko Norr 44 1/2 18 11/12 5 10
4. Juho Forss 43 19 1/2 5 7
5. Matti Mört 48 1/2 19 1/2 5 7
6. Matti Forström 56 28 1/4 5 7
7. Samuli Grä 34 1/2 6 11/12 5 7 1/2
8. Jaakko And 25 4 11/12 5 8
9. Kaappo Gröndahl 36 11 11/12 5 10

10. Salttu Pähl 27 1/2 4 11/12 6 —

11. korpr. Mikko Hurt 45 19 1/2 5 8
12. Erkki Lee 40 1/2 17 5/6 5 6
13. Jaakko Ahlberg 36 1/2 17 1/2 5 7 1/2
14. Matti Gran 26 1/2 4 1/2 5 8
Lähde: VA Militaria 249a

Ruotujakolaitoksen heikkouksia oli sotilaiden ikääntyminen. Suomen 
sotaan lähtevistä kauhajokelaisista ruotumiehistä yli puolet oli täyttänyt 
jo 40 vuotta, keski-ikä 39,3 v. Palveluskokemusta oli kaikilla ja sotakoke
mustakin Kustaa III sodan ajoilta Klingillä, Norrilla, Forssilla, Mörtillä, 
Forströmillä ja korpraali Hurtilla, joka oli muuttanut ruotuunsa Kurikas
ta, sekä Erkki Leellä.

Pohjanmaan rykmentin mukana kauhajokelaiset taistelivat läntisessä 
pääarmeijassa mm. Siikajoella, Uudessakaarlepyyssä ja Kauhajoella sekä 
perääntymisvaiheen aikana mm. Oravaisissa. Sodan loppuvaiheissa Poh
janmaan rykmentti vietiin Ruotsin puolelle. Taisteluissa pohjalaisia ko
mensivat mm. everstiluutnantti Carl von Otter, kapteeni Eerik Wilhelm 
Uggla, ev. luutn. Otto Reinhold Meurman sekä Kauran puustellin haltija 
Gustaf Jakob Printz, joka oli Ilmajoen komppanian vänrikki.15

Vaasan rykmentti rekrytoitiin juuri ennen sotaa syksyllä 1807. Kaikessa
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kiireessä koottu, siviiliväestön sileäreikäisillä kivääreillä varustettu ja hä
täisesti koulutettu rykmentti oli sodan syttyessä runsaan 600 miehen vah
vuinen. Heistä kaksikymmentä oli Kauhajoelta. Uudet ruodut ja rekryytit 
olivat katselmuksessa syksyllä 1807.16

T a u lu k k o  49. V a a sa n  r y k m e n t in  k a u h a jo k e la is e t

Ruotu Sotilas Ikä v
1. Kyyny, Nirva, Halko Juho Öster 24
2. Keturi, Kaarlela, Uuro Iisakki Wäster 24
3. Rahko, Puska, Käyrä, 

Möykky
Matti Färdig 
alk. Haikola

24

4. Penttinen, Tarkka, Talvitie, 
Vakkuri, Hietakangas

Antti Plump 31

5. Hietakangas, Kangasniemi,
Kauhajärvi, Kiviluoma, Heikkuri, Juoni

Eenokki Stup 24

6. Koivumäki, Nummikoski, Nummikoski, 
Kesti, Lammi, Nummijärvi,
Pantti, Nummijärvi (kestik.)

Juho Abbor 35

7. Pantti, Könnö, Teevahainen, 
Korhonen

Elias Hirn 
alk. Frantti

29

8. Jokimäki, Seppänen, Piipari, 
Rauska, Rahikka

Matti Still 23

9. Havunen, Hautaniemi, Koski Fredrik Yr 24
10. Heikkilä, Pukkila Erkki Falk 23
11. Yrjänäinen, Kokko Kaappo Hare 29
12. Laurunen, Panula Juho Frack 27
13. Knuuttila, Filppula Juho Drill 25
14. Knuuttila, Filppula Jaakko Löjö 18
15. Koivuniemi, Ikkeläjärvi, Vähä-Aro Matti Tall 22
16. Iso-Aro, Ikkelä Samuli Jäger 26
17. Ikkelä, Kuutti, Marttila Jaakko Kanon 34
18. Turja, Äijö Simo Swart 23
19. Kohlu, Kalalahti, Laturi Matti Wiger
20. Laturi, Sorvari, Toivakka, Harja Mikko Seger 29
Lähde VA Militaria 249b

Vaasan rykmenttiin astuneet miehet olivat keski-iältään 26-vuotiaita, 13 
vuotta nuorempia kuin Pohjanmaan rykmentin veteraanit. Mutta heiltä 
puuttui kokemus ja koulutustakin oli niukasti, kun rykmentti heitettiin 
Sandelsin joukkoihin ja sitä tietä Savon taisteluihin. Komennosta vastasi 
eversti C. V. Conradi alaisenaan mm. J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin 
tarinoissa ylistämä "luutnantti” J. H. Ziden.

Vaasan rykmentti sai tulikasteensa kesäkuussa 1808 Joroisten, Kutu- 
mäen ja Suonenjoen taisteluissa. Sitten seurasivat taistelut Kuopiossa ja 
Toivakansalmessa. Huolto ja varusteet olivat kurjat ja seuraukset senmu- 
kaiset. Puolet rykmentistä joutui "mätätautisina” sairashuoneeseen jo hei
näkuussa. Sota kuitenkin jatkui, ja lokakuussa "vaasalaiset” taistelivat 
loistavasti Koljonvirralla. Tämän jälkeen alkoi perääntyminen Iisalmelle
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ja Ouluun, mistä rykmentti Olkijoen sopimuksen jälkeen marraskuussa 
siirtyi Ruotsin puolelle.11

Suomen sodan aiheuttamat tappiot olivat myös kauhajokelaisten sotilai
den osalta suuret. Pohjanmaan rykmentistä jäivät kotiin palaamatta aina
kin Juho Ek, Jaakko Norr, Juho Forss, joka kuoli 28.1.1809, sekä Samuli 
Grä, Matti Gran ja korpraali Mikko Hurt, joka kuoli 11.1.1809. Hengissä 
säilyivät varmasti Tuomas Kling ja Kaappo Gröndahl sekä Matti Mört, 
Erkki Lee ja Kauran vänrikki Gustaf Jakob Printz.

Vaasan rykmentin miehistä vain Samuli Jäger ja Erkki Falk löytyvät so
dan jälkeisten vuosien kirkonkirjoista. Sotamies Juho Drill oli syksyllä 
1809 Ruotsissa, ja ainakin Antti Plump ja Juho Abbor menehtyivät sodas
sa.

Sotilaiden kohtalo oli kova. Vuoden 1810 väkilukutaulun mukaan Kau
hajoella oli 9 virasta vapautettua sotilasta. Ennen Suomen sotaa palveluk
sessa oli sentään ollut 34 miestä ja yksi vänrikki.18

Kauhajoki Ruotsin vallan päättyessä

Ilmajokelaisten vanha takamaa Kauhajoki oli vuosisatojen kuluessa asu
tettu. Kantatalot seisoivat tukevasti jokien ja järvien rannoilla. Elinvoi
maiset talot oli ehditty jo Ruotsin vallan loppuun mennessä jakaakin, ja 
torppien perustaminen "larvamaille” oli hyvässä vauhdissa. Asutuksen 
taustalla oli ollut voimakas väestönkasvu: 1800-luvun alussa Kauhajoen 
väkiluku ylitti 2 000 rajan.

Kauhajoen maaperä oli suurelta osalta karua ja soista. Siksi maanvilje
lyksen rinnalle oli kehittynyt turvallinen ja voimaperäinen karjatalous. 
Tervanpoltto taas oli kasvanut 1600-luvulta lähtien laajamittaiseksi teolli
suudeksi, jolla kauhajokelaiset hankkivat runsaasti ylimääräistä "hyvää” . 
Aika ajoin tervanpoltto olikin tärkein tulonlähde ja elinehto. Tervanpol
ton ohella kauhajokelaiset hankkivat lisätuloja muillakin tavoin. Kytövil- 
jely yleistyi, valtiovalta vaati valmistamaan salpietaria ja viinanpolttokin 
tuotti jotakin. Kotoiset tarpeet taas edellyttivät käsityötaitoja. Kasvava 
väestö pystyttiinkin jotakuinkin ruokkimaan; nälkää nähtiin vain poik
keustapauksissa. Kauhajokelaisten talollisten elintasosta kertovat omaa 
kieltään 1800-luvun alun uudet kaksikerroksiset tuparadit ja runsaat 
käyttöesineet.

Liikenteellisesti Kauhajoki oli ollut vuosisatojen ajan varsin edullisessa 
asemassa. Kyrönkankaan ja Kristiinan tiet tosin rasittivat talonpoikia jos
kus kohtuuttomastikin, mutta samalla ne olivat yhdyssiteinä niin Etelä-
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Suomeen kuin emäpitäjäänkin. Tie toi Kauhajoelle pitkäaikaisia ja taita
via pappismiehiä, ja läpikulkuliikenne opetti kauhajokelaisiakin lähte
mään opintielle. Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä Kyrönkan- 
kaan tien käyttö kuitenkin väheni; samalla vähenivät myös Kauhajoen 
saamat virikkeet.

Henkinen kehitys oli kappelin papiston ohjauksessa. Kauhajoella oli ol
lut onni saada kappalaisikseen 1600-luvulta lähtien tarmokkaita ja tun
nollisia pappeja. Heidän asenteistaan paljolti johtui, ettei Kauhajoella ol
lut esim. noitavainoja tai opillista hajaannusta. Omat rakennushankkeet
kin suoritettiin melko yksimielisesti. Velvollisuudet emäseurakuntaa ja 
sieltä tulleita vaatimuksia kohtaan sen sijaan aiheuttivat enemmän vas
tustusta. Kappelin asioiden hoidossa näkyikin jo varhain kauhajokelais
ten halu irtautua emäseurakunnasta. Tämänsuuntaiset hankkeet olivat vi
reillä myös 1800-luvun alussa. Kauhajokelaiset olivatkin jo tuolloin niin 
henkisesti kuin aineellisestikin kypsiä oman seurakunnan perustamiseen. 
Hanke jäi kuitenkin odottamaan otollisempaa hetkeä.

Suomen sota katkaisi Kauhajoen myönteisen kehityksen. Aineelliset va
hingot olivat suuret, mutta myös henkinen pääoma heikkeni: väkiluku las
ki, kappalainen muutti pois ja lukutaitokin oli ruostunut. Kesti kauan, en
nen kuin Kauhajoki pääsi taas jaloilleen. Valtiollisessa asemassa tapahtu
nut muutos 1809 ei paljon yksityistä kauhajokelaista heilauttanut. Elet
tiin niin kuin ennenkin.

H a r ja n  ta lo n  p a lo s s a  1 8 0 8  s u la 
n u t  m o r t t e l i  K a u h a jo k i  S u o 
m e n  so d a n  jä l j i l tä . K a u h a jo e n  
M u s e o . V a lo k . K e i j o  J a a k o la
1986.
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KAUHAJOKI SUOMEN 
SODASTA VUOTEEN 1918





Asutus ja yhteiskunta

Talot jaetaan

Kauhajoen asutus laajeni 1800-luvulla talojen halkomisien ja torppien pe
rustamisen ansiosta. Uusia taloja sen sijaan perustettiin vain kolme. 1860- 
luvulla syntyi Hyyppään 1/8 manttaalin Ojanperä, ja vuonna 1910 erotet
tiin kruunun liikamaille Nummijärven Trusankulmaan Kulmalan 0,1200 
manttaalin tila sekä Kaiturinmaalle 0,0700 manttaalin Kytöniemi, joka v. 
1930 rajanoikaisussa siirrettiin Jalasjärven kuntaan.1 Maakirjatalojen lu
kumäärä nousi näin vuoteen 1917 mennessä 67:ään.2

Itsenäisten viljelmien, talollissavujen määrä, kasvoi kuitenkin vanhojen 
kantatalojen jakamisten ja lohkomisten ansiosta runsaan sadan vuoden ai
kana monikertaiseksi, kuten tilasto osoittaa:3

Vuosi
Talon

1800 1812 1852 1881 1900 1917

savuja 89 118 144 234 384 826

Isonjaon jälkeen alkanut talojen halkominen jatkui heti Suomen sodan 
jälkeen. Niinpä esim. 1811 vahvistettiin Havusen 1/2 manttaalin talon ja
ko Iisakki Tuomaanpojan ja Tuomas Havusen muiden, osaksi vielä ala
ikäisten, perillisten kesken. Tämän jälkeen talon molemmat puoliskot ja
ettiin pian uudelleen, ja sama toistui v. 1905/ Myös monet sellaiset talot, 
jotka jo 1700-luvun jälkipuoliskolla oli kertaalleen halottu, jaettiin 1800- 
luvun puolivälin jälkeen ja 1900-luvun alussa uudelleen.

Aro halottiin v. 1867—69, Yli-Harja 1891—94 ja Ala-Harja 1897. Ala- 
Yrjänäinen halottiin v. 1866, Yli-Heikkilä v. 1899, samoin Heikkilä. Pän- 
täneen taloista oli isonjaon aikana halottu vain Haikola. 1800-luvulla ha
lottiin kaikki muut paitsi Kaarlela. Talojen jakaminen ei läheskään aina 
tapahtunut oikeusteitse, vaan usein tyydyttiin sovintojakoihin, jotka vah
vistettiin vasta jälkeenpäin. Näin meneteltiin mm. Möykyssä v. 1853 ja Jo
kimäessä v. 1868.5

Tilojen määrä kasvoi nopeimmin v. 1881—1917. Se johtui osaksi talojen 
halkomisista, mutta huomattavalta osalta myös säätyläistalojen torppien 
itsenäistymisistä. Yli-Knuuttilasta muodostettiin v. 1901—03 kaikkiaan 
18 tilaa; Kaarlela puolestaan jaettiin v. 1912 22 tilaksi. Ala-Knuuttilan 
myynnin yhteydessä J. B. Sjöbergin omistuksista lohkottiin 72 asutusti
laa, joista talon torpparit lunastivat suurimman osan.6

413



J y v i t y s m ie h e t  M a r tt i la n  n u m e r o s s a  s y k s y l lä  1908 . M a a n m itta r i  J. W . 
G r a n r o th , H e r m a n  M a r ttila , S a lo m o n  M a rttila , E. J. L a u h a la , J. A . Ik k e lä ,  
V ilh e lm  H a u ta n iem i, J u h o  L u o m a -M a r tt i la , N e s to r i  K u u t t i  ja  S im o n  H e ik 
k ilä . V a lo k . J u h o  N ie m i 1908 . H e ik k i  M a r tti la n  k o k .

Toistuvien halkomisten ja lohkomisten vuoksi vanhat kantatalot jakau
tuivat usein kymmeniin osiin. Vuonna 1917 esim. Panula oli jaettu 21 ti
laksi, Heikkilä 30:ksi, Marttila 13:ksi ja Keturi 22:ksi. Frantin numerossa 
oli 18 tilaa, Korhosessa 8, Arossa 17 ja Ikkeläjärven numerossa 8. Koko
naan jakamatta olivat enää kirkollisvirkatalot sekä Lammi ja Ojanperä. 
Kehitys näkyi myös nimistössä. Vanhastaan tuttujen Ala ja Yli -etuliittei
den lisäksi yleistyivät mm. Rinta, Ranta, Uusi, Latva, Metsä, Luoma, Mä
ki, Neva ja Kallio -liitteiset nimet, mutta joukkoon sopi paljon muitakin.1

Muuan asutukseen myönteisesti vaikuttanut tekijä oli v. 1890—94 suori
tettu isonjaon täydennys. Toimitus ei aiheuttanut suuria muutoksia, mut
ta selkiytti Kauhajoen talojen välisiä rajoja samoin kuin Kauhajoen ja sen 
naapurikuntien rajoja. Kaikkiaan toimituksessa tehtiin tilusvaihtoja 57 ti
lan kesken. Niistä merkittävimmät olivat Teuvan Harjunpään niittyjen 
siirtäminen Yli-Kokon, Knuuttilan ja Filppulan saroista Teuvan rajalle se
kä Hyypän talojen Karvian ja Honkajoen puolella olleiden tilusten uudel
leen järjestely. Myös Kainaston yhteismetsä, ns. latometsä, jaettiin Aron, 
Mattilan ja Enon kesken Kainaston niittyjen omistussuhteessa. Koko Kau
hajokea ajatellen vähäiset, mutta osakkaille merkittävät tilusjärjestelyt ai
heuttivat maanmittareille ja heidän apureilleen suuren työn, sillä rajan

414



käyntien yhteydessä rakennettiin 1 371 pyykkiä ja apuri työpäiviä kertyi 
kaikkiaan 4 983 1/2 päivää.8

Voimakas asutustoiminta taloja jakamalla johti väistämättä tilojen kes
kikoon pienentymiseen. Toisaalta kova raivausinto, jota niin kantatalojen 
kuin entisten torppienkin isännät osoittivat, kasvatti peltoalan neljässä- 
kymmenessä vuodessa (v. 1881—1920) noin nelinkertaiseksi. Tilojen luku
määrän myötä lisääntyivät myös työpaikat. Samalla n. 600 uuden itsenäi
sen tilan muodostuminen lyhyessä ajassa tasasi omalta osaltaan säätyero- 
ja ja esti yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistymistä. Asutustoiminta vai
kutti hillitsevästi myös siirtolaisuuteen ja muuttoliikkeisiin, vaikka ei kyen
nytkään niitä korvaamaan.

Torppariasutus

Torppien määrä kasvaa

Autonomian alkuvuosikymmeninä torppariasutus laajeni nopeasti. Väkilu- 
kutaulukot osoittavat, miten voimakasta kasvu oli.

T a u lu k k o  50. T o r p p a r ia s u tu s  v . 1 8 1 0 — 1920

torppa talol itsel torppa talol itsel
reita lisia lisiä reita lisia lisiä

1810 126 98 29 v. 1870 465 177 210
1820 165 95 46 1880 721 216
1830 243 118 52 1890 921 277
1840 265 127 107 1900 ei ole eroteltu
1850 378 137 186 1910 784 623 522
1860 478 154 130 1920 493 1 093 864

Lähde: KKiA IIDg 1, 2, 3, väkilukutaulut 1810—1920

Heti Suomen sodan jälkeen torppien määrä kaksinkertaistui parissakym- 
menessä vuodessa. Myöhemminkin vain 1860-luvun lopun nälkävuodet py
säyttivät hetkeksi torppien perustamisen, mutta jo seuraavalla vuosikym
menellä vahinko otettiin takaisin. Kauhajoelle perustettiin 1870-luvulla n. 
250 uutta torppaa. Pelkästään v. 1872 tehtiin 22 torpankontrahtia ja v. 
1873 kahden ensimmäisen kuukauden aikana 13 kontrahtia. Torppien pe
rustaminen jatkui voimakkaana vuosisadan loppuun asti. Tilattoman väes
tön alakomitean tutkimusten mukaan Kauhajoella oli v. 1901 kaikkiaan
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N u r k it ta in  r a k e n n e tu t  ta lo t  m u o d o s t iv a t  u m p ip ih a n  t y y p p is e n  tu r v a llis e n  
p ih a p iir in . R in ta -K o s k e n  ta lo  ja  p e r h e t tä  n o in  v . 1900 . K e i j o  J a a k o la n  
k o k .

1 191 torppariruokakuntaa; oma viljelmä oli 409 ruokakunnalla ja ilman 
viljelmää oli 578 ruokakuntaa. Kaikkiaan 2 178 ruokakunnasta peräti 54 
% oli vuokraviljelmiä. Kauhajoella olikin torppia suhteellisesti enemmän 
kuin missään muussa Etelä-Pohjanmaan pitäjässä.1 Tämä johtui osaksi 
voimakkaasta väestönkasvusta ja sitä seuranneesta viljelmien tarpeesta, 
osaksi vuosisadan vaihteessa vallinneesta valtavasta pellonraivausinnosta. 
Varsinkin säätyläisviljelijät tarvitsivat paljon torpparityövoimaa.

Vuosisadan vaihteen jälkeen torppien määrä alkoi laskea. Tämä oli seu
rausta toisaalta suuresta siirtolaisuudesta ja muuttoliikkeestä, jotka hel
pottivat väestöpainetta, ja toisaalta torppien itsenäistymisen alkamisesta.2

Kontrahdit

Torpankontrahdit säilyivät 1800-luvullakin suurin piirtein samanlaisina, 
jollaisiksi ne olivat torpparilaitoksen syntyvaiheissa muotoutuneet. Niiden 
sisältö vaihteli, mutta pääperiaatteet olivat paljolti samat. Keskivertosopi- 
musta edustakoon tässä Ikkeläjärven talon suomenkielinen torpankon- 
trahti vuodelta 1828.3
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Tämän Kautta wastan otan minä Henrich Ericin poika Ickelän järvi, 
Torpparixi minun maani Bäälle, nyt sisällä olevaisen Trengi miehen, 
Samuel Isaacin Boian, seuraavaisilla Edustuksilla nimittäin —
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12 Torpan Huonet tule Lännen puolelle Mickel Ericin poian torpasta 
talwitien wierehen, niin Kutsuttuhun syymäkehen. Huoneita saa Tor
pan Ylös Raketa niin monta Kuin hän tarvitte Rakennus Ainet ote- 
tan talon mettästä —
22 Beltua saa Torpari tehdä nimitetyn Kartanopaikan Ympäryställen 
niin paljon Kuin hän tahto, Torparin Mickel Ericin poian wainion ai
tahan asti — Kytömaaxi Saa Torpari Rämäckä sanotun Syymäen al
ta niin lavi-/alda Kuin hän sitä woi Ylösottaa, ja wielä toiselda puo- 
lelda Ickelän Joia Järven puolella Kircko Tietä siitä jo ennen Ylös
otetusta Kydöstä tiehen päin —
32 Luhdaxi Saa Torpari Kolme ladon alaa neva luhta Kuin ovat, Lau- 
nin lahti, Yporpärin tausta ja pihlaiamäen sivu — Berkiö maaxi Saa 
Hän Koko mylly luoman Warren mitä Sieldä Kelvollista maata löyty, 
ja wielä Karianlaitumelda näätä Salon Nevan —
42 Hirsiä Tuohia Seipäitä Aidaxia ja niin Edespäin ja Kaikellaisia 
Huonen tarpeita niin myös poltto puita niinpalion Kuin tarvitte Saa 
Torpari otta talon mettästä Ilman mitänä Eroitusta —
52 Dagesvärckiä eli weroa näiden edellä nimitettyien Edustuxien 
Edestä pitä Torparin Samuel Isaacin poian Ulos tekemän talohin ni
mittäin, Yxi wijcko Syxyllä mickelin ja pyhä-/in miesten päivän wä- 
lis ja Yxi wijcko Kevällä walburin päivän ja mittumaarin wälillä ja 
nämä nimitetyt Kaxi wijckua Tule Koh taväxi (= kohta tehtäväksi) 
— mutta Kolme wuoden perästä tule Wielä tehtäväxi Yxi wijcko, 
Loppiaisen ja Kynttelin Wälillä Yxi Wijcko Heinä aikana ja Yxi Wij- 
cko Leicko aikana, Silloin Koska Isändä tiedonanda ja wielä pitä 
oleman avullisen Tervahaudan panemises Kahden Hengen kansa Yh
den päivän Ja Tervahaudan wirittämises Yhden Wuorokauden yhden 
miehen Kansa ja Kaicki nämät Edellä nimitetyt Dagesvärkit tehdän 
Talon Rualla ja Työ Kaluilla
62 Tämä Contract on Seisova Torparin Samuel Isaacin poian ja Hä
nen Waimonsa Caisa matin Tyttären Kuoleman päivän Asti Jos He 
muutoin Taitavat Ulos tehdä mitä täsä Heidän päällensä pantu on 
Joka Tämän Kautta Asianomaisten oma Kätisellä nimien ja Buumer- 
ckien Ala Kiri-/ottamisella Todistaiain Läsnä ollessa Wahvistetan 
Kauhajojesta sinä 7 p. Kesä Kuusa 1828.

Henric Ericin poika Ickelänjärvi 
Isändä 

(Puumerkki)

Todistavat
Juha Juhan poika 

Kiviluoman Ittellinen 
(Puumerkki)

Af Matts Gadell

Samuel Isaacin poika 
Torppari 

(Puumerkki)

Jacob Juhan poika 
Koivuniemen Trenki 

(Puumerkki)
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P iip a r in  ta lo n  to r p p a r i  J a a k k o  
K iv e lä  o li  tu n n e t tu  s e p p ä  ja  
K a u h a jo e n  e n s im m ä in e n  v a lo 
k u v a a ja . J a a k k o  K iv e lä  e m ä n ti -  
n e e n  k o t in s a  ed u s ta lla  n o in  v. 
1 90 9 . V a lo k . I iv a r i  K iv e lä . K e i 
j o  J a a k o la n  k o k .

Sopimukset solmittiin joko torpanhaltijoiden eliniäksi tai 50 vuodeksi. 
Vain harvat säilyneistä sopimuksista olivat täysin isännän tahdosta riip
puvaisia, ja yhtä harvat oli solmittu ikuisiksi ajoiksi. Torppari sai raivata 
peltoa voimiensa mukaan kuten 1700-luvullakin, mutta metsänkäytössä 
tultiin entistä tarkemmiksi. Kun vielä 1820-luvulla torppari saattoi joissa
kin tapauksissa saada luvan rajoitettuun määrään talon metsästä otettuja 
tervaksia, niin vuosisadan loppupuolella ja seuraavan alussa talot mie
luummin alensivat taksvärkkiä kuin antoivat ottaa polttopuita torpan tar
peisiin, kuten oheinen Yli-Havusen torpan kontrahti osoittaa.4

Minä allanimitetty otan tämän kautta torppariksi minun omistamani 
Rahikan talon maalle entisen trenkini Wille Kaaprielin pojaan seu- 
raavilla ehdoilla:
1-si Torppari saa nyt kohta torpan maan haltuunsa joka on Krentaa- 
lin ojasta ylös (etelään) päin josta saa aidata 6 tynnyrin maan ja jos 
hän voii enemmän tehdä pelloksi on se hänelle luvallinen ilman li
säystä torpparimaksuissansa.

2- si Laidunta saa torppari taloon mettästä josta myös saa ottaa 
huoneitensa värkit aidaksensa seipäänsä ja poltto puunsa omistajan 
määrää miltä paikoilta ja kaatuneet ja kuivat puut ovat ensiksi polt
to puuksi käytettävät, koivuja ei saa torppari hakata polttopuuksi ja 
kaikkinainen myynti ja haaskaus metsän suhteen on häneltä kiellet
ty-

3- si Päivätöitä pitää torpparin tekemän taloohin 3 viikkua vuodes
sa nimittäin 1 viikko kesäkuusa 1 heinäkuusa ja 1 syyskuusa. Mutta 
3 vuoden perästä (torpalle muuttamisen ajasta) pitää tekemän joka 
kuudennen viikon (kaikki taloon ruoalla ja työkaluilla).

4- si Tällä välikirialla saa torppari asua torpassa 50 viisikymmentä
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vuotta ja jos hän silloin vielä elää saa hän pitää torpan kuolemaansa 
asti jonka jälkeen torppa tuloo taloon omaksi ilman mitään lunastus
ta (ja ne huonehet jotka on tehty taloon mettästä). Jotka välipuheet 
kaikki kahteen yhtä pitävään kappaleeseen kirioitettuna tämän 
kautta vahvistetaan Kauhajoella 18 päivä marraskuuta 1877.

Talollinen Matti Yli-Havunen 
M

Tähän välikiriaan olen minä kaikin puolin tyytyväinen velvottaen it
seni sen rikkomatta pitämään (paikka ja päivä edellä mainitut)

Trenki Wille Kaaprielin poika 
Kulmala 

W

Todistavat 
Kiriootti ja todistaa

Jaakop Iisakin poika Havunen 
Jaakop Hermannin poika 
Havusen trenki 
J

Edelläolevaan kontrahtiin teemme me allekirjoitetut sellaisen muu
toksen että vuokraajat eivät ota polttopuuta ensinkään talon metsäs
tä, jotavastaan vero vähenee, joka kahdenneksitoista viikoksi, vakuu
tamme Kauhajoella 3 päivänä heinäkuuta 1914

Matti Jaakonpoika Havusela 
vuokran antaja 

M
Jaakko Harjurahikka 

vuokran maksaja 
Todistavat

Jaakko Kulmala 
Leander Kallio

Vuokransa torppari maksoi edelleen pääasiassa päivätöinä, joskus myös 
rahana. Metsien arvon ja torppien kysynnän jatkuvasti kasvaessa pyrki
vät taksvärkitkin lisääntymään, mutta pysyivät silti varsin kohtuullisina. 
Talonpoikaistalojen torppien vuosittaiset taksvärkit vaihtelivat parista 
viikosta 10—12 viikkoon. Hyvin yleinen taksvärkki oli ”joka 6. viikko ta
lon ruuassa ja työkaluilla” eli 1 miestyöpäivä viikossa. Rahavuokra vaih- 
teli 25—50 markkaan vuodessa. Vuokra-ajan päätyttyä torppa tuli yleen
sä lunastuksetta talolle, ellei sopimusta uusittu.5
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Säätyläisten ja virkatalojen torppien vuokrat olivat Kauhajoellakin sel
västi korkeammat kuin talollisten torppareilla. Ala-Knuuttilan uusi isän
tä Johan Wegelius vaati jo v. 1811 torppariltaan Yrjö Knuuttilalta 2 mies
työpäivää ja 1 hevostyöpäivän viikossa.6 Yli-Knuuttila vuokrasi v. 1907 
Mäntysen 92 aarin torpan 30 vuodeksi 100 markan ja 25 miestyöpäivän 
vuosivuokraa vastaan, minkä lisäksi torpparin oli hakattava halkoja 2 syl
tä vuodessa ja pidettävä raja-aidat ja -ojat kunnossa.7

Kappalainen Fredrik Napoleon Ottelin otti v. 1865 Äijälään ja Enoon 
torppareita. Kontrahdit tehtiin kappalaisen toimikaudeksi tai toisen osa
puolen elinajaksi. Päivätyöt vaihtelivat paria poikkeusta lukuunottamatta 
1—3 hevostyöpäivään viikossa. Lisäksi oli tehtävä yleensä yksi tai kaksi 
kaupunkimatkaa vuodessa Vaasaan tai Kristiinaan. Myös erilaisia työ- ja 
tarve-esineitä, kuten rekiä ja saaveja, oli valmistettava.8 Kauran puustel
lin Kuivanoukan torpan vuokra oli 2 hevostyöpäivää viikossa.9

Knuuttiloiden ja pappiloiden torpat olivat paljon selvemmin työvoiman 
saamiseksi perustettuja kuin talollisten torpat, joista monet olivat suku
laisten perintötorppia. Jo yksistään se, että torppia oli paljon, Ala-Knuut- 
tilassa 1900-luvun alussa yli 40 ja kummassakin pappilassa lähes 30, 
osoittaa työvoiman tarvetta. Torpparin työpäivä oli pitkä; eräiden tietojen

420



mukaan taksvärkkipäivä Ala-Knuuttilassa saattoi kestää 15 tuntia.10 Mut
ta pitkiä työpäiviä tekivät 1800-luvulla kaikki.

Torpparin kannalta suurempi epäkohta olikin periaatteessa se, että 
kontrahdit olivat suullisia, kuten Ala-Knuuttilassa, tai vuokraisännän 
toimiajasta riippuvaisia, kuten pappiloissa ja Kaurassa. Käytännössä täs
täkään ei juuri ollut vaikeuksia. Vaikka Kauhajoen säätyläiset pitivätkin 
torppareitaan lujemmalla kuin talolliset, eivät heidän vuokraehtonsa silti 
olleet korkeita, jos niitä verrataan vaikkapa Etelä-Suomen vastaaviin eh
toihin, joissa taksvärkkiä saattoi olla 3—5 päivään viikossa.11

Vaikka torppareilta puuttuivatkin maanomistuksen mukanaan tuomat 
edut ja oikeudet, näyttää Kauhajoen torppariasutus sopeutuneen suhteel
lisen hyvin vallitsevaan yhteiskuntaan: ristiriidat isäntien ja torppareiden 
välillä jäivät yksittäistapauksiksi. Ne johtuivat useimmiten siitä, että isännät 
ja torpparit vaihtuivat joskus useinkin, jolloin kontrahdista ei pysytty selvillä, 
tai sopimuksen sisältö vain unohtui vuosikymmenien kuluessa.12 Yleisesti ot
taen välit kuitenkin säilyivät hyvinä: isännät ja taksvärkkiään tekevät torp
parit söivät samassa pöydässä ja hyvää työmiestä pidettiin arvossa.13 
Vasta työväenliikkeen tulo paikkakunnalle aiheutti jonkin verran liikeh
dintää torppariväestön keskuudessa ja toisaalta epäluuloa talollisten puo
lelta. Torpparit seurasivat 1900-luvun alussa vallinnutta yhteiskunnallista 
tilannetta lähettämällä mm. edustajat Tampereen torpparikokoukseen v. 
1906. Asenteita kuvaavaa oli, että edustajista toinen, Samuel Nestor Raja
la, oli sittemmin suomettarelainen kansanedustaja ja toinen, Leander Kal
lio, sosiaalidemokraattinen kunnallispoliitikko.14

Torppien itsenäistyminen alkaa

Torpparilaitoksen yleisiin epäkohtiin kohdistunut paine purkautui Kauha
joella osittain jo ennen vuoden 1918 torppariasetusta Knuuttilan ja Kaar- 
lelan torppien itsenäistyessä vuosisadan alussa. Taloudellisiin vaikeuksiin 
joutunut Yli-Knuuttilan isäntä Carl Wilhelm von Schantz myi osan tilas
taan v. 1899 kolmelle ostajalle, Herman Pukkilalle, Jaakko Ranta-Knuut- 
tilalle ja Ludvig Rinnelle, jotka edelleen myivät torpat itsenäisiksi. Tämä 
oli ensimmäinen laajahko torppien vapautuminen Kauhajoella. Lopun Yli- 
Knuuttilasta osti kunta v. 1902 kunnalliskodiksi.15

Huomattavasti laajempi merkitys oli kuitenkin Ala-Knuuttilan torppien 
vapautumisella. Tilaa isännöi Johan Bernhard Sjöberg, joka tunnettiin 
tarmokkaana ja oikeudenmukaisenakin, mutta tiukkana herrana. Vuosisa
dan alussa suullisen sopimuksen varassa olevat torpparit alkoivat liikeh- 
tiä ja napista asemastaan. Sjöberg näyttää tiedostaneen hyvissä ajoin, mi
kä voima torppariliikkeeseen sisältyisi ja mihin poliittiseen suuntaan se 
tulisi kehittymään. Aikaansa edellä olevana miehenä J. B. Sjöberg lienee 
oivaltanut myös sen, ettei maataloudessa voitu loputtomasti turvautua
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N e s to r i  ja  S e lm a  P ih la ja n iem i, F r ö s e n in  to r p p a r e i ta . K e i jo  J a a k o la n  k o k .

torppareiden työpanokseen; aika oli kulkemassa torpparilaitoksen ohi. 
Osittain tästä, osittain sosialismin leviämisen pelosta16 johtui, että Sjöberg 
päätti myydä Ala-Knuuttilan. Hän neuvotteli asiasta torppareiden kans
sa, jotka v. 1907 kääntyivät 37 torpparin allekirjoittaman kirjeen valtuut
tamina kunnan puoleen esittäen, että kunta ostaisi tilasta torppien osuu
den 265,43 hehtaaria peltoa sekä toista tuhatta hehtaaria niittyä, metsää 
ym., yhteensä 1 452,21 hehtaaria. Hinta olisi 164 000 markkaa, jota torp
parit pitivät varsin kohtuullisena. Kun kunta suhtautui kauppaan myön
teisesti, tarjoutui Sjöberg myymään vielä lisää maata pari tuhatta hehtaa
ria, josta peltoa 363,03 hehtaaria. Kunta sai lainan 240 000 markkaa Ti
lattoman väestön lainarahastosta ja päätti kaupasta.

Ostetusta tilasta muodostettiin 72 tilaa, jotka oli jaettu kolmeen koko
luokkaan. Puolet metsästä jäi yhteiseksi. Suurimmissa tiloissa oli peltoa 
10,89 hehtaaria ja metsää 27,30 hehtaaria sekä lisäksi kytöä, niittyä ja 
peltomaata niin, että tilojen kokonaispinta-ala oli 50,40 hehtaaria. Pie
nimpien tilojen peltopinta-ala oli 3,63 hehtaaria ja metsää oli 9,10 hehtaa
ria, yhteensä 16,80 hehtaaria. Lisäksi muodostettiin 20 aarista 2 hehtaa
rin suuruisia palstatiloja. Kunta myi muodostetut tilat halukkaille. Uusil
le isännille tilat siirtyivät vuodesta 1910 alkaen. Entiset torpparit saivat 
ne edullisemmin kuin uudet viljelijät.17

Kauhajoen suurimman tilan torppien itsenäistyminen ja maareformi 
katkaisivat kärjen pahimmalta torpparilaitokseen kohdistuvalta arvoste
lulta. Sillä oli myös poliittista merkitystä. Samalla se osoitti muillekin,
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M a tt i  ja  K a ta r iin a  P o r k k a la , K r a n k k a k y lä n  to r p p a r e i ta . V a lo k . M a tt i  
P o r k k a la  1912 . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

miten torpparikysymys voitiin sopuisasti ratkaista. Kauhajoen torpat itse- 
näistyivätkin lähes poikkeuksetta vapaaehtoisilla kaupoilla, monet, mm. 
Kaarlelan torpat,18 jo ennen varsinaista torppariasetusta 1918. J. B. Sjö
berg itse myi jäljelle jääneestä Ala-Knuuttilasta 60 hehtaaria maata ja 
vanhan päärakennuksen v. 1910 Nestori Rauskalle sekä loput 20 hehtaa
ria maata ja uudet rakennukset v. 1920 Kotitalousopiston tarpeisiin.19

Kylien kehitys

Kylät ja kyläyhteisöt

Vanha kyläjako Päntäneen ja Kauhajoenkylään säilyi maakirjassa 1800- 
luvulle asti. Käytännössä kuitenkin puhuttiin edellisten lisäksi Hyypänky- 
lästä ja Aronkylästä. Mm. seurakunnan kirjanpidossa esiintyi neljä kylää, 
samoin luottamusmiehiä valittiin enemmän kuin pelkät maakirjakylät oli
sivat edellyttäneet. Järjestely oli käytännön sanelema, sillä Kauhajoen ky
lään kuuluivat talot Laturista Vakkuriin ja Nummikoskelle asti. Kylässä 
oli jo 1800-luvun alussa 71 talosavua, joten sen hallitseminen yhtenä ko-
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konaisuutena oli vaikeaa. Päntäne oli alueena yhtenäinen, ja talosavuja- 
kin oli vain 14.1

Uusi kyläjako toteutettiin v. 1830 samalla, kun tarkistettiin manttaalilu- 
vut. Kauhajoki jaettiin kuuteen maakirjakylään, jotka olivat Harja, Aro, 
Kauhajoki, Hyyppä, Päntäne ja Nummijärvi. Nyt myös Kurikan Miedon- 
kylään aikaisemmin kuuluneet Harjan, Sorvarin ja Toivakan talot siirret
tiin Harjankylään. Kirkollisesti ne olivat kuuluneet Kauhajoen kappeliin 
sen perustamisesta alkaen.2

Kylien kehitys oli kiinteässä yhteydessä asutuksen leviämiseen. Asutuk
sen myötä kylät saivat luonteenomaiset ja yksilölliset piirteensä ja elinvoi
mansa. Tilojen määrä Kauhajoen kylissä kasvoi 1800-luvulla hyvin eri ta
voin.

T a u lu k k o  51. S a v u lu v u n  k e h i t y s  k y l i t tä in

V . 1839 1868

Harja 18 19
Aro 17 19
Kauhajoki 38 39
Päntäne 26 27
Hyyppä 34 37
Nummijärvi 8 9

Yht. 141 152

1886 1917 Kanta
taloja 1917

31 101 8
34 73 7
87 337 13
55 161 13
49 109 18
12 45 8

268 826 67

Lähteet: KKiA IIBf 1 papinvaalit v. 1839 ja 1868; VA Senaatin Kamarikonttorin arkisto EM 
20: s. 236—245; KKuA IGk 27, veroluettelot 1917.

Kylät olivat kuitenkin paljon muutakin kuin talosavut maakirjassa. Ne 
olivat eläviä yhteisöjä. Vanhoja kantataloja jaettaessa rakennettiin uusi 
asumus ja kartano lähelle päätilaa, usein samaan pihaan. Näin pitkiä ai
koja joen kahta puolen harvakseen seisseitten talojen ympärille kasvoi ta
loryhmiä, joista kasvoi kiinteitä "kyliä” . Kielenkäyttöön vakiintuivat mm. 
Turjankylä, Koskenkylä ja Möykkykylä. Talojen ja niissä olevien työpaik
kojen lähettyville nousi 1800-luvun jälkipuoliskolla myös yhä taajeneva 
mäkitupa-asutus, käsityöläisväestön asumukset ja torpat. Torpparit saivat 
kuitenkin usein raivata peltonsa myös vanhoille niittymaille tai raakaan 
korpeen. Niistä saivat alkunsa monet torpparikylät, joista tyypillisimpiä 
olivat Kainaston niittymaille kasvaneet Luomankylä, Hangaskylä, Järvi
kylä, Krankkakylä, Ratikylä ja monet muut. Hyypässä oli mm. Hautalan- 
kylä, ja kirkonkylän liepeille kasvoivat mm. Lustilankylä ja Savikylä.3

Vuosisadan vaihteen tienoilla kehittyneimpiin kyliin ilmestyivät kaupat 
ja monet tavoittelivat koulua. Kylien välisessä vertailussa kirkonkylä me
nestyi parhaiten. Siellä oli kirkko ja pappila seurakuntaelämän keskuksi-
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na, monet kaupat ja liikelaitokset sekä C. W. von Schantzin ja Sjöbergin 
elämänmeno. Aronkylän kasvu liikekeskukseksi alkoi rautatien myötä 
1910-luvulla ja jatkui pari seuraavaa vuosikymmentä. Runsaasti monipuo
lista toimintaa oli myös Päntäneellä: kauppoja oli useitakin ja taloudelli
nen yritys- ja yhdistystoiminta vireää. Pienemmistä kyläkunnista Kosken
kylässä oli 1800-luvun lopulla sahat ja myllyt, nahkurinverstas ja monia 
muita pikkuyrityksiä, jotka oikeuttivat laulelemaan, että "Koskenkylä on 
kaupunki” . Rintakylien lisäksi oli kuitenkin myös "larvamaita” , joista 
puuttuivat niin kaupat kuin koulutkin ja joiden ei katsottu niitä tarvitse- 
vankaan. Kun kainastolaiset ensi kerran yrittivät saada kansakoulua, in
nostui muuan kunnan vaikutusvaltaisimmista isännistä kysymään, "mitä 
Kainaston luhtalarot koululla teköö” , eikä koulua perustettu vielä pit
kään aikaan.4

Kyläjärjestys

Kylistä oli aikojen kuluessa muodostunut omatoimisia yhteistyö- ja hallin
toalueita. Kirkko oli pitänyt yhteyksiä kyliin kinkereiden ja seksmannien 
välityksellä, maallisempia asioita varten taas luotiin 1800-luvun alkuvuo
sina oltermannilaitos ja kyläjärjestys. Ilmajokelaiset saivat maamiesseu
ran aloitteesta oman, maaherran vahvistaman kyläjärjestyksensä, Uudiste
tun Kylän Asetuksen Ilmajoen Pitäjäsä v. 1805.

Kyläjärjestyksen tarkoitus oli ensinnäkin tehostaa kylän yhteistoimin
taa ja toiseksi ylläpitää järjestystä. Tavoitteiden toteuttamiseksi oli "Pitä
jäsä yhteisesti ja Kyläkunnisa erinäisesti” valittava "yxi Oldermanni eli
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Kylän Duomari ynnä kahden kylän Lautamiehen kansa, joka kolmas wuo- 
si, Kylänmiesten Waalin kautta wakaisesta ja kunniallisista Talollisista” . 
Näillä perusteilla valittiin Kauhajoen ensimmäiset oltermannit pian kylä- 
järjestyksen vahvistamisen ja 11. helmikuuta 1805 tapahtuneen "ylösluke- 
misen” jälkeen, sillä ainakin jo v. 1807 mainitaan Antti Matinpoika Kyy- 
ny Päntäneen oltermannina. Toinen Ruotsin vallan ajalta tunnettu olter
manni oli Joonas Kesti.5

Suomen sodan jälkeen oltermannilaitos vakiintui joka kyläkuntaan. 
Päntäneen oltermannina toimi Antti Kyynyn jälkeen Juho Rahko vuoteen 
1812, jolloin Antti Kyyny valittiin tehtävään uudelleen. Useimmille olter
manneille näyttää toimikausi tulleen täyteen v. 1813, jolloin "kylänmie- 
het” valitsivat uudet miehet. Kirkonkylän oltermanniksi valittiin Matti 
Kokko ja apulaisiksi Antti Kokko ja Iisakki Panula. Hyypän ensimmäisel
le alueelle valittiin Matti Kiviluoma ja hänelle avuksi Erkki Heikkuri ja 
Matti Kangasniemi; Hyypän toisen alueen kylänvanhimmaksi tuli Matti 
Piipari ja lautamiehiksi Matti ja Salomon Rauska. Vuonna 1814 valittiin 
Jaakko Aron tilalle Harjankylän oltermanniksi Antti Kohlu ja apulaisiksi 
Heikki Harja ja Jaakko Laturi. Kaikkiaan oltermannipiirejä näyttää 1800- 
luvun alkuvuosikymmeninä olleen viisi: Päntäne, kirkonkylä, Harja ja 
kaksi Hyypän piiriä.6

Oltermannin tehtävänä oli "kapulan kautta, joka Oldermannilla Tallete- 
tan” kutsua kyläläiset koolle neuvottelemaan yhteisistä töistä. Sellaisia 
olivat mm. ojien kaivaminen, aitojen tekeminen ja karjan laiduntaminen.
Kyläjärjestyksessä oli määräyksiä myös tulipalojen estämiseksi: ”----------
tarpeellisexi hawataan, että Sawu tornit wähinnäkin 3 kerta woodes puh
distetaan ja asundo Huonesten katot ja malaat Lakaistuna pidetään, jon- 
ga ylitse Oldermannin pitä tarkasti katsoman;” jne. Työnjohtajana olter-

P ä n tä n e ttä . P e l t o s e n  k a u p p a  ja  k a n sa k o u lu . V a lo k . J u h o  N iem i. K e i j o  J a a 
k o la n  k o k .
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A n t t i  M a tt i
K y y n y  1 8 1 0  H a u ta n ie m i 181 0

X

männin oli pidettävä huolta, ettei kukaan ”wedäperäisexi, wastahakoisexi 
ja Huolimattomaxi” osoittautuva saisi estetyksi ja häirityksi toisten työn
tekoa, vaan joutuisi itse kärsimään vastahakoisuutensa nahoissaan.1

Kyläjärjestys oikeutti oltermannit ja hänen apulaisensa tutkimaan ja 
rankaisemaan kyläläisiä rauhallisen elämänmenon rikkomisesta. Sakkoja 
joutui maksamaan mm. luvattomien tanssien pitämisestä, kuten kyläoi- 
keuden päätös vuodelta 1824 osoittaa:8

Vuonna 1824 sinä 22 päivä maaliskuusa pidettiin oldermanninoikeus 
Ylikockon talossa.

§ 1 .
Täsä nytt päällekandoi kirckoherran apulainen Hyvinoppinut Gus

taf Adolf Andström kirjallisesti Talon Isännän Anders Thomaan Po
jan ylikockon päälle, että hän on antanut Hyppytilan hänen huonee- 
sansa yöllä sitä 19:sta päivä vastaan maaliskuusa. Jonka todistivat 
l:xi Heickilän Drängi Hiskia JohanPoika, 2:xi Tobias matinPoika yr- 
jänäinen, Kosken Drängi Johan Bertelin Poika, Luckarin Torparin 
Poika Herrman matinPoika ja Luckarin Svägerska Lovisa, jotka 
kaicki Todistivat että Anders Kocko on luvan antanut. Tämän asian 
Päätti oldermannin kokous että Anders Kocko Pitää vetämän Sacko 
45 § jälkeen kyläoikeudessa 30 Rubla Paperisa ja Spelimanni Gab
riel MatinPoika Panula Puoli sitä vastaan elickä 15 Rubla samasa ra- 
hasa.

Oldermanninoikeuden puolesta

Tobias Puckila 
(Puumerkki)

Matti Hautaniemi. Jacob yrjänäinen.
(Puumerkki) (Puumerkki)

V a k k u r in  k y lä n  o l te r m a n n in  sa u va . K a u h a jo e n  M u s e o . V a lo k . K e i j o  J a a 
k o la  1984 .
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Vuonna 1805 laadittu kyläjärjestys uusittiin v. 1821, minkä jälkeen se oli 
voimassa useita kymmeniä vuosia. Vanhentuneen Ilmajoen pitäjän kylä- 
järjestyksen tilalle Kauhajoki teki oman Poliisi- ja kyläjärjestyksen vuon
na 1885, mutta kuvernööri jätti sen vahvistamatta. Uuden kyläjärjestyk
sen mukaan kylänvanhin valittiin kuntakokouksessa joka kinkerikuntaan 
kolmeksi vuodeksi. Tehtävästä ei edelleenkään voinut kieltäytyä. Siksi oli 
paikallaan määrätä, että oltermannia oli kunnioitettava ja autettava mm. 
tappeluiden hillitsemisessä. Kylän yhteiseloon liittyvistä asioista annettiin 
mm. seuraavia määräyksiä: Se ”joka huoneissaan suvaitsee kortinpeluuta, 
juoppoutta, hyppyjä ja muuta pahaa elämää” , saa sakkoja, samoin häiden 
kuokkavieraat ja rahahäiden viettäjät. Erityisesti nuorisoa koski kielto 
yökulusta klo 10 jälkeen illalla.9

Kun vuoden 1805 kyläjärjestys oli keskittynyt ensisijaisesti kylän yh
teistyön kohentamiseen, pyrki vuoden 1885 poliisi- ja kyläjärjestys lähin
nä turvaamaan rauhallisen elämänmenon. Kyläjärjestystä valvovat olter
mannit valjastettiin kuitenkin myös kunnallisiin tehtäviin. Kylänvanhim- 
pia valittiin köyhäinhoidon tarkastajiksi sekä avustamaan henkirahojen 
keräyksessä, äänilistan teossa ja tulipalovahinkojen arvioinnissa jne.10

Kylän yhteistyön johtajina ja järjestyksen valvojina oltermannit syrjäy
tyivät vähitellen ja sulautuivat lopulta kokonaan kunnallishallinnon uu
siin kuvioihin. Toisaalta viljelysmenetelmien parantuminen ja työtapojen 
kehitys vähensivät yhteistoimintaa. Oltermannia ei enää vuosisadan lopul-
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la tarvittu kutsumaan kokoon naapureita ja kyläläisiä 'Toinen toisens 
kansa yhteistä neuvoa pitämään siitä työstä, jota he silloin tahtovat 
eteens otta eli mitä se olla mahdais, kuin Taloin paremmaxi asumisexi ja 
eduxi tulla taitaa” . Taloudelliset edistysseurat tarjosivat yhteistyölle uu
denlaiset muodot ja osin tavoitteetkin. Kyläjärjestys korvattiinkin v. 1917 
arkisemmalla järjestyssäännöllä, jonka toteutumista valvoivat kunnallis
lautakunnan jäsenet kukin omassa piirissään. Oltermanneja ei enää ollut.11

Väestön rakenne

"Yhteinen rahvas”

Väestörakenne säilyi sääty-yhteiskunnalle tyypillisenä aina 1800-luvun lo
pulle saakka.

T a u lu k k o  52. K a u h a jo e n  v ä e s t ö  sä ä d y it tä in  1 8 1 0 — 187 0  v ä k i lu k u ta u lu je n  
m u k a a n

v. 1810
Talonpoikaissääty 1744
Aatelisto —

Papisto —

Muut säätyläiset 1
Muita 65
Yhteensä 1800

1820 1830 1840 1870
2419 3279 3714 5773

5 9 8 9
10 9 4 1
3 3 7 20

28 55 72 20
2465 3355 3805 5823

Lähde: KKiA IIDg 1 ja 2, väkilukutaulut 1810—1870.

Lähes kaikki kauhajokelaiset saivat toimeentulonsa edelleenkin maatalou
desta, joko itsenäisinä viljelijöinä, vuokraviljelijöinä tai palkollisina. Uu
sia väestöryhmiä ei syntynyt, vain vanhojen ryhmien suuruussuhteet 
muuttuivat: talollisten osuus laski, torpparien ja palkollisten nousi.

T a u lu k k o  53. K a u h a jo e n  t y ö ik ä in e n  m a a ta v i l je le v ä  v ä e s tö  1 8 1 0 — 80 v ä k i 
lu k u ta u lu je n  m u k a a n

vuosi 1810 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80
Talolliset 98 95 118 127 137 154 177 216
Lampuodit 6 14 5 6 5 4 2 5
Torpparit 126 165 243 265 378 478 465 721
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vuosi
Mäkitupalaiset

1810 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

ja itselliset 29 46 52 107 186 130 210
Rengit 192 246 355 388 446 599 538 1130
Piiat 246 262 324 426 504 612 596

Yhteensä 697 828 1097 1319 1656 1977 1988 2072
Lähde: KKiA, IIDg 1 ja 2, väkilukutaulut 1810—1880. Luvuissa on mukana miespuolinen 

väestö, naisista vain itsenäiset ammatinharjoittajat ja palvelusväki.

Aikaisempina vuosisatoina talolliset olivat muodostaneet väestön valta- 
enemmistön. 1800-luvun kuluessa heidän suhteellinen osuutensa laski no
peasti, sillä talojen jakaminen oli hidasta eikä uudistiloja syntynyt lain
kaan. Vuosisadan viimeiselle neljännekselle tultaessa talolliset muodosti- 
vatkin Kauhajoen väestöstä vain pienen vähemmistön.

Torpparien määrä kasvoi koko ajan, ja he muodostivat maataomista- 
mattoman väestön parhaiten toimeentulevan ja myös yhteiskunnallisesti 
arvostetuimman osan. Torppia ei kuitenkaan enää 1800-luvulla riittänyt 
kaikille. Palkollisten määrä kasvoi. Talojen tarvitessa yhä enemmän itsel- 
listyövoimaa ja mäkitupa-asutuksen yleistyttyä kohosi myös itsellisten ar
vostus.1

Rengit ja piiat muodostivat liikkuvan työvoiman, jota talolliset vanhaan 
tyyliin pestasivat palvelukseensa vuodeksi kerrallaan. Väestönkasvu taka
si sen, että palvelusväkeä oli riittävästi tarjolla.
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Käsityöläiset säilyttivät 1800-luvun alkupuoliskolla vanhat ammatti- 
laisoikeutensa ja -velvollisuutensa. Lupa ammatin harjoittamiseen oli 
haettava viranomaisilta, ja ammattikuntalaitos sääteli käsityöläisten opin
toja ja pätevyysvaatimuksia sekä takasi tietyn yhteiskunnallisen arvostuk
sen. Tästä kaikesta johtui, että käsityöläisten määrä pysyi pitkään alhai
sena. Suutarit, räätälit ja sepät olivat ainoita väkilukutaulukoissa eritelty
jä ammattilaisia 1830-luvulle saakka. V. 1840 Kauhajoella oli myös kaksi 
nikkaria ja vaatturi. Tuolloin käsityöläisten määrä oli muutenkin poik
keuksellisen suuri, yhteensä 15.

T a u lu k k o  54. K a u h a jo e n  a m m a tt ik ä s i ty ö lä is e t  1 8 1 0 — 1890

1810
räätälit

1
sepät suutarit muut yht

1
1820 2 - - — 2
1830 - 1 1 - 3
1840 4 5 3 3 15
1850 2 2 1 - 5
1860 2 — 2 — 4
1870 1 - 1 3 5
1880 1 - 2 5 8
1890 3 1 5 8 17

Lähde: KKiA, II Dg 1 ja 2, väkilukutaulut 1810—1890.

28 —  Kauhajoen historia 433
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Vuosisadan alkupuolella pitäjänräätäleinä olivat mm. Tuomas Wiger Yli- 
Seppäsessä ja Johan Sundström Kohlussa.2 Erityiskäsityöläiset, muurarit, 
lasimestarit, sorvarit, värjärit, maalarit ym., eivät Kauhajoella viihtyneet 
ennen 1870-lukua.

Koko totuutta tilasto ei kerro. Kauhajokelaiset tarvitsivat edelleen niin 
seppää kuin suutariakin. Käteviä ammattimiehiä olikin muilla nimikkeil
lä ja ilman valtakirjaa paljon enemmän kuin luvallisia käsityöläisiä. 
Knuuttilassa oli oma "talon seppä” Matti Matinpoika, ja Tuomas Havusel- 
ta, "torpparilta ja nikkarilta” , venäläiset hävittivät Suomen sodan aikana 
täydellisen nikkarinverstaan, Kaarlelassa oli "torppari ja seppä” Pekka 
Pekanpoika. Monet muutkin kuuluivat samaan joukkoon.3

Ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen v. 1868 teki mahdolliseksi käsi
työammattien vapaamman harjoittamisen, mikä lisääntyneen kysynnän 
ohella kasvatti ammattilaisten määrää myös Kauhajoella. Jo v. 1860 oli 
värjärimestari Karl Erik Kullberg asettunut Kauhajoelle, ja v. 1868 hänel
le teki seuraa värjärinkisälli E. August Blomberg Kristiinasta. Anin tor
passa asuivat vuorollaan mm. suutari Kaarlo Hägglund ja räätäli Ema- 
nuel Högander sekä seppä Matti Räfver. Maalarina oli 1880-luvulla G. Fr. 
Lindqvist ja värjärinä edelleen August Blomberg.4 Muualta Suomesta tul
leiden mestareiden lisäksi Kauhajoella oli vuosisadan vaihteessa suuri 
joukko paikkakunnan omia, itse opiskelleita ja kotoa oppinsa saaneita 
ammattimiehiä.
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Herrasväki

Säätyläisistä papit ja Knuuttilan haltijat säilyttivät paikkansa 1800-luvul- 
lakin. Yli-Knuuttila siirtyi Jakob Inbergiltä v. 1815 kapteeni Berndt Lud
vig von Schantzille, josta alkoi talon kolme sukupolvea kestänyt aatelis- 
isännyys. Ala-Knuuttilaa isännöi Johan Gustaf Inbergin saatua Suo
men sodassa surmansa lesken uusi aviomies, ylioppilas Johan Wegelius 
(1811—36), sitten tohtori Johan Forsman (1836—54) ja vuosisadan kol
mannella neljänneksellä ylioppilas Karl Rudolf Carlenius. V. 1874 Ala- 
Knuuttila siirtyi Johan Bernhard Sjöbergille.3

Vuosisadan jälkipuoliskolla Kauhajoen kahteen muuhunkin talonpoi
kaistaloon tuli säätyläisiä. Ensin Päntäneen Kaarlela siirtyi v. 1860 ruot
salaissyntyisen Johan Frösenin omistukseen, ja sitten tanskalainen Filip 
Julius Borneman Lundbye vuokrasi ja vähän myöhemmin osti Hautanie
men. Molemmat uudet isännät olivat innokkaita ja aikaansaavia maanvil
jelijöitä.6

Vuosisadan lopulla "herrasväkeen” liittyivät myös nimismies, apteekka
ri, lääkäri, opettaja ja useita kauppiaita. Myös vanhat käsityöläismestarit 
pyrkivät samaan joukkoon. Seurapiirin sielu oli Yli-Knuuttilan Carl Wil
helm von Schantz. Hänen kutsuilleen Yli-Knuuttilaan saapuivat Frösen, 
Lundbye, Sjöberg, rovasti Lybeck, nimismies Gyllenbögel, kauppiaat 01- 
lonqvist ja Schmaltz sekä apteekkari Rosendahl ja värjäri Blomberg. Myö-
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N u o r i  a a te lis m ie s  C arl W ilh e lm  
v o n  S c h a n tz , m a a k u n n a n  k o -  
m e im m a k s i  m a in ittu . K e i j o  J aa 
k o la n  k o k .

hemmin "herraintansseja” ja elokuisia "maljanterijuhlia” pidettiin mm. 
Kuja-Panulassa (nyk. Ala-Panula), jossa oli suuri tupa ja lautamiesisäntä, 
sekä Kunnallistalolla.7

Vaikka ruotsinkielisillä säätyläisillä olikin oma seurapiirinsä, he osallis
tuivat aktiivisesti myös koko pitäjän yhteisiin harrastuksiin. C. W. von 
Schantz oli kunnallislautakunnan esimies ja mukana mm. kansakoulun 
perustamisessa, Frösen oli innokas raittiusmies ja monet muut osallistui
vat taloudellisiin puuhiin oman talonsa ulkopuolellakin.8

Tavalliselle maataviljelevälle rahvaalle monet herrasviljelijöiden uudis
tukset ja tavat olivat esikuvia ja ihmetyksen aiheita. Varmasti riitti pu
heenaihetta niin Hautaniemen lämminverihevosten kylvettämisestä kuin 
suomen kielen taidoistakin. "Sööperin herra” ei koskaan oppinut kunnol
la alustalaistensa kieltä, mutta kiroilun hänkin hallitsi: ”Ja perkele, Pork- 
kalaisella ei ole yhtään hiki” , johon toinen: "Kyllä, Herra hyvä, mullakin 
hiki on, mutta se ei vain tuu ottasta ulos” .9

Vanha yhteiskunta murenee

Vuosisadan vaihteeseen tultaessa väestörakenne oli hitaasti muuttumassa. 
Yhteiskunnan kehitys oli tuonut Kauhajoellekin uusia ammatinharjoitta
jia, virkamiehiä ja yrittäjiä, jotka olivat lähtöisin rahvaan keskuudesta. 
Säätykierto oli nopeutunut, mikä näkyi mm. muiden kuin maataloudesta 
elävien määrän kasvuna ja ruotsinkielisten osuuden vähenemisenä.

436



K o r p i -A r o n  s o h v a r y h m ä , S c h a n tz in  p e r u ja . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1974 .

T a u lu k k o  55. M a a ta lo u s v ä e s tö  ja  m u u  v ä e s tö  1 8 8 0 — 1920

1880 -90 1900 -10 -20
Maatalousväestö 7 625 9 483 7 494 10 365 11 335
Muut 164 502 3 037 939 1 110
— % 2,1 5,0 28,8 8,3 8,9
Ruotsinkielisiä väestöstä 97 89 48 49 12

Lähde: KKiA IIDG 2 ja 3 väkiluku! 1880—1920. Vuoden 1900 luvut poikkeavat selvästi 
muista, mikä johtuu erilaisesta tilastoinnista: mm. kaikki päivätyöläiset on luettu 
ryhmään muut, samoin syytinkiläiset. Tilasto ei ole tältä osin vertailukelpoinen.

Kauhajoki pysyi kuitenkin vielä kauan tyypillisenä maatalouspitäjänä. 
Muiden elinkeinojen osuus kasvoi kyllä koko ajan, mutta kun esim. suur
teollisuutta ei paikkakunnalle syntynyt, pysyi niiden merkitys suhteelli
sen vähäisenä. Palveluelinkeinoista kauppa ja liikenne työllistivät v. 1890 
31 henkeä ja v. 1910 63. Opetustoimi elätti v. 1890 vain 2 ihmistä, kahta
kymmentä vuotta myöhemmin 40. Teollisuudesta ei täsmällisiä lukuja voi 
esittää, koska tilastointiperusteet vaihtelevat kovin väljissä rajoissa. Ko
roilla eläjiä, pääasiassa eläkeläisiä ja heidän perheenjäseniään, oli v. 1910 
328 ja kymmentä vuotta myöhemmin 467.

Kaikkein selvimmin elinkeinorakenteen muutos näkyi maataloudessa.
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T a u lu k ko  56. M a a ta lou svä es tön  ra k en n e 1880— 1920 p erh een jä sen in een

Maanomistaja-
1880 % 1890 % 1910 % 1920 %

väestö
Arentimiehet,
kruununtilalliset,
virkatalojen

1 340 17,57 1 804 18,29 3 889 37,52 5 893 51,98

vuokraajat 29 0,38 54 0,54 14 0,13 114 1,27
Eläkeläiset 
Lampuodit ja

404 5,29 377 3,82 - - - -

torpparit 
Päivätyöläiset: 
mäkitupalaiset 
itselliset ja

3 976 52,14 5 625 57,04 4 213 40,64 2 446 21,57

loiset 1 130 14,81 1 505 15,26 1 954 18,85 2 682 23,65
Muu palvelusväki 746 9,78 495 5,02 269 2,59 147 1,29
Sivuelinkeinot
Maatalousväestö

— — - - 26 0,25 23 0,20

yhteensä 7 625 100 9 860 100 10 365 100 11 336 100

Lähde: KKiA II Dg 2 ja 3 väkilukutaulut 1880—1920. Eläkeläiset, koroillaeläjät ja syytinki- 
läiset on tilastoitu maatalousväestöön vain vuosilta 1880 ja 1890.

Maanomistajien ja heidän perheenjäsentensä määrä kasvoi, kun taas torp- 
pareiden ja isäntäväen ruokakunnassa elävien palkollisten määrä laski. 
Päivätyöläisistä suurin osa oli omassa asunnossa asuvia mäkitupalaisia ja 
itsellisiä sekä heidän perheenjäseniään.

Väkiluku

Suomen sodan aiheuttamat väestötappiot tulivat 1800-luvun kuluessa kor
vatuksi moninkertaisesti. Vain 1860-luvulla väestönkasvu lähes pysähtyi, 
mutta seuraavalla kymmenluvulla kasvu oli sitäkin suurempi.

T a u lu k k o  57. V ä k ilu k u  1 8 1 0 — 192 0

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870
koko väestö 1 800 2 465 3 355 3 805 5 030 5 768 5 823

1880 1890 1900 1910 1920
miehiä 3 749 4 912 5 653 6 608 7 449
naisia 3 876 5 073 5 753 6 496 7 377

koko väestö 7 789 9 985 11 406 13 104 14 826
Lähde: KKiA, II Dg 1, 2 ja 3, väkilukut. 1810—1920. Tilastoon sisältyy koko väestö, myös 
paikkakunnalta poissa olevat seurakunnan jäsenet. 1900-luvun alusta lähtien läsnä oleva vä
estö oli selvästi pienempi.
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T a u lukko 58. K a u h a jo e lla  asuva  v ä es tö  1900— 1920

miehiä
naisia

1900 1910 1920
4 995 5 442 5 940
5 536 5 862 6 505

yht. 10 531 11 304 12 445

Lähde: KKiA, II Dg 2 ja 3, väkilukutaulut 1810—1920. V. 1900 luvusta ovat poissa vain 
Amerikan siirtolaiset.

Väkiluvun kehitykseen vaikuttivat pääasiassa syntyvyys ja kuolleisuus se
kä muuttoliike, 1800-luvun lopulta lähtien myös siirtolaisuus.

Ylivoimaisesti suurin väestönkasvun aiheuttaja oli jatkuvasti erittäin 
korkea syntyvyys. Kuolleisuus taas pysyi kohtuullisena muutamia rajuja 
nälkä- ja tautivuosia lukuunottamatta. Luonnollinen väestönkasvu olikin 
erittäin voimakasta koko vuosisadan ajan. Vain 1830- ja 1860-luvut poik
keavat yleisestä kehityksestä.

T a u lu k k o  59. S y n t y n e e t  ja  k u o l l e e t  1 8 1 1 — 1920

% o keski- % o keski-
synty- väkilu- kuol- väkilu-
neet vusta leet vusta lisäys

v. 1811—20 1 007 47 501 23 506
1821—30 1 476 50 785 27 691
1831—40 1 491 42 1 160 33 331
1841—50 2 131 48 1 136 26 995
1850—51 2 363 44 1 435 27 928
1860—70 2 563 43 2 383 40 180
1871—80 3 440 51 1 620 24 1 820
1881—90 4 041 45 2 068 23 1 973
1891—1900 3 872 36 2 204 21 1 668
1901—10 3 828 3 1 2 035 17 1 793
1911—20 4 019 29 2 237 16 1 782
Yht. 30 231 17 564 12 667

Lähde: KKiA II Dg 1—3 väkilukut. 1810—1920. Keskiväkiluku on laskettu väkilukutauluis- 
sa viisi- ja kymmenvuotiskausittain ilmoitetuista luvuista.

Ajanjakson korkein absoluuttinen syntyvyys oli 1880-luvulla, jolloin kym
menessä vuodessa syntyi ensimmäisen kerran yli 4 000 lasta. Väkiluvun 
kasvu pelkästään tästä syystä oli ko. kymmenluvulla lähes 2 000 henkeä. 
Satoisin lapsivuosi oli kuitenkin v. 1909, jolloin syntyi 478 uutta kauhajo
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kelaista. Se on selvästi enemmän kuin muina tuon vuosikymmenen vuosi
na. Suhteellisesti voimakkainta syntyvyys oli 1820- ja 1870-luvulla, yli 50 
%o. Vuosina 1825 ja 1876 ylittyi 55 %o ja vielä v. 1880 syntyvyys oli 52,6 
%o. 1890-luvulla syntyneiden määrä alkaa selvästi laskea.

Kuolleisuuden alenemiseen vaikutti terveydellisten olojen paraneminen, 
josta seurasi lapsikuolleisuuden lasku ja väestön keski-iän nousu. Varsin 
monet saavuttivat jo 1800-luvulla 90 vuoden iän. Tapahtuneesta edistyk
sestä huolimatta kuolema vieraili Kauhajoella muutamina vuosina suuren 
viikatteen kanssa. Pahimmat kuolonvuodet olivat 1831—33, 1857, nälkä
vuodet 1867—68 sekä 1892 ja 1899. Lapset olivat edelleenkin kaikkein 
herkimpiä kulkutaudeille ja vatsasairauksille.

Punatauti riehui pahiten v. 1831, jolloin siihen kuoli 195 henkeä, suurin 
osa elo—syyskuussa. Kaikkiaan tuoni niitti 269 kauhajokelaista. Isorokko 
täydensi punataudin jälkiä parina seuraavana vuonna. Vuoden 1857 puna- 
tautiepidemia vei elo—lokakuussa hautaan 186 henkeä. Koko vuoden 
kuolleiden määrä nousi 318:aan. Suuria nälkävuosia edelsivät ns. köyhät 
vuodet, jolloin monet kulkutaudit saivat jalansijaa. Lapset kuolivat pää
asiassa kuristustautiin (strypsjuka), hinkuyskään ja punatautiin. Myös iso
rokkoa oli runsaasti vuosikymmenen puolivälissä, ja uutena sairautena le- 
visi lavantauti. Vuonna 1867 kuolleiden määrä nousi jo 306:een (49 %o), 
mutta todellinen kuolonvuosi oli vasta 1868, jolloin menehtyi 791 ihmistä 
(142 %o väestöstä). Lavantauti korjasi nälkiintyneistä kauhajokelaisista 
366 henkeä.

Viimeinen isorokkoepidemia oli v. 1881, jolloin pelättyyn tautiin kuoli 
87 henkeä. Silloin Kauhajoella oli kulunut jo sata vuotta ensimmäisistä 
” rupulinistutuksista” . Vuosisadan päättyessä isorokko oli kuitenkin jo

K a u h a jo k e la is e t  p e r h e e t  o l iv a t  
su u r ia . M a tt i  ja  A m a lia  O s m o n  
p e r h e  n o in  v. 1916 . V a lo k . J u h o  
N iem i. K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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N ie m i. K e i j o  J a a k o la n  k o k .

N a is v ä e n  ja  la s ten  i l ta p u h te e t  K a s a r i -A r o s s a . E d essä  v a s .: J u liu s K a s a r i -  
A r o  ja  A r t tu r i  K a s a r i -A r o . T a u sta lla  v a s .: H u ld a  N iem i, S a n n i K a s a r i -  
A r o , M a r tta  K a s a r i -A r o  (m y ö h . L a tv a -K o iv is to ) ,  K y l l ik k i  B o r g  (e d e l l is te n  
s e r k k u ), S u sa n n a  K a s a r i -A r o  (em ä n tä ), S iiri K a s a r i -A r o  (m y ö h . R a n ta -  
K n u u tt i la )  j a  L e m p i  K a s a r i -A r o . V a lok . J. N ie m i 1912 . H e ik k i  M a r tt i la n  
k o k .
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voitettu. Sen sijaan keuhkotauti alkoi levitä. Lapset kuolivat edelleen 
useimmiten mahatauteihin sekä tuli- ja tuhkarokkoon.1

Tämän vuosisadan puolella ei samanlaisia kulkutautivuosia enää ole ol
lut. Parantunut elintaso, tehostunut lääkintähuolto, rokotukset ja paran
tunut hygienia voittivat epidemiat. Kun syntyvyys pysytteli edelleen kor
keana, oli väestönkasvu taattu.

Muuttoliike ja siirtolaisuus

Muuttoliike Kauhajoelta naapuripitäjiin ja naapuripitäjistä Kauhajoelle 
pysyi vilkkaana koko 1800-luvun ajan. Eri vuosien ja vuosikymmenien vä
liset vaihtelut ovat kuitenkin suuret. Vuosisadan alussa 1819—1850 Kau
hajoki sai muuttovoittoa, mutta ajanjakson loppupuoliskolla se kääntyi 
selvästi tappioksi. Tästä huolimatta yhtäjaksoiset muuttotilastot vuodesta 
1819 vuoteen 1918 osoittavat Kauhajoen kärsineen vain 170 hengen muut
totappion. Muuttotilasto seuraa tarkasti taloudellista kehitystä: huonoina 
vuosina Kauhajoelta lähdettiin pois, hyvinä oli tulijoita enemmän.

T a u lu k k o  60. M a a s s a m u u tto  v . 1 8 1 9—1918

tulleet
lähteneet

1819-20
85
53

1821-30
569
475

1831-40
576
734

1841-50
675
566

1851-60
596
689

erotus + 32 + 94 -  158 + 109 -  93

1861-70 1871-80 1881-90 1891-1900 1901-10 1911-18
tulleet 697 855 1198 1224 1366 1400
lähteneet 806 777 975 1447 1515 1374

erotus -  109 + 78 + 223 -  223 -  149 + 26

laskettu muuttotappio 1819-1918 170 henkeä
arvioitu muuttovoitto 1811—1818 144

erotus —26 henkeä

Lähde: KKiA I Ba 1—3 sisään- ja ulosmuuttaneet 1811—1878, II Dg 2—3 väkilukut. 1879— 
1918. Jos mukaan otetaan v. 1811—12 muuttovoitto 40 henkeä ja päätellään ko. vuo
sikymmenen puuttuvien 6 vuoden muuttoliike samanlaiseksi kuin tunnettujen vuo
sien, on tuloksena 18 hengen muuttovoitto vuodessa eli v. 1811—18 yhteensä 144 
henkeä. Muuttotilasto perustuu vuoteen 1878 asti muuttaneiden luetteloihin ja siitä 
eteenpäin väkilukutauluihin.
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Siirtolaisuuden vaikutukset näkyvät 1870-luvulta lähtien. Siirtolaisiksi 
lähti pääasiassa nuoria miehiä, mutta myös perheellisiä pyrki ulkomaille. 
Kunnanisät päättivätkin jo v. 1887 esittää vaatimuksensa: ”Jos perheelli
nen mies aikoo Amerikkaan, hänen on annettava kunnallislautakunnan 
esimiehelle kirjallinen takaus, ettei perhe jää kunnan köyhäinhoidon rasi
tukseksi, ennen kuin passi annetaan.” 1 Mikä lie sitten ollut takauksen 
merkitys?

Vuosina 1870—1914 Kauhajoelta lähti siirtolaisiksi yhteensä 3 608 hen
keä, mikä on keskimäärin 80,2 henkeä vuodessa, 8,3 %o väestöstä. Silti 
Kauhajoki sijoittuu siirtolaisten määrissä hieman Vaasan läänin keskita
son alapuolelle.2

T a u lu k k o  61. K a u h a jo e l ta  s i i r to la is ik s i  lä h t e n e e t  v . 1 8 9 3 — 1918

Lähde: Suomen virallinen tilasto XXVIII.

Siirtolaisuus vaihteli vuosittain suuresti. Eniten lähtijöitä oli ensimmäisel
lä sortokaudella, jolloin yhtenä ainoana vuonna, asevelvollisuuskutsunto- 
jen ja viljakadon vuonna 1902, lähti 302 kauhajokelaista etsimään turvaa 
ja toimeentuloa suuresta Lännestä. Ensimmäiseen maailmansotaan saak
ka lähtijöitä oli vuosittain pitkästi yli sata, muutamana vuonna yli kaksi 
sataa. Poikkeuksena on vuosi 1908, jolloin siirtolaisiksi lähti vain 51 kau
hajokelaista. Sotavuosina siirtolaisuus oli lähes pysähdyksissä.

Melkein kaikki kauhajokelaiset siirtolaiset lähtivät Atlantin yli Amerik
kaan, vain jokunen suuntasi matkansa Australiaan, Ruotsiin tai Venäjälle. 
Useimmat löysivät työpaikan Michiganin kaivoksista ja metsistä. Työ niis
sä oli raskasta, huonosti palkattua ja vaarallista. Monet kymmenet kauha
jokelaiset saivatkin surmansa kaivossortumissa ja puun alle murskaantu
malla.3

Vuoteen 1900 mennessä Amerikkaan lähteneistä kauhajokelaisista oli 
miehiä 76 prosenttia ja naisia 24 prosenttia. Naisten siirtolaisuus lisään
tyi 1900-luvulla, mutta vielä v. 1920 heidän osuutensa Amerikassa asuvis
ta oli vain 36 prosenttia. Kauhajoella asuva väestö olikin entistä naisval- 
taisempi, vaikka noin 1/3 siirtolaisista palasi takaisin.

Siirtolaiset edustivat kaikkia yhteiskuntakerroksia talollisista mäkitu
palaisiin ja itsellisiin.4 Läheskään kaikilla eivät omat rahat riittäneet mat
kalippuun, vaan monen oli turvauduttava ystävien ja naapurien apuun, 
kuten Kulmalan Jänninkin:

1893—1898
1899—1903
1904—1908
1909—1913
1914—1918

239 
1 123 

812 
898 
156

Yhteensä 3 228
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T au lukko 62. A m er ik a ssa  a su va t s iir to la ise t v. 1900— 1920

v. 1900 v. 1910 v. 1920
miehiä 658 1110 1398
naisia 217 589 809
yhteensä 875 1699 2207
%  väestöstä 7,8 13,0 14,9

Lähteet: KKiA, IIDg 2 ja 3, väkilukutaulukot; Toivonen, 1963 s. 25—27.

Tämän kautta Sitoudumme me allekirjoittaneet Janni Kulmalalle 
Pankista lainatun Neljäsataaviisikymmentä 450. Smk korkojen kans
sa takaisin maksamisesta täyteen takaukseen kukin oman velkamme 
edestä, jonka vakuutamme Kauhajoella marraskuun 28 päivä w 
1909.

Iisakki Lammila 50:—
Mikko Harju 25:-
Matti Koski 25:-
Matti Vataja-Koski 25:-
N. Korpi-Koski 25:—
Iisakki Viitanen 25:—
Jaakko Kuusela 25:-
A. W. Antila 25:-
Matti Koskinen 25:-

Juha Mäntymäki 25
Janni Yli-Koski 25
Klaara Viita 25
M. Saarivaara 25
Herm. Mäkinen 25
Emanuel Rintala 25
Sameli Haanpää 25
J. Kraanholm 25

A m e r ik a n s u o m a la is ia  K a li fo r n ia s s a  1 9 0 0 -lu v u n  a lu ssa . T o in en  va s . I is a k k i  
M ä k i-K y y n y . K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Y r jö  K iv im ä e n  s u u ta r in  ty ö k a lu ja . K a u h a jo e n  M u s e o . V a lo k . K e i j o  J a a k o 
la  1982 .

Seitsemäntoista takaajan 25 markan panoksista kertyi Amerikan piletin 
hinta, kun yksi takaajista Iisakki Lammila sitoutui vastaamaan 50 mar
kasta. Kokouksessa oli asiakirjan todistajien Albertiina Hautaluoman ja 
Serafiia Panulan lisäksi muitakin osanottajia, heistä Sameli Latvakoski ei 
lupautunut takaajaksi, mutta maksoi "Jännin matkakassaan” heti kätei
sellä 10 markkaa.5

Siirtolaisuus hidasti Kauhajoen väestönkasvua ja pysäytti syntyvyyden 
kasvun kokonaan. Sillä taas oli oma vaikutuksensa myöhempään väestön
kehitykseen. Väkiluvun kasvu jatkui silti 1910-luvullakin, päinvastoin 
kuin muutamissa muissa Etelä-Pohjanmaan pitäjissä.6 Liikaväestön sijoit
tuminen valtameren taakse joka tapauksessa helpotti jäljelle jääneiden 
työnsaantia ja elämisen mahdollisuuksia kotipaikkakunnalla.

445



Talouselämä

Maatalous 1800-luvun alkupuoliskolla

Pellot ja karja

Suomen sota katkaisi pahasti Kauhajoen taloudellisen kehityksen. Lähes 
kolmannes taloista oli poltettu, pellot olivat jääneet viljelemättä ja suuri 
osa karjaa oli teurastettu armeijan tarpeisiin. Sodan jälkeen elämä oli 
aloitettava alusta. Venäjän vallan ensimmäiset vuodet kuluivatkin sodan 
tuhojen korjaamiseen. Työ jäi lupauksista huolimatta lähes kokonaan kau
hajokelaisten itsensä kustannettavaksi. Vasta uudisrakentamisen jälkeen 
voitiin tarttua maatalouden kehittämiseen.

Keisarillinen määräys vuodelta 1826 vapautti soiden polttoviljelyn. Ky
tösavut nousivatkin seuraavien vuosikymmenien aikana tiuhaan Kauha
joen soilta ja raivioilta. Pellot ja kydöt laajenivat. Kun Kauhajoella oli 
Ruotsin vallan päättyessä arviolta 400 hehtaaria peltoa, oli viljelysala v. 
1881 — suuren taloudellisen ja teknisen murroksen kynnyksellä — jo n. 
4 500 hehtaaria. Lisäksi oli vielä n. 5 000 hehtaaria luonnonniittyä.1

T a u lu k k o  63. K a u h a jo e n  p e l lo t ,  n i i ty t  ja  m e ts ä t  v . 1881 ( ty n n y r in a lo in a )

talon viljeltyä niit- hyödyll. jouto-
savuja maata tyä metsää maata

Aro 30 1 747 1 658 18 869 11 552
Harja 29 1 288 752 11 614 10 712
Hyyppä 47 1 181 1 676 19 000 12 208
Kauhajoki 73 3 673 3 809 33 016 23 131
Nummijärvi 10 244 388 6 925 6 439
Päntäne 45 1 065 1 754 17 188 7 518

234 9 198 10 037 106 612 71 560

Lähde: VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, Em 9, Ilmoituksia maanalasta, kylvöstä ja 
vuodentulosta Kauhajoen pitäjässä v. 1881, s. 191—199

Eniten viljelysmaata oli Aronkylän taloilla, 58 tynnyrinalaa taloa kohti. 
Kauhajoenkylän taloilla oli keskimäärin 50 tynnyrinalaa ja Harjan taloil
la 44 tynnyrinalaa. Muissa kylissä viljelysmaata oli keskimäärin 23—25 
tynnyrinalaa taloa kohti. Niittyjäkin oli eniten Aronkylän ja Kauhajoen
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J ä r v ih e in ä n  n i i t to  K a u h a jä r v e llä . V a lo k . Y r jö  Y li -V a k k u r i . K a u h a jo e n  M u 
s e o n  k o k .

isännillä, vähiten Harjankylän taloilla. Nummijärveläiset taas omistivat 
suurimmat metsät, lähes 700 tynnyrinalaa taloa kohti. Aronkylän isännät 
eivät kuitenkaan jääneet keskimäärin 629 tynnyrinalan metsillä paljon 
jälkeen. Vähiten hyödyllistä metsämaata oli Päntäneen taloilla, mutta pal
jon enempää ei ollut Harjan ja Hyypänkään isännillä.

Kauhajoen viljellyn maan ala oli 70 vuodessa yli kymmenkertaistunut. 
Samaan aikaan väkiluku oli kasvanut nelinkertaiseksi.2 Tämä merkitsi 
elintason nousua. Vaikka peltojen tuotto olikin vielä kesannoinnin, kar
janlannan ja kytöämisen varassa, riitti viljelysalan kasvu normaalivuosina 
tyydyttämään kauhajokelaisten viljantarpeen. Katovuosina, kuten 1830- 
luvun alussa ja 1860-luvulla, ruuasta oli kuitenkin puutetta.3

Laajentuneilla pelloillaan kauhajokelaiset viljelivät pääasiassa ruista, 
ohraa, kauraa ja perunaa. Useimmissa taloissa kolmivuoroviljely oli jo 
1880-luvun alussa syrjäyttänyt satoja vuosia käytössä olleen kaksivuoro- 
viljelyn. Muuten viljelysmenetelmät pysyivat vanhanaikaisina: pelto kään
nettiin edelleen aarralla, vilja leikattiin sirpillä ja puitiin "klupuriihellä” .4 
Viljalajit vaihtelivat jonkin verran Kauhajoen eri kylissä. Aron- ja Harjan
kylissä viljeltiin suhteellisen runsaasti kauraa, kun taas Hyypässä ja Pän- 
täneellä pitäydyttiin enemmän perinteisessä rukiinviljelyssä. Nummijär
vellä oli ruista ja ohraa kylvössä lähes yhtä paljon kumpaakin, mutta 
Kauhaj oenkylässä ohraa kylvettiin vain vähän yli puolet rukiin kylvömää- 
rästä. Kaikkiaan Kauhajoella oli v. 1881 kylvössä 3 987 tynnyriä viljaa ja 
1 793 tynnyriä perunaa. Lisäksi oli 6,5 tynnyriä sekaviljaa sekä vähän her
nettä, naurista ja pellavaa. Vehnää ei ollut kylvössä yhdessäkään talossa.

Vuodentulokin vaihteli kylittäin. Rukiista saatiin selvästi paras sato

447



T a u lu k ko  64. K a u h a joen  k y lv ö t  ja  vu od en tu lo  v. 1881

Kylvöt (tr) Vuodentulo (tr)
Talon- ruis ohra kaura peru- ruis ohra kaura peru- pel-
savuja na na . lava

Aro 30 257 157 241 239 1 083 786 1 330 1 694 142 lei-
Harja 29 192 147 189 212 621 715 945 1 619 99 viskaa
Hyyppä 47 257 141 1664 3354 882 641 755 1963 133 ”
Kauhajoki 73 643 331 540t 6894 2 429 1 505 2 615 3 891 320 ”
Nummijärvi 10 55 50 35 56 166 285 192 253 30 ”
Päntäne 45 238 174 173 266 804 804 894 1 490 160 ”

234 1 642 1 000 1 345 1 793 5 985 4 768 6 731 10 910 CO CO 4̂ lei
viskää

Lähde: VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, Em 9, Ilmoituksia maanalasta,, kylvöstä ja
vuodentulosta Kauhajoen pitäjässä 1881, s. 191—199

Aronkylässä ja heikoin Nummijärvellä, jossa taas ohrasato oli pitäjän pa
ras. Aro ja Nummijärvi saivat parhaan tuloksen myös kauranviljelystä. 
Huonoimman sadon kaura antoi Hyypässä. Perunoita saatiin parhaiten 
Arossa ja Harjankylässä, vähiten Nummijärvellä.

Soiden viljely oli vielä v. 1881 vähäistä, sillä vain 49 taloa sai siitä sa
toa, niistäkin useimmat vain murto-osan vuodentulostaan. Suurin merki-

N a is te n  te h tä v ä n ä  o li  h e in ie n  h a r a v o in ti . K a u h a jä r v e n  v e s i jä tö i l lä  e i  p ä r 
jä n n y t  ilm a n  n e v a s u k s ia . V a lo k . Y r jö  Y li -V a k k u r i . K a u h a jo e n  M u s e o n  
k o k .
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tys suoviljelyllä oli Koivumäen talossa, jossa se tuotti 2/3 koko vuodentu- 
losta. Myös Koivuniemessä, osassa Harjan taloja sekä Hautaniemessä saa
tiin jopa puolet sadosta soilta.5

Karjanhoidolla oli Kauhajoella ollut vankka sija jo Ruotsin vallan aika
na, eikä tilanne paljon muuttunut 1800-luvullakaan. Karjaa pidettiin edel
leen runsaasti, ja se ruokittiin pääasiassa niityiltä saadulla heinällä. Kau
hajoella oli kuitenkin niukanlaisesti niittyjä, ja kun niistäkin parhaat rai
vattiin pelloksi, ei karjan määrää voitu kovin paljon lisätä. Pellot taas 
kaipasivat edelleenkin kipeästi karjanlantaa, ja siksi karjaa pidettiin niin 
paljon kuin mahdollista.6

T a u lu k k o  65. T a lv en  y l i  e l ä t e t t y  k a r ja  K a u h a jo e l la  v. 1881

Talon- Hevo- Var- Sonneja Leh- Nuorta Lam- Siko- Ka- Hanhia
savuja siä soja härkiä miä karjaa paita ja noja Ankkoja

Aro 30 183 32 21 419 141 646 30 202 -

Harja 29 165 30 29 385 133 630 41 181 -

Hyyppä 47 184 35 21 573 138 944 29 118 -

Kauhajoki 73 425 52 46 1 001 232 1 562 70 378 5
Nummijärvi 10 48 10 7 127 35 263 4 25 -

Päntäne 45 179 34 20 562 96 805 16 113 -

234 1 184 193 144 3 067 775 4 850 190 1 017 5

Lähde: VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, Em 10, Talven yli elätettyjen luontokappaleit- 
ten lukumäärä Kauhajoen kunnassa 1881, s. 196—205.

Hevosia oli eniten Aronkylän taloissa, keskimäärin 6,1 hevosta talonsavua 
kohti. Vähiten hevosia oli hyyppäläisillä ja päntäneläisillä, joilla oli vain 
4 hevosta taloa kohti. Yksittäisistä taloista Ala-Knuuttilan numerossa oli 
45 ja Yli-Knuuttilan numerossa 35 hevosta. Vain harvat talot tulivat toi
meen yhdellä hevosella.

Kauhajoen suurimmat nautakarjat olivat Ala- ja Yli-Knuuttilassa, mut
ta myös Äijälässä ja Kaarlelassa oli monikymmenpäiset lehmälaumat. 
Keskimäärin taloissa oli 13—14 lehmää, niistäkin osa torpparien navetois
sa. Nuorta karjaa ja sonneja pidettiin sen verran, että jälkikasvu tuli tur
vatuksi. Härkiä kasvatettiin jonkin verran mm. vetojuhdiksi.

Lampaita Kauhajoella oli enemmän kuin lehmiä ja vasikoita yhteensä. 
Sikaa taas ei ruokittu talven yli läheskään joka talossa: possu kasvatet
tiin kesällä ja tapettiin syksyllä. Siipikarjaan kauhajokelaiset eivät olleet 
innostuneita. Vain säätyläistaloissa oli kanaloita, muissa taloissa oli aino
astaan muutama kana navetan orrella eikä kaikissa sitäkään.7

Miten Kauhajoen taloissa elettiin silloin, kun koneet olivat vielä harvi
naisia ja työt tehtiin käsi- ja hevosvoimin? Harjankylässä Iisakki Antin
poika Marttilan 5/32 manttaalin talossa oli v. 1881 viljeltyä maata 60 tyn
nyrinalaa, luonnonniittyä 21 tynnyrinalaa, metsää 233 tynnyrinalaa sekä 
467 tynnyrinalaa joutomaata. Ruista oli kylvössä 10 tynnyriä, ohria seitse
män tynnyriä, samoin kauraa. Perunoita istutettiin 10 tynnyriä. Marttilas-
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K a u h a jä r v e n  v e t is im m is s ä  p a ik o is s a  h e in ä  k o r ja t t i in  ru u h ee n . V a lo k . Y r jö  
Y li -V a k k u r i . K a u h a jo e n  M u s e o n  k o k .

sa käytettiin nelivuoroviljelyä, ja talossa oli kaksi torppaa. Vuodentulona 
talo sai 40 tynnyriä rukiita, 50 tynnyriä ohria, 50 tynnyriä kauroja ja 85 
tynnyriä perunoita. Lisäksi korjattiin 5 tynnyriä nauriita ja 6 leiviskää 
pellavia. Sato riitti elättämään talon ja torppien väen lisäksi seitsemän 
hevosta, varsan, sonnin ja 20 lehmää, kahdeksan vasikkaa, 20 lammasta, 
sian ja kymmenen kanaa.

Toisella puolella Kauhajokea Hyypässä Hermanni Matinpoika Korhosen 
talossa oli neljä torppaa ja viljeltyä maata 20 tynnyrinalaa. Niittyä oli 50 
tynnyrinalaa, metsää 530 tynnyrinalaa ja joutomaata 178 tynnyrinalaa. 
Ruista oli kylvössä 3 1/2 tynnyriä, ohraa yksi tynnyri ja kauraa 3 tynny
riä. Korhosessa käytettiin kolmivuoroviljelyä. Rukiita saatiin 15 tynnyriä, 
ohria neljä ja kauroja 8 tynnyriä. Perunoita poimittiin 20 tynnyriä ja pel
lavia kaksi leiviskää. Vuodentulolla elätettiin talven yli kaksi hevosta, 
varsa ja yhdeksän lehmää, kaksi vasikkaa, seitsemän lammasta, sika ja 
kaksi kanaa sekä talon ja torppien väki.8

Järvien kuivatus

Vuosisadan alkupuoliskon suurisuuntaisia uudistuksia olivat järvien ja 
soiden kuivattamiset heinäniityiksi. Kauhajärven pintaa ryhdyttiin laske
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maan jo vuoden 1800 paikkeilla, jolloin järvessä kerrotaan olleen vettä 
2—4 kyynärää. Pinta-ala oli n. 240 tynnyrinalaa. Mistään pienestä urakas
ta ei siis ollut kysymys. Työ jäikin Suomen sodan aikana kesken, mutta 
aloitettiin v. 1820 annetun luvan perusteella uudelleen. Järviosakkaat, 
Hyypän, Havusen ja Yrjänäisen talojen isännät, avasivat järvestä laskevaa 
jokea noin virstan verran. Kuivatuksen jälkeen Kauhajärvi kasvoi run
saasti saraa, kortetta ja kaislaa, mutta oli edelleen niin märkä, että korte 
otettiin ruuheen eikä järven yli päässyt ilman nevasuksia.9

Toisella puolella kappelikuntaa laskettiin vuoden 1820 paikkeilla Oh- 
merojärvi. Laskuojien kaivamisen jälkeen kukin osakas huolehti sarkansa 
kohdalla laskujen aukipysymisestä ja aitaamisesta. Järven eteläpäähän 
tehty tammi avattiin aina kesäkuun alussa ja suljettiin syksyllä. Ohmero- 
järven vesijättö jaettiin osakkaiden kesken järven poikki ulottuviin sar
koihin. Vuonna 1872 pidetyssä katselmuksessa vain järven leveimmässä 
kohdassa olleet osuudet katkaistiin kahteen tai kolmeen osaan. Kaikkiaan 
n. 2 km pitkästä 1 km:n levyisestä järvestä muodostettiin 26 sarkaa. Vesi
jättömaiden pyykitys jäi kuitenkin puutteelliseksi, sillä pyykkeinä oli ki
vien lisäksi puita, puskia ja "ikimuistoisia nautintaoikeuksia” .10

Kesäisin Ohmerojärvestä niitettiin kortetta ja saraa. Kaukana asuvat 
omistajat tulivat viikkokuntaan heinätöihin, mutta paikkasivat myös Jär
vikylän pieneläjiä niittämään ns. puolille: kun korjasi ladonalan heiniä, 
sai niistä puolet itselleen. Jos ladonala oli oikein hyvä, siitä piti tehdä 
"laasia", esim. mennä rukiinleikkuuseen omistajan pellolle. Puolille niitet
täessä ladon keskelle pantiin riukuja pystyyn, ja vasta talvella isäntä tuli 
katsomaan kumman puolen ladosta hän ottaa itselleen.

Ohmerojärvi kuivattiin uudelleen 1930-luvulla valtion lainan turvin. 
Sen jälkeen järvi voitiin kyntää ja ottaa viljelykseen.11

Ennen vuosisadan puoltaväliä 1840-luvulla laskettiin Ikkeläjärven pin
taa niin, että järven ympärille syntyi laaja vesijättö, josta osa on myöhem
min raivattu viljelysmaaksi. Myös Säkkijärven laskemista varten tehtiin 
katselmus v. 1847, mutta suunnitelmaa ei toteutettu.12

Viimeisin suuri järven kuivatus oli Ylimysjärven lasku, joka aloitettiin 
v. 1863. Yrityksen osakkaina olivat Iisakki Havunen vanhempi, Iisakki 
Havunen nuorempi, Matti Havunen, Juha Rauska, Jaakko Ala-Rauska, 
Jaakko Yli-Rauska, Juha Vähämäki, Hermanni Jokimäki, Kustaa Mylläri, 
Matti Mylläri, Matti Vähäkangas, Kaarle Likinen, Juho Frantti, Aleksan
teri Koski ja Ulrika Yrjänäinen. Vain Juho Frantti ja hänen torpparinsa 
Kaarle Likinen olivat nummijärveläisiä, muut olivat suurimmaksi osaksi 
hyyppäläisiä, joiden vanhoihin nautintoihin Ylimysjärvi oli kuulunut. Hei
nämaiden kuivatus olikin eräänlaista jatkoa vanhoille eräoikeuksille, sillä 
vain järven entiset osakkaat saivat omistukseensa vesijättöjä.

Ylimysjärven kuivaaminen tapahtui siten, että heinäkuussa 1863 kaikki 
15 osakasta kaivattivat laskuojaa yhteensä 147 työpäivää, 5—24 päivätyö
tä taloa kohti. Seuraavina vuosina työtä jatkettiin, kunnes vesijättö v. 
1876 pidetyssä kokouksessa jaettiin osakasten kesken 24 osaan. Lisäksi
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O h m e r o jä r v e n  v e s i jä t t ö je n  o s a t  1872  p id e ty n  k a ts e lm u k s e n  m u k a a n . V a a 
sa n  M a a n m it ta u s k o n t to r in  a rk is to , K a u h a jo k i  2 :2 2 . U u d e lle e n  p iir t . M a r -  
ja l e e n a  K o iv is to .

järven päihin muodostettiin kolme palkkio-osuutta huonojen osuuksien 
täydennykseksi. Jako tapahtui arpomalla, kun osat oli ensin paalutettu 
rannan puolelta. Kuivatustyön aikana osakkaiden määrä oli kasvanut 
kahdella, joten järviosuuksien saajia oli nyt 17. Eniten eli neljä suunnil
leen itä—länsi -suunnassa järven yli kulkevaa osaa sai Iisakki Havunen 
nuorempi.

Ylimysjärvi oli kooltaan 248 tynnyrinalaa, ja siinä kasvoi pääasiassa 
kortetta ja saraa, parhaat osat kymmenen talvikuormaa. Kuivatuksen jäl
keen järvi oli niin kuiva, ettei niittäjän tarvinnut kahlata. Korte ja sara 
kannettiin takkavitsoilla latoihin, joita järviniityillä oli parhaimmillaan 
52 kappaletta, kullakin osakkaalla omansa.

452



J ä r v ih e in ä n  t e o s s a  ta r v it t i in  v o im a k k a ita  k ä s iv a rs ia . V a lo k . Y r jö  Y li -V a k -  
k u r i. K a u h a jo e n  M u s e o n  k o k .

Järvien kuivatuksissa ja vesijättömaiden käytössä meneteltiin Kauha
joella aina saman kaavan mukaan. Hyödyn saivat ne, joilla oli vanha 
nautintaoikeus järveen. Ympäröivän maan omistajat saivat vesijättömaita 
vain, jos olivat järven osakkaita. Ajan mittaan maanomistajat kuitenkin 
pyrkivät omimaan myös vesijättöjä, mistä syntyi riitoja sekä Kauhajärvel- 
lä, Ylimysjärvellä että Ohmerojärvellä. Järven osakkaat saivat kuitenkin 
pitää työnsä tulokset käräjöintien jälkeenkin. Ulkopuolinen pääsi vesijä
tön omistajaksi vain ostamalla osuuden.

Osakkaat huolehtivat yhteisesti järviniittyjen aitaamisesta. Ylimysjär
vellä aitausvelvollisuus jaettiin osakkaiden kesken 24 osaan siten, että 
pehmeällä maalla oli tehtävä aitaa pitemmältä kuin kovalla maalla. Vielä 
v. 1922 määrättiin aidasseiväsparin väliksi yksi syli ja korkeudeksi neljä 
aidasta. Yhteisten asioitten hoitoa johti järven isäntä. Hän valvoi, että ai
dat olivat kunnossa ja veräjät kiinni, kun laidunkausi alkoi. Kesäkuun en
simmäisenä päivänä isäntä avasi järven sulun, tammen, ja sulki sen taas 
syksyllä. Hänen tehtävänään oli myös ilmoittaa, milloin laskuojaa pitää 
perata. Kaikista näistä tehtävistä järvilahkon osakkaat maksoivat isännäl
le pientä palkkaa.13

Järvien laskut ja niitä ympäröivien nevojen kuivumiset lisäsivät Kauha
joen niittymaita useita satoja tynnyrinaloja, ehkä tuhatkin tynnyrinalaa. 
Suuritöiset monien satojen työpäivien urakat tuottivat hyötyä useille 
kymmenille taloille, joilla oli ollut vanhoja järvinautintoja ja varaa palka
ta työvoimaa kuivatuksiin. Valtiovalta osallistui hankkeisiin vain myöntä
mällä ajan tavan mukaan verovapauden uusille vesijättömaille.
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Maanviljelyksen murros

Säätyläisviljelijät tiennäyttäjinä

Talonpoikaisväestö oli vanhastaan oppinut pitämään säätyläisiä esikuvi
naan, ja säätyläiset puolestaan olivat tottuneet edelläkävijän asemaansa 
niin tavoissa kuin elinkeinoelämässäkin. Kauhajoella esimerkin antami
nen oli Ruotsin vallan aikana jäänyt lähes yksinomaan pappien ja Knuut
tilan isäntien tehtäväksi. 1800-luvun alkupuolella tilanne säilyi entisel
lään, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla säätyläisiä oli enemmän ja heidän 
vaikutuksensa vastaavasti suurempi.

Knuuttilan talon keskeinen asema oli näkynyt monessa taloudellisessa 
uudistuksessa jo 1600- ja 1700-luvuilla, mutta vasta 1800-luvulla talosta 
tuli laajemmaltikin tunnettu, taitavasti hoidettu suurtila. Knuuttilan isän
näksi tuli Reinien jälkeen Ahlaisista kotoisin ollut Olof Inberg, jonka po
jille Jakobille ja Johan Gustafille tila jaettiin. Inbergien hyvin alkanut työ 
tuhoutui kuitenkin Suomen sodassa, kun sekä Yli- että Ala-Knuuttila pol
tettiin kaikkine rakennuksineen. Tätä ennen Inbergit olivat ehtineet mu
kaan mm. Ilmajoen maamiesseuran toimintaan.1

Johan Gustaf Inberg kuoli Suomen sodan aikana. Leski Helena Maria 
Forsman jatkoi Ala-Knuuttilan hoitoa toisen miehensä ylioppilas Johan 
Wegeliuksen kanssa, kunnes myi talon veljelleen Vähänkyrön kirkkoher
ralle Zacharis Forsmanille ja tämän vaimolle Eeva Aurora Estlanderille. 
Heidän pojastaan tohtori Johan Forsmanista tuli Ala-Knuuttilan uusi 
isäntä v. 1839. Hänen vaimonsa Maria Elisabet Borgeman oli kasvanut Il
majoen Ala-Korvessa, jonka isäntä luutnantti Carl Gustaf Borgeman oli 
maakunnan ensimmäisiä suoviljelijöitä ja innokas maamiesseuran jäsen. 
Näin Ala-Knuuttila sukulaisuussuhteiden perusteella joutui lähelle Ilma
joen ripeästi kehittyvää maataloutta.

Johan Forsmanin kuoltua Maria Elisabet avioitui uudelleen v. 1854 yli
oppilas Carl Rudolf Carleniuksen kanssa. Carlenius oli hankkinut koke
musta maanviljelijänä Alavudella. Kauhajoella ollessaan hän toimi Ala- 
Knuuttilan isännyyden ohella myös maakauppiaana.2

Jostakin syystä Carlenius myi 2 600 hehtaarin talonsa v. 1874 ja muutti 
takaisin Alavudelle. Ostaja Johan Bernhard Sjöberg oli käynyt mm. Mus
tialan maanviljelyskoulua ja oli perusteellisen tarmokas uudisraivaaja, ai
kansa toiseksi suurin koko Suomessa. Sjöbergin isännyydessä Ala-Knuut- 
tilaan raivattiin lyhyessä ajassa 736 hehtaaria uutta peltoa, ja nautakar
jan määrä kasvoi 18 naudasta yli sataan. Sjöberg ruokki lehmänsä kylvö- 
heinällä ja alkoi käyttää sen kuivattamiseen heinäseipäitä. Peltojen tuot
toa hän pyrki parantamaan saveamalla, salaojittamalla ja käyttämällä vä
kilannoitteita. Suuri torpparijoukko sai hikoilla toden teolla pelloilla ja 
navetassa, mutta sai samalla aimo annoksen uudistuvaa maataloustietout-
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ta, jota sopi kokeilla torpan ja pian myös oman tilan pelloilla. Asiantunti
joiden kertoman mukaan Johan Bernhard Sjöberg oli kolmekymmentä 
vuotta aikaansa edellä.3

Yli-Knuuttila siirtyi uudelle omistajalle v. 1815, jolloin Jakob Inberg 
myi talon kapteeni Berndt Ludvig von Schantzille. Kapteeni oli innokas 
maanviljelijä, mutta häneltä riitti runsaasti aikaa myös yhteiskunnallisiin 
rientoihin. Poika Axel Wilhelm von Schantz jatkoi Yli-Knuuttilan isän
nyyttä käytyään ensin Vaasan triviaalikoulun. Axel oli kiinnostunut 
enemmän metsistä kuin pelloista. Mm. testamentissaan, jolla hän aikoi 
luovuttaa tilansa kunnalle, hän sääti, että ”kotimetsää ei vuokraaja saa 
käyttää vaan sen on annettava seisoa hyvin hoidettuna, sillä metsä on 
maan kallisarvoisin omaisuus” . Axel Wilhelm von Schantz aikoi todella 
testamentata oman osuutensa Yli-Knuuttilasta Kauhajoen kunnalle v. 
1878, mutta kunta ei huolinut lahjoitusta, koska siitä olisi koitunut eräitä 
hoitokustannuksia ja velkojen lyhennyksiä 212 markkaa 55 penniä vuo
dessa 25 vuoden ajan. Vain 25 vuotta myöhemmin Kauhajoen kunta osti 
jäljellä olleen osan Yli-Knuuttilasta 60 000 markan kauppahinnalla!'1

Vuonna 1879 velkainen Yli-Knuuttila siiryi Carl Wilhelm von Schantzil
le. Hän pyrki eteenpäin lähinnä liikemiehenä perustamalla mm. sahan, 
kauppaliikkeen ja meijerin. Lisäksi yhteiskunnallinen toiminta ja puuhaa
minen monenlaisissa tehtävissä veivät Carl Wilhelm von Schantzilta ai
kaa niin paljon, ettei hän ehtinyt paneutua talonsa viljelemiseen yhtä tar
mokkaasti kuin naapurinsa Johan B. Sjöberg. Maanviljelysoppinsa von
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Schantz oli saanut Ruotsissa Riddarholmin maanviljelyskoulussa. Sillä oli 
varmasti oma merkityksensä, kun hän vuodesta 1872 lähtien osallistui Il
majoen maamiesseuran työhön. Myöhemmin v. 1890 von Schantzista tuli 
myös arvossa pidetyn Suomen talousseuran jäsen.

Yli-Knuuttilan pellot laajenivat 1800-luvun jälkipuoliskolla huomatta
vasti. Taloudelliset vaikeudet kasvoivat kuitenkin maatilan ja liiketoimin
nan tuottoa nopeammin, ja niin Carl Wilhelm von Schantz joutui myy
mään Yli-Knuuttilan maita kappaleen kerrallaan. Ensin hän myi Ranta- 
Knuuttilan maat 1898, sitten v. 1899 Aninkujan varressa olleet viljelykset 
140 000 markalla Jaakko Ranta-Knuuttilalle, Hermanni Pukkilalle ja 
Ludvig Latva-Knuuttilalle (myöh. Rinne) sekä loput Kauhajoen kunnalle
22.12.1902.5

Ehkä kaikkein suurin vaikutus Kauhajoen maatalouden kehitykseen oli 
v. 1860 Kaarlelan talon isännäksi tulleella Johan Frösenillä. Ruotsalais
syntyinen rakennusmestari osti 1 600 hehtaarin tilan avioiduttuaan Ala- 
Knuuttilan tyttären Maria Aurora Forsmanin kanssa. Frösenin tullessa 
Kaarlelaan siinä oli peltoa n. 8 hehtaaria, mutta 40 vuotta myöhemmin jo 
280 hehtaaria.

Raivaustyön lisäksi Frösen kiinnitti huomiota karjanhoitoon. Kaarlelan 
navetassa oli puhdasrotuinen friisiläiskarja, jota ruokittiin kylvöheinällä, 
ja karjakko piti karjanhoitokursseja torppareille. Kynnönneuvoja oli opas
tamassa auran käyttöä parin viikon ajan, "jolloin kyläläiset saivat ope
tusta tämän tarpeellisen peltokalun käytössä” . Vuonna 1874 Frösen hank-
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ki Paragon-merkkisen niittokoneen, johon voi liittää leikkuulaitteen. Ko
ne oli Kauhajoen ensimmäinen.

Johan Frösen harrasti omien töidensä ohella innokkaasti valistustyötä 
ja seuratoimintaa. Hän oli Vaasan läänin maanviljelysseuran asiamies, ja 
siinä ominaisuudessa hän esitteli uusia viljelysmenetelmiään ja koneitaan 
seuran kesänäyttelyissä mm. Vöyrillä 1875 ja Kauhajoella 1876. Seuraava- 
na vuonna maanviljelysseura palkitsikin Frösenin koko maatilanhoidon 
kilpailun toisella palkinnolla.6

Neljäs säätyläisviljelijä, jonka vaikutus ulottui laajemmallekin, oli v. 
1880 Hautaniemen tilan vuokrannut ja v. 1883 ostanut tanskalaissyntyi
nen Filip Julius Borneman Lundbye. Hautaniemen n. 40 hehtaarin pellot 
kasvoivat hänen omistuksessaan vajaassa kymmenessä vuodessa 157 heh
taarin suurviljelmäksi. Navetassa ammui lähes 70-päinen friisiläiskarja, 
jota varten kasvatettiin kylvöheinää niin paljon, että siemeniä riitti myyn
tiinkin. Hevosia oli runsaasti, ja isäntä piti niistä erityisen hyvää huolta. 
Peltotöitä varten oli raskastekoisia, laiskahkoja työhevosia, mutta v. 
Schantzin juhliin lähdettäessä nelipyöräisten kiesien eteen valjastettiin 
solakat lämminverihevoset.7

Myös useat papit olivat innokkaita maanviljelijöitä. Heistä kannattaa 
mainita erikseen Frans Henrik Hällfors, joka 1870-luvulla oli Kauhajoen 
ensimmäinen suoviljelyä. Hän raivasi mm. Rojunnevalle "Hällforsin ky
dön” .8

"Naapuri naapurin asumaan opettaa", sanoo sananlasku. Kauhajoella
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sanonta on todistettu paikkansa pitäväksi käytännössäkin, niin ripeää oli 
kehitys 1880-luvun viimeisinä vuosina. Säätyläiset eivät toki yksin saa
neet kehitystä vauhtiin, mutta Frösenin, Sjöbergin, Borneman Lundbyen 
ja Hällforsin vaikutus oli silti suuri. Frösenhän suorastaan opetti naapu
reitaan ja alustalaisiaan, eikä Ala-Knuuttilan monikymmenpäinen torppa- 
rijoukko varmaankaan sulkenut silmiään ja korviaan uusia viljelysmene
telmiä käyttöön otettaessa.

Järjestötoiminta maatalouden kehittäjänä

Kauhajokelaisia oli kuulunut 1800-luvun alusta alkaen Ilmajoen Maa
miesseuraan. Inbergien ja muutamien muidenkin välityksellä tiedot maa
miesseuran pyrkimyksistä tulivat varmasti Kauhajoellekin, mutta laajem
pi kosketus seura- ja yhdistystoimintaan alkoi vasta 1860-luvulla. Silloin 
perustettiin Vaasan läänin maanviljelysseura, jonka toiminta Johan Fröse
nin vaikutuksesta ulottui jo varhain myös Kauhajoelle.9

Maanviljelysseuran toimesta Kauhajoella järjestettiin useita neuvonta- 
ja valistustilaisuuksia, joihin isännät ja emännät saivat osallistua. Kaarle- 
lassa 1870-luvun alussa pidettyjen kyntö- ja karjanhoitokurssien neuvojat 
olivat maanviljelysseuran toimihenkilöitä. Kynnönneuvontaa järj estettiin -
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kin Kauhajoella ahkerasti, vain Ilmajoki ja Munsala olivat Kauhajoen 
edellä.

Neuvontatilaisuuksien lisäksi maanviljelysseura järjesti vuosittain ko
kouksia ja näyttelyitä, joissa suuri yleisö voi tutustua maatalouden uusim
piin keksintöihin. Järjestyksessä kolmastoista maanviljelyskokous ja 
-näyttely pidettiin Kauhajoella v. 1876. Näyttely pidettiin Ala-Mattilan 
kohdassa "rinnan puolella’’ maantietä. Sitä varten rakennettiin hieno pa
viljonki, jonka seiniin oli sovitettu kaikki Ala-Mattilan "sisäklasit” .

Tilaisuus oli merkkitapaus Kauhajoen maatalouden kehityksessä. Näyt
telyssä esiteltiin uusimmat työkalut, mm. Frösenin niittokone, jaettiin 
palkinnot parhaimman karjan omistajille, samoin palkittiin käsityö-, oji
tus- ja kyntökilpailuissa menestyneet. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata 
myös keskusteluja, jotka koskettelivat ajankohtaisia maatalouskysymyk- 
siä, mutta yhteiskunnallisia asioitakaan ei unohdettu. Kauhajoen kokouk
sessa nousi voimakkaasti esille mm. raittiusseurojen perustaminen, joista 
Johan Frösen piti alustuksen. Näyttelyvieräille esiteltiin myös palontor
junnan uusimpia saavutuksia. Jokirantaan oli muurattu uuni, johon hei
tettiin helposti palavaa öljyä, ja sitten palo tukahdutettiin selässä kannet
tavalla vaahtosammuttimella.

Näyttelyssä oli mahtava yleisömenestys, mm. läänin maaherra oli muka
na juhlassa. Hän saapui Kurikasta neljän hevosen vetämissä vaunuissa; 
Kauhajoen rajalla nimismies otti vieraan vastaan. Matkalla näyttelypai- 
kalle maaherralle esiteltiin tienvarsimaisemaa, jolloin pantiin merkille 
mm. Iso-Kuutin erittäin suorat kesantomaan ojat. Kun Ala-Mattilan ylis- 
tuvassa pidetyssä maanviljelyskokouksessa maaherralle sitten esiteltiin 
paikkakunnan huomattavimmat isäntämiehet, kysyi maaherra Iso-Kuutil
ta: "Kasvaako ruis paremmin kun on niin suorat ojat?” Tähän Iso-Kuutti: 
”En minä tiedä, kun en ole koskaan väärillä ojilla koittanut.” 10

Maanviljelysseuran vuosittain jakamista palkinnoista tuli useita Kauha
joelle. Johan Frösenin saatua palkinnon v. 1877 kului vain kaksi vuotta, 
kun talollinen Otto Marttila palkittiin koko maatilojen sarjassa toisella 
palkinnolla. Saman tunnustuksen hän sai vielä uudelleen v. 1899. Torppa
ri Salomon Lähdesmäki palkittiin v. 1904 ensimmäisellä palkinnolla 17 
kilpailijan joukossa, ja seuraavana vuonna hänelle myönnettiin kunniapal
kintona hopeamitali. Lähdesmäki oli ainut torppari, jonka tilanhoidon 
Vaasan maanviljelysseura palkitsi v. 1871—1912 ensimmäisellä tai toisella 
palkinnolla. Ala-Knuuttilan torpparina Salomon Lähdesmäki oli omaksu
nut vahvan maauskon ja uudenaikaiset raivausmenetelmät. Neljässäkym- 
menessä vuodessa hän käänsi 20 hehtaaria Iironnevaa pelloksi, muokkasi, 
savesi ja lannoitti karjanlannalla — ja saavutti paremman tuloksen kuin 
kydönpolttajat.11

Maanviljelysseuran perustamisen jälkeen kesti vielä kauan, ennen kuin 
kauhajokelaiset itse alkoivat perustaa elinkeinoelämää kehittäviä yhdis
tyksiä ja edistysseuroja. Vanhin maatalouteen liittyvä yhdistys lienee ol
lut joskus 1800-luvun lopussa perustettu Kauhajoen hevosystävät. Hevos-
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jalostukseen oli kiinnitetty huomiota jo 1870-luvulta lähtien valitsemalla 
siitosoriiksi kookkaita ja hyvärakenteisia hevosia. Vuosisadan vaihteen 
molemmin puolin Kauhajoella oli kaksi ns. kruunun oritta. Otto Martti
lan hoidossa oli Munsalasta tuotu Putte, jonka vaikutus Kauhajoen hevos
kantaan oli suuri. Toinen kruunun ori Valtti oli Päntäneellä Kullaksen ta
lossa. Vuonna 1907 perustettiin Kauhajoen oriyhdistys, jonka ensimmäis
tä oritta Kaikua hoidettiin Keski-Mattilassa. Syksyisin Kauhajoen hevos
miehet järjestivät kilpa-ajoja Ohmerojärven jäällä.12

Kauhajoen maamiesseuran perustava kokous pidettiin Rientolassa hel
mikuun 14. päivänä v. 1901. Tungokseen asti täydessä salissa Pellervo- 
seuran konsulentti Juho Torvelainen piti vaikuttavan alustuksen osuustoi
mintaliikkeestä. Seuranneessa keskustelussa todettiin, että Kauhajoella 
kaivattiin maanviljelijäin keskuudessa yhdistystä, joka toimisi maatalou
den ja uuden osuustoiminta-aatteen hyväksi: yhtyneenä vähilläkin voimil
la saataisiin paljon aikaan. Parhaana yhdistyksenä pidettiin maamiesseu
raa, joka perustettiinkin jo samassa hyvin valmistellussa kokouksessa. Jä
seniksi liittyi heti 41 henkilöä.

Maamiesseuran ensimmäiseen väliaikaiseen johtokuntaan valittiin 
maanviljelijät Kosti Äijö, Matti Latva-Kokko, Mikko Skyttä, J. E. Pirilä 
ja Kaarlo Vuorinen sekä opettajat K. Fr. Sjölund (myöh. Järvilehto) ja Jo
hannes Leppänen, joka lehtikirjoituksillaan oli suorittanut Rientolan ko-
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kouksen esityön. Kauhajoen maamiesseuran ensimmäisenä puheenjohtaja
na toimi Kosti Äijö ja sihteerinä Johannes Leppänen. Kevään kuluessa 
johtokunta laati säännöt, minkä jälkeen varsinainen toiminta pääsi al
kuun.

Kauhajoen maamiesseuran toiminta oli alusta alkaen ripeää ja aikaan 
saavaa. Seura oli perustamassa osuuskassaa ja osuusmeijeriä sekä edistä
mässä karjanhoitoa ja juurikasviljelyä. Seuran aloitteesta perustettiin v. 
1902 Kauhajoen ensimmäinen sonniyhdistys ja v. 1903 Kauhajoen kunnan 
eläinvakuutusyhdistys. Ensimmäinen karjantarkastusyhdistys oli niin 
ikään maamiesseuran aikaansaannos. Varsin kauaskantoinen ja Kauha
joen maatalouden kannalta tärkeä oli seuran sihteerin M. E. Harjan pu
heenvuoro 13.11.1914 pidetyssä kokouksessa. Pöytäkirja kertoo: "Seuran 
kirjuri M. E. Harja tahtoi päästä selville josko seuran jäsenet olisivat hä
nen kanssaan samaa mieltä, että kuntaamme sijoitettaisiin yksitalvinen 
maamieskoulu.” Läsnäolijat olivat Harjan kanssa samaa mieltä, ja tästä 
kokouksesta lähtien maamieskoulun perustaminen oli vireillä seuran joh
tokunnassa. Syksyllä 1917 perustettiin koulun kannatusyhdistys, seuraa- 
vana vuonna ostettiin Keski-Kokon maatila ja järjestettiin rahoitus. Maa
miesseuran johtokunnan jäsenet sitoutuivat itse velallisiksi ja takaajiksi, 
minkä lisäksi saatiin ns. täytetakauksia yhteensä 50 kpl. Maamiesseuran 
aloite, mielipiteiden muokkaus ja uhrautuva työ tuottivat kauniin tulok
sen: Suupohjan maamieskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1919.13

Naiset olivat mukana maamiesseuran toiminnassa miesten rinnalla. Eni
ten kiinnitettiin huomiota kotiteollisuuden kehittämiseen, mutta myös 
puutarhanhoito ja keittokurssit olivat suosittuja. Naiset järjestäytyivät v. 
1912, jolloin perustettiin toimikunta "suunnittelemaan yhdessä seuran 
johtokunnan kanssa naisten maataloudellisen ammattisivistyksen kohotta
mista” . Toimikunnan naisjäseniksi valittiin emännät Maria Mannila ja 
Anni Pirilä sekä neiti Aini Harja, varalle Anni Äijö. Seuraavana vuonna 
naiset pääsivät "käyttämään puhevaltaa maamiesseuran johtokunnan ko
kouksissa” . Uusissa oloissa maamiesseuran syyskokouksessa 10.10.1918 
naiset ottivat vihdoin esille oman suuren suunnitelmansa: neiti Alma Har
ja piti esitelmän kotitalouskoulun tarpeellisuudesta. Kokousväen mielestä 
koulu sopisikin hyvin suunnitteilla olevan maamieskoulun yhteyteen, ja 
niin "asia päätettiin ottaa kun omakseen ja jätettiin sen eteenpäin viemi
nen seuran johtokunnan naisosaston huoleksi” . Rohkea aloite toteutui: ko
titalouskoulu aloitti toimintansa v. 1920.14

Kauhajoki on niin laaja pitäjä, ettei yksi maamiesseura kauan kyennyt 
kattamaan maatalousväestön keskuudessa herännyttä yhteistyön tarvetta. 
Niinpä päntäneläiset puuhasivat itselleen oman maamiesseuran 15. päivä
nä marraskuuta 1908. Opettaja Johannes Leppänen kirjoitti v. 1914 Pän- 
täneen maamiesseuran ensimmäisistä vuosista: "Monet ovat ne kilpailut 
ja näyttelyt, joita seura on pannut toimeen. Paljon on yritetty pehmitellä 
ihmismieliä sanan voimalla, ja koetettu iskeä uskoa maanviljelyksen tule
vaisuuteen. Usea on ottanut uskoakseen ja opikseen, mutta paljon on nii-
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täkin, jotka ovat seurassa mukana vaan sitä varten, että sieltä tipahtaisi 
joku palkinto.” Työmaata, varsinkin valistustyötä, riitti maamiesseuralle 
Päntäneelläkin yllin kyllin. Hyypän isännät perustivat oman maamiesseu
ransa v. 1912.

Molempien uusien maamiesseurojen perustaminen helpotti maanviljeli
jöiden osallistumista virikkeitä antavaan yhdistystoimintaan.15

Pellonraivaus

Maanviljelystä 1860-luvulla koetelleet katovuodet ja lopulta suuri nälän
hätä aiheuttivat sen, että elintarvikkeiden tuottamiseen alettiin kiinnittää 
entistä suurempaa huomiota. Ensimmäinen ja tuohon aikaan ainut tehok
kaaksi tunnettu keino tuotannon lisäämiseen oli uuden pellon raivaami
nen viljelykselle. Samoihin aikoihin tervanpoltosta vapautui työvoimaa, 
ja kun paikkakunnan säätyläiset näyttivät esimerkkiä, ei enempää virik
keitä laajamittaiseen raivaustyöhön tarvittukaan.

Säätyläisviljelijät raivauttivat torppareillaan peltoa yli 1 000 hehtaaria. 
Tavallisilla talonpojilla ei samanlaisia raivausjoukkoja ollut käytettävis
sään, vaan heidän oli tehtävä työ itse tai saatava rahaa palkkatyövoiman 
kustantamiseen. Vuonna 1867 Kauhajoelle perustettiin nevaviljelysrahas-
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to, jolle "läänin apuvarastosta” tarjottiin lainaa 6 %:n korolla, mutta kir
konkokous ei katsonut voivansa ottaa sitä vastaan, vaan pyysi korotonta 
lainaa. Samana vuonna valtiolta saatiin kuitenkin 1 000 markkaa "köy
häin töiden teettämiseen", mistä ainakin pääosa käytettiin käsitöiden os
toon, ja näin nevaviljelys lienee tässä vaiheessa jäänyt vaille suurempaa 
huomiota.16

Vuonna 1885 kuntakokous päätti kiertokirjeeseen vedoten anoa valtiol
ta 15 000 markkaa maanviljelyslainaa "seurakunnan yhteistä takausta 
vastaan” . Samalla perustettiin lainan hoitoa varten toimikunta, jonka esi
mieheksi valittiin Juha Ikkelä. Hyväksytyn ohjesäännön mukaan lainaa 
tultaisiin antamaan maanomistajille viljelysyrityksiin ym. parannuksiin 
korkeintaan 7 vuodeksi 3,6 %:n korolla enintään 1 000 markkaa, mutta 
tavallisesti korkeintaan 800 markkaa "yhteen käteen” . Yli 400 markan lai
nankin saisi vain "jos agronomi tai taitava maanviljelijä" on tarkastanut 
maan ja laatinut suunnitelman. Myös torppareilla ja muilla tilattomilla 
oli mahdollisuus saada maanviljelyslainaa. Vuonna 1886 saatiin anottua 
lainaa 5 500 markkaa, mutta vuotta myöhemmin ainoastaan 1 000 mark
kaa. 1900-luvun alussa valtiovalta tuki Kauhajoen maanviljelyslainarahas- 
toa enemmän myöntämällä sille lainaa ensin 3 000 markkaa ja v. 1903 jo 
10 000 markkaa.17

Kaiken kaikkiaan maanviljelyslainarahaston mahdollisuudet maatalou
den tukemiseen olivat varsin rajalliset. Vasta pankkilaitoksen syntyminen 
omalle paikkakunnalle 1900-luvun alussa antoi viljelijöille paremmat
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mahdollisuudet rahoittaa pellonraivausta, mutta silloin oli kiihkein rai- 
vauskausi jo ohitettu.

Yhteiskunnan tarjoamasta vähäisestä tuesta huolimatta pellonraivauk
sen tulokset olivat valtavat. Vuonna 1881 Kauhajoella oli kytöjä ja peltoja 
noin 4 500 hehtaaria sekä niittyjä n. 5 000 hehtaaria. Vuonna 1901 pelto
pinta-ala oli 14 547 hehtaaria, josta omistajien hallussa oli 9 270 hehtaa
ria ja vuokraviljelijöillä 5 277 hehtaaria.18 Kauhajokelaiset olivat raivan
neet kahden vuosikymmenen aikana noin 10 000 hehtaaria uutta peltoa. 
Näin suuri peltoalan kasvu saa hakea vertaistaan.

Huomattava osa uusista pelloista saatiin raivaamalla jo aiemmin osit
tain viljellyt kytö- ja niittymaat pelloiksi. Heinäniittyinä olleita soita alet
tiin esim. Hyypässä viljellä 1880-luvulla. Kainaston laajoja niittyjä "otet
tiin ylähä” luonnontilasta 1880—90-luvuilla, mutta niiden asuminen jat
kui vielä pitkälle 1900-luvun puolellekin. J. B. Sjöbergin raivauttamat 
Vuorennevan ja Lustilan pellot kasvoivat aikaisemmin pääasiassa metsää.19

Paljon työläämpää oli soiden viljely, joka aloitettiin voimaperäisesti 
1880-luvulla. Seuraavan vuosisadan alkuvuosina soista raivatut pellot 
muodostivat kuitenkin jo n. 30—40 %  Kauhajoen viljelyksistä. Suovilje- 
lysyhdistyksen tekemän tutkimuksen mukaan oli vuoteen 1913 mennes
sä otettu viljelykseen mm. Päntäneen Hukanneva ja osa Rahkanevaa sekä 
suurin osa laajaa Päntälännevaa. Saman tutkimuksen mukaan hyyppäläi- 
sillä oli suoviljelyksiä mm. Harrinnevalla, Hirvinevalla ja 6 hehtaaria 
Rahkanevalla. Yrityksiä oli tehty myös Hakarämäkön viljelemiseksi, mut
ta mänty ja karhunsammal olivat vallanneet vähitellen raivion. Samoin 
oli käynyt Lammasrämäkössä. Ikkeläjärven suunnalla oli viljelyksessä 
mm. pohjoisosa Vähäkoihnaa, osa Hormannevaa sekä maantiehen rajoittu-
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va kaistale Parjakkanevaa. Iiroonnevasta oli asuttu Lähdesmäen ympäris
tö, samoin n. 20 hehtaaria Pitkämönperänevasta, joka kuitenkaan ”ei oi
kein ole ottanut kasvaakseen” , vaikka olikin käytetty luujauhoa. Aronky- 
läläisten Hakonevalta oli myös suuria aloja asuttu, "mutta etenkin ohut- 
mutaiset paikat ovat hyvin huonot kasvamaan” . Toivakan kytömaa oli yk
si vanhimmista suoviljelyksistä. Sitä oli asuttu jo vuodesta 1883 lähtien, 
vaikkakin "tähän asti (1913) huonolla menestyksellä, mutta nyt, kun on 
käytetty järkiperäistä lannoitusta, näyttää menestys taatulta” , kirjoittaa 
Harry Waren suotutkimuksessaan. Selkäsaarennevalla oli ollut viljelykses
sä n. 22 hehtaaria 1890-luvulta lähtien, mutta sekään ”ei kasva erittäin 
hyvin kun pintaosassa on paljon niittyvillaa ja rahkasammalta” . Heikko 
menestys oli ollut myös Housunnevan reunojen viljelijällä.20

Edellä esiteltyjen soiden lisäksi Suomen suoviljelysyhdistyksen tutkijat 
pitivät n. 1 555 hehtaaria Kauhajoen tutkituista 54 viljelemättömästä 
suosta viljelyskelpoisena. Erityisesti mainittiin Ritakeidas ja Päntäneen 
Rahkaneva sekä Heinineva, Rytineva, Vähäkoihna ja Iiroonneva.21 Näistä 
osa onkin myöhemmin raivattu viljelykseen.

Suurin osa Kauhajoen viljelmistä oli pieniä, yli puolet alle 5 peltoheh
taaria. Tämä johtui pääasiassa suuresta vuokraviljelmien määrästä. Kau
hajoella oli v. 1901 kaikkiaan 1 600 viljelijäruokakuntaa, joista 1 191 oli 
vuokraviljelijöitä ja 409 omistusviljelijöitä. Pääasiassa torpparien hallussa
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oli siis 74,5 %  kaikista viljelmistä. Määrä on suurempi kuin missään 
muussa Vaasan läänin kunnassa. Aina 10 peltohehtaarin viljelmiin saakka 
torpparit ovat lukumääräisesti selvänä enemmistönä, kuten seuraava tilas
to viljelmien jakautumisesta ruokakunnittain osoittaa.

T a u lu k k o  66. K a u h a jo e n  v i l j e lm ä t  r u o k a k u n n it ta in  v . 1901

Peltoala omistajan vuokra-
vilj elemä viljelmä

alle 1 ha 1 202
1— 2 ” 2 188
2— 3 ” 3 184
3— 5 ” 13 231
5— 10 ” 57 266

10— 15 ” 89 92
15— 25 ” 102 22
25— 50 ” 117 2
50—100 ” 22 2
yli 100 ” 3 2

409 1 191

Lähde: Gebhard 1908, Taulu 2, s. 106—107.

yhteensä

203
190
187
244
323
181
124
119
24

5
1 600

K lu p u r i ih e l lä . O s k a r i  M y lly a h o  
j a  S a im i H a a n p ä ä  r u k iin p u in -  
n is sa  M e ts ä -T u r ja n  r iih essä  
P a u k o n k y lä s s ä . V ä lp p ä y s  v i s k u 
rilla . V a lo k . R e in o  M y ö h ä n e n  
1 98 1 . K a u h a jo e n  K u n n a l l is le h 
d e n  a rk .
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Suuria tiloja Kauhajoella oli vain muutama. Niistäkin Yli-Knuuttilaa 
myytiin parhaillaan. Myös Ala-Knuuttila ja Kaarlela jaettiin muutaman 
vuoden kuluttua, ja Hautaniemi pieneni omistajien vaihtuessa tiheään 
1900-luvun ensi vuosina. Pitempään säilyivät seurakunnan omistamat Äi- 
jälän ja Enon pappilat sekä Kauran vanha vänrikin puustelli, jonka vuok
raajista erityisesti Matti Kaura ja A. K. Kaura tulivat tunnetuiksi tarmok
kaina viljelijöinä.

Kauhajoen pellonraivaus ei suinkaan päättynyt vuosisadan alkuun, 
vaikka yhtä mittaviin tuloksiin ei enää päästykään. 1900-luvun puolella 
oli etusijalla jo raivattujen peltojen entistä voimaperäisempi viljeleminen. 
Silti peltopinta-ala kasvoi noin sadan hehtaarin vuosivauhtia, niin että se 
oli v. 1920 16 456 hehtaaria, jonka lisäksi oli 775 hehtaaria luonnonniit
tyä.22

Laajamittaisen raivaustyön vuoksi vanhat niityt olivat lähes hävinneet. 
Samalla kylänäkymät olivat avartuneet, pellot ulottuivat entistä kauem
maksi joesta, sen molemmin puolin.

Uudistuvat viljelystavat

Jos 1800-luvun alkupuoliskolla viljelystavat olivat säilyneet vanhanaikai
sina, niin sitä nopeampaa oli kehitys vuosisadan lopussa ja seuraavan 
alussa. Säätyläisten esimerkki, peltoalan kasvu ja yhdistystoiminta levitti
vät monenlaisia uudistuksia myös varsinaisiin peltotöihin.

Kauhajoen pellot olivat kasvaneet ruista, ohraa ja kauraa. Myös nauris
ta ja pellavaa oli useimpien talojen pelloissa. 1800-luvun lopulla kauraa 
alettiin viljellä yhä enemmän. Mm. Johan Sjöberg vei joka syksy kauroja 
myytäväksi Kaskisiin 30—40 hevosella. Kauhajoen maamiesseurassa kiin
nitettiin erityistä huomiota juurikasviljelyyn: turnipsi, punajuuri ja pork
kana tulivatkin tutuiksi viimeistään 1900-luvun alussa. Perunaa oli viljel
ty jonkin verran jo Ruotsin vallan ajan lopussa, mutta vasta 1800-luvun 
kuluessa se syrjäytti nauriin jokapäiväisestä ruokavaliosta.

Parempien satojen edellytyksenä olivat lannoituksen tehostaminen ja 
maanparannustyö. Karjanlanta säilyi tärkeimpänä lannoitteena, mutta 
yhä enemmän alettiin käyttää myös väkilannoitteita, luujauhoa ja tuomas- 
kuonaa. Luujauholla voimistettiin etenkin ruismaita, tuomaskuonaa ja 
muita lannoitteita käytettiin enemmän kevätviljoille. Sjöberg saattoi ha
kea ” linnunlantaa” Kaskisista yhdellä kertaa 40 hevosella.

Kauhajoen maamiesseura edisti lannoitusta järjestämällä vuosittain ke- 
sannoimis- ja lannanhoitokilpailuja sekä väkilannoitteiden yhteisostoja. 
Kokonaisuudessaan apulantojen käyttö pysyi kuitenkin vähäisenä aina 
1920-luvulle asti.23

Nevoista ja niityistä raivatuille pelloille ajettiin savea. Kainastonneval- 
la olivat töissä niin kauhajokelaiset kuin kurikkalaisetkin talvikausia, ja
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S a im i H a a n p ä ä n  v i l ja  o n  s ä k is 
sä . V a lo k . R e in o  M y ö h ä n e n  
1 9 8 1 . K a u h a jo e n  K u n n a l l is le h 
d e n  a rk .

Kovasenväärän kydöllä Sjöberg ajatti talvisin savea 15 hevosella pari 
viikkoa. "Seittemältä aamulla herra oli lyhryn kans saviprunnin äärellä” , 
muistelivat työmiehet kovaa urakkaansa. Sjöberg aloitti myös peltojen sa
laojituksen, mikä herätti aikamoisia epäluuloja talonpoikaisväestön kes
kuudessa.24

Suurimman muutoksen viljelystapoihin aiheuttivat uudet koneet. Johan 
Frösen oli ostanut "skotlantilaisen” eli rauta-auran Jyväskylän maanvilje- 
lyskokouksen innoittamana v. 1865, minkä jälkeen niitä vähitellen ilmes
tyi muihinkin taloihin. Mm. Hyypän Seppäseen ostettiin kahden hevosen 
vedettävä aura 1881. Puimakoneet tulivat pian tämän jälkeen. Juonen ta
loon ostettiin "riihikone” v. 1883. Sitä ennen oli hevoskierto jo ainakin 
Frösenillä, joka hankki myös paikkakunnan ensimmäisen niittokoneen. 
Vuonna 1874 Tukholmasta Honsby & Pojan tehtaalta tuotettu Paragon 
maksoi 500 markkaa ja lisälaitteena oleva leikkuukone 140 markkaa. Tee- 
vahaiseen ostettiin niittokone v. 1885 ja Kainaston Sillanpäähän 1890- 
luvun alussa. Samalla kymmenluvulla hankittiin niittokone jo moneen ta
loon mm. Kallio-Könnöön ja Nummijärven Juurakkoon. Ala-Knuuttilassa 
oli vuosisadan lopulla jo kolme kahden hevosen vedettävää niittokonetta, 
pienemmille taloille riitti yhden hevosen Deering-kone. Haravakone ilmes
tyi Kauhajoen pelloille viimeistään v. 1907, jolloin sellaisen hankki mm. 
Matti Käyrä Päntäneeltä.25

Koneet olivat kalliita, eivätkä kaikki kyenneet tai halunneetkaan ostaa 
niitä yksin. Tällaisten avuksi tulivat maamiesseurojen hankkimat koneet
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ja erilaiset osuuskunnat. Vuonna 1905 Kauhajoen maamiesseura hankki 
viljanlajittelijan, ja Pantaneen maamiesseuralla oli v. 1914 jäsenten va
paassa käytössä sekä viljanlajittelija että apulannankylvökone. Ensimmäi
set "höyrypuimakoneosuuskunnat” perustettiin kirkolle 1910 ja Päntä- 
neelle 1912.26

Kauhajoen peltojen tuotto lisääntyi uudistusten, raivausten ja koneiden 
yleistyessä. Selvimpänä osoituksena työn tuloksista voitaneen pitää sitä, 
ettei 1867—68 nälkävuosien jälkeen ole enää koettu läheskään samanlais
ta hätää. Silti Kauhajoen suoperäiset uudisraiviot tuottivat viljelijälle 
usein pettymyksiä. Vielä 1800-luvun lopussa Hyypän taloissa "huushollis
sa kun huushollissa piti ostaa Königsbergin pussia” , leipäviljaa Saksasta, 
sillä oma ei riittänyt. Pettuun ei tiettävästi tarvinnut kuitenkaan syrjäkul- 
millakaan enää turvautua. Lainamakasiinia sen sijaan käytettiin ahkeras
ti, ja köyhäinapua maksettiin vielä 1880-luvulla useammille kuin naapuri
pitäjissä.27

Karjatalous voimistuu

Heinänviljely ja laitumet

Kauhajoen karjan talviruokinta oli 1860-luvulle asti luonnonheinän varas
sa. Niittyjä oli järvien ja soiden kuivatuksilla lisätty niin, että heiniä saa
tiin määrällisesti enemmän kuin aikaisemmin, mutta laatu oli pysynyt ko
ko ajan samana. Tästä johtui, ettei karjan tuottokaan paljon noussut.

Karjankasvatuksessa alkoi uusi aika kylvöheinän tultua Kauhajoelle. 
Edelläkävijänä oli tässäkin asiassa Kaarlelan isäntä Johan Frösen, joka v. 
1864 alkoi viljellä heinää. Pian timoteitä kasvatettiin myös Kainastolle 
raivatuissa pelloissa. Sjöberg ja Hautaniemen Borneman Lundbye kylvi
vät heinän ja apilan lisäksi laitumille alopekurusta jo 1880-luvulla, mutta 
yleiseksi heinänviljely tuli vasta 1900-luvun alkuvuosina.

Kylvöheinän rinnalla vanhat niityt säilyttivät vielä pitkään entisen ase
mansa. Joukolla väki lähti viikkokuntaan heinätöihin kaukaisille suo- ja 
järviniityille viikattein ja piimäleilein varustautuneena. Heinät kannettiin 
edelleen takkavitsoilla latoon, ei edes Sjöberg käyttänyt hevosta, vaan ne 
saivat olla heinäajan rauhassa. Vaikka niittokoneet yleistyivätkin Kauha
joella jo suhteellisen varhain, viikate oli edelleen kosteitten järviniittyjen 
paras "niittokone” . Vanha sanonta, "kun ohran hiukset näkyvät, niin var
ta silloin viikatteesi” , piti paikkansa 1800-luvun loppuun asti.

Vuosisatojen ajan heinät oli kuivattu haasioilla, mutta kylvöheinän 
yleistyessä alettiin Ala-Knuuttilan pelloilla käyttää ns. reikäkuupanoita.
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Heinä kuivui kuupanoilla yleensä viikossa. Aivan 1800-luvun lopussa Sjö- 
bergin ja pian muidenkin pelloille ilmestyi heinäseipäät.1

Karjan laitumet lisääntyivät niittyjen ja peltojen laajentuessa. Järvien 
vesijätöt suojattiin aitauksilla, mutta heinänkorjuun jälkeen niille voitiin 
päästää karja. 1800-luvun loppupuolella innostus järvien kuivaamiseen al
koi laskea eikä uusia laidunmaita enää syntynyt. Karjaa laidunnettiinkin

1 Lintula
2 Filppula
3 Krekola
4 Syväoja
5 Koivula
6 Mäntylä-Mietola
7 Piirto
8 Leppälä
9 Lipasti

10 Koskikallio
11 Yli-Krekola
12 Kohlu
13 Koivisto
14 Säntti-Leppiniemi
15 Mäki-Krekola
16 Kuusio
17 Lohiluoma
18 Puskamäki
19 Harri
20 Ala-Säntti
21 Kuusio
22 Vataja-Pitkämö
23 Saari
24 Ala-Lohikoski
25 Vähä-Tuisku
26 Korkiaviita
27 Korhonen
28 Vataja-Krekola
29 Yli-Krekola
30 Harja
31 Ala-Harja
32 Suksi
33 Kasari
34 Levula
35 ”Pikku-Kalle”
36 Kasari
37 Kataja

38 Toivakka
39 Pietilä
40 Mieto *
41 ”Luhta-Liisa”
42 Ranta-Knuuttila
43 Orhanen
44 Kartano
45 Havunen
46 Vähä-Kurikka
47 Vuorela
48 Sjöberg
49 Soini
50 Rauska
51 Kokko
52 Vartia
53 Latva-Panula
54 Keski-Panula
55 Pappila
56 Ketola
57 Yrjänäinen
58 Kallio
59 Oja
60 Hakola
61 Mannila
62 Vuorela
63 Peltoniemi
64 Nurmieranta
65 Yli-Heikkilä
66 Neva-Heikkilä
67 Lepistö
68 Viitala
69 Aronen
70 Mäki-Kuutti
71 Suksi
72 Kuutti
73 Keski-Mattila

K a in a s to n  ja  J o k im a a n  lu h ta tu v a t . K a in a s to n  n i i ty i l l e  lu h ta m a ja t  i lm e s t y 
v ä t  j o  1 6 0 0 -lu v u lla , m u tta  k u k o is ta v im m il la a n  lu h ta tu p a k u lt tu u r i  o li  
1 8 0 0 -lu v u n  jä lk ip u o l i s k o l la .  K a r t ta  p e r u s tu u  L e o  L o u k o n  k er ä ä m iin  t i e 
to ih in . P i ir i . M a r ja le e n a  K o iv is to .

470



TE U V A

471



F ilp p u la n  ta lo n  h e in ä v ä k e ä . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

vanhaan tapaan myös metsissä. Kainastolla paikkakuntalaiset saivat pääs
tää lehmät syksyllä äpäreeseen, mutta vastineeksi heidän oli pidettävä vil
jelyksiä ympäröivät aidat kunnossa. Vuonna 1867 Pollari-Kainaston niit
tymaiden omistajien kokouksessa valittiin aitojen syynimieheksi torppari 
Juho Juhonpoika Latomäki. Hänen piti "panettaa joka kevät rajavat ai
dat Lailliseen tilahan sen vastahakosten kostin päällen ja tukij Talvi Rei- 
jät, ja hänen pitä vartioida mahdollisuuden jälkeen ettei matkustavaset 
saa Luhta syöttää kasvon aikana---------- ” .

Kurikkalaiset niittyjen omistajat toivat itsekin lehmänsä syksyisin Kai- 
nastolle vielä 1880—90-luvuilla. Karjan mukana tulivat paimen ja hoitaja, 
jotka asuivat seutukunnan taloissa ja luhtamajoissa. Karjan suojaksi oli 
rakennettu kesänavettoja, joita esim. Latomäessä oli 3—4 kpl. Aivan pie
nistä karjoista ei ollutkaan kysymys, kun kurikkalaiset Kainastolle leh
mänsä toivat, sillä yksin Latomäen tienoilla saattoi laiduntaa 80—90 nau
taa samalla kertaa.2

Myös kunta valvoi laiduntamista. Aita- ja ojituslautakunta joutui tuon 
tuostakin huomauttamaan kuntalaisille heidän velvollisuuksistaan vilje
lysten suojelemiseksi. Vuonna 1902 pohdittiin kuntakokouksessa, "josko 
estetään elukoiden, kuten lampaiden, lehmäin ja hevoisten yleiselle metsä
laitumelle laskemisesta” . Kuntakokous tyytyi kuitenkin vain uudistamaan 
muutaman vuoden takaisen aitausvelvollisuutta koskevan päätöksensä. 
Lehmiä saikin laiduntaa vapaasti metsissä vuoteen 1910 saakka, jolloin se 
kiellettiin. Ilmeisesti vasta tuolloin alkoi raivattuja laidunmaita olla riittä
västi. Toisaalta oli alettu vähitellen kiinnittää huomiota myös metsien hoi
toon.3

472



Karjanjalostus

Laidunmaiden lisääntyessä ja kylvöheinän yleistyessä lehmien ruokinta 
parani. Samaan aikaan voin kysyntä lisääntyi, ja kun siitä maksettiin 
kohtuullisen hyvää hintaa, alettiin karjanhoitoon kiinnittää enemmän 
huomiota. Pelkkä ruokinnan parantuminen ei kuitenkaan riittänyt kovin 
pitkälle lisäämään maidontuotantoa, sillä lehmät olivat rodultaan heikko- 
tuottoisia. Isäntien hoitava huomio oli kohdistunut aina paljon enemmän 
hevosiin kuin lehmiin. Silti karjanjalostus alkoi Kauhajoella jo suhteelli
sen varhain — säätyläisten esimerkki innoitti muitakin. Kaarlelassa ja 
Hautaniemessä oli friisiläiskarja jo 1870- ja 1880-luvuilla, ja myös Ala- 
Knuuttilan Sjöberg kiinnitti karjaansa suurta huomiota.4

Vaasan maanviljelysseura teki voimakasta työtä karjanjalostuksen ja 
-hoidon hyväksi järjestämällä aiemmin esillä olleita kursseja ja neuvonta- 
tilaisuuksia. Halukkuus kursseille osallistumiseen näyttää kuitenkin vuo
sisadan lopussa laimentuneen. Vuonna 1898 Kauhajoella pidettäväksi ai
ottuun karjanhoitokouluun ilmoittautui vain kaksi talon palvelijaa, "ei
vätkä hekään suostuneet näkemään vaivaa kirjatietojen omistamisesta” .

K a r ja n h o i to k u r s s i t  A n t t i  F ilp p u la ss a  1916 . K u v a s s a  H a n n a  L a p ik is to , M a -  
r ia -K u s ta a v a  Y lin en , F a n n i T a r k k a -F ilp p u la , H u ld a  V iita la , A in o  R a n ta , 
A in o  H ä r k ö n e n , H ild a  L e p p ä lä , H ilja  M ä n ty n ie m i, F a n n i K o r p i ,  L e m p i  
M ä n ty n ie m i, A u l i  H irv i, T y y n e  H a r ju -P a n u la , M a ria  V iita n en , H ilm a  
P a n t t i -L a u r u n e n , F a n n i K o iv is to , A u r a  K e s k i -F i lp p u la , L a im i K o s k in e n ,  
J a a k k o  F ilp p u la , M a tt i  K o iv u m ä k i , S u lh o  L u o m a . V a lo k . J u h o  N ie m i
1 91 6 . K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Vuonna 1899 elokuussa seura pani toimeen karjanäyttelyn ja piti tarkas
tuksen hyvin hoidettujen maatilojen palkitsemista varten Otto Marttilan 
ja kruununtorppari Juho Aunesluoman tiloilla.

Maamiesseuran toiminnan päästyä alkuun karjanjalostus sai uutta 
vauhtia. Sonniosuuskuntia syntyi pian eri puolille pitäjää. Niistä vanhim
mat tähtäsivät ayrshirekarjan jalostamiseen, mutta v. 1911 perustettiin 
Kauhajoen "Maatiainen” länsisuomalaisen lehmärodun jalostamiseksi. 
Kauhajokelaiset järjestivät ja osallistuivat innokkaasti karjanäyttelyihin: 
palkintoluetteloissa esiintyvät toistuvasti nimet Antti Kaura, Kosti Äijö,
J. E. Pirilä, Jaakko Antila ja Otto Marttila. Kaikki edellä luetellut olivat 
mukana Vaasan läänin Maanviljelysseuran karjantarkastusyhdistyksessä 
vuodesta 1906 alkaen. Oman karjantarkastusyhdistyksensä kauhajokelai
set perustivat v. 1914. Samana vuonna oli 16 karjanomistajan 171 lehmän 
keskituotanto 2013 kg maitoa ja 77 kg voirasvaa. Sata vuotta aiemmin 
lehmien arvellaan tuottaneen voita vain n. 10—15 kg vuodessa. Karjantar- 
kastusyhdistyksen suosio kasvoi nopeasti, sillä v. 1917 siihen kuului jo 74 
taloa ja 579 lehmää.5

Hevosten ja lehmien lisäksi kauhajokelaisia kiehtoi erityisesti kanata
lous, johon maamiesseura kiinnitti huomiota vuodesta 1903 lähtien. Aluk
si päätettiin hankkia rotumunia ja kanataloutta käsittelevää kirjallisuut
ta. Vuonna 1907 saatiin rotumunia Alavuden kanatarhasta. Munat annet
tiin maanviljelijä Tuomas Rinta-Kyynyn hoitoon Päntäneelle. Seuraavana 
vuonna tilattiin jälleen 50 kpl rotumunia ja ostettiin kaksi rotukukkoa, 
joiden avulla piti parantaa kanakantaa. Myös kananhoitokursseja ja -kil
pailuja järjestettiin. Maamiesseuran aloitteesta syntyi Kauhajoen Munan- 
myyntiosuuskunta v. 1911. Sen toiminnasta kertoo Johannes Leppänen: 
”Ne harvat, jotka siinä ovat uskollisesti pysytelleet, ovat kylläkin tyyty
väisiä tuloksiin. Eipä todellakaan uskoisi, että tuollainenkin vähäpätöisel-

T a u lu k k o  67. K a r ja m ä ä rä n  k e h i t y s  1 8 8 6 — 192 0

Vuosi 1886 1901 1910 1920
Hevosia 1372 1378 1999 2 240
Lehmiä 3148 4605 5076 6 155
Lampaita 3394 5975 11 780
Sikoja 261 195 1 094
Kanoja 1787 8 159

Lähteet: H. Paavilainen, Tilastollinen tutkimus yhteiskuntataloudellisista oloista Suomen 
maalaiskunnissa v. 1901, IV. Karjan ja porojen omistus. Helsinki 1918. Taulu 2, s. 
50—51; Oiva Jääskeläinen, Etelä-Pohjanmaan maatalous v:sta 1913 nykyvuosiin. 
Muistojulkaisu Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran 75-vuotisjuhlaan. Vaasa 
1938, s. 120; Suomenmaa VII, Porvoo 1925, s. 83; VA Senaatin kamarikonttorin ar
kisto Em 19, Talven yli elätettyjen luontokappaleitten lukumäärä Kauhajoen kun
nassa 1886 s. 246—256.
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tä näyttävä liike kykenee tuomaan maanviljelijäin taskuihin markkoja tu
hansissa lukien.” Munanmyyntiosuuskunta myi tuotteensa pääasiassa Hel
sinkiin osuusliike Elannolle. Osuuskunnalla oli kuitenkin uudisraivaajan 
vastukset voitettavanaan ja kanatalous saikin suuremman suosion vasta 
parinkymmenen vuoden uurastuksen jälkeen 1920-luvulla.6

Kauhajoella oli paljon lehmiä, mutta erityisen runsaasti tarvittiin hevo
sia, ja I maailmansodan pula lienee vaikuttanut sikojen määrän voimak
kaaseen kasvuun.

Meijerit

Kauhajoen emännät olivat vuosisatojen ajan valmistaneet voin siten, että 
maito hapatettiin ensin viiliksi, jonka päälliset sitten kuorittiin ja kirnut
tiin voiksi. Valmis voi myytiin kiertelevälle voinostajalle, joka sulloi sen 
suuriin tynnyreihin, joilla se suolattuna kuljetettiin rannikon kaupunkei
hin myytäväksi. Vuosisadan jälkipuoliskolla toimi Kauhajoella voikaup- 
piaana Sytti-niminen mies, joka osti voita v. Schantzin kaupassa. Mai
dontuotannon kasvaessa vanhanaikainen voin valmistus ja kauppa eivät 
kuitenkaan enää tyydyttäneet karjankasvattajia. Apu saatiin meijereistä.7

Ensimmäinen Johan Frösenin omistama meijerilaitos aloitti toimintansa 
Kaarlelassa jo vuonna 1880. Frösenin meijerissä käytettiin ns. kylmävesi- 
tapaa eli Schvartzin menetelmää. Kerma kirnuttiin voiksi konekirnun ta
paisessa kirnussa, ja voi vaivattiin kaltevalla pöydällä. Laitteet olivat pai
kallisten puuseppien tekemät, mutta ohjeet oli saatu lääninagronomilta. 
Meijerissä tehtiin voita talon oman maidon lisäksi myös naapuritalojen 
maidoista. Valmis voi kuljetettiin hankalan matkan päähän Hankonie
meen, josta välittäjä myi sen Ruotsiin. Tällä tavoin menetellen maidon 
hinnaksi lienee jäänyt vain n. 1—2 penniä kilolta. Ilmeisesti juuri heikon 
kannattavuuden vuoksi Frösen luopui meijeristään viiden vuoden toimin
nan jälkeen ja turvautui Mattilankylässä toimintansa aloittaneeseen mei
jeriin.

Järjestyksessä toisen meijerin perusti kauppias O. E. Roselius Mattilaan 
v. 1885. Höyryllä toimiva sentrifuugimeijeri valmisti voita toistakymmen
tä vuotta. Maito ostettiin käteisellä: punnitsemisen jälkeen maidontuotta
ja sai paperilipun, johon oli merkitty maitomäärä ja jolla sai käydä meije- 
rinomistajan kaupasta nostamassa maksun. Roselius maksoi alkuaikoina 
maidosta 3—4 penniä kilolta. Hinta ei ollut kovin korkea, mutta se oli 
kaikille sama, sillä maidon rasvapitoisuuksia ei vielä tuon ajan laitteilla 
kyetty mittaamaan.

Vuonna 1888 perustettiin Aronkylään Kauhajoen Meijeriyhtiö. Sen kan
tava voima oli kunnallisneuvos Carl Wilhelm von Schantz, jolla oli kol
mannes yhtiön osakkeista. Meijeri suunniteltiin vesivoimalla käyväksi ja 
rakennettiin sen vuoksi Ikkelänjoessa olevan kosken partaalle. Mutta en
nen kuin meijeri oli saatu valmiiksi, kevätvesi kaivoi sen perustukset ja
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koko rakennus kaatui jokeen. Vastoinkäymisestä viisastuneena yhtiö ra
kensi kuitenkin jo samana kesänä uuden höyryllä käyvän meijerin Matti
lan talon maalle riittävän kauaksi joesta. Meijerissä oli sentrifuugi ja hol- 
steinilainen kirnu, joihin tuotiin kermaa neljältä kuorima-asemalta. Lai
toksen toiminta oli vilkasta, sillä se valmisti voita parhaina aikoina 40 as
tiaa (tritteliä) viikossa. Yhtiömeijeri maksoi maidosta toimintansa alku
vuosina 6—8 penniä kilolta. Meijeriä johti aluksi C. W. von Schantz ja hä
nen jälkeensä toistakymmentä vuotta T. W. Havunen.

Päntäneelle perustettiin meijeri v. 1889. Sen omistivat Valentin Mäki- 
Kullas, Matti Käyräkoski ja J. H. Siltanen, jonka haltuun Möykkytien 
varteen rakennettu meijeri siirtyi pian kokonaan. Laitoksessa oli käsin 
pyöritettävä separaattori ja hevoskierrolla toimiva kirnu. Meijeri maksoi 
maitokilon kermasta 5 penniä ja valmisti voita noin 15 astiaa viikossa. 
Kilpailu maalaisvoin kanssa oli kuitenkin niin kova, että v. 1898 Siltanen 
joutui myymään yrityksensä Kauhajoen Meijeriyhtiölle. Viittä vuotta myö
hemmin Päntäneen meijeri muutettiin Mattilan yhtiömeijerin kuorima- 
asemaksi.8

Useita vuosia toimittuaan Kauhajoen Meijeriyhtiön sentrifuugi alkoi 
vanhentua ja jättää maitoon rasvaa niin paljon, että voikiloon meni 28— 
30 kiloa maitoa. Kun lisäksi sattui kylmiä talvia, meri jäätyi ja voi piti 
viedä hevosella Ruotsiin, ei meijeriyhtiö kyennyt maksamaan maidosta 
enää kuin 4—5 penniä kilolta. Maidonlähettäjät tulivat tyytymättömiksi 
ja päättivät perustaa kaksi uutta osuustoimintamuotoista meijeriä v. 
1895. Harjankylän Osuusmeijeri eli Kohlun meijeri rakennettiin Mikko 
Skytän omistamasta Lamminkosken tilasta 150 metriä kirkolle päin joen 
ja maantien väliin. Kauhajoen Osuusmeijeri eli Laurusen meijeri sijaitsi 
nykyistä Suupohjan maatalousoppilaitosta vastapäätä toisella puolella jo
kea.

Kauhajoen Osuusmeijerin perustajiin kuuluivat mm. kauppias Sameli 
Jyränen, Iivari Kokko ja A. Keski-Panula. Meijeri varustettiin heti hyväl
lä höyrykoneella, ja liiketoiminta laajeni nopeasti. Parhaimmillaan meije
rillä oli 17 kuorima-asemaa ja maitoa tuotiin lähes 1,5 miljoonaa kiloa 
vuodessa. Kova kilpailu heikensi kuitenkin kannattavuutta, ja meijeri oli 
sortumisen partaalla, kun koko pitäjää koskeva meijeritoiminnan uudel
leen järjestely tuli sen pelastukseksi.

Harjankylän Osuusmeijerin perustivat J. Antila, M. Skyttä, Kosti Äijö 
ja Antti Kaura sekä aatteen innostamina M. E. Harja ja A. K. Kaura, jot
ka nuorina miehinä saivat liittyä mukaan yhden lehmän osuudella siltä 
varalta ”jos heillä sattuisi joskus lehmä olemaan” . Kohlun meijeri oli 
aluksi vaatimaton käsiseparaattori- ja hevoskiertomeijeri, mutta v. 1898 
se uusittiin ajanmukaiseksi höyrymeijeriksi. Silti siinä valmistettiin voita 
parhaimpinakin aikoina vain noin 14—15 astiaa viikossa. Laadultaan mei- 
jerikkö Sanni Kallion tekemä voi tunnettiin kuitenkin erinomaiseksi.

Uusien meijereiden tulo kiristi kilpailua. Sen vuoksi Kauhajoen Meijeri- 
yhtiökin uusi separaattorinsa ja hankki Fjärdin kontrollisentrifuugin, jol-
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la se sai kermamäärän selville entistä lyhyemmässä ajassa, sillä meijerit 
alkoivat maksaa maidosta noihin aikoihin rasvapitoisuuden mukaan. Li
säksi yhtiömeijeri lahjoitti eronneilta jäseniltä ostamiaan osakkeita uusil
le maidonlähettäjille ja pyrki maksamaan maidosta korkeampaa hintaa 
kuin osuusmeijerit. V. 1904 Kauhajoen Meijeriyhtiöllä olikin aito voitta
jan ilo julkaista vertaileva taulukko maidon hinnoista omassa ja Harjan
kylän meijerissä.9

T a u lu k k o  68. M a id o n  h in ta  1904

Kuukausi Rasva Kauhajoen Meijeri- Harjankylän Osuus
ko yhtiö: hinta/kg meijeri: hinta/kg

Tammikuu 3,8 9,3 penniä 8,7 penniä
Helmikuu 4,0 10,0 9,0
Maaliskuu 3,5 8,8 7,6
Toukokuu 3,9 7,8 7,9
Kesäkuu 3,7 7,8 7,0
Heinäkuu 4,1 8,7 8,3
Elokuu 3,8 8,7 8,5
Syyskuu 3,8 9,3 10,2
Lokakuu 4,3 11,1 10,6
Marraskuu 3,8 9,5 9,5
Joulukuu 3,8 9,7 9,5
Lähde: Rantoja 1955 s. 15--16
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Vuosisadan vaihteen kahden puolen Kauhajoella toimi edellä esiteltyjen 
meijereiden lisäksi vielä useita pienehköjä yksityismeijereitä. Hyypässä 
Ville Teevahaisen talossa kirnusi hevoskiertomeijeri v. 1890—96. Luoman- 
kylässä Mikko Skyttä omisti v. 1896—1906 ns. Flattalan meijerin, jolla oli 
vähän aikaa kuorima-asemakin Kainastolla. Hevoskierrolla toimivaan 
meijeriin lähettivät Skytän lisäksi maitoa myös naapuritalot, minkä vuok
si voin tuotanto vaihteli 3—6 astiaa viikossa. Sameli Jyräsellä oli vuodes
ta 1897 lähtien naapureidensa kanssa yhteinen hevoskiertomeijeri Jyrä- 
sen talossa, jonne tuotiin kermaa viideltä kuorima-asemalta. Meijeri tu
houtui tulipalossa kartanon mukana, mutta isäntä rakensi uuden tilalle. 
Se valmisti voita lähes yksinomaan Jyräsen oman talon 12—14 -päisen 
karjan maidosta. Tämän meijerin toiminta päättyi I maailmansodan alku
vuosina.

Aivan 1800-luvun lopussa Kauhajoen Meijeriyhtiöstä riitojen takia 
eronneet osakkaat perustivat C. W. von Schantzin johdolla yhtymän, joka 
rakensi Filppulankylään Rinta-Filppulan talon ja maantien väliin hevos
voimalla käyvän meijerin. Syntyvaiheittensa ja sijaintinsa vuoksi sitä sa
nottiin "kiusameijeriksi” . Se valmisti parhaimmillaan voita vain 4—6 asti
aa viikossa ja näivettyi vähitellen kokonaan.

Kauhajoen ylivoimaisesti suurimman lypsykarjan omisti J. B. Sjöberg. 
Hänen yli satapäinen lehmälaumansa tuotti maitoa niin paljon, että Ala- 
Knuuttilassa toimi oma kannattava meijeri, jossa valmistettiin voita 6—7 
tritteliä viikossa. Vuosina 1905—06 tilanomistaja Sjöberg oli kuitenkin in
nokkaasti perustamassa Kauhajoen Osuusmeijeri Toivoa, johon sitten 
myös Ala-Knuuttilan maidot tuotiin.10

Kauhajoen maamiesseurassa oli ollut vuodesta 1902 alkaen pyrkimykse
nä saada kuntaan yksi suuri meijeri monen pienen tilalle. Tähän päämää
rään tähtäsi jo päätös, jolla seura sai meijerit ostamaan yhteisen rasvan- 
määrityskoneen ja perustamaan yhteisen maidontarkastusaseman. Saman 
vuoden lopussa sovittiin myös, että maidon hinta määräytyy rasvapitoi
suuden mukaan. Elokuun 26. päivänä 1905 pidetyssä Kauhajoen maamies
seuran kokouksessa 16 kauhajokelaista päätti Pellervo-Seuran neuvojan 
läsnä ollessa perustaa Kauhajoen Osuusmeijerin heti, kun 800 lehmää on 
merkitty osuuskuntaan. Uuden osuusmeijerin hallitukseen valittiin maan
viljelijät J. E. Pirilä, Jaakko Antila, Kosti Äijö, Mikko Skyttä ja T. W. Ha- 
vunen, jotka kaikki olivat kokeneita meijerimiehiä. Varajäseniksi valittiin 
opettaja Johannes Leppänen, maanviljelijä M. E. Harja ja poliisikonstaa
peli A. Hirvelä. Syyskuussa pidettiin Rientolassa uusi kokous, jossa meije- 
riosuuskunnan perustamiskirjan allekirjoittajien määrä nousi neljäänkym- 
meneen. Kauhajoen Osuusmeijeri Toivon perustavassa kokouksessa pää
tettiin myös, että meijerin valmistuttua kaikki muut meijerit lopettavat 
toimintansa. Päätös pitikin muilta osin, mutta Filppulan "kiusameijeri” 
ja Jyräsen meijeri jatkoivat toimintaansa. Käytännössä kuitenkin koko pi
täjä, aivan kaukaisimpia taloja lukuunottamatta, tuli uuden meijerin toi
mialueeksi.
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Meijerin paikaksi oli kaksi vaihtoehtoa. Asiaa valmistellut toimikunta 
asetti etusijalle Tupilanniemen Kattilakosken sillan pielessä. Siitä tehtai
lija E. A. Blomberg lupasi myydä meijerin tarvitseman maa-alueen 400 
markalla tynnyrinalan. Tupilanniemen etuna oli hyvä veden saanti: joki 
ja viisi lähellä sijaitsevaa lähdettä. Toisena vaihtoehtona meijerin paikak
si esitettiin ns. vaivaistalon maata eli Pumppukäälyä keskeltä kirkonky
lää suunnilleen nykyisen osuuspankin paikkaa. Veden saanti olisi kuiten
kin edellyttänyt pitkän vesijohdon rakentamista Kauppilan lähteestä, ja 
meijeri olisi tullut lähelle kirkkoa, mitä ei pidetty oikein sopivana.

Molemmilla paikkavaihtoehdoilla oli osakkaissa omat kannattajansa: 
alapääläiset kannattivat Kattilakoskea, muut Pumppukäälyä. Meijerin 
paikasta syntyikin vilkas ja värikäs keskustelu. Kun Juho Ikkelä innostui 
vertaamaan Kauhajokea lehmään, "jonka sarvet keikkuu Harjankylässä, 
häntä häälyy Pätäneellä ja sorkat soristaa Hyyppähän päin” , tokaisi Jaak
ko Yli-Havunen vastaan: "Lehmän nisät passaa justihin kirkon paikkeelle 
ja nisistä se on kun maitua tuloo. Meijerin paikka on kirkolla." Lopulta 
meijeri päätettiin rakentaa toimikunnan ehdottamalle paikalle Tupilan- 
niemeen Kattilakosken sillan viereen.11 Ratkaisua voitaneen pitää onnistu
neena.

Kauhajoen Osuusmeijeri Toivo aloitti toimintansa 13. marraskuuta 
1906. Alkutoimiin kuului mm. maidonkuljetuksen järjestäminen sekä liit—
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tyminen Valioon ja Etelä-Pohjanmaan Meijeriliittoon, jonka suurin jäsen 
Kauhajoen meijeri oli alusta alkaen. Itse meijeritoimintakin lähti hyvin 
käyntiin, sillä kauhajokelaiset ottivat Osuusmeijerin heti omakseen. En
simmäisenä toimintavuotena 1907 meijeri otti vastaan jo 2,4 miljoonaa kg 
maitoa ja lähetti voita yli 93 000 kg. Maidon keskihinta oli 7,6 penniä ki
lolta. Seuraavana vuonna maksettiin maidosta 8,5 penniä kilolta ja voin 
keskihintana saatiin 2,69 markkaa kilolta. Vuoden 1910 tienoilla maito- 
määrät vähän putosivat, mutta nousivat taas, ja v. 1916 lähetettiin meije
riin maitoa jo yli 3,7 miljoonaa kiloa. Siitä osa käytettiin juuston valmis
tukseen.12

Meijeritoiminnan kehitys pienistä yksityismeijereistä yhdeksi suureksi 
osuusmeijeriksi on hyvä osoitus Kauhajoen karjatalouden voimakkaasta 
kehityksestä. Meijereiden välityksellä karjantuotteista saatiin rahaa, jota 
voitiin käyttää maatalouden jatkuvaan kehittämiseen. Monelle talolle 
säännöllisestä maitotilistä muodostuikin elinehto.

Tervanpolton viimeinen kukoistus

Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä tervanpoltto oli saavuttanut 
valtavat mitat. Terva oli Kauhajoen ylivoimaisesti tärkein rahanlähde ja 
säilyi sellaisena vielä pitkään 1800-luvullakin. Suomen Talousseuran sih
teerin K. Böckerin tekemän tutkimuksen mukaan tervanpoltto oli vielä v. 
1815 Kauhajoen pääelinkeino samalla tavalla kuin Kuortaneella ja Suur- 
Lappajärvelläkin. Vuonna 1830 Kauhajoen arvioitiin saavan rahatulois
taan noin 50 % tervasta ja vain 5 % viljasta.1

Tervan kysyntä laski 1800-luvun alussa, jolloin myös hinta laski. Silti 
tervaa poltettiin juuri Suupohjan alueella runsaasti, sillä Kristiinasta vie
tiin jatkuvasti vuosittain noin 30 000 tynnyriä tervaa. Kristiina olikin 
1830- ja 1840-luvuilla Etelä-Pohjanmaan tärkein tervanvientikeskus, sillä 
Vaasasta ja Uudestakaarlepyystä myytiin vain noin 10 000 tynnyriä vuo
dessa. Pääosa Kristiinan tervasta oli lähtöisin Kauhajoen ja Isonjoen met
sistä.2

Kristiinan tervanvienti pysyi samoissa lukemissa: n. 30 000 tynnyriä 
vuodessa 1800-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen vienti alkoi laskea ja 
oli v. 1860 noin 20 000 tynnyriä. Tervanpoltto oli Pohjanmaalla vähene
mässä. Vaasan läänin kuvernöörin kertomuksista voi lukea saman kehitys
suunnan: tervaa poltettiin Ilmajoen kihlakunnan laitakulmilla ja viisi 
vuotta myöhemmin kihlakunnan "äärimmäisissä osissa” . Ilmaus tarkoitta
nee juuri Kauhajoen metsäkyliä.3

Vuosisadan puolivälissä Krimin sodan (1853—1856) ja varsinkin USA:n
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sisällissodan (1861—1865) aikana tervan kysyntä ja hinta nousivat. Tynny
ristä sai parhaimmillaan 8—9 hopearuplaa eli neljä kertaa enemmän kuin 
aikaisempina vuosina. Tervatynnyri oli ruistynnyrin arvoinen. Niinpä ter- 
vasmetsiin lähdettiin taas niissäkin pitäjissä, joissa tervanpoltto oli ollut 
jo harvinaista, saati sitten Kauhajoella, jossa se oli ollut runsasta koko 
vuosisadan. Noususuhdanne jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja rintapitäjissä 
tervanpoltto laantui. Kauhajoella sen sijaan haudat savusivat voimallises
ti vielä parin vuosikymmenen ajan etenkin Hyypässä ja Nummijärvellä. 
Muistitieto kertoo monista hautapaikoista, että "siinä on poltettu noin 
100 vuotta sitten” tai "viime vuosisadan lopulla” , 1860-luvulle ajoittuvat 
mm. kaikki Hosiaisluoman varrella sijaitsevat Laitilan haudat (kartassa s. 
187 n:o 78, 79, 80 ja 81). Vuosisadan jälkipuoliskolla poltettiin myös esim. 
Hautamäen hauta (640), Möykkyluoman varrella oleva Murron hauta 
(322), Kulmasaaren hauta (357), joka on Säkkijärven pohjoispuolella, sekä 
Kivelän hauta (252) Hyypässä.4

Tervan hinta vaihteli 1800-luvun jälkipuoliskolla suuresti. Paras Kristii
nassa saatu hinta oli 22 markkaa tynnyriltä ja heikoin 12 markkaa. Yleen
sä tynnyristä sai 14—18 markkaa, hienosta tervasta markan enemmän 
kuin paksusta. Kahden tynnyrin tervakuorman vienti rekipelillä Kristii
naan maksoi 3 markkaa. Parhaimmillaan tervan hinta oli v. 1884, mutta 
romahti heti tämän jälkeen. Suuret hinnanvaihtelut olivat varmaan osa
syynä siihen, että kauhajokelaiset innostuivat polttamaan poikkeukselli
sen suuria tervahautoja. Useista haudosta muistetaan saadun tervaa 100— 
200 tynnyriä, mikä muualla Pohjanmaalla oli harvinaista. Suomen suu
rimmaksi tervahaudaksi on sanottu Päntäneenjoen varressa Hirvisillan lä
hettyvillä ollutta hautaa (462), josta kerrotaan tulleen 280 tynnyriä ter
vaa. 1880-luvun puolivälissä Juonen talon metsässä poltettuun hautaan 
oli ladottu tervaksiakin 180 syltä.5

Tervanpoltto oli ollut isostajaosta alkaen talollisten etuoikeus. Mutta 
vielä 1800-luvun alkupuoliskolla torppareillekin saatettiin luvata tervak
sia talon metsästä. Useimmat torpparit jäivät kuitenkin ilman tervan
poltto-oikeutta, mikä varsinkin katovuosina aiheutti metsänomistajille 
päänvaivaa: luvattomia tervanpolttajia liikuskeli pitkin metsiä. Vuonna 
1859 oli kappelikokouksessa neuvoteltavana, miten "häpeällinen ja vahin- 
kollinen metsän raiskio, jota torpparit ja sivulliset nyt ylimalkaan seura
kunnassa harjoittavat, saataisiin, jos ei varsin estetyksi, kuitenkin vähen
netyksi” ! Asiassa päätettiin kääntyä kuvernöörin puoleen, "jos hän keksi
si sopivan avun” . Ongelma ei näytä olleen ainutkertainen, vaan parem
minkin sääntö: torpparit ja muut vähäväkiset polttivat luvatta tervaa, ei
vätkä talolliset edes uskoneet salapolton lopettamiseen.6

Tilattomalla väestöllä oli toki mahdollisuus päästä luvallisestikin osalli
seksi tervan tuomasta taloudellisesta hyödystä. Tämä kävi päinsä torppa
rien ja talollisten välisillä sopimuksilla, jotka olivat yleisiä ainakin 1800- 
luvun jälkipuoliskolla; torppari sai polttaa tervahaudan talollisen metsäs
sä, kunhan luovutti puolet tervasta isännälle. Seuraava esimerkki osoittaa
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myös, miten suuri työllistäjä tervanpoltto todella oli.7
Minä ala kirjoitettu olen antanut minun ulkomettä saraaltani, Kaar- 
leelan torpparille Juha Iisakin pojaalle Wähämäelle parkata yhden 
tervapruukin, jonka hän saa hakata ja walmistaa itte walmihiksi ter
vaksi, ja minä annan hänelle Tynnyrin pohjalauta wärkit, niin pal
jon kuin hän niitä siihen Terva pruukihin tarvittee, ja 10 henkiä 
haudan panohon, ja yhden miehen haudan polttohon, koko haudan 
polton äijäksi. Ja sitten pitää minun saaman toisen puolen valmihik- 
si laitetusta Tervasta, joka tällä wakuutetaan.

Pentiläsä 9. tenä päivänä Heinäkuussa 1860

Tervanpolton sivutuotteilla oli oma merkityksensä 1800-luvulla ja vielä 
myöhemminkin. Elokuun 10. pnä 1873 luettiin Kauhajoen kirkossa kuulu
tus, jossa Kaarle Rotola ilmoitti aikovansa keittää tärpättiä ja ostavansa 
pihkaa 70 penniä leiviskä (8,5 kg). Kätevä mies saattoi kerätä tervaksista 
pihkaa 34—35 kiloa päivässä. Pihkasta saatiin tärpättiä tislaamalla sitä 
tavallisessa viinapannussa. Loppu pihka kuivattiin hartsiksi.

Tervahaudoista saatiin myös sysiä eli hiiliä, joita käytettiin pajoissa. 
Helisevät sydet koottiin tavallisesti sysikoppioihin, mutta kaukaisilta hau
doilta niitä ei kannattanut aina ottaa talteen, ne jätettiin metsään. Viime 
sotien aikana sysiä käytettiin mm. autojen polttoaineena. Hyypän Karhu- 
kankaallakin poltettiin valtion metsässä puuta hiileksi armeijan tarpeisiin 
arviolta 30 000—40 000 m3.8

Vaikka Kauhajoella vielä 1800-luvun lopulla poltettiinkin paljon ter
vaa, sillä ei ollut enää samaa merkitystä kuin aikaisemmin. Tervanpoltto 
sai väistyä uudenlaisen metsänkäytön tieltä. Selvä käänne tapahtuu 1890- 
luvulle tultaessa. Jo 1880-luvulla rautatien valmistuttua Vaasa ohitti ter
van viennissä Kristiinan ja vähän myöhemmin Kaskinen teki samoin. 
Kauhajoki oli myynyt pääosan tervastaan Kristiinaan, joten sen vientiti
lastot kertovat myös Kauhajoen tervanpolton vähenemisestä. Vuonna 
1900 Kauhajoella poltettiin tervaa enää noin 500 tynnyriä vuodessa, kun 
esim. Isollajoella vuosituotos oli vielä 1 200 tynnyriä. Eniten tervaa poltet
tiin noihin aikoihin Kuortaneen kihlakunnassa, yli 11 000 tynnyriä vuo
dessa.9

Kauhajoella 500 tynnyrin vuosituotanto merkitsi kuitenkin vielä monen 
tervahaudan savuamista joka kesä ensimmäiseen maailmansotaan saakka. 
Näihin aikoihin poltettiin mm. Järvisalon hauta (714) Nummikoskella, Au- 
nesluoman hauta (648), Heikonkaulan hauta (676), Lamminmaan Faarin

Aapeli Pentilä

Todistaa 
Matti Kivinen 
ja kirjoottanut

jaakko Puska
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hauta (76), Potkotteen hauta (383) ja Hankkilan hauta (620). Muistitiedon 
mukaan Valee Kytömäki eli Pihu-Valee poltti tervaa Kauhajoen ja Kar- 
vian rajamailla v. 1901 käyttäen mm. tuohia raaka-aineena. Pihu-Valeen 
Tuohihaudasta (700) syttyi tulipalo, joka levisi niin laajalle alueelle, että 
tervamestari itse näki viisaimmaksi poistua kokonaan paikkakunnalta, eh
kä Amerikkaan asti.10

Vielä I maailmansodan jälkeenkin tervaa poltettiin silloin tällöin omiksi 
tarpeiksi. Kauhajoen toistaiseksi viimeinen tervahauta poltettiin v. 1954 
Nummijärvellä. Haudan omisti Viljami Viita, ja mestarina toimi Oskari 
Lapinluoma.11

Sitä mukaa kuin tervahautojen savut harvenivat, väistyivät myös ter
vanpolton mestarit ja tynnyrin kruunaajat historiaan. Kauhajoen viimei
simpiä hautamestareita olivat nummijärveläiset Matti Hietakangas, Her
manni Länsimäki, Kaapriel ja Viljami Juurakko sekä Oskari Lapinluoma. 
Hyyppäläisiä mestareita olivat Joakim Kokonneva, Matti Honkaniemi, 
Roopertti Ruostetluoma ja Jussi Hautala. Päntäneellä tervanpolttoa johti
vat mm. Jaakko Rinta-Möykky, Tuomas Sukanen ja Hermanni Mäki-Rah- 
kola. Tervatynnyrien kruunaajista ovat säilyneet muistissa mm. Jaakko 
Yli-Havunen, "Katikan Jokku” , Aleksanteri Risulahti sekä Sameli ja Jussi 
Keturi.12

Vuosisatojen ajan viranomaiset olivat pelänneet tervanpolton tuhoa
van metsät. Näin oli joissakin pitäjissä käynytkin. Kauhajoella tervan
poltto päättyi muista syistä; metsiä olisi vielä riittänyt. Vuonna 1900 teh
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dyn tutkimuksen mukaan Kauhajoella vain 5 tilaa kärsi puun puutteesta 
nimenomaan aikaisemman tervanpolton vuoksi. Jalasjärvellä tällaisia tilo
ja oli 10 ja Alajärvellä 25. Suurin syy tervanpolton päättymiseen oli ter
van ulkomaisen kysynnän lasku.13 Samaan suuntaan vaikuttivat myös met
sien arvon nousu sahateollisuuden raaka-aineena ja isäntien lisääntynyt 
kiinnostus maanviljelyyn.

Uuden ajan tieltä väistyneellä tervanpoltolla oli vielä 1800-luvulla suuri 
merkitys kauhajokelaisille. Terva toi välttämätöntä rahaa niin rakentami
seen kuin raivaamiseenkin. Mutta ainakin yhtä tärkeä oli tervanpolton 
työllistävä vaikutus, mikä näkyi mm. eteläpohjalaisittain alhaisena siirto
laisuutena.

Metsien arvo nousee

Sahateollisuuden alkuvaiheet

Tervanpoltto hallitsi vielä 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä lä
hes täysin Kauhajoen metsien käyttöä. Myös rakentamiseen käytettiin 
runsaasti puutavaraa, varsinkin heti Suomen sodan jälkeen. Jonkin ver
ran puita myytiin myös lankkuina Kristiinaan, sillä vuosina 1845—50 siel
tä laivattiin vuosittain 4000—8000 tolttia lankkuja. Niistä huomattava 
osa oli peräisin Kauhajoelta, missä oli jo pari sahaakin.

Vielä 1800-luvun alussa lankut sahattiin Kauhajoella käsipelillä, mutta 
v. 1836 rakennettiin Rauhaluomaan vesisaha, joka toimi keväisin muuta
man viikon. Tarkempia tietoja sahasta ei ole säilynyt. Sen sijaan on tie
dossa, että v. 1845 Särkikosken kaksiraaminen saha Nummikoskella sai 
privilegion sahata 4000 tukkia vuodessa. Tuolloin Suur-Ilmajoella oli Sär
kikosken lisäksi mainittava saha vain Seinäjoen Myllykoskessa. Särkikos
ken sahan perusti kristiinalainen kauppias S. A. Wendelin. Lisäksi kaup
pias Gabriel Holmudd rahoitti yritystä v. 1851. Sahan hoitajana toimi v. 
1850—56 August J. Enberg, joka asui Nummijärven "Uudessatuvassa” . 
Hänen aikanaan saha toimi vilkkaimmin. Enbergin jälkeen sahalla isän
nöi Iisakki Nummijoki.

Säilyneestä tilikirjasta käy selville pääpiirteet sahan toiminnasta. Run
saan veden aikana huhti-toukokuun vaihteesta 4—6 viikkoa eteenpäin sa
ha pyöri täysitehoisesti kahdessa vuorossa. Joskus sahausta jatkettiin vie
lä syksyllä. Ensimmäinen vuoro tuli töihin aamulla klo 6.00 ja lähti kotiin 
klo 18.00, jolloin toisen vuoron työt alkoivat ja kestivät sitten aamu-kuu- 
teen. Työvuoron aikana pidettiin tunnin pituinen ruokatauko. Vähän ve
den aikana sahattiin vain yhdessä vuorossa, jolloin työt aloitettiin aamul-
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la klo 5 ja lopetettiin illalla vasta klo 20.00. Ruokatunteja oli kaksi, joten 
työpäiväksi tuli 13 tuntia. Yhdeksän työntekijää sai sahatuksi 100—200 
tukkia päivässä, mistä palkkaa tuli 30—60 kopeekkaa päivässä. Paras 
palkka oli sahan ”tällärillä” . Sahauskauden päätteeksi pidettiin harjakai- 
set, joita varten ostettiin esim. 9. toukokuuta 1855 ”wiinaa työmiehille 1 
kannu” .

Särkikosken sahan ostot vähenivät vuodesta 1858 alkaen. Myös Krimin 
sota oli vaikeuttanut toimintaa. Vuonna 1861 kauppaneuvos Simon An
ders Wendelinin kuoltua sahan arvo oli eräistä maksuista päätellen 496 
ruplaa. Tämän jälkeen saha toimi vielä useita vuosia, kunnes "Veleppi- 
vainaa” sen nälkävuonna 1868 poltti. Perimätiedon mukaan sahalle oli si
tä ennen otettu hyvä vakuutus.1

Särkikosken saha oli ensimmäisiä Kauhajoella ja koko Suupohjassa. Se 
toimi aikana, jolloin metsien arvoa ei ollut vielä täysin tajuttu. Vasta 
1870-luvulla puun kysyntä kasvoi ja hinta nousi; alkoi puutavarakuume, 
joka sai kauhajokelaisetkin liikkeelle perustamaan sahoja vähän joka puo
lelle pitäjää. Monet sahat rakennettiin vanhojen vesimyllyjen rinnalle. 
Vuosien kuluessa kuitenkin yhä useampaa sahamyllyä alettiin käyttää 
höyryvoimalla, kokeiltiinpa Könnössä tuulivoimallakin käyvää sahaa.

Puutavarakuumeen synnyttämistä sahoista ilmeisesti vanhin on v. 1876 
Seppäseen rakennettu höyrysaha, joka toimi kymmenkunta vuotta ja joka
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mainitaan taas uudelleen v. 1894. Vähän myöhemmin Yli-Seppäsessä toi
mi vedellä käyvä sahamylly. Vuonna 1884 olivat olemassa myös Mattilan 
ja Kosken sahat.2

Seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin useita uusia sahoja. Carl 
Wilhelm von Schantz rakensi höyrysahan kirkonkylään myllyn viereen, 
Nikolai Koski laajensi yritystään uudella höyrysahalla, Yli-Heikkilä ra
kensi oman vesisahansa, Päntäneelle ilmestyi Käyrän sahamylly, Juha Ik- 
kelä perusti kaksi höyrysahaa ja Matti Wirnala vesisahan. Vuonna 1898 
Kauhajoella oli jo kaikkiaan yhdeksän sahaa, joista viisi toimi höyryllä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa aloittivat vielä toimintansa mm. Pie- 
tarinkosken saha Lamminmaassa, Kyynyn ja Keturin sahat Päntäneellä 
sekä Siirtolan, Viitalan ja Nummikosken sahat. Vuonna 1917 perusti kau
hajokelainen puutavarakauppias Jaakko Ranta-Knuuttila yhdessä kurik
kalaisen Juho Korpelan ja eräiden muiden saman alan miesten kanssa 
Kaskisiin Pohjanmaan Puutavara Osakeyhtiön, joka rakensi sahan Aron- 
kylään. Siitä kehittyi alkuvaikeuksien jälkeen Kauhajoen Saha Oy.3

Kolmen vuosikymmenen aikana Kauhajoelle rakennettiin lähes pari
kymmentä sahaa. Samanaikaisesti toimi kuitenkin vain kymmenisen sa
haa, sillä toiset ehtivät lopettaa, kun toisia vasta suunniteltiin. Silti mo
nista sahoista tuli pitkäikäisiä. Useita kymmeniä vuosia toimivat mm. Pie- 
tarinkosken, Siirtolan ja Koskenkylän sahat, joista Rintakosken höyrysa
han yhteydessä oli jo varhain myös höyläämö.

Sahojen keskinäinen kilpailu oli kuitenkin niin kovaa, etteivät kaikki 
sitä kestäneet. C. W. von Schantzin 1890-luvulla perustama höyrysaha 
siirtyi v. 1902 Yli-Knuuttilan mukana kunnalle, joka myi sen edelleen v. 
1904. Pian tämän jälkeen saha lopetti toimintansa. Suunnilleen yhtä 
kauan pyöri Heikkilän vesi- ja höyrysaha. Nummijärven höyryllä käyvä 
saha, "valakiasaha” , toimi vuosisadan vaihteessa, mutta teki konkurssin 
ja paloi. Samalla monet Nummijärven talotkin joutuivat suuriin vaikeuk
siin ja pelastuivat suvulle vain sillä, että poika otti talon nimiinsä, kävi 
ansaitsemassa rahat Amerikassa ja maksoi velat. Näin tekivät mm. Niko
demus Kalliomäki ja Samppa Pihlaja.4

Yleensä vesisahat pyörivät täysitehoisesti vain runsaan veden aikana 
keväällä, minkä jälkeen ne hiljenivät. Sahat tarvitsivat runsaasti työvoi
maa, koska mm. sahapuiden määrämittaiseksi katkaiseminen, justeeraus, 
tehtiin käsin. Pietarinkosken sahalla oli lisäksi raamimies, kaksi kantta- 
ria, repsari, joka veti tukit sahan päälle, purustaja, lankunkantaja ja täl- 
läri, joka huolehti sahanterien kunnosta, sekä työnjohtaja. Monet näistä 
tulivat Lamminmaahan naapurikylistä, lähinnä Sahankylästä, viikkokun- 
taan ja asuivat myllytuvassa.5

Lukuisten pienehköjen vesi- ja höyrysahojen lisäksi sahattiin lankkuja 
myös käsin. Vielä vuosisadan vaihteessa "Kankkujen” teko metsässä ”nä- 
läkäsulukalla” sahaten oli yleistä. Kolmen miehen työryhmä, jossa yksi 
veisti eli ”krööppäsi” tukit ja kaksi sahasi, teki valmiita lankkuja 12 kpl 
päivässä, jos puusta sai yhden lankun; jos siitä sai kaksi, oli päivän tulos
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18 lankkua. Sahatun lankun piti olla yleensä 3 tuumaa paksu ja 9 tuumaa 
leveä sekä 14 jalkaa pitkä. Suurimmista tukeista tuli 4—5 lankkua ja yh
destä puusta 2—4 tukkia. 12 lankkua muodosti toltin, joka oli käytössä 
oleva mittayksikkö myytäessä puutavaraa eteenpäin.6

Sahateollisuuden alkaessa metsien käyttö sai kokonaan uuden suunnan. 
Vaikka vuosisadan vaihteen sahat olivat pieniä, niiden yhteinen sahaus- 
määrä oli käsisahaukseen verrattuna suuri. Jos jokainen sahamylly sahasi 
saman verran kuin Särkikosken saha 1800-luvun puolivälissä, niin kym
menkunta sahaa teki karkeankin arvion mukaan tuhannesta tukista lank
kuja päivässä. Tällä vauhdilla sahat ajoivat metsänkäytössä nopeasti ter
vanpolton ohi.

Puutavarakauppa

Jo 1800-luvun alkupuolella kauhajokelaiset myivät käsin sahattuja lank
kuja Kristiinaan. Sinne myytiin myös suurin osa Särkikosken sahaamista 
lankuista.7

Vuosisadan vaihteen molemmin puolin lankkujen ajo työllisti hevosmie
hiä entistä enemmän. Talvisaikana tervanajosta tuttua kaupunkitietä lan
kut, 12—15 lankkua kuormassa, kuljetettiin Kristiinaan, jossa niitä eniten
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osti suuri puutavaramies konsuli Alfred Carlström. Suupohjan radan val
mistuttua v. 1911 lankut ajettiin hevosella lähimmälle asemalle, jossa ne 
lastattiin junaan. Puukauppa oli vilkasta: Kristiinassa laivattujen lankku
jen määrä kaksinkertaistui v. 1883—1900.8

Puutavaraa myytiin myös sahaamattomana. 1870-luvulta lähtien metsiä 
myytiin pystyyn, jolloin ostaja huolehti hakkuu-urakoista ja kuljetuksista 
tavallisesti suoraan rannikon sahoille. Pyöreän puutavaran välitykseen oli 
erityisesti perehtynyt Jaakko Ranta-Knuuttila, jonka hankintakaupat 
ulottuivat paljon Kauhajokea laajemmallekin. Hän myi suuret määrät kai- 
vospölkkyjä ja paperipuita vaasalaiselle toiminimi Jörgen Burudille. Aluk
si puutavara uitettiin Kyrönjokea alas Munakan asemalle, jossa se lastat
tiin junaan. Kauhajoki ja Kyrönjoki olivat kuitenkin arvaamattomia uitto- 
väyliä, sillä milloin veden vähyys, milloin tulvat häiritsivät puiden kul
kua. Siksi rautatien saanti olikin tervetullut parannus puutavarakuljetuk
siin Kristiinan, Kaskisten ja Vaasan satamiin.

Ranta-Knuuttila perusti pyöreän puutavaran vientiliikkeen Kaskisiin, 
mutta toimitti sahatavaran edelleen Vaasaan. Kauhajoen sahatavaran 
myynti keskittyikin suureksi osaksi Ranta-Knuuttilan käsiin. Ensimmäi
nen maailmansota kuitenkin katkaisi puutavaran ulkomaankaupan koko
naan, varastot täyttyivät ja puulle oli etsittävä uusia myyntikohteita. Rau
tatie pelasti tilanteen: se tarvitsi halkoja. Ranta-Knuuttila lupautui hank
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kimaan polttopuun rautateille, myi kaivos- ja paperipuuvarastonsa ja 
pääsi pian tekemään kauppoja ratapölkyistä ja lennätinpylväistäkin. Puu- 
tavarakauppojensa ohella Ranta-Knuuttila perusti v. 1917 edellä maini
tun sahan Aronkylään, ja ehtipä hän v. 1918 toimittaa 40 vaunulastillista 
kamelinkarvojakin Tampereen kutomatehtaalle!9

Metsänhoidon ensi askeleet

Metsänhoitoon ei menneinä vuosisatoina ollut juuri huomiota kiinnitetty, 
puuta käytettiin haaskaten parhaasta päästä. Kauhajoen laajat metsät oli
vat kuitenkin kestäneet tervanpolttokauden kulutuksen. 1800-luvun jälki
puoliskolla suhtautuminen metsien huolettomaan käyttöön alkoi muuttua: 
metsärosvous oli saatava loppumaan. Salahakkuut olivat yleisimpiä kruu- 
nunmetsissä, mutta eivät seurakunnan ja yksityistenkään metsät niiltä 
välttyneet. Hinnat olivat sen verran korkeat, että kiinni joutumisen riski 
kannatti ottaa.

Salahakkuiden lopettamiseksi kruunu ja seurakunta paikkasivat met
sänvartijoita vuodesta 1866 lähtien. Kruununmetsien vartijat valvoivat 
Aunesluomalta, Vääräjärveltä ja Koivukylästä käsin laajoja salomaita.

K a u h a jo e n  S a h a n  k o n e is to a .  
K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Toimeentulon turvaamiseksi metsänvartijat saivat tilan viljeltäväkseen.
Kauhaj arven takana olevien seurakunnan metsien raiskauksesta syytet

tiin honkajokelaisia. Nimismies Herman Kullalle annettiin tehtäväksi 
haastaa naapurit käräjiin. Samalla päätettiin metsien valvontaa tehostaa 
valitsemalla metsänvahdeiksi talollinen Hiskias Seppänen ja torppari Ju
ho Korkiamäki. Seurakunnan kotometsiä valittiin vuodeksi vahtimaan ta
lolliset Antti Keski-Kokko ja Herman Kokko, Enon metsänvahdeiksi ta
lollinen Juho Antinpoika Yli-Aro ja maakauppias Jaakko Aronen. Valvo
jille päätettiin maksaa palkkaa 2 markkaa päivältä sekä kyytiraha.10

Varsinaiseen metsänhoitoon alettiin kiinnittää huomiota vasta 1900- 
luvun puolella Ilmajoen maamiesseuran ollessa edelläkävijä. Ennen kaik
kea metsien valvontaa piti tehostaa ja valistustyötä lisätä. Ilmajoella asiat 
etenivätkin ripeästi: palkattiin metsänhoidon neuvoja v. 1906, ja perustet
tiin metsänhoitoyhdistys v. 1908. Kauhajoella maamiesseura otti metsäta
louden puheeksi muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1911, jolloin valit
tiin miehet "metsänhoitoyhdistyksen alkutoimituksia valmistamaan” . Mo
nien kokousten jälkeen päätettiin vihdoin v. 1915 perustaa Kauhajoen 
Metsätalousyhdistys. Toimintansa se aloitti kuitenkin vasta v. 1932.11 Isän
nät näyttävät varsin pitkään tienneen, miten metsiä tuli parhaiten hoitaa.

Karjan tuhoilta metsiä kuitenkin pyrittiin suojelemaan, vaikka metsä- 
laiduntaminen hyväksyttiinkin kuntakokouksessa vielä vuonna 1902.
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Omia metsiään kunta hoiti kutsumalla avuksi asiantuntijan metsätalous- 
neuvoja S. A. Kupilan. Neuvoja suoritti v. 1910 mm. metsien leimauksen 
ja antoi ohjeita harvennushakkuihin.12

Parhaiten hoidettiin seurakunnan metsiä. Vuonna 1907 senaatti vahvisti 
virkatalojen metsänhoitosuunnitelman, ja v. 1910 se määräsi, että pappien 
virkataloille oli asetettava metsänhoidon toteuttamiseksi ammattitaitoi
nen metsänvartija. Seurakunnan metsien ensimmäisenä hoitajana toimi 
Matti Välinen.13

Käsiteollisuus

Käsityö kuului edelleen osana kauhajokelaiseen elämänmenoon, kuten 
vuosisatoja aikaisemminkin: kudottiin ja kehrättiin, höylättiin ja sorvat
tiin iltapuhteina lähes kaikki, mitä tarvittiin. Taidot opittiin kotona, vain 
ammattikäsityöläisillä oli omat opinnäytteensä. Käsityöhön elinkeinona 
alettiin kiinnittää erikseen huomiota suurina nälkävuosina 1867—68. Val
tion myöntämällä avustuksella talollisten ja torpparien oli teetettävä köy
hillä sopivia käsitöitä. Samaa "köyhäinhoitoa” harjoitettiin myöhempinä- 
kin katovuosina.1

Kauhajoen maamiesseura pyrki lisäämään käsityötä 1900-luvun alku
vuosista lähtien. Varsinkin naiset olivat asiaan innostuneita ja järjestivät 
jo v. 1903 käsityönäyttelyn, jossa II palkinnon saivat mm. Siiri Turja tri- 
koosta, Liisi Ikkelä pikeestä ja Sanni Harja täkänästä. Seuraavana vuon
na pidettiin uusi kilpailu, jossa "etupäässä päätettiin palkita sellaiset esi
neet, jotka ovat joksikin hyödyksi maatalouden alalla” .2 Maatalous näyt
tää odottaneen käsityöstä tuotekehittelijää uudistuviin tarpeisiinsa.

Kunta edisti käsityöharrastusta antamalla viinaverorahoista avustusta 
kiertävän käsityökoulun pitämiseen. Käsityönharrastajat lupasivat itse 
maksaa toisen puolen kustannuksista, ja maamiesseura hoiti käytännön 
järjestelyt. Ensimmäinen kutomakurssi pidettiin lukuvuonna 1904—05. 
Kurssin johtajana toimi neiti Fanny Lackman, jolta kahdeksan oppilasta 
sai päästötodistuksen.3

Kauhajokelaiset osallistuivat innokkaasti myös käsityö- ja kotiteolli- 
suusnäyttelyihin: v. 1913 Ilmajoella pidetyssä kotiteollisuusnäyttelyssä oli 
mukana 33 työtä, kun isännät itse esittelivät 234 työtä ja kurikkalaiset 
39. Jalasjärvi asetti näyttelyyn 31 esinettä ja Kauhavan käsityöpitäjä vain 
24.4

Monet kauhajokelaiset käsityötaidon mestarit saavuttivat mainetta pitä
jän rajojen ulkopuolellakin. Heistä ensimmäinen ja laajimmalla tunnettu 
lienee pyssyseppä Antero Haapanen, joka oli myös taitava viulisti ja ko-
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neiden rakentaja. Antero Haapanen syntyi vaatimattomiin oloihin Kauha
joella 20.10.1854. Hänen ensimmäiset työpaikkansa olivat sahat ja myllyt, 
joiden koneistoista hän innostui niin, että hänen kerrotaan valmistaneen 
noin 40 sahan koneistot. Sepän töiden ohella hän rakensi viuluja, joilla 
soitti lukuisat häät, kuuliaiset ja tanssit.

Suurimman maineensa Haapanen sai kuitenkin pyssyseppänä. Hän saa
vutti lukuisia ensimmäisiä palkintoja eri näyttelyissä Vaasassa, Tampe
reella ja Ilmajoella. Ilmajoen näyttelyssä ollut luodikon ja haulikon yhdis
telmä sai saksalaisessa alan lehdessä niin hyvät arvostelut, että Haapasel
le alkoi tulla kotimaan lisäksi runsaasti tilauksia myös Saksasta, Englan
nista, Hollannista ja Venäjältä. Asepaja laajeni, kun Haapanen otti oppi
poikia avukseen. Heistä muutamat kehittyivät taitaviksi oppimestarinsa 
työn jatkajiksi ja loivat näin Kauhajoelle tunnetun asepajateollisuuden.5

Koko maakunnan tuntema seppä oli Järvikylässä asunut Sameli Järven
pää. Parhaimpina vuosinaan hän takoi joka kevät noin 500 viikatetta 
isäntien tarpeisiin. Kesäisin hän "kallitti” käytössä kuluneita viikatteita, 
joita kuljetettiin kärrylasteittain naapuripitäjistäkin. Syksyllä Järvi-Sep- 
pä kiersi itse pitäjällä raudoittamassa rekiä ja kärrynpyöriä. Sepäntöiden 
ohella Sameli Järvenpää laajensi ahkerasti torppansa ja myöhemmin ta
lonsa viljelyksiä.6

Lähinnä itseoppineiden käsityöläisten joukkoon on luettava myös valo
kuvaaja, keksijä ja kellonrakentaja Alfred Niemistö. Hän oli syntynyt 
5.7.1876 torpparin poikana ja käynyt vuoden kansakoulua. Marttilanky- 
lästä ja myöhemmin Uuronkylästä käsin valokuvaaja Alfred Niemistö liik
kui laajalla alueella eri puolilla Pohjanmaata ja lienee valmistanut kym
meniä tuhansia kuvia. Harrastuksenaan Niemistö rakensi yli 30 Konnin
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kaappikelloa. Yksi niistä toi hänelle Tampereen teollisuusnäyttelyssä v. 
1922 ensimmäisen palkinnon. Mieluinen harrastus oli myös musiikki. Viu
lunsoiton hän aloitti 15-vuotiaana ja esiintyi myöhemmin hääsoittajana. 
Viulun lisäksi Niemistö hallitsi myös klarinetin ja kanteleen soiton.1

Monipuolista käsiteollisuutta harrastettiin varsinkin Hyypänjokilaak- 
son kylissä. Mestareista mainittakoon esimerkkinä Magnus Huhtakangas, 
vuonna 1845 syntynyt puuseppä. Maunu valmisti ja maalasi huonekaluja, 
mutta osasi myös suutarintyöt, kirjansidonnan ja nahkan parkitsemisen. 
Hänen erikoisalaansa olivat kuitenkin vesipumput ja sorvit, joiden tekijä
nä Huhtakangas tuli tunnetuksi Kauhajoen ulkopuolellakin.8

Juonikylässä tehtiin perinteisesti sepäntöitä; veitsiä, sokerisaksia, lam- 
masrautoja ja oria kierrettiin myymässä 1800-luvun lopulla naapurimaa
kunnissakin. Uutena kotiteollisuutena poltettiin vuodesta 1837 lähtien pu
namultaa. Polttouuni sijaitsi Rajaluoman varressa, jonne raaka-aine saa
tiin Juonen Taanosta. Sittemmin punamaalia poltettiin jokivarren ruoste- 
ravasta muuallakin Hyypänlaaksossa. Myös potaskankeitolla hankittiin li
säansioita.9

Myllylaitos

Kauhajoen taloilla oli vuoden 1845 maakirjan mukaan seuraavat myllyt: 

T a u lu k k o  69. K a u h a jo e n  m y l ly t  1845

Paikka Omistaja Vero Kivet
Turjankoski Kaura 72 kop. 1 kivipari
Rahikankoski Aro 9 ” ”
Sorvarinkoski Harja 31 ” > >

Kalankoski Kohlu 72 ” >i
Talasluoma Havunen 27 ” ”
Talasluoma Rahikka 27 ” ”
Talasluoma Piipari 8 ” ? >
Rauhaluoma Seppänen 9 ” ) 5

Rauhaluoma Teevahainen 9 ” ”
Kauhajoki Kauhajärvi 9 ” 5 5

Kiruskoski Filppula I 36 ” > >
Knuuttilankoski Filppula II 36 ”
Koskenkoski Koski 36 ”
Heikkilänkoski Heikkilä 54 ” ) )
Nummijoki Frantti 9 ” ”
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Paikka Omistaja Vero Kivet
Päntäneenjoki Rahkola 33 ” 1 kivipari
Päntäneenjoki Möykky 3 ” ”
Rahkanevanoja Puska 3 ” ”
Mustaluoma Keturi 34 ” > >
Kotoluoma Uuro 3 ” ”
Kotoluoma Tarkka 3 ” 5 5

Lähde: VMA Kauhajoen maakirja 1845.

Kaikki 21 myllyä olivat 1 kiviparin kotitarvemyllyjä: suurimmat Turjan- 
koskessa, Kalankoskessa ja Heikkilänkoskessa, pienimmät Rahkanevan- 
ojassa ja Kotoluomassa Päntäneellä. Myllyt oli pantu verolle jo vuonna 
1788, jonka jälkeen uusia myllyjä ei enää perustettu1: sopivia paikkoja ei 
ollut enempää.

Koskien puutetta korvattiin rakentamalla tuulimyllyjä. Tiedot tuulimyl
lyistä ovat kuitenkin niukkoja, pääasiassa muistiin perustuvia, sillä kirjal
lisia lähteitä on vain muutamia, ja itse myllyt ovat paria lukuun ottamat
ta hävinneet.

Suomen sodan aikana venäläiset polttivat Yli-Knuuttilan tuulimyllyn2, 
mutta uusi rakennettiin pian tilalle. Mylly näkyy taiteilija Johan Knutsso-
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nin Kauhajokea esittävässä lyijykynäpiirroksessa 1840-luvun alkupuolel
ta. Ikkeläjärvelle rakennettiin kaksi samanlaista tuulimyllyä, joista toinen 
on siellä vieläkin, toinen on Kauhajoen museossa ja siinä on vuosiluku 
1836. Lisäksi muistetaan tuulimyllyjä olleen mm. Sepänmäellä Ala-Sepäl
lä, Ala-Könnössä, Hautaniemessä ja Haikolassa sekä S. E. Riskun mylly 
Aronkylässä.3

Viljelysten laajentuessa jauhatustarvekin lisääntyi. Pienet kotitarvemyl
lyt eivät enää riittäneet, vaan tarvittiin uusia suurempitehoisia liikemylly- 
jä. Vuoteen 1884 mennessä Kauhajoelle oli rakennettu jo viisi uutta myl
lyä. Kymmenen vuotta myöhemmin v. 1894 Kauhajoella toimi seitsemän 
teollisuuslaitoksena verotettua myllyä.

Mylly Omistaja
Mattilan jauhomylly Aleksanteri Mattila
Harjan Abel Toivakka ym.
Knuuttilan C. W. von Schantz
Kosken Nikolai Koski
Heikkilän Matti Yli-Heikkilä
Käyrän ” Matti Yli-Käyrä
Yli-Seppäsen Jaakko Yli-Seppäne

Harjan myllyä lukuunottamatta kaikkien myllyjen viereen oli syntynyt 
myös saha, joka kävi joko vedellä tai höyryllä.4
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V. 1904 pantiin verolle Matti Rantasen ja Sameli Käyrän jauhomyllyt ja 
1908 Osuuskunta Viitalan jauhomylly Ikkeläjärvellä. Vielä v. 1912 mylly
jen määrä kasvoi: Turjan Mylly Oy oli rakentanut sahan rinnalle myllyn, 
ja S. Emil Risku oli tehnyt kahden kiviparin puromyllyn Sotkanluomaan. 
Myös Nummikosken ja Vakkurin myllyt pantiin tuolloin verolle. Sotkan- 
luoman myllyssä oli turbiini, jonka avulla myllyä voi käyttää 6—7 tuntia 
yhteen menoon.5

T a u lu k k o  70. K a u h a jo e n  m y l ly t  189 0  ja  1910

Vuosi Vesimyllyt Tuulimyllyjä Yht.

1890

kpl

8

tur
biineja

vesirat
taita

8

kivi
pareja

16

kpl

5

kivi
pareja

5 13
1910 9 8 1 28 13 13 22

Lähde: VMA Vaasan läänin kuvernöörinkertomukset 1890 ja 1910. Höyrymyllyjä Kauhajoel
la ei ollut.

Teollisesti toimivien myllyjen rinnalla pyöri edelleen lukuisia pieniä puro
myllyjä. Yksi tällainen oli Hangasluomassa, jota oli pengerretty niin pal
jon, että siihen voitiin tehdä mylly. Silti vettä riitti rukiiden ja kaurojen 
jauhatukseen vain syksyllä ja keväällä, muina aikoina oli jauhettava muu
alla. Monien puromyllyjen toiminta jatkui 1920-luvulle saakka, jolloin ne 
lopullisesti syrjäytyivät tehokkaampien laitosten tieltä.6

Ilman myllynkiviä myllyllä ei ole mitään virkaa. Kauhajoen ja naapuri
pitäjien myllyihin haettiin vanhastaan kivet Lauhan vuoren tasarakeisesta 
hiekkakivikalliosta suurista siirtolohkareista. Myllynkivilohkareet kulje
tettiin puolivalmiina reellä johonkin lähikylään viimeisteltäväksi. Honka- 
joen puolella Lauhalan kylän Haapamäen talon lähettyvillä hakattiin mo
ni myllynkivi sopivan kokoiseksi. Sieltä hyviksi tunnetut myllynkivet 
myytiin ja kuljetettiin ympäri Pohjanmaan ja Satakunnan aina Turun tie
noille asti. Vilkkaimmillaan myllynkivien valmistus oli 1880- ja 1890- 
luvuilla.

Tehdasvalmisteiset myllynkivet syrjäyttivät Lauhan hiekkakivet tämän 
vuosisadan alussa. Tiettävästi viimeinen Lauhasta louhittu myllynkivi 
asennettiin Kosken myllyyn vuonna 1905 tehdasvalmisteisen kiven parik
si. Kauhajoellekin perustettiin oma myllynkivitehdas Aronkylään vuonna 
1912.7
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Kauppa ja rahalaitokset

Kaupunkimatkat

Kauhajoen vanhat kauppayhteydet Kristiinaan säilyivät myös 1800-luvul- 
la. Kauhajokelaiset veivät sinne edelleenkin tervaa, mutta mitä pitemmäl
le vuosisata kului, sitä enemmän myytiin puutavaraa: lautoja, lankkuja, 
paperipuuta ja kaivospölkkyjä.

Puutavaran myynnin noustessa lisääntyi myös rahdinajo kaupunkiin. 
Siitä muodostuikin huomattava lisäansio monille hevosmiehille, eikä kau
punkiin juuri tyhjällä reellä menty. Jos itsellä ei ollut myytävää, haettiin 
lähimmältä sahalta lankkukuorma, ja vietiin se Carlströmille tai Wendeli- 
nille. Jonkin verran puutavarakauppaa suuntautui myös Poriin Ahlströ
min tehtaille sekä huomattavasti enemmän Vaasaan.
Kristiinasta oli viety ulkomaille kauhajokelaista voita jo Ruotsin vallan 
aikana, mutta 1840-luvulle asti määrä pysyi alhaisena, vain muutamana 
satana leiviskänä vuodessa. Vuonna 1848 Kristiina vei kuitenkin jo 11 000 
leiviskää, joista toki vain osa oli Kauhajoelta.1

Kaupungista ostettiin mm. silakoita ja apteekkituotteita sekä olutta ja 
viinaa, "joskus aivan ylenmäärinkin” . Myös sokeri, kahvi ja kankaat sai
vat ostajansa. Kaupunkimatkalla silloin tällöin mukana oleville lapsille 
ostettiin rinkeleitä ja makeisia, niitä tuotiin myös kotiin.2

Kaupunkimatka kuului vuosittaiseen elämänmenoon. Säätyläisten tor- 
pankontrahdit sisälsivät tavallisesti myös kaupunkimatkan. Niinpä monet 
pappilan torpparit tekivät vuoden 1865 sopimuksen mukaan yhden mat
kan vuodessa Kristiinaan tai Vaasaan.3

Kulkukauppa

Kaupunkimatkat ja merkitykseltään vähenevät markkinat eivät riittäneet 
enää kokonaan tyydyttämään lisääntynyttä kaupankäynnin tarvetta. 
Niinpä 1800-luvun alkupuolelta lähtien maaseudulla kierteli myös itäkar- 
jalaisia kulkukauppiaita "laukkuryssiä” , jotka myivät mm. silkkihuiveja, 
nauhoja ja hamekankaita. Vastineeksi he ostivat erilaisia turkiksia. Var
sinkin kärpän, lumikon, oravan, saukon, näädän ja ketun nahat olivat 
laukkukauppiaille mieluisia. Rahan arvon tuntevat kauppamiehet maksoi
vat vuosisadan vaihteessa valkoisesta jäniksennahastakin 10 penniä kap
paleelta.

Laukkuryssä oli varustautunut suurella nahkalaukulla ja kävelykepillä, 
johon oli lovettu kyynärän ja puolen kyynärän mitta. Vuosien varrella 
kauppiaat tulivat tutuiksi, heidät otettiin vastaan yleensä tervetulleina
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vieraina. Vuosisadan vaihteessa laukkukauppiaiden mainetta kuitenkin 
heikensi se, että Venäjän valtiollinen poliisi lähetti heidän mukaansa kä- 
tyreitä, sabotoijia, jotka kertoivat, miten hyvä Venäjän maalla oli asua: ei 
ollut taksvärkkiä, ei veroja eikä muitakaan rasituksia. Kertomukset tuki
vat liian selvästi alkaneita sortotoimia ja herättivät kuulijoissa epäilyksiä 
kauppamiehiä kohtaan.

Laukkuryssien kulkureitit kiertelivät yleensä pitäjien laitaosissa, sillä 
viranomaisten kanssa ei haluttu joutua tekemisiin. Toisaalta syrjäkylissä 
ei ollut kauppoja, joten niissä riitti ostajia. Kauhajoelta ovat tunnettuja 
ainakin seuraavat laukkukauppiaitten reitit: Teuvalta Luovankylän kaut
ta Karijoen Kankalonmaahan, Pirunloukolle, Puskankylään, Päntäneelle, 
Kokonkylään, Kainastolle, Pihkakylään poikkeaminen Teuvan Piikkiky- 
lässä, sitten Kainaston halki Hangaskylään ja sieltä Kurikan Polvenky- 
lään jne. Reittiä kuljettiin myös päinvastaiseen suuntaan. Hyvin antoisa 
reitti oli Hyypän tietä Vakkuriin ja sitten toista puolta jokea Katikkaan, 
Kiviluomalle, Jokimäkeen jne. tai päinvastoin. Hyviä, joskin raskaita 
kauppareittejä olivat myös Nummijärven, Nummikosken ja Nummilahden 
reitti sekä Ikkeläjärven ja Hakokallion reitti. Joskus pistäydyttiin kirkon
kylässä, Arossa ja Harjankylässäkin. Luomankylän, Valkamankylän ja 
Järvikylän kautta vaeltava kauppamies pääsi Kurikan Peräkorven kylään 
— ja kauppa kävi hyvin.

Laukkuryssillä oli reittiensä varsilla vakituiset yökortteerinsa. Eräästä 
yöpymisestä Kauhajoella kerrotaan seuraavaa sattumusta. Laukkuryssä 
tuli tavanmukaiseen yöpaikkaansa, jossa oli lämpimänä vain yksi huone. 
Lapsia oli useita. Vieraalle tehtiin makuutila penkille kuten aina ennen
kin. Ennen maata menoa emäntä alusti taikinan "juurikorveeseen” . Yöllä 
vieras herää ja kuulee, miten jotakin putoilee lattialle. Hän muistaa heti 
emännän illallisen taikinanalustuksen ja ajattelee, että taikina on niin 
noussut, että se tulee yli korveen reunojen. Hän ilmoittaa kuuluvalla ää
nellä: "Emäntä, emäntä, taikina tippuu.” Emäntä herää ja aikoo nousta 
sängystä, kun vieras lausuukin: "Ei tarvihe, paski, perkel, mie maistoi."

Kauhajokelaiset tunsivat laukkuryssänsä vain etunimen perusteella. 
Heidän venäjänkielisiä nimiään ei edes tiedetty. Samannimiset erotettiin 
luonteenlaatunsa ja ulkonäkönsä perusteella. Niinpä Suupohjan alueella 
kiertelivät mm. Pikku-Antti ja Pitkä-Antti, Pikku-Jussi ja Pitkä-Jussi, 
Suuri-Petteri ja Anttis-Petteri, Hulivili-Vassili ja Oikea-Vassili. Santarmi- 
vallan värväämiä kätyreitä ei tunnettu edes ristimänimiltä. Muutamat 
laukkukauppiaat sen sijaan tulivat myöhemmin hyvinkin tutuiksi. Pikku- 
Jussi asettui loppuiäkseen asumaan Aronkylään, ja tukkukauppiaana 
aloitti uransa myös Kauhajoelle pysyvästi jäänyt kauppias Teppo Lampi. 
Kurikassa asustellut Hulivili-Jussi oli niin ikään hyvin tunnettu naapuri
pitäjissäkin.4

Laukkukauppa oli kiellettyä, kuten muukin maakauppa, mutta valvon
ta oli vaikeaa, sillä kaupan tarvetta oli. Viranomaiset yrittivät estää tu k 
kukauppaa mm. takavarikoimalla tukkuja ja sakottamalla ostajia. Kaup-
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piaiden ja virkamiesten välienselvittelyihin sekaantuivat joskus myös 
paikkakuntalaiset. Meritullivahtimestari Karl Petter Sundblom oli takava
rikoinut kauppalaukun "tuntemattomalta venäläiseltä talonpojalta” 1. 
maaliskuuta 1861 maantiellä Karijoella. Kauppamies lienee liikuskellut 
Kauhajoella ja Päntäneelläkin, koska viisi kauhajokelaista, Heikki Jaa- 
konpoika Nirva etunenässä, ottivat laukun väkivalloin Sundblomilta. Nir- 
va sai sakkoa 19 ruplaa 20 kopeekkaa ja joutui maksamaan laukun arvo
na peräti 200 ruplaa, minkä lisäksi hän vielä vietti vuoden Suomenlinnas
sa.

Laukkukauppiaiden lisäksi pitäjillä kierteli myös ns. rekiporvareita, 
oman maan kulkukauppiaita, jotka myivät kotipaikkakuntansa käsityö- 
tuotteita. Vähänkyrön "pläkkyrien” ja Isonjoen kivivatikauppiaiden ohel
la oli Kauhajoella tuttu kauppias kurikkalainen "Paskoon porvari” , joka 
myi kaikenlaisia saviastioita ruukuista savikukkoihin asti. Samanlaista 
kulkukauppaa kävivät myös Hyypän sepät, mm. Iivari Kivelä, jotka kier
telivät myymässä veitsiä, sokerisaksia ja lammasrautoja Hämeessä saak
ka.5
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Maakauppa

Kulkukaupan kannattavuus oli osoitus maaseudun kaupan puutteista. 
1840-luvulta lähtien vaadittiinkin yhä voimakkaammin maakaupan va
pauttamista ja kauppaliikkeiden perustamista myös maalaispitäjiin. Ku
lui kuitenkin vielä lähes kaksikymmentä vuotta, ennen kuin vihdoin vuon
na 1859 sallittiin kauppapuotien perustaminen — silloinkin suurin rajoi
tuksin — myös maaseudulle. Asetuksen mukaan maakauppiaalla oli kah
talainen tehtävä: hänen oli myytävä maaseudun tarvitsemia tavaroita ja 
ostettava vilja- ja käsityötuotteita. Edelleen hänen oli kauppiaaksi pääs
täkseen oltava mm. ripillä käynyt, hyvämaineinen Suomen kansalainen, 
joka hallitsi omaisuuttaan, oli luku-, kirjoitus- ja laskutaitoinen sekä osa
si kirjanpidon. Lisäksi kauppaa ei saanut avata 50 virstaa lähempänä 
kaupunkia. Kauppaoikeudet saatuaan maakauppiaan tuli maksaa kruu
nulle vähintään 20 ruplaa veroa.6

Kauhajoellekin oli nyt mahdollista perustaa kauppapuoteja. Ensimmäi
set kaksi kauppaa mainitaan Kauhajoella v. 1861. Entisen lukkarin yliop- 
pilaspoika ja Ala-Knuuttilan isäntä Carl Rudolf Carlenius toimi myös 
maakauppiaana. Toinen oli Jaakko Aronen vanhempi (alk. Juho Jaakko 
Korpi-Aro). Näistä Carlenius näyttää lopettaneen maakaupan muutaman 
vuoden kuluttua. Aronen sen sijaan jatkoi kauppiaana vaihtelevalla me
nestyksellä kauemmin. Nälkävuosina hän joutui kiusaukseen käyttää hy
väkseen Tokerotien tekoon hankittua kruununviljaa ja saman tien varari
kon partaalle. Vuonna 1873 Arosta ei enää sanotakaan maakauppiaaksi. 
Parin vuoden kuluttua hänet kuitenkin mainitaan vielä uudelleen kauppi
aana yhdessä poikansa Jaakko Aronen nuoremman kanssa, mutta ei enää 
myöhemmin. Kauhajoen ensimmäisten maakauppiaiden ura päättyi varsin 
lyhyeen, mutta uusista yrittäjistä ei ollut puutetta.7

Kristiinalaiselle Heikki W. Kjellbergille kuntakokous myönsi luvan kau
pan perustamiseen kirkonkylään 6. syyskuuta 1868 ehdolla, että Kjellberg 
maksaa kunnallisveroa ja hankkii 10 vuoden takauksen siitä, ettei tule 
"vaivaiskassalle rasitukseksi” . Tämän jälkeen kauppapuodin perustamis
lupia anottiin pian lisää. Pitäjänvärjäri E. August Blomberg harjoitti 
kauppaa vuodesta 1869 alkaen, ja v. 1870 kristiinalainen August Roos sai 
kunnalta luvan kauppapuodin avaamiseen Hyypän Yli-Seppäsessä. Sama
na vuonna avasi Juho Schmaltz kaupan suunnilleen siinä, missä nykyisin 
on Yhdyspankki. Schmaltzin poika Hugo Schmaltz jatkoi myöhemmin 
isänsä liikettä.8

Seuraavana vuonna 1871 anoi ja sai kauppa-oikeudet vaasalainen kaup
pakirjanpitäjä Otto Edvard Roselius. Hän avasi puotinsa Aronkylän Mat
tilassa. Kuukautta myöhemmin kristiinalainen Abraham Törnroth pyrki 
avaamaan kauppaa Päntäneen Keturiin. Hän sai luvan puodilleen poik
keuksellisen suurta 500 markan kunnallisveroa vastaan. Törnroth ei itse 
tullut Päntäneelle, vaan kauppaa piti hänen nimissään vaasalainen A. L. 
Borg. Vuoden kuluttua Borg anoi korkean veron alentamista, mihin kunta
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suostuikin, koska "kauppa on ollut vähäistä, ettei se maksua kannata” . 
Borg maksoikin heti sovitun 120 markkaa ja sanoi Törnrothin puolesta 
kaupan irti sekä anoi itselleen puodin avaamislupaa Haikolaan edellä so
vitulla hinnalla.

Vuonna 1871 tuli Kauhajoelle toinenkin kauppias, kun seurakunnan en
tisen kappalaisen poika, vaasalainen laivuri Ernst Johan Ollonqvist sai lu
van kaupan avaamiseen Päntäneen Haikolassa. Näin Päntäneelle tuli yhtä 
aikaa kaksi liikettä, mikä tietysti sopi kyläläisille, mutta merkitsi kauppi
aille keskinäistä kilpailua. Ollonqvist muuttikin kauppansa pian Ala- 
Marttilaan ja v. 1875 Uuden-Kokon taloon kirkolle, jonne myöhemmin ra
kensi oman liikehuoneiston.

Vuosikymmenen puolivälissä perusti kaupan kauppakirjanpitäjä Jaakko 
Aronen nuorempi Aron taloon, mistä siirtyi seuraavana vuonna Päntä
neen Nirvaan. Aivan uudenlainen vasta-alkaja kauppiaana oli syytinki- 
miehen poika Samuli Iisakinpoika Komsi Teuvalta. Hän piti kauppaa Hai
kolassa vuodesta 1874 alkaen. Samaan aikaan Komsin kanssa tuli Kauha
joelle kauppias Reinholt Soitin Kristiinasta. Hänellä oli puoti muutaman 
vuoden ajan Ala-Knuuttilan Jokelassa. Kun vielä kurikkalainen Iisakki Ii
sakinpoika Iso-Kurikka avasi v. 1878 kaupan Kohlussa, oli kauppapuote- 
ja jo lähes kaikissa kylissä.9

Ensi innostuksessa maakauppoja oli syntynyt niin paljon, etteivät kaik
ki pysyneet hengissä. Haikolassakin ehti toimia muutamassa vuodessa 
kolme kauppiasta. Myös Soitin lopetti kauppansa nopeasti, ja hänen tilal
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leen tuli v. 1879 neiti Amanda Ahman, alansa ensimmäinen nainen Kau
hajoella. August Roosin puoti siirtyi kaupan hoitajana toimineen Jaakko 
Yli-Seppäsen haltuun v. 1878. Muitakin muutoksia tapahtui: kaupan pitä
minen ei aina ollut niin yksinkertaista ja tuloksellista kuin oli toivottu. 
Silti Kauhajoella toimi 1870-luvun lopussa kahdeksan kauppaa, mikä oli 
varsin paljon, kun monissa Pohjanmaan pitäjissä oli tuolloin vain yksi 
kauppa. Kauhajoen kauppiaista olivat saavuttaneet vankimman aseman 
Schmaltz, Roselius, Ollonqvist ja Aronen.10

Vuosisadan kahdella viimeisellä vuosikymmenellä kauppiaiden määrä 
kasvoi entisestään. Vuonna 1883 arkangelilainen J. Filipoff avasi puodin 
Kokon talossa, ja seuraavana vuonna Liina Ljungholm perusti leipurin- 
liikkeen. Päntäneellä kokeili onneaan kurikkalainen J. Saari, mutta teki 
konkurssin. Uusia kauppiasnimiä olivat myös Samuel Jyränen Koskenky
lässä, A. Mattila Aronkylässä ja Klaara Kuoppala Nummikoskella. Aate
lismies Carl Wilhelm von Schantz yritti myös porvarina perustamalla 
kaikkiaan kolme puotia, niistä yhden Päntäneelle. Fredrik Simon Risku 
osti Mattilan kaupan v. 1893 ja hoiti sitä vuoteen 1911 saakka. Eri puolil
la pitäjää pitivät 1800-luvun lopulla kauppaa myös Aleksanteri Seppä, Ii
sakki Jyränen, Juho Ketomäki, Jaakko Kokko, Juho Turja, Matti Orha- 
nen, Jaakko Peltonen ja Matti Yli-Heikkilä sekä Herman Viitala ja Juho 
Mettälä. Näistä Jaakko Peltonen aloitti uransa v. Schantzin puotipoikana 
Päntäneellä, jonne sittemmin rakensi oman liikehuoneiston, jossa kävi 
kauppaa useita kymmeniä vuosia. Puotipojasta aloitti myös toinen päntä- 
neläinen Jaakko Knuuttila, jonka kauppa toimi Saaren aiemmin rakenta
massa talossa vuoteen 1910 saakka.11

Vuosisadan vaihduttua kauppojen kiihkein perustamiskausi oli ohi. Uu
sia liikkeitä avattiin harvemmin. Unohtaa ei kuitenkaan sovi Aleksi Grön- 
vallia, joka perusti liikkeensä v. 1904 ja rakensi vähän myöhemmin oman 
liiketalon Hyypäntien risteykseen.12

Kauhajoelle perustetuista maakaupoista sai myydä yleensä asetuksen 
sallimia koti- ja ulkomaisia tuotteita. Oluen myynnin kunta kuitenkin 
kielsi melkein aina kaupan avaamislupia myöntäessään. Asetus taas salli 
maakauppiaiden olutkaupan, joten kunta ei voinut sitä kokonaan estää. 
Myös ruudin ja myrkyllisten aineiden, värien tms., myyntiluvat oli anotta
va erikseen. Ruutia myi 1880- ja 1890-luvuilla Schmaltzin puoti ja myrk
kyjä edellisen lisäksi Ollonqvist, Roselius, Mattila ja Schantz.13

Kauppalupia antaessaan kunta määräsi kauppiaille myös veron. Kauha
joki pyrkikin erityisen tarmokkaasti hyötymään uusista veronmaksajista, 
vaikka sai kerran toisensa jälkeen antaa periksi, kun kuvernöörikin myön
tyi kauppiaiden valituksiin. Vuonna 1871 kauppias Törnrothille määrätty 
500 markan vero oli Kauhajoen selvästi korkein, ja kunta suostuikin alen
tamaan sitä. Vuonna 1875 päätti kuntakokous panna kaikille kauppiaille 
40 markan kunnallisveron, mistä maksajat turhaan valittivat. Kunta puo
lestaan innostui tästä verottamaan kauppiaita vähän reilummin ja nosti 
veron 60—120 markaksi. Kauppiaat valittivat taas ja voittivat: vero puto-
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si 12 markkaan! Kunta ei kuitenkaan lannistunut, vaan määräsi v. 1879 
kauppiaille manttaaliperusteella suhteellisen korkeat verot: Schmaltzille 
arvioitiin 1/4 manttaalia, Roseliukselle ja Ollonqvistille 1/5, Aroselle 1/6, 
Komsille, Isakssonille eli Iso-Kurikalle, Seppäselle ja Ähmanille 1/8 mant
taalia. Kauppiaita pidettiin huomattavan varakkaina. Kuvernööri kuiten
kin kumosi koko verotusjärjestelmän, antoipa vielä kauppiaille oikeuden 
nostaa kunnankassasta "mitä he mahdollisesti ovat sinne maksaneet” mai
nitun verotuksen perusteella! Tämän jälkeen maakauppiaat sitoutuivat 
maksamaan kunnalle vain 20 markkaa vuodessa.14

Maakauppiaista Kauhajoki sai uuden ammatinharjoittajaryhmän, joka 
osallistui virkeästi myös yhteisten asioiden hoitoon niin kunnalliselämäs
sä kuin sortovuosien vastarinnassakin. Ensimmäisten kauppiaiden nimet, 
kuten Schmaltz, Roselius ja Ollonqvist, osoittavat heidän olleen ruotsin
kielisiä "herroja” ; tunnettu olikin sanonta ”C. W. von Schantz ja hänen 
torpparinsa Schmaltz” .15 Mutta pian tuli joukkoon myös kotoisia kaup- 
piasnimiä ja vilahtipa mukana venäläinen Filipoffkin, kuten suuressa maail
massa ainakin. "Kauppakartanot” antoivat kylille uudenlaista ilmettä sa
malla, kun ne helpottivat ihmisten jokapäiväistä elämää. Velkakauppakin 
voi nyt siirtyä kaupungista kotipitäjään.16

Maakauppojen palveluja täydensi vuodesta 1911 lähtien toripäivät. Ap
teekkari Joukamon aloitteesta syntyneet toripäivät pidettiin kaksi kertaa 
kuukaudessa, joka kuukauden 1. ja 3. arkilauantaina klo 9—13. Tori si
jaitsi nykyisen elokuvateatterin ja Sammallahden liikkeitten paikalla kun
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nalliskodille kuuluneella maalla joen ja maantien välissä. Toripäivillä 
myytiin ruokatavaraa, maa- ja karjatalous- sekä kotiteollisuustuotteita. 
Myyntipaikka, jolle sopi hevonen ajoneuvoineen, maksoi toiminnan alka
essa 25 penniä kerralta.17 Toripäivät jatkuivat useita kymmeniä vuosia, to
ri vain siirtyi Hyypän tien varteen.

Väkijuomakauppa

Viinan kotipolttoa sääteli vuoden 1800 asetus: talolliset saivat polttaa 
kahdeksan kuukauden ajan vuodessa viljaansa viinaksi määräkokoisilla 
pannuilla. Käytännössä viinan valmistus oli lähes rajoittamatonta. Niinpä 
Hautaniemessä oli Mäkirannan torppari nimenomaan viinankeittoa var
ten ja jo Ruotsin vallan lopulla säätyläisillä oli ollut samaa tarkoitusta 
varten omat keittotuvat, prännit. Viinanpoltto ja oluenpano lienee ollut
kin varsin voimallista vuosisadan alkupuoliskolla. Böckerin tietojen mu
kaan Ilmajoella talolliset polttivat viljaa viinaksi 5—10 %  siitä, mitä käyt
tivät ravinnoksi. On kuitenkin huomattava, että kaikissa taloissa ei koti
polttoa harrastettu lainkaan, vaan viina ostettiin joko kaupungista tai 
naapureilta. Olutta valmistivat vain säätyläiset, sillä talonpojilta ei siihen 
viljaa riittänyt.

Vuonna 1841 määrättiin kotipolton hillitsemiseksi, että viinaa sai val
mistaa vain kolme kuukautta vuodessa. Rajoituksen noudattamiseksi Il
majoen pitäjänkokous päätti varustaa jokaiseen kirkkokuntaan viinapan- 
nujen varaston siksi aikaa, kun poltto oli kielletty. Kauhajoen viinapannu- 
makasiini tehtiin Knuuttilaan, ja myöhemmin pannut päätettiin panna 
kolmella lukolla varustettuun entiseen "köyhäinpuodiin” kirkon viereen.

Katovuosien aikana 1860-luvulla viinan kotipolttoa rajoitettiin entises
tään tilapäiskielloilla. Seurauksena oli salapolton yleistyminen, sillä ta
lonpojat pitivät kieltoa itselleen vahingollisena.18

Vuonna 1866 tuli sitten voimaan viinan kotitarvepolton kielto. Kauhajo
kelaiset eivät moista kieltoa ymmärtäneet, vaan riehaantuivat vallan rik
komaan lakia. Varanimismies Herman Kulia joutui lainvartijana salapolt
toa lopettaessaan niin toivottoman urakan eteen, että kutsui kasakat 
avukseen. Kauhajokelaisilla puolestaan oli heti taisteluasenne kasakoita 
vastaan, ja silloin tällöin sattui tappeluita. Harjankylän Sorvarissa käy
dystä yhteenotosta tehtiin asenteita kuvaava nimityskin:

Sorvaris’ oli kasakoita 
olipa siellä myös Kulia.
Mutta yhtäkaikki kasakoille 
hankki hätä kova tulla.

Nimismies ei saavuttanut kasakoiden avulla toivomaansa tulosta. Kasakat 
lähetettiinkin pian pois, mutta Kullalle kävi huonommin. Eräällä viina-
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prännärin hävitysretkellä "tehtailijat” hakkasivat hänet henkihieveriin 
ja uittivat syyskylmässä joessa, mistä seurasi, että nimismies muutaman 
päivän kuluttua kuoli.19

Samaan aikaan kun viranomaiset taistelivat viinanpolttoa vastaan, he 
yrittivät ohjata kansaa miedomman oluen juontiin. Eivätkä epäonnistu
neet. Vuoden 1859 maakauppa-asetus salli maakauppiaiden myydä puo
deissaan myös olutta, mitä oikeutta Kauhajoenkin kauppiaat pyrkivät 
käyttämään. Omaa olutpanimoa Kauhajoella sen sijaan ei ollut, vaan olut 
tuotiin tänne Kristiinan panimoista. Oluttehtailijat P. H. Bäge ja Fried
rich Grutzmacher eivät kuitenkaan tyytyneet vain tukkukauppaan, vaan 
myivät olutta suoraan kuluttajille. Vuonna 1869 he lopulta pyysivät lu
paakin oluen ja meden tarjoiluun Anin torpassa. Kuntakokous ei kuiten
kaan antanut lupaa, koska "tähänkin asti, kun ovat luvatta myyneet, on 
seurannut pahaa, sopimatonta ja rietasta menoa, joka on kuulunut kirk
koonkin jumalanpalveluksen alla” . Bägen omistamassa Anin torpassa oli 
pidetty olutkapakkaa ja eletty, kuten tiedettiin kertoa, "hyvin rivosti; kil
juttu, karjuttu, kirottu ja tapeltu” .20

Koko 1870-luvun kesti kamppailu Kauhajoen kunnan ja kauppiaiden 
välillä oluen ja viinan valmistus- ja myyntioikeuksista. Kuntakokoukset 
kielsivät johdonmukaisesti niin viinan kuin oluenkin myynnin. Seurakun
ta puolestaan päätti ostaa Anin torpan saadakseen olutkapakan pois kir
kon välittömästä läheisyydestä. Bäge taas myi torpan sillä ehdolla, että 
kauppaa tekemässä ollut seurakunnan edustaja suostuisi myymään siellä 
olutta! Ehto ei toteutunut, sillä ostaja maksoi Anin torpan seurakunnan 
rahoilla kauppahinnan ollessa 615 markkaa. Bägen oli lopetettava kapak- 
kansa, mutta uusi paikka löytyi Hyypän tienhaarasta, josta C. W. von 
Schantz vuokrasi tontin tarkoitukseen. "Kroppalan” kerrotaan saaneen 
nimensä siitä, että moni mies joi siellä ensin kaikki rahansa, sitten kaikki 
vaatteensa ja esiintyi lopulta paljaalla "kropalla".21

Bäge haki useita kertoja lupaa olutmyymälälle, mutta aina se evättiin; 
kerrankin "sentähden kun ne hakemuskirjat ei ole kirjoitetut sillä kielel
lä, jota seurakuntalaiset ymmärtäisivät” . Elettiin kielitaistelun kiivasta 
vuosikymmentä, 1870-lukua. Toisella kerralla kuntakokous hylkäsi hake
muksen perustelunaan pitkä selvitys oluen tarpeettomuudesta ja vahingol
lisuudesta. Perustelussa vedottiin lehtiuutisiin väkivallan lisääntymisestä 
ja syytettiin Bägea omanvoiton pyynnistä. Kunnanisät ilmoittivat myös 
muistavansa "aivan hyvin sen pahan ja ilkiän elämän, joka matkaansaa- 
tettiin, silloin kun Bägella yhdeksän vuotta sitten oli olutmyymälä likillä 
kirkkoa” .

Kroppala ehti toimia kymmenkunta vuotta julkisena salakapakkana, ei
kä näin ollen maksanut kunnallisveroa kuten muut kauppapuodit. Bägen 
kuoltua kunta yrittikin tuloksetta periä veroja leskeltä. Vielä myöhemmin
kin 1880-luvulla samainen kapakka toimi ilman asianmukaista lupaa.22

Bäge ei ollut suinkaan ainut, joka pyrki Kauhajoelle olutta myymään, 
mutta sitkein hän oli. Vaasalainen O. J. M. Blom haki v. 1872 viinakau
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pan perustamislupaa avatakseen myymälän Mattilassa. Hakemukseen ei 
myönnytty, koska Kristiinaankin oli vain viisi peninkulmaa. Sieltä saa
daan viinaa riittävästi ja ” ompa usiasti saatu ylönmäärinkin” . Ainoastaan 
kristiinalainen Henrik Strandman sai oluen- ja medenmyyntiluvan Raja
lan torppaan Karijoen rajalle v. 1879. Hänellekin myönnettiin oikeus vain 
puoleksi vuodeksi. Liekö lupa annettukin siksi, ettei sitä tarvitsisi antaa 
ainakaan Bägelle, joka oli myös tuolloin anomassa olutoikeuksia?23

Kauhajoen maakauppiaat suostuivat v. 1873 oluen ja meden myyntikiel
toon — jatkaakseen myyntiä entiseen tapaan; olut kävi kaupaksi. Vaikut
taakin siltä, että maakauppiaat halusivat kieltoon suostumalla estää kris- 
tiinalaisten ja vaasalaisten kilpailijoiden pääsyn Kauhajoelle. Samassa ko
kouksessa nimittäin juuri maakauppiaiden olutkieltosuostumukseen vedo
ten evättiin oluenmyyntikoikeus myös Friedrich Griitzmacherilta. Kunnal
linen oluenmyyntikielto uusittiin vastaavissa tilanteissa pari kertaa myö
hemminkin vuosina 1879 ja 1880. Ilman luvallistakaan olutta Kauhajoki 
ei silti jäänyt: maakauppias O. E. Roselius piti kiinni asetuksen suomista 
oikeuksistaan, ja niin kuntakokous myönsi hänelle vuodeksi luvan antaa 
"paikalla huoneessaan oluenostajan juoda” . Oikeuksistaan Roseliuksen 
kannatti maksaa vaivaiskassaan 200 markkaa vuodessa, kun maakaup
piaat muuten maksoivat kunnalle korkeintaan muutaman kympin vuodes
sa!24

Kuntakokouksen sitkeässä taistelussa olut- ja viinakauppaa vastaan 
saavutettiin myös tuloksia. Vuonna 1880 kunnallislautakunta voi vastata 
kuvernöörin tiedusteluun, ettei viinan salapolttoa pitäjässä tiedetty har
rastettavan ja että viinaa on "vähemmässä määrin viljelty” , mutta "teh
taissa valmistetun oluen ym. väkevien juomien väärinkäyttäminen on vali
tettavasti viime aikoina enentynyt” , mikä johtuu siitä, että "olut tehtaili
jat ylön wapaasti, wastoin kunnan kieltoa täällä mainitun juoman kaup
paa harjoittavat” .25

Myöhemmin viriävälle raittiusliikkeelle Kauhajoella oli vielä runsaasti 
työsarkaa jäljellä.

Osuuskaupat

Osuustoimintaliike levisi Kauhajoelle voimakkaimmin maamiesseuran vä
lityksellä. Kauhajoen maamiesseuran perustavaan kokoukseen 14. helmi
kuuta 1901 opettaja Johannes Leppänen oli kutsunut Pellervo-Seuran 
konsulentin Juho Torvelaisen pitämään esitelmää osuustoiminnasta. Täy
sinäisessä Rientolan salissa isännät kuuntelivat esitystä hartaina, mutta 
epäilevinä. "Minä olen kuullut paljon puhuttavan sosialismista ja minä 
tykkään, että jos mikään on sosialismia, niin herran esitys sitä nyt aina
kin on” , lausahti muuan paikkakunnan huomattavimmista isäntämiehis- 
tä.

Epäilyksistä huolimatta osuustoiminta-aate iti. Koskenkylässä ja Päntä-
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neellä isännät alkoivat ostaa apulantoja, siemeniä, jauhoja, tupakkaa, so
keria ym. yhteisostoina. Maamiesseuran valitsemana ostajana toimi aluksi 
kauppias F. S. Risku. Yhteisostoina esim. apulantasäkki saatiin 25 penniä 
ja sokerikilo 2 penniä halvemmalla kuin yksityiskauppiaalta. Yhteisostoja 
suoritettiin vuodesta 1904 lähtien niin myönteisin kokemuksin, että ryh
dyttiin perustamaan osuuskauppoja ensin Päntäneellä ja sitten Koskenky
lässä. Mallia oli jo saatavissa Ilmajoelta ja Teuvalta.26

Päntäneen Osuuskaupan perustava kokous pidettiin 7. toukokuuta 1906 
leipuri Johanssonin talossa. Alkuinnostus oli suuri. Talollisten Vilhelm 
Rahkolan ja Stefanus Kyynyn johtamassa kokouksessa "tultiin aivan yksi 
mieliseen päätökseen, että perustetaan osuuskauppa välittämään koti- ja 
ulkomaan tavaroita osakkeitten ym. kesken” . Pellervo-Seuralta hankittiin 
mallisäännöt, jotka hyväksyttiin edellyttäen, että myös velaksi myynti sal
littiin. Vasta perustetun Päntäneen Osuuskauppa Suosio r.l:n ensimmäi
seen hallitukseen valittiin talolliset Vilhelm Rahkola, Filip Keturi, Juho 
Kullas, Stefanus Kyyny ja Esa Kyyny sekä varajäseniksi talollinen A. H. 
Keturi ja torppari Juho Lähdeniemi.

Kuvernööri vahvisti Päntäneen Osuuskaupan säännöt, kun ne ensin ker
taalleen olivat kadonneet postisäkin mukana ajurin rattailta. Liikehuo
neisto ostettiin leipuri Johanssonilta, ja kaupankäynti päästiin aloitta
maan lokakuussa v. 1906. Ensimmäiseksi kaupanhoitajaksi valittiin Emil 
Alajoki Ilmajoelta, ja tavarat ostettiin Kristiinasta ja Vaasasta 5 000 mar
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kan pankkilainan turvin. Tällä summalla hankittuja tavaroita, mm. rauta
nauloja, riitti myytäväksi toistakymmentä vuotta.

Osuuskauppainnostus olikin aluksi asiantuntemusta suurempi, mitä 
osoittaa mm. se, että pääomien hankkimista kaupan käyttöön "pidettiin 
vähemmän tarpeellisena” , kun "kauppaliikkeet, joista tavaraa ostetaan ei
vät vaadi rahoja heti, vaan 3 ä 6 kk päästä ja sittenkin saa vielä lykkäys
tä, kun vaan tekee vekselin ja kauankos siinä viipyy, kun sen tekee” ! Ja 
edelleen: "Kun kauppa tuottaa runsaasti voittoa, noin kolmasosan ja puo
letkin tavaran hinnasta, niin mitäpäs sillä pääomalla siinä tehdään. Kyllä 
sitä rahaa pian voitoista kokoontuu.” Voittovaroja eli kaupantekijäisiäkin 
uskottiin voitavan jakaa vähintään kerran vuodessa. Toisin kuitenkin kä
vi.

Päntäneen Osuuskauppa aloitti toimintansa aikana, jolloin Suomen ta
louselämässä vallitsi laskukausi. Se heikensi yhdessä asiantuntematto
muuden, velkakaupan ja toistuvien kaupanhoitajan vaihdosten kanssa 
kaupan kannattavuutta konkurssin partaalle asti. Jäsenistö joutui varari
kon välttämiseksi tuon tuostakin täyttämään velkakirjoilla vajauksia. Lo
pulta v. 1910 ehdotettiin velkakauppaa lopetettavaksi kokonaan, mutta 
lopulta päädyttiin vain ehtojen tiukentamiseen. Vähitellen jäsenistön in
nokkuus toi tuloksiakin. Päntäneen Osuuskauppa selvisi pahimmista vai
keuksista, vaikka konkurssiuhkaa kestikin vielä useita vuosia, sillä voitot 
olivat kovin vähäisiä ja osin keinotekoisiakin aina vuoteen 1915 saakka.

Päntäneen Osuuskaupan jäsenluettelo vuodelta 1914 osoittaa osuus
kauppa-aatteen levinneen kaikkiin väestökerroksiin. Jäsenistössä oli:

talollisia 69 henkeä
palstatilallisia 14
torppareita 43
mäkitupalaisia 7
käsityöläisiä 12
muita 9

Yhteensä 154 henkeä

Näistä 154 henkilöstä 121 oli liittynyt osuuskaupan jäseneksi jo sen perus
tamisvuonna 1906. Aluksi jäsenmäärä kasvoi nopeasti, niin että se oli 
vuonna 1908 jo 231. Mutta vaikeuksien kasvaessa jäsenistökin kaikkosi: 
vuonna 1916 oli jäljellä enää 125 uskollista. Tämän jälkeen kaupan kan
nattavuuden vakiintuessa jäsenmääräkin taas kohosi ja oli v. 1918 167 ja 
kahta vuotta myöhemmin 241.

Päntäneen Osuuskauppa liittyi jäsenkuntansa enemmistön mukaisesti 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n jäseneksi vuonna 1918. 
Vasta tuolloin sen asema oli niin vakiintunut, että liittyminen keskusjär
jestöön oli mahdollista.27

Koskenkylässä ryhdyttiin puuhaamaan osuuskauppaa samoihin aikoi-
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hin kuin Päntäneelläkin. Aloitteen tekijänä oli Nestori Sivu. Omaa kaup
paa ei kuitenkaan perustettu heti, vaan esitettiin Päntäneen Osuuskaupal
le, että se avaisi sivumyymälän Koskenkylässä. Näin sitten tapahtuikin: 
Päntäneen Osuuskauppa osti Salomon Konsulli-Kosken asuinrakennuk
sen, jossa korjaustöiden jälkeen avasi sivumyymälän talvella 1907.

Pian kuitenkin Päntäneen Osuuskaupan vaikeudet heijastuivat myös si- 
vumyymälään, sillä sen voitot menivät päämyymälän tappioiden peittämi
seen. Koskenkylän osuuskauppaväki päättikin jättää konkurssin uhkaa
man Päntäneen Suosio r.l:n ja perustaa oman osuuskaupan 24. tammikuu
ta 1909. Päntäneläiset myivät sivumyymälänsä varastoineen uudelle Kos
ken Osuuskauppa Toivola r.l:lle. Liikkeen ensimmäisenä hoitajana toimi 
Jaakko Saha, joka avasi kaupan ovet aamulla klo 7 ja sulki ne vasta illal
la klo 10.

Kosken Osuuskauppa pääsi edeltäjäänsä paremmin alkuun. Kirjanpito 
toki tuotti vaikeuksia, kun hallituksessa oli vain yksi kansakoulun käy
nyt. Tiukka työnjako ja valvonta korvasivat kuitenkin puutteet, kuten 
vuoden 1912 vuosikertomukseen on merkitty: ”Nyt on meillä taas yksi uu
si tapa, kun olemme järjestäneet työnjaon siten, että Jaakko Pukkila val
voo yleistä järjestystä ja puhtautta, Manasse Pukkila lopputarkastuksen 
ja N. Korpi ja S. Pukkila tarkastaa tulleet tavaralaskut ja vertaa ne pää- 
kirjaan ja Iisakki Uusitalo tarkastaa, että rahat kassakaapis ja numerot 
kirjassa ovat samat ja Matti Koskinen pitää silmällä, että kaupanhoitaja 
ottaa vastaan huolella tavarat ja punnitsee ne aina vastaanotettaessa ja 
Nestori Sivu valvoo, että tulee muuten täytetyksi laki ynnä järjestys.”

Kosken Osuuskauppa pyrki laajentamaan toimintansa koko pitäjään. 
Tällä tavoin se toivoi saavansa poliittiset riidat ja "sosialistikaupaksi” ni
mittelyn loppumaan. Kirkonkylässä taas Iivari Kokko pyysi sivumyymä
län perustamista. Niin sitten maamiesseuran kokouksen yhteydessä Jaak
ko Pukkilan talossa pidettiin 22.11.1915 kansalaiskokous, jossa päätettiin 
perustaa koko Kauhajoen käsittävä osuuskauppa. Vähän myöhemmin se 
liittyi Kosken Osuuskauppaan, joka uusi sääntönsä ja muutti nimensä 
Kauhajoen Osuuskaupaksi. Kirkonkylän myymälä avasi ovensa maalis
kuussa 1916. Pääliike siirrettiin kuitenkin jo samana kesänä Aronkylään, 
missä rautatie tarjosi paremmat mahdollisuudet tavarankuljetuksille.

Kauhajoen Osuuskauppa laajensi nopeasti toimintaansa perustamalla 
lyhyessä ajassa kahdeksan sivumyymälää eri puolille pitäjää.28

Säästöpankki

Sitä mukaa kun talouselämä 1800-luvun lopulla monipuolistui ja kauppa 
laajeni, tulivat luotonsaantimahdollisuudet ja rahaliikenne entistä tär
keämmiksi. Maatalouden uudistukset, konehankinnat, pellonraivaus ja 
voimaperäinen peltojen parannustyö enempää kuin vilkastunut kauppa-

510



K a u h a jo e n  S ä ä s tö p a n k in  h a llitu s  3 .1 .1 9 1 4 . V a sem m a lta  K . Y. A n ti la , S. N. 
M a r tti la , T. V. H a v u n e n , J. E. P ir ilä , M a tt i  L a t v a -K o k k o  ja  J. K e s k i -H a r -  
ja . H e ik k i  M a r tt i la n  k o k .

kaan eivät olleet mahdollisia ilman rahaa. Luotonsaantimahdollisuudet 
rajoittuivat kuitenkin vuosisadan loppuun saakka pääasiassa naapuri- 
apuun, velkakauppaan ja maanviljelyslainarahastoon, sillä pankkeja Kau
hajoella ei ollut. Vuonna 1870 oli pitäjänkokouksessa kyllä jo suunniteltu 
koko Suur-Ilmajokea käsittävän säästöpankin perustamista, mutta kauha
jokelaiset samoin kuin kurikkalaisetkin kieltäytyivät lähtemästä hankkee
seen mukaan. Isännät luottivat vanhoihin laina- ja säästömenetelmiin 
enemmän kuin ilmajokelaisten uusiin suunnitelmiin.29

Säästöpankin perustamiseen päästiin Kauhajoella vasta tämän vuosisa
dan alussa, paljon myöhemmin kuin monissa Etelä-Pohjanmaan pitäjissä. 
Suomen säästöpankkien valtuuskunnan kiertokirjeen pohjalta kuntako
kous piti yksimielisesti säästöpankkia tarpeellisena ja asetti 28.1.1901 toi
mikunnan valmistelemaan pankille sääntöjä. Toimikuntaan valittiin pas
tori K. E. Meno, kauppiaat E. J. Ollonqvist ja F. S. Risku sekä maanvilje
lijät Juha Ikkelä ja T. W. Havunen. Kuntakokous hyväksyi säännöt ja 
päätti perustaa säästöpankin 3.6.1901. Samalla se valitsi tallettajien edus
tajiksi pankin hallintoon 12-jäsenisen isännistön, jonka puheenjohtajana 
toimi maanviljelijä Juha Ikkelä. Käytännön pankkiasiat kuuluivat halli
tukselle, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana oli kauppias F. S. Risku ja 
sihteerinä J. A. Ikkelä sekä muina jäseninä kauppias E. J. Ollonqvist,
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maanviljelijät T. W. Havunen, Jaakko Keski-Harja ja Jaakko Antila. Pan
kin johto oli siis vahvasti kauppiaiden ja talollisten käsissä.

Kauhajoen Säästöpankki, paikkakunnan ensimmäinen rahalaitos, avat
tiin tammikuun 2. päivänä 1902. Sen tuli tarjota "yleisölle ja erittäin työ
kansalle ja palvelusväelle Kauhajoen kunnassa tilaisuutta säästöjensä 
helppoon ja varmaan sijoittamiseen ja kartuttamiseen” . Heti ensimmäise
nä päivänä yksi tallettaja toi pankkiin 500 markkaa. Vuoden loppuun 
mennessä tallettajien määrä oli noussut 43:een ja talletusten määrä kasva
nut 12 549 markkaan 83 penniin. Kovin suuria lainoja ei "etupäässä uut
terille ja toimeliaille maanviljelijöille” voitu vielä antaa.30

Pankki toimi aluksi kauppias F. S. Riskun talossa Aronkylässä ja oli 
avoinna vain kerran kuukaudessa. Vuonna 1913 säästöpankki siirtyi Kun- 
nallistalolle, jonka osakas se oli, ja toimi siellä vuoteen 1921 saakka, jol
loin hankki oman kiinteistön Keski-Knuuttilasta.

Kauhajoen Säästöpankin kehitys oli vähäisestä alusta alkaen vakaata: 
muutamassa vuodessa talletusten määrä moninkertaistui. Uranuurtaja ky
keni säilyttämään asemansa myös kilpailevien rahalaitosten ilmestyessä 
pian paikkakunnalle.31

Osuuskassat

Osuuskassoista puhuttiin ilmeisesti siinä Rientolan tilaisuudessa, jossa 
Pellervo-Seuran konsulentti esitteli muutenkin osuustoimintaa. Kauha
joen maamiesseura innostui asiasta niin paljon, että päätti lähettää vuo
den 1902 lopussa kolme miestä Ilmajoelle Pellervo-Seuran osuuskassatoi- 
mintaa käsittelevälle luentokurssille. Kurssilta palattuaan "puuställin poi
ka” A. K. Kaura esitteli maamiesseuran kokouksessa 4.7.1903 osuuskas
san perustamista Kauhajoelle. Pellervo-Seurasta päätettiinkin kutsua neu
voja selvittämään osuuskassan perustamiseen liittyviä asioita tarkemmin. 
Marraskuussa pidettiin kaksipäiväiset osuuskassakurssit Rientolassa, Pän- 
täneen kansakoululla ja Alapäässä. Harjankylässä kurssien yhteydessä pi
detyssä kokouksessa 7. marraskuuta 1903 Mikko Skytän talossa perustet
tiin Kauhajoen Alapään Osuuskassa. Se on yksi vanhimmista osuuskas
soista, sillä maamme vanhin, Ilmajoen Osuuskassa, oli perustettu vain 
vuotta aikaisemmin.

Kauhajoen Alapään Osuuskassan toimialue käsitti Aron ja Harjan ky
lät. Jäseneksi pääsi 50 markalla, mikä oli maksettava viiden vuoden aika
na. Kassan ensimmäiseksi kirjanpitäjäksi valittiin osuuskassatoiminnan 
innokas käynnistäjä A. K. Kaura ja hallitukseen talolliset Otto Marttila, 
Nikodemus Kiviharja, Mikko Skyttä, Antti Kaura ja Juho E. Pirilä, josta 
tuli puheenjohtaja. Edellä lueteltujen lisäksi olivat Alapään Osuuskassaa 
perustamassa myös Matti Keski-Mattila, T. W. Havunen, Antti Harja,
J. Harja, Alfred Marttila, M. E. Harja, Kosti Äijö ja Matti Ritola. Heti perus
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tamispäivänä kassan jäseneksi liittyi 40 henkilöä, pääasiassa talollisia, 
mutta myös torppareita ja käsityöläisiä oli useita.

Kauhajoen Alapään Osuuskassa aloitti toimintansa vireästi. Puolitoista 
kuukautta perustamisen jälkeen se oli jo mukana perustamassa Keskus- 
osuusliike Hankkijaa. Pankin toimivuutta pyrittiinkin varmistamaan mo
nin tavoin, mm. hallituksen jäsenet joutuivat maksamaan 2 markkaa sak
koa, jos olivat poissa kokouksesta.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan v. 1904 Alapään Osuuskassa antoi 29 
lainaa, joista suurin osa määräaikaisia ja henkilövastuulla myönnettyjä: 
kassan jäsenet takasivat toisiaan. Suurin osa lainoista käytettiin suoraan 
maanviljelyksen edistämiseen, rakentamiseen, karjan ostamiseen, työpalk
koihin, karjanrehuun ja apulantoihin. Mutta myönnettiin lainaa henkiva
kuutuksen maksamiseen, viljan myynnin välttämiseen ja velan maksuun
kin, "vaikka semmoisiin tarkoituksiin ei oikein kassa-aatteen mukaan oli
si lainaa myönnettävä” .

Osuuskassa sai ottaa vastaan talletuksia vain jäseniltään, minkä vuoksi 
talletusten määrä pysyi kauan alhaisena. Ensimmäisen vuoden aikana saa
tiin sentään kymmenen tallettajaa, jotka toivat kassaan yhteensä 348 
markkaa.

Kauhajoen Alapään Osuuskassan ensimmäinen toimintavuosi Kauran 
entisessä sotilasvirkatalossa tuotti 71 markan 65 pennin tappion. Kym
mentä vuotta myöhemmin kassa kuului Suomen suurimpien osuuskasso
jen joukkoon. Suotuisan kehityksen taustalla oli lähinnä voimakas osuus
toiminnallinen valistustyö ja paikkakunnan ripeästi edistyvä talouselämä. 
Unohtaa ei sovi myöskään onnistuneita henkilövalintoja. Kassa toimi alus
ta alkaen tarkasti ja joustavasti. Se hoiti useiden vuosien ajan maatalous
tuotteiden yhteismyyntiä ja maataloustarvikkeiden yhteishankintoja, 
myönsi lainoja ja huolehti jopa jäsentensä lainkuuliaisuudesta mm. uh
kaamalla erottaa väkijuomien myyjän jäsenyydestään. Alapään Osuuskas
san kehitys jatkui vakaana I maailmansodan jälkeenkin.32

Alapään Osuuskassan menestystä seurattiin erikoisen tarkasti Päntä- 
neellä. Lienevätkö Päntäneen Osuuskaupan vaikeudet pelottaneet, sillä 
runsaat kymmenen vuotta kului, ennen kuin päntäneläiset uskaltautuivat 
oman osuuskassan perustamiseen. Vuonna 1914 kesäkuun 7. päivänä opet
taja Johannes Leppänen kuitenkin kutsui kylän isännät koululle ja neu
vottelussa päätettiin perustaa osuuskassa. Leppäsen lisäksi perustamiskir
jan allekirjoittivat maanviljelijät Herman Kokko, Iisakki Mäki-Kyyny, 
Matti Vainionpää, Juho Kullas, Tuomas Peltoniemi, Arvid Haikola ja Ant
ti Korhonen sekä poliisikonstaapeli S. A. Kamila ja räätäli Wilhelm Rah
kola.

Päntäneen Osuuskassassa oli ensimmäisenä vuonna 25 jäsentä ja tallet
tajia ainoastaan neljä. Heidän tileilleen kertyi rahaa 338 markkaa; lainaa 
kassasta sai korkeintaan 300 markkaa. Ensimmäisenä toimintavuotena 
luottoa annettiin 14 velkakirjalla.33

Vuonna 1916 Kauhajoelle perustettiin vielä kaksi uutta osuuskassaa.
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Kauhajoenkylän Osuuskassan taustavoimia olivat opettaja Nestori Ylitör- 
mä ja Nestori Sivu. Hyypän Osuuskassaa olivat perustamassa mm. Iivari 
Kivelä ja Aadolf Kallio-Könnö. Myöhemmin Hyypän Osuuskassa liittyi 
Kauhajoen Osuuskassaan.34

Osuuskassatoiminta oli päässyt Kauhajoella hyvään alkuun. Paikkakun
nan neljä kassaa olivat siitä osoituksena.

Kansallis-Osake-Pankki

Kauhajoen liike-elämä kaipasi pankkipalveluja enemmän kuin Säästö
pankki ja osuuskassat pystyivät tarjoamaan. Pohjanmaan Puutavara Oy:n 
toimitusjohtaja Jaakko Ranta-Knuuttila teki aloitteen Kansallis-Osake- 
Pankin konttorin saamiseksi Kauhajoelle. Myös kauppias Aleksi Grönvall 
ja apteekkari Jaakko Joukamo olivat hankkeessa mukana. Ranta-Knuutti- 
lan liiketoveri, Kaskisten KOP:n johtaja Antti Hautala hoiti neuvottelut 
pääkonttorin kanssa ja niiden tuloksena KOP avasi konttorin Kauhajoella
4. tammikuuta 1918. Pankki toimi aluksi Kaskisten konttorin asioimistoi- 
mistona. Sen ensimmäisenä johtajana oli Aleksi Grönvall, jonka kaupan 
konttorihuoneessa pankki sijaitsikin.

Kauhajoen ensimmäisellä liikepankilla oli heti toimintansa alussa hyviä 
tallettajia. Olivathan asiakkaina mm. Kauhajoen, Isonjoen, Ilmajoen ja Ja
lasjärven Säästöpankit ja Pohjanmaan suurin puutavarakauppias. Pääosa 
tallettajista oli kuitenkin maanviljelijöitä ja muita pikkusäästäjiä. Suuret 
talletukset mahdollistivat myös runsaan luottojen antamisen. KOP lainoit
ti usein lyhytaikaisilla luotoilla maanviljelijöitä ja karjanhoitajia, mutta 
suurin osa luotoista sijoitettiin liike-elämään.35

I d y l l i  K o iv u m ä e n  k y lä s tä . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1967.
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Liikenne ja tiedonvälitys

Tiet ja niiden hoito

Tieyhteydet vuosisadan alkupuolella

Kauhajoki ei ollut 1800-luvulla enää samanlainen läpikulkuliikenteen 
keskus kuin aikaisempina vuosisatoina. Pohjanmaan nopeasti tihentynyt 
tieverkko oli siirtänyt 1700-luvun lopulla suurimman osan matkustajista 
rantatielle ja Kurikan—Jalasjärven tielle, jotka kummatkin olivat ly
hyempiä ja nopeampia kulkureittejä kuin Kyrönkankaan tie. Kauha
joki—Kristiina -tien liikenne sen sijaan pysyi vilkkaana Suomen sodan 
jälkeenkin.

Sitä mukaa kun liikenne Kyrönkankaan tiellä väheni, väheni myös Poh
janmaan eteläisen kihlakunnan pitäjien kiinnostus tien kunnossapitoon. 
Jo 1700-luvulla ne olivat useaan otteeseen yrittäneet saada tietä koko
naan Suur-Ilmajoen ylläpidettäväksi, mutta yritykset oli aina torjuttu. 
Tietä kuitenkin hoidettiin huonosti. Vuonna 1808 pidetyssä tarkastukses
sa saivat erityisesti Närpiön, Lapväärtin ja Ilmajoenkin osuudet moitteita. 
Suomen sodan jälkeen Etelä-Pohjanmaan pitäjät olivat entistä vastaha- 
koisempia kunnostamaan tietä, joka kulki lähes kokonaan Suur-Ilmajoen 
alueella. Vuonna 1818 ne anoivat vapautusta Hämeenmetsän tievelvolli- 
suudesta. Ilmajoki luonnollisesti vastusti aietta jyrkästi ja onnistuikin 
hautaamaan sen virastoihin lähes pariksi kymmeneksi vuodeksi. Vuonna 
1835 Pietarsaaren pitäjä, Närpiö, Mustasaari, Maalahti, Laihia ja Vähäky
rö ottivat asian uudelleen esille ja ehdottivat, että Kyrönkankaan tien hoi
dosta luovuttaisiin kokonaan ”sen kulkukelvottomuuteen katsoen” . Tilal
le olisi rakennettava tie Päntäneeltä Isollejoelle, missä se kohtaisi Tampe
reelle menevän tien. Ilmajokelaiset vastustivat tällaisia suunnitelmia ja 
vaativat koko kihlakuntaa edelleen osallistumaan Kyrönkankaan tien yl
läpitoon. Asiaa käsiteltiin useaan otteeseen sekä Kauhajoen kappeliko- 
kouksessa että Ilmajoen pitäjänkokouksessa, jossa Kauhajokea edusti B. 
L. von Schantz. Kiista ratkesi lopulta Suur-Ilmajoen tappioksi: Keisarilli
sella päätöksellä 20. lokakuuta 1840 Pietarsaaren pitäjä, Närpiö, Musta- 
saari, Laihia, Vähäkyrö ja Maalahti vapautettiin Kyrönkankaan tien kun
nostamisesta.1

Kyrönkankaan tie jäi nyt yksin Suur-Ilmajoen ylläpidettäväksi. Siitä 
taas oli seurauksena, että emäilmajokelaiset ehdottivat tien jättämistä ko
konaan hoitamatta. Hämeenkyröläiset olivat samaa mieltä, mutta kauha-
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Kauhajoki.

K i r k o n k y lä n  ” p ä ä k a tu ”  1 9 1 0 -lu v u lla . K e i jo  J a a k o la n  k o k .

Jokelaisten onneksi hanke jäi tuloksettomaksi. Emä-Ilmajoki oli kuitenkin 
koko 1800-luvun ajan laiskasti mukana Hämeenmetsän tietöissä. Ilmajo
kelaiset teettivät usein osuutensa edellisten vuosisatojen tapaan kauhajo
kelaisilla tai emäpitäjän urakkamiehillä. Vuonna 1832 tietä urakoivat sil
tavouti ja nimismies Forsell 247 ruplan 24 kopeekan summasta. Kauhajo
kelaisia urakoitsijoita olivat mm. Juho Kokko ja Juho Jaakonpoika Yrjä
näinen. Sen jälkeen kun Hämeenmetsän osuus jäi kokonaan Suur-Ilma
joen vastuulle, päätettiin se v. 1844 myydä kunnostettavaksi huutokaupal
la 400 kyynärän kappaleina vähiten vaativille.2

Kyrönkankaan tien liikenteen vähentyessä kunnostettiin 1800-luvun ku
luessa monia vanhoja paikallisteitä ja polkuja vähitellen kulkukelpoisiksi 
teiksi. Aron ja Teuvan väli rakennettiin valmiiksi 1820- ja 1830-luvuilla3, 
ja samoihin aikoihin myös hyyppäläiset alkoivat vaatia parannusta keh
noihin tieoloihinsa. Vuonna 1836 oli valmistunut tie Honkajoelta Kan
kaanpää—Isojoki -tielle, ja nyt hyyppäläiset halusivat Ilmajoen pitäjän 
yhteisvoimin rakentavan tien Hyypästä Honkajoelle. Emäilmajokelaiset 
olivat peräti haluttomia ryhtymään hankkeeseen, koska heidän mieles
tään tietä käyttäisivät vain hyyppäläiset käydessään tapaamassa sukulai
siaan Honkajoella sekä lisäksi "mustalaiset ja karkurit, jotka tavallisesti 
tällä kulmakunnalla oleskelivat” ! Hyyppäläiset saivat rakentaa itse tien
sä. Samaan aikaan oli hankkeilla myös Päntäneeltä Isollejoelle johtava
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tie. Molemmat kulkureitit raivattiin paikallisteiksi 1800-luvun puoliväliin 
mennessä.4

Vaikka kauhajokelaisille riitti tietöitä omassa kappelissa yllin kyllin, he 
ehtivät urakoimaan vielä muuallakin. 1820-luvulla 15 kauhajokelaista ta
lonpoikaa otti rakentaakseen Iisalmen ja Kajaanin välisen tien. Työ tuli 
tekijöiden mielestä valmiiksi v. 1826, mutta samana vuonna pidetyssä tar
kastuksessa todettiin mäkien edelleen haittaavan kulkua. Tie oli toisin 
paikoin kapeaa, ja sillä oli liian vähän soraa ja liikaa kiviä ja kantoja. 
Urakoitsijoiden olikin pakko suostua korjauksiin. Hyväksyttävään kun
toon kauhajokelaiset saivat kaukaisen työmaansa vuoden 1828 lopulla.5

Tientekovelvollisina kauhajokelaiset joutuivat lisäksi osallistumaan Ja
lasjärven—Peräseinäjoen tien tekoon 1840-luvulla ja seuraavalla vuosi
kymmenellä Jalasjärven Koskuen ja Ikaalisten rajan välisen tien kunnos
tukseen kesätieksi. Jälkimmäistä Suur-Ilmajoki oli sangen vastahakoinen 
tekemään ja kunnostamaan. Kuvernöörin päätöksellä pitäjä kuitenkin vel
voitettiin töihin Majan kestikievarista läänin rajalle. Jalasjärveläiset puo
lestaan olivat niin kovana, että lopulta koko Ilmajoen pitäjä suostui yllä
pitämään tietä Jalasjärveltä läänin rajalle asti. Aivan yhtä vastenmielistä 
oli Peräseinäjoki—Virrat -tien rakentaminen 1850—60-luvuilla. Tämän 
tien rakentamiseen ilmajokelaiset pyysivät ja saivatkin valtionapua. Silti 
tiestä oli paljon harmia. Tie jaettiin ylläpitoa varten v. 1863, vaikka mm. 
Ahojoen silta Peräseinäjoen yli oli vielä rakentamatta. Kauhajokelaiset 
valittivat tiejaosta ja sillanrakennuksesta kuvernöörille, koska eivät mie
lestään olleet saaneet niistä "lailliseen aikaan tietoa” : työosuuksien myyn
tiä ei ollut kuulutettu, tie oli 7 peninkulman päässä ja rasitti kaikin puo
lin kohtuuttomasti Kauhajokea. Tie oli kuitenkin tehtävä.6

Teiden rakentaminen ja kunnostus jatkui vilkkaana koko 1860-luvun. 
Kauhajoen ulkopuolella pitäjän yhteisvoimin rakennettavat tiet myytiin 
yleensä urakaksi vähiten vaativalle. Näin meneteltiin mm. Peräseinäjoki— 
Jalasjärvi-tien kunnostuksessa v. 1867 ja Ilmajoen Västilän ja Ilomäen vä
lisellä osuudella. Jälkimmäinen maksoi Kauhajoen kappelille kaikkiaan 
4 659 markkaa, mikä otettiin pappilan pykäyskassasta. Jalasjärvi—Par- 
kano-tieosuudelle ei kuitenkaan halukkaita ostajia löytynyt, ja niin kau
hajokelaisten valtuuttamat myyjät Aapeli Toivakka ja Matti Kaura näyt
tävät joutuneen itse huutamaan tien ylläpidon 686:95 markan korvausta 
vastaan.1

Tielahkot ja teiden ylläpito

Ilmajoen suurpitäjä muodosti yhteisen tienhoitoalueen, jonka sisällä kun
nossa pidettävät tiet ja sillat jaettiin. Toimitus oli hankala ja aiheutti hel
posti riitoja, minkä vuoksi jakoa ei kovin usein uusittu. Yleensä kullekin 
talolle pyrittiin antamaan hoidettava tieosuus mahdollisimman läheltä,
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mutta siinä ei aina onnistuttu. Suur-Ilmajoen tiejako uudistettiin v. 1843, 
jolloin Herman Rosenberg luokitteli tiet viiteen vaikeusasteeseen ja jakoi 
ne sitten manttaalinomistajille hoidettaviksi. Huonoa tietä riitti lyhyempi 
matka kuin helposti hoidettavaa siten, että 12 kyynärää vaikeimmin hoi
dettavaa tietä vastasi 40 kyynärää parasta tietä. Suuret sillat hinnoiteltiin 
erikseen. Edelleen pitäjä jaettiin teiden talvihoitoa varten aurauskuntiin, 
joista kunkin osuus oli 7 1/2 kilometriä. Lisäksi oli huolehdittava virstan- 
tolpat tien varsille.8

Rosenbergin tiejako oli perusteellinen ja tyydytti pitäjän miehiä pit
kään. Kun kuitenkin 1850- ja 1860-luvuilla rakennettiin runsaasti uusia 
teitä, tuli tiejaon uusiminen välttämättömäksi. Pitäjänkokouksessa 25. 
heinäkuuta 1871 päätettiin jako suorittaa siten, että kukin tila saisi osuu
tensa "yhteen mittaan ja miten mahdollista liki asuntoansa” . Jaon toimit
ti H. Barcker, jolla oli apunaan pitäjänmiehistä koottu lautakunta. Uusi 
jako ei tyydyttänyt kaikkia, ja tehdyn valituksen perusteella se kumottiin. 
Vuonna 1876 tiet kuitenkin jaettiin väliaikaisesti Barckerin suunnittele
malla tavalla. Paria vuotta myöhemmin päätettiin jakaa myös Kauhajoen 
27 045 kyynärää pitkä osuus Tokerotiestä. Kaukaisimpien talojen tuli saa
da osuutensa Arosta lähtien ja lähempänä tietä asuvien kauempaa. Lumi- 
reen veto myytiin huutokaupalla Matti Hautaniemelle 65 markalla.9

Virstan tolppina käytettiin sekä puu- että kivipaaluja. Vuonna 1896 
kauhajokelaiset pystyttivät uudet kiviset tolpat Kurikan ja Karijoen rajan 
välille, koska vanhat olivat rappeutuneet. Paria vuotta myöhemmin pää
tettiin myös Tokerotien ja Teuvan tien puiset paalut korvata kivisillä tol
pilla ”jos edullisesti saadaan” . Ja saatiinhan ne. Myös tien hoito-osuudet 
merkittiin kivipatsailla.10

Kunnallisen itsehallinnon myötä vanheni myös Suur-Ilmajoen muodos
tama tienhoitolahko. 1870-luvulla uusien teiden jaosta käyty kiista oli 
osaksi tätä perua. Uudet tielahkot muodostettiin kuitenkin vasta 1890- 
luvulla. Ilmajoki jaettiin v. 1891 kahteen tielahkoon siten, että Ilmajoki ja 
Seinäjoki muodostivat toisen tiehoitokunnan ja Jalasjärvi, Peräseinäjoki, 
Kurikka sekä Kauhajoki toisen. Muutamaa vuotta myöhemmin toinen lah
ko jaettiin vielä kahtia, jolloin Jalasjärvi ja Peräseinäjoki sekä Kurikka ja 
Kauhajoki muodostivat omat tiehoitokunnat. Kurikkalaiset eivät kuiten
kaan halunneet hoitaa kauhajokelaisten kanssa laajan Kauhajoen pitkiä 
teitä, vaan halusivat, että molemmat kunnat muodostaisivat oman tielah- 
konsa ja hoitaisivat omat tiensä; olivathan ne jo eri käräjäkuntiakin. Kau
hajokelaiset olivat suostuvaisia suunnitelmaan, jos Kurikka hoitaisi tietä 
Kainaston tien verran. Kuvernööri vahvisti Kauhajoen ja Kurikan omiksi 
tielahkoiksi v. 1895. Jako astui voimaan 1.5.1897.11

Heti tielahkojen tultua vahvistetuksi kauhajokelaiset päättivät myydä 
kaikki oman alueensa tiet ja sillat huutokaupalla ylläpidettäviksi, aluksi 
vuodeksi, koska tiejako oli vielä suorittamatta. Poikkeuksen teki ns. Ison 
tien kunnossapito välillä Mattila—Karijoen raja, joka päätettiin hoitaa 
vuoden kuten ennenkin. Rahat kerättiin manttaalinomistajilta, jotka myös
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tienomistajina vastasivat siitä, että urakkamiehet tekivät työnsä.12
Syksyllä 1897 päätettiin Karijoen ja Teuvan tiet jakaa maanomistajien 

hoidettaviksi. Sen sijaan Tokerotietä ja Ilveskyläntietä Jalasjärven ja Kar- 
vian väliltä aiottiin edelleenkin pitää kunnossa tientekovelvollisten yhtei
sillä varoilla. Tokerotie myytiinkin kerran toisensa jälkeen viisivuotiskau
siksi huutokaupalla, eikä kunta pitänyt sen jakamista edes tarpeellisena, 
kun nimismies Silfverberg sitä kiirehti. Myös uusien yleisten teiden jako oli 
hidasta. Hyypän tie piti jakaa v. 1907 kuten Tokerotiekin, mutta molem
mat olivat jakamatta vielä v. 1912. Huutokaupalla pidettiin kunnossa 
myös Uuron tie ja asematie, joka oli rakennettu rautatien myötä. Asema- 
tien teko meni kaiken lisäksi vielä uusiksi, joten sitä ei vielä v. 1912 olisi 
voitukaan jakaa. Tietä varten maa-alue pakkolunastettiin valtion varoin.13

Uusi tielahkojako lisäsi kauhajokelaisten tierasituksia, vaikka he samal
la vapautuivatkin ulkopitäjien teiden hoidosta. 1900-luvun alussa ennen 
Päntäne—Isojoki-tien valmistumista kauhajokelaisilla oli hoidettavanaan 
3 1/2 kilometriä maantietä manttaalia kohti. Lisäksi oli viisi suurehkoa 
siltaa. Jo v. 1898 teiden kunnossapitokustannukset olivat n. 425 markkaa 
manttaalia kohti. Niinpä kun kurikkalaiset vuosisadan vaihteessa vaati
vat Kauhajokea osallistumaan Kurikan Kirkkosillan rakentamiseen, muis
tuttivat kauhajokelaiset heti, että Kurikka oli itse tehnyt aloitteen kun
tien omista tielahkoista, minkä vuoksi Kauhajoen rasitukseksi oli tullut
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20 kilometriä lisää tietä eli sen verran kuin Kurikka oli aikaisemmin Kau
hajoen alueella teitä hoitanut. Kurikkalaisten velvollisuudet taas olivat 
helpottuneet mainitut 20 kilometriä, vaikka he edelleenkin kulkivat Kai- 
naston viljelyksilleen ja kaupunkimatkoillaan Kauhajoen kautta. Kauha
jokelaiset pitivät aivan oikeana ja kohtuullisena, että kurikkalaisten silta- 
rasitus Kirkkosillan myötä lisääntyi!14

Teiden rakentaminen ja ylläpito olivat 1860-luvulle asti kokonaan talol
listen kustannettavana. Nälkävuosista lähtien valtio kuitenkin tuli varo
vaisesti tievelvollisten avuksi. Valtion lainoja ei silti aina edes haluttu ha
kea, koska niihin liittyi myös velvoitteita. Tiet hoidettiin mieluummin 
omin voimin, kuten "yleinen laki määrää” . Niinpä hiekkaa ei haluttu ajaa 
kesällä, koska kestikievariasetus vuodelta 1734 ja kuninkaan kirje vuodel
ta 1790 pitivät sitä tarpeettomana. Roudan syövyttämät kuopat päätettiin 
sentään hiekoittaa keväällä 20 markan sakon uhalla, mutta kylvötöiden 
aikana ei saanut ketään määrätä töihin. Valtion osuus teiden ylläpidossa 
kasvoi kuitenkin koko ajan, ja vuonna 1918 valtio otti maantiet kokonaan 
hoitoonsa.15

Kauhajoen teiden ja siltojen teosta ja kunnosta vastasivat osaltaan kun
nan valitsemat luottamusmiehet. Heidän tehtävänsä oli suunnitella ja val
voa kulloisenkin työkohteen toteuttamista. Tokerotien rakentamisen aika
na 1867—68 ja vielä 1870-luvullakin tieasioissa edusti kuntaa Aapeli Toi
vakka. Hänen jälkeensä kunnan etua valvoi useimmiten Juha Ikkelä, mut
ta myös Herman Aro, T. W. Havunen ja A. S. Panula olivat paljon muka
na. Luottamusmiehet valittiin jokaista työkohdetta varten erikseen, kun
nes v. 1906 nimettiin vain yksi teiden ja siltojen kunnossapitotoimikunta.16

Tokerotie

Erikoislaatuinen työmaa muodostui ns. Tokerotien rakentamisesta Arosta 
Jokipiihin ja Peräseinäjoelle. Määräys uuden tien rakentamisesta annet
tiin v. 1862, mutta se otettiin kovin niskoitellen vastaan. Kauhajokelaiset 
ja koko Ilmajoki pitivät tietä yhtä tarpeettomana kuin Peräseinäjoen— 
Virtain tietäkin. Kauhajoelta pääsi Jalasjärvelle vanhaa tieuraa, joka läh
ti Arosta läheltä Kattilakosken siltaa, ylitti Kauhajoen ja Ikkelänjoen ma
talassa koskipaikassa muutaman sata metriä nykyistä etelämpänä, jatkui 
Vennanmäkeen ja edelleen kuivimpia paikkoja seuraillen kohti Jalasjär- 
veä.17

Ankarimmin kauhajokelaiset vastustivat Jalasjärven ja Peräseinäjoen 
välisen osuuden rakentamista. Käräjillä v. 1866 hankkeesta keskusteltaes
sa isännät pitivät tietä turhana, sillä "yksi ja toinen tie löytyy Peräseinä
joen ja Jalasjärven välillä” . Kauhajokelaisten etua valittiin valvomaan 
Antti Kokko. Seuraavana vuonna oli kuitenkin pakko antaa periksi ja 
niin Aapeli Toivakka ja Matti Kaura saivat valtuudet myydä Kauhajoen
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9 358 kyynärää pitkän osuuden jalasjärveläisten tehtäväksi. Rahat otettiin 
pappilan pykäyskassasta, edeltä käsin jo 150 markkaa, mikä talvella 
"ylöskannettaisiin” seurakunnasta. Näin meneteltiin myös useina seuraa- 
vina vuosina.18

Vastustuksesta huolimatta myös Aron ja Jokipiin välistä osuutta ryhdyt
tiin vähitellen tekemään. Vuosina 1865—66 anottiin ja saatiin apua valti
olta. Nälkävuosina 1867—68 tietyöstä tulikin tervetullut hätäapu monelle 
kauhajokelaiselle. Työtä tehtiin urakalla perhekunnittain, sillä palkaksi 
saatiin jauhoja 1/2 naulaa päivässä henkeä kohti.

Tietä ei saatu valmiiksi vielä nälkävuosina, vaan töitä jatkettiin 1870- 
luvulla siltojen ja ojien teolla. Ojat myytiin sadan kyynärän erinä, ja ne 
oli kaivettava niin, että tien leveydeksi jäi seitsemän kyynärää. Keväällä 
1873 Kauhajoen varanimismies majuri M. af Enehjelm kuulutti, että Toke- 
rotie Aron sillasta Ponsimaan haudalle on huonossa kunnossa eikä sitä 
tällä tiedolla kukaan pidä kunnossa, vaikka se on kunnan ylläpidettävä. 
Nimismies kutsui 26 miestä töihin "mies numerosta” -periaatteen mukai
sesti Hautaniemen taloon asti. Miesten tuli varustautua rautalapiolla ja 
kahden päivän muonalla; luvattiinpa heille päiväpalkkakin. Loppusilauk
sen Tokerotie sai v. 1885, jolloin se varustettiin "Suomen virstantolpilla” . 
Tolppien tuli olla mäntyä, 8 kyynärää pitkiä, latvasta 7 tuumaa paksuja,
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kuorittuja ja punaisiksi maalattuja. Numerot piti maalata mustalla 4 tuu
maa korkeiksi. Tolppien hankkimisen sai urakakseen Juha Jaakko Ikkelä, 
joka lupasi pystyttää ne 2 mk:n 4 p:n kappalehintaan.19

Paikallisteistä maanteiksi

Samaan aikaan kun Tokerotietä tehtiin, parantelivat hyyppäläiset omaa 
tietään. Vuonna 1865 kirkonkokous päättikin anoa Hyypän—Honkajoen 
tietä valtatieksi. Toive ei kuitenkaan toteutunut vielä pitkään aikaan. Tie 
oli hyyppäläisille raskas ylläpidettävä, ja v. 1879 yritettiin taas saada ko
ko Ilmajoki kantamaan rasitusta. Hanketta perusteltiin sillä, että Kauha
joki oli joutunut tekemään sille tarpeettomia teitä, ja että uhrauksista oli
si jotakin hyötyäkin, toivottiin Ilmajoen kihlakunnan apua matkan lyhen
tämisessä Kauhajoelta Honkajoelle.20 Ilmajokelaisilta ei ollut kuitenkaan 
apua saatavissa, sillä heillä ei ollut velvollisuutta ja vielä vähemmän ha
lua kantaa kauhajokelaisten tiehuolia.21

Seuraavan kerran Hyypän tie tuli esille v. 1898. Jaakko Kaaprielinpoi- 
ka Yli-Seppänen vaati kuntakokouksessa kyläläisten puolesta Kauhajoen 
kunnan tievelvollisia tekemään ja ylläpitämään Hyypän tietä yleisenä 
maantienä. Asia pantiin vireille, ja kuvernööri hyväksyi hyyppäläisten 
suunnitelmat. Osa Kauhajoen talollisista kuitenkin vastusti tierasitusten- 
sa lisäämistä, ja Juha Ikkelän johdolla he valittivat asiasta. Valituksen 
johdosta pyydettyä selvitystä annettaessa käyty keskustelu valaisee kau
hajokelaisten senhetkisiä näkemyksiä tieasioista. Kappalainen K. Eliel 
Meno merkitytti pöytäkirjaan mm.: ”Jos Hyypän tie olisi ainoa saattaisi 
arvella, eiköhän tuonkin kunta kestäisi, mutta se tuo mukanaan pyyntöjä 
saada tie toisiinkin kolkkiin: Karvialle, Uuron kautta Isollejoelle. Kun ne 
kaikki toteutettaisiin manttaalimaan rakentamina ja hoitamina, niin ny
kyisillä apuneuvoilla saisi manttaalimaat teineen jättää metsää kasva
maan. Suositan siis Hyypän tietä siltoineen Kauhajoen kunnan tienteko- 
velvollisten yhteisesti rakennettavaksi ja voimassa pidettäväksi kyläntiek- 
si, mutta ei valtamaantieksi.”

Paljon jyrkempi oli Johan Frösenin omasta ja kauppaneuvos Alfred Carl- 
strömin puolesta antama lausunto. Frösen vetosi ensin lakiin ja asetuk
siin kylä- ym. teistä ja jatkoi: "Hyypän tie on jo rakennettu eikä sitä voi 
millään sanoa muuksi kuin kylätieksi, joten on selvää, ettei kuvernöörin 
päätös asiassa ansaitse kannatusta, varsinkin kun em. julistuksen mukaan 
kuvernöörin tulee valvoa, ettei tientekovelvollisia liiaksi rasiteta. Täkäläi
sen nimismiehen todistuksen mukaan on meillä yleistä maantietä ylläpi
dettävänä noin 67 km ja esim. allekirjoittaneella 1/2 manttaalin talosta 
on tehtävä seuraava määrä: yli 1 100 m Kristiina—Ilmajoki, 500 m Kau
hajoki—Jalasjärvi sekä 3 km kylätietä, jossa tulee puoliksi pitää yllä kah
ta isompaa siltaa lukuun ottamatta pienempiä trompuja. Ja nyt allekir
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joittanut kuvernöörin mielipiteen mukaan saisi Hyypän tiestä vielä aina
kin 700 m tehtäväkseen. Tästä jokainen asian ymmärtävä huomaa, että 
silloin on tientekovelvollista jo ylenmäärin rasitettu.” Näin siis Frösen 
vastusti Hyypän tien rakentamista maantieksi.

Ennen kuin kuntakokous voi antaa lausuntoa, oli asiasta äänestettävä. 
Ja siitäkin tuli kiista! Hyyppäläiset vaativat, etteivät valittajat saisi lain
kaan äänestää. Nämä taas vastasivat, että lausunnon tulee olla kaikkien 
tievelvollisten ääni, ja lopulta valittajat saivatkin tahtonsa läpi. Kunnal
lislautakunnan esimies Jaakko Yli-Havunen ja kuntakokouksen esimies F. S. 
Risku kuitenkin sanelivat eriävän mielipiteensä valittajien mukaan pääsystä. 
Tämän jälkeen hyväksyttiin äänestysesitykset. Tien vastustajien esitys kuului: 
"Hyypän tie ei ansaitse tulla yleiseksi maantieksi, kun siinä ei liikettä ole, 
vaan tuottaisi se tarpeettomia kustannuksia vastaamatta uhrauksia
---------- . Ikkelää kannattaen anotaan Keis. Maj. kumoamaan kuvernöörin
päätöksen.” Tien kannattajat taas esittivät: "Hyypän tie on tarpeellinen 
yleiselle ja paikallisliikenteelle; yhdymme J. Seppäsen perillisten alamai
seen selitykseen, pyydämme nöyrimmästi, että Teidän Keis. Maj. vahvis
taisi Vaasan läänin kuvernöörin päätöksen sanotun tien yleiseksi maan
tieksi rakentamisesta.” K. E. Menon välittävä ehdotus, jossa kunta olisi 
vastannut Hyypän tiestä kylätienä, ei saanut kannatusta.

Varsinaisessa äänestyksessä "persoonallisesti läsnäolijat sekä asianmu
kaisesti valtuutetut” antoivat Hyypän maantietä vastaan 1 950 ääntä, kun 
tien puolesta annettiin vain 643 ääntä. Lopuksi vielä Ikkeläjärven talolli
set vaativat pöytäkirjaan oman eskonpuumerkkinsä: "Koska tien anojat 
ovat käyttäneet heitä suurena puolustuksena anotun tien yleiseksi maan
tieksi saamiseen, että he ovat päinvastoin mainitun tien vakinaisia vastus
tajia yleiseksi tieksi” ! Näin Kauhajoelta lähti tietä vastustava lausunto se
naattiin. Siitä huolimatta Keisarillinen senaatti vahvisti kuvernöörin väli
päätöksen ja määräsi 13.10.1902 antamallaan päätöksellä Hyypän tien ra
kennettavaksi yleiseksi maantieksi!22

Hyyppäläiset olivat saaneet vihdoin tahtonsa läpi. Kesti kuitenkin vielä 
useita vuosia, ennen kuin maantien tekoon ryhdyttiin. Heti senaatin pää
töksen tultua kunta päätti hakea 10 000 markkaa valtionapua tien raken
tamiseksi hätäaputyönä ja laati 54 600 markan kustannusarvion. Hake
muksensa tueksi kunta sitoutui tekemään tien valtion vaatimuksia vastaa
vaksi edellyttäen, että saa hätäapua. Sitä valtio ei näytä myöntäneen. 
Vuoden 1904 tulo- ja menoarviota laadittaessa kunnallislautakunta ehdot
ti varattavaksi Hyypän tiehen 4 700 markkaa, mutta kuntakokous hyväk
syi vain 500 markkaa. Seuraavassa kuntakokouksessa sitten päätettiin, et
tä Hyypän tiehen käytetään vain talousarvioon otetut 500 markkaa ja li
säksi 200 markkaa siltoihin ja rumpuihin sekä, että asia otetaan uudel
leen käsiteltäväksi vasta kahden vuoden kuluttua v. 1906! Siltojen teko jä
tettiin tietä aikanaan kovasti vastustaneen Juha Ikkelän sekä T. W. Havu- 
sen ja A. S. Panulan huoleksi.23

Vihdoin talvella 1906, sen jälkeen kun silta- ja tietoimikuntaan oli valit
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tu uudet miehet, päätettiin aloittaa Hyypän tien teko seuraavana kesänä. 
Uusi tie päätettiin rakentaa seurailemaan vanhaa kylätietä joen länsipuo
lella Kauha järvestä lähtien joen suuhun asti. Kauha järveltä tie kulkisi 
edelleen vanhaa kylätietä Honkajoen rajalle. Tienteko päätettiin huuto
kaupata kunnostettavaksi syksyllä 1906, ja sen tuli olla valmis kesällä 
1907. Syksyllä 1906 tie oli saatu jo niin pitkälle, että tie- ja siltatoimikun- 
ta päätti jakaa sen tientekovelvollisille. Päätöksestä kuitenkin valitettiin, 
koska tietä ei ollut vielä kunnollisesti hiekoitettu, vaikka se muuten oli jo 
raivattu. Jakoa odoteltaessa tien kunnostus ja ylläpito myytiin huutokau
palla sopivina paloina 4 vuodeksi ja v. 1912 viideksi vuodeksi kuten 
muutkin jakamattomat tiet. Valmiiksi tie saatiin talvella 1907.24

Hyyppäläisten taistellessa oman tiensä puolesta heräsivät muutkin Kau
hajoen kylät vaatimaan parannusta tieoloihinsa. Ensimmäisinä ehtivät 
nummijärveläiset v. 1897. Karvialaiset tekivät kangastietä Kauhajoen ra
jalle, ja nyt nummijärveläiset esittivät, että Kauhajoki tekisi tien omalla 
alueellaan. Kuntakokous kuitenkin hylkäsi ehdotuksen.25 Vuonna 1906 
Jaakko Kulmala anoi kuvernööriltä kylätieoikeuksia Ikkeläjärvelle ja 
Nummikoskelle johtaville teille. Kuntakokouksella ei ollut mitään suunni
telmaa vastaan, kunhan käyttäjät itse tekevät ja kunnossapitävät tiet, "et
tei kunnan tientekovelvollisia siihen vaadita” .26

Isojokelaiset anoivat Päntäneen ja Isonjoen välistä tietä yleiseksi maan
tieksi v. 1909. Kauhajoen kuntakokous hylkäsi anomuksen äänin 307— 
171. Kuvernööri oli kuitenkin isojokelaisten puolella ja vahvisti seuraava
na vuonna tien yleiseksi maantieksi. Kauhajoki osallistui tien kunnostuk
seen v. 1911—12. Jo ennen Uuron tien kunnostusta oli v. 1906 ehdotettu 
Jurvan tien rakentamista yleiseksi maantieksi, "mutta ehdotus heti tyr
mättiin” . Lustilan kylätie sen sijaan jaettiin ylläpidettäväksi v. 1910.27

Vuoteen 1912 mennessä Kauhajoen tieasiat oli saatu kohtuulliseen jär
jestykseen. Vanhojen Kyrönkankaan ja Kristiinan teiden lisäksi yleisiä 
teitä olivat myös Tokerotie, Teuvan tie, Hyypän tie sekä Uuron tie. Kylä
tietä pääsi ainakin Lustilaan, Nummikoskelle ja Ikkeläjärvelle.

Tiestön paraneminen näkyi myös liikenteessä. Ensimmäinen auto, Ahl
strömin omistama, ajoi Hyypän ja Päntäneen teitä v. 1907.28 Kuusi vuotta 
myöhemmin ostivat Jaakko Ranta-Knuuttila, Juho Hirvelä, Aleksi Grön- 
vall, Jaakko Yli-Havunen ja Matti Välinen Kauhajoelle ensimmäisen 
Overland-merkkisen avoauton, jolla sen omistajat ajelivat kolme vuotta. 
Laulujuhlilla v. 1913 oli pikkupoikien ihailtavana yhdellä kertaa kymme
nen autoa, niistä viisi oli Vaasasta. Vuonna 1914 autoliikennettä oli jo sen 
verran, että Simon Pukkila ja Iisak Wartia esittivät kuntakokoukselle 
sääntöehdotuksen autojen hevosliikenteelle aiheuttamien haittojen poista
miseksi. Sen ensimmäisen kohdan mukaan liikenne sujuisi tähän tapaa:29

Kun Autolla tullaan Hevosajuria vastaan on Auto pysäytettävä tar
peellisen matkan päässä, että voipi ajuri ottaa Hevosensa valjaista 
siirtääkseen tien sivuun ja että Auton miesten on annettava apuaan
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Hevosajurille. Wielä olis samoin tehtävä Auton saavuttaessa Hevos- 
Miehen. Aikaa olisi myös rajoitettava Meijeriajon suhteen.

Autoa paljon yleisempi ajopeli oli hevonen. Vilkkainta liikenne oli joulu
ja uudenvuoden kirkkoon mentäessä. Vuonna 1914 ajettiin joulukirkkoon 
pelkästään Havusen ohi 41 hevosella, ja uudenvuoden kirkosta 1.1.1915 
palasi väki 54 hevosella.30

Sillat

Suomen sodan jälkeen tehtiin Kattilakosken silta ja Kirkkosilta osaksi 
puusta osaksi kivestä, Keturin silta tehtiin kokonaan puusta. Kattilakos
ken sillan tekoon kauhajokelaiset saivat apua Kurikasta ja Ilmajoelta. 
Vuonna 1826 suoritetussa siltajaossa sen ylläpito jäi kauhajokelaisten ja 
mietolaisten huoleksi.31

Vuosisadan alun jälkeen siltoja ei tarvinnut peruskorjata tai uusia pit
kiin aikoihin. Kokonaan uusia siltoja sen sijaan tehtiin ainakin Tokero- 
tielle Ikkelänjokeen Gran silta ja Kauhajoen ylittävä Aron silta sekä Teu
van tielle Kainaston silta. Purojen ja laskuojien siltoja tehtiin niin ikään

A r o n  s il ta  o li  k e s ä is in  m y ö s  n u o r is o n  ja  v ä h ä n  v a r t tu n e e m m a n k in  v ä e n  
k o k o o n tu m is p a ik k a . K u v a s s a  m m . A n te r o  A r o  (ilm a n  la k k ia ), k e s k e l lä  is 
tu m a s sa  L y y d ia  T y y n i (liiv ih a m e) ja  h ä n e n  v ie r e s s ä ä n  o ik . A u r o r a  L u sa , 
s e is o m a s s a  v a s . A le k s a n d r a  L a tv a -A r o  (?). V a lo k . J u h o  N ie m i 1 3 .6 .1 9 1 2 . 
K e i jo  J a a k o la n  k o k .
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useita mm. Hyypän tielle.32
Suurten siltojen peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi vasta 1800-luvun lo

pulla. Työt aloitettiin Aron sillan rakentamisella 1891. Perimätiedon mu
kaan rakennusmiehet olivat sahanneet sillan kannatuspalkit liian lyhyik
si, minkä vuoski työnjohtajana toiminut Sameli Anton Hakola oli pannut 
miehet venyttämään hirsiä, toisen toisesta päästä ja toisen toisesta päästä, 
ja kolmannen vielä takomaan keskeltä! Vastineeksi työmiehet sepittivät 
johtajastaan, raittiiksi tunnetusta miehestä, pilkkalaulun:33

Kaksi näin helevetin komiaa seisoo 
Aron kujan suussa.
Hyvältä se maistuu viinaryyppy 
Hakolaasen suussa.

Gran sillan uusimista kiirehdittiin v. 1897, jolloin korjaustoimikuntaan 
valittiin talolliset Herman Aro ja Juha Ikkelä. Jo syyskuussa 1898 hyväk
syttiin myös Kattilakosken sillan rakennussuunnitelmat: silta tehtäisiin 
kivestä kahtena seuraavana talvena, ja aineet hankittaisiin urakalla. Tar
vikkeiden hinnaksi arvioitiin 6 000 markkaa, joka tulisi manttaalinomista- 
jien maksettavaksi. Sillan valmistuttua keväällä v. 1900 sen kokonaishin
naksi laskettiin 13 000 markkaa. Rakennustarpeita — porakiviä — oli kui
tenkin jäänyt yli, ja ne päätettiin käyttää pienempien siltojen tekoon 
”Limpärin kujas” ja "Asplundin ojas” .34

Keturin sillan korjauspäätös tehtiin v. 1902. Entisen puusillan tilalle 
päätettiin rakentaa v. 1906—08 holvisilta kivestä, vaikka holvauksen tie
dettiin tulevan perinteisiä kivisiltoja kalliimmaksi. Samoihin aikoihin 
päätettiin korjata myös Kirkkosilta, "yksinkertaiseksi, mutta lujaksi” .35

Kestikievarit ja hollikyyti

Matkustaminen tapahtui edelleen kestikievarien kyydillä joko majatalon 
omalla tai naapurin hollihevosella. Venäjän vallan alussa Kauhajoen van
hat kestikievarit, Keturi ja Nummijärvi, jatkoivat edelleen toimintaansa, 
vaikka liikenne Nummijärven kautta oli suuresti vähentynyt. Kirkonkylän 
kievari sen sijaan siirtyi Knuuttilasta Panulaan viimeistään syksyllä 1811. 
Tuolloin varamaanmittari Carl Gustaf Bygden haastoi kurikkalaisen kesti- 
kievarinpitäjän Matti Lohiluoman oikeuteen, koska tämä oli antanut Byg- 
denin mielestä liian hitaan kyydin Panulaan. Syyttäjänä toimineen maa- 
viskaali Jakob Inbergin mukaan matka oli kestänyt yli neljä tuntia, sillä hevo
nen ei ollut jaksanut juosta, vaan oli ollut heikko ja laiska. Lohiluo
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ma kielsi hevosensa huonouden — siitä ei ollut aiemmin valitettu — mut
ta tunnusti, ettei kievarissa ollut muita hevosia, koska vuorossa olleet ta
lolliset eivät olleet saapuneet hollikyytiä suorittamaan. Lohiluomaa kui
tenkin sakotettiin.1

Hollikyyti oli talonpojille suuri ajanhukka, sillä se aiheutti paljon tur
haa odottelemista ja vetelehtimistä hollituvassa. Vuonna 1817 päätettiin- 
kin hollikyyti jättää kestikievareiden huoleksi. Korvaukseksi manttaalin- 
omistajat maksoivat kievareille rahaa tai heiniä, v. 1873 49 leiviskää ja 18 
naulaa manttaalilta. Kokonaan talonpojat eivät kuitenkaan kyydityksistä 
vapautuneet: v. 1819 talollinen Jaakko Ala-Pantti sai surmansa ollessaan 
keisari Aleksanteri I:n Suomen vierailulla täyttämässä kyyditysvelvolli- 
suuttaan. Osanottona keisari lahjoitti leskelle ja 11 lapselle 1000 ruplaa 
pankkiseteleitä.2

Jo varhain Ilmajoen suurpitäjässä yleistyi tapa antaa majatalonpito vii
sivuotiskaudeksi vähiten vaativalle pitäjänkokouksen sopivaksi katsomal
le henkilölle. Marraskuussa 1826 tehtiin Kauhajoen kestikievarien pidosta 
sopimukset Nummijärven, Filppulan ja Keturin kievarinisäntien kanssa. 
Palkkioksi kukin sai vähintään 240 leiviskää heiniä ja useita kymmeniä 
riksejä rahaa. Filppulan tilalle majataloksi tuli 1830-luvulla Mattila, jossa 
kievaria pidettiinkin lähes sata vuotta. Vakituisten majatalojen ohella 
vuosisadan alkupuoliskolla oli talvimajatalo ainakin Uurossa Isonjoen tal
vitien varressa.3

Kievarien lisäksi matkustajat yöpyivät ja ruokailivat mielellään tienvar
ren muissakin taloissa. Pappilat olivat vanhastaan majoittaneet kulkijoi
ta, ja tapa jatkui vielä 1800-luvullakin. Säätyläiset taas tunsivat niin voi
makasta yhteenkuuluvuutta ja sukulaisuutta keskenään, että poikkesivat 
helposti läpikulkumatkalla toisiaan tapaamaan. Kun Sakari Topelius hei
näkuussa 1840 matkusti Uudestakaarlepyystä Helsinkiin, hän ensin yöpyi 
Kauhajoella Mattilan kievarissa, josta aamulla jatkoi matkaa Ala-Knuut- 
tilaan. Siellä hänellä oli "Ilmolan täti” , Sakari Topeliuksen sedän leski 
Anna Christina Forsman, joka otti kymmenen hengen ja viiden hevosen 
yllätysvieraat sydämellisesti vastaan: "Ja mitä minun nyt pitää tarjota sa
nomattoman rakkaille ja tervetulleille vieraille?” Täti Forsman tarjosi 
seurueelle aamiaisen, jonka jälkeen vieraiden piti jatkaa matkaa Hämeen- 
metsän kautta kohti etelää. Topelius kumppaneineen ajoi kuitenkin hyvän 
matkaa harhaan, kohti Kristiinaa, ja seurueen oli palattava takaisin kir
kolle, mistä se pääsi oikealle tielle kohti Nummijärveä ja Kanttia.4

Vuosisadan jälkipuoliskolla kestikievari- ja hollikyytirasitusta alettiin 
arvostella entistä enemmän. Vuoden 1883 kyyditysasetuksessa vähäliiken- 
teisimmät kestikievarit muutettiinkin ns. reservimajataloiksi, joista sai 
kyydin kahden tunnin kuluessa kaksinkertaista maksua vastaan. Muuten
kin kyytimaksuja korotettiin. Viimeistään noihin aikoihin hiljeni Nummi
järven pari sataa vuotta palvellut majatalo. Kauhajoelle jäi kievarit vain 
Päntäneelle ja Aronkylään. Päntäneen kestikievari oli pääasiassa Keturin 
ja Rahkolan taloissa, mutta välillä myös Heikki Nirvassa, josta se 1880-
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luvulla siirtyi Malakias Rahkolaan. Vuonna 1894 sai majatalonoikeudet 
viisivuotiskaudeksi 1896—1900 haltuunsa Ala-Keturin talo, ja v. 1901—05 
kestikievaria isännöi 200 markan vuosipalkkiolla Sameli Samelinpoika 
Mäki-Keturi. Seuraavan viisivuotiskauden 1906—10 Päntäneen kievaria 
piti Tuomas Malakiaanpoika Rahkola. Vuonna 1911 sai majatalonoikeu
det Jaakko Keski-Rahkola 275 markan vuosikorvausta vastaan. Keski- 
Rahkolassa kestikievari pysyikin yli kaksikymmentä vuotta.

Aron majatalo pysyi Mattilan talossa, vaikka kievarin pitäjät vaihtui- 
vatkin useita kertoja. 1800-luvun jälkipuoliskolla majataloa isännöivät 
mm. Jaakko Silta-Mattila, kauppias O. E. Roselius ja Jaakko (Keski-)Mat- 
tila. 1880-luvulla kievaria piti Aleksanteri Ala-Mattila. Vuonna 1894 
alimman tarjouksen teki kauppias O. E. Roselius, mutta kuntakokous an
toi kievarinpidon Jaakko Juhonpoika Ikkelälle. Matti Jaakonpoika Keski- 
Mattila tarjoutui vuoden 1901 alusta pitämään kievaria seuraavat viisi 
vuotta 300 markalla vuodessa ja sai oikeudet, sillä Jaakko Juhonpoika Ik- 
kelä oli vaatinut 310 markkaa vuodessa.

Viiden vuoden kuluttua samat talolliset kilpailivat jälleen kievarinpi- 
dosta. Uusien taksojen mukaisessa huutokaupassa 9.12.1904 vaati Matti 
Keski-Mattila 300 markkaa kievarista, 250 markkaa vakinaisesta kyydin- 
pidosta ja samoin 250 markkaa ylimääräisestä kyydinpidosta, mutta mo
lemmista yhteensä vain 455 markkaa ja kaikesta kestikievarinpidosta 705 
markkaa vuodessa. Jaakko Ikkelä teki 5 markkaa halvemman tarjouksen, 
mutta siitä huolimatta huutokauppakokous antoi kievarinpidon Matti Jaa
konpoika Keski-Mattilalle. Kuntakokous puolestaan valitsi halvemman 
tarjouksen, mutta kuvernööri vahvisti huutokauppakokouksen päätöksen 
vuosiksi 1906—1910. Vuonna 1910 kievarinpidon sai huutokaupassa Matti 
Keski-Mattila. Kuntakokous kuitenkin valitsi Antti Kasari-Aron, kunnes 
kuvernööri vahvisti kievarinpidon 450 markan vuosimaksusta Matti Jaa
konpoika Keski-Mattilalle. Vuodesta 1915 lähtien kestikievaria piti Jaak
ko Korpi-Aro.5

Vuoden 1883 kestikievarilain jälkeen majatalojen asemaa, oikeuksia ja 
velvollisuuksia muutettiin useilla säädöksillä. Vuonna 1888 annetulla ase
tuksella hollikyyti lakkautettiin lopullisesti ja ylimääräiset kuljetukset 
siirtyivät kestikievareille, kuten käytäntö oli ollut jo aikaisemminkin. Kie
varien vanha etuoikeus, oluen myynti, lakkautettiin vuoden 1896 alusta 
lukien. Vuodesta 1904 lähtien kauhajokelaiset joutuivat maksamaan Mat
tilan ja Keturin majatalojen lisäksi myös 2/3 Jalasjärven Ponsimaan kesti
kievarin kustannuksista. Kuvernöörin päätös ei ollut lainkaan kauhajoke
laisten mieleen, mutta ei siitä valitustakaan lopulta tehty.6

Vuoden 1916 alusta lukien kyytilaitosta uudistettiin siten, että jokainen 
nimismiespiiri muodosti oman kyytilahkon, jonka sisällä kustannukset ja
ettiin manttaalien mukaan. Kyytivelvollisuus jäi kestikievareille, joille an
nettiin nyt entistä tarkemmat määräykset. Päntäneen Rahkolan majatalon 
piti tehdä 365 kyytiä vuodessa, varsinaisia kyytejä yksi vuorokaudessa sa
moin ylimääräisiä. Kyyditystä varten oli oltava yksi hevonen. Vuosina
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1911—13 Rahkolasta oli tehty keskimäärin 182 kyytiä vuodessa, joten uu
si määräys velvoitti tarvittaessa kaksinkertaistamaan ajokerrat. Rahkolas
ta matkustajia piti kuljettaa Isonjoen Vanhankylän Penttilään, jonne oli
18,5 kilometriä, Mattilaan 14,6 kilometriä sekä 24,4 kilometrin matka Ka
rijoen Saaranluomaan.

Vastaavasti Mattilan kievarista piti vuoden 1916 määräysten mukaan 
tehdä 730 kyytiä vuodessa, kaksi varsinaista ja kaksi ylimääräistä vuoro
kaudessa. Kyydityksiin tarvittiin kaksi hevosta. Vuosina 1911—13 Matti
lasta oli tehty keskimäärin 613 kyytiä vuodessa. Kyytejä tehtiin 14,6 kilo
metriä Rahkolaan, 26,6 kilometriä Teuvan Seppään ja 25 kilometriä Kuri
kan Reinikkaan. Edelleen määrättiin, että varsinkin matkustajajunien saa
puessa oli Mattilasta oltava valmiina kyytiin. Molemmissa kestikievareis
sa piti matkustajia varten olla kaksi siistiä, lämmintä ja tarpeellisilla ”ta- 
louskapineilla hyvin varustettua” huonetta sekä talli ja ulkohuoneet. 
Myös ns. urakkamiehiä varten piti olla huone ja varusteet.7

Vuonna 1918 annettiin jälleen uusi kyytilaki ja seuraavina vuosina ase
tukset ja maaherran määräykset. Niiden perusteella Kauhajoella oli vuo
desta 1920 kolme vuotta eteenpäin kestikievarit Arossa ja Päntäneellä se
kä Juonessa ja Nummijärvellä. Lisäksi perustettiin kyytiasemat hevosen 
vaihtoa varten Havuseen, Perä-Hyyppään ja Uuroon.8

Rautatie

Rautatien saaminen Pohjanmaalle tuli ensi kerran esille jo vuoden 1863— 
64 valtiopäivillä, mutta suunnitelma ei saanut riittävästi kannatusta. II-
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majoen—Kauhajoen suunnalla ratahanke herätti kuitenkin jatkuvasti 
kiinnostusta ja toimintaa Pohjanmaan radan saamiseksi kulkemaan Suu- 
pohjan kautta. Vuoden 1867 valtiopäiville Suur-Ilmajoki evästi valtiopäi- 
vämies Iisakki Hannukselan puhumaan rautatiemäärärahojen puolesta, 
mutta nälkävuonna valtiopäivillä oli kiireellisempiäkin asioita hoidettava
naan, ja määrärahat jäivät saamatta.1

Vuonna 1870 Ilmajoen Maamiesseura otti rautatien rakentamisen perus
teelliseen käsittelyyn ja hankki suunnitelmalle myös kappeliseurakuntien 
kannatuksen. Kauhajoki yhtyi kuntakokouksessaan 9.1.1871 ilmajokelais
ten yritykseen: kokouksen "yleinen toivo oli, että jos rautatie rakenne
taan, se tulisi Hämeenkangasta Kankaanpään läpi Kauhajoelle, Kurikan 
läpi Ilmajoelle” . Ehdotettu suunta olisi edullisin, koska rata kulkisi asut
tujen alueiden läpi tasaisimpia maita pitkin ja radalta olisi lyhyet matkat 
rannikon kaupunkeihin Poriin, Kristiinaan, Kaskisiin ja Nikolainkaupun- 
kiin. Jos taas rata vietäisiin, kuten oli suunniteltu, Maanselkää pitkin Par
kano—Jalasjärvi-reittiä, se ei yhtä hyvin hyödyttäisi rannikkoa. Edelleen 
kauhajokelaiset lupasivat Ilmajoen esimerkkiä seuraten: ”Jos maam
me hallitus ottaisi asiaksi tutkimuslinjan avaamisen Kauhajoen pitäjän lä
pi, niin Kauhajoen kunnan asukkaat antaisivat kaiken työväen ilmaiseksi, 
sen linian avaamiseen niin kauvaksi kuin se työ Kauhajoen piirin sisällä 
kestäis, ja jos sitten rautatie päätettäisiin Kauhajoen maiden läpi tehtä
väksi, niin kuntalaiset antaisivat ilmaiseksi kaiken sen maan, mitä rauta
tien alaksi Kauhajoen piirin sisällä tarvittaisiin.” — Muussa tapauksessa 
kauhajokelaiset eivät maksaisi mitään!2

Valtiopäivillä 1872 Pohjanmaan ratahankkeessa ei kuitenkaan päästy 
eteenpäin, ja siksi Ilmajoella pidettiin asiasta pitäjänkokous 10.8.1873. 
Kauhajokea edustivat C. W. von Schantz ja Aapeli Toivakka, jotka kunta
kokous saatteli matkaan lupauksin, että Kauhajoki antaa rataa varten 
maan ilmaiseksi, mutta ei maksa muille pitäjille korvauksia. Ilmaista työ
voimaa sen sijaan ei enää uskallettu luvata.3 Kauhajoella toiveet rautatien 
saamisesta olivatkin korkealla, kun varanimismies M. af Enehjelm kuulut
ti 13.7.1873 maaherran ilmoittaneen, ”että rautatielinjaa aletaan käymään 
14. heinäkuuta Hyypän kylässä — linjaajat saavat vapaan kortteerin ja 
kyytihevosen” . Pari viikkoa myöhemmin nimismies kuulutti koolle ko
kouksen heti kirkonmenojen jälkeen käsittelemään rautatietä: ”----------
minun pyyntöni olis, että Isännät mieslukuisesti olisivat läsnä, sillä se 
asia on niin painava ja meidän paikkaisille sittenkin, että harvoin sellais
ta asiaa meidän tulee tutkia ja päättää” .4

Kauhajokelaisten suuret odotukset valuivat kuitenkin hukkaan, kun 
valtiovalta v. 1877—78 valtiopäivillä päätti rakentaa Pohjanmaan radan 
sisämaan kautta. Radan vihkiäiset pidettiin syyskuun 29. päivänä 1883. 
Mutta jo ennen Pohjanmaan radan valmistumista otti kristiinalainen 
kauppaneuvos C. A. Carlström puheeksi Suupohjan radan rakentamisen 
Seinäjoelta Kristiinaan. Kauhajoella suunnitelmasta puhuttiin ensi kerran 
kuntakokouksessa 27.12.1884, jolloin jo tiedettiin, että Kristiinan valtiopäi-
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väedustaja J. Lund aikoo ottaa asian esille seuraavilla valtiopäivillä. Kos
ka rata kulkisi "luultavasti Kauhajoen kautta” , lupasi kunta sitä varten 
viljelemättömän maan ilmaiseksi, mutta viljellystä perittäisiin arvion mu
kainen korvaus.5

Suupohjan ratahankkeen käsittely jatkui valtiopäivillä v. 1888, jolloin 
C. A. Carlström anoi tutkimuksen suorittamista sopivan ratasuunnan löy
tämiseksi. Radan rakentamista perusteltiin taloudellisilla näkökohdilla: 
"seutu, jonka läpi tämä rautatie on ehdotettu rakennettavaksi on niin 
kuin kartasta näkyy kaikkein viljavimpia Suupohjassa ja koko maassam
me. Ilmajoki on tuttu yli Suomen, Kurikka, Kauhajoki, Lapväärtti niin 
ikään.” Mutta tälläkin kertaa hanke raukesi.6

Suunnitelmaa ei kuitenkaan haudattu, eikä suuriakaan uhrauksia pelät
ty. Vuonna 1890 Kauhajoen kuntakokous lupasi maksaa rautatiehallituk
selle 40 markkaa manttaalilta kymmenen vuoden ajan siitä, kun rautatie
tä aletaan rakentaa, jos se tulee Kauhajoen kautta. Kauhajoella oli tuol
loin 32 13/16 manttaalia, joten koko luvattu summa oli 13 125 markkaa; 
se oli pitkästi toista markkaa asukasta kohti. Muutaman viikon kuluttua 
isännät säikähtivätkin avokätisyyttään ja peruivat lupauksensa.1

Rautatiestä keskusteltiin jatkuvasti mm. Ilmajoen maamiesseurassa, 
kunnes 17.2.1896 pidettiin Mattilan kestikievarissa radanvarsikuntien yh
teinen kokous, jossa Kauhajoen edustajina olivat talolliset Aapeli Toivak
ka, Juha Ikkelä, Otto Marttila, Herman Pukkila ja J. H. Siltanen. Radan
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suunnaksi ehdotettiin linjaa Seinäjoki—Ilmajoki—Kurikka—Kauhajoki, 
josta edelleen Isonjoen tai Honkajoen kautta Kankaanpää—Pomarkku— 
Noormarkku—Pori. Kauhajoelta lähtisi lisäksi haararata Kristiinaan tai 
Kaskisiin. Lopuksi kokous valitsi komitean viemään hanketta eteenpäin. 
Suupohjan kuntien yhteisesiintyminen nostatti Kauhajoella taas innostus
ta niin, että kuntakokous päätti 20.4.1896 kerätä 20 penniä veroäyriltä ra- 
tasuunnan tutkimiseksi. Mutta kun jo kahden kuukauden kuluttua olisi 
tarvittu lisää rahaa, sitä ei enää annettu!8

Seuraava suuri ratakokous pidettiin Kristiinassa 21.—22.6.1898. Siellä 
radan kulkusuunnaksi määriteltiin Seinäjoki—Ilmajoki, sieltä joen itä
puolta Kurikkaan, Kauhajoen Aronkylään, kirkolle ja Päntäneelle, mistä 
Karijoen kautta Kristiinaan. Suunnitelmaan kuului nytkin haararata, jo
ka olisi kulkenut Kauhajoelta Honkajoen kautta Kankaanpäähän ja Porin 
radalle.9

Kokouksen jälkeen ratasuunnasta keskusteltiin innokkaasti niin Kauha
joella kuin muuallakin. Mutta kun radan rakentaminen otettiin käsiteltä
väksi valtiopäivillä v. 1900, oli sen suunta vielä tarkasti määrittelemättä. 
Valtion rautatiekomitea puolestaan ehdotti kapearaiteisen radan rakenta
mista Seinäjoelta Porin radalle sekä Kristiinaan tai Kaskisiin. Kauhajoke
laiset yhdessä koko Ilmajoen tuomiokunnan kanssa pitivät kapearaiteista 
rataa lähinnä loukkauksena ja vaativat 20.7.1900 pidetyssä kokouksessa 
normaaliraiteisen radan rakentamista. Terveiset päättäjille lähetettiin Il
majoen maamiesseuran lähetystön myötä. Omassa kokouksessaan kauha
jokelaiset olivat luvanneet vastata niistä maksuista, jotka menevät yli sen 
määrän, mitä pakkoluovutuslautakunta on luovutettavasta maasta ym. 
määrännyt, jos rata kymmenen vuoden kuluessa saadaan edes osaksi ra
kennettua. Keisari ei vahvistanutkaan valtiopäivien päätöstä kapearaitei
sesta radasta, koska sen pääteasema oli vielä määräämättä.10

Suupohjan ratahankkeen kaatuminen — jälleen kerran — nostatti esille 
yksityisen rautatien rakentamisen. Suunnitelma kuitenkin hylättiin liian 
kalliina sen jälkeen, kun sen innokkaimmatkin kannattajat oli saatu va
kuuttuneiksi, että rata-asia etenee myös valtiopäivillä. Kesällä 1902 pan- 
tiinkin taas lähetystö Helsinkiin "anomaan armollista esitystä ensi valtiopäi
ville rautatien rakentamisesta Seinäjoki—Kaskinen’’. Kauhajokea lähetys
tössä edusti F. S. Risku.11

Kesti vielä kolmatta vuotta ennen kuin mitään ratkaisevaa tapahtui. Ai
ka käytettiin keskusteluihin radan kulkusuunnasta. Varsinkin teuvalaiset 
pelkäsivät jäävänsä kokonaan ilman rautatietä. Vihdoin v. 1904 uusi ken
raalikuvernööri Obolenski teki pitkän kiertomatkan eri puolille Suomea 
ja poikkesi myös Seinäjoelle. Siellä Ilmajoen maamiesseuran lähetystö pi
ti hänelle perusteellisen esitelmän Suupohjan radan tarpeellisuudesta. 
Kenraalikuvernööri lupasi tehdä parhaansa, eikä hänen lupauksensa jää
nytkään pelkäksi kohteliaisuudeksi. Vuoden 1904—05 valtiopäivillä Kris
tiinan edustaja C. A. Carlström otti rata-asian esille. Samaan aikaan 
23.12.1904 maakunnan miehet kokoontuivat Kauhajoen nuorisoseuralle
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R a u ta t ie n  tu lo ju h la a n  K a in a s to n  a s e m a lle  k e r ä ä n ty i  k e s ä l lä  1911 su u r i  v ä 
k i jo u k k o .  A s e m a n s e u tu  o li  k o r i s t e l tu  k ö y n n ö k s in  ja  lip u in . K e i jo  J a a k o la n  
k o k .

miettimään tilannetta. Kauhajokelaiset itse taas pohtivat kuntakokoukses
saan, miten radan kustannuksiin lopulta osallistuttaisiin, kun sen rakenta
miseen vihdoin näkyi päästävän. Päätökseksi tuli, että koska suuria sum
mia, jotka jotakin auttaisivat, ei voida luovuttaa, ei sitouduta mihinkään; 
viitataan vain v. 1902 tehtyyn päätökseen!

Valtiopäivät 1904—05 eivät kuitenkaan saaneet aikaan radan rakennus- 
päätöstä, vaan sen tekeminen siirtyi ylimääräisille valtiopäiville 1905—06. 
Sitä ennen kauhajokelaiset vielä kerran säikähtivät rautatiensä puolesta. 
Vuoden vaihteessa 1906 oli lehdissä luetteloita rakennettaviksi aiotuista 
radoista eikä niissä ollut Suupohjan rataa. Ilmajoen seudulta lähti taas lä
hetystö Helsinkiin. Ratahanke otettiinkin käsiteltäväksi vielä samoilla val
tiopäivillä, ja siitä tehtiin myönteinen päätös. Keisari antoi armollisen 
määräyksen rautatien rakentamisesta Seinäjoelta Kaskisiin 11.12.1906.12

Rakentamispäätöksen varmistuttua tehtiin tarkat kustannuslaskelmat 
ja linjattiin rata. Se oli päätetty rakentaa Teuvan kautta Kristiinaan ja 
Kaskisiin. Kauhajoella jännättiinkin nyt, mistä rautatie täällä kulkisi. 
Sen haluttiin tulevan kirkolle ja kaartavan nykyistä Aninkujan vartta jyr
kästi Kainastolle ja Teuvalle. Toisessa vaihtoehdossa tyydyttiin siihen, et
tä rata kaartaisi Teuvalle jo Aronkylästä. Rautatieviranomaiset taas halu
sivat radan monen kunnan alueelle, mutta vähin kustannuksin. Kirkonky
län kautta tehtäessä rataa varten olisi pitänyt rakentaa useita siltoja, ja 
niin lopulta päädyttiin tuomaan rata vain Aronkylään asti. Vaikka kir
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konkylä jäikin ilman rautatietä, voivat kauhajokelaiset olla neuvottelijoi
hinsa, lähinnä F. S. Riskuun, tyytyväisiä, sillä rautatieviranomaisilla lie
nee ollut suunnitelmat myös radan tekemisestä suoraan Harjankylästä 
Teuvalle. ”Riskun väärällä” rata saatiin kuitenkin lähemmäksi pitäjän 
keskustaa.13

Rakennussuunnitelmat valmistuivat v. 1909, ja työt päästiin aloitta
maan saman vuoden lokakuussa. Rakentaminen sujui nopeasti, ja kahden 
vuoden kuluttua rata oli Teuvan Perälään asti valmis. Jo 25. syyskuuta 
1911 valittiin lähetystö, jossa Kauhajokea edusti Jaakko Yli-Havunen, 
esittämään rautatiehallitukselle väliaikaisen liikenteen aloittamista val
miilla rataosalla marraskuun alusta alkaen. Erityisesti tavaraliikenteen 
aloittamista kiirehdittiin. Rautatiehallitus vastasi pyyntöön myönteisesti, 
ja ensimmäisen junan tuloa voitiin Kauhajoella juhlia 1. marraskuuta 
1911. Tervetuliaiskahvia keitettiin 50 litran kuparikattilalla.

Rataa liikennöi aluksi yksi juna päivässä, mitä suupohjalaiset eivät pi
täneet riittävänä. Kauhajokelaiset eivät kuitenkaan halunneet kiirehtiä 
toista junaa, vaan päättivät odottaa radan lopullista valmistumista, jol
loin lisää junavuoroja tulisi muutenkin. Elokuussa 1912 valittiinkin Jaak
ko Yli-Havunen edustamaan Kauhajokea lähetystöön, joka matkasi rauta
tiehallituksen puheille kiirehtimään varsinaisen liikenteen aloittamista 
heti, kun se olisi mahdollista. Rata Kristiinaan ja Kaskisiin valmistui ke
sällä 1913, ja se avattiin virallisesti liikenteelle elokuun 1. päivänä. Toista 
junavuoroa ei kuitenkaan heti tullut.14

Suupohja oli 40 vuoden yrittämisen jälkeen saanut rautatien. Mitä se 
merkitsi Kauhajoelle? Jo Pohjanmaan radan valmistuminen v. 1883 oli 
suunnannut kauhajokelaisten puu- ja lankkukuormia kohti Ilmajoen Mu- 
nakan rautatieasemaa, jossa tavarat lastattiin Vaasaan meneviin juniin.15 
Kristiina säilytti silti asemansa Kauhajoen tärkeimpänä kauppakaupunki
na, mutta sen porvaristolla oli täysi syy huoleen, joka näkyi heidän väsy
mättömänä taistelunaan Suupohjan radan puolesta. Kun radan rakenta
miseen vihdoin v. 1909 päästiin, toi työmaa Kauhajoelle vierasta väkeä, 
joka osallistui innokkaasti mm. työväenliikkeen toimintaan. Etenkin Har
jankylän työväenyhdistys sai rautatieläisiltä suuren maailman mallia, 
vaikka he toisaalta pysyttelivätkin paljolti omissa oloissaan.16

Selvimmin rautatien merkitys näkyi talouselämässä. Tervan ja puutava
ran kuljetukset suuntautuivat Aronkylään Mattilan asemalle, jossa ne las
tattiin Kristiinan ja Kaskisten juniin. Kylään perustettiin myös uusia 
kauppoja. Kauhajoen Saha rakensi laitoksensa radan varteen v. 1917, sa
moin eräät muut yritykset. Kauhajoen toinen rautatieasema Kainastolla 
vilkastutti niin ikään kylän elämää ja kohosi sen keskipisteeksi. Jo pelkäs
tään se, että rautatiet tarvitsivat runsaasti henkilökuntaa, toi asemanseu
duille uusia ihmisiä ja uudenlaisia elämänmuotoja. Rata työllisti myös 
oman paikkakunnan väestöä. Yhteydet rannikolle ja Seinäjoen suuntaan 
olivat rautatien myötä merkittävästi parantuneet, mikä kaikin puolin lä
hensi hyvässä kasvuvauhdissa olevaa Kauhajokea maakunnan keskuksiin.
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Tietoliikenne

Posti

Ruotsin vallan aikana yksityinen posti kulki Kauhajoelle matkustajien 
mukana kestikievarista toiseen. Kihlakunnan ja kirkon posti tuotiin ni
mismiehen talosta ja kirkkoherran pappilasta Kauhajoelle Emä-Ilmajoen pos
tinkantajan laukussa. Vuodesta 1860 alkaen myös Ilmajoen kappelit 
osallistuivat postinkantoon siten, että puolet kustannuksista otettiin kih
lakunnan sakkorahoista.1 Vuonna 1870 Kauhajoen varanimismies M. af 
Enehjelm maksoi 20 markkaa Kaskisten postimestarille, kun tämä pani 
kruununpostin mukaan myös Kauhajoelle tulevan yksityisen postin. Näin 
kaikki posti, kirjeet ja lehdetkin, tulivat Kaskisista samassa kruununni- 
mismiehen laukussa Mattilaan. Samoin kauhajokelaiset voivat lähettää 
kirjeensä nimismiehen postilaukussa. Tästä hyvästä kunta lupasi maksaa 
majuri af Enehjelmille 10 markkaa postilaukun kustannuksista.2

Näillä järjestelyillä posti kulki lähimmät kymmenen vuotta. Vuonna 
1878 päätettiin seurakunnan kaksi postilaukkua kuljettaa Kristiinan pos
titoimiston kautta ja maksaa kunnan kassasta 30 markkaa kaupungin pos
timestarille. Seuraavana vuonna järjestettiin kihlakunnan postin kanto 
Kauhajoelta eteenpäin kerran viikossa Kurikkaan ja Teuvan nimismiehen- 
taloon. 1880-luvun alussa Kauhajoki maksoi Kristiinan postimestarille 
virkapostin mukana kulkevien yksityisten kirjeiden ja lehtien "laukkuun 
panosta” 20 markkaa ja Kaskisten postimestarille 10 markkaa.

Postinkantajina toimivat Mattilan nimismiehentalon ja pappilan välillä 
mm. Matti Wäkkäri, J. J. Rosenlund, Aleksanteri Mattila, O. E. Roselius 
ja Jaakko Silta-Mattila. Palkkio vaihteli 10 markasta 37 markkaan lauk
kujen määrän ja matkan pituuden mukaan. Teuvalle ja Kurikkaan ajoivat 
postia ensin Herman Yrjänäinen ja Matti Alander, sitten J. J. Rosenlund 
ja Nestori Keski-Mattila. Sanomalehtitilauksia välitti lukkari E. J. Valde- 
man. Vuonna 1873 Kauhajoelle tilattiin seitsemän kappaletta Suomen Jul
kisia Sanomia ja yksi Helsingfors Dagblad, joka tuli tasan kappalainen 
Frans Henrik Hällforsille, kunnallisneuvos Carl Wilhelm von Schantzille, 
kauppias Johan Schmaltzille, tilanomistaja Carl Rudolf Carleniukselle, ti
lanomistaja August Blombergille ja tilanomistaja Johan Frösenille. Vii
meinen lukija sai lehden noin kaksi viikkoa vanhana.3

Oman postitoimiston anominen oli esillä Kauhajoen kuntakokouksessa 
ensimmäisen kerran 29.4.1878, mutta asia lykättiin toistaiseksi. Seuraa- 
van vuoden tammikuussa kuntakokous sitten päätti anoa postikonttoria 
ja tarjosi sille vapaat huoneet, valon ja lämmön. Ilmajoki ehti kuitenkin 
Kauhajoen edelle ja sai postitoimiston v. 1881. Kauhajokelaiset kieltäytyi
vät aluksi osallistumasta sen kustannuksiin, koska siitä ei ollut heidän 
mielestään "mitään hyötyä” , mutta joutuivat antamaan periksi. Loka
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kuun 1. päivänä 1883 kauhajokelaisten omatkin anomukset tuottivat tu
loksen ja Kauhajoki sai postiaseman. Vuoden 1889 alusta alkaen se koro
tettiin II luokan postitoimistoksi ja 1.7.1892 I luokan toimistoksi. Posti- 
asemaa ja sitten postitoimistoa hoiti kanttori E. J. Valdeman vuoteen 
1911 saakka, jolloin kirkonkylän postin hoitajaksi tuli neiti Tekla Pohjois- 
vaara.4

Ensimmäisen luokan postitoimiston saaminen olikin tarpeen, sillä v. 
1900 Kauhajoelle tilattiin jo yli 300 lehteä. Vaasan läänin kuvernöörille 
annetun ilmoituksen mukaan kotimaisia sanomalehtiä tuli seuraavasti: 17 
erilaista valtiollista sanomalehteä yhteensä 248 kpl, 5 hengellistä lehteä 
10 kpl ja 12 erilaista tieteellistä lehteä 30 kpl. Tämän tarkempia tietoja 
postinhoitaja E. J. Valdeman ja nimismies F. O. Sundberg eivät "pysty
neet” antamaan: elettiin ensimmäisiä sortovuosia. Ulkomaalaisista lehdis
tä sen sijaan ilmoitettiin tiedot yksin kappalein. Kauhajoelle tilattiin mm. 
2 kpl kuudesti viikossa ilmestyvää Stockholms Tidningiä ja 4 kpl kerran 
kuukaudessa ilmestyvää Svensk Damtidningiä sekä 1 kpl kahdesti viikos
sa ilmestyvää Aftonbladetia. Useimmat ulkomaalaiset lehdet olivatkin 
ruotsalaisia, mutta joukkoon sopi myös yksi norjalainen ja pari saksalais
ta, Galwer Missionsblatt ja Illustrierte Welt, yksi kumpaakin. Kaikkiaan 
ulkomaalaisia lehtiä tuli 18 kpl, joiden tilaukset jakaantuivat 12 eri leh
teen.5

K a u h a jo e n  p o s t i n  h e n k i lö k u n ta  ja  p o s t i to im is to n a  t o im in e e n  U u d en -  
K o k o n  ta lo n  v ä k e ä  n o in  v . 1917 . Ä ä r im m ä is e n ä  o ik . p o s t in h o i ta ja  T ek la  
P o h jo is v a a r a , i s tu v is ta  n a is is ta  k e s k im m ä in e n  o n  p o s t iv ir k a i l i ja  A l l i  J ää s
k e lä in e n . K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Kauhajoen saatua I luokan postitoimiston oikeudet v. 1892 kulki posti 
kuusi kertaa viikossa ja 1900-luvun puolella jo seitsemän kertaa viikossa. 
Kauhajoki olikin nopeasti kohonnut Suupohjan postiliikenteen keskuksek
si. Sen kautta kulki posti Ilmajoen ja Jalasjärven lisäksi Teuvan ja Kari- 
joen kautta Kristiinaan. Kauhajoki puolestaan otti vastaan eteläisen Suu- 
pohjan postin ohella myös osan Pohjois-Satakunnan postista. Oman lisän
sä postin toimintaan antoi samoihin aikoihin alkanut postipankin toimin
ta. Vuonna 1888 kuntakokous valitsi postisäästömerkkien myyjiksi Aapeli 
Toivakan, Juha Ikkelän, J. H. Siltasen ja Matti Kivisen.6

Kauhajoen kirkonkylän alueella posti toimi hyvin jo 1880-luvulla, mut
ta muissa kylissä ei ollut minkäänlaista järjestettyä postinkuljetusta. Niin
pä Päntäneen läpi tuotiin posti Kristiinasta Kauhajoelle kolmasti viikos
sa, mutta kyläläisten oli itse palkattava poika hakemaan Päntäneen posti 
kirkolta. Vasta v. 1897 Päntäne sai oman postipysäkin, jota aluksi hoiti 
opettaja Filip Korpi. Toukokuun 12. päivänä 1901 päntäneläiset pitivät 
opettaja Leppäsen johdolla kokouksen, jossa päättivät anoa postipysäkin 
muuttamista postiasemaksi. Tuloksena oli postiaseman avaaminen Päntä
neen koululla 1. tammikuuta 1902. Postin hoitajaksi valittiin Johannes 
Leppänen. Heinäkuun alusta 1904 postiasema muutettiin II luokan kont
toriksi, jonne Akseli Ollila toi postin Kristiinasta kolmasti viikossa ilta
yöllä. Aamulla klo 6 lähtivät postinkantajat Konstantin Pentilä ja Tuo
mas Rinta-Kyyny vuorotellen viemään Kristiinan, Karijoen, Lapväärtin ja 
Päntäneen postilaukut Kauhajoen postitoimistoon. Tämä järjestelmä 
toimi vuoteen 1911, jolloin postiliikenne siirtyi Suupohjan radalle ja 
maantieposti Kauhajoen ja Kristiinan välillä lopetettiin.7

Postinkuljetuksen siirtyessä rautateille tuli postitoimiston avaaminen 
Kauhajoen asemalle välttämättömäksi. Marraskuun 15. päivänä 1911, 
vain kaksi viikkoa junaliikenteen alkamisen jälkeen, avattiinkin aseman 
II luokan postitoimisto. Sen hoitajaksi tuli vt. asemapäällikkö Rautalin. 
Kesäkuun alussa 1914 toimisto muutettiin I luokan postitoimistoksi, jota 
hoiti asemapäällikkö Fredrik Lagerstam. Kainaston asema sai niin ikään 
II luokan postitoimiston kesäkuun alusta 1912 alkaen. Sitä hoiti asema- 
päällikkö Gustaf Sakki.8

Postitoimistoja täydensivät vuodesta 1901 alkaen Aron ja Harjan posti- 
pysäkit. Ensimmäinen maalaiskirjeenkantolinja avattiin Kauhajoen kir
kolta Hyyppään v. 1900, kymmenen vuotta maalaiskirjeenkannon perusta
misen jälkeen. Nummikoskelle kannettiin posti kahdesti viikossa vuodesta 
1904 lähtien. Ikkeläjärvi sai kantopostin v. 1908 ja Kantokylä 1910, jol
loin myös Hyypän linjaa jatkettiin Juonen meijeriltä Vakkuriin. Seuraava- 
na vuonna avattiin linja Heikkilänkylään. Kauhajoen aseman postitoimis
tosta perustettiin kantolinjat Luoman- ja Valkamankyliin sekä Aron- ja 
Harjankyliin. Vuodesta 1911 lähtien kannettiin Kainastolta postia kolmas
ti viikossa Hangaskylän kautta Teuvan Norinkylään sekä Piikkilänkylään 
ja Lylykylään. Päntäneen toimistosta vietiin postia vuodesta 1911 alkaen 
Uuroon, 1919 alkaen Nirvaan sekä Puskankylään ja Möykkykylään vuo
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desta 1920.9
Kauhajoen postiliikenteessä oli parissakymmenessä vuodessa tapahtu

nut valtava kehitys. Kun v. 1900 oli vain kirkonkylässä postitoimisto ja 
Päntäneellä pysäkki, niin v. 1920 oli toimistoja neljä ja kaikkiaan 15 maa- 
laiskirjeenkantolinjaa, jotka ulottuivat kaukaisimpiin kyliin asti.

Puhelin

Kauhajoen ensimmäisen telefoonin hankki kauppias O. E. Roselius v. 
1889. Hän kuuluukin maaseudun puhelinrakentajien etujoukkoon maas
samme. Roselius rakennutti Kauhajoelle keskusaseman ja sieltä johdon 
Keturinkylän peltojen poikki Kristiinaan sekä väliasemat Lapväärtiin ja 
Karijoelle.10

Vähän myöhemmin Carl Wilhelm von Schantz rakennutti Päntäneen 
kautta toisen, maantietä seurailevan puhelinlinjan Kristiinaan. V. 1891 
von Schantzilla oli yhteys Uudenkaarlepyyn Kuddnäsiin. Sinne oli Kristii
nan kautta matkaa 37 peninkulmaa ja 11 väliasemaa, mutta kuuluvuus 
oli hyvä: soittajan tunsi äänestä! Päntäneen ensimmäiset puhelimet olivat 
kauppias Peltosella ja kauppias Knuuttilalla. Puhelimenomistajat muo
dostivat osakeyhtiön, joka suunnitteli jo v. 1899 Kauhajoen ja Etelä-Poh
janmaan puhelinosakeyhtiön linjojen yhdistämistä. Hanke toteutui v. 
1901, jolloin kauhajokelaiset rakensivat oman linjansa Kurikan rajalle, 
missä se liitettiin Etelä-Pohjanmaan Telefooni-Osakeyhtiön linjaan. Kau
hajoki jäi kuitenkin omaksi yhtiökseen.11

Helmikuun 17. päivänä 1908 puhelinosakeyhtiön jäsenet perustivat 
Kauhajoen puhelinosuuskunta r.l:n. Sen tuli toimia yhteistyössä Etelä- 
Pohjanmaan ja muiden puhelinverkkojen kanssa. Osuuskunnan ensimmäi
seen hallitukseen kuuluivat kauppiaat Aleksi Grönvall, F. S. Risku ja Hu
go Schmaltz sekä opettaja K. Fr. Järvilehto ja konstaapeli Antti Hirvelä. 
Säännöissään osuuskunta lupasi "kustantaa ja kunnossa pitää yhteisillä 
varoillaan jokaisen jäsenensä puhelinjohdon korkeintaan kuusi kilometriä 
keskusasemalta” . Kauempana asuvien oli kustannettava yli menevältä 
osalta johdot itse. Kun jäsenmaksu oli vain 100 markkaa, huomasi halli
tus pian, ettei se riittänyt 6 kilometrin linjan rakentamiseen, ja lyhensi 
oman osuutensa kolmeksi kilometriksi.

Puhelinosuuskunnalla oli ensimmäisenä toimintavuotena 1908 kol
me keskusasemaa kirkolla, Päntäneellä ja Harjassa sekä 34 jäsentä. Vuon
na 1913 kirkolla oli jo 55 puhelinta, Harjassa 15 ja Päntäneellä kymme
nen. Kainastolle ja Hyyppään rakennettiin keskukset v. 1919.12 Puhelimel
la voi soittaa Kristiinan ja Kurikan kautta. Vapaussodan aikana rakennet
tiin lisäksi huoltoyhteyksiä varten linja Hyypän ja Honkajoen kautta 
Ikaalisiin.13
Puhelimen käyttäjille, keskusasemien hoitajille ja osuuskunnan halli-
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M a ri L a iti la  o .s . K ir v e s o ja  t o i 
m i K a u h a jä r v e n  p u h e l in k e s k u k 
s e n  h o ita ja n a  1 9 2 0 -lu v u lla . K e i 
j o  J a a k o la n  k o k .

tukselle laadittiin omat toimintaohjeet. Keskusaseman hoitajien tuli esiin
tyä kohteliaasti puhelimen käyttäjiä kohtaan ja olla mm. "kuluttamatta 
aikaa turhiin riitelyihin toisten keskusasemain hoitajien kanssa’’ . Puheli
men käyttäjiä taas muistutettiin, "ettei puhelua pitkitetä sen jälkeen, kun 
keskusaseman hoitaja on kehoittanut sen lopettamaan” .14

Kauhajokelaiset kehittivät puhelinlaitostaan omin voimin ja itsenäisesti 
pysytellen sekä Etelä-Pohjanmaan että Vaasan puhelinyhdistysten ulko
puolella. Seurauksena oli, että varsinkin Kauhajoen kaukopuhelinyhtey- 
det olivat pitkän aikaa heikot. Pitäjän sisällä puhelimella pääsi jo vuonna 
1920 kaikkiin suurimpiin kyliin.
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Kauhajokelaiset ja esivalta

Oikeudenhoito

Käräjöintejä sodan jälkeen

Käräjät olivat jo Ruotsin vallan ajan lopulla menettäneet merkitystään 
hallinnollisena laitoksena. Suomen sodan jälkeen kehitys jatkui edelleen: 
käräjistä tuli entistä enemmän rikos- ja riita-asioiden ratkaisija. Sen si
jaan käräjä- ja kihlakuntajako samoin kuin oikeudenkäynnin muodotkin 
pysyivät vielä pitkään ennallaan. Kauhajokelaiset joutuivat lähtemään kä- 
räjille Kurikan Reinikkaan tai Koivistoon ja 1820-luvulta lähtien Ilma
joen eri taloihin mm. Rinta-Nikkolaan, Yli-Fossiin ja Ala-Sihtoon, joka 
toimi käräjätalona vuosikymmeniä.1

Suomen sotaa seuranneina vuosina käräjillä oli runsaasti kauhajokelais
ten asioita. Sodan tuhojen korvausvaatimusten tultua käsitellyksi haastet
tiin kauhajokelaisia vastaamaan mm. lukuisista siveellisyysrikkomuksista 
ja velkojen maksun laiminlyönneistä. Helena Inberg käräjöi v. 1809 yhdel
lä kertaa sekä omia että toisten saatavia 17 velalliselta. Syytinkimies 
Hannu Nirvaa taas syytettiin useilla käräjillä setelien väärentämisestä ja 
varkauksista. Siveellisyysrikoksista langetettiin Ruotsin vallan aikaan 
verrattuna entistä suurempi vastuu naisille, sillä miehet olivat tuomittavi
na vain muutamissa tapauksissa.2

Koska oikeudenkäyntien osapuolina oli paljon kauhajokelaisia, pidet
tiin muutamat käräjätkin poikkeuksellisesti Kauhajoella. Toukokuun 27. 
pnä 1811 istuttiin välikäräjiä Knuuttilassa. Seitsemästä lautamiehestä oli
vat kauhajokelaisia Josef ja Pekka Laurunen, Jaakko Koski sekä tapahtu
mapaikalla valan vannoneet Antti Panula ja Matti Kokko. Käsiteltävänä 
oli entistä sotilasta Jaakko Liljegrania vastaan nostettu syyte tämän vel
jen lesken Katariina Puskan hevosen varastamisesta. Närpiöläinen Lilje- 
gran oli tuomittu jo aiemmin samasta varkaudesta seisomaan kaksi tun
tia kaularaudoissa, kärsimään 40 paria raippoja kolme iskua parilla sekä 
julkirippiin kirkossa ja 10 hopearuplan vahingonkorvaukseen siitä huoli
matta, että hevonen oli saatu takaisin. Hovioikeuskin oli vahvistanut tuo
mion, mutta Liljegran kielsi jatkuvasti syyllisyytensä ja valitti keisarille. 
Syytetty väitti sopineensa Katariina Puskan kanssa hevosen ottamisesta, 
koska tämän miesvainaja oli hänelle velkaa 13 ruplaa. Keisari kumosikin 
kihlakunnan- ja hovioikeuden päätökset tutkinnassa tapahtuneiden vir
heiden vuoksi ja palautti asian kihlakunnanoikeuden käsiteltäväksi. To-
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distajien kuulemisen jälkeen oikeus siirsi jutun jatkokäsittelyn 8. kesä
kuuta 1811 pidettäville välikäräjille, joilla vangittuna ollut Liljegran lo
pulta tunnusti varastaneensa Puskan lesken hevosen. Tuomio oli muuten 
samanlainen kuin aikaisemmin annettu alioikeuden päätös, mutta kuluja 
määrättiin maksettavaksi 12 hopearuplaa.3

Käräjien hallinnollisen merkityksen laskiessa väheni myös lautamiesten 
vaikutusvalta yhteisten asioiden hoidossa. Silti heidän asiantuntemustaan 
tarvittiin edelleen muissakin kuin käräjäasioissa. Niinpä lautamies Josef 
Lauran en oli avainasemassa, kun Kauhajoelle piti saada uusi kirkko pol
tetun tilalle.4

Käräjillä Kauhajokea edusti tavallisesti kaksi lautamiestä, joskus use
ampikin. Ensimmäisillä sodan jälkeisillä käräjillä istuivat Matti Yli-Kok- 
ko, Tuomas Havunen ja Juho Ala-Aro, joka kuitenkin jäi pian pois. Tilal
le tuli lähes kymmeneksi vuodeksi Jaakko Keski-Aro. Josef Laurusesta tu
li vakituinen ja pitkäaikainen lautamies v. 1810. Hän toimi myös asianaja
jana. Kauhajoella v. 1811 pidetyillä välikäräjillä oli Knuuttilassa viisi ja 
Arossa kuusi oman kappelin lautamiestä. Vain ani harvoin käräjät pidet
tiin kokonaan ilman kauhajokelaisia luottamusmiehiä.5

Vuonna 1818 pidetyillä välikäräjillä Kauhajoki menetti toisen vakitui
sista lautamiespaikoistaan, kun Jaakko Keski-Aron kuoltua vapautuneel
le paikalle valittiin ilmajokelainen Jaakko Yli-Fossi. Josef Laurunen otti 
asian esille Kauhajoen kirkonkokouksessa: isännät olivat yksimielisiä sii
tä, ettei kappeli tule toimeen yhdellä lautamiehellä, sillä neljän peninkul
man päässä asuvan Yli-Fossin apuun ei voitaisi luottaa eikä häneltä voi
taisi apua vaatiakaan. Kauhajoki sai toisen lautamiehensä 1820-luvun 
alussa, kun Juho Kokko valittiin lautakuntaan.6

Omat käräjät

Kuntakokouksessa heinäkuussa 1868 tuli esille käräjien pito säännöllises
ti kolme kertaa vuodessa entisten syys- ja talvikäräjien sijasta. Toisena 
vaihtoehtona esitettiin kihlakunnanoikeuden muuttamista "alituiseksi 
johtajaksi” eli jatkuvasti koolla olevaksi. Kauhajokelaiset asettuivat kan
nattamaan kolmien käräjien pitoa, mikäli oikeus istuu "tässä seurakun
nassa” . Varanimismies M. af Enehjelm valtuutettiin pitämään asiassa kau
hajokelaisten puolta. Käräjiä alettiinkin pitää entistä useammin, ja ne is
tuivat silloin tällöin myös Kauhajoella. Tuomarin vaihduttua palattiin 
kuitenkin vanhaan käytäntöön ja käräjäasiat alkoivat taas ruuhkaantua. 
Vuonna 1875 kauhajokelaiset kääntyivätkin kuvernöörin puoleen omien 
käräjien saamiseksi; matka Ilmajoelle oli pitkä ja kelit usein huonot.7 
Kauhajokelaisten toive toteutui kuitenkin vasta 1889, kun Kurikasta ja 
Kauhajoesta muodostettiin yhteinen käräjäkunta. Se aloitti toimintansa 
seuraavan vuoden alusta. Jo v. 1894 kurikkalaiset kuitenkin halusivat
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omat käräjät, ja seuraavana vuonna Kauhajoesta ja Kurikasta muodostet- 
tiinkin eri käräjäkunnat.8 Näin Kauhajoki oli saavuttanut myös oikeuden
hoidossa paikallisen itsenäisyyden.

Kihlakuntajaossakin tapahtui muutoksia. Vanha Korsholman eteläinen 
kihlakunta hajosi v. 1859, kun Ilmajoesta ja Närpiöstä kappeleineen muo
dostettiin Ilmajoen kihlakunta. Myöhemmin molemmat suurpitäjät erkani
vat kumpikin omaksi kihlakunnakseen.

Kauhajokelaisten lautamiesten määrä nousi käräjäkuntajaon myötä kol
meen vuoden 1890 alusta. Lautakunnassa istuivat mm. Tuomas Valentin 
Nirva, Antti Hirvelä ja Herman Piipari. Oman käräjäkunnan kaikki 6—7 
lautamiestä olivat luonnollisesti kauhajokelaisia. Kuntakokous valitsi lau
takunnan kolmen vuoden välein siten, että vanhojen lautamiesten lisäksi 
ehdotettiin aina kahta uutta miestä. 1900-luvun ensimmäisellä ja toisella 
kymmenluvulla lautamiehinä olivat mm. Jaakko Iisakinpoika Havunen, Ii
sakki Iisakinpoika Kuja-Panula, Iisakki Iisakinpoika Nurmela, Jaakko 
Ranta-Knuuttila, Konstantin Samelinpoika Pentilä, Vilhelm Hermannin- 
poika Korhonen, Antti Eenokinpoika Salo, Sakari Havunen, Tuomas Rah
kola, Aleksanteri Teevahainen ja Nikolai Rinta-Filppula.9

Käräjät pidettiin käräjäkuntajakoon saakka tavallisesti Ilmajoella. Kuiten
kin 1870-luvulla kokoonnuttiin myös Kauhajoen Ala-Mattilassa, jossa ni
mismieskin asui. Vuosisadan lopulla käräjiä istuttiin mm. Kuja-Panulas- 
sa, Korpi-Arossa ja Knuuttilan ”käräjäpytingissä” . Nuorisoseurantalo 
Rientola toimi käräjäsalina vuosisadan vaihteessa. Kiertolaisaika päättyi 
vasta, kun kihlakunnanoikeus alkoi v. 1913 kokoontua juuri valmistuneen 
Kunnallistalon käräjähuoneissa. Uusi käräjäsali ei kuitenkaan mitenkään 
tahtonut kelvata kihlakunnantuomari Fredrik Grönroosille. Hän piti huo
neita tarkoitukseensa sopimattomina, pimeinä ja rauhattomina, koska nii
tä käytettiin muihinkin tilaisuuksiin. Pääsyy tuomarin valituksiin näyttää 
kuitenkin olleen se, että hän menetti vakituisen käräjäsalin myötä vuok
raksi tarkoitetut käräjäkapat, 60 penniä savulta. Korkeimman hallinto- 
oikeuden päätös ratkaisi kiistan Kunnallistalon eduksi vasta v. 1918.10

Nimismiehet

Laaja ja nopeasti kasvava Ilmajoen pitäjä alkoi jo 1800-luvun alussa olla 
mahdoton yhden nimismiehen hallittavaksi. Ruotsin vallan lopulla kauha
jokelaiset olivatkin pitäneet Yli-Knuuttilan isäntää maaviskaali Jakob In- 
bergiä omana lainvartijanaan. Kun Inberg v. 1815 myi talonsa ja muutti 
paikkakunnalta, jäivät kauhajokelaiset taas emäpitäjän nimismiehen va
raan. 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla Ilmajoen nimismiehinä olivat 
Henrik Johan Possius, L. M. Hallongren, Adolf Fredrik Forsell ja Otto 
Reinius vuodesta 1843 alkaen. 1820-luvulta lähtien nimismiehellä oli apu
naan varanimismies, ja vihdoin 1840-luvun alussa Jalasjärvi ja Peräseinä
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joki irrotettiin omaksi nimismiespiirikseen. Kauhajoki jäi edelleen Ilma
joen yhteyteen, mutta ainakin 1840-luvulla näyttää Jalasjärven nimismies 
Gustaf Taxell hoitaneen myös Kauhajoen asioita.11

Kauhajokelaiset eivät olleet tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Kun 
syksyllä 1851 murhattiin kappalainen Fredrik Ollonqvist ja seuraavana 
syksynä oli piispantarkastus, käytti kirkkoherra tilaisuutta hyväkseen ja 
esitti arkkipiispalle, että Kauhajoki tarvitsisi oman nimismiehen. Tarkas
tuksensa loppulausunnossa arkkipiispa Bergenheim antoi hankkeelle täy
den tuen.12

Kesti vielä toistakymmentä vuotta, ennen kuin Kauhajoki sai oman lain
vartijan. Varanimismies Herman Kulia (s. 19.10.1843, k. 11.11.1867) tuli 
Kauhajoelle Jalasjärven nimismiehen apulaisena v. 1864 ollessaan vain 21- 
vuotias. Kullan saapuessa olivat köyhät vuodet menossa ja nälkävuodet 
1867—1868 edessä, mikä löi leimansa myös nimismiehen elämään. Eniten 
Kullan voimia koettelivat kuitenkin viinan kotitarvepolton kiellosta ai
heutunut salapoltto ja salakapakointi. Tilanne muodostui niin vaikeaksi, 
että Jalasjärven nimismies kutsui avukseen 40 kasakkaa, joista muutama 
sijoitettiin Kullan komentoon Kauhajoelle. Niin varanimismies kuin kasa
katkin asuivat Vuolle-Filppulassa. Kasakoiden ilmestyminen viinaprännä- 
rien hävitykseen ei ollut kauhajokelaisten mieleen. Perimätieto kertoo, mi
ten Kulia kasakoineen ilmestyi kerran kurittamaan Sorvarin isäntää, joka 
sukulaismiehensä kanssa oli juhlinut itselleen runsain määrin rohkeutta ot
taakseen virkavallan vastaan. "Vieraiden” tullessa isäntä tarttui kirvee
seen ja sukulaismies otti pitävän otteen kahden kasakan rintapielistä, nos-

V a ra n im ism ies , m a ju r i  M . a f  
E n e h je lm  s e k ä  la p s e t  E m il, A n 
n i ja  A x e l .  K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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ti heidät ylös, löi yhteen ja huusi: "Tahratta ollakin poikakasakoota, kun 
ootta niin kovin köykääsiä” . Kullan oli kasakoineen lähdettävä talosta 
tyhjin toimin.

Varanimismies Herman Kullan toimikausi Kauhajoella jäi lyhyeksi, sil
lä hän kuoli jo marraskuussa 1867. Kolmen vuoden aikana Kulia ehti kui
tenkin osallistua salapolttimoiden hävittämisen ohella mm. kunnallishal
linnon toteuttamiseen ja nälänhädän torjuntaan.13

Uusi varanimismies majuri Matias Fabian af Enehjelm tuli Kauhajoelle 
Vaasasta v. 1868 ja asettui asumaan juuri valmistuneeseen Ala-Mattilaan. 
M. af Enehjelm oli syntynyt Saarijärvellä 6. huhtikuuta 1821 ja lienee yk
si niistä Ritoniemen kartanon kasvateista, joiden kotiopettajana runoilija
J. L. Runeberg opiskelujensa lomassa toimi. Käytyään kadettikoulun v. 
1836—40 af Enehjelm palveli eri joukko-osastoissa ja kohosi majuriksi. 
Vuonna 1868 hän kuitenkin erosi armeijasta ja otti vastaan Kauhajoen va- 
ranimismiehen tehtävät. M. af Enehjelm oli naimisissa herännäisjohtaja 
Niilo Kustaa Malmbergin tyttären Sofian kanssa. Vaimo kuoli pian Kau
hajoelle muuttamisen jälkeen v. 1869 ja majuri järjesti vaimolleen näyttä
vät hautajaiset: sotilaat ja suurimpien talojen isännät vuorottelivat kanta
jina, kun ruumissaatto kulki Ala-Mattilasta kirkolle.14

Majuri M. af Enehjelmin nimismieskausi alkoi keskellä nälänhätää. Yh
dessä kunnan ja kirkon päätöksentekijöiden kanssa uusi varanimismies 
joutui kamppailemaan jokapäiväisen leivän hankkimiseksi nälkäisille. M. 
af Enehjelmin vastuulle siirtyivätkin pian mm. Tokerotien teettäminen ja 
töiden valvonta.15

Järjestyksen pitoon nimismies tarttui kovin ottein. Erityisesti suurissa raha- 
häissä ja niiden lieveilmiöissä riitti työtä. Majuri af Enehjelm oli häissä läsnä 
alusta loppuun valvomassa järjestystä: ryypätä sai, kuten af Enehjelm itsekin 
teki, mutta tappelu oli ankarasti kielletty. Eräistä häistä kerrotaan, miten po
jat kiellosta huolimatta ryhtyivät nahistelemaan lutin solassa niin, että majuri 
joutui selvittämään tilannetta. Osa pojista pääsi karkuun, mutta yhdelle hän 
ehti antaa sellaisen tällin, että poika lutin perälle juostessaan huusi: "Herra 
Jumala, kun mua lyötihin rautalapiolla.” Tappelu oli loppuun käsitelty.

Viinapannujen ja salakapakoiden hävittämisistä, "friimaanantain” pi
dosta ja pyhäpäivien kökkätöistä varanimismies af Enehjelmillä riitti 
myös työtä. Keinot vain olivat joskus kovin persoonallisia. Majurin kerro
taan vieneen mm. erään päntäneläisen naisen salakapakoinnista oikeu
teen, joka tuomitsi naisen sakkoihin. Nimismies maksoi kuitenkin sakot it
se sanoen: "Kun minä tulen Päntäneelle, niin muista sinä Liisa se, että si
nulla on vaan viinaa minulle antaa.”16 Majuri Matias Fabian af Enehjelm 
ehti toimia Kauhajoen varanimismiehenä seitsemän vuotta ennen kuole
maansa 10. kesäkuuta 1875.

Seuraavana vuonna 1876 tuli nimismieheksi laukaalainen Knut Lean
der Athanael Savander (s. 15.12.1848). Hän muutti kuitenkin takaisin ko- 
tipitäjäänsä jo alkuvuodesta 1880, jolloin Kauhajoki jäi neljäksi vuodeksi 
Jalasjärven nimismiehen William Petterssonin komentoon.17
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Karl Nathanael Gyllenbögel tuli Kauhajoen nimismieheksi Karstulasta 
vuoden 1884 alussa. Hän oli syntynyt Viipurissa 8. maaliskuuta 1859. Gyl
lenbögel oli järjestyksen mies. Ensi töikseen hän laaditutti ehdotuksen 
Kauhajoen poliisi- ja kyläjärjestykseksi. Siinä nimismies pyrki rajoitta
maan mm. luvattomien "hyppyjen” ja rahahäiden pitämistä sekä nuorison 
yöjuoksua. Järjestyksen pidossa Gyllenbögel käytti vanhan ajan kurinpito- 
keinoja antaen piiskansa vinkua niin häätappeluissa kuin perheriitojen 
selvittelyissäkin.18

Gyllenbögel oli tapojen vaalinnassa ja järjestyksen pidossa väsymätön. 
Hän oli useita kertoja turhaan yrittänyt saada kuntakokousta valitsemaan 
eri kylille valvojia pitämään kurissa kissoja ja koiria. Lopulta nimismies 
valitti asiasta kuvernöörille, joka v. 1894 määräsi kuntakokouksen valitse
maan jokaiseen kyläkuntaan poliisin avuksi "koirapoliisit” . Heidän tehtä
vänsä oli tappaa ja haudata irrallaan juoksevat koirat ja kissat. Tappora
ha oli koirasta 1 markka ja kissasta 50 penniä. Seuraavana vuonna kunta
kokous hyväksyi koiraveron 2 markkaa koiralta.19

Järjestyksen pidon lisäksi Gyllenbögel toimi tarmokkaasti mm. maantei
den kunnostamiseksi ja rautatien saamiseksi Kauhajoelle. Vuonna 1894 
Gyllenbögel muutti Mustasaaren nimismieheksi.20

Johan Theodor Ahlberg (s. 31.3.1865) muutti Kauhajoelle Maalahdesta. 
Kauhajokelaiset pitivät uutta nimismiestä liian ruotsinmielisenä virkamie
henä, joka kyllä hoiti tehtävänsä moitteettomasti, mutta pysyi kansalle 
etäisenä. Ahlberg siirtyikin jo 1898 Vöyrin nimismieheksi.21

Frans Oskar Sundbergin (s. 10.4.1862) nimismieskaudelle 1898—1902 
antoi leimansa ensimmäinen sortokausi. Nimismies hoiti kuitenkin tehtä
viään vähän leväperäisesti. Niinpä hänen kerrotaan merkinneen maantie- 
tarkastuksissa esitetyt valitukset muistiin tupakkalaatikon kanteen. Pol
tettuaan askin tyhjäksi hän heitti sen merkintöineen menemään. Viinan 
salapolttajatkin saivat olla jokseenkin rauhassa. Sekavien raha-asioidensa 
vuoksi nimismies Sundberg muutti Vaasaan, missä kuoli 20. joulukuuta 
1902.22

Seuraava nimismies Adolf Evald Taxell (s. 27.2.1873) ehti vain käväistä 
Kauhajoella keväällä ja kesällä 1903. Sortotoimien vuoksi Taxell joutui 
heti riitoihin läänin kuvernöörin Theodor Knipovitsin kanssa, jolla oli 
omat urkkijansa paikkakunnalla. Taxell ei voinut ääneti seurata, miten 
kaksi passiivisen vastarinnan kauhajokelaista keulahahmoa, khra Edvard 
Lybeck ja kauppias Erik Johan Ollonqvist, ilmiannettiin toimistaan venä- 
läistämispyrkimyksiä vastaan. Taxell näkikin viisaimmaksi muuttaa nope
asti Kaskisten pormestariksi.23

Erik Sanfrid Haglund (s. 2.1.1866) tuli Kauhajoen nimismieheksi syksyl
lä 1903. Sitä ennen hän oli toiminut Vaasassa mm. ylimääräisenä läänin- 
kanslistina. Haglund ja venäläissyntyinen poliisikonstaapeli Ivanoff muo
dostivat tehokkaan parin sortotoimien toteuttamisessa. Kaikkia seuroja ja 
yhdistyksiä valvottiin ja vahdittiin tarkasti. Nimismies itse tai poliisi il
mestyi milloin iltamiin, milloin ompeluseuroihin. Kirjastot tarkastettiin
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perusteellisesti: vaarallisina "hyllytettiin” mm. Leo Mechelinin teos Suo
men perustuslait sekä Juhani Ahon Katajainen kansani. Tarmokkuudes
taan huolimatta nimismies Haglund joutui vaikeuksiin esimiestensä kans
sa, sillä hän oli liiaksi juopotteluun taipuvainen. Kerrotaan, miten poliisit 
olivat kerran takavarikoineet erään Hyypän kylän emännän laillisesti os
tamat hääviinat matkalla kaupungista Hyyppään. Tynnyristä valutettiin 
sisältöä ensin poliisimiesten ja sitten nimismies Haglundin kurkkuihin — 
ja pantiin aina vettä tilalle. Emäntä ei kuitenkaan luopunut viinoistaan, 
vaan nosti asiasta käräjät. Oikeus tuomitsi tynnyrin sisältöineen palautet
tavaksi takaisin emännälle, mutta nimismies ei tähän suostunut. Kruu
nunvouti kutsuttiin tutkimaan tilannetta, ja silloin huomattiin ihmeen ta
pahtuneen: viina oli muuttunut vedeksi. Tämän kaltaiset tapahtumat pa
kottivat Haglundin pian eroamaan virastaan ja muuttamaan Kokkolan 
maaseurakuntaan vuonna 1906.24

Uusi nimismies Johan Silfverberg (s. 2.1.1861) muutti Kauhajoelle Vaa
sasta v. 1906. Silfverbergillä oli syvä kristillinen vakaumus ja hän oli, 
päinvastoin kuin edeltäjänsä, innokas raittiusmies. Hänen toimikauteensa 
osuivat toinen sortokausi, maailmansota ja vapaussota kaikkine vaikeuk
sineen, joten työsarkaa riitti. Silfverbergin onnistui kuitenkin säilyttää se
kä kauhajokelaisten luottamus että oma virkansa, mikä ei ollut aivan 
helppoa. Niinpä kun vuonna 1908 pidetyt Kauhajoen taistelun 100-vuotis- 
juhlat ja niihin liittynyt muistomerkin pystytysyritys saivat esimiehet ky
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selemään, mitä on tekeillä, nimismies selitti asian kauhajokelaisten kan
nalta parhain päin. Maailmansodan aikana Silfverberg joutui omalta osal
taan vastaamaan mm. miesten ja hevosten lähettämisestä linnoitustöihin, 
sotilaiden majoittamisesta sekä elintarvikkeiden säännöstelyyn liittyvistä 
kysymyksistä. Jatkuvasti paisuvat kansliatyöt tuottivat Silfverbergille sii
nä määrin harmia, että hän päätti muuttaa v. 1920 Laihian nimismiehek- 
si.25

Nimismiehen tehtävissä tapahtui 1800-luvun lopulta lähtien selkeä muu
tos. Käytännön järjestyksenpitotehtävät siirtyivät uudelle viranomaiselle 
poliisille, minkä johdosta nimismies vapautui entistä enemmän hoitamaan 
oikeudenkäyntiin ja viranomaisten vallankäyttöön liittyviä tehtäviä. Ni
mismies toimi syyttäjänä, antoi lausuntoja ja piti yhteyttä kunnan ja lää
nin kuvernöörin välillä. Varsinkin sortovuosina ja maailmansodan aikana 
kuvernöörillä oli usein asiaa nimismiehelle, joka esitteli käskyt ja kiellot 
kunnallishallinnon päättäjille.26

Poliisit ja muu virkakunta

Poliisista tuli uusi virkamies Kauhajoelle 1880-luvun alussa, kun entinen 
Henkivartioväen tarkk’ampuja ja Turkin sodan veteraani Aksel Lindfors 
nimitettiin poliisiksi. Toimenkuvaan kuului yleinen järjestyksen pito ni
mismiehen johdolla. Poliisi lähti ensimmäisenä salapolttajien perään ja 
toimitti useimmat aikaisemmin silta- ja jahtivoudeille kuuluneet tehtävät. 
Mainittuja virkamiehiä ei enää 1800-luvun jälkipuoliskolla valittukaan 
erikseen, vaan esim. Aksel Lindfors oli nimitetty sekä poliisiksi että jahti- 
voudiksi. Poliiseiksi pyrittiin saamaan vahvoja ja reipasotteisia, kernaasti 
vakinaisen väen suorittaneita miehiä. Elämäntavoiltaan poliisien edelly
tettiin olevan esimerkillisiä. Tähän vaatimukseen katkesi Aksel Lindfor
sin ja monen muun poliisimiehen ura. Lindfors väärensi järjestämiensä 
sporttiklubin ampumakilpailujen tulokset, joutui siitä kiinni ja luopui po- 
liisinvirasta.27

Lindforsin jälkeen kauhajokelaiset saivat poliisikseen v. 1896 veteliläi- 
sen Matti Brynolf Torpan (s. 21.2.1874), joka tilapäisesti toimi joskus 
myös nimismiehenä. Torppa oli vakaumuksellinen venäläisen esivallan 
kannattaja, mikä sortovuosina aiheutti kauhajokelaisille harmia ja hänel
le itselleen ikävyyksiä. Konstaapelia pidettiin urkkijana ja ilmiantajana, 
mistä osaltaan johtui, että vain harvat kauhajokelaiset uskaltautuivat 
kannattamaan perustuslaillisuutta ja sen ajamaa passiivista vastarintaa.28 
Toisaalta M. B. Torppa osallistui yhteisiin rientoihin kuuluen mm. Kauha
joen nuorisoseuran torvisoittokuntaan. Tästä huolimatta hänen otteensa 
kotitarkastuksineen ja väitettyine ilmiantoineen johtivat v. 1903 siihen, et
tä Torppa näki viisaimmaksi muuttaa Seinäjoen asemapoliisiksi.29

Venäläissyntyinen "pieni ja musta” konstaapeli Ivanoff tuli nimismies
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Haglundin komennossa toimiessaan ainakin yhtä vihatuksi kuin edeltäjän
säkin. Kauhajokelaiset tunsivat suurta riemua, kun Ivanoff pidätti maan
tiellä kauppias Ketomäen, kuulusteli tätä ja otti lopulta tämän silmälasit, 
mistä Ketomäki sai aiheen vetää Ivanoffin käräjille rauhanhäiritsemisestä 
ja — maantiellä tapahtuneesta ryöstöstä! Innokkaimmat olivat valmiit tar
joamaan Ivanoffille omankädenoikeutta aina tappotuomioon asti. Uhkauk
set jäivät toteuttamatta, mutta Ivanoff saatiin lähtemään.30

Antti Heikki Hirvelä, Matti Orhanen ja Samuel Aleksander Kamila teki
vät jokainen pitkän päivätyön Kauhajoen poliiseina. Heistä Antti Hirvelä 
(ent. Kokko s. 18.1.1864) tunnettiin innokkaana raittiusmiehenä ja Kauha
joen nuorisoseuran perustajana. Poliisiksi hänet nimitettiin v. 1905, jota 
ennen hän oli toiminut pitkän aikaa mm. lautamiehenä.31

Kurikkalainen Matti Orhanen (s. 16.7.1858) tuli ensin Päntäneelle 
kauppa-apulaiseksi, mutta osti myöhemmin oman tilan Hyypästä ja perus
ti kaupan. Itseoppineena kynänkäyttäjänä ja järjestyksen miehenä hänet 
nimitettiin Hyypän poliisiksi v. 1908. Orhanen ajoi monipuolisesti kotiky
länsä etuja: hommasi postilinjan ja hoiti postitoimipaikkaa, laati perun
kirjoituksia ja hankki lainhuudatuksia. Poliisina hän toimi vuoteen 1925 
saakka.32

Päntäneen poliisina oli v. 1896—1918 Samuel Aleksander Kamila (s. 
5.8.1872). Laihialaissyntyinen Kamila oli hankkinut pohjasivistyksensä 
kansakoulussa. "Ammattikoulutuksen” hän oli saanut 3-vuotisessa vaki
naisessa väessä ja sen aliupseerikurssilla Lappeenrannassa. Poliisitoimen
sa ohella Kamilaan turvauduttiin, kun oli laadittava kauppakirjoja, lain
huudatuksia tai tarvittiin maanmittarille asiansa osaavaa apumiestä. Kun
nalliselämään Kamila osallistui toimimalla vuosikaudet sivutoimisena 
kunnankirjurina. Kun v. 1918 Kauhajoelle lopulta perustettiin kunnankir
jurin virka, valittiin Kamila sen ensimmäiseksi hoitajaksi. Samalla hän 
jätti poliisin tehtävät.33

Vihtori Kuutti (s. 13.2.1885) nimitettiin poliisiksi v. 1917. Kuten Hirve- 
läkin, tunnettiin Kuutti raittiusmiehenä ja Taisto IV:n aktiivisena jäsene
nä. Myös urheilu ja nuorisoseura kuuluivat hänen elämänikäisiin harras
tuksiinsa. Lisäksi Kuutti oli Kauhajoen suojeluskunnan perustajajäsen. 
Vuosien 1917—18 tapahtumien rauhoituttua odotti konstaapeli Kuuttia 
mm. kieltolain valvonta.34

Poliisien ja nimismiehen lisäksi Kauhajoen kyliin valittiin Gyllenböge- 
lin ajoista lähtien tilapäisiä järjestyksen valvojia ja ylimääräisiä poliiseja.35 
Vanginkuljettaja sen sijaan oli vakinainen ja vanhastaan tuttu kruunun 
palvelija. Virkaa hoiti 1800-luvun lopulta lähtien Fredrik Tyni, joka valit
tiin tehtäväänsä aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkaa hän sai 250 
markkaa vuodessa. Tyni toimi tilapäisesti myös poliisina.36

Poliisit hoitivatkin 1800-luvun lopulta lähtien monia aikaisemmin ky- 
länvanhimmille kuuluneita tehtäviä: valvoivat yleistä järjestystä, auttoi
vat paikallisten asioiden hoidossa ja olivat tarvittaessa myös kylänsä 
edusmiehiä.
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Rikollisuus ja ”tapainturmelus”

Kauhajoki oli ollut Suomen sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä henkiri- 
kollisuuden mustaa aluetta. Vain Härmän seutu ja muutamat muut olivat 
vieläkin väkivaltaisempia.37 Sodan jälkeen Kauhajoki rauhoittui, vaikka 
varsinkin papisto syytti kappelia levottomaksi ja tavoiltaan turmeltuneek
si. Raskaimpia rikoksia, henkirikoksia, tehtiin Kauhajoella kuitenkin suh
teellisen vähän. Lasse Huttusen tutkimuksen mukaan Kauhajoki kuului v. 
1823—1850 Etelä-Pohjanmaan pienimmän henkirikollisuuden alueeseen 
ja vielä vuosina 1851—1886 vain muutamassa naapurikunnassa tehtiin 
asukaslukuun nähden vähemmän kuolemaan johtaneita rikoksia kuin 
Kauhajoella. Huttusen tutkimus perustuu kuolinsyytilastoihin. Niiden mu
kaan Kauhajoella surmattiin v. 1823—1900 kaikkiaan 18 henkeä. Suhde
lukuina 100 000 asukasta ja keskiväkilukua kohti vuodessa surmattuja oli 
seuraavasti:

T a u lu k k o  71. H e n k i r ik o k s e t  k u o l in s y y  t i la s to je n  m u k a a n  1 8 2 3 — 1900

Vuosi keskiväkiluku surmatut suhdeluku
1823—1850 3 883 2 1,8
1851—1886 7 040 11 4,3
1887—1900 10 248 5 3,1

Lähde: Huttunen, Lasse, Etelä-Pohjanmaan henkirikollisuudesta vv. 1749—1900, Historialli
nen arkisto 56, Helsinki 1958 s. 137.

Samaan aikaan Ilmajoen suhdeluvut vaihtelivat 8,2—3,4 välillä, Peräsei
näjoen 30—8,5 ja Seinäjoen 22—7,2 välillä. Ylihärmässä suhdeluku oli 
suurimmillaan 50. Kauhajoki oli siis Huttusen mukaan varsin siistiä seu
tua.38

Huttusen tilastossa eivät kuitenkaan näy kaikki henkirikokset. Heikki 
Ylikangas on selvittänyt vuosien 1790—1825 väkivaltarikollisuutta ja to
dennut Huttusen käyttämät kuolinsyytilastot puutteellisiksi: niihin on 
merkitty vain varmat tapaukset. Kauhajoella tehtiin v. 1809—1900 aina
kin kolme surmatyötä, joita Huttunen ei ole ottanut huomioon. Yksi niistä 
oli tyypillinen kylänkiertoon liittynyt tapaus vuodelta 1825, toinen pasto
ri Ollonqvistin murha v. 1851 ja kolmas "rikki muserrettu” vuodelta 
1898.39

Kauhajoella tehdyistä henkirikoksista on toisaalla käsitelty perusteelli
semmin pastori Ollonqvistin murha. Muiden osalta on tyydytty jo olemas
sa oleviin tutkimuksiin ja kirkollisen kirjanpidon tarjoamiin tietoihin. Nii
den perusteella Kauhajoella tehtiin vuosina 1809—1917 ainakin 28 mur
haa, tappoa tai kuolemantuottamusta sekä lisäksi muutama lapsenmurha. 
Surmatöiden määrä pysyi jokseenkin tasaisena ja alhaisena koko vuosisa
dan alkupuoliskon. 1850-luku alkoi papin murhalla ja jatkuikin välivaltai-

550



sena: tuloksena neljä hengenriistoa. Suurimmillaan henkirikosten määrä 
oli 1880-luvulla.
T a u lu k k o  72. K a u h a jo e l la  s u r m a tu t  v u o t ta  ja  k e s k iv ä k i lu v u n  100  000  a su 
k a s ta  k o h d e n  v. 1 8 0 9 — 191 7

Vuosi surmatut keskiväkiluku suhdeluku
1809—1850 2 3 415 2,20
1851—1880 8 6 410 4,16
1881—1900 10 9 598 5,20
1901—1917 7 13 101 3,14
Lähteet: KKiA IF 1—3 syntyneet ja kuolleet 1809—1917; Ylikangas 1976 s. 378, 381; Huttu

nen 1958 s. 169. Tilastoon on otettu historiakirjoista kaikki, joiden kuolinsyyksi on 
merkitty murha, tappo ampumalla tai lyömällä, väkivalta ja "rikki muserrettu” . 
Lapsenmurhat eivät ole tilastossa.

Murhat ja tapot tehtiin lyömällä puukolla tai jollakin muulla "kättä pi- 
remmällä” sekä ampumalla. Sunnuntaina 22. elokuuta 1824 talollisen poi
ka Antti Pukkila, renki Jaakko Rahikka ja lautamiestalollisen poika Mat
ti Laurunen puukottivat kuoliaaksi torppari Israel Kyynyn. Syytetyistä 
Pukkila ja Rahikka tuomittiin 40 pariin raippoja ja eliniäksi Siperiaan, 
Laurunen vapautettiin todisteiden puutteessa syytteestä, mutta toverei
taan vastaan häntä ei yrityksistä huolimatta saatu todistamaan.40 Ampu
malla surmattiin mm. pastori Ollonqvist v. 1851, 15-vuotias tyttö v. 1889 
sekä kaksi miestä v. 1911 ja 1914. Talollinen Iisakki Marttila surmattiin 
tukehduttamalla v. 1825, torppari Mikko Aleksinpoika Tuiskula lyötiin 
kuoliaaksi v. 1885, samoin muuan torpan poika v. 1889.41

Henkirikosten uhreista useimmat olivat nuoria miehiä, 20—30-vuotiai- 
ta, mutta myös vanhempia oli surmattujen joukossa. Torppari Herman 
Lustila oli kuollessaan v. 1864 jo 59-vuotias ja Mikko Tuiskula 50-vuo- 
tias. Vuonna 1881 tapahtuneen kaksoismurhan uhreista metsänvartija 
Matti Vääräjärvi oli 49-vuotias ja Käyrän torppari Matti Matinpoika Kivi
mäki 60-vuotias. Naisia surmatuista oli vain kolme. V. 1887 murhattiin 
48-vuotias torpparin leski ja kahta vuotta myöhemmin ammuttiin edellä 
mainittu 15-vuotias tyttö. Kolmas nainen, itsellisen vaimo, surmattiin 43- 
vuotiaana v. 1914.42

Kauhajoki ei ollut puukkopitäjä samalla tavalla kuin eräät Lapuanjoki- 
laakson pitäjät, ei edes 1880-luvulla, jolloin henkirikokset olivat suurim
millaan. Miksi? Heikki Ylikangas on hakenut syitä 1800-luvun väkival
taan ja todennut yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvun ja alenevan 
säätykierron lisänneen levottomuutta ja tappeluja.43 Kauhajoella oli kui
tenkin vielä koko 1800-luvun ajan runsaasti tilaa asua, taloja voitiin ja
kaa ja ennen muuta hyviä torpanpaikkoja oli saatavissa kohtuullisin 
vuokraehdoin. Molempia "maahankiinnitysmuotoja” käytettiin tehokkaas
ti hyväksi. Irtainta ja vailla tulevaisuuden toivoa elävää väestöä oli Kau
hajoella suhteellisen vähän, samoin raskainta rikollisuutta.
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Kaikenlainen "tapainturmelus” toki näkyi ja kuului Kauhajoellakin. 
Papit valittivat varsinkin vuosisadan alkupuoliskolla, miten takapajuinen, 
sivistymätön ja pahantapainen seurakunta oli.44 Juopottelu oli yleistä ja 
runsasta. Rikosluetteloon tehtiin v. 1826—52 kaikkiaan 383 merkintää. 
Niistä 253 oli tuottanut sakkoja juopumuksesta, tappeluista, murhista ja 
tapoista, sapattirikoksista, varkauksista jne. Vuosisadan jälkipuoliskon ri- 
kosluettelo v. 1852—1917 kertoo samanlaisista ylitsekäymisistä 629 mer
kinnällä ja 1885—1917 lähes 800 merkinnällä: viinanmyyntiä, juopotte
lua, salavuoteutta, metsänhaaskausta, tappeluja, jokunen murha ja tappo, 
pahoinpitelyjä ym., mitä ihmisten nurja puoli vain voi tuottaa.45

Rikollisuutta ja tapojen rajuutta yritettiin vastustaa eri tavoin. Kirkko 
oli ollut perinteisesti tapojen vartija kinkereineen, jalkapuineen ja ripityk- 
sineen, mutta se ei yksin riittänyt. Kyläjärjestykset tekivät mahdolliseksi 
kylänoikeuksien toiminnan ja vähäisten rikkomusten rankaisemisen, mut
ta ennen muuta niiden tehtävä oli ennalta ehkäisevä. Vaasan hovioikeus 
oli v. 1842 langettanut Matti Matinpoika Nummikoskelle, Rosvo-Kronssil- 
le, tuomion ja määrännyt hänet "sitten sijoitettavaksi veljensä Herman 
Nummikosken palvelukseen tai muualle” . Koko seurakunta vastusti hovi
oikeuden sijoitushanketta ankarasti vetoamalla Ilmajoen kyläjärjestyk- 
seen vuodelta 1826. Vaikka tuomitun veli Herman Nummikoski oli valmis 
ottamaan veljensä rengiksi, seurakuntalaiset pyysivät maaherraa lähettä
mään Matti Matinpojan "johonkin kruununlinnaan, koska jos hän on va
paalla jalalla, olisi tämä sekä naapuriseurakunnat mitä suurimmassa hen-
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genvaarassa mitä pahantapaisimman henkilön taholta” . Kyläjärjestykseen 
vetoaminen auttoi, sillä vasta v. 1878 kuntakokous päätti sallia Matti Ma- 
tinpoika Nummikosken palata Kauhajoelle, jos keisari hänet armahtaisi. 
Kruununtorppari Jaakko Hermanninpoika Nummijärvi sitoutui elättä
mään ja hoitamaan häntä kuolinpäivään asti.46

Vuosisadan jälkipuoliskolla järjestyksenpitäjille tuotti vaikeuksia eni
ten salapoltto, häät, sekä oikeat kruunuhäät että "leikkihäät” , talkoot ja 
juhlapäivien jälkeisten vapaamaanantaiden vietto. Kunnallislautakunta ja 
nimismiehet joutuivat jatkuvasti puuttumaan liialliseen ilonpitoon. Nimis
mies M. af Enehjelmin kuulutus 17. heinäkuuta 1870 kuvaa elävästi tuon 
ajan häiriköitä:4’

Koska minä olen havaannut että sitä häjyä ja rumaa tapaa, että kil
juen ja manaten ajaa edestakaisin valtamaantiellä ja sieltä sivuteitä 
krouvista krouviin, on ruvettu uusimaan, luultavasti odottaissa hy
vää vuotta, niin saan minä vielä tämän kerran ystävällisesti muistut
taa niitä erehtyneitä, että aikanansa poisheittää tämän tavan jos he 
tahtoo välttää edesvastuuta ja ehkä pahempaa? Kunnan myös on vel
vollisuus perään kattoa eikä, hyvää nimeä pyytäen, antaa krouvata, 
tapella ei ainoastansa kylässä mutta vaikka kotonansa, sanaa lausu
matta, —

Kunnallislautakunta puolestaan muistutti v. 1882 hyppykokouksista ja 
"lastenhäistä” , joita pyhänaikoina rahankeruumielessä järjestettiin eri 
puolilla pitäjää ja joissa helposti syntyi tappeluita. Pari vuotta myöhem
min nimismies Gyllenbögel laati oman järjestyssääntönsä, jossa puututtiin 
samoihin ongelmiin.48

Vähitellen tapojen vaaliminen tuotti tuloksiakin. Kotitarvepolton kielto 
vähensi juopottelua, raittiusliike, nuorisoseura, kansakoulu ja herätysliik
keet taas tarjosivat toisenlaisia, vähemmän rajuja, käyttäytymismalleja. 
Ajan tavan mukaan monen nuoren miehen ylimääräinen energia ja seik
kailunhalu purkautuivat myös siirtolaisuuteen. Myönteisestä kehityksestä 
huolimatta kunnallislautakunta joutui vielä 1900-luvullakin jatkuvasti et
simään keinoja viinan salakaupan ja -valmistuksen, epäsiveellisen elä
män, tappeluiden ja monien muiden rikosten hillitsemiseksi.49

Sotaväki

Krimin sodan aika

Porvoon valtiopäivillä 1809 oli päätetty hajottaa vanha ruotuväki 50 vuo
deksi. Ruotujako silti säilyi. Talojen ei vain tarvinnut enää palkata sotilai
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ta, vaan harvojen Suomen sodasta selvinneidenkin oli hankittava leipänsä 
muualta, elleivät sopineet erikseen ruotutorpan asumisesta.1

Suomen sotilasturva jäi venäläisten harteille. Venäläisiä joukkoja oli si
joitettuna myös sinne tänne Etelä-Pohjanmaalle, mm. Ilmajoelle, mutta 
Kauhajoelle kasakoita tuotiin Suomen sodan jälkeen seuraavan kerran 
vasta 1860-luvulla.2

Krimin sodan syttyminen vuonna 1853 sai uudelleen eloa vanhaan ruo
tuväkeen. Toisena sotavuonna ryhdyttiin Kauhajoellakin kokoamaan ruo- 
tujoukkoja: kaksi ruotua asetti aina yhden sotilaan, joten rasitus ei tullut 
kovin suureksi. Sotilastorppiakaan ei tarvinnut toistaiseksi rakentaa. Ruo- 
tumiehet sijoitettiin aluksi Ilmajoelle, josta heidät lähetettiin Vaasaan pa
taljoonan harjoituksiin. Englantilaisten yrittäessä maihinnousua joukot 
osallistuivat Vaasan puolustukseen, jonka jälkeen ne palasivat "ylpeinä 
kotiseudulleen, kun olivat saaneet haistaa ruutia” , kuten Suomettaren uu
tinen kertoi.3

Ruotumiesten palkkauksen lisäksi Krimin sota aiheutti muitakin rasi
tuksia: Ilmajoelle perustettiin sotilashospitaali. Sen kustannuksiin Kauha
joki osallistui muita kappeliseurakuntia innokkaammin. Sodan luonnetta 
kuvaa, ettei hospitaalissa potilaiden määrä ollut suurimmillaankaan tois
takymmentä enempää.4

Krimin sodan jälkeen v. 1859 päätettiin ruotujoukoista kaksikolmas
osaa pitää edelleen aseissa ja hankkia sille myös torpat. Kauhajoen osuu
deksi tuli 12 sotilaan ylläpito. Heidän sijoituspaikoikseen sovittiin Toiva
kan, Yli-Harjan, Ikkelän, Korpi-Aron, Yli-Knuuttilan, Panulan, Kokon, 
Kosken, Heikkilän, Rahikan, Kyynyn ja Haikolan ruodut. Pitäjänkirjuri 
C. H. Hagman ja talollinen Jaakko Korpi-Aro valtuutettiin allekirjoitta
maan ruotusotilaiden pensionisääntö, sopimus palkkioista ja muista eduis
ta.

Seuraavien vuosien aikana Kauhajoki rakennutti sotilastorppia pitäjän 
yhteisin varoin. Ruotusotamiesten hoitokunnalla, jossa Kauhajokea edusti 
Antti Kokko, oli kuitenkin huonoina vuosina suuria vaikeuksia saada tor
pat ja niiden maat asuttavaan kuntoon; 25 kapanalan muokkaaminen ja 
lannoittaminen eivät tapahtuneet käden käänteessä. Vanhoista Ruotsin 
vallan aikaisista torpista ainakin Anin torppa otettiin uudelleen sotilas
käyttöön. Uudelleen henkiin herätetyn ruotuarmeijan nimistökin oli van
han mallin mukaista, kuten mm. Roswall, Warjo, Mann ja Bal osoittavat. 
Kaikkia torppia ei ilmeisestikään saatu valmiiksi, ennen kuin ruotuarmei- 
ja tarkoituksettomana lakkautettiin lopullisesti v. 1867.5

Kaartilaiset ja Turkin sota

Venäjän vallan alusta alkaen Suomessa toimi myös kaartinpataljoona, 
jonka sijoituspaikkana oli Helsinki. Suomen kaarti oli lähinnä edustuspa- 
taljoona, mutta sitä käytettiin tarpeen mukaan muissakin tehtävissä.
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Kaartissa palvelivat myös kauhajokelaiset tarkka-ampujat Matti Asp, Ak
sel Lindfors ja Henrik Johns.

Matti Asp pestautui kaartinpataljoonaan helmikuussa 1853 Krimin so
dan lähestyessä. Henkivartiokaartin 1. komppanian tarkka-ampuja n:o 5 
oli kookas mies, pituutta 3 kyynärää 6 tuumaa eli noin 195 cm. Kaartiin 
pyrittiin yleensäkin valitsemaan pitkiä ja näyttäviä miehiä. Pian palveluk
seen astumisensa jälkeen Asp lähti komennukselle Puolaan rauhoitta
maan sikäläisiä levottomuuksia. Koleran vaivaama komennuskunta ei lie
ne kuitenkaan osallistunut tapahtumien kulkuun. Puolasta palattuaan 
Asp oli mukana Krimin sodassa ja osallistui Suomenlahden puolustuk
seen, mutta jälleen taudit estivät Suomen kaartin täysitehoisen taistelun. 
Tarkka-ampuja Asp oli kuitenkin ehtinyt saavuttaa hyvän maineen, kos
kapa hänet lähetettiin keisari Aleksanteri II:n kruunajaisiin v. 1856.

Palveltuaan Suomen kaartissa runsaat kymmenen vuotta Asp lähti v. 
1863 omin lupinsa armeijasta. Parin vuoden kuluttua hän palasi Kauhajo
elle, josta sai palveluspaikan ja myöhemmin itse valitsemansa torpan Äi- 
jälän pappilan mailta Mustaisnevan laidalta. Leppimaan torppaa entinen 
tarkka-ampuja viljeli kuolemaansa asti. Armeijan muistona Aspilla oli ho
peinen patruunavyö ja suuri piippu sekä tavattoman pitkä parta. Kielitai
toa oli karttunut niin paljon, että hänen kerrotaan pyytäneen avioliitto- 
kuulutuksensakin seitsemällä kielellä. 6

Päntäneläinen Heikki Juhonpoika Puska sai Suomen kaartissa isänsä 
mukaan ruotsalaisen nimen Henrik Johns. Muutaman armeijavuoden jäl
keen "Juunssin Kalkari” ryhtyi markkinamieheksi, kierteli paikkakunnal
ta toiselle, pyöritti onnenpöytää, myi viinaa ja vietti muutenkin epäsään
nöllistä elämää. Myöhemmin hän kuitenkin rauhoittui ja alkoi kirjoitella 
runoja ja lauluja, joita hän myös itse esitti. Painettuina ilmestyivät aina
kin laulut Runo viinasta ja Laulu juomarille, molemmat v. 1902. Suurta 
huomiota herätti aikanaan hänen Kauhajoen vaivaistalosta tekemänsä 
laulu. Henrik Johns kuoli 1912.7

Aksel Lindfors värväytyi Henkivartioväen Suomen Tarkk’ampujapatal- 
joonaan, "Suomen kaartiin” , v. 1873.8 Joukko-osasto lähetettiin turvaa
maan Venäjän etuja Turkin sotaan 1877—78. Matkaan lähteneiden joukos
sa oli syyskuun 6. päivänä 1877 myös Akseli Lindfors. Hän piti Turkin so
dan tapahtumista tarkkaa päiväkirjaa, josta voimme seurata hänen ret- 
kensä vaiheita ja outojen olojen aiheuttamia tunnelmia.

Kaarti matkusti ensin Helsingistä junalla Viipuriin, "jossa iloiset kau
punkilaiset runsaalla vieraanvaraisuudella meitä herkuttelivat". Seuraa- 
vana päivänä saavuttiin Pietariin, josta matka jatkui Puolan ja Etelä- 
Venäjän halki Romanian Jassiin. "Kaupunki oli kaunis ja siisti. Itse ka
dutkin olivat sementillä, eräällä kestävällä saviseoksella, silatut tasaisiksi 
kuin pöytä” , kertoo Lindfors näkemästään. Lokakuun 5. päivänä alkoi 
jalkamarssi kohti "Turkinmaata, kovassa auringon helteessä ja saavuim
me saman päivän illalla H. M. Keisari Aleksanteri II:n pääkortteeriin” , 
jossa hallitsija otti pataljoonan vastaan. Matka jatkui sitten kurassa ja lo-

555



T u rk in  s o d a n  v e t e r a a n i  A k s e l  
L in d fo r s  p e r h e in e e n . K e i j o  J aa 
k o la n  k o k .

assa kohti Plewnaa, jonka lähellä olevassa kylässä pataljoona pysähtyi 
aterioimaan. Miehet repivät ympäröivän aidan polttopuiksi, mikä ei lain
kaan miellyttänyt "kylän akkoja, sillä metsänpetojen mieleen johduttavan 
metelin nostivat he tästä, ulvoivat, parkuivat, kohottivat kätensä kohden 
taivasta, huutaen 'Allah! Allah il Allah!’ ; mutta me olimme nälissämme, 
emmekä ottaneet kuuleviin korviimme akkain meluamista.”9 

Tulikasteensa Suomen kaarti sai Gornyi Dubnjakin taistelussa. Lindfor
sin taistelukuvaus antaa oivallisen näytteen myös hänen kirjoitustyylis
tään:10

Astuskeltuamme noin 300 askelta, aljettiin juosta aika kiireellä koh
ti vihollista, mutta sepä tuon huomattuaan, tihensi hurjasti ampu
mistaan; tuhansista tuliputkista tuprusi lyijyä, kun rakeita mustasta 
pilvestä; ketju harveni, miehiä kupsahteli yhtämyötään. Tuoni teki 
tuhotyötään; sodan Jumala korjasi viljaansa.

Joukkoni (4 miestä) kanssa makasin suorana kentällä; kaikki neljä 
rinnatusten. Luodit lentelivät ylitsemme, ylfympärimme ja takanam
me; me annoimme lyijyä lyijystä, latasimme ja laukaisimme tarmom
me takaa; aina kun joku turkkilaispää vain puikahti näkyviin suojan 
takaa, sai se makeat maistiaiset; siihen tähtäsi jok’ainoa, koska se 
oli ainoa näkyvä tähtäämisen esine---------- .
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Lindforsin kaikki kolme toveria haavoittuivat taistelussa, ja Lindforskin 
pelkäsi vuoroaan. Hän ryntäsi kuitenkin eteenpäin: "Päästyäni neljä lau
kausta vihollisen näkyviä turpaania kohden, sain taas tilaisuuden rynnätä 
eteenpäin. Päästyäni noin 50 askelta, tuli niin sakea luotisuihku, että mi
nä tainnoksissa kuperruin kentälle. Tuosta herättyäni näin keittolauk- 
kioni ja eväsreppuni lävistetyksi, vaan itse olin vioittumatta.”

Gornyi Dubnjakin taistelu päättyi lopulta kaartilaisten ja Venäjän voi
toksi, vaikka tappiot olivatkin suuret: 23 kaatunutta. Lindfors kuvaa tais
telun jäljet vaikuttavasti:11

Masentuneet, alakuloiset vangit seisoivat edessämme; varustukset 
paloivat ja tulen liekki hirvitti vielä enemmin niissä vaikeroivia haa
voitettuja. Ilma oli täynnä kamalaa käryä ja iljettävää paistinlöyh-
kää .---------- Veli ja vieras virui tuossa vieretysten, mikä kuolleena,
mikä kuolevaisena.

Seuraavina päivinä tarkka-ampujat piirittivä Plewnaa, mutta jättivät sen 
kesken ja lähtivät Balkanin vuorille. Vaikeakulkuisessa vuoristossa Lind
fors osallistui mm. Pravetzin taisteluun ja useisiin muutaman miehen tie- 
dusteluretkiin turkkilaisvaruskuntien liepeille. Joulun 1877 kaarti vietti 
kovassa pakkasessa, jossa joulumieltä toi sentään lämmin ruoka ja rovasti 
Ranckenin pitämä lyhyt rukous. Heti joulun mentyä alkoi vaivalloinen 
marssi yli Balkanin vuorten huippujen: "Tykit hinattiin köysillä, miesvoi
malla, hevoiset autettiin samoin siitä mistä eivät omin voimin päässeet.” 
Matka vuoren harjanteelle kesti 16 tuntia. Yö nukuttiin vahvassa lumi- 
hangessa, ja seuraavana päivänä laskeuduttiin vuorilta alas lähes yhtä 
vaivalloisesti, kuin oli kavuttu ylöskin.

Uusi vuosi toi uudet taistelut. Tammikuussa Lindforsin joukko-osasto 
marssi Sofiaan torvien soidessa ja rumpujen päristessä. Itse kaupungista 
näyttää parhaiten jääneen mieleen runsaat ruokavarat ja täysinäiset viini
kellarit, joiden tyhjentämiseen tarkka-ampujat halukkaasti kävivät, vaik
ka "tällaiset mellastukset eivät juuri luvallisia olleet.”

Sofiasta lähdettyään Lindfors kunnostautui verisessä Filippopelin tais
telussa ja sai siitä muistoksi Pyhän Yrjön ritarikunnan ristin. Välirauha 
solmittiin 1. päivänä helmikuuta 1878. Kuukauden odottelun jälkeen 
"marssi koko Wenäjän sotavoima täydessä asussa, täysissä varusteissa it
se pää-Konstantinoopeliin” , missä koko päivä seisottiin rivissä — "suu- 
tuksiin asti", kuten Lindfors sanoo, odottamassa lopullista rauhansano- 
maa, mikä sitten ilmoitettiinkin. Voitonjuhlien jälkeen Suomen kaarti, ne, 
jotka olivat vielä jäljellä, joutuivat odottamaan toista kuukautta, ennen 
kuin kotimatka huhtikuussa alkoi. Matka laivalla Mustanmeren yli Odes
saan ja sieltä junalla Pietariin oli rasittava. Monenmoiset taudit iskivät 
miehiin; Lindforskin joutui pysyttelemään Puolasta lähtien sairasvaunus- 
sa eikä voinut osallistua Pietarissa ja Viipurissa tarjottuihin iloisiin kesti
tyksiin. Kaikkein sydämellisin vastaanotto odotti retkeläisiä kuitenkin 
Helsingissä, siitäkin huolimatta että lähes puolet Balkanin vuorille lähte-
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neistä jäi kotiin saapumatta.12
Akseli Lindfors erosi armeijasta heti Turkin sodasta palattuaan ja 

muutti poliisiksi Vaasaan. Sieltä hän siirtyi pian samaan tehtävään Kau
hajoelle, missä hän isänsä kuoltua peri tämän Pukkilankylässä sijainneen 
nahkurinverstaan. Suurimman osan elämäntyöstään Akseli Lindfors suo
ri ttikin nahkurina synnyinpitäjässään.13

Vanha väki

Suomen kaartin kunniakas osallistuminen Turkin sotaan tulkittiin suoma
laisten uskollisuuden osoitukseksi venäläistä esivaltaa kohtaan. Kaarti ko- 
rotettiinkin keisarikunnan parhaimpien rykmenttien veroiseksi ns. van
haksi kaartiksi. Tärkeämpää oli kuitenkin Turkin sodan myönteinen vai
kutus Suomen oman armeijan ja yleisen asevelvollisuuden syntyyn.

Suomi oli ollut ilman omaa sotaväkeä — kaartinpatalj oonaa lukuunot
tamatta — kymmenkunta vuotta ruotujaon lakkauttamisen jälkeen. Vuo
den 1878 valtiopäivillä säädettiin kuitenkin suomalaisten toivoma asevel
vollisuuslaki. Sen mukaan jokainen 21 vuotta täyttänyt mies oli asevelvol
linen. Arvannosto ratkaisi, ketkä joutuivat kolme vuotta kestävään vaki
naiseen väkeen, ketkä vain kolmena kesänä pidettäviin muutaman viikon
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mittaisiin reservin harjoituksiin. Vakinaiseen väkeen joutui vain noin jo
ka kymmenes mies, ja kouluja käyneiden palvelusaika oli lyhempi kuin 
muiden.

Useimmat kauhajokelaiset vakinaisen väen miehet suorittivat palveluk
sensa Vaasan tarkka-ampujapataljoonassa, joskus muuallakin. Vuodesta 
1889 lähtien oli mahdollisuus palvella myös Lappeenrantaan sijoitetussa 
Suomen rakuunarykmentissä. Elokuussa 1890 kuulutettiin kauhajokelai
set palvelukseen seuraavasti:14

Kuulutus
Seuraavat vakinaiseen palvelukseen määrätyt asevelvolliset Waasan 
läänin l:stä kutsuntapiiristä kutsutaan täten ensitulevan Marras
kuun 1 päiväksi saapumaan palveluksen toimittamiseen:

Henkivartiokaartin 3:ssa Suomen Tarkk’ampujapataljoonassa Hel
singissä. Kauhajoki. Kauhajoenkylä, arpanumero 4. Yrjänäinen, Sa- 
meli Matinpoika talonp. 3 vuotta.

Suomen rakuunarykmentissä Lappeenrannassa. Kauhajoki. Harja. 
Arpa n:o 1. Haanpää, Sameli Juhonp. torpanp. 3 vuotta Kauhajoki. 
Kauhaj. kylä. Arpa n:o 2. Wakkuri, Iisakki Matinp. talonp. 2 vuotta. 
Kauhajoki. Kauhaj. kylä. Arpa n:o 3. Wuorenmaa, Antti Wilhelmi 
Juhonp. torpanp. 3 vuotta. Kauhajoki. Aronkylä. Arpa n:o 5. Lato- 
mäki, Matti Juhonp. torpanp. 3 vuotta. Kauhajoki. Harjankylä. Arpa 
n:o 6. Leppäharju, Emanuel Antinp. työmies. 3 vuotta.

7:ssä Hämeen tarkk’ampujapataljoonassa Hämeenlinnassa. Kauha
joki. Kauhaj.kylä. Arpa n:o 7. Pukkila, Sameli Iisakinp. itsell.p. 2 
vuotta.

Ja muistutetaan kutakin vakinaiseen palvelukseen nyt kutsuttua 
asevelvollista Asevelvollisuuslain §§:ssä 12 ja 114 jotka ovat näin 
kuuluvat:----------

Aapeli Anola-Pukkila aloitti aikanaan 3-vuotisen asevelvollisuutensa 
Kaartinpataljoonassa ja siirtyi sitten 1 1/2 vuodeksi keisarin henkivar
tiokaartiin Tsarskoje Seloon ja Pietariin.15 Reserviläiset harjoittelivat 
Närpiön kasarmeilla.16

Vuoden 1901 asevelvollisuuslaki

Vuoden 1878 asevelvollisuuslain nojalla suomalaisten tarvitsi palvella 
vain kotimaassa. Tilanne muuttui kuitenkin, kun venäläistämiskausi 1800- 
luvun lopussa alkoi. Vuoden 1901 asevelvollisuusasetuksella Suomen ar
meija haluttiin yhdistää Venäjän armeijaan samalla, kun omat tarkka- 
ampujapataljoonat ja rakuunarykmentti lakkautettiin. Uusi asevelvolli- 
suusasetus oli suomalaisten mielestä laiton, minkä vuoksi sitä kohtaan 
syntyi kaikkialla vastustusta ja miehiä kehotettiin jäämään pois kutsun
noista.17
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Myös Kauhajoella vastustettiin uutta lakia. Näkyvimmin sen torjui kirk
koherra Edvard Lybeck, joka saarnatuolista kuulutuksia lukiessaan il
moitti lopuksi: "Minulla olisi täällä vielä yksi luettavana, mutta en lue si
tä” ja Kristuksen kuvaan viitaten jatkoi: "tuon kuvan perusteella en sitä 
tee” . Laki tuli tunnetuksi muutenkin, mutta tuomiokapituli määräsi kirk
koherran menettämään laiminlyöntinsä vuoksi 4 kuukauden palkan. Ase- 
velvollisuusasetuksen jätti Suomessa lukematta kaikkiaan 68 pappia, mut
ta Lybeckin saama rangaistus oli suurin.18

Ensimmäiset uuden lain mukaiset kutsunnat pidettiin 1902. Kuntako
kous valitsi kutsuntalautakuntaan itseoikeutettuna kunnallislautakunnan 
esimiehen J. Yli-Havusen sekä talollinen T. W. Havusen ja torppari Otto 
Isoniemen. Kokouksessa käytettiin myös kutsuntoja vastustavia puheen
vuoroja. Varsinkin kauppias Erik Ollonqvist hyökkäsi asevelvollisuusla
kia vastaan ja kehotti miehiä jäämään pois kutsunnoista.

Kutsuntalakkojen uhka eri puolilla Vaasan lääniä olikin niin suuri, että 
kuvernööri lähetti kuulutuksen, joka sisälsi keisarin käskykirjeen ja varoi
tuksen asian johdosta. Kuulutus luettiin myös Kauhajoen kuntakokouk
sessa, jossa puhetta johti passiivisen vastarinnan kannattaja F. S. Risku, 
mutta paikalla oli myös "venäjänmielisenä" tunnettu poliisi M. B. Torp
pa. Poliisin läsnäolo lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että kuntakokous 
"lausui syvimmän paheksumisensa niiden valheellisten huhujen ja neuvo
jen suhteen joita asevelvollisuukutsunnan johdosta on levitetty ja kehoit- 
taa kuntakokous kaikkia alamaisuudessa noudattamaan hallitsijan käs
kyä ja saapumaan kutsuntatilaisuuteen sekä täyttämään tarkimmasti vel
vollisuutensa” . Varmemmaksi vakuudeksi kuntakokouksen asevelvolli- 
suuskutsuntoja tukeva päätös piti kuuluttaa kaksi kertaa kirkossa eikä 
päätöksestä annettu valitusosoitusta, kuten muista asioista.19

Kiivaan poliittisen väittelyn keskipisteenä olleet Kauhajoen asevelvolli
suusikäiset joutuivat valitsemaan joko Venäjän armeijan kutsunnat tai la
kon ja sen seuraukset. Yli puolet valitsi kuntakokouksen linjan ja meni 
ensimmäisiin uuden lain mukaisiin kutsuntoihin v. 1902. Kauhajokelais
ten osallistuminen oli Vaasan läänin suurimpia, sillä keskimäärin läänissä 
noudatti kutsua vain 15,8 % . Lainkuuliaisuudestaan huolimatta moni 
Kauhajoenkin mies häipyi kutsuntojen lähestyessä muille maille. Kirkko
herra Lybeck avusti kernaasti Amerikan passin tarvitsijoita mm. syntymä- 
aikoja uusimalla. Myös toiselle henkilölle kirjoitetulla passilla pääsi joku 
Atlantin yli.20

Vuoden 1903 kutsuntaluettelon tarkastuksessa todettiin 14 miehen ole
van Amerikassa. Samalla kuntakokous lausui "yleisenä mielipiteenä” , et
tä asevelvollisuuslaki 1901 on syntynyt "meille vastenmielisellä tavalla", 
ja lakia toivottiin säätyjen käsittelyyn. Vuoden kuluttua pidettiin taas uu
det kutsunnat: Amerikassa oli 34 miestä. Viimeiset kutsuntaluettelot tar
kastettiin v. 1905, ja silloinkin oli 12 kutsuntaikäistä Atlantin toisella 
puolella. Asevelvollisuuslain vastustaminen jatkui Kauhajoella, niin 
kauan kun kutsuntoja pidettiin.21
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Kutsuntalakot ja asevelvollisuutta kohtaan tunnettu epäluulo saivat ai
kaan sen, että Suomen armeija lakkautettiin v. 1905. Seuraavan kerran 
aseisiin tartuttiin vasta täysin muuttuneissa oloissa.

Kruununverot

Venäjän alaisuuteen joutuminen ei muuttanut verotusjärjestelmää eikä 
-perusteita siitä, miksi ne olivat Ruotsin vallan aikana muotoutuneet. Por
voon valtiopäivillä 1809 tehtiin kyllä yksi tärkeä verotusta koskeva pää
tös: kruununverot tultaisiin tästä lähtien käyttämään kokonaisuudessaan 
Suomen suuriruhtinaskunnan hyväksi. Ratkaisu ei kuitenkaan vaikutta
nut yksittäisen veronmaksajan asemaan. Hänelle oli paljon tärkeämpää, 
että Venäjän vallan myötä alkoi pitkä rauhankausi, jonka aikana ylimää
räisiä suostuntaveroja ei kannettu lainkaan. Sotilasrasituksia helpotti 
myös Porvoon valtiopäivillä tehty päätös hajottaa ruotuarmeija toistaisek
si. Korvaukseksi sotamiehen ylläpidosta vapautumiselle määrättiin ns. va- 
kanssivero, joka maksettiin viljana ja rahana. Vakanssivero tuli kuitenkin 
maanomistajille halvemmaksi kuin ruotumiehen palkkaaminen.

Kokonaan uusi vero sen sijaan oli viinanpolttovuokra, joka oli säädetty 
vuonna 1800. Vero oli periaatteessa vapaaehtoinen, ja sen suuruus mää
räytyi manttaalien mukaan. Kuitenkin vain harvat talonpojat malttoivat 
luopua viinan kotipoltosta, ja siksi lähes kaikki maksoivat siitä veroa. Vii
nanpolttovuokra lakkasi v. 1866 kotitarvepolton tultua kielletyksi.1

Vanhanaikainen verotusjärjestelmä kaipasi ajan mittaan korjauksia. 
Maaveron maksua yksinkertaistettiin v. 1840 ja 1841 annetuilla julistuk
silla, joilla parseelien määrä vähennettiin viiteen. Vuodesta 1849 lähtien 
verot maksettiin leipäviljana, kaurana, voina, talina ja lihana. Samalla 
otettiin koko maassa käyttöön yksi veroyksikkö, verorupla. Myöhemmin 
v. 1889 parseeleista poistettiin tali ja voi, jotka korvattiin rahalla ja viljal
la. Ratkaisu oli talonpojille edullinen, sillä inflaatio heikensi vähitellen ra
han arvoa.

Vielä suurempi merkitys verorasituksen kevenemiseen oli kuitenkin sil
lä, että talonpoikien tulot kasvoivat, mutta manttaaliperusteiset maksut 
pysyivät vuosikymmenestä toiseen markkamääräisesti samoina. Verojen 
keveneminen oli 1870-luvulle asti pääasiassa seurausta viljelysten laajene
misesta. Näin oli tapahtunut myös Kauhajoella. Vuosisadan viimeisellä 
neljänneksellä viljelykset laajenivat entistä nopeammin; Kauhajoen pelto
ala kasvoi v. 1881—1900 n. 4 500 hehtaarista 14 547 hehtaariin. Samaan 
aikaan uudet viljelysmenetelmät ja lannoitus lisäsivät peltojen tuottoa. 
Myös metsien arvo nousi.2
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Siinä missä maavero 1600- ja vielä 1700-luvullakin oli ollut talonpojan 
tärkein ja raskain vero, siinä ruplavero oli autonomian ajan loppupuolella 
vain yksi pakollinen maksu monien muiden maksujen joukossa. Pari esi
merkkiä valaiskoot kehitystä. Vuonna 1877 Jooseppi Iisakinpoika Ikkelä 
maksoi 37/96 manttaalin talostaan seuraavat kruununverot:3

Ruplan wero 73:64
Mettävero —  —

Tiunti jyviä 14:54
Ruoti wakautus lunastus 17:11
Myllyvero — —
5 Henken henkirahat 7:—
Hospitaalirahat — —
Verosetelin lunastus —:09
Suostuntaveromaksu 2:40
Ruotivapauden vero — —
Erinäiset ylöskannot 16:52
Valtiopäivien raha — —
Erin. jyväkappojen lunastus —  ------

Trahteeriraha 1:02

132:32 mk

Kasari-Aron 3/16 manttaalin talon osalle tuli v. 1906 seuraavaat
nunmaksut:

Ruplavero 28:29
Kruununkymmennykset 6:15
Silta- ja jahtivoudinkapat 0:20
Henkirahat 4 miehestä ja

3 naisesta 11:00
Käräjäjyviä 1:75
Jakokustannuksia 97:95
Talonmuuttokustannuksia 68:94
Valtiopäivämiespalkkiota 2:40
Werolipun lunastus 0:06
Kanto-osuus jako- ja

talomuuttokustannuksista 5:01

221:75 mk

Kasari-Aro maksoi kaikki veronsa rahana, mutta hän olisi voinut maksaa 
ne myös viljana. Muita kruununveroja, joita Kasari-Arolla ei kuitenkaan 
ollut, olivat vuokramaksu, metsävero ja maakauppiasten vero.4

Kruununverojen lisäksi talonpojat kustansivat 1800-luvullakin kaikki 
kasvavat paikalliset rasitteet, joista erityisesti teiden ylläpito- ja raken-
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nuskustannukset nousivat huomattavan suuriksi. Kunnallishallinnon uu
distuksen jälkeen alettiin kerätä niin talollisilta kuin tilattomiltakin kun
nallisveroa, ja kirkkokin tarvitsi osansa. Valtion verotukseen tuli perus
teellinen muutos vasta Suomen itsenäistyttyä, kun v. 1918 säädettiin tulo
ja omaisuusvero.

Kauhajokelaiset toimittivat veroviljan autonomian alkupuoliskolla edel
leen Kristiinan viljamakasiiniin. Kruununvoudin vaatimuksesta makasii
niin tehtiin uusi katto ja lautavuoraus v. 1829. Muutamaa vuotta myöhem
min aitta vielä tervattiin. Vuonna 1860 kauhajokelaiset päättivät raken
taa kruununmakasiinin oman kirkon viereen, "ettei tarvitse verojyviä 
kauas kuljetella” . Makasiini oli tarkoitus pystyttää jo samana vuonna, 
mutta työn aloittaminen viivästyi. Kauhajokelaisen kirvesmiestaidon mes
tarinäyte valmistui Päntäneen tien varteen lähelle kirkkoa vasta v. 1864. 
Sen teettämiseksi seurakunta oli ottanut lainaa 804:80 markkaa, minkä li
säksi mestarina toimineelle Jaakko Havuselle maksettiin 203:68 markkaa 
ja Jaakko Aroselle raudoista 25:48 markkaa. Seuraavana vuonna kauhajo
kelaiset päättivät myydä Kristiinassa olevan aittansa "julkisella urakka- 
kaupalla".5 Näin yksi aikakausi, pari sataa vuotta kestänyt veroviljan ve
dättäminen Kristiinaan, oli päättynyt.

K a u h a jo k e la is t e n  v e r o v i l ja t  k e r ä t t i in  v. 1864  v a lm is tu n e e s e e n  k r u u n u n m a -  
k a s iin iin . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1967.
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Kunnallishallinto

Pitäjänkokous

Jo 1700-luvulla pitäjän- eli kirkonkokous oli saanut suuren merkityksen. 
Uuden vuosisadan alkaessa pitäjänkokous osoitti kyvykkyytensä mm. laa
timalla ja painattamalla vuonna 1805 Uuden kyläjärjestyksen. Venäjän 
vallan alkaessa pitäjänkokous toimi määrätietoisesti ja siinä oli havaitta
vissa kunnallista itsehallintoa ennakoiva leima.

Pitäjänkokousta johti kirkkoherra, mutta jo 1800-luvun alkuvuosikym
menillä tehtiin Ilmajoen suuressa seurakunnassa ero kirkonkokouksen ja 
pitäjänkokouksen välillä. Kirkollisia asioita, kuten pappeja, pappiloita, 
lukutaitoa ja seurakunnan toimintaa, käsiteltäessä pidettiin kirkonko
kous. Pitäjänkokouksissa taas olivat päällimmäisinä mm. tie- ja siltakysy- 
mykset sekä riita-asiat. Kokouksista pidettiin eri pöytäkirjaakin: kirkon
kokouksen sihteerinä toimi tavallisesti joku pappismies, pitäjänkokouk
sessa pitäjänkirjuri. Rovastintarkastuksessa v. 1825 vakuutettiin näin me
netellyn jo pitkään. Ehdotonta rajaa maallisten ja kirkollisten asioiden 
käsittelyssä ei kuitenkaan ollut, ja nimityksissäkin oli horjuvuutta. Aina
kin kauhajokelaiset käsittelivät omissa kappelikokouksissaan hyvinkin 
maallisia asioita, kuten palokorvauksia ja ruotusotilaiden kohtaloa. Kap- 
pelikokouksissa myös pohjustettiin pitäjänkokouksessa esille tulevia asioi
ta. Pitäjän- ja kirkonkokouksen työnjaon ja nimityksen epäselvyyttä 
osoittaa mm. se, että Kauhajoen kirkon penkkijakoa käsiteltäessä v. 1822 
puhutaan pitäjänkokouksesta.1

Pitäjänkokouksia pidettiin tavallisesti kolme tai neljä kertaa vuodessa, 
tarvittaessa useamminkin. Vuosisadan keskivaiheilla kokousten luku li
sääntyi, kun ratkaistavana olivat mm. monet tieasiat ja ruotuarmeijan 
kohtalo. Myös uutta kunnallishallintoa kokoonnuttiin pohtimaan useita 
kertoja. Pitäjänkokoukset pidettiin aina emäpitäjässä Ilmajoella, ensin 
Rannan, myöhemmin Korven tilalla, joskus muuallakin. Kauhajokelaiset 
varmistivat äänensä kuuluvuuden nimeämällä pitäjänkokousedustajat etu
käteen kappelikokouksessa ja evästämällä edusmiehensä asiaan kuuluval
la tavalla.2

Yhteiset pitäjänkokoukset ja kappelikokoukset eivät kuitenkaan enää 
1800-luvulla tyydyttäneet kunnolla kauhajokelaisten tarpeita. Kappelin 
miehet toivoivat vuosisadan alusta lähtien oman seurakunnan perustamis
ta ja samalla entistä itsenäisempää asemaa myös maallisissa asioissa. En
nen kuin seurakunnan jako toteutui, antoi keisari v. 1865 asetuksen kun
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nallisesta itsehallinnosta. Se avasi myös kauhajokelaisille tien omaan pää
töksentekoon. Pitäjänkokousten viimeisiä suuria tehtäviä olikin kunnalli
sen itsehallinnon toteuttaminen. Yhteisiä pitäjänkokouksia pidettiin kui
tenkin vielä tämän jälkeenkin, mm. tieasiat vaativat yhteistyötä.3

Kunnallinen itsehallinto

Kunnallisen itsehallinnon synty

Kunnallinen itsehallinto tuli Kauhajoella ensi kerran esille 15.10.1865 pi
detyssä kappelikokouksessa. Siinä valittiin talolliset Jaakko Aronen ja Ju
ho Kohlu edustamaan kappelia kaksi päivää myöhemmin pidettävään Il
majoen pitäjänkokoukseen, jossa uusi kunnallisasetus olisi esillä. Samalla 
kauhajokelaiset evästivät valtuutettunsa ratkaisemaan tulevan suhteensa 
Ilmajokeen: pysytäänkö osana Ilmajokea vai erotaanko emäpitäjästä.1

Pitäjänkokouksessa Ilmajoella 17. lokakuuta 1865 kappelit esittivät 
kantansa kunnallisen itsehallinnon järjestämisestä. Kurikka ja Kauhajoki 
ilmoittivat haluavansa kumpikin oman kunnallishallinnon. Näin Kauhajo
ki jatkoi samaa linjaa, jota se oli ajanut jo useita kymmeniä vuosia pyr
kiessään omaksi kirkkoherrakunnaksi. Seinäjoki ja Peräseinäjoki taas il
moittivat tyytyvänsä Ilmajoen kanssa yhteiseen hallintoon. Lopullisia pää
töksiä ei tässä kokouksessa kuitenkaan vielä tehty, vaan ratkaisua lykät
tiin seuraavaan syksyyn. Ensin haluttiin tutustua perusteellisesti uuteen 
kunnallisasetukseen, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 1867 alusta.

Aiheeseen palattiin uudelleen pitäjänkokouksessa 15. marraskuuta 
1866. Peräseinäjoki ja Seinäjoki olivat edelleen Ilmajoen kanssa yhteisen 
hallinnon kannalla. Yhteiset kokoukset päätettiin pitää Ilmajoella. Kauha
joki, Kurikka ja Jalasjärvi sen sijaan katkaisivat vanhat yhteytensä emä- 
pitäjään ja muodostivat kukin oman kunnallishallintonsa. Myös Seinäjoki 
teki parin vuoden kuluttua saman ratkaisun.2

Kunnallishallinnon käytännön järjestelyihin päästiin Kauhajoella 19. 
heinäkuuta 1867 kirkon sakaristossa pidetyssä kappelikokouksessa. Lää- 
ninrovasti, kirkkoherra C. R. Forsmanin ollessa estynyt puhetta johti hä
nen apulaisensa A. F. Molin, sihteerinä oli tilanhoitaja R. S. Roos Ilma
joelta. Kokouksen tärkeimpänä asiana oli, miten laaditaan "Keisarilli
sen Majesteetin helmikuun 6113- p11̂ - v. 1865 antamassa armollisessa 
asetuksessa kunnallishallituksesta maalla" määräämä takseeraus eli kun
nallisvero- ja ääniluettelo. "Yksimielisesti päätettiin ja hyväksi nähtiin, 
että 1/10 manttaalia on pidettävä yhden äänen kokoisena tai vuotuinen 
puhdas tulo 200 mk samankaltaisen perustuksen mukaan kuin suostunta-
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K u n n a l l i s m ie s ,  t i la n o m is ta ja  
C arl W ilh e lm  v o n  S c h a n tz . V a- 
lo k . A t e l i e r  A p o l l o  1914 . J o h a n 
n e s  L e p p ä s e n  k o k .

veron-komiteassa on määrätty noudatettavaksi vuotuisten tuloin lasket- 
taissa.” Päätöksen mukaan siis 1/10 manttaalin omaisuus tai 200 markan 
vuositulot antaisivat kuntakokouksessa omistajalleen yhden äänen. Näin 
evästettyinä vero- ja äänestysluettelon laatijoiksi tulivat valituiksi varani- 
mismies Herman Kulia, maakauppias Jaakko Aronen, talollinen Aapeli 
Toivakka, tilanomistaja Carl Wilhelm von Schantz, talollinen Aapeli Pen
ttiä, torppari Anton Kutsi ja talolliset Hiskias Seppänen ja Iisakki Panu
la. Luettelo oli laadittava kolmen viikon kuluessa.3

Kauhajoen kunnallishallinnon kannalta ratkaiseva oli 22. syyskuuta 
1867 pidetty kappelikokous, jossa kirkkoherra C. R. Forsman toimi pu
heenjohtajana ja A. F. Molin sihteerinä. Kokouksen aluksi luettiin toimi
kunnan laatima "äänilista” . Se oli ollut nähtävillä jo kaksi viikkoa, ja se 
hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen voitiin valita Kauhajoen en
simmäiset kunnallisen itsehallinnon mukaiset toimielimet ja luottamus
miehet. Kuntakokouksen esimieheksi valittiin "varakirkkoherra” , kappa
lainen F. N. Ottelin ja varaesimieheksi talollinen Aapeli Toivakka. Kun
nallislautakunnan esimieheksi valittiin maanviljelijä Carl Wilhelm von 
Schantz ja varaesimieheksi talollinen Jaakko Aronen. Jäseniksi nimettiin 
talolliset Aapeli Pentilä, Hiskias Seppänen, Iisakki Panula, Antti Keski- 
Kokko ja Jaakko Ala-Marttila, varajäseniksi torppari Anton Kutsi ja Joo
seppi Karjanmaa sekä talollinen Aleksanteri Mattila. Valintojen jälkeen 
C. W. von Schantz ilmoitti, ettei hän tarvitse kirjoitusapulaista. Siitä hy
västä kokous lupasi hänelle palkkioksi ensimmäisenä vuotena puolet ”pi
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täjän-kriivarin” palkasta; toisesta puolesta sai lautakunta sopia keske
nään. Vasta valittu kunnallislautakunta toimi myös "vaivaishoidon halli
tuksena” , vain rahastonhoitajaksi valittiin erikseen Antti Panula. Nälkä
vuotena uuden kunnallishallinnon tärkein tehtävä tulikin olemaan juuri 
köyhäinhoidon järjestäminen.4

Vielä loppusyksyn 1867 Kauhajoen asiat päätettiin kappelikokouksissa. 
Ensimmäinen varsinainen kuntakokous pidettiin 15.1.1868. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi varaesimies Aapeli Toivakka, ja läsnä oli 11 kunta
laista. Myöhemmin samana vuonna pidetyissä kuntakokouksissa johti pu
hetta esimies F. N. Ottelin. Kuntakokoukset pidettiin aluksi lähes yksin
omaan nälkävuoden merkeissä värjäri Kullbergin talossa tai sakaristos
sa. Kunnallislautakunta kokoontui C. W. von Schantzin johdolla, mutta 
ensimmäisistä kokouksista ei ole säilynyt pöytäkirjoja.5

Kunnallisen itsehallinnon syntyvaihetta leimasi työnjaon selkiintymät
tömyys toisaalta kunnan ja seurakunnan, toisaalta kuntakokouksen ja 
kunnallislautakunnan välillä. Eikä kaikkia suurpitäjälle kuuluneita tehtä
viäkään heti saatu sovitetuksi uuteen järjestelmään. Silti kunnallisen itse
hallinnon toteutuminen merkitsi Kauhajoella kahdenlaista itsenäistymis
tä: vuosisatainen yhteiselämä Ilmajoen emäpitäjän kanssa päättyi samal
la, kun kirkko ja maallinen valta eriyttivät toimintansa. Kesti kuitenkin 
aikansa, ennen kuin vanha pitäjän- ja kappelikokousten perinne yhteisten 
asioiden hoidossa väistyi.

Kuntakokous

Kuntakokoukset pidettiin aluksi usein yhtä aikaa kirkonkokousten kans
sa. Niinpä vuonna 1872, jolloin kappalainen Frans Henrik Hällfors johti 
sekä kirkkoa että kuntaa, pidettiin yhteensä 12 kokousta. Niistä oli kun
takokouksia kuusi, kappelin ja kunnan yhteisiä neljä sekä kuntakokous
ten pöytäkirjoissa olevia kappelikokouksia kaksi. Myös käsiteltävät asiat 
olivat yhteisiä. Nälänhädästä riitti huolta molemmille, ja mm. lukkarin 
puustellin ja kirkon kiviaidan rakentamista käsiteltiin kuntakokouksissa.6

Nälkävuosien jälkeen kuntakokouksissa käsiteltävät asiat lisääntyivät 
ja monipuolistuivat. Niinpä mm. petoeläinten tapporahojen maksuja ja 
elinkeinoja koskevia asioita oli esillä useita kertoja. Vuonna 1870 Iisakki 
Sorvari esitti ja osoitti todeksi saaneensa kuusi kettua, mutta kunta ei ko
van ajan vuoksi maksanut niistä mitään. Hermanni ja Aleksanteri Juoni 
sen sijaan saivat palkkion kolmesta Heikkurin metsästä tappamastaan su
denpennusta. Juho Hietakangas taas oli ostanut isojokelaiselta torpparilta 
yhdeksän Lauhanmaasta Kauhajoen puolelta ammutun sudenpennun na
hat ja sai niistä kuuluvat tapporahat. Kolme hyyppäläistä oli löytänyt vii
si sudenpenikkaa ja Uuron torppari Matti Jaakonpoika Hukanluoma oli 
9.6.1874 tehnyt selvää Lauhankankaalla olleen sudenpesän seitsemästä 
poikasesta. Kunta maksoi kaikista tapporahat. Vielä 1880-luvullakin va
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rauduttiin tapporahojen maksuun: karhusta ja sudesta luvattiin 100 
markkaa, ilveksestä 50 markkaa. Vuosisadan lopulla ne kuitenkin voitiin 
jo käyttää petolintujen tapporahoiksi.7

Kunta peri suurimman osan pitäjänkokouksen tehtävistä. Kuntako
kouksissa tulivat esille mm. paloavustukset, kestikievarit ja posti sekä 
tie- ja siltakysymykset. Kristiinankaupungin viinaporvareita ja oman kun
nan krouvinpitäjiä vastaan taisteltiin koko 1870-luku ja aika ajoin sen 
jälkeenkin. Kansakoulujen perustaminen ja sairaanhoidon järjestäminen 
olivat lukuisten kuntakokousten päällimmäiset asiat vuosisadan vaihteen 
molemmin puolin. Vuonna 1885 kunta oli perustamassa maanviljelyslaina- 
rahastoa ja järjestämässä katovuosina lainoja. Kauaskantoiset seuraukset 
oli kunnan päätöksellä ostaa osa Yli-Knuuttilan maista ja rakennuksista 
sekä myönteisellä suhtautumisella Ala-Knuuttilan torppien lunastamiseen 
itsenäisiksi. Valtiollisen tilanteen kiristyminen sortovuosien ja I maail
mansodan aikana pani kuntakokouksenkin miettimään suhtautumistaan 
esivaltaan ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.8

Kuntakokous käytti kunnallista päätösvaltaa. Kokouksiin saivat osallis
tua kaikki veroa maksavat kuntalaiset, jotka eivät olleet toisen "isäntä- 
vallan alla” eli eivät olleet vuosipalkollisia. Päätöksiä tehtäessä jokaisella 
oli yhtä monta ääntä kuin veroäyrejäkin. Jo ennen Kauhajoen oman kun
takokouksen toiminnan alkamista hyväksytty peruste, että 1/10 manttaa
lin omaisuus ja 200 markan puhdas vuositulo vastasivat kumpikin yhtä 
ääntä, säilyi koko 1870-luvun ajan. 1880-luvulta alkaen yksi manttaali toi 
96 ääntä ja vuodesta 1899 lähtien 100 markan tulo oikeutti yhteen ää
neen. Äänestysluetteloon merkittiin erikseen manttaalien perusteella tule
vat äänet ja varallisuusäänet. Tämä sen vuoksi, että sellaisissa asioissa, 
jotka koskivat ainoastaan "manttaaliin pantua maata” , kuten teitä ja sil
toja, saivat äänestää vain manttaalinomistajat kukin manttaalinsa mu
kaan. Kauppaliikkeet ja myllyt taksoitettiin erikseen. Nainen sai äänestää 
kuntakokouksessa, jos hän maksoi veroa tai oli maanomistaja, esim. leski
vaimo tai täysi-ikäinen naimaton nainen.9

Päätöksentekijöiden joukko oli entisestään laajentunut. Pitäjän- ja kap- 
pelikokouksissa vain manttaalin omistajilla oli ollut äänioikeus, kuntako
kouksiin pääsi myös tilaton väestö. Päätösvalta pysyi kuitenkin eniten äy
rejä ja samalla ääniä omistavilla talollisilla ja säätyläisillä. Useimpien ta
lojen manttaalit oikeuttivat 6—20 ääneen ja varallisuus 1—5 ääneen, torp
parien varallisuus toi 1—5 ääntä. Esim. Turjan 37/192 manttaalin talon 
väki sai äänestää v. 1891 kuntakokouksissa seuraavilla äänillä:10

Mantt. Varall.
äänet äänet

Taloll.
Torpp.

Juho Enokinp. Turja 
Heittola, Iisakki Juhonp. Luoma 
Hautakoski 
Hakala, Jaakko

18 6
2
2
2
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Mantt. Varall.
äänet äänet

Syy tinkii. 
Torpp. Tammela, Samuli Antinp. 

Palomäki, Paavali Juhonp 
Rajalakso, Juha Iisakinp. 
Tuisku Sameli Juhonp.

Hakala, Juha Iisakinp. 2
1
1
1
2> 5

Yht. 18 19

Äänimäärät vaihtelivat suuresti manttaalien ja varallisuuden mukaan. 
Kauran kruununtilan vuokraajalla Antti Ponsijärvellä oli v. 1891 64 
manttaaliääntä ja 3 varallisuusääntä, kappalainen Karl Eliel Meno sai 
pappilastaan 70 manttaaliääntä ja varallisuudestaan 20 ääntä. Ala-Knuut- 
tilan J. B. Sjöbergillä oli 71 manttaali- ja 60 varallisuusääntä, nimismies 
Ahlbergilla 35 ääntä ja opettaja K. F. Sjölundilla vain 15 ääntä. Carl 
Wilhelm von Schantzin äänet olivat 55 manttaaliääntä, 100 varalli
suusääntä, 12 ääntä myllystä ja 100 ääntä kaupasta. Kaikkiaan Kauha
joen manttaaliäänet olivat v. 1891 3 201 ja varallisuusäänet 2 834 eli 
yhteensä 6 035 ääntä. Taksoitus uusittiin vuosittain, niin että äänimäärät 
pysyivät ajan tasalla.11

Äänioikeuden suurista eroista johtui, etteivät kuntakokoukset ajan mit
taan jaksaneet kovin paljon kiinnostaa lukumääräisesti suurta vähäväkis
ten joukkoa. Kokouksista muodostuikin entisten pitäjänkokousten tapaan 
talollisten ja säätyläisten hallitsema vallankäyttöelin. 1900-luvun alussa 
virinnyt poliittinen työväenliike oli luonnollisesti tyytymätön tilanteeseen 
ja alkoi vaatia uudistuksia myös kunnalliseen päätöksentekoon.

Joulukuusta 1869 alkaen kuntakokoukset ja kunnallislautakunnan ko
koukset pidettiin vastavalmistuneessa "lukkarin pytingin kammarissa” , 
pitäjäntuvassa. Kansakoulun valmistuttua syksyllä 1882 alettiin myös 
kunnalliset kokoukset pitää siellä. Vuoden 1904 alusta kokouspaikaksi 
vuokrattiin 50 markalla nuorisoseurantalo Rientola. F. S. Risku johti noi
hin aikoihin sekä kuntaa että nuorisoseuraa ja lienee vaikuttanut kokous
paikan valintaan. Seuraavana vuonna kokoukset oli tarkoitus pitää kun
nalliskodissa, mutta kunnallislautakunnan esimies pani vastaan, ja niin 
jatkettiin Rientolassa.12

Huhtikuussa 1909 oli kuntakokouksessa ensi kerran esillä nuorisoseu
rantalon osto. Kunta ja eri seurat suunnittelivat perustavansa osuuskun
nan, joka ostaisi Rientolan. Kuntakokous kuitenkin hylkäsi nuorisoseuran 
3 000 markan tarjouksen. Kuntakokous palasi asiaan parin vuoden kulut
tua uudelleen, nyt "seuratalo-osakeyhtiötä” kannattaen. Kunta tarjoutui 
helmikuussa 1912 myymään Pumppukäälyn alueen tontiksi, jolle voitai
siin rakentaa yhteinen kunnallistalo, säästöpankki ja Suomalaisen seuran 
talo. Nuorisoseura oli edelleen halukas myymään talonsa suunnitteilla ole
valle osuuskunnalle. Kuntakokous laski pääsevänsä Rientolaan käsiksi
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1/4 osuudella, jos kaikki neljä yhteisöä ovat hankkeessa mukana. Jos taas 
nuorisoseuran tarjous hylätään, kunnan osuus kolmen yhteisön rakennus
hankkeessa tulisi olemaan 3/8, kuitenkin enintään 7 000 markkaa. Ensim
mäinen vaihtoehto oli houkuttelevampi, ja vuoden 1912 lopulla kuntako
kous hyväksyi Kauhajoen kunnallistaloyhtiötä koskevan sopimuksen. 
Vuonna 1913 vanhan Rientolan runkoon nousi uusi kunnallistalo, joka 
kolmisenkymmentä vuotta toimi Kauhajoen kunnalliselämän keskuksena. 
Rakennustöiden aikana kokoukset pidettiin kunnalliskodissa.13

Kunnanvaltuuston alku

Yksikamarisen eduskunnan ja yleisen äänioikeuden tultua hyväksytyksi v. 
1906 alkoi työväenliike entistä aktiivisemmin vaatia uudistuksia myös 
kunnalliseen päätöksentekoon. Toisen sortokauden aikana kunnallislakia 
ei kuitenkaan voitu uusia. Sen sijaan vuoden 1865 kunnallisasetus tarjosi 
mahdollisuuden myös välilliseen vallankäyttöön eli kunnanvaltuustojen 
perustamiseen. Tähän mahdollisuuteen kauhajokelaisetkin tarttuivat.

Venäjän maaliskuun vallankumous sai työväestön liikkeelle; yhdistys
toiminta vilkastui ja poliittinen vaikutushalu kasvoi. Huhtikuussa 1917 
pidettiin kunnanhallituksen myötävaikutuksella eri puolilla pitäjää kan
salaiskokouksia. Niissä pohdittiin elintarviketilannetta ja elintarvikelau- 
takunnan perustamista, mutta tunnusteltiin myös poliittista ilmapiiriä ja 
selostettiin suuriruhtinaskunnassa vallitsevaa levotonta tilannetta. Tällai
sissa tunnelmissa tuli kunnanvaltuuston perustaminen esille kuntako
kouksessa 14. toukokuuta 1917. Valtuustokysymyksen esitteli kokouksen 
puheenjohtaja J. V. Peltonen. Käydyssä keskustelussa "yleensä kannatet
tiin asiaa lämpimästi ja päätettiin yksimielisesti perustaa kunnanvaltuus
to, joka alottaa toimintansa ensi kalenterivuoden alusta” . Lähemmät val
mistelut jätettiin kunnallislautakunnan tehtäväksi: syyskuun kokoukseen 
mennessä oli otettava selvää ” eri kansalaisryhmäin mielipiteistä ehdok
kaisiin nähden.” 14

Kunnallislautakunta suoritti käytännön valmistelut, joten valtuuston 
perustaminen oli asetuksen edellyttämässä toisessa käsittelyssä 17. syys
kuuta 1917 valmis päätettäväksi. Kunnallislautakunta esitti valtuustoa 
valittavaksi sopuvaaleilla. Yhdelle ja samalle ehdokaslistalle oli asetettu 
eri puolueisiin kuuluvia henkilöitä, joista kuntakokouksen piti valita kol
mekymmentä valtuutettua puolueiden edellisissä eduskuntavaaleissa v. 
1916 saamien äänimäärien suhteessa. Tällä perusteella valtuustoon piti 
valita suomalaisesta puolueesta 15, sosiaalidemokraateista 7, maalaislii
tosta 5 ja nuorsuomalaisesta puolueesta 3 edustajaa.15

Kauhajoen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö oli kuitenkin val
mistautunut vaaleihin myös omalla tahollaan. Se oli asettanut tavoitteek
seen saada 15 valtuutettua ja laatinut ehdokaslistan, jonka oli toimittanut
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kunnallislautakunnalle; Kunnallisjärjestö ei tulisi tyytymään "sopulis
taan” .

Kuntakokous hyväksyi valtuustovaalien perustaksi kunnallislautakun
nan esityksen ja aloitti vaalitoimituksen. Sos.dem. Kunnallisjärjestö puo
lestaan esitti oman ehdokaslistansa. Seurauksena oli ainakin ajoittain kii
vas sananvaihto. Mukana ollut Emil Mansikkamäki muistaa puhutun mm. 
kansalaisluottamusta vailla olevista varkaista ja rosvoista.16 Monet muut 
mukana olleet muistavat kokouksen kuitenkin sujuneen rauhallisesti.11 So
siaalidemokraatit joutuivat tyytymään kuntakokouksen päätökseen, jonka 
mukaisesti valtuuston valinnassa noudatettiin syksyn 1916 eduskuntavaa
lien puoluejakoa. Valituksi tuli 23 porvarillisten puolueiden ja 7 sosiaali
demokraattien valtuutettua.18

Vaali herätti innokkaimmissa työväenliikkeen miehissä närkästystä, sil
lä seitsemästä sosiaalidemokraatista vain kolme oli järjestäytyneitä. Opet
taja Toivo Vähämäki liitti vaalikokouksen pöytäkirjaan vastalauseen, jos
sa hän, "Tulevan vapaan Suomen kansalainen” , paheksui vaalimenettelyä 
ja ilmaisi tyytymättömyytensä tulokseen. Se ei kuitenkaan muuttanut ta
pahtunutta miksikään, vaan valtuusto aloitti työnsä pitämällä ensimmäi
sen istuntonsa 12. tammikuuta 1918.19

Vaikka ensimmäisen valtuuston valintaan liittyi poliittisia kiistoja ja 
menettelytapojen omaperäisyyttä, osoitti valtuustomuotoon siirtyminen 
kuitenkin, että Kauhajoella seurattiin tarkasti ajan aatteellisia virtauksia 
ja pyrittiin toteuttamaan niiden keskeisin vaatimus — vaatimus kansan
vallan lisäämisestä. Kuntakokouksen korvaaminen kunnanvaltuustolla ei 
ollut itsestään selvää Pohjanmaan maalaiskunnissa. Entisessä emäpitäjäs
sä Ilmajoellakin oli valtuustosta puhuttu, mutta toteutus jäi odottamaan 
uutta kunnallislakia. Samoin kävi mm. Alavudella.20

Vanhan kunnallisasetuksen mukainen valtuusto toimi vuoden. Vuoden 
1917 kunnallislain mukaiset vaalit pidettiin 14. joulukuuta 1918. Niistä
kin aiottiin sopuvaalia: yhdelle ehdokaslistalle oli koottu kaikkien puolu
eiden edustajia. Sosiaalidemokraatit olivat kuitenkin laatineet oman lis
tansa, ja näin jouduttiin äänestykseen. Tulos lienee ollut vapaussodan — 
kansalaissodan jälkeisessä ilmapiirissä melkoinen yllätys: vasemmisto sai 
14 valtuutettua, oikeisto ja keskusta 16. Valittujen joukossa oli myös yksi 
nainen, sosiaalidemokraattien Ruusa Laine.21 Aktiivisesti toimineen Suo
malaisen seuran Naisjärjestö sen sijaan oli joutunut ennen vaaleja to
teamaan, ettei sen piiristä vielä löytynyt "naista, joka tuntisi kykenevänsä 
valtuustoon” , vaan "täytyi jäädä odottamaan aikaa, jolloin naisemme täs
säkin suhteessa olisivat aikansa tasalla” .22

Ensimmäinen yleisellä äänioikeudella valittu valtuusto piti ensimmäi
sen kokouksensa 30.12.1918.23
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Lautakunnat

Kunnallista toimeenpanovaltaa käytti kunnallislautakunta, joka valittiin 
kuntakokouksessa joka kolmas vuosi. Lautakuntaa johti esimies ja hänen 
poissa ollessaan varaesimies. Molemmat vaihtuivat varsin usein, sillä lau
takunnan tehtävät olivat moninaiset ja työllistivät etenkin esimiestä. 
Palkkakaan ei oikein tyydyttänyt. Kunnallislautakunnan esimiehenä v. 
1882—91 toiminut lukkari E. J. Valdeman ja kirjuri Matti Kivinen vaati
vatkin v. 1889 palkankorotusta, mutta siihen ei suostuttu. Molemmat sai
vat tyytyä edelleen 1 ruiskappaan savulta vuodessa. Vuonna 1894 palkkaa 
kuitenkin korotettiin 200 markkaan. Niinä vuosina, jolloin lautakunnalla 
ei ollut kirjuria, sai esimies myös kirjurin kapat sekä 1 %  provision kun
nallisveron kannosta.24

Kunnallislautakunnan jäsenet olivat enimmäkseen talollisia, mm. Panu
lan, Ikkelän ja Havusen talojen isäntiä. Säätyläisiä edustivat lautakunnan 
ensimmäinen esimies C. W. von Schantz ja pitkään mukana ollut lukkari 
E. J. Valdeman. Vuonna 1888 valittiin kunnallislautakuntaan torpan poi
ka Otto Isoniemi, jonka jäsenyys kestikin vuoteen 1912 saakka. Myös 
kauppiaat ja muut liikemiehet olivat edustettuina etenkin 1900-luvun 
puolella.25

Kunnallislautakuntaa työllistivät ensimmäisinä vuosina nälänhätä ja 
myöhemminkin köyhäinhoito oli usein esillä, sillä lautakunta toimi vuo
teen 1909 saakka myös köyhäinhoitohallituksena. Sen oli hoidettava avus
tukset, nimitettävä holhoojat alaikäisille, pidettävä huolta lainajyvästöis- 
tä ja yritettävä kehittää vähitellen vähäosaisimpien huoltoa ajan vaati
muksia vastaavaksi. Myös kunnallisverojen ja maksujen perintä kuului 
lautakunnan tehtäviin ja sen mukana koko kunnan taloudenhoito.

Kunnallislautakunta oli myös tapojen vartija. Kuntakokous siirsi sille 
mm. paikkakunnalle muuttavien tutkimisen, ja v. 1883 annettiin asetus 
"joutolaisista” . Heti seuraavana vuonna kunnallislautakunnan esimies 
nuhteli harjankyläläistä Helena Fredrikintytärtä huoruudesta ja vaati tä
tä parantamaan tapansa, "muutoin tulee lähetettäväksi kuvernöörin käsi
teltäväksi” . Itsellisnainen Katariina Heikintytär Hyypästä oli samasta 
syystä palautettu vankikyydillä Turusta Kauhajoelle. Panulan itsellismies- 
tä Frans Tanelinpoikaa nuhdeltiin v. 1892 "kirjattomuuden ja haureelli- 
suuden” vuoksi — lautakunnan päätös: "Vaimon työ pitää mennä siveää 
elämään viettämään ja itsensä elättämään” ! Vastaavalla tavalla nuhdel
tiin v. 1884—92 "löysäläisyydestä” , huoruudesta, irstaasta elämästä, nä
pistelystä ym. kaikkiaan pariakymmentä kauhajokelaista, joista monet 
olivat körötelleet vankikyydissä takaisin kotipitäjäänsä.26

Kunnallislautakunta, myöhempi kunnanhallitus, toimi ainoana lauta
kuntana Kauhajoella 15 vuotta. Vasta v. 1884 perustettiin oja- ja aitalau- 
takunta sekä hyväksyttiin sille johtosääntö. Edellisenä vuonna annettuun 
asetukseen perustuvan "aitaus- ja ojaamistarkastuskunnan" esimieheksi 
valittiin kunnankirjuri Matti Kivinen.27 Vuonna 1905 lautakunnalle hy
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väksyttiin uudet säännöt. Tie-, aita- ja ojituslautakunnan tuli suorittaa 
tarkastuksia ja järjestää viljelijäin pyynnöstä kokouksia, joissa kullakin 
olisi yksi ääni. Yhteisissä kokouksissa piti keskustella vanhoista ojista ja 
uusien ojien tekemisestä ja kustannusten jaosta. Jo seuraavana vuonna 
lautakunta jakautui, kun tie- ja silta-asioita varten perustettiin oma kun- 
nossapitotoimikuntansa.28

Holhouslautakunta aloitti toimintansa v. 1900 J. A. Ikkelän johdolla. 
Varsinaisten holhousmääräysten ohella lautakunta ratkoi muitakin lasten
huoltoon liittyviä ongelmia. Niinpä se v. 1902 päätti lähettää Kokon itsel
lisen pojan Ville Mäkisen vaivaiskassan kustannuksella ”Bennäisiin huo
nosti kasvatettujen lasten kasvatuslaitokseen” .29

Veroluetteloiden laadintaa ja kunnallisveron kantoa varten perustettiin 
takseerauslautakunta vuoden 1902 alusta. Kunnallislautakunnan työtä se 
ei kuitenkaan paljon helpottanut, sillä takseerauslautakunta muodostui 
kunnanhallituksesta ja 16 muusta jäsenestä. Samassa yhteydessä haluttiin 
perustaa myös tutkijalautakunta, mutta hanke raukesi ja verotutkinta 
suoritettiin vielä muutamia vuosia kuntakokouksessa.30

Vuonna 1909 annettu asetus torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen 
vuokrauksesta edellytti mm. vuokralautakuntien perustamista. Sitä var
ten Kauhajoki jaettiin neljään piiriin, joihin kuhunkin asetettiin kaksi
miehinen lautakunta. Ensimmäisen piirin muodostivat Aron- ja Harjanky
lät ilman ulkotorppia, toisen piirin pitäjän keskiosat sekä Ikkeläjärvi ja 
Koivuniemi, kolmanteen piiriin kuuluivat Hyyppä ja Nummijärvi sekä 
näissä kylissä ulkosaroilla olevat talot ja torpat. Neljännen piirin muodos
tivat Päntäne, Yrjänäinen, Heikkilä ja Hautaniemi sekä joukko ulkotorp
pia. Piirijako ei ollut senaatin v. 1912 antamien määräysten mukainen, 
mutta silti kauhajokelaiset säilyttivät jaon entisellään.31

Köyhäinhoito irrotettiin kunnallislautakunnasta vuoden 1910 alusta lu
kien. Samalla sovittiin, että köyhäinhoitolautakunnan esimies huolehtii 
vaivaishoitoasetuksen määräämistä asioista ja viljajyvästöistä. Jälkim
mäistä tehtävää varten nimettiin erikseen kaksi jyvästöjen mittaajaa. 
Kunnallislautakunnan tehtäviksi jäivät kaikki "asetuksen mukaiset tehtä
vät” sekä varojen kokoaminen myös köyhäinhoidon tarpeisiin.32

Lautakuntien perustaminen helpotti erityisesti kunnallislautakunnan 
esimiehen työtaakkaa. Erikoistuminen tarjosi myös entistä paremmat 
mahdollisuuudet kunnan lisääntyvien velvollisuuksien hoitamiseen.

Lautakuntien lisäksi kunnan laajenevia tehtäviä varten asetettiin vuo
sien varrella lukuisia pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia, kuten tie- ja silta- 
toimikunnat, maanviljelyslainarahaston toimikunta ja tilattoman väestön 
toimikunta. Kirjastolla ja kansakouluilla oli omat johtokuntansa. Erik
seen määrättiin vielä mm. petolintujen tapporahan maksaja ja jyvästöjen 
mittaajat. Kunnallishallinnon laajentumisesta kertoo se, että v. 1909 valit
tiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi kaikkiaan 16 lauta- ja toimikuntaa 
sekä luottamushenkilöä.33 Silti lautakuntia oli vielä suhteellisen vähän, 
mm. terveydenhoitolautakunta puuttui kokonaan.
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Vuoden 1917 alussa aloitti toimintansa asutuslautakunta ja muutamaa 
kuukautta myöhemmin elintarvikelautakunta. Jälkimmäisen perustami
nen liittyi toisaalta ensimmäisen maailmansodan aiheuttamaan elintarvi
kepulaan, toisaalta taas Venäjän maaliskuun vallankumouksen herättä
mään tunnekuohuun. Työväestöhän oli joutunut seuraamaan lähes syrjäs
tä kunnallista päätöksentekoa ja oli tyytymätön tilanteeseen. Elintarvike- 
lautakunnankin perustaminen oli ollut esillä jo helmikuussa 1917, mutta 
silloin sitä ei vielä pidetty tarpeellisena. Huhtikuussa Hyypän työväenta
lolla järjestetyssä kansalaiskokouksessa väkijoukko kuitenkin vaati lauta
kunnan perustamista heti seuraavassa kuntakokouksessa. Kansalaisko
kouksen mielestä elintarvikelautakuntaan tuli valita, mikäli mahdollista, 
seitsemän ”köyhälistöluokan luottamusta nauttivaa henkilöä” .34

Elintarvikelautakunta perustettiin toukokuussa 1917. Toiminnan hel
pottamiseksi Kauhajoki jaettiin 12 piiriin, joista kustakin valittiin lauta
kuntaan yksi tai kaksi miestä, niin että vahvuudeksi tuli 15 jäsentä. Ko
koonkutsujaksi määrättiin Jaakko Isoniemi. Lautakunnan jäsenet edusti
vat eri yhteiskuntaluokkia, mutta työväestön ja torpparien osuus oli mui
hin luottamustoimiin verrattuna poikkeuksellisen vahva. Liekö tästä joh
tunut, että elintarvikelautakunnan jäsenyys ei kaikkia innostanut; Vihtori 
Kuutti Harjan-Aron piiristä pyysi heti eroa, ja tilalle nimitettiin liikemies 
Urho Mattila. Hän puolestaan valitti päätöksestä kuvernöörille ja sai seu
raavassa kuntakokouksessa pyytämänsä eron. Suutari Juho Toralalle sen 
sijaan ei eroa myönnetty, vaikka hän sitä tahtoikin.35

Elintarvikelautakunta joutui työskentelemään sotatilanteessa kovan 
paineen alaisena. Kesällä 1917 se sai käytettäväkseen kunnan kaikki jy- 
västöt sekä kunnalla lainassa olleet Vaasan läänin hätäapurahaston 
13 000 markkaa. Syksyllä elintarvikelautakunnalle annettiin lupa ottaa 
pankkilainaa aina 300 000 markkaan asti. Silti elintarviketilanne oli ke
sällä 1918 niin tukala, että lautakunta ilmoitti korttiannosten loppuvan 
2—3 viikossa; oli joko kerättävä kuntalaisilta lisää tai pienennettävä an
noksia. Molemmat vaihtoehdot olivat kiusallisia. Takavarikkoa tai pakko- 
ottoa suorittavaa lautakunnan jäsentä ei pitäjällä juuri kiitetty: "Koiran 
virassa semmoisella palkalla, ja vaikka parhaansa mukaan koittaa toi
mensa täyttää niin yhtä kai Häväisten ja nyrkit nojona Käyrään kimp
puun, kun astun johonkin liikepaikan sisälle ja Sanotaan että Sellaista 
nuipulia kun sinä olet en minä voi suvaita Huoneessani” , perusteli Vil
helm Niemi eronpyyntöään lautakunnasta keväällä 1919.36

Keväällä 1918 elintarvikelautakunta joutui tilanteeseen, joka valaisee 
lautakuntien ja valtuuston keskinäisiä suhteita sekä kunnallisen itsehal
linnon todellisuutta. Fritjof Tuisku oli elintarvikelautakunnan edustajana 
väliaikaisen elintarvikehallituksen puheilla Vaasassa saanut nuhteita sii
tä, ettei Kauhajoella ollut noudatettu kaikkia säännöstelymääräyksiä. 
Lautakunta katsoi saaneensa näin epäluottamuslauseen ja pyysi valtuus
tolta eroa tehtävistään.

Eronpyyntöönsä elintarvikelautakunta liitti pitkän ja perusteellisen te

574



kojensa puolustuksen. Elintarvikehallituksen määräyksiä oli rikottu mm., 
koska sato oli ollut syrjäkylissä huono, hevoset olivat armeijan raskaissa 
kuljetuksissa syöneet tavallista enemmän ja viljaa oli myyty, kun elintar
vikehallituksen päällikkö oli antanut siihen luvan. Lisäksi suojeluskunnat 
olivat tarvinneet oman osansa, samoin sodankäyntialueilla satonsa menet
täneet, ja 75 gramman korttiannos päivässä oli aivan liian pieni: "Sillä ei 
voi tulla toimeen lapsikaan saatikka sitten raskasta työtä tekevä aikuinen 
henkilö” . Selvitys huipentui loppupäätelmään: "Muuten olemme sitä miel
tä, ettei ole oikein luovuttaa viljavarat pois kunnasta ja asettaa omankun- 
talaiset syömään pettua, johon vielä ei muuten olisi pakko turvautua, sillä 
pelkäämme sellaisen toimenpiteen kautta saatavan vakavia levottomuuk
sia aikaan.” Valtuusto oli samaa mieltä. Se päätti, ettei elintarvikelauta- 
kunnalle yhdessä eikä sen jäsenelle Fritjof Tuiskulle erikseen myönnetä 
eroa, "vaan päätettiin antaa elintarvikelautakunnan toiminnalle kaikin
puolin täysi tunnustus ja kannatus” .37 Valtuusto käytti itsehallintovaltaan- 
sa!

Kunnallisverot ja talous

Kunnallisen itsehallinnon ensimmäisiä tehtäviä oli ollut "vero- ja ääntö- 
listan” laatiminen. Kunnallisverot määräytyivät sekä manttaalien että tu
lojen mukaan. Koko manttaalin omaisuus vastasi 96 äyriä ja aluksi 200 
markan, myöhemmin 100 markan vuositulo yhtä äyriä. Kunnan tarvitse
mat tulot jaettiin äyriluvulla, ja näin saatiin veroäyrin hinta. Osa menois
ta katettiin pelkästään manttaalien perusteella koottavilla veroilla, osa 
taas taksoituksen perusteella. Köyhäinhoitoon kerättiin varat sekä äyrilu- 
vun perusteella että henkirahalla, jota maksoivat kaikki 16—60-vuotiaat, 
miehet enemmän kuin naiset. Oman kunnan menojen lisäksi manttaalin- 
omistajilta koottiin veroja vanhan Ilmajoen pitäjän yhteisten menojen kat
teeksi. Tällaisia olivat mm. monet tie- ja liikennemaksut.38

Manttaalien perusteella kauhajokelaiset maksoivat veroja esim. v. 1878 
seuraaviin kunnan menoihin:

Punaisen Ristin yhdistykselle 160 -
Tokerotien teosta 505 50
Parkanon tien teosta 110 —

Sammatin eli Virtain tien teosta 517 -

Ilomäen tien teosta 100 —

Postin kuljetuksesta Mattilasta kirkolle 37 -

Kaskisten postitoimistolle 2 vuodelta 40 -

Lainakirjastolle avustusta 25 -

Kunnan pöytäkirjojen kirjoittamisesta 20 -
Yht. 1 514 50 mk
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Kun summa jaettiin Kauhajoen 32 19/24 manttaalille, tuli yhden manttaa
lin osaksi 45:95 markkaa. Lisäksi Ilmajoen pitäjän yhteisiin tarpeisiin 
maksettiin 1 266:54 markkaa eli 38:60 markkaa manttaalilta. Kaikkiaan 
manttaalinomistajat maksoivat veroa v. 1878 2 781:04 markkaa eli 84:55 
markkaa manttaalilta. Henkirahaa miehet maksoivat 1:20 markkaa ja nai
set -:80 markkaa.39

Yksittäinen manttaalinomistaja 37/192 manttaalin Ikkelän isäntä, Joo
seppi Iisakinpoika maksoi v. 1874 seuraavat kunnallisverot:40

Kauhajoen erinäinen makso —:97
Koko pitäjän yhteinen makso 5:97
Hollikkyytimakso 2:05
Urpu-makso 2:32
Waivaas-makso 2:80
Urpulehterin värkkimakso 4:13
Kuitin lunastus —:04

Yht. 18:28 mk

Kunnallisverot vaihtelivat suuresti eri vuosina. Vuonna 1870 kauhajoke
laiset maksoivat veroja oman kunnan tarpeisiin 1 642:11 markkaa eli 
50:27 markkaa manttaalilta, seuraavana vuonna vain 525:28 markkaa, 
16:05 markkaa manttaalilta. Suuri muutos johtui siitä, että edellisenä 
vuonna maksettiin useiden sairaaloiden, mm. Vaasan ja Kristiinan sairaa
loiden, rakentamisesta yhteensä 755:39 markkaa, mutta v. 1871 vain 
35:08 markkaa.41

Kunnan menot olivat aluksi hyvin vaatimattomat. Vuonna 1868 menoja
011 544 markkaa 55 penniä, missä toki oli nälänhädän vallitessa riittävästi 
maksettavaa. Vielä kymmentä vuotta myöhemminkin menot olivat vain 
1 514:50 markkaa. Vuonna 1901 kannettiin veroäyrin perusteella jo
12 181:82 markkaa ja manttaalin perusteella 4 088:75 markkaa sekä hen- 
kilömaksuja 2 283:50 eli yhteensä 18 352:07 markkaa. Vuodelle 1916 laa
dittu menoarvio oli jo 50 434:70 markkaa, josta veroilla piti kerätä 25 935 
markkaa. Menojen kasvu näkyi myös veroäyrin hinnassa. Kun äyri oli v. 
1901 1:60 markkaa, se oli v. 1906 1:80, 1911 2:40 ja 1917 4:60.42 Inflaatio 
kasvatti osaltaan menoja ja äyrin hintaa ensimmäisen maailmansodan 
vuosina 1914—18.

Kunta muodosti varoistaan kassan seurakunnalta saamansa mallin mu
kaisesti. Aluksi rahat säilytettiin kunnanarkussa, kunnes v. 1900 päätet
tiin hankkia kassakaappi, "sellainen tulenkestävä kuin on postissakin” .43 
Manttaalien ja veroäyrien perusteella kerätyt varat säilytettiin kirjanpi
dossa erillään. Köyhäinhoitoa varten oli olemassa kunnallishallinnon alus
ta alkaen oma vaivaiskassansa. Sitä kartutettiin henkilömaksujen lisäksi 
lahjoituksilla, joita kerättiin mm. häissä ja hautajaisissa sekä kolehdeilla. 
Muita tulonlähteitä olivat "kalunkirjoitukset” , aviokuulutukset ja raha- 
häät.44
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M v . J u h a  Ik k e lä , k u n n a llism ies . 
V a lo k . A . N ie m is tö . J o h a n n es  L e p 
p ä s e n  k o k .

K a u p p ia s  J. V. P e l to n e n , e n s im 
m ä is e n  v a ltu u s to n  p u h e e n jo h ta ja .  
V a lo k . F. H . N y b lin  &  C o. J o h a n 
n e s  L e p p ä s e n  k o k .

Lisäksi kunnalla oli vaivaisjyvästö, siemenvarasto, hätäapujyvästö ja 
kunnallisneuvos H. Rosenbergin lahjoitusjyvästö, josta kunta voi tarpeen 
tullen lainata tarvitseville, ja myös kunnankassaan. Jyvästöjä säilytettiin 
kirkon viereen v. 1859 rakennetussa makasiinissa. Myöhemmin rakennet
tiin lainamakasiinit myös Harjankylään, Ikkeläjärvelle ja Nummijärvelle. 
Maatalouden tukemiseksi oli kunnalla olemassa vuodesta 1885 alkaen 
maanviljelyslainarahasto ja tilattoman väestön lainarahasto.45

Moninaisten rahastojen kirjanpito oli työläs puuha, varsinkin kun vero
jen kanto suoritettiin heinäkuussa. Rästiluettelot46 niin kunnan- kuin köy- 
häinkassankin osalta kertovat, ettei taloudenhoito melko alhaisista verois
ta ja maksuista huolimatta ollut helppoa. Verojen nousua pelättiin. Muu
tamat kunnallismiehet näyttävät pitäneen suorastaan kunnia-asianaan es
tää uusien menojen syntyminen, mikä näkyi mm. sairaalan ja koulujen pe
rustamisen hitautena.

Kunnallismiehiä

Kunnallinen itsehallinto avasi lukuisille taitaville ja tarmokkaille kauha
jokelaisille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin kuntakokousten ja kunnal-
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O p e t ta ja  J o h a n n es  L e p p ä n e n  o li  
p itk ä ä n  K a u h a jo e n  k u n n a ll is h a l
l in n o n , k u lttu u r ih a n  v a s tu s te n  ja  
jä r je s t ö e lä m ä n  v o im a h a h m o . J o 
h a n n e s  L e p p ä s e n  k o k .

M v . J a a k k o  Y li-H a v u n e n , ” k u n ta  
o le n  m in ä ” . J o h a n n es  L e p p ä s e n  
k o k .

listen lautakuntien esimiehinä, varaesimiehinä ja jäseninä. Kuntakokouk
sen esimies johti puhetta suunnilleen kerran kuukaudessa pidetyissä ko
kouksissa, ja silloin kun kirjuria ei ollut, hän laati myös pöytäkirjat. Esi
mies ja varaesimies valittiin aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävä 
oli niin työläs ja vastuu suuri, että esimiehet vaihtuivat tiheästi.

Kauhajoen kuntakokousten ensimmäiset esimiehet olivat kirkonmiehiä: 
kappalaiset Fredrik Napoleon Ottelin (1868—70) ja Frans Henrik Hällfors 
(1870—76). Molemmilla oli kappelikokouksista hankittua kokemusta, ja 
he olivat kirjoitustöihin tottuneita. Heidän aikanaan vallitsi kiinteä yh
teistyö kirkon ja kunnan välillä, mikä helpotti mm. köyhäinhoidon järjes
tämistä ja pastori Hällforsin organisoimaa taistelua kristiinalaisia olut- 
kauppiaita vastaan. Yhtä hyvin ei onnistunut kansakoulun perustaminen. 
Kerran toisensa jälkeen Hällfors sai vastaansa parin vahvan isäntämiehen 
johtaman vastarinnan, ja niin kansakoulu jäi hänen aikanaan perustamat
ta.47

Sekä Ottelin että Hällfors muuttivat pois paikkakunnalta kesken toimi
kautensa. Jälkimmäisen seuraajaksi tuli Carl Wilhelm von Schantz, joka 
johti kuntakokouksia kymmenen vuotta v. 1876—1885. Esimieheksi ryh-
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tyessään von Schantzilla oli jo kokemusta mm. kunnallislautakunnan 
johtamisesta vuonna 1868. C. W. von Schantz ajoi vihdoin läpi kansakou
lun perustamisen ja lahjoitti sille tontin "ikuisiksi ajoiksi". Ansioistaan 
von Schantz sai kunnallisneuvoksen arvon v. 1889.48

Neljäskin kuntakokouksen esimies värjäri E. August Blomberg (1886— 
88) lukeutui säätyläisiin. Blomberg oli kasvanut Kristiinassa, josta lähti 
merille, mutta innostui opettelemaan värjärin ammattia Tanskassa, Ruot
sissa ja Saksassa. Paljon maailmaa nähneenä hän perusti värjärinliikkeen 
Kauhajoelle v. 1865, viljeli sen ohella maata ja osallistui innokkaasti kun
nalliselämään. Blombergin asiantuntemusta käytettiin hyväksi erityisesti 
pankki- ja vakuutusasioissa.49

Talollinen Juha Jaakko Ikkelä (s. 2.1.1846, k. 30.3.1909) oli ensimmäi
nen kansanmies Kauhajoen kuntakokouksen esimiehenä v. 1889—91. Lu
ku- ja kirjoitustaitoisena hän toimi kunnallisissa luottamustoimissa, mm. 
kunnallislautakunnan sekä tie- ja siltatoimikunnan puheenjohtajana yli 
neljäkymmentä vuotta. Menestyvänä kauppamiehenä ja puutavaranvälit- 
täjänä Juha Ikkelä tunsi hyvin rahan arvon ja oli sen vuoksi erittäin tark
ka kunnankin taloudenpidossa. Hän vastusti mm. kansakoulujen perusta
mista, sillä hänen mielestään niissä opetettiin liiaksi maallista viisautta.50 
Juha Ikkelän ansioksi on kuitenkin luettava kansanmiesten vaikutusval
lan kasvu kunnallisasioiden hoidossa.

Ikkelää seurasivat kolmivuotiskauden ajan Josef Herman Siltanen 
(1892—94), Herman Korpi-Aro (1895—97) ja Tuomas W. Havunen (1898— 
1900). Viimeksi mainittu tavallaan peri esimiehen tehtävät, sillä hän oli 
Korpi-Aron vävy ja oli saanut tätä kautta tuntuman kunnalliselämään. 
Hänellä oli lisäksi takanaan Ilmajoelta hankittu vuoden kansakoulusivis- 
tys sekä kokemusta liike-elämästä. Havunenkin palveli pitkään erilaisissa 
luottamustehtävissä.51

Kuntakokouksen pitkäaikaisin esimies oli kauppias Fredrik Simon Ris- 
ku (1901—1911). Hänen aikanaan kunnalliselämä kehittyi monella taval
la; toimet laajenivat ja eriytyivät uusille lautakunnille. Riskun kauaskan
toisin kunnallismiesteko oli hänen ja eräiden muiden rohkea päätös läh
teä ratkomaan Ala-Knuuttilan tilan ja sen torpparien tulevaisuutta. Myös 
rautatien ja kunnallistalon rakentaminen olivat suureksi osaksi Riskun 
ansiota. Sortovuosina F. S. Risku kuului pieneen passiivisen vastarinnan 
miesten ryhmään.52

Kauppias J. V. Peltonen johti kuntakokouksia v. 1911—17. Ensimmäi
sen valtuuston puheenjohtajana toimi opettaja Johannes Leppänen (ent. 
Leppäluoma, s. 18.9.1874, k. 15.10.1945), monipuolinen ja monitoiminen 
järjestömies, jolle mikään ei tuntunut olevan vierasta. Leppänen oli muka
na melkeinpä kaikissa tämän vuosisadan alkupuoliskon riennoissa — yhtä 
hyvin perustamassa postia ja maamiesseuraa kuin nuorisoseuraa ja kun- 
nallislehteäkin. Kunnallismiehenä hänellä oli riittävästi rohkeutta lähteä 
johtamaan valtuuston työtä ja toteuttamaan vuoden kuluttua uutta kun
nallislakia. Leppäsen pitkä valtuustokausi kestikin 1940-luvulle asti.53
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Kunnallislautakunnan esimies oli näkyvin kunnallishallinnon luotta
musmies. Hänen päälleen kaatuivat monet käytännön huolet. Sen sai ko
kea lautakunnan ensimmäinen esimies C. W. von Schantz, joka sai tehtä
västä tarpeekseen hoidettuaan sitä nälkävuoden 1868. Antti Panula hänen 
seuraajanaan johti lautakuntaa kaikin tavoin kunniakkaasti v. 1869—76. 
Esimieskautenaan kirjoitustaitoinen Panula vakiinnutti kunnallislauta
kunnan aseman ja työtavat, joita sitten vähäisin muutoksin noudatettiin 
useita kymmeniä vuosia. Panulaa seurasi toinen kansanmies Juha Jaakko 
Ikkelä v. 1876—82. Lukkari Erik Johan Valdeman johti kunnallislauta
kuntaa v. 1883—91 ja T. W. Havunen 1892—94.54

Kauhajoen kunnallislautakunnan pitkäaikaisin puheenjohtaja oli talolli
nen Jaakko Yli-Havunen. Hän johti lautakuntaa v. 1895—1909, jolloin 
siirtyi köyhäinhoidon esimieheksi. "Kunta olen minä", kerrotaan Yli- 
Havusen sanoneen, kun hän oli edustamassa Kauhajokea pitäjänkokouk
sessa Ilmajoella. Katettakin sanoille oli: Yli-Havunen istui kunnan raha- 
kirstun vartijana ja voi sitä kautta vaikuttaa, mitä kunnassa päätettiin ja 
mihin rahoja käytettiin. Hänet tunnettiin tarkan markan miehenä. Yhdes
sä monivuotisen kiistakumppaninsa Juho Antti Ikkelän kanssa Yli-Havu
nen oli kuntakokouksissakin näkyvin ja kuuluvin hahmo.55

Kauppias Samuel Jyränen oli kunnallislautakunnan esimiehenä v. 
1910—12. Tuona aikana hän pyrki kiinnittämään huomiota mm. kunnan 
metsien hoitoon. Jyrästä seurasi talollinen Juho Turja v. 1913—15 ja hä
nen jälkeensä v. 1916—18 lukkari ja maanviljelijä Matti Ritola.56
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Edellisten lisäksi on monilukuisesta ansioituneiden kunnallismiesten 
joukosta poimittava erikseen esille kunnankirjuri Matti Kivinen (s. 
15.2.1826). Hän oli Kauhajoen kunnallishallinnon tuki ja turva v. 1869— 
1894. Neljännesvuosisadan Kivinen hoiti lähes kaikki kirjoitustyöt, mitä 
kunnan asioissa syntyi. Palkaksi hän sai kapan viljaa savulta, ja siitäkin 
osa tahtoi olla jatkuvasti rästissä. Kivinen toimi myös kiertokoulunopetta- 
jana ja köyhäinmakasiininhoitajana vuodesta 1856 lähtien. Taitavana ky- 
nänkäyttäjänä hän laati suuren määrän ”kalunkirjoituksia” , kauppakirjo
ja ja torpankontrahteja, suorittipa talonjakojakin. Kaikkien toimiensa 
ohella hän vielä viljeli torppaansa Hyypässä.57

Kivisen jälkeen Kauhajoki oli useita vuosia vailla vakituista kunnankir
juria. Vuonna 1909 kunnallisten virkojen järjestämistä varten asetettu toi
mikunta esitti kunnansihteerin viran perustamista, mutta tuloksetta. Sa
moin kävi vielä useita kertoja myöhemminkin. Kunnankirjurin tehtäviä 
hoiti omien töittensä ohella vuodesta 1910 alkaen konstaapeli S. A. Kami- 
la. Kunnansihteerin virka perustettiin vasta v. 1918.58

T o r ik a u p p a a  K a u h a jo e l la  4 .7 .1 9 1 4 . T o r ip la ss in  ta k a n a  n ä k y v ä t  K n u u t t i 
la n  m y l ly  k e s k e l lä , A n t e r o  H a a p a s en  ta lo  ja  u u tu u tta a n  h o h ta v a  K u n n a l-  
l is ta lo . V a lo k . J u h o  N ie m i 1914 . K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Seurakunnan kehitys

Kappelista kirkkoherrakunnaksi

Jo 1600-luvulta lähtien on havaittavissa merkkejä kauhajokelaisten halus
ta irrottautua Ilmajoen emäseurakunnasta. Voimakkaimmin se näkyi nis
kurointina emäkirkon vaatimia rakennusvelvollisuuksia vastaan, mutta 
myös Jaakko Haustramniuksen kirkkoruhtinaallisena otteena omaan kap
peliinsa. Mitään käytännön aloitteita Kauhajoen ja Ilmajoen suhteiden 
uudelleen järjestämiseksi ei kuitenkaan tehty vielä pitkiin aikoihin.

Ensimmäisen vakavan yrityksen oman seurakunnan muodostamisesta 
kauhajokelaiset tekivät v. 1804 Ilmajoen kirkkoherran Gabriel Alceniuk- 
sen kuoltua. Tuomiokapituli närkästyi kauhajokelaisten hankkeista ja an
toi torjuvan lausunnon kuninkaalle lähetettyyn anomukseen. Tuomiokapi
tuli ei pitänyt itsenäistymistä hyödyllisenä, päinvastoin se toisi lisää kus
tannuksia niin Kauhajoelle kuin kaikille muillekin Ilmajoen seurakunnille 
ja aiheuttaisi häiriöitä vanhoihin vakiintuneisiin kirkollisiin oloihin. Tuo
miokapitulin mielestä kauhajokelaiset eivät myöskään pystyisi maksa
maan kirkkoherralle kunnon palkkaa!1

Suomen sodan tuhojen korjaaminen vei kauhajokelaisten voimavarat 
tyystin, mutta heti kun kirkko ja muut välttämättömät uudisrakennukset 
oli saatu pystyyn, kappeli oli taas valmis irtautumaan emäseurakunnasta. 
Vuonna 1826 lautamies Josef Laurunen evästettiin valvomaan kappelin 
etuja Ilmajoen kirkonkokouksessa, jossa pohdittaisiin mm. kappalainen 
Henrik Johan Hällforsin väitettä papiston kovasta työtilanteesta. Lauru- 
sen tuli esittää, että pitäjään olisi joko otettava papiston apulainen tai jaet
tava kirkkoherrakunta.2 Tämän pitemmälle kauhajokelaiset eivät kuiten
kaan menneet.

Mitä pidemmälle 1800-luku eteni sitä voimakkaammin Kauhajoki yh
dessä muiden Ilmajoen kappeleiden kanssa halusi itsenäistyä. Kauhajoen 
väkiluku oli jo vuonna 1840 3 805 henkeä ja ylitti kymmentä vuotta myö
hemmin 5 000 rajan. Kaukaisimmista Hyypän taloista oli emäkirkolle 
kahdeksan peninkulmaa, eikä matka Päntäneeltä ollut paljonkaan lyhem
pi.3 Niinpä muutamat Hyypän ja Päntäneen talot olivat hoitaneet kirkolli
set asiansa 1700-luvun alkupuolelta lähtien Isonjoen kirkossa. Vuonna 
1810 rovastintarkastuksessa Uuro, Talvitie, Vakkuri, Hietakangas ja Kan
gasniemi liitettiin muodollisestikin Lapväärtin seurakuntaan ja Isonjoen 
kappeliin. Vuonna 1844 samat talot kuitenkin siirrettiin takaisin Kauha
joen kappeliin, koska ne siten välttyivät osallistumasta Isonjoen kirkon
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rakentamiskustannuksiin. Vuonna 1852 piispantarkastuksessa Vakkurin 
talot pyysivät jälleen lupaa käydä jumalanpalveluksessa Isonjoen kirkos
sa, koska sinne oli paremmat kulkuyhteydet.4

Vähitellen myös Ilmajoella alettiin kyllästyä niihin velvollisuuksiin, joi
ta sillä oli koko laajan seurakunnan syrjäisimpiäkin kolkkia kohtaan. Var
sinkin tienteko- ja ylläpitovelvollisuus aiheutti riitoja kappelin ja emäkir- 
kon välillä. Yleensä kappelina olosta oli tällaisissa asioissa hyötyä, mutta 
kun ilmajokelaiset kieltäytyivät osallistumasta mm. Hyypän—Honkajoen 
tien rakentamiseen, on ymmärrettävää, että kauhajokelaiset halusivat ko
konaan irti heidän tarpeitaan syrjivästä emäpitäjästä.5

Ilmajoen seurakunta ehdotti emäpitäjän jakamista kolmeksi 1840-luvun 
puolivälissä. Nyt, toisin kuin vuosisadan alussa, tuomiokapituli puolsi 
hanketta. Senaatti kuitenkin hylkäsi anomuksen muotoseikkojen vuoksi 
v. 1845. Ilmajoki säilyi edelleen yhtenäisenä, mutta aika oli kulkemassa 
suurseurakuntien ohi.6

Huhtikuun 19. päivänä 1857 Kauhajoen kappelikokous otti ratkaisevan 
askeleen kohti itsenäistymistä. Pöytäkirja kertoo, miten "Muutamat maan
omistajat kappelista olivat esittäneet toivomuksen saada kappelinsa Il
majoesta erotetuksi kirkkoherrakunnaksi” ja pyysivät "kappalainen S. 
Hellgreniltä, että kappelikokouksessa kuultaisiin seurakuntaa tästä asias
ta, ollaanko niin yksimielisiä, että hanke toteutuisi” . Kokouksessa olivat 
läsnä tilanomistajat Axel von Schantz ja C. R. Carlenius, kirkkoväärti 
Antti Hautaniemi, seksmannit Emanuel Yrjänäinen, Jaakko Korpi-Aro, 
Aapeli Pentilä ja Juho Panula, lautamies Herman Kokko, talolliset Antti 
ja Matti Kokko, Tuomas Kyyny, Jaakko Heikinpoika ja Jaakko Jaakonpoi- 
ka Mattila, Antti Panula, Jaakko Ikkelä, Jaakko ja Iisakki Havunen, Simo 
Pukkila sekä Jaakko Heikinpoika Yrjänäinen. Edustavassa joukossa oli 
vallalla "vain yksi ajatus ja tahto” : heti paikalla oli esitettävä anomus 
kappelin erottamiseksi omaksi kirkkoherrakunnaksi. Asian eteenpäin vie
miseksi päätettiin ensin kääntyä "kirkkoherra, kontrahtirovasti ja ritari 
C. R. Forsmanin puoleen pyytäen yleistä kappelikokouksen pitoa tässä 
seurakunnalle tärkeässä asiassa” .7 Kauhajokelaiset oivalsivat aivan oi
kein, että kirkkoherran myötämielisyys olisi hankkeen onnistumisen edel
lytys. Siksi nöyrä pyyntö osoitettiinkin ensin hänelle.

Toivottu yleinen kappelikokous pidettiin kirkkoherran johdolla 
15.9.1857. Se vahvisti aiemman päätöksen oman kirkkoherrakunnan ano
misesta. Ero olisi kuitenkin toteutettava — varmuuden vuoksi — vasta 
seuraavan kirkkoherran vaihdoksen yhteydessä. Näin olisi myös pitempi 
aika hankkia tarvittavat rakennukset ja puustellit seurakuntaan tuleville 
papeille. Kauhajoen pastoraattiin esitettiin perustettavaksi virat kolmelle 
papille: kirkkoherralle, tämän palkkaamalle viralliselle apulaiselle sekä 
pitäjänapulaiselle, joka toimisi kansakoulunopettajana ja avustaisi papis
toa tuomiokapitulin lähempien ohjeiden mukaan.

Kokouksessa tehtiin suunnitelma myös tulevan papiston palkkauksesta: 
Äijälä ja Ostomaa saatettaisiin lailliseen kuntoon; luvattiinpa osallistua
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Luopajärven kuivatukseenkin kirkkoherran virkatalon nautintojen paran
tamiseksi. Pitäjänapulaiselle luvattiin Enon pappilan nautinnat sekä tar
peelliset rakennukset, kunhan jatkossa ei tarvitsisi osallistua uudisraken
tamiseen. Lisäksi kokouksessa päätettiin anoa, että kauhajokelaiset saisi
vat aikanaan itse kutsua ensimmäisen kirkkoherransa. Sama toive koski 
myös pitäjänapulaisen eli kansakoulunopettajan valintaa. Pitäjänapulai- 
nen otettaisiin kuitenkin vasta, kun kappalainen Samuel Hellgren eroaisi 
tai kuolisi. Näin kauhajokelaiset halusivat yleisen tavan mukaan turvata 
pappinsa edut loppuun saakka.8

Kauhajoki sai oman kirkkoherrakunnan muodostamista koskevaan ano
mukseensa senaatin myönteisen päätöksen 8. marraskuuta 1858. Sen mu
kaan Kauhajoen seurakunnassa tulisi olemaan kirkkoherran ja kappalai
sen virat. Jälkimmäinen korvaisi virallisen apulaisen ja pitäjänapulaisen.9

Senaatin päätöksellä oman pastoraatin muodostamisesta oli toistaiseksi 
vain periaatteellinen merkitys, sillä Kauhajoki pysyi vielä lähes 30 vuotta 
Ilmajoen seurakunnan osana: omaa kirkkoherraa ei voitu valita, niin 
kauan kuin C. R. Forsman oli Ilmajoen esipaimenena. Odotusaikana kau
hajokelaiset yrittivät järjestellä papinvirkoja itselleen edullisemmiksi. 
Axel von Schantzin ja Matti Ala-Kokon johdolla päätettiin v. 1871, että 
kirkkoherra voi palkata apulaisen ja saa siitä korvaukseksi Enon puustel
lin. Perusteluina esitettiin, että apulaisen palkkaaminen tulisi seurakun
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nalle halvemmaksi kuin kappalaisen ylläpito. Päätös jäi kuitenkin toteut
tamatta.10

Ilmajoen kirkkoherra C. R. Forsman kuoli pitkän päivätyön tehneenä v. 
1882. Kauhajokelaiset totesivat 11.9.1882 pidetyssä kirkonkokouksessa 
Keisarillisen Majesteetin päätöksen 8.11.1858 nyt toteutuneen: Kauhajoes
ta oli tullut itsenäinen pastoraatti. Näin selvä ja yksinkertainen asia ei 
kuitenkaan ollut, sillä kauhajokelaisilla ei ollut pappilaa, mihin olisivat 
kirkkoherransa panneet. Kappalainen C. O. Kraft asui kirkon lähellä jo 
vanhassa puustellissa nauttien sekä Äijälän ja Ostomaan että Enon virka
talojen tulot. Enossa ei ollut lainkaan käyttökelpoisia rakennuksia. Kirk
koherraa ei voitukaan valita, ennen kuin pappila olisi asianmukaisessa 
kunnossa ja kappalaisenkin toimeentulo turvattu. Kauhajokelaisten oli 
siis ryhdyttävä kahden pappilan rakentamiseen, työhön, joka heillä oli ol
lut tiedossa jo vuodesta 1858 lähtien, mutta jäänyt tekemättä.11

Pappilan puuttuminen viivästytti kirkkoherran vaalia vielä useita vuo
sia, mutta tuomiokapituli määräsi 15.3.1884 Kauhajoelle väliajan saarnaa
jan Gustaf Edvard Lybeckin. Käytännössä Lybeck toimi virkaa tekevänä 
kirkkoherrana nauttien myös kirkkoherran palkan. Tehtävänsä hän otti 
vastaan vappuna 1884, jolloin Kauhajoen voidaan katsoa käytännössäkin 
irtautuneen Ilmajoesta omaksi seurakunnaksi. Vakinaisen kirkkoherran 
saaminen kuitenkin siirtyi pappilan rakentamisen vuoksi aina vuoteen 
1891 saakka. Lybeck’kin ehti jo siirtyä kappalaisen virkaan, ja uusi väli
ajan saarnaaja kappalainen Jaakko Kajanen hoiti kirkkoherran tehtäviä. 
Vihdoin maaliskuun 1. päivänä 1891 kauhajokelaiset pääsivät valitse
maan itselleen vakinaisen kirkkoherran, joksi he ylivoimaisella enemmis
töllä äänestivät neljännelle vaalisijalle kutsumansa kappalaisen Gustaf 
Edvard Lybeckin. Virkaansa hän astui 1. marraskuuta 1891.12

Pitkä ja monivaiheinen itsenäistymiskehitys oli päättynyt. Kauhajoki 
oli itsenäinen seurakunta, jolla oli itse valittu vakinainen kirkkoherra. Sa
malla oli päättynyt monisatavuotinen yhteys Ilmajoen emäkirkkoon, josta 
oli milloin kovisteltu kauhajokelaisia, milloin taas pyritty isällisesti kas
vattamaan ja ohjaamaan laajan erämaakappelin elämänmenoa. Kauhajo
kelaisille itselleen oman seurakunnan saaminen voimakkaan kirkollisen ja 
yhteiskunnallisen murroksen vuosina merkitsi huomattavaa arvon nousua 
ja itsetunnon kasvua. Nämä taas olivat omalta osaltaan innoittamassa nii
hin moniin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja henkisiin rientoihin, jotka 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Kauhajoella virisivät.
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Kirkko

Väliaikaiset jumalanpalvelustilat

Kirkon palon jälkeen jumalanpalveluksia pidettiin ensin muutaman ker
ran Iso-Aron talossa, sitten yli kolmen vuoden ajan Pekka Laurusen ja 
Josef Laurusen taloissa. Laurusessa oli tilava ja muutenkin tarkoitukseen 
sopiva tupa, mutta naapuritalossa harjoitettu viinanmyynti häiritsi juma
lanpalveluksia. Vuonna 1810 tupa alkoi tuntua ahtaalta ja hankalalta, sil
lä kirkonkokouksessa valitettiin, että "jotkut ajattelemattomat nuorukai
set eivät käyttäydy porstuassa tai kamarissa kristillisesti, vaan polttavat 
tupakkaa ym.”1

Keväällä 1812 päätettiinkin tehdä väliaikainen kirkkotupa, kun uuden 
kirkon rakentaminen näytti viivästyvän. Kirkkotupa rakennettiin pala
neen kirkon paikalle ja saatiin valmiiksi ennen joulua. Sen viereen pysty
tettiin teline, johon ripustettiin Tukholmasta juuri hankittu kaksi kippun- 
taa painanut kello. Seuraavana vuonna kirkkotuvan kattoa tiivistettiin 
panemalla tuohia lautojen väliin sekä rakennettiin lehterille penkit. Vuon
na 1814 piti korjata kelloteline, sillä muuten kello olisi kirkkoväärtin il
moituksen mukaan pudonnut alas.2

Nopeasti pystytetty kirkkotupa palveli kauhajokelaisia kymmenkunta 
vuotta uuden kirkon valmistumiseen saakka. Vuonna 1823 kirkkotupa 
myytiin huutokaupalla 58:11:4 riksillä Ruotsin valtiovelkaseteleitä.3

Ristipitkiön rakentaminen

Kauhajokelaiset ryhtyivät uuden kirkon suunnitteluun heti sodan päätyt
tyä luottaen niihin lupauksiin, joita kreivi Buxhoewden oli antanut tuho
jen korvaamisesta. Omin varoin kovia kokeneen kappelin asukkaat eivät 
olisi heti rakennushanketta uskaltaneetkaan aloittaa. Kauhajokelaiset oli
vat olleet kovin mieltyneitä poltettuun ristikirkkoonsa ja toivoivat uudes
ta samantyylistä. Piirustukset ja kustannusarvio tilattiinkin edellisen kir
kon rakentajalta Salomon Köhlströmiltä, ja ne saapuivat Suomen inten- 
denttikonttoriin 1. tammikuuta 1810. Kirkko oli suunniteltu rakennetta
vaksi puusta, ja tyypiltään se oli ristipitkiö, ensimmäinen, jonka piirus
tukset intendenttikonttoriin saapuivat. Kirkosta olisi tuleva varsin mitta
va: mm. kattoon tarvittaisiin 57 088 paanua, kellariin 3 000 tiiltä ja ra
kentamiseen 14 400 miestyöpäivää.4

Köhlströmin ristipitkiösuunnitelma ei aivan sellaisenaan kelvannut in- 
tendenttikonttorille. Arkkitehti A. W. Arppe teki piirustuksiin muutamia 
muutoksia, nosti sakastin katon samalle tasolle muun kirkon kanssa, muo
toili vähän tornia ja muutti ikkunoiden mallia. Muilta osin piirustukset
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pysyivät entisellään, joten se Muinaistieteellisen toimikunnan lausunto, 
jossa Arppea pidetään Kauhajoen kirkon suunnittelijana, on vähintäänkin 
harhaan johtava.5

Ennen kuin kirkon rakentamiseen päästiin, kauhajokelaiset joutuivat 
ratkaisemaan monta visaista pulmaa. Ensimmäinen niistä koski rahaa. 
Buxhoewdenin antamat korvauslupaukset olivat lähes katteettomia, minkä 
vuoksi kauhajokelaiset joutuivat uudistamaan anomuksensa kirkon ra
kentamisesta julkisin varoin tai ainakin huomattavan avustuksen saami
sesta. Samalla päätettiin, että jos Keisarillinen Majestetti myöntää tar
peeksi suuren avustuksen, kirkko voidaan alkuperäisistä suunnitelmista 
poiketen rakentaa kivestä, minkä vuoksi paras kirkonpaikka olisi Vuoren- 
mäki.6 Seuraavana vuonna (1811) kauhajokelaiset saivatkin iloita siitä, et
tä "Keisarillinen Majesteetti maanisällisellä hyvyydellä” oli vahvistanut 
puukirkon piirustukset ja lahjoittanut 12 000 ruplaa sen rakentamiseen. 
Rahasta päätettiin 6 000 ruplaa säilyttää kirkkoherran huostassa ja toiset 
6 000 ruplaa lainata käyvällä korolla tarvitseville. Raha-asiat olivat nyt 
kunnossa.1

Vaikeampi oli ratkaista kii’kon paikkaa, rakennustapaa ja -materiaalia 
koskevat kysymykset, joissa kauhajokelaiset joutuivat vastakkain tuo
miokapitulin kantaa edustaneen kirkkoherra Erik Johan Frosteruksen 
ja osin maaherrankin kanssa. Kappelilaiset halusivat alun alkaen tehdä 
kirkon vanhalle paikalle. Syksyllä 1811 kirkkoherra Frosterus sai kuiten
kin enemmistön taakseen kannattamaan kirkon paikaksi Vuorenmäkeä, 
kun hän vetosi Kuninkaallisen Majesteetin 17.10.1805 Turun tuomiokapi
tulille lähettämään kirjeeseen, jonka mukaan uusia kirkkoja ei terveydel
lisistä syistä eikä tulipalovaaran vuoksi pitäisi rakentaa kyliin. Kokousvä- 
ki kannatti Vuorenmäkeä myös siksi, että paikka oli korkea ja kaunis se
kä lähellä kylää ja kuului pappilan maihin. Kolmantena vaihtoehtona oli 
esillä Panulan talon peltokappale joen itäpuolella.

Kihlakunnankatselmuksen perusteella maaherra päätti, että kirkko 
on rakennettava Panulan Hautavainion kedolle. Päntäneläiset, mm. Jaak
ko Tarkka ja Heikki Puska, kuitenkin valittivat päätöksestä. Tuekseen he 
saivat rakennusmestareiksi palkattujen Simon Juvelinin ja Salomon Köhl- 
strömin todistuksen, jonka mukaan Hautavainion keto oli sopimaton kir
kon paikaksi. Maaherra ei kuitenkaan suostunut muuttamaan päätöstään, 
mutta senaatti kumosi maaherran ratkaisut ja määräsi pidettäväksi uu
den katselmuksen. Siinä todettiin Panulan vainioiden kuohusavikerroksen 
olevan niin paksu, ettei kirkkoon saataisi vedetöntä kellaria ja että perus
tamiskustannukset tulisivat liian kalliiksi. "Sillä rahalla rakennettaisiin 
kirkko vanhalle paikalle vesikattoon asti” , selvensi tilannetta asiantunti
jana paikalla ollut kellomestari Könnikin. Maaherran oli annettava syk
syllä 1816 lupa kirkon rakentamiseen entiselle paikalle. Vastineeksi kau
hajokelaiset lupasivat tehdä hautausmaan Vuorenmäkeen.8

Vielä monivaiheisempi oli kiista rakennusmateriaalista ja rakennusta
vasta. Kauhajokelaiset olisivat halunneet tehdä itse puukirkon, kirkkoher-
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ra Frosterus taas kannatti kivikirkon rakentamista urakkatyönä. Loka
kuussa 1811 Frosterus saikin kauhajokelaisten enemmistön lääninviskaali 
Jakob Inbergin johdolla hyväksymään edulliseksi esitellyn urakkarakenta- 
misen.9 Heti päätöksen jälkeen kappelilaiset kuitenkin lähettivät kaksi 
edustajaansa maaherran luo perumaan päätöksen.

Asiaa käsiteltiin maaherran aloitteesta uudelleen tammikuussa 1812 pi
detyssä kirkonkokouksessa. Tällöin kauhajokelaiset sanoivat 'Tarkemmin 
pohdittuaan huomanneensa” , että kappelissa oli riittävästi puuta ja taita
via kirvesmiehiä, joten he voisivat tehdä kirkon itse edullisimmin. Urakal
la rakentamisesta heille ei olisi mitään hyötyä, eikä heillä olisi siihen va
rojakaan. Päivätöinä ja omasta puutavarasta tehtynä varat kirkon raken
tamiseen sen sijaan riittäisivät. Itse tehty kirkko olisi myös kestävämpi 
kuin urakalla tehty, kauhajokelaiset päättelivät. Kirkkoherra puolestaan 
esitteli kivestä rakentamisen etuja: kirkosta tulisi kestävämpi ja komeam
pi, ja metsä säästyisi. Puukirkon rakennuskustannukset olisivat n. 8 000 
riksiä valtiovelkaseteleinä, tiilestä rakennetun n. 10 000—11 000 riksiä, 
arvioi Frosterus. Käytettävissä olevat 12 000 ruplaa riittäisivät hyvin 
myös kivikirkon rakentamiseen, ja kustannusero olisi tuleville polville 
koituvaan hyötyyn nähden pieni.

Kirkkoherransa ehdotukseen kauhajokelaiset vastasivat yksimielisesti 
kärsineensä sodan aikana niin merkittävästi, etteivät he missään nimessä 
voi tehdä uhrausta jälkeläistensä hyväksi. He haluavat rakentaa kirkon 
puusta, kun he piirustusten ja kustannusarvion perusteella alamaisesta 
hakemuksesta olivat saaneet siihen keisarin suostumuksen. Lisäksi he kat
soivat huomattavan osan rakennusavusta menevän kellojen ja koristeiden 
hankintaan.10

Kirkkoherra Frosterus ei kuitenkaan luopunut näin vähällä, vaan esitti 
maaherra Carl de Carnallille, että pitäjään voitaisiin perustaa tiilitehdas; 
kalkkia saataisiin Kurikasta, ja talonpojat olivat tottuneita tiilien valmis
tamiseen. Näin heille riittäisi päivätöitä kirkonrakennuksessa tiilien lyön
nissä ja myöhemmin muuraustöissä. Frosterus pani sanat maaherran suu
hun, sillä de Carnall määräsi 19. helmikuuta 1812, että Kauhajoen kirk
ko on tehtävä tiilestä urakalla.11 Kirkkoherra ja maaherra pitivät lujasti 
kiinni viranomaisten näkemyksistä julkisten rakennusten rakentamisessa. 
Mutta järkähtämättömiä olivat myös kauhajokelaiset, jotka lopulta v. 
1814 veivät puukirkkosuunnitelmansa voittoon, vaikka muutamien heistä 
oli heti sen jälkeen anottava oikeutta hirsien ottamiseen pappilan ulkosa- 
ralta!12

Rakennustyön aloittamisessa kauhajokelaiset eivät pitäneet kiirettä — 
omaakin rakentamista oli monilla yllin kyllin. Kun kirkkoherra Frosterus 
lokakuussa 1814 yritti antaa rakennustyölle vauhtia laatimalla kirkon val
mistumiselle aikataulun, kappelilaiset eivät sitoutuneet siihen. Sen verran 
hanke kuitenkin eteni, että kirkon rakentamisesta tehtiin sopimus raken
nusmestari Simon Juvelinin kanssa ja piirustukset luovutettiin hänelle. 
Myös perustus luvattiin tehdä kahden vuoden kuluessa valmiiksi. Päätök-
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set kuitenkin raukesivat edellä esitettyyn kirkon paikkaa koskeneeseen 
valitukseen.13

Syksyllä 1817 riidat oli saatu lopulta ratkaistuksi ja kirkonkokous voi 
tehdä päätöksen rakennustöiden aloittamisesta. Helmikuussa 1818 pidet
tiin lääninkansliassa huutokauppa kirkon rakennustyön antamiseksi ura
kalla tehtäväksi. Kauhajokelaiset aikoivat saada työn itselleen ja lähetti
vät valtuutettunsa huutokauppaan. Valtuutusta ei kuitenkaan hyväksytty, 
joten kyseinen edusmies lautamies Josef Laurunen huusi urakan omiin ni
miinsä! Sitä taas kauhajokelaiset eivät hyväksyneet, vaan he olivat nyt 
halukkaita tekemään urakan lapväärtiläisen lautamies Anders Brusiuk- 
sen kanssa. Vain Josef Laurunen vastusti sopimusta voimallisesti sanoen, 
” että kaikki rakennukset, jotka urakalla on rakennettu, tavalla tai toisel
la ovat puutteellisia lujuudessa ja kestävyydessä, mikä voidaan saavuttaa, 
jos seurakunta itse rakentaa” . Kun Brusius havaitsi, etteivät kauhajoke
laiset olleetkaan aivan yksimielisiä, kuten hän oli luullut, hän luopui ko
ko puuhasta.14

Kauhajokelaisilla olikin heti uusi rakennusmestariehdokas valmiina, 
kirkon suunnittelijan poika Juho Köhlström. Hänen kanssaan tehtiin sopi
mus kesäkuun 1. päivänä 1818. Sen mukaan Juho Köhlström saisi työs
tään kiinteää palkkaa 233 riksiä 16 killinkiä Ruotsin valtiovelkaseteleinä,
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vapaat matkat ja myöhemmin myös vapaan ylöspidon. Hänen tehtävä
nään oli johtaa kirkonrakennustöitä loppuun asti sekä tehdä kaikki nik- 
karintyöt, kuten saarnatuolin, alttarin ja penkit, piirustusten mukaan. 
Seurakunta puolestaan lupasi toimittaa kaikki tarvikkeet ja lisäksi mesta
rille työaikana "kelpo timpermannin jokaiselta rakennustyöhön osallistu
valta savulta” . Päivätyöläisiä ei saanut rakennustyön aikana vaihtaa, ei
vätkä rakennusmestari enempää kuin työmiehetkään saaneet olla työ
maalla humalassa. Myös tupakanpoltto oli kielletty. Rakennusmestarin 
avuksi valittiin talolliset Juho Yrjänäinen ja Iisakki Havunen. Mainitta
koon, että taitava mestari Juho Köhlström ei ilmeisesti osannut lainkaan 
kirjoittaa, sillä hän on vahvistanut sopimuksen pelkällä puumerkillä.15

Kirkon perustustyöt aloitettiin maanantaina 12. lokakuuta 1818, ja seu- 
raavana talvena toimitettiin puutavarat rakennuspaikalle. Muiden tarvik
keiden hankintaa hoiti pääasiassa kapteeni Berndt Ludvig von Schantz. 
Köydet ostettiin köydenpunoja Carl Carlstenilta, lasit Pirttikylän lasiteh
taalta ja rauta Östermyran Wasastjernalta. Torppari ja seppä Matti Ma- 
tinpoika Kokko lupasi tehdä kaikki tarvittavat sepäntyöt, kuten saranat 
ja lukot, 1 pankkiriksin päiväpalkalla. Aluksi hänellä oli lisäksi kaksi 
apulaista sekä vapautus torppareille määrätyistä rakennuspäivätöistä. Jos 
seppä olisi työpäivänä humalassa, hän joutuisi maksamaan 3 riksiä sak
koa. Työmaan tarvike- ja päivätyökirjurina toimi lukkari Mikko Högan- 
der.16

Kirvesmiehentyöt aloitettiin toukokuun 3. päivänä 1819. Mukana oli 
mies jokaiselta talosavulta, kuten oli sovittu. Lisäksi varakkaammat tilat
tomat olivat luvanneet tehdä 3—6 päivätyötä ja varattomatkin yhden päi
vätyön. Joka aamu kello 5 soitettiin työmaalla ensimmäisen kerran ja työt 
aloitettiin klo 6. Päivällinen syötiin klo 12, minkä jälkeen työt jatkuivat 
klo 13.30, ja päivä päättyi klo 20.00. Työt edistyivät nyt ripeästi, ja juhan
nuksena 1820 mestari Köhlström ilmoitti tarvitsevansa enää kolme nikka
ria ja kymmenen apumiestä, jotka otettiin työhön päiväpalkalla.17

Ensimmäinen jumalanpalvelus uudessa kirkossa pidettiin 13. elokuuta 
1820. Sen jälkeen pidetyssä kirkonkokouksessa armovuoden saarnaaja Jo
han Jakob Richtman tiedusteli, milloin lopputarkastus pidettäisiin. Lauta
mies Josef Laurunen ja monet muut olivat kuitenkin sitä mieltä, että he 
ovat jo nähneet kirkon rakentamisen ja valmistumisen, joten mitään tar
kastuksia ei enää tarvita. Richtman vähän närkästyi kauhajokelaisten 
oman työn ylpeydestä ja totesi ykskantaan, ettei ” ole kysymys siitä ha
luavatko he syyniä, vaan milloin he sen haluavat” . Berndt Ludvig von 
Schantz ja Taneli Kuutti pitivät myös tarkastusta välttämättömänä, mut
ta hekään eivät olisi halunneet vastata kustannuksista. Lopulta kirkko
herra Frosterus määräsi tarkastuksen pidettäväksi syyskuussa 1820.18

Tarkastuksessa kauhajokelaiset olivat ylen tyytyväisiä kirkkoonsa, vain 
Ala-Knuuttilan isäntä Johan Wegelius ja kapteeni Gustaf Jakob Printz ar
vostelivat mm. tapulin perustusta. Joitakin korjauksia Köhlström velvoi- 
tettiinkin tekemään omalla kustannuksellaan: alttarikaidetta oli madallet
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tava, penkit ja niiden jalat piti höylätä, koska nikkarintyö oli epätasaista, 
ikkunanpuitteita oli siirrettävä sisäänpäin ja kellotapuli sidottava raudoi
tuksella, koska sitä ei ollut rakennettu piirustusten edellyttämällä tavalla 
kokonaan omalle kehikolle. Köhlström ei tullut enää korjauksia teke
mään, vaan ne teki mestarin laskuun nikkari Jaakko Havunen.19

Kirkon vihkiäiset pidettiin lokakuun 8. päivänä 1820 ennen jumalanpal
veluksen alkua. Juhlallisessa toimituksessa olivat läsnä kirkkoherra Fros- 
terus, Kurikan kappalainen Gustaf Andell, Nurmon kappalainen Erik 
Henrik Holm sekä kirkkoherran apulainen Gustaf Andström ja armovuo- 
den saarnaaja Johan Jakob Richtman.20

Kauhajokelaiset olivat saaneet uuden kirkon monien kiivaidenkin vai
heiden jälkeen. Se oli karu, mutta omaa työtä ja siksi läheinen ja rakas. 
Lautamies Josef Laurusen johdolla he olivat saaneet toteutetuksi oman 
mielensä mukaisen suunnitelman. Kirkko oli entisellä paikallaan lähes 
sellaisena, kuin Salomon Köhlström oli sen piirtänyt. Intendettikonttorin 
muutokset eivät kovin paljon vaikuttaneet ulkonäköön ja vielä vähemmän 
sisätiloihin. Heikki Klemetin mukaan Kauhajoen kirkko edustikin kunni
akkaasti talonpoikaista kirkonrakennusperinnettä.21

Kirkon maalaus- ja koristelutöihin ryhdyttiin keväällä 1821. Sisämaa- 
lauksen suoritti porilainen maalari Blom. Katto ja seinät saivat liimavä- 
rin, penkit, saarnatuoli ja alttari kaiteineen, ovet, ikkunapuitteet, ulko
puolen kattolistat sekä tapulin listat ja luukut maalattiin öljyvärillä. 
Urakkaan kuului vielä alttaritaulu, jonka Blom lienee myös tehnyt. Nu
merotaulun teki nikkari Jaakko Havunen. Maalaustyöt olivat valmiit tar
kastettavaksi syyskuussa 1821. Jo tammikuussa samana vuonna kirkko oli 
saanut toisenkin kellon. Se oli tilattu Tukholmasta, ja se painoi kolme 
kippuntaa.22

Maalaustöiden jälkeen kirkon rakentamisesta oli jäljellä enää vain yksi 
kaikkein mieluisimmista tehtävistä — jäljellä olevan rahan jakaminen sa- 
vuluvun mukaan kaikille asianosaisille. Kauhajokelaiset saivatkin raken
nuskassasta päivätöilleen mukavanpuoleisen korvauksen, sillä keisarin 
myöntämät 12 000 ruplaa olivat kasvaneet korkoa kymmenen vuotta.23 
Tässä syy siihen, miksi kauhajokelaiset halusivat välttämättä rakentaa 
puisen ristipitkiönsä itse.

Kirkon korjaukset, sisustus ja irtaimisto

Valmiista kirkosta puuttuivat vielä melkein kaikki koristeet ja irtaimisto, 
joista valaistus tuli hankinnoissa etusijalle. Jouluksi 1822 tilattiin viisi 
kynttiläkruunua, ja kolme vuotta myöhemmin ostettiin taiteilija Könniltä 
kolme paria messinkisiä kynttilänjalkoja. Myöhemmin niitä hankittiin vie
lä lisää. Vuonna 1834 parannettiin valaistusta ostamalla 48 kappaletta 
peltisiä lampetteja, jotka asetettiin vanhojen ns. rautapiippujen tilalle. 
Vanhaa ehtoollisvälineistöä täydennettiin v. 1852 ostamalla kaksi kullat-
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tua hopeista kannua ja niiden säilytyspaikaksi raudoitettu arkku. Se kiin
nitettiin "sopivalle korkeudelle sakariston porstuaan” , jossa sen arveltiin 
olevan varkailta suojassa.24

Kirkon paanukatto tervattiin v. 1825. Samassa yhteydessä suunniteltiin 
myös ulkomaalausta, mutta se jätettiin kuitenkin odottamaan seinien vuo
rausta. Vasta v. 1835 kirkko siveltiin punamullalla Jaakko ja Iisakki Ha- 
vusen toimiessa mestareina.25

Parinkymmenen vuoden kuluttua oli edessä suurehko korjaustyö, kun 
kirkkoon päätettiin tehdä 6 korttelia korkea kivijalka. Tärkeä työ oli en
sin tarkoitus tehdä kellomestari Juho Yli-Könnin johdolla keväällä 1853, 
mutta häntä ei liene urakka kiinnostanut, sillä myöhemmin mestariksi esi
tettiin myös Erkki Kuorikoskea. Lopulta vuonna 1855 korjaustöiden mes
tariksi tarjoutui talollinen, seksmanni Herman Björkqvist eli Uppa Seinä
joelta 1 ruplan päiväpalkalla, "vapaalla ylöspidolla ja vapailla matkoil
la” . Mestari sai avukseen päivätyöläisiä, jotka oli jaettu köyhäintaksoituk- 
sen mukaan neljään luokkaan: varakkaimmat torpparit tekivät kolme päi
vätyötä, toiseen ja kolmanteen luokkaan kuuluvat kaksi ja neljänteen 
luokkaan kuuluvat yhden päivätyön. Käsityöläisille määrättiin niin ikään 
yksi päivätyö, mutta itsellisten osallistuminen oli vapaaehtoista. Jaakko 
Yli-Havunen ja Sameli Puska palkattiin vuoroviikoin rakennusmestarin
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avuksi, ja työmiehiä oli koko ajan valvomassa "raitis isäntä tai olterman
ni” .

Korjaustyöt aloitettiin 11.6.1855. Vajonneet osat nostettiin, koko kivijal
ka uusittiin sekä tehtiin perustukset kahta myöhemmin rakennettavaa 
lehteriä varten. Lisäksi korjattiin kirkon kellari ja varustettiin sakaristo 
multipenkillä. Paria vuotta myöhemmin kirkon väkkäri Wilhelm Högan- 
der vielä tervasi kirkon katon.26

Kirkon sisävuorausta suunniteltiin vuodesta 1858 alkaen, ja seuraavana 
vuonna kappalainen Samuel Hellgren esitti myös lehterien rakentamista. 
Parin vuoden kuluttua kauhajokelaiset kuitenkin päättivät, ettei kirkkoa 
lainkaan vuorata sisältä, "vaan raot kalkkipruukilla tasataan hirsien 
kanssa ja hirsien halkeamat kitataan, kuten emäkirkolla on tehty” . Ulkoa 
kirkko sen sijaan päätettiin vuorata ja maalata öljymaalilla sekä tehdä 
uudet rännit. Ehostussuunnitelmat toteutettiin v. 1863, ja niitä teettivät 
talolliset Jaakko Yli-Havunen ja Antti Keski-Kokko.27 Ulkomaalaus uusit
tiin v. 1880.28

Aivan uudenlaista ilmettä tuli kirkkoon, kun sinne v. 1875 asennettiin 
12-äänikertaiset J. A. Zachariassenilta tilatut urut. Urkujen hankkimista 
oli esitetty jo v. 1861, mutta tositoimiin ryhdyttiin vasta 1870-luvun alus
sa C. W. von Schantzin toimiessa puuhamiehenä. Urkuja varten piti kir
kon takaosaan rakentaa lehteri, joka valmistui v. 1874 huhtikuussa.29

Vuosisadan loppupuolella kirkko oli jäämässä nopeasti kasvaneelle seu
rakunnalle pieneksi. Vuodesta 1889 lähtien kauhajokelaiset keräsivätkin 
varoja kirkon perusteellista remonttia, mm. lämmitystä ja laajennusta 
varten. Vuoden 1894 alussa asetettiin korjausta suunnittelemaan toimi
kunta, johon kuuluivat kirkkoherra Edvard Lybeck puheenjohtajana sekä 
jäseninä C. W. von Schantz, Herman Aro, Aapeli Toivakka, Simo Heikki
lä, konstaapeli Juho Högander ja torppari Hermanni Mansikkamäki. Tou
kokuussa toimikunta esitti tilanpuutteen poistamiseksi kirkon kuorin siir
tämistä sakaristoon ja sakastin siirtämistä eteiseen. Lisäksi esitettiin ovia 
madallettavaksi ja katon sekä kivijalan korjausta. Kirkonkokous ei kui
tenkaan hyväksynyt kuorin siirtämistä, koska alttarilta ei kuuluisi joka 
paikkaan, vaan ehdotti, että kirkkoon tehtäisiin kaksi lehteriä lisää. Tar
kempi korjaussuunnitelma päätettiin pyytää lääninarkkitehti K. V. Rei- 
niukselta.30

Reiniuksen korjauspiirustukset valmistuivat elokuussa 1898. Suunnitel
man mukaan sakasti liitettäisiin kirkkosaliin ja uusi sakasti "kaunistus- 
torneineen” tehtäisiin etelä- ja itäristin välille, lehteri rakennettaisiin ole
massa olevan sakastin paikalle ja kellotornia korotettaisiin "kirkon kau
nistamiseksi” . Kirkkoon asennettaisiin myös lämmityslaitteet. Korjaus- 
suunnitelmia tarkistamaan asetettu valiokunta J. B. Sjöbergin johdolla 
hyväksyi ehdotetut sisätilojen uudistukset, mutta lisäsi niihin urkulehte- 
rin kokoiset lehterit etelä- ja pohjoisristiin, kuten kirkonkokous oli v. 
1894 ehdottanut. Sakastin "kaunistustornia" ja kellotornin korotusta vali
okunta vastusti, samoin muita ulkopuolelle ehdotettuja koristuksia. Kir
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konkokous teki arkkitehti Reiniuksen ja valiokunnan ehdotuksista keski
tien ratkaisun: kirkko korjataan K. V. Reiniuksen esittämällä tavalla li
säämällä kuitenkin kaksi lehteriä.31

Kirkonkorjaukseen tarvittavaa kassaa kartutettiin vuosittain. Pappien 
jyvänkannon yhteydessä kerättiin mm. lokakuussa 1899 korjausvaroja 1/4 
pappien palkkasaatavien määrästä. Senaatti myönsi v. 1901 30 000 mar
kan avustuksen, jonka lisäksi se antoi luvan ottaa 4000 markkaa virkata
lojen kassasta. Kassaa kartutettiin myös myymällä seurakunnan metsästä 
puita, jotka olivat 30 cm rinnan korkeudelta. Korjausten kustannusarvio 
oli v. 1899 35 000 markkaa.32

Korjausurakka myytiin huutokaupalla rakennusmestari S. W. Birlingil- 
le ja S. Hakolalle 10 500 markalla. Hintaan sisältyivät kaikki korjaukset 
viimeistelyä myöten, mm. maalaus ja peltikaton tekeminen sekä materiaa
lit lukuun ottamatta peruskiviä ja soraa. Työt aloitettiin kesällä 1902, ja 
syyskuussa 1903 arkkitehti Stenbäck piti lopputarkastuksen. Ainut huo
mautus koski tornia, joka määrättiin sidottavaksi ankkurilla. Urakoitsi
joille koitui 700 mk:n tappio, jonka seurakunta avokätisesti maksoi. Sa
massa katselmuksessa tarkastettiin myös korjatut ja parannetut urut.33

Kirkon uusimisen täydensi v. 1913 arkkitehti Ilmari Launiksen suunnit
telema ja maalaama uusi alttaritaulu Kristus ristillä. Kirkonkokous valit
si sen monen ehdotelman joukosta lisäten kuitenkin toivomuksen, ” että 
taidetyö saadaan kunnollista ja tulee punerva valokin taivaalta taulussa

R a k e n n u s m ie s  H e r m a n n i  M a n 
s ik k a m ä k i  o li  t e k e m ä s s ä  k ir k o n  
r e m o n t t ia  1902 . K a u h a jo e n  
N u o r is o s e u r a n  a rk .
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ja Johannes ja Maria vähän etäämmältä näkymään ollen Johanneksella
kin soveliaasti viitta” .34 Kauhajokelaiset halusivat ristin korostuvan ja 
säädyllisyyden säilyvän.

Vuosisadan alussa toteutettu perusteellinen korjaus antoi Kauhajoen lä
hes satavuotiaalle ristipitkiölle uuden ilmeen. Varsinkin sisältä kirkko oli 
muuttunut. Lehterit täyttivät nyt kaikkien ristien yläosan. Myös alaker
taan oli tullut lisää tilaa entisen sakastin paikalle. Alttari oli melkein kes
kellä kirkkoa itä- ja eteläristin kulmauksessa. Kirkon ulkonäkökin oli 
muuttunut aika tavalla "kaunistustornin” ja kellotornin ansiosta. Sakas
tin rakentaminen kirkon kylkeen olisi tuskin kirkon alkuperäistä "arkki
tehtiä” Salomon Köhlströmiä ihastuttanut. Korotettu kellotorni, uusitut 
ikkunankehykset ja valkoinen väri antoivat kirkolle lähinnä vuosisadan 
vaihteessa valimeen uusgoottilaisen leiman.35 Vanha kansanomainen ra
kennustyyli oli saanut väistyä uuden ajan virtausten ja tilantarpeen tieltä.

Hautausmaat ja kirkon ympäristö

Vanhan hautausmaan laajennus

Heti Suomen sodan jälkeen todettiin hautausmaa ahtaaksi. Vuonna 1810 
sitä laajennettiinkin maantiehen asti; silti hautausmaata oli vain vajaat 
20 kapanalaa.1 Tilanpuute tulikin uudelleen esille vuonna 1824, jolloin 
kappalainen Johan Malin esitti ratkaisuksi kokonaan uuden hautausmaan 
perustamista ja kirkkomaahan hautaamisen lopettamista. Kauhajokelaiset 
olivat luvanneetkin jo v. 1816 kirkon paikasta kiistellessään tehdä hau
tausmaan Vuorenmäkeen, mutta päätöstä ei ollut toteutettu.2

Malinin ehdotuksen jälkeenkin kauhajokelaiset halusivat siirtää asiaa 
vielä vuoden eteenpäin vedoten juuri tehtyihin moniin rakennustöihin. 
Seuraavana vuonna kirkkoherra Frosterus puolestaan patisti hautaus
maan tekemistä Vuorenmäkeen, mutta jälleen kauhajokelaiset vastustivat. 
Siitä huolimatta työt päätettiin aloittaa kivien vetämisellä jo samana tal
vena. Kauhajokelaisten ilmeiseksi tyydytykseksi rovastintarkastuksessa v. 
1825 kuitenkin todettiin Vuorenmäki sopimattomaksi hautausmaan pai
kaksi; se oli liian kivinen. Sen vuoksi tuomiokapituli kehotti kappelilaisia 
kiireesti hakemaan lupaa vanhan hautausmaan laajentamiseen. Näin 
myös tehtiin, mutta kiirettä ei pidetty.3

Pieni helpotus tilanahtauteen saatiin kuitenkin pian, kun B. L. von 
Schantz luovutti v. 1828 kirkon pohjoispuolelta sen verran maata, että ai
ta voitiin rakentaa suoraan. Korvaukseksi von Schantz vapautui aidan ra
kentamisesta.4 Vuonna 1831 jouduttiin kuitenkin tekemään uusi väliai
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kaisratkaisu, kun koleraepidemia uhkasi paikkakuntaa. Tilapäiseksi hau
tausmaaksi valittiin "hiekkamultaperäinen maa vesimyllyn luota” n. 1/8 
peninkulmaa Ala-Aron talosta, joka oli varattu kolerasairaalaksi.5 Hau- 
dattiinko siihen ketään, ei käy kirjallisista lähteistä selville.

Vasta v. 1834 kauhajokelaiset saivat senaatin suostumuksen ottaa Osto- 
maasta 29 3/16 kapanalaa peltoa hautausmaaksi. Vastineeksi kappelin pi
ti tehdä kappalaiselleen saman verran uutta peltoa. Hautausmaan raken
taminen aloitettiin heti. Jokaisen talon oli ajettava kymmenen kuormaa 
multaa. Hevosettomat torpparit ja itselliset määrättiin tekemään yksi päi
vätyö.6

Laajennuksen jälkeen kauhajokelaisille riitti hautausmaata kirkon ym
pärillä pitkäksi aikaa. 1880-luvulla hautausmaa oli kuitenkin taas täynnä 
ja uuden hautausmaan perustaminen tuli välttämättömäksi. Vuosisadan 
vaihteessa ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kirkkoa ympäröi
vää hautausmaata voitiinkin käyttää vain hyvin säästeliäästi. Vuonna 
1918 tehtiin kuitenkin sankarihauta kirkon ja tien väliin.

Hautausmaan hoitoon alettiin kiinnittää 1800-luvulla entistä suurem
paa huomiota. Täytemaata oli ajettava tuon tuostakin lisää, sillä haudat 
oli saatava tarpeeksi syviksi. Vanhaa hautaustapaa, jossa arkku jätettiin 
peittämättä hiekalla, ei enää Suomen sodan jälkeen sallittu. Puiset hauta- 
holvit jäivät samalla pois käytöstä, ja tilalle tulivat ristit ja paalut. Hau
tausmaa oli myös ojitettava.7

Vuonna 1823 kirkkotarha suojattiin puuaidalla, jossa oli kolme porttia 
ja niissä rautasaranat. V. 1863 kirkkoherra esitti puuaidan vaihtoehdoksi 
kiviaidan tekemistä, mutta kauhajokelaiset päättivät yksimielisesti tehdä 
puupalkin. Se tehtiin v. 1866 seuraavanlaisista värkeistä: ”kuusipaalut 5 
kyynärää 7 tuumaa, puolapuut 11 korttelia korkeat 1 1/4 tuumaa vahvat 
ja 2 1/2 tuumaa leveät sekä 4 tuumaa vahvat orret” . Valmis aita maalat
tiin punaiseksi. Myöhemmin kirkko ja hautausmaa ympäröitiin kiviaidal
la. Lujat aidat olivatkin tarpeen, sillä vielä niin myöhään kuin 1860-luvul- 
la kirkonkokouksessa valitettiin, että jotkut päästävät lehmänsä laidunta
maan hautausmaalle!8

Vuorenmäen hautausmaa

Vuorenmäki oli ollut esillä vuodesta 1810 lähtien useita kertoja ensin kir
kon paikaksi sitten hautausmaaksi. Kirkko kuitenkin rakennettiin entisel
le paikalle, ja hautausmaankin rakentaminen siirtyi kerran toisensa jäl
keen, kunnes unohdettiin kokonaan.

Vuosisadan lopulla uuden hautausmaan hankkiminen tuli kuitenkin 
välttämättömäksi. Vuonna 1888 kirkonkokous päätti ottaa hautausmaaksi 
Kankaanharjun maan Lustilan tien varresta Panulan metsäsaralta ja pyy
si lääninlääkäriä tarkastamaan maa-alueen. Seuraavana keväänä päätet
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tiin tarkastuttaa samalla kertaa myös Vuorenmäen kelpoisuus. Piirilääkä
ri Hirn tutki molemmat metsäpalstat ja antoi lausuntonsa: Kankaanharju 
oli aivan sopimaton, liian alava ja ilman veden laskua, Vuorenmäki sen si
jaan olisi kaikin puolin hautausmaaksi sopiva.9

Lausunnon perusteella kirkonkokous päätti äänestyksen jälkeen tehdä 
hautausmaan Vuorenmäkeen. Aron ja Harjankylän isännät olivat ehdot
taneet hautausmaan paikaksi aluetta Ikkelän metsäsaralta Tokerotien 
pohjoispuolelta n. 1 1/7 virstaa (1 200 m) Korpi-Aron talosta. Hävittyään 
äänestyksen Otto Marttila ja Jaakko Yli-Aro valittivat päätöksestä tuo
miokapituliin. Perusteluissaan he esittivät, että äänestyksessä oli hyväk
sytty Vuorenmäen kannattajien puutteelliset valtakirjat, mutta hylätty Ik
kelän alueen kannattajien kelvolliset valtakirjat. Tuomiokapituli hyväksyi 
valitusperusteet ja hylkäsi Vuorenmäkeä koskevan päätöksen.10

Kylien väliseksi riidaksi paisunut hautausmaan paikkakysymys otettiin 
kirkonkokouksessa uudelleen esille heti tuomiokapitulin ratkaisun jäl
keen helmikuussa 1890. Aronkylän isännät olivat hankkineet Ilmajoen 
kunnanlääkäriltä Otto Meurmanilta lausunnon Vuorenmäen ja Ikkelän 
alueen vertailusta. Siinä todettiin, että Ikkelän metsäsarka oli parempaa 
maata, harmaata hiesusantaa, ja helpompaa kaivaa kuin Vuorenmäki. Pit
kän väittelyn jälkeen suoritettiin äänestys: Vuorenmäen kannattajat siir
tyivät vasemmalle puolelle ja Ikkelän kannattajat oikealle. Menettely ei 
tyydyttänyt Ikkelän isäntää, joka vaati suoritettavaksi vielä laillisen ää
nestyksen äyriluvun perusteella. Uusinnassa Vuorenmäen kannattajat 
voittivat äänimäärällä 3 453:89 mk Ikkelän saadessa 2 236:85 mk. Nytkin 
riideltiin valtakirjoista sen verran, että Otto Marttila ja Aapeli Toivakka 
saivat perusteet valittaa päätöksestä tuomiokapituliin. Tuomiokapituli 
myönsi valtakirjojen käsittelyssä tapahtuneen vääryyden, joka ei kuiten
kaan ollut vaikuttanut lopputulokseen. Valitus hylättiin, sillä tuomiokapi
tulin käsityksen mukaan hautausmaaksi oli vain kaksi ehdotusta: Kan
kaanharju, jonka piirilääkäri oli hylännyt, ja Vuorenmäki. Ikkelän aluetta 
ei ehdotukseksi kelpuutettu.

Tuomiokapitulin ratkaisuun tyytymättöminä kymmenen alapääläistä 
valitti senaattiin. Senaatti hylkäsi valituksen ja antoi v. 1892 hautaus
maan perustamisluvan Vuorenmäkeen lukkarin virkatalon maalle 1,975 
hehtaarin alueelle. Tätä ennen senaatti oli myöntänyt anomuksesta vuo
den jatkoajan vanhan hautausmaan käytölle. Vuorenmäen hautausmaa- 
alue pakkolunastettiin, ja lunastussumman korko maksettiin vuosittain 
lukkarille korvaukseksi.11

Kiistan ratkettua senaatin päätökseen hautausmaa rakennettiin Vuoren
mäkeen v. 1893. Sinne suunniteltiin myös ristin muotoista hautaushuonet- 
ta, jossa olisi ollut tilat hautausmaalla tarvittaville työkaluille ja piirilää
kärin leikkaushuone. Valmisteleva toimikunta luopui kuitenkin alkuperäi
sestä ristinmuotoisuudesta ja laati kahdeksankulmaisen hautaushuoneen 
piirustukset, jotka myös hyväksyttiin. Siunauskappeli rakennettiin suun
nitelmien mukaan. Vuonna 1895 tehtiin päätös toisenkin siunauskappelin
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rakentamisesta seuraavana keväänä kirkon luo molempien vanhojen hau
tausmaiden väliselle tielle.12

Pitkä ja monimuotoinen kiista Vuorenmäen käytöstä oli päättynyt hau
tausmaan perustamiseen. Komean kuusikon katveeseen saivat sittemmin 
leposijansa useimmat vuosisadan vaihteen tienoilla kuolleet kauhajokelai
set.

Talvihauta

Talviaikana maan ollessa roudassa haudan kaivaminen oli vaikeaa, ja sik
si vainajille oli järjestettävä väliaikainen leposija kesän tuloon saakka. 
Ongelma tuli erityisen tärkeäksi, kun viimeistään v. 1829 alettiin vaatia, 
että haudan tulee olla ruokamullan lisäksi vähintään 3 kyynärää syvä. 
Kappelilaiset päättivätkin rakentaa puisen talvihaudan kirkon itäpuolel
le. Rakentamisen otti urakakseen talollinen Jaakko Havunen, joka lupasi 
tehdä työn kesään 1830 mennessä 184 riksillä Ruotsin valtiovelkasetelei- 
tä. Haudan maanpäällinen osa piti tehdä kuusihirsistä, ja sen oli oltava 4 
kyynärää korkea ja kehältään 9 1/2 x 9 1/2 kyynärää. Maanalainen holvi 
tehtiin männystä: korkeus 4 kyynärää, mutta pituus ja leveys vain 8 kyy
närää. Vesikatossa oli kaksinkertainen laudoitus, ja lisäksi tehtiin välikat-
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to; lattia rakennettiin niskatukkien päälle. Maan alle jäävät puuosat ja 
katto oli tervattava huolellisesti kahteen kertaan; ovi aukesi molempiin 
suuntiin.

Rakennustarvikkeet kerättiin talollisilta. Torpparit lunastivat talvihau- 
tapaikan maksamalla 8 killinkiä rakennuskassaan. Varmuuden vuoksi 
määrättiin vielä, että osallistumisvelvollisuutensa laiminlyöneet saivat 
käyttää hautaa vain 3 pankkiriksin korvausta vastaan. Itselliset ym. sai
vat käyttöoikeuden, jos asuivat sellaisen talon tai torpan maalla, joka oli 
osallistunut rakennuskustannuksiin. Myöhemmin perustettavat torpat voi
vat lunastaa vastaavan oikeuden 8 killingillä.

Talvihautaan haudattiin kaikki talven aikana kuolleet. Keväällä, kun 
routa oli sulanut, kirkossa kuulutettiin määräpäivä, jolloin vainajat yhtä 
aikaa siirrettiin pois talvihaudasta ja kätkettiin maahan. Jos joku jätti 
hautaamisvelvollisuutensa hoitamatta, kirkkoväärti huolehti siitä ja syyl
linen joutui maksamaan 5 pankkiriksiä sakkoa.13

Vuonna 1875 talvihaudan maanalainen osa päätettiin tehdä kivestä, 
maanpäällinen osa jätettiin entiselleen. Korjaus ei liene kovin hyvin on
nistunut, sillä jo kuuden vuoden kuluttua talvihaudan todettiin olevan 
rappiotilassa ja sitä tarjottiin urakalla kunnostettavaksi.14

Kirkkotallit

Kirkon ympäristöön kuuluivat myös 1800-luvulla oleellisena osana kirk
kotallit, joihin hevoset pantiin jumalanpalveluksen ajaksi. Myös rippi- 
koulupojat voivat mennä tallin suojaan syömään eväitään. 1800-luvulla 
tallit olivatkin aivan lähellä kirkkoa tien toisella puolella. Koska ne eivät 
kuitenkaan olleet kaikilta osin mitään kirkonmäen kaunistuksia, niitä py
rittiin tilaisuuden tullen siirtämään vähän etäämmälle. Vuonna 1881 kan
sakoulun tontin lahjoittamisen jälkeen kirkkotallit päätettiin siirtää Anin 
pellon eteläpuolelle. Tallit rakennettiin maantiestä lähtien kahteen suo
raan riviin 8 kyynärän välein. Ne tehtiin laudasta ja varustettiin vahvalla 
lukolla.15

Vuonna 1924, jolloin seurakuntatalo valmistui, sen läheisyydessä olleet 
kirkkotallit määrättiin vietäväksi pois tai ne oli rakennettava uudelleen 
seurakunnan osoittamaan paikkaan. Ne olivat "rumentavia ja terveyden- 
hoidollisesti kelpaamattomia nykykunnossa” , sanottiin päätöksessä.16 Ke
hityksen myötä tallit tulivat myös tarpeettomiksi ja hävisivät lopulta ko
konaan.

602



Pappilat ja lukkarin puustelli

Kappalaisen pappila

Palattuaan 2 kuukautta kestäneestä sotavankeudestaan takaisin Kauhajo
elle kappalainen Abraham Mellenius asettui ensin tilapäisesti Ala-Aron 
taloon, sitten hetkeksi Kauran puustelliin, josta muutti keväällä 1809 
Matti Kokon taloon. Siellä oli kappalaisen asunnoksi kelpaava tupa, jon
ka kappeli keväällä 1810 osti 45 riksillä valtiovelkaseteleitä Jaakko Mar- 
tinpoika Marttilalta, jolle se oli tullut huutokaupassa. Tuvan hinnasta ke
rättiin puolet manttaalin, puolet savuluvun mukaan. Mellenius sai käyt
töönsä myös pappilan palamatta jääneen aitan, joka siirrettiin Kokon ta
loon.1

Lokakuussa 1811 kappeli päätti rakentaa asetuksen mukaisen pappilan 
(caracters byggning), joka olisi yhtä suuri kuin sodassa poltettu puustelli, 
”että tuleva pappi saa kunnon asunnon” . Rakentamiseen voitiin ryhtyä 
siksikin, että useimmat hävitetyt talot oli nyt saatu valmiiksi. Kokossa 
oleva väliaikainen papintupa päätettiin myydä Johan Wegeliukselle Ala- 
Knuuttilaan 40 riksillä. Lisäksi ostajan oli vuokrattava Melleniukselle 
asunto Kokosta, kunnes pappila valmistuisi. Kolmen kuukauden kuluttua 
kirkonkokous kuitenkin siirsi aiemman päätöksensä mukaisen pappilan 
rakentamisen tuonnemmaksi ja päätti tehdä vain väliaikaisvaatimukset 
täyttävän virkatalon (provisionell byggning).

Rakentamiseen ryhdyttiinkin heti talvella 1812, ja seuraavana talvena 
tehtiin jo päätöksiä salin ja vintin sisustamisesta. Ulkorakennuksista liite
ri oli tuolloin vielä tekemättä; se päätettiin sijoittaa lutin ja tallin väliin. 
Rakennuskustannuksiin saatiin vähän apua, kun kruunu maksoi pappilan 
vahingonkorvauksena 100 ruplaa. Siitä puolet käytettiin "kappelin edelli
sen rakastetun opettajan kappalainen maisteri Abraham Melleniuksen 
kärsimysten” korvaamiseen ja toinen puoli pappilan rakentamiseen.2

Parin vuoden kuluttua pappilan valmistumisesta Johan Wegelius teki 
aloitteen asetuksen mukaisen virkatalon rakentamisesta. Hänen mieles
tään pappila oli kappalaiselle riittämätön ja niin huonosti varustettu, et
tei sitä saanut tarpeeksi lämpimäksi. Ehdotuksensa vauhdittamiseksi We- 
gelius ilmoitti olevansa valmis osallistumaan kustannuksiin manttaalinsa 
mukaan. Kirkkoherra Frosterus tuki häntä, mutta kappelilaisten mielestä 
ei ollut vielä uuden pappilan rakentamisen aika. Kirkonkokous päättikin 
vain ensi tilassa "riivata” , tilkitä seinät sekä korjata lattian ja katon. 
Kunnostuksen joutuivat suorittamaan ne, joilla oli rakennusaikana jäänyt 
päivätöitä rästiin.3

Asetuksen mukaisen kappalaisen puustellin rakentaminen siirtyi, kun
nes kirkko oli saatu valmiiksi. Vuonna 1821 kappalainen Johan Malin va
litti, että pappilan tulisijat olivat niin huonot, ettei niitä voinut juuri ol
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lenkaan käyttää. Ne oli uusittava. Seuraavana vuonna Malin muistutti 
aiemmin v. 1811 päätetyn kelvollisen pappilan rakentamisesta. Vastaha
koisesti kappelilaiset suostuivatkin aloittamaan rakennustyöt heti tuleva
na talvena. Hirret otettiin manttaalin mukaan virkatalon metsästä, paitsi 
ne talot, jotka olivat ottaneet sieltä jo kirkonrakennusvärkit, joutuivat 
ajamaan puut omista metsistään. Rakennusmestarina toimineen nikkari 
Jaakko Tuomaanpoika Havusen johdolla työt sujuivat nopeasti: jo marras
kuussa 1823 pappila oli sisustustöitä vaille valmis. Sisustaminen annet- 
tiinkin Jaakko-nikkarin tehtäväksi, paitsi kaakeliuunien muuraaminen 
uskottiin "kappelin parhaalle uunimestarille torppari Matti Knuuttilalle". 
Pappilan päärakennus oli kaikilta osin valmis syksyllä 1824. Sen alaker
rassa oli kahdeksan ikkunaa ja vinttikamarissa kaksi. Uuden talon val
mistuttua vanhan pappilan sali sisustettiin leivintuvaksi, koska entinen 
pakari oli käynyt kelvottomaksi.4

Pappila tarvitsi jatkuvaa huolenpitoa. Ensimmäinen huomattava kun
nostustyö tehtiin v. 1838. Silloin väliajansaarnaaja Lars J. Achrenin aloit
teesta kappeli lunasti päärakennukseen sisälasit, jotka kappalainen N. H. 
Chydenius lienee vähän aiemmin ostanut. Samalla korjattiin vierastupaa, 
jonka kaakeliuuni oli sortumaisillaan. Vuonna 1857 vuorattiin vanha tu- 
parati 9 tuuman (22,23 cm) laudoilla.

Isännät olivat usein varsin vastahakoisia jatkuviin kunnostustöihin, 
minkä vuoksi papit tekivät niitä omalla kustannuksellaan ja yrittivät sit
ten lunastuttaa ne kappelilla. Kuvaava on tapaus vuodelta 1862. Kappa
lainen Samuel Hellgren oli useaan otteeseen huomauttanut isännille, että 
"pappilan trenkituvan leipo-uuni ja koko muuri on joka vuosi olterman
nin syynissä kelvottomaksi katsottu” . Kun mitään ei kuitenkaan tapahtu
nut, kappalainen muurautti "oman kustannuksensa päälle" uuden muurin 
ja pyysi seurakunnalta siitä 10 ruplaa. Hellgren pöytäkirjasi kirkonko
kouksen vastauksen: "Tätä anottua palkkiota ei läsnäolevat isännät suos
tuneet maksamaan syystä, että he pitivät sanan johtajan kylliksi saaneen 
palkkiota siitä, kun on saanut uunia lämmittää seurakunnan puilla. Tä
hän päätökseen yhtyi oltermannikin.”5 Asuinrakennuksia ei enää 1860- ja 
-70-luvulla mainittavasti korjattukaan, vaan ne saivat vähitellen rapistua. 
Sen sijaan rakennettiin kaksi 18 lehmän navettaa.6

Pappilan kunnostustöiden laiminlyönti johtui ainakin osaksi Kauhajoen 
itsenäistymispäätöksestä ja odotettavissa olevista virkatalojen uudelleen 
järjestelyistä. Vuoden 1858 jälkeen kauhajokelaisten oli varauduttava va
rustamaan kaksi pappilaa: kirkkoherralle Äijälään ja kappalaiselle 
Enoon. Kirkon vieressä seisova puustelli oli kappalaisen pappila. Se ei 
täyttänyt kirkkoherran virkatalolle asetettuja vaatimuksia, ja sen vuoksi 
sitä ei kannattanut myöskään korjata eikä lunastaa pappienkaan tekemiä 
korjauksia.

Kappalaisen nautintoihin kuuluivat seurakunnan itsenäistymiseen saak
ka, käytännössä vuoteen 1884, Äijälä ja Ostomaa sekä Eno. Äijälän ja Os
tomaan viljelty pinta-ala oli v. 1881 tehdyn tilaston mukaan torppineen
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252 tynnyrinalaa, jonka lisäksi luonnonniittyä oli 285 tynnyrinalaa ja 
metsää 4 000 tynnyrinalaa sekä joutomaata 3 500 tynnyrinalaa. Viljelyk
set tuottivat mm. 180 tynnyriä rukiita, 100 tynnyriä ohria ja 175 tynnyriä 
kauroja. Perunoita nostettiin 280 tynnyriä, ja pellavia vedettiin 35 leivis
kää. Tuotosta 1/10 saatiin suoviljelmiltä. Äijälän maita viljeltiin 20 hevo
sella, lehmiä oli 80 ja lampaita lähes 200. Vuonna 1881 virkataloon kuului 
16 torppaa ja 6 muuta savua, v. 1886 torppia oli jo 27.

Toinen virkatalo Eno oli 1760-luvulta alkaen 1880-luvulle asti lampuo
tien hallussa. Enon peltoala oli kaikkineen v. 1881 130 tynnyrinalaa, niit
tyä oli 168 tynnyrinalaa ja metsää 4 000 tynnyrinalaa. Pelloista saatiin 
130 tynnyriä rukiita, 64 tynnyriä ohria ja 150 tynnyriä kauroja. Perunoita 
tuli 110 tynnyriä ja pellavia 17 leiviskää. Enon mailla oli torppia lähes 
yhtä paljon kuin Äijälässäkin: v. 1881 15 ja v. 1886 jo 24. Karjaa Enon 
mailla käyskenteli vähemmän kuin kirkonkylän pappilassa; lehmiä oli 
vain 41 ja lampaita 50. Hevosia oli 15.7

Kauhajoella pappila oli joskus ollut köyhä ja vaatimaton, mutta sellai
nen se ei ollut enää 1800-luvulla. Niin Enosta kuin Äijälästäkin oli kehit
tynyt huomattavia maanviljelystiloja. Useat papit, mm. Samuel Hellgren 
ja Frans Henrik Hällfors, olivatkin innokkaita maanviljelijöitä ja soiden 
raivaajia. Hellgren sai kappelin suosituksesta v. 1857 kuvernööriltä luvan 
ottaa viljelykseen 125 tynnyrinalaa Äijälään kuuluvaa Kaidasnevaa. 
Omistusoikeus myönnettiin 30 vuodeksi. Vuonna 1874 pastori Hällfors ja 
lukkari Valdeman pyysivät samaista Kaidasnevaa asuttavakseen, Hällfors 
50 tynnyrinalaa, Valdeman 25 tynnyrinalaa, 30 vuoden verovapautta vas
taan.8

Maatalouden ohella pappila oli myös seurakuntaelämän keskus, jonne 
melkein jokaisella kappelin asukkaalla oli joskus asiaa.

Lukkarin puustelli

Myös lukkarin talo oli Suomen sodan jäljiltä tuhkana. Lukkari Wallen- 
ström sai tyytyä tilapäismajoitukseen, kunnes kappelilaiset päättivät 
huhtikuussa 1810 ostaa erään myyntiin tulleen torpan 20 valtionvelkarik- 
sillä. Siinä lukkari asui kuusi vuotta. Joulukuussa 1816 kirkonkokous 
päätti rakentaa lukkarille ” 2-kamarisen tuvan” tämän omien piirustusten 
mukaan. Myös nikkarintyöt lukkari Högander teki itse.9 Talo lienee ollut
kin hyvin rakennettu, sillä suurehkoja korjauksia tehtiin vasta v. 1860, 
jolloin asuinrakennuksen ja luttiradin katto uusittiin, samoin lahonneet 
hirret. Kunnostus oli ilmeisesti riittämätön, sillä jo v. 1864 lukkari Isak 
Carlenius ilmoitti: ” että hänen kartanonsa on enimmäkseen niin huonossa 
kunnossa, että se tarvitsee kokonaan tulla uudestaan rakennetuksi” . Kir
konkokous kuitenkin siirsi asian vielä tuolla kertaa.10

Lukkarilan rakentaminen tuli uudelleen esille v. 1866, jolloin "esiintuo
dun riitingin jälkeen päätettiin rakentaa uusi pytinki” . Rakennusmesta-
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riksi valittiin talollinen Jaakko Yli-Havunen, jonka johdolla puustelli 
nousi nälkävuosina 1867—68. Valmiissa lukkarin talossa oli rakennuksen 
päässä oleva suuri huone varattu "yhteiseksi seurakunnan tuvaksi” , ko
kouspaikaksi, jossa pidettiin niin kirkon kuin kunnankin kokoukset nel
jännesvuosisadan ajan. Vuosisadan lopulla puustellissa tehtiin uudistuk
sia rakentamalla mm. navetta ja talli.11

Lukkarin virkatalo oli edelleen osa Äijälää. Kun Setälä erotettiin omak
si lukkarin taloksi v. 1924, siinä oli 17 hehtaaria peltoa, 7 hehtaaria niit
tyä ja 170 hehtaaria metsää.12 Lukkarila oli maanviljelystila kuten pappi
lakin, mutta silloin kun pitäjäntupa oli puustellissa, se oli myös yhteisten 
asioiden kokouspaikka, oman aikansa kunnantalo. Lukkari-kanttori Erik 
Johan Valdeman oli itsekin innokas kunnallismies, jonka kynän jälki nä
kyy monissa kuntakokousten pöytäkirjoissa ja tilastoissa.

Äijälä —  kirkkoherran virkatalo

Kauhajoen itsenäistymispäätös edellytti kahden pappilan varustamista, 
mutta kun päätöksen toteuttaminen aina vain viivästyi, kauhajokelaiset 
eivät pitäneet puustellien rakentamisella kiirettä. Vuonna 1882, jolloin Il
majoen kirkkoherra Forsman kuoli, kauhajokelaiset huomasivatkin, ettei 
heillä ollutkaan omalle kirkkoherralle kelvollista pappilaa. Asiathan kor-
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jäämiseen oli ryhdyttävä nopeasti. Syyskuussa 1882 kirkonkokous teki 
päätökset molempien pappiloiden Äijälän ja Enon rakentamisesta, kuiten
kin niin, että Eno rakennettaisiin ensin.13

Kun tuomiokapituli määräsi Edvard Lybeckin väliajansaarnaajaksi 
1884, Äijälän pappila oli vielä rakentamatta. Kirkon vieressä seisova kap
palaisen puustelli taas todettiin tulosyynissä kelvottomaksi. Lokakuussa 
1884 kauhajokelaiset pyysivätkin kihlakunnanoikeutta tarkastamaan, mi
hin kuntoon Äijälä olisi saatettava, että kirkkoherran virka voitaisiin ju
listaa avoimeksi. Samalla päätettiin pyytää "metsäherra merkitsemään 
puustellin metsien täysin kasvaneet puut” , jotka sitten myytäisiin pappi
lan rakennuskassan perustamiseksi.14

Päätös uuden pappilan rakentamisesta Vuorenmäkeen tehtiin 13.4.1885. 
Rakennuskomitean esimieheksi valittiin C. W. von Schantz sekä jäseniksi 
Iisakki Kuja-Panula, Matti Latva-Panula, Iisakki Kuuttila ja Herman 
Pukkila. Heidän tehtävänään oli hankkia "riitingit” ja huolehtia, että Äi
jälä on valmis 1. marraskuuta 1886. Rakennustyöt aloitettiin, mutta jo 
huhtikuussa 1886 kirkonkokouksessa ehdotettiin vaikeaan aikaan vedo
ten, että rakentamista hidastettaisiin. Ehdotus kuitenkin hylättiin äänin 
653—415. Hidastamista perusteltiin sillä, ettei pappilan metsistä ollut saa
tu varoja, jolloin C. W. von Schantz lainasi 8 000 markkaa alhaisella 5 
%:n korolla kymmeneksi vuodeksi. Äijälän kustannusarvio oli 15 765 
markkaa. Lainarahojen turvin rakentamista voitiin jatkaa.15

"Metsäherra” Floor kävi leimaamassa pappilan metsät syksyllä 1885, ja 
talvella 1886—87 päätettiin puut myydä vähin erin, ”jos saadaan hyvä 
hinta” . Varat talletettaisiin Äijälän virkatalorahastoon, joka oli perustet
tu senaatin päätöksellä 1886. Kassaa hoiti C. W. von Schantz. Pohjakas- 
saksi kertyikin Äijälän metsistä 3 546 mänty- ja 5 078 kuusitukkia ä 12— 
32 tuumaa rinnan korkeudelta. Niistä suurin osa käytettiin Äijälän raken
tamiseen. Työt edistyivätkin nyt niin ripeästi, että helmikuussa 1887 voi
tiin jo pyytää tarkastuksen pitämistä. Samalla kirkon luona olevat van
han pappilan rakennukset ja Vuorenmäen torppa päätettiin myydä. Kihla- 
kunnankatselmus pidettiin 7. marraskuuta 1887. Tarkastuksessa todettiin 
rakennuksessa vielä jonkin verran puutteita, jotka oli korjattava seuraa- 
vana kesänä. Talon vuoraus oli vuorossa kesällä 1890, minkä jälkeen Äijä
lä oli taas valmis lääninrovastin tarkastettavaksi; kihlakunnankatselmus- 
ta seurakunta ei pitänyt enää tarpeellisena.16

Äijälästä koitui Kauhajoen seurakunnalle rakennusvaiheessa monenlai
sia ongelmia. Yksi niistä oli se, että kauhajokelaisten kirkkoherraksi ta
voittelema Edvard Lybeck siirtyi keväällä 1887 kappalaisen virkaan eikä 
voinut ottaa Äijälää haltuunsa. Tuomiokapituli puolestaan aikoi myydä 
pappilan vuokralle pappien leski- ja orpokassan hyväksi. Kauhajokelaiset 
kuitenkin halusivat pitää Äijälän seurakunnan hallussa ja päättivät ke
väällä 1888 viljellä sitä itse. Parin viikon kuluttua kirkonkokouksen on
nistui kuitenkin taivutella "rauhan ja sovun säilyttämiseksi” Edvard Ly
beck ottamaan Äijälä nautintaansa. Joulukuussa 1891 Äijälä kuitenkin
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huutokaupattiin jälleen vuodeksi vuokralle. Kauhajoen seurakunnan edus
tajana August Blomberg huusi tilan maksamalla leski- ja orpokassalle 
3 001 markkaa. Lybeckistä oli tällä välin tullut kirkkoherra, joten hän 
tarvitsisi nyt pappilansa. Lybeck sai Äijälän haltuunsa sillä ehdolla, että 
hän suorittaa leski- ja orpokassalle seurakunnan huutokauppasumman 
3 001 markkaa sekä muut seurakunnalle tulleet velvoitukset ja kauppias
J. H. Siltasen huutokauppamatkan Turkuun.17

Pappilan rakennuksia täydennettiin vielä vuosisadan lopulla tekemällä 
mm. maitohuone ja leivintupa sekä piiankamari. Korjauksia ja uudisra
kentamista varten seurakunnalla oli olemassa aiemmin mainittu virkata
lorahasto ja vuodesta 1895 lähtien myös virkatalolautakunta, jonka tehtä
vänä oli pappiloiden valvonta ja seurakunnan metsien hoito. Kaikkien uu
disrakennusten valmistuttua senaatti myönsi v. 1916 Äijälälle ja Osto- 
maalle kirkkoherran virkatalo-oikeudet. Velvollisuuksiin kuului mm. 19 
ruplan 90 kopeekan maavero, 2,40 markan karjavero ja 1,025 hehtolitraa 
kruununkymmenyksiä.18

Kirkkoherra Lybeck vuokrasi Äijälän maista huomattavan osan vuosi
sadan alkuvuosista lähtien 50 vuodeksi useille kauhajokelaisille viljelijöil
le. Pappila oli silti edelleenkin paikkakunnan suurimpia viljelystiloja, sil
lä v. 1923 pidetyssä taloudellisessa katselmuksessa kirkkoherran virkata
loon kuului ilman torppia vielä noin 100 hehtaaria peltoa ja 700 hehtaa
ria metsää. Papiston palkkauksen kehittyessä pappilat kuitenkin menetti
vät taloudellisen merkityksensä. Vuoden 1923 katselmuksen jälkeen Kau
hajoen kirkkoherran nautintaan jäi enää vain n. 26 hehtaaria peltoa ja 2 
hehtaarin tontti. Samalla osa pappilan rakennuksista päätettiin hävittää.19
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Eno —  kappalaisen virkatalo

Eno oli toistasataa vuotta lampuotien hallussa. Vasta kappalainen Carl 
Oskar Kraft otti sen itse viljeltäväkseen vuoden 1880 tienoilla.20 Enon ra
kennukset olivat pitkänä vuokra-aikana jääneet perin puuteellisiksi. Niin
pä v. 1882, jolloin pappiloiden kunnostus tuli ajankohtaiseksi, rakennus
työt päätettiinkin aloittaa Enon virkatalon päärakennuksen tekemisellä. 
Ulkorakennukset lienevätkin olleet paremmassa kunnossa, sillä ainakin 
riihi oli luvattu uusia muutamaa vuotta aikaisemmin v. 1879. Uusi kappa
laisen puustelli päätettiin rakentaa vähän kauemmaksi joesta Vähällemä- 
elle siten, että päärakennus saataisiin vesikattoon kesällä 1883. Rakennus
hanketta eteenpäin viemään valittiin toimikunta, johon kuuluivat kappa
lainen C. O. Kraft, C. W. von Schantz, Jaakko Yli-Seppänen, Aapeli Toi
vakka, Jaakko Keski-Harja, Herman Aro, Otto Marttila, Herman Haikola 
ja Alexander Mattila. Heidän tehtävänään oli piirustusten hankkiminen 
ja päärakennuksen rakennuttaminen.21

Puustelli rakennettiin aikataulun mukaisesti viimeistelytöitä vaille val
miiksi v. 1884. Tuolloin ilmeisesti kappalainen muutti sinne asumaan. Sa
man vuoden syksyllä päätettiin puustellin vanhat rakennukset tallia lu
kuun ottamatta myydä rakennuskassan hyväksi. Myös vanha tupa sai jää
dä, se kelpasi vielä pappilan pyykkituvaksi.22

Ulkorakennusten tekemiseen ei uskallettu ryhtyä, ennen kuin rakennus- 
kassaan saatiin rahaa. Enolla oli vuodesta 1886 lähtien oma virkatalora
hasto, jota kirkkoväärti Herman Aro hoiti. Sen täydennykseksi myytiin 
virkatalon metsistä 176 mänty- ja 5 016 kuusitukkia. Enon rakentamista 
hidasti myös Äijälän rakennustöiden aloittaminen ennen kappalaisen pap
pilan valmistumista. Kappalainen itse olisikin ollut halukas siirtämään 
Äijälän rakentamista, mutta ei saanut tarpeeksi kannatusta.23

Enon päärakennuksen viimeistelytöihin päästiin vasta v. 1888, jolloin 
"tuparati” vuorattiin. Paria vuotta myöhemmin päätettiin virkatalo maa
lata "valppaan harmaaksi” . Kappalaisen omalla kustannuksellaan teettä- 
miä parannuksia seurakunta ei kuitenkaan suostunut lunastamaan. Maa
laustöiden jälkeen päärakennus oli valmis. Alakerrassa oli kuusi huonet
ta, kanslia, keittiö ja eteinen, yläkerrassa oli kolme tulisijalla varustettua 
kamaria.24

Tämän jälkeen voitiin ryhtyä uuden navetan suunnitteluun. Vanha oli 
jäänyt pieneksi. Rakentamista jouduttiin kuitenkin siirtämään useita vuo
sia, ja navetta valmistui vasta 1905—1906. Tilaa siinä oli noin 50 lehmäl
le. Enon pihapiiriin kuului nyt hyvän joukon toistakymmentä rakennusta. 
Viljelysmaata oli samoihin aikoihin kappalaisen omassa hallinnassa n. 50 
hehtaaria ja metsää n. 500 hehtaaria.25

Käsiteltävänä olevan ajanjakson kappalaisista sekä C. O. Kraft että 
Karl Eliel Meno viljelivät virkataloaan ahkerasti. Meno tuli tunnetuksi 
mm. tavastaan kylvää vilja varhain keväällä roudan päälle. K. E. Meno 
aloitti myös Enon maiden vuokrauksen Kauhajoen alkavan yritystoimin-
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nan tarpeisiin. Vuosina 1912—1913 hän vuokrasi asematien varresta asun
totontteja ja v. 1917 n. 2 hehtaarin maa-alueen Etelä-Pohjanmaan Puuta
vara Osakeyhtiölle. Jälkimmäinen sopimus tehtiin aluksi 25 vuodeksi, ja 
ehtoihin kuului ensimmäisenä kohtana, että aluetta käytetään teollisuu
den harjoittamiseen lakia ja asetuksia noudattaen eikä ruokamultaa viedä 
pois. Edelleen tukeilla ei saanut tukkia jokea eikä alueella saanut harjoit
taa väkijuomain valmistusta tai niiden kaupittelua enempää kuin julkista 
siveettömyyttä tai pahentavaa elämääkään. Vuokraajan tuli pitää lasku
ojat jokeen auki, eikä veden laskua saanut muutenkaan estää. Jos tukke
ja kuitenkin pääsisi pappilan uimarantaan, ne olisi korjattava pois viikon 
kuluessa, muuten vuokraaja joutui maksamaan papille uintipaikan mene
tyksestä korvausta suhteessa 500 markkaa kuukaudessa. Vuokraa Puuta
vara Osakeyhtiön oli maksettava vuosittain 300 markkaa hehtaarilta ”rii- 
telemättä virkatalon hallitsevalle papille tai oikeutensa haltijalle” .26

Myöhemmin Enon pappilasta on vuokrattu ja myyty maita monille 
muillekin Aronkylän teollisuuslaitoksille ja yksityisille, mikä on suuresti 
vaikuttanut kylän ja koko pitäjänkin kehitykseen.

Papit

Papinvaalit

Kauhajoella pidettiin 1800-luvulla kaikkiaan kymmenen kappalaisen vaa
lia ja yksi kirkkoherran vaali. Lisäksi kauhajokelaiset osallistuivat Ilma
joen kirkkoherran vaaliin. Emäseurakunnan kirkkoherra puolestaan sai 
äänestää Kauhajoen kappalaisen vaalissa sekä pappilansa että virkansa 
puolesta. Äänestys tapahtui manttaalien mukaan siten, että jokaisen talon 
äänimäärä oli sama kuin sen manttaali. Äänioikeus oli näin ollen vain ta
lollisilla ja muutamilla muihin säätyihin kuuluvilla. Tilaton väestö sai ää
nioikeuden vasta v. 1869 säädetyssä kirkkolaissa. Tämän jälkeen pidetyis
sä vaaleissa äänet laskettiin kunnallisen itsehallinnon mukanaan tuomaa 
käytäntöä noudattaen markkoina ja penneinä kunkin varallisuuden mu
kaan. Kauhajoella laajennettu äänioikeus oli käytössä ensimmäisen ker
ran v. 1877 pidetyssä kappalaisen vaalissa, jossa kaikilla torppareilla oli 1 
mk:n ääni, talollisilla oli enimmäkseen 8—9 mk:n ääniä.1

Äänestysvilkkaus osoittaa osaltaan kauhajokelaisten kiinnostuksen seu
rakuntansa asioihin.
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T a u lu k k o  73. P a p in v a a li t  1 8 1 2 — 1892

Kappalaisen
vaali

Äänioikeutettuj a Poissa Äänestys
kö

1812 112 16 85,7
1835 132 30 77,3
1839 137 36 73,7
1842 137 51 62,7
1852 144 53 63,2
1864 147 50 66,0
1868 185 45 75,7

Kappalaisen Äänimäärä Annettuja %
vaali (mk) ääniä äänistä

1877 2643:90 1110:30 42,0
1887 3013:50 1625:30 53,9
1892

Kirkkoherran
vaali

3316:25 1390:70 41,9

1891 5315:6 2789:10 52,5

Lähde: KKiA IIBf 1 vaalit 1812—1892.

Niin kauan kun vain manttaalin omistajilla oli äänioikeus, he käyttivät si
tä ahkerasti. Vuonna 1812 pidettyyn vaaliin osallistui yli 85 %  äänioikeu
tetuista. Tämän jälkeen innostus vähän laski, mutta äänestysprosentti py
sytteli silti vielä 75 % :n  tienoilla. Kun vaaleja oli usein, kuten v. 1839 ja 
1842, laimeni äänestysinto, mutta nousi jälleen vuoden 1868 vaaleissa 
75,7 %:iin. Tuolloin äänestäjissä oli jo 31 manttaalitonta seurakuntalaista, 
kun äänioikeuttaan käytti kaikkiaan 140 henkeä.

Äänioikeuden laajentamisen jälkeen vuoden 1877 vaaleissa äänestäjien 
määrä nousi selvästi, sillä oikeuttaan käytti 250 seurakuntalaista. Silti ää
nestäjien suhteellinen osuus äänioikeutetuista laski roimasti. Vaalissa oli 
äänioikeus 1 014 henkilöllä, mutta sitä käytti ainoastaan 24,7 %  äänioi
keutetuista. Äänien taksoittaminen varallisuuden mukaan aiheutti sen, et
tä 2 643:90 markan äänistä käytettiin alhaisesta osallistumisprosentista 
huolimatta 1 110:30 mk:n äänet eli 42,0 % . Silti vaaleja voidaan pitää lai
meina: 211 talollisesta ja heihin verrattavista kävi tahtonsa ilmaisemassa 
vain 113. Markalla äänioikeutetuista 585 torpparista, 192 itsellisestä ja 14 
mäkitupalaisesta äänesti ainoastaan 137 henkeä (17,3 % ). Järjestelmän 
heikkous näkyi selvästi siinä, että 137 torpparin ym. äänet tuottivat 137 
mk, 113 talollisen ym. äänet 970:30 mk. Äänioikeuden laajentaminen lisä- 
sikin vain vähän tilattoman väestön vaikutusmahdollisuuksia.2

Vuoden 1887 vaalissa torpparien ja mäkitupalaisten äänestysinto oli 
korkeampi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Varsinkin Harjan ja 
Aronkylän torpparit käyttivät 1 mk:n äänioikeuttaan suhteellisen vilk
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kaasti; sen sijaan Päntäneen periltä ei yksikään tilaton käynyt äänestä
mässä. Näissä vaaleissa talollisten äänet olivat poikkeuksia lukuun otta
matta 7:30 mk:n arvoisia. Suurin äänimäärä 12:10 mk oli eräillä herras- 
viljelijöillä, jollakulla talonpojalla ja mm. kirkkoväärtillä.3

Vuosisadan viimeiset papinvaalit pidettiin perättäisinä vuosina: 1891 
kirkkoherran vaali ja 1892 kappalaisen vaali. Kirkkoherran vaalia varten 
äänet hinnoiteltiin uudelleen. Talollisten äänten hinta vaihteli nyt 3:25 
mk:sta 37:50 mk:aan. Kalleimmat äänet oli muutamilla säätyläisillä ja ti- 
lanvuokraajilla: Kauran vuokraajalla Antti Ponsijärvellä 74:00 mk, Ed
vard Lybeckillä 80:50 mk, C. W. von Schantzilla 64:15 mk ja J. B. Sjöber- 
gillä 82:10 mk. Nimismies Gyllenbögel sai sen sijaan tyytyä 4 mk:n ää
neen. Tilattomien äänimäärä vaihteli 1 mk:sta 3:50 mk:aan. Jollakin ns. 
verotorpparilla oli 9:25 mk:n ääni. Kaikkiaan kauhajokelaisilla oli ensim
mäisessä kirkkoherran vaalissaan v. 1891 ääniä 5 315:60 mk, joista he 
käyttivät 2 789:10 mk eli 52,5 % . Kovin hyvänä ei äänestysvilkkautta voi 
näissäkään vaaleissa pitää.4

Vuoden kuluttua 1892 pidetyssä kappalaisen vaalissa palattiin torppa
rien ja muiden tilattomien osalta entiseen 1 mk:n äänen hintaan, jolloin 
seurakunnan kokonaisäänimäärä laski 3 316:25 mk:aan. Itse vaalissa ää
nestäminen oli entistäkin laimeampaa, sillä siinä annettiin vain 1 390:70 
mk:n äänet (41,9 %).5

Kauhajoen papinvaalit olivat melkein aina tuloksiltaan selviä. Vain 
vuosien 1835, 1839 ja 1842 vaaleissa oli tiukka kilpailu. Vuoden 1835 tu
loksen ratkaisivat Ilmajoen kirkkoherran N. H. Chydeniukselle antamat 
äänet. Muuten Chydenius sai enimmät äänensä Aron- ja Harjankylän 
isänniltä. Toiseksi jäänyttä Johan Tamlanderia taas äänestivät pääasiassa 
kirkonkylän ja Hyypän talolliset. Yleensä eri kylillä ei kuitenkaan ollut 
omia suosikkejaan.6 Seuraavissa vaaleissa v. 1839 kirkkoherra oli jälleen 
lähellä päästä vaalin ratkaisijaksi. Tällä kertaa hänen 3 9/16 manttaalin 
äänensä osuivat kuitenkin samalle varapastori G. A. Andströmille, jota 
myös kauhajokelaisten niukka enemmistö kannatti. Vuoden 1842 vaalissa 
kirkkoherra ei äänestänyt lainkaan. Tiukan vaalin voittajaksi selviytyi

9 £ 0 9  1 Q 1Fredrik Ollonqvist, joka sai 4 3 QQ5 4 9 gQ manttaalin äänet, kun toiseksi 
tulleen Carl Gustaf Sadeniuksen taakse asettui 4 manttaalin omista
jat. Mm. edellisen kappalaisen leski Agatha Andström oli Sadeniuksen 
kannalla.7

Näiden tasaväkisten vaalien jälkeen kauhajokelaiset äänestivät pappin- 
sa melkein yksimielisesti. Vuonna 1852 Samuel Hellgren oli täysin ylivoi
mainen, vaikka ei saanutkaan Ilmajoen kirkkoherran kannatusta. Rovas
tin suosikki oli Fredrik Johan Leidenius, jota kuitenkin hänen lisäkseen 
äänesti vain yksi Käyrän isäntä. Kolmatta ehdokasta ei äänestänyt ku
kaan. Vuoden 1864 kappalaisen vaalissa Fredrik Napoleon Ottelin sai ää- 
net 15 -yyTg- manttaalilta kilpailijoiden jäädessä alle yhden manttaalin. 
Vuonna 1868 Frans Henrik Hällfors valittiin niin ikään selvällä enemmis
töllä. Kirkkoherra äänesti omaa apulaistaan, mutta sai nytkin tuekseen
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vain yhden Päntäneen isännän. Hyvin yksimielisiä olivat vaalit myös vuo
sina 1877, 1887, 1891 ja 1892. Kirkkoherran vaalissa 1.3.1891 kauhajoke
laiset osoittivat rohkeaa omatoimisuutta kutsumalla kappalaisensa Ed
vard Lybeckin neljännelle vaalisijalle, jolta sitten valitsivat hänet esipai- 
menekseen 2789:10 mk:n äänillä. Seuraavaksi eniten ääniä sai pastori Ny
man, 90:10 mk.8

Kirkkoherra Edvard Lybeck

Itsenäisen Kauhajoen seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Gustaf Ed
vard Lybeck oli syntynyt Pirttikylässä 15.11.1851. Papiksi hänet vihittiin 
v. 1875, minkä jälkeen hän ehti toimia mm. Kivimaassa, Tammelassa, 
Perttelissä ja Sauvossa, ennen kuin tuomiokapituli määräsi hänet v. 1884 
väliajan saarnaajaksi Kauhajoelle. Vuonna 1887 Lybeck valittiin seura
kunnan kappalaiseksi, mistä tehtävästä hän siirtyi kirkkoherraksi 
1.11.1891.

Edvard Lybeck nautti Kauhajoelle tulostaan lähtien seurakuntalaisten- 
sa jakamatonta suosiota, mikä näkyi sekä kappalaisen että kirkkoherran 
vaalin yksimielisissä tuloksissa. Eivät edes pappiloiden rakentamisiin ja 
nautintoihin liittyneet erimielisyydet 1880-luvun lopussa horjuttaneet hä
nen kannatustaan. Kirkkoherraksi tullessaan Lybeckillä oli vakiintunut 
asema seurakunnassaan; siitä oli hyvä jatkaa niin hengellisenä esipaime-

R o v a s t i  E d v a r d  L y b e c k .  
K e i jo  J a a k o la  k o k .
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nenä kuin yhteiskunnallisena vaikuttajanakin.9
Rovasti Lybeck oli hyvä saarnamies, voimakasääninen ja vakuuttava. 

Hänen saarnojaan tultiin kuulemaan niin suurin joukoin, että kirkko tah
toi jäädä ahtaaksi. Vallankin naisväki liikuttui Lybeckin sananjulistukses
ta joskus kyyneliin saakka. Kirkkoherra liikkui myös ahkerasti eri puolil
la laajaa pitäjää tapaamassa seurakuntalaisia ja suorittamassa kirkollisia 
toimituksia. Tästä tavasta hän ei halunnut luopua vielä vanhana ja sairaa
nakaan. Pitkän toimikautensa aikana rovasti Lybeck oppikin tuntemaan 
seurakuntansa läpikotaisin.10

Vuosisadan vaihteessa kirkkoherra Lybeck osallistui myös kunnalliseen 
ja valtiolliseen toimintaan. Sortovuosina hän kuului siihen pieneen nuor
suomalaiseen ryhmään, joka muuten vanhasuomalaisessa pitäjässä toimi 
passiivisen vastarinnan keinoin. Virkaveljiensä suosiota hän ei kuiten
kaan menettänyt, sillä hänet valittiin pappissäädyn edustajaksi viimeisille 
säätyvaltiopäiville v. 1905—06. Valtiopäivillä Lybeck ajoi samaa sorto- 
toimia vastustavaa linjaa kuin kotiseurakunnassaankin. Hän kannatti 
mm. yleisen kokouksen ilmoittamisvelvollisuuden poistamista vedoten 
maaseutukylien pitkiin matkoihin ja siihen, että poliisi saisi kokoukset 
tietoonsa kuulutuksista. Lybeckin kanta ei tullut valtiopäivillä hyväksy
tyksi.11

Rovasti Gustaf Edvard Lybeckin Kauhajoella suorittama pitkä ja rikas 
elämäntyö päättyi kesän kynnyksellä 1927 kestettyään 43 vuotta, siitä 35 
vuotta kirkkoherrana.

Kappalaiset

Abraham Mellenius kyllästyi Suomen sodan jälkeisiin vaikeuksiin ja 
muutti Lumijoen kappalaiseksi Liminkaan keväällä 1811. Hänen seuraa
jakseen Kauhajoen kappalaiseksi tuli Pomarkun saarnaaja Christian 
Sandbäck (s. 26.11.1770). Juhlalliset virkaanasettajaiset pidettiin
13.12.1812. Sandbäck oli järjestyksen mies, jolle riitti töitä sodasta toipu
van kappelin ojentamisessa. Myös uuden kirkon suunnittelu ja siitä aiheu
tuneet riidat tuottivat kappalaiselle runsaasti harmia samalla, kun hän it
se sai tyytyä asumaan monia virkaveljiään vaatimattomammin. Christian 
Sandbäck kuoli v. 1819 ehtimättä nähdä uuden kirkon valmistumista. 
Myöhemmin hänen leskensä Beata Sandbäck käräjöi osallistumisestaan 
kirkon rakennuskustannuksiin ja voitti 104 riksiä. Velkomisessa Beata 
Sandbeckiä auttoi hänen vävynsä Salomon Aro.12

Sandbäckin seuraajaksi tuli armovuoden jälkeen kappalainen Johan 
Malin. Malin oli syntynyt 6.2.1766, ja hänet oli vihitty papiksi 1791, min
kä jälkeen hän oli toiminut Rengon, Vihdin Pyhäjärven ja Akaan kappa
laisena. Kauhajoelle tullessaan v. 1821 Malin oli jo 55-vuotias ja ilmeises
ti sairaalloinen, sillä hänellä oli useita vuosia apulaisena poikansa Gustaf 
Adolf Malin. Johan Malinilla oli kova työ saada kappelilaiset rakenta-
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K a p p a la in e n  S a m u e l H e l lg r e n . J o 
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K a p p a la in e n  F r e d r ik  N a p o le o n  
O tte l in . V a lo k . J u lia  W id g ren . J o 
h a n n e s  L e p p ä s e n  k o k .

maan kunnollinen pappila. Kun kappalainen asiaa vauhdittaakseen hank
ki rakennusaineita ja pyysi niistä korvausta, hänelle vastattiin, ettei pyyn
tö aiheuta toimenpiteitä, koska "pastori on saanut jo kyllin korvausta 
nostaessaan kantoja pappilan metsästä” , minkä päätöksen Malin "ihmeel
lisyytensä takia” merkitsi pöytäkirjaan.

Johan Malin palveli Kauhajoen kappalaisena 12 vuotta. Hän kuoli 
10.11.1833, jonka jälkeen armovuoden saarnaajana toimi Gustaf Adolf 
Malin.13

Vuonna 1835 tapaninpäivänä valittiin uudeksi kappalaiseksi Nils Hen
rik Chydenius (s. 13.1.1790). Perimätiedon mukaan hän oli voimakasra
kenteinen ja vahva mies, joka ei kaihtanut käydä vaikka rinnuksista kiin
ni. Chydenius ei kuitenkaan viipynyt Kauhajoella paria vuotta kauempaa, 
vaan muutti suuren perheensä kera Vähäänkyröön. Siellä hänen ja hänen 
kotieläintensäkin kerrotaan ikävöineen takaisin Kauhajoelle, mihin kan
san suussa on yhdistetty sanaparsi "huutaa ikävisnänsä, ku Kyteniuksen 
lampahat” .14

Lyhyeksi jäi myös Gustaf Adolf Andströmin kappalaisena olo Kauhajo
ella, sillä kuolema päätti hänen 13.3.1839 alkaneen toimikautensa jo 
1.12.1841. Gustaf Adolf Andström oli syntynyt v. 1791 ja saanut varapas-
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torin arvon 1837.15
Kauhajoen seuraava kappalainen varapastori Fredrik Ollonqvist tuli 

toimeensa 13.9.1843. Hän oli syntynyt Ahlaisissa 25.2.1801 rusthollari 
Matti Laurinpoika Mattilan ja Saara Catharina Sjöholmin poikana. Pa
piksi Ollonqvist vihittiin 18.12.1824, minkä jälkeen hän toimi kirkkoher
ran apulaisena Mouhijärvellä ja vuodesta 1827 alkaen kappalaisena La- 
vialla. Ollonqvist oli naimisissa porilaisen kapteenin tyttären Anna So
fia Lovenin kanssa.

Fredrik Ollonqvist toimi Kauhajoella edeltäjiään kauemmin, runsaat 
kahdeksan vuotta. Hänen toimikautensa katkesi kuitenkin koko kappelia 
järkyttäneellä tavalla kesken, kun hänet lokakuun 19. päivänä 1851 am
muttiin pappilansa portaille. Pastori oli iltapimeässä klo 20 aikaan käy
nyt tallilla katsomassa, olivatko hevoset saaneet tarpeeksi ruokaa. Hänen 
palatessaan pihan yli takaisin häntä vaani sala-ampuja, pappilan oman 
torpparin poika renki Iisakki Samelinpoika Autio eli Kujanpää, joka am
pui Ollonqvistia kuolettavasti selkään: tohtori Sabelli kaivoi myöhemmin 
pastorin selästä ja rinnasta 22 suurehkoa haulia. Teon suoritettuaan Iisak
ki Autio pakeni pimeän turvin puutarhaan ja perunamaan yli jokirantaan 
— jättäen pieksun jäljet maahan — heitti pyssyn, ruutisarven ja haulipus- 
sin jokeen ja juoksi kotiinsa, mistä hänet pidätettiin varhain seuraavana 
aamuna. Iisakin syyllisyys varmistui, kun hänen pieksunsa kantapäästä 
löytyi samanlainen lovi kuin jokirannan jäljistäkin. Hovioikeus tuomitsi 
Iisakki Aution kuolemaan ja teilattavaksi, mutta tuomio pantiin täytän
töön elinkautisena vankeutena.

Osallisuudesta pastori Ollonqvistin murhaan syytettiin myös ampujan 
veljeä pappilan torpparia Matti Samelinpoika Autiota sekä pappilan ren
kiä Malakias Hermanninpoika Ostomaata eli Lustilaa, mutta todisteiden 
puuttellisuuden vuoksi heitä ei tuomittu. Teon motiivina oli Iisakki Au
tion erottaminen rippikoulusta sekä Malakias Ostomaan ja papin riidat 
markkinamatkasta Kristiinaan. Matti Autio taas oli suuttunut pastori 01- 
lonqvistiin sen vuoksi, että tämä oli ottanut häneltä pois erään niityn, jo
ka aiemmin oli kuulunut Aution torpan nautintoihin.16

Ollonqvistin jälkeen kappalaiseksi valittiin 19.9.1852 Samuel Hellgren. 
Hän oli syntynyt 28.7.1800 Lohjan Nummella. Papiksi valmistuttuaan v. 
1827 hän toimi ensin pitäjänapulaisena Vihdissä, sitten kappalaisena 
Ikaalisissa, kunnes armovuosien kuluttua 1855 tuli Kauhajoelle. Kymme
nen vuotta toimittuaan Hellgren v. 1864 muutti kirkkoherraksi Urjalaan, 
missä kuoli 90-vuotiaana 13.11.1890.17

Samuel Hellgren oli evankelisen herätysliikkeen tunnetun johtajan F. 
G. Hedbergin ystävä ja kannattaja. Kirjeenvaihdon ja Kristillisten Sano
mien välityksellä Kauhajoen pappilassa seurattiin hänen aikanaan tarkas
ti evankelisen suunnan kehitystä. Myös heräävä suomalaisuus oli Hellgre- 
nin sydäntä lähellä. Vuodesta 1859 lähtien hän kirjoitti kokouspöytäkirjat 
suomeksi, ja v. 1860 hän laati Kauhajoen pienelle kirjastolle säännöt ja 
kehittämissuunnitelmat. Hallintomiehenä hän toimi niin ikään taitavasti
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viemällä läpi Kauhajoen itsenäistymissuunnitelmat. Kaikkien sivistyshar- 
rastustensa ja hallintotoimiensa ohella Hellgren oli aikansa pappien ta
paan innokas maanviljelijä.18

Hellgrenin lähdettyä asetettiin Kauhajoen kappalaiseksi vappuna v. 
1864 Fredrik Napoleon Ottelin. Hän oli syntynyt 7.8.1817 Muhojoen talos
sa Iissä, missä hänen isänsä oli henkikirjoittajana. Poika jäi aivan piene
nä isästään orvoksi, mutta pääsi kuitenkin kouluun keisari Aleksanteri 
I:n Suomen matkansa yhteydessä v. 1819 myöntämän avustuksen turvin. 
Ottelin kävi alkeiskoulun Oulussa, minkä jälkeen hän elätti itsensä koti
opettajana ja väitöskirjojen puhtaaksikirjoittajana. Tästä työstä lienee pe
räisin Ottelinin poikkeuksellisen kaunis käsiala, joka on nähtävissä Kau
hajoen kirkonarkiston asiakirjoissa.

Valmistuttuaan papiksi v. 1840 Ottelin toimi useilla paikkakunnilla, en
nen kuin parhaassa miehuusiässä tuli Kauhajoelle. Täällä hän osoittautui 
pian tarmokkaaksi ja täsmälliseksi kappalaiseksi, joka sai osakseen seura
kuntansa jakamattoman suosion. Hänet valittiinkin yksimielisesti toimin
taansa aloittelevan kuntakokouksen ensimmäiseksi esimieheksi. Siinä teh
tävässä hän joutui kamppailemaan nälkävuosien vaikeuksia vastaan. Otte
linin toimesta alkoi myös taistelu rehoittavaa viinan salapolttoa ja Kristii
nan porvareiden harjoittamaa olutkauppaa vastaan. Omia ja seurakunnan 
taloudellisia etuja Ottelin valvoi korjauttamalla pappilan ja uusituttamal-

K a p p a la in e n  F ran s H en r ik  H ä ll
f o r s .  J o h a n n es  L e p p ä s e n  k o k .

K a p p a la in e n  C. O. K ra ft . J o h a n 
n e s  L e p p ä s e n  k o k .
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F. N . O tte l in in  k ä s ia la n ä y te  k a s te t tu je n  lu e t t e lo s ta  1866 . K a u h a jo e n  k ir 
k o n a r k is to .

la lukkarin puustellin. Työntäyteiset vuodet Kauhajoella päättyivät kui
tenkin lyhyeen, sillä F. N. Ottelin muutti jo v. 1868 Kauhavan ensimmäi
seksi kirkkoherraksi. Siinä virassa hän kuoli 23.11.1892 sairastettuaan si
tä ennen pitkään.19

Ottelinin seuraajaksi kauhajokelaiset valitsivat suurella äänten enem
mistöllä Honkajoen kappalaisen varapastori Frans Henrik Hällforsin. 
Hällfors oli syntynyt Porissa 29.11.1821, käynyt koulunsa Turussa ja 
papiksi hänet oli vihitty v. 1843. Ennen Kauhajoelle tuloaan hän oli ehti
nyt toimia mm. Jalasjärvellä, Ikaalisissa, Inarissa ja Kankaanpäässä. Oli
pa hän lupautunut suomalaisten vankien ja siirtolaisten papiksi Siperi
aankin, mutta katui päätöstään ja sai ennen lähtöä eron virasta v. 1863.20

Hällforsin toimikausi Kauhajoella alkoi 9.1.1869, ja virkaanasettajaiset 
pidettiin ajan tavan mukaan vappuna 1870. Hällfors jatkoi Ottelinin aloit
tamaa linjaa toimimalla mm. v. 1871—76 kuntakokouksen esimiehenä. 
Tässä tehtävässä hän ei tehnyt tarkkaa eroa kunnallishallintoon ja seura
kunnan toimialaan kuuluvien asioiden välillä. Kuntakokouksissa käsitel
tiin mm. urkujen hankkimista kirkkoon, ja vastaavasti kirkonkokous poh
ti eräiden käsityöläisten ammatinharjoittamiseen liittyvien lupien myöntä
mistä ja muutaman elinkautisvangin kotiuttamista Kauhajoelle.21 Saman 
miehen johtamina kunta ja seurakunta olivat vielä hyvin lähellä toisiaan.

Hällfors muutti Teuvan kirkkoherraksi v. 1878. Hänen tilalleen tuli 
Carl Oskar Kraft (s. 4.8.1849), joka "kiitettävällä toimella ja ahkeruudel
la” johti seurakuntaa kymmenen vuotta, kunnes v. 1888 muutti Nakki
laan. Kraft oli edeltäjänsä tavoin myös innokas maanviljelijä ja omisti 
muutaman vuoden ajan Keski-Keturin tilan Päntäneellä.22

Kraftin jälkeen toimi ensin väliajan saarnaajana ja v. 1888—91 kappa
laisena Gustaf Edvard Lybeck.23

Käsiteltävänä olevan aikakauden viimeinen kappalainen oli Karl Eliel 
Meno, alk. Malmberg. Hän oli syntynyt 14.11.1853 Tampereella, missä 
aloitti myös koulunkäyntinsä. Ylioppilaaksi Meno pääsi Turun kymnaasis
ta v. 1872, minkä jälkeen hän siirtyi Jyväskylän seminaariin, toimi koti
opettajana ja sitten myös kansakoulunopettajana. Papiksi K. E. Meno vi-
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hittiin 19.6.1886 Turussa. Ensimmäisen viran hän sai Teuvalta rovasti 
Hällforsin apulaisena. Tästä toimesta hän siirtyi Kaskisten kaupungin 
saarnaajaksi. Kauhajoelle pastori Meno muutti 1.11.1892, ja hänet asetet
tiin virkaan 1.5.1893. K. E. Meno toimi Kauhajoen kappalaisena kuole
maansa asti 21.10.1920.24

Pastori Meno kuului Kauhajoella voimakkaana vaikuttaneeseen evanke
liseen herätykseen. Hän tunsi Raamatun erinomaisesti, luki paljon ja oli 
hyvä heprean kielen tuntija. Saarnoissaan K. E. Meno käytti mielellään 
luonnosta ja elävästä elämästä otettuja vertauksia. Usein niissä esiintyi 
aviopari Matti ja Maija, jotka söivät rahansa valkoisena puurona tai mat
kustelivat kellonheilurina Suomen ja Amerikan väliä tuhlaten omaisuut
taan. Kuulijat eivät aina ymmärtäneet vertauksia tai halunneetkaan ym
märtää niitä tarkoitetulla tavalla. Varsinkin rippikoulussa lähiympäristös
tä otetut esimerkit herättivät hilpeyttä: ”Jos te olette lampaita, niin mikä 
minä sitten olen?” — ”Karoo” , tiesivät tytöt. Meno-pappi onkin elänyt 
kansan suussa lukuisissa jutuissa paremmin kuin monet muut Kauhajoen 
sielunpaimenet. Pastori Meno poikkesi useista edeltäjistään myös siinä, et
tei hän pitänyt tarkkaa lukua palkkasaatavistaan, vaan tyytyi siihen, mi
tä kukin hänelle Enon pappilaan toi. Monet jättivät tuomatta yhtään mi
tään.25

Kauhajoella ehti toimia v. 1808—1918 kaikkiaan kaksitoista kappalais
ta. Monet heistä palvelivat vain muutaman vuoden, kunnes kuolivat tai
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muuttivat pois. Varsinkin 1800-luvun jälkipuoliskolla kyvykkäät ja tar
mokkaat pappismiehet näyttävät turhautuneen odottamaan kirkkoherran 
virkaa. Niinpä he kukin vuorollaan hakeutuivat lähiseurakuntien kirkko
herroiksi: Kauhajoki jäi auttamattomasti läpikulkupaikaksi. Se taas lie
nee osaltaan vaikuttanut viivästyttävästi mm. koululaitoksen syntyyn.

Apulaispapit

Vakinaisten pappien lisäksi Kauhajoella toimi 1800-luvulla suuri joukko 
apulaispappeja sekä väliajan ja armovuoden saarnaajia. Heistä toiset vii
pyivät paikkakunnalla useita vuosia, toiset vain käväisivät. Kirkonarkis
ton eri lähdesarjoista poimittuna apulaispapeista muodostui seuraava lu
ettelo:26

Jakob Ekberg 1818—1819
kappalaisen apulainen, välivuoden saarnaaja 

Johan Jakob Richtman 1819—1821
armovuoden saarnaaja

Gustaf Adolf Malin 1821—1822, 1824—1829
kappalaisen apulainen

Anders Henrik Gummerus 1832—1836
kappalaisen apulainen, väliajan saarnaaja 

Lars Josef Achren 1838—1839
väliajan saarnaaja

Carl Magnus Wilskman 1839—1844
kappalaisen apulainen, armovuoden saarnaaja

Johan Wilhelm Nyberg 1851—1852
armovuoden saarnaaja

Johan Ernst Lowen 1852—1854
armovuoden saarnaaja

Jakob Cederberg 1854—1855
armovuoden saarnaaja

Edvard Fritjof Reinius 1863—64
väliajan saarnaaja

Johan Jakob Westerlund 1873—74
vt. kappalainen

Johan Fredrik Hellman 1874—75
kappalaisen apulainen

Gustaf Edvard Lybeck 1884—1888
väliajan saarnaaja kirkkoherran palkkaeduin 

Jaakko Kajanen 1888—1891
väliajan saarnaaja kirkkoherran palkkaeduin
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Vuodesta 1892 lähtien Kauhajoella oli pysyvästi kaksi pappia, kirkkoher
ra ja kappalainen, joten apulaispappien tarve väheni. Kun vielä sekä kirk
koherra Edvard Lybeck että kappalainen K. E. Meno toimivat viroissaan 
useita kymmeniä vuosia, ei välivuoden saarnaajiakaan tarvittu.

Pappien palkkaus

Pappien palkkaus perustui edelleen vuoden 1743 asetukseen. Kauhajoke
laiset maksoivat palkkaa sekä Ilmajoen kirkkoherralle että omalle kappa- 
laiselleen. Kirkkoherran saatavien suorittamistapa sovittiin kuitenkin ai
na erikseen esipaimenen vaihtuessa, ja tarkistuksia voitiin tehdä muul
loinkin.

Kirkkoherran palkan pääosan muodosti vilja. Vuonna 1810 sovittiin, et
tä kirkkoherra Erik Johan Frosterus saa 1 tynnyrin viljaa manttaalilta. 
Sen lisäksi päivätyöt, pääsiäisrahat ja pikkukymmenykset päätettiin mak
saa viljana. Kauhajokelaiset ehdottivat 2 kappaa 1/4 manttaalilta, mutta 
lopulta heidän oli suostuttava maksamaan 10 kappaa neljännesmanttaalil- 
ta, paitsi Hyypän ja Päntäneen talot 8 kappaa 1/4 manttaalilta ja sen li
säksi vielä 64 kopeekkaa kuparia. Sopimus ei koskenut talojen mailla asu
via torppareita ja tilattomia, mistä aiheutui myöhemmin pitkällinen kärä
jöinti kirkkoherran vaatiessa saataviaan myös heiltä. Viljasta 2/3 oli mak
settava rukiina, 1/3 ohrina. Viljapalkan lisäksi kirkkoherralle kuului edel
leen voi- ja juustosaatavat sekä hautaus-, kirkkoonotto- ja morsiusrahat 
vuoden 1743 säädösten mukaan. Isännän tai emännän kuoltua oli kirkko
herralle maksettava lehmä, jos niitä oli talossa vähintään kuusi. Vuodesta 
1810 kirkkoherra keräsi palkkansa tammikuussa eikä kinkereillä kuten 
aikaisemmin.27

Kirkkoherra Henrik Reilin oli v. 1831 valmis hyväksymään pelkän raha
palkan. Sen mukaan talollisten piti maksaa 26 2/3 pankkiruplaa manttaa
lilta ja torpparien 1:50 ruplasta 6 ruplaan korvauksena kaikista kirkko
herran saatavista. Reilin ehdotti uuteen palkanmaksutapaan aluksi kol
men vuoden koeaikaa, jonka jälkeen voitaisiin palata vanhaan viljana, 
voina ja juustona suoritettavaan palkkaan. Kauhajokelaiset hyväksyivät 
rahapalkan kuitenkin vain sillä ehdolla, että se olisi voimassa koko Reili- 
nin virkakauden.28 Tämän jälkeen kirkkoherran palkkaukseen ei enää 
kappelikaudella tehty oleellisia muutoksia.

Kauhajoen kappalaisen vuosipalkka oli v. 1813 40 tynnyriä viljaa, puo
liksi rukiita, puoliksi ohria, sekä runsaat 9 leiviskää voita. Lisäksi torppa
rit ja itselliset tekivät omin eväin yhden päivätyön vuodessa. Sodan jäljil
tä pappiloiden pelloista saatiin vain 8 tynnyriä syysviljaa, heinäniityiltä 
rehua yhdeksälle hevoselle, 25 naudalle ja 30 lampaalle. Lampuotien hal
lussa olevilla Enolla ja Äijälällä oli kummallakin kolme torppaa, jotka te
kivät yhteensä kymmenen päivätyötä viikossa talon ruuassa. Lisäksi pap
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piloilla oli laajat tervasmetsät, joista kappalaiselle oli "nykyisin paljon 
apua” .29

Vuosien kuluessa kappalaisen palkka nousi sitä mukaa, kun kappelin 
taloluku kasvoi ja toimitukset lisääntyivät. Samalla kävi yhä selvemmäk
si, että palkkausjärjestelmä kokonaisuudessaan oli vanhentunut ja kaipasi 
perusteellista uudistusta. Heti toimintansa alettua säätyvaltiopäivät ryh
tyvätkin valmistelemaan papiston palkkauksen uudistusta. Vihdoin 
5.8.1886 palkkalaki sai keisarin vahvistuksen: palkka oli tästä lähtien 
maksettava rahana, viljana ja voina. Papin saatavat yksinkertaistuivat, 
mutta muuten palkkasääntö muistutti vielä kovasti Ruotsin vallan aikais
ta asetusta.

Kauhajoella uusi palkkalaki otettiin käyttöön heti, kun seurakunta sai 
vakituisen kirkkoherran. Niin kauan kun Edvard Lybeck toimi väliajan 
saarnaajana (1884—88) kirkkoherran palkkaeduin hän sai sopimuspalkan: 
5 000 mk vuodessa. Siitä talolliset maksoivat manttaalin mukaan 3 500 
mk ja torpparit keskinäisen sopimuksensa mukaan 1 500 mk, minkä lisäk
si Lybeck sai testamentti- ja ristiäisrahat. Väliajan saarnaaja Jaakko Ra
jaselle kauhajokelaiset maksoivat kirkkoherran tehtävistä vain 4 500 mk.30

Senaatti vahvisti Kauhajoen papistolle uuden palkkaussäännön 
28.9.1892. Siinä talot oli jaettu viljapaikan osalta neljään luokkaan seu
raavasti:

1. luokka: Knuuttilan numero; 1 13/24 manttaalia, 13 hl 20 1 kirkko
herralle, 6 hl 60 1 kappalaiselle manttaalilta

2. luokka: Aronkylä ja Harjankylä, paitsi Toivakan, Sorvarin, Ka
lan, Ikkeläjärven ja Koivuniemen numerot; yht. 14 45/48 mantt., 
8 hl kirkkoherralle, 4 hl kappalaiselle manttaalilta

3. luokka: Edellä luetellut talonnumerot sekä kaikki muut talot, 
paitsi Uuron, Talvitien, Tarkan ja Ojanperän numerot; yht. 13 17/ 
24 mantt., 6 hl 72 1 kirkkoherralle, 3 hl 36 1 kappalaiselle mant
taalilta

4. luokka: Edellisestä pois luetut talot; 1 13/48 mantt. 5 hl 52 1 kirk
koherralle, 2 hl. 76 1 kappalaiselle manttaalilta.

Voisaatavat vahvistettiin maksettavaksi lehmäluvun mukaan: tilalliset 
kirkkoherralle 375 g ja kappalaiselle 185 g, tilattomat kirkkoherralle 280 
g ja kappalaiselle 145 g kesävoita lehmää kohti. Karjakymmenykset piti 
suorittaa rahana: kirkkoherralle 11 mk, kappalaiselle 5:50 mk manttaalil
ta.

Henkilömaksunsa jokainen 16 vuotta täyttänyt seurakuntalainen mak
soi niin ikään rahana, talolliset palvelusväkineen kirkkoherralle 50 p, 
kappalaiselle 25 p, tilattomat perhe- ja palvelusväkineen kirkkoherralle 
60 p, kappalaisele 30 p. Liikkeestä ja toimesta oli maksettava kunnallisve
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ron mukaisesti 40 p sadan markan tulosta, mikäli ne ylittivät 400 mk. Li
säksi papeille kuuluivat virkatalot kuten aikaisemminkin. Palkkansa pap
pien tuli kerätä siten, että voisaatavat ja raha kannettiin elokuussa, jyvät 
lokakuussa erikseen ilmoitettavina päivinä. Jos seurakuntalaiset suoritti
vat kannon itse, oli kantopalkkio 2 %.31

Kirkkoherra Lybeck siirtyi uuteen palkkaukseen vapusta 1893 alkaen. 
Kappalainen K. E. Meno sen sijaan jäi vanhaan palkanmaksutapaan ke
sä- ja talvijuustoineen ym. parseeleineen. Kirkkoherra käytti hyväkseen 
myös mahdollisuutta vuokrata virkatalonsa, minkä vuoksi hän sai palk
kansa rahana. Vuonna 1905 kirkkoherran palkka oli 8 500 mk vuodessa; 
lisäksi hän sai vielä eräitä muita maksuja. Palkka oli hyvä, sillä esim. Il
majoen kirkkoherra sai uuteen palkkaukseen siirryttyään v. 1908 palkkaa 
saman verran kuin Lybeck. Vuonna 1907 kauhajokelaiset ehdottivat, että 
myös kappalainen K. E. Meno siirtyisi uuteen järjestelmään ja vuokraisi 
pappilansa. Enon tuotto arvioitiin 19.12.1908 2 208 mk:ksi, jonka kappa
lainen olisi saanut muiden tulojensa lisäksi vuokrauksen vastineeksi. Me
no olikin aluksi suostuvainen ehdotukseen vapusta 1908 lähtien, mutta 
vuokraehdoista ei päästy sopimukseen, ja niin pastori Meno viljeli itse 
Enon pappilaa muutamia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta.32

Perusteellinen muutos pappien palkkauksessa tapahtui v. 1922 annetul
la lailla, jota Kauhajoella alettiin soveltaa v. 1924.33

Lukkarit ja kanttorit

Ruotsin vallan ajan viimeinen lukkari Carl Magnus Wallenström kuoli v. 
1811. Uudeksi lukkariksi valittiin lähes yksimielisesti Karvian lukkari 
Michel Högander (s. 8.8.1779, k. 6.1.1831). Kauhajokelaiset huomasivat 
kuitenkin pian saaneensa juopon lukkarin. Kirkkoherra huomautti Hö- 
ganderia useita kertoja liiallisesta viinanviljelystä ilman, että parannusta 
tapahtui. Vuonna 1819 kirkkoneuvosto puuttui asiaan ja uhkasi erottaa 
lukkarin, jos tämä ei muuta tapojaan. Högander lupasi tehdä parannuk
sen, ja kirkkoneuvosto toivotti hänelle Jumalan armoa. Parannusta ei kui
tenkaan tapahtunut, vaan 3.9.1820 Högander johti kirkossa virrenveisuu
ta tukkihumalassa, mistä seurasi, että kirkkoneuvosto erotti hänet lukka
rin virasta v. 1822. Tämän jälkeen Michel Högander hankki toimeentulon
sa räätälinä.1

Höganderin seuraaja valittiin helmikuussa 1823. Ensimmäisellä ehdo- 
kassijalla oli räätäli Isak Carlenius Oulusta, toisella Peräseinäjoen luk
kari Johan Bäckman, joka oli ollut ehdolla jo v. 1811 ja kolmannella sijal
la lukkari Johan Lindevall Karvialta. Äänestys suoritettiin seurakunta-
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laisten toivomuksesta savuluvun mukaan. Vaalissa annettiin 82 ääntä, 
joista Carlenius sai 43, Bäckman 2 ja Lindevall 37 ääntä. Vaalin lopulli
nen ratkaisu oli kuitenkin kirkkoherra Frosteruksen vallassa, sillä vuoden 
1786 kuninkaallinen asetus määräsi, että kirkkoherran äänet muodostavat 
puolet annetuista äänistä. Frosterus antoi 41 ääntään Carleniukselle, jon
ka äänimäärä nousi näin 84: ään.2

Uusi lukkari oli syntynyt Simossa 21.8.1787 ja saanut räätälinopin Tuk
holmassa, josta oli palannut harjoittamaan ammattiaan Ouluun. Oulun 
palossa v. 1822 räätäli Carlenius menetti kuitenkin kaiken omaisuutensa, 
minkä vuoksi hän lähti setänsä kirkkoherra Kristoffer Carleniuksen suo
sittelemana Ilmajoelle rovasti Frosteruksen luo tavoittelemaan lukkarin 
paikkaa.3

Kauhajoella Isak Carlenius toimi lukkarintehtävien ohella myös opetta
jana pitämällä lukkarinkoulua. Sivistysharrastuksia hän osoitti myös lä
hettämällä omat poikansa Aleksanterin ja Carl Rudolfin opintielle ensin 
Vaasaan ja sitten Turkuun. Lukkarin palkka oli Carleniuksen aikana vie
lä niin niukka, että hänen täytyi pyytää kappelilta lupaa tervanpolttoon 
puustellin metsästä. Koska lukkari oli viljellyt virkataloaan hyvin, hänel
le myönnettiin lupa polttaa tervaa tuulenkaatamista ja hirsiksi kelpaa
mattomista puista.4

Vuonna 1855 Isak Carlenius valitti, ettei hän terveytensä vuoksi jaksa 
hoitaa lukkarin tehtäviä ja pyysi, että hänen vävynsä Konstantin Nord
ström saisi toimia virkaa tekevänä lukkarina. Kirkkoherra ja seurakun
talaiset suostuivat tähän, sillä Nordström oli ollut jo kolme vuotta menes
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tyksekkäästi appensa apuna. Viittä vuotta myöhemmin Carlenius luopui 
lukkarin tehtävien hoitamisesta, vaikka pysyikin vielä virassa. Sijaiseksi 
valittiin suutari Juho Jaakko Rosenlund. Hänelle luvattiin palkkioksi 4 
tynnyriä rukiita ja 30 takkaa heiniä, jotka Rosenlundin oli itse korjatta
va, sekä yksi kolehti juhannuksena ja ruumiinlaulun tuotto. Rosenlundin 
lukkarinkausi tuli kestämään kymmenen vuotta, sillä Carleniuksen kuole
man (15.6.1869) jälkeen hän toimi vielä vuoden verran väliaikaisena luk
karina.5

Heti Carleniuksen kuoltua kirkonkokous päätti, "että sen tulevaisen 
lukkarin pitää taitaman soittaa urkuja, josta hänelle ei kuitenkaan tule 
mitään eri palkkaa, vaan se kuin lukkarilla tähänkin asti on ollut” . Urku
jen soiton taitavaksi "tulevaiseksi lukkariksi” valittiin 1.5.1870 ilmajoke
lainen lukkari-urkuri Erik Johan Valdeman (s. 1.5.1851, k. 15.2.1915), jo
ka oli Kauhajoelle tullessaan vasta 19-vuotias. Hän oli kuitenkin ehtinyt 
toimia jo kolme vuotta Ilmajoen vt. lukkarina. Kanttorinoppinsa Valde
man oli hankkinut Vaasassa kanttori Antti Nordlundin johdolla.6

Erik Johan Valdemanista kauhajokelaiset saivat monipuolisen musiikki- 
miehen ja yhteiskunnallisen vaikuttajan. Vuonna 1875 Kauhajoen kirk
koon asennettiin 12-äänikertaiset "urvut” , ja näin lukkarinvaalin vaati
mus soittotaidosta tuli myös käytännössä hyödynnetyksi. Kirkkomusiikin 
ohella kanttori Valdeman oli innokkaasti mukana v. 1895 perustetun nuo
risoseuran musiikkitoiminnassa. Valdeman lauloi seuran mieskvartetissa 
ensimmäistä bassoa ja soitti torviseitsikossa.7

Yhteiskunnalliseen toimintaan kanttori Valdeman osallistui toimimalla 
v. 1877—82 kuntakokouksen varapuheenjohtajana ja v. 1882—91 kunnal
lislautakunnan ja vaivaishoidon esimiehenä. Jälkimmäisessä tehtävässään 
hän joutui taistelemaan kasvavien köyhäinhoitomenojen kanssa. Valtion 
korkeat viranomaiset kenraalikuvernööri F. Heiden ja Vaasan läänin ku
vernööri kenraali A. A. Järnefelt kiinnittivät v. 1883 Kauhajoella käydes
sään huomiota suuriin köyhäinhoitomenoihin ja ehdottivat ratkaisuksi 
köyhäintalon perustamista. Siihen kunnallislautakunta ei kuitenkaan vie
lä Valdemanin esimiehisyyden aikana ollut kypsä. Kenraalikuvernööri F. 
Heidenin tutustuessa Kauhajoen kirkkoon kanttori soitti korkea-arvoisen 
vieraan pyynnöstä uruilla Maamme-laulun.8

Kanttori Valdeman oli myös postinkantaja. Hän haki lauantaisin postin 
nimismiehen luota Mattilasta ja jakoi sitten kirjeet ja muut lähetykset 
sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen kirkon sakastissa. Hänen väli
tyksellään tilattiin myös ne muutamat sanomalehdet, jotka jo 1870-luvul- 
ta alkaen Kauhajoelle tulivat. Kun Kauhajoki v. 1883 sai ensimmäisen 
postiasemansa, sen hoitajaksi valittiin kuvernöörin ja nimismiehen suosi
tuksesta kanttori Valdeman. Postiaseman ja sittemmin postikonttorin hoi
tajana Valdeman oli vuoteen 1911 saakka yhteensä 28 vuotta.9

Erik Johan Valdemanin 45 vuotta kestäneen palveluksen jälkeen toimi 
v. 1915 kanttorina muutaman kuukauden ajan Matti Ritola. Hän oli luk
kari-urkurikoulun käynyt, mutta oli tuolloin Kauhajoella maanviljelijänä
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ja kunnallislautakunnan esimiehenä. Uusi lukkari-urkuri valittiin syys
kuussa 1915. Tiukan äänestyksen voitti Lapuan seurakunnan urkuri Juho 
Heikki Koivisto. Muutamat kauhajokelaiset valittivat vaalin tuloksesta 
väittäen vaalissa tapahtuneen "kiihotusta ja vääryyttä” valtakirjojen käy
tössä. Tuomiokapituli kuitenkin vahvisti vaalin tuloksen 15.2.1917, sillä 
vain yhden henkilön voitiin todistaa äänestäneen toisen puolesta ilman 
valtakirjaa.10

Kanttori Juho Heikki Koivisto oli syntynyt Siikaisten Hirvijärvellä 
2.12.1884 ja valmistunut Viipurin lukkari- ja urkurikoulusta v. 1906. Val
mistuttuaan Koivisto jatkoi opintojaan Helsingin musiikkiopistossa. En
nen Kauhajoelle tuloaan hän toimi Paraisilla ja Lapualla, missä johti mm. 
koululaisorkesteria. Monipuolisen musiikkimiehen toiminta Kauhajoen 
lukkarina jäi lyhyeksi, sillä v. 1918 hän lähti muiden mukaan vapausso
taan, haavoittui vaikeasti Messukylän taisteluissa 28.3.1918 ja kuoli seu- 
raavana päivänä Kangasalan sairaalassa.11
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Toimihenkilöt

Kirkonisännät

Lautamies Jaakko Jaakonpoika Keski-Aro pyysi v. 1817 vapautusta kir- 
konisännyydestä, koska oli jo vanha ja sairas. Tilalle kirkkoherra ni
mitti kirkonkokouksen asettamista kolmesta ehdokkaasta Matti Juhonpoi- 
ka Hautaniemen (s. 27.1.1770, k. 5.10.1835). Kirkonisännällä, kirkkoväär- 
tillä, oli niin paljon vastuunalaisia tehtäviä, että kirkonkokous totesi jo 
seuraavana vuonna Hautaniemen palkan aivan liian pieneksi. Hänelle lu
vattiin nyt maksaa vuosittain 3 pankkiriksiä (RD Banco) kirkonkassasta 
ja 2 pankkiriksiä viiniviljakassasta. Palkankorotuksen vastineeksi Hauta- 
niemi lupasi olla laskuttamatta viinin ja viiniviljan kuljettamisesta.1

Kirkon rakentamisen vuoksi kappelille oli kertynyt keisarin avustuksis
ta ym. runsaasti rahaa, jonka taloudellisesta käytöstä kirkkoväärti vasta
si. Vuonna 1824 Hautaniemeä moitittiin kirkonkokouksessa, ettei hän ol
lut lainannut rahoja korkoa vastaan, vaan oli pitänyt liian suurta käteis
kassaa. Samat moitteet toistettiin paria vuotta myöhemmin. Vuonna 1827 
kapteeni Berndt Ludvig von Sehäntz ahdisteli jälleen Hautaniemen tilin
pitoa. B. L. von Schantz syytti kirkkoväärtiä, että tämä lainaa rahoja 
omaksi edukseen, myy kirkon viiniä ja ostaa tilalle uutta, mutta ei pysty 
esittämään niistä kuitteja. Seuraavassa kirkonkokouksessa Hautaniemi 
esitti joukon valtakirjoja, jotka olivat päiväykseltään uudempia kuin Hau
taniemen omissa nimissään antamat velat. Berndt Ludvig von Schantz 
vaati kirkkoväärtiä maksamaan niistä vuoden ajalta 6 % korkoa. Vielä tä
män jälkeenkin Matti Hautaniemi joutui vastakkain Berndt Ludvig v. 
Schantzin kanssa kirkonkassan hoidosta, minkä lisäksi hän moitti kirkko- 
väärtiä mm. "kaljalta ja siirapilta maistuvan viinin” ostamisesta!2

Siitä huolimatta, että Matti Hautaniemeä nuhdeltiin useita kertoja ja 
hänen tilejään korjailtiin, hän pysyi hankalassa tehtävässään kuolemaan
sa asti vuoteen 1835. Tilinpidon puutteet eivät siltikään olleet niin suuria, 
kuin monista oikaisuvaatimuksista voisi päätellä. Osaksi tämä johtui sii
tä, että Matti Hautaniemi oli kirkkoväärtinä aikana, jolloin Suomen raha- 
olot olivat mahdollisimman sekavat: käytössä oli sekä Venäjän että Ruot
sin rahaa niin pankkiseteleinä kuin jalometalleinakin. Kirjoitustaidotto
man Hautaniemen, kuten Berndt Ludvig von Schantzia lukuunottamatta 
lähes kaikkien kauhajokelaisten, oli vaikea pitää tilejä ajan tasalla. Oli to
della paljon yksinkertaisempaa ostaa myydyn viinin tilalle saman verran 
uutta viiniä, kuin viedä tileihin kolmen, neljänlaisia rahoja.

Matti Hautaniemeä seurasi kirkkoväärtinä vuodesta 1836 alkaen hänen 
vävynsä Antti Antinpoika Hautaniemi (alk. Hyövälti s. 25.5.1809, k. 
19.5.1868). Uusi kirkonisäntä oli auttavasti kirjoitustaitoinen ja harrasti 
kaikenlaisia sivistyspyrintöjä: hänen välityksellään mm. Pohjalainen Osa-
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kunta lahjoitti 28 kirjaa Kauhajoen kirjaston perustaksi. Kirkon korjauk
sessa v. 1855 Antti Hautaniemi toimi työmiesten valvojana ja peräänkat- 
sojana.3

Nälkävuotena 1868 valittiin kirkkoväärtiksi ja isänsä työn jatkajaksi 
Herman Antinpoika Hautaniemi, sittemmin vaimonsa talon mukaan 
Korpi-Aro (s. 17.8.1842, k. 1917). Samassa yhteydessä sovittiin kirkon- 
isännän palkaksi 50 mk vuodessa. Tehtäviin kuului kirkon "räkninkien” 
teko, multa- ja kellorahojen kanto sekä viinin kuljettaminen kaupungista. 
Herman Korpi-Aro hoiti kirkonisännyyttä uskollisesti vuoteen 1893 saak
ka, jolloin pyysi eroa, koska tuomiokapituli oli määrännyt hänet huolehti
maan myös Äijälän pappilan rakennuskassasta. Kirkkoväärtin harteille 
tuli nyt niin suuri vastuu, ettei Korpi-Aro halunnut sitä enää kantaa.4

Herman Korpi-Aro sai pyytämänsä eron 4.5.1894, ja samalla päättyi 
Hautaniemen kolme sukupolvea kestänyt kirkonisännyys. Tilalle valittiin 
Ala-Rnuuttilan isäntä Johan Bernhard Sjöberg — muistitiedon mukaan 
siksi, että hänet samalla saataisiin käymään kirkossa. Palkka oli edelleen 
50 mk vuodessa, mutta kirkkoväärti sai avukseen rahastonhoitokunnan. 
Hoitokuntaan valittiin neljäksi vuodeksi E. A. Blomberg ja J. H. Siltanen. 
Sjöbergin kirkossakäynti-innostusta kirkonisännyys ei lisännyt, vaan hän 
palkkasi itselleen sijaisen kirkossa suoritettaviin tehtäviin. Tilinpidon Sjö
berg sen sijaan hoiti vuoteen 1906 saakka, jolloin kirkonisännyys siirtyi 
T. W. Havuselle.5
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T. W. Havunen (s. 17.3.1864, k. 7.12.1951) valittiin kirkonisännäksi 
aluksi neljäksi vuodeksi, kuten rahastonhoitokuntaan kuuluneet kauppias
S. Jyränen ja talollinen Jaakko Ranta-Knuuttilakin. Havunen havaittiin 
kuitenkin päteväksi kirkonisännäksi, joten hänet valittiin tehtävään yhä 
uudelleen niin, että isännyyttä kesti lopulta pitkälti yli 30 vuotta.6

Kirkonisänniksi pyrittiin saamaan vakavaraisia ja taloudellisesti ajatte- 
levia miehiä. Suotavaa oli, että isäntä pysyi tehtävässään pitkään, ja tässä 
kauhajokelaiset onnistuivatkin erinomaisesti: 110 vuoden aikana kirkko- 
väärtinä toimi vain kuusi miestä.

Vähtärit, väkkärit ja suntiot

Aaro Martinpoika Yrjänäinen oli aloittanut vähtärinä jo 1780-luvulla ja 
jatkoi tehtävässä vuoteen 1821 saakka. Tuolloin valittiin väkkäriksi kol
mesta ehdokkaasta lukkarin poika Wilhelm Högander (s. 18.2.1804, k. 
21.10.1877). Väkkärin tehtävänä oli ensisijaisesti valvoa seurakuntalaisten 
kirkossakäyntiä ja käyttäytymistä jumalanpalveluksissa. Palkkaa vähtä- 
rille maksettiin kappa viljaa savulta, minkä lisäksi hän sai kellojensoitos- 
ta eri korvauksen. Tarvittaessa väkkäri teki muitakin palveluksia; mm. 
kesällä 1857 Wilhelm Högander tervasi kirkon katon.7

Wilhelm Högander oli vähtärinä kuolemaansa saakka yhteensä 56 vuot
ta. Kun vuoden alussa 1878 ryhdyttiin etsimään avoimeksi tulleeseen toi
meen uutta miestä, kirkkoneuvosto samalla tarkensi väkkärin toimenku
vaa ja pätevyysvaatimuksia. Väkkärin tuli "ilman eri maksua huolehtia 
kellonsoitosta jumalanpalvelusta varten" sekä olla kirjoitustaitoinen ja 
kyetä auttamaan lastenopetuksessa. Vaalissa oli kaksi ehdokasta: kuol
leen väkkärin poika Emanuel Högander ja entinen vt. lukkari Johan Ja
kob Rosenlund. Vaali suosi Höganderia (s. 4.3.1833), jonka ansioiksi kirk
koneuvosto luki mm. seuraavia asioita: hän oli hyvämaineinen, osasi vei
sata koraalia ja soittaa virsiä viululla, oli ollut 1 1/2 vuotta vt. lukkarina 
Isollajoella, osasi soittaa urkuja, hallitsi tyydyttävästi tavauksen ja sisälu- 
vun sekä osasi käyttää "neljää yksinkertaista luvunlaskua” . Höganderin 
kirjoitustaito oli vain välttävä, mutta puutteen korvasi harjaantuneisuus 
"haavain sitomiseen ja rokon istuttamiseen” . Hän toimikin sittemmin 
myös rokottajana. Lisäksi Högander valittiin v. 1894 seurakunnan ensim
mäiseksi haudankaivajaksi. Sekä vähtärinä että haudankaivajana hän toi
mi vuoteen 1907 saakka.8

Emanuel Höganderin seuraajaksi valittiin v. 1907 aluksi kahdeksi vuo
deksi Emil Terho. Samalla tehtäviä tarkennettiin: Terhon oli avustettava 
lastenopetuksessa ja jumalanpalveluksessa, huolehdittava kellojen soitos
ta sekä kirkon puhdistamisesta ja lämmityksestä; tie hautaushuoneeseen 
oli pidettävä avoinna. Palkka oli 3 mk manttaalilta ja 5 penniä jokaiselta 
16 vuotta täyttäneeltä seurakuntalaiselta sekä vuosittain kaksi kolehtia ja 
hautausmaan heinät.9
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Emil Terho lähti v. 1911 Amerikkaan ja sai vuodeksi sijaisen, talollinen 
Jaakko Matinpoika Yli-Yrjänäisen. Sijaisuutta kestikin neljä vuotta, sillä 
uusi kirkonvartija Jooseppi Lukkari Sortavalan Diakonialaitokselta valit
tiin vasta v. 1915. Lukkari lähti kuitenkin heti Utsjoen katekeetaksi, jol
loin vt. suntioksi tuli urkujenpolkija ja haudankaivaja Matti Alander. Vie
lä samana vuonna kirkonvartijaksi koevuosille valittiin Matti Komanti. 
Kahden vuoden kuluttua v. 1917 hänet nimitettiin vakinaiseksi suntioksi.10

Vähtärin tehtävät muuttuivat vuosikymmenten kuluessa suuresti. Seu
rakuntalaisia ruokokepin kanssa vahtivasta unilukkarista kehittyi 1800- 
luvun jälkipuoliskolla monenlaisia tehtäviä hoitava kirkonpalvelija. Toi
saalta seurakunta sai vähtärin rinnalle ja avuksi haudankaivajan ja urku- 
jenpolkijan.

Hallinto ja talous

Kirkonkokous ja kirkkoneuvosto

Kirkon hallintoelimet pysyivät Suomen sodan jälkeen entisellään. Ylintä 
päätösvaltaa käytti kirkonkokous, jota kappelikaudella tavallisesti johti 
Ilmajoen kirkkoherra. Jos käsiteltävät asiat koskivat pelkästään Kauhajo
kea, saattoi puhetta johtaa myös kappalainen, jolloin kysymyksessä olikin 
varsinaisesti kappelikokous. Kokoukset pidettiin sodan jälkeisinä vuosina 
väliaikaisissa kirkkotiloissa ensin Laurusessa ja sitten kirkkotuvassa, jos
kus myös lukkarin puustellissa ja vuodesta 1820 alkaen kirkossa. Uuden 
lukkarin virkatalon valmistuttua 1860-luvulla siinä oli huone myös kir
konkokouksia varten.1

Päätösvaltaa kirkonkokouksessa käyttivät manttaaleja omistavat talolli
set. Äänestyksissä manttaalit olivat ratkaisevia. Vuonna 1872 kirkonko
kouksissa alettiin käyttää kunnan veroäyrilistaa, markkoja ja pennejä. Ti
lattomalla väestöllä, torppareilla, itsellisillä, palvelusväellä ja syytinkiläi- 
sillä oli, kunnallisesta äänestystavasta poiketen, yksi ääni kullakin, aina 
kun kirkonkokous päätti tilatonta väestöä koskevista maksuista.2

Kirkonkokouksissa käsiteltävät asiat koostuivat kaikesta, mikä jollakin 
tavoin koski seurakuntaa ja sen jäseniä. 1800-luvun ensimmäisten vuosi
kymmenien keskeisimpiä asioita olivat kirkon, pappilan ja lukkarin virka
talon rakentaminen. Usein oli esillä myös kirkon toimihenkilöiden valinto
ja ja kirkon hankintoja sekä köyhäinhoitoa koskevia asioita. Tärkeä kap- 
pelikokouksen tekemä ratkaisu oli 19.4.1857 tehty päätös lähteä ajamaan 
Kauhajoen itsenäistymistä.

Kunnallisen itsehallinnon toteutuminen v. 1867 muutti kirkonkokouk
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sen kaiken kattavasta päätöksentekijästä vain seurakunnallisia asioita kä
sitteleväksi kokoukseksi. Tosin ensimmäiset kymmenen vuotta kirkon- ja 
kunnankokoukset pidettiin usein samalla kertaa eikä työnjakokaan ollut 
kovin tarkka. Kappalaisista Fredrik Ottelin ja Frans Henrik Hällfors toi
mivat myös kuntakokouksen esimiehinä. Mitä pitemmälle aika kului, sitä 
vähäisemmäksi kirkonkokouksissa jäivät maalliset asiat ja sitä useammin 
käsiteltiin puhtaasti kirkkoa koskevia kysymyksiä.3

Kirkkoneuvosto eli kirkkoraati säilytti asemansa kirkon kurinpitoelime- 
nä koko 1800-luvun ajan ja antoi nuhteita seurakuntalaisille vielä niinkin 
myöhään kuin v. 1928. Kirkkoneuvoston eteen joutuivat mm. kinkereiltä 
pinnanneet ja perhesopua laiminlyöneet. Vuonna 1810 helmikuun 2. päi
vänä oli kirkkoneuvoston tutkittavana eripurainen aviopari: vanha talolli
nen Jaakko Juhonpoika Laturi ja hänen vaimonsa Riitta Matintytär. Vai
mo, joka oli jo joitakin viikkoja asunut naapurissa, valitti, että aviomies 
Jaakko epäilee häntä eikä rakasta. Riita oli puhjennut, kun Jaakko ei ol
lut kyennyt ylipuhumaan vaimoaan tekemään testamenttia miehen hyväk
si, ja koska ”mies on ajanut hänet monta kertaa ulos huoneesta, jossa he 
ovat maanneet” . Riitta-vaimo lisäsi vielä "miehen rakastavan huoria ja 
nytkin on neljä vuotta talossa ollut eräs piika Susanna Tanelintytär ja 
odottaa jo toista kertaa” . Jaakko Juhonpoika puolestaan sanoi hyvin tun
tevansa Apostoli Pietarin opin: "Miehet, eläkää taidollisesti kukin vai
monne kanssa” , mutta hänen "vaimonsa käytös ja ilkeä luonteenlaatu on 
niin yletön” , ettei hän ole voinut tätä sietää; ja tuhlaavaisuus on niin suu
ri, ettei hän voi uskoa talouttaan vaimolle. Kaiken lisäksi vaimo on käy
nyt kaksi kertaa lyöden hänen kimppuunsa! Riitta kielsi kaiken ja sanoi, 
ettei halunnut muuttaa miehensä luo takaisin, ennen kuin tämä eroaa pii
asta, jonka kanssa viettää yönsä.

Molempia osapuolia kuultuaan kirkkoneuvosto totesi avioparin välillä 
vallitsevan erikoisen katkeruuden ja teki molemmille osapuolille selväksi 
tilanteen epäkristillisyyden. Jaakko Juhonpoika vastasi raadille yksiselit
teisesti: "Ja vaimonani minä hänen pidän, mutta en avaimiani hänelle us
ko” , kuten pöytäkirjaan on suomeksi merkitty. Kirkkoneuvosto päätteli, 
ettei sovintoa raadin edessä synny ja poisti pariskunnan kokouksesta siksi 
aikaa kun neuvotteli, mitä asiassa pitäisi tehdä. Kun kirkkoneuvosto oli 
valmis antamaan päätöksensä, kutsuttiin Jaakko ja Riitta sitä kuulemaan; 
riita ilmoitettaisiin viranomaisille maallisen oikeuden tutkimista varten. 
Asian käsittely jatkuikin kihlakunnan oikeudessa ja sittemmin tuomioka
pitulissa, jonne Laturin talosta luopuneet Filppula-Ohmeron torppari 
Jaakko Juhonpoika ja hänen vaimonsa Riitta Matintytär oli kutsuttu 
kuultavaksi. Aviopari asui tuolloinkin erillään, Jaakko piika-Susannan 
kanssa torpassaan, jossa kuitenkin myös Riitta myönsi voivansa käydä.4

Vuonna 1826 kirkkoneuvosto joutui tuomiokapitulin vaatimuksesta tut
kimaan, oliko kahdeksalla edellisenä vuonna rovastintarkastuksesta pois
sa olleilla ollut "laillinen este” . Kirkkoneuvosto tutki asian: pari oli ollut 
todistettavasti sairaana, jollakin oli ollut huimausta ja päänsärkyä, yksi
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K a u h a jo e n  k ir k o n a r k is to .

oli muuttanut Isollejoelle, sotilaat olivat olleet pataljoonansa mukana 
Vaasassa jne. Kahdelle määrättiin sakot ja Isollejoelle muuttanut uuteen 
kuulusteluun.5 Vuonna 1852 oli piispantarkastuksesta poissa syytä ilmoit
tamatta 55 kolmen edellisen vuoden rippikoululaisista. Arkkipiispa mää
räsi kirkkoneuvoston tutkimaan syyt ja, jos pätevää syytä ei löydy, sakot
tamaan pinnareita 24 kopeekalla hopeaa. Samoihin aikoihin tuotti kinke- 
reiltä poissaolo vain 6 kopeekan sakon.6

Vuosikymmenien kuluessa kirkkoneuvostossa käsiteltävät asiat muut
tuivat: kirkkokurin valvomisen rinnalle tuli yhä enemmän kirkonkokouk
selle valmisteltavia asioita. Varsinkin uuden kirkkolain säätäminen v. 
1869 teki kirkkoneuvostosta seurakunnan hallituksen, joka hoiti usein 
toistuvia hallinnollisia tehtäviä, valvoi mm. kiertokouluja ja valmisteli 
kirkon korjaukseen liittyviä ratkaisuja. Silti vielä v. 1899 piispantarkas
tuksessa todettiin, että nimenomaan seurakunnan siveellinen hoito on us
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kottu kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvoston jäseninä olivat kappelikaudella kirkkoherra, Kauha

joen kappalainen, kirkkoväärti ja seksmannit. Vuodesta 1870 lähtien neu
vostossa oli kirkkoherran lisäksi seitsemän jäsentä, jotka edustivat jokais
ta kyläkuntaa. Uutta oli se, että jäsenet olivat erovuorossa kahden vuoden 
välein.7

Uutta 1800-luvun seurakuntahallinnossa oli erilaisten toimikuntien 
asettaminen. Köyhäinhoitotoimikunta eli -hallitus asetettiin jo 1853. Ni
mensä mukaisesti se vastasi köyhäinhoidosta, kunnes tehtävä siirtyi kun
nan harteille v. 1868. Vuonna 1870 perustettiin "ääntölistakomitea” , jo
hon kuului neljä jäsentä. Se valmisteli kirkollisia vaaleja ja muita äänes
tyksiä varten äänilistat. Virkatalojen ja metsien hoitoa varten asetettiin v. 
1895 5-jäseninen virkatalolautakunta, jonka toimikausi oli neljä vuotta.8

Yhteyksiä laajan seurakunnan eri kyliin kirkko ylläpiti seksmannien vä
lityksellä. Heidän tehtävänsä oli, kuten aikaisemminkin, valvoa kyläkun
tansa kristillistä vaellusta ja avustaa mm. rikkomuksista aiheutuneiden 
sakkomaksujen keräyksessä. Kirkkoneuvoston jäseninä heillä oli myös hy
vät vaikutusmahdollisuudet. Seksmannien lisäksi kyläkunnissa oli myös 
kylänvanhimmat, oltermannit. Heidän tehtävänsä olivat maallisempia 
kuin seksmannien. Oltermannit ja heidän avustajansa ratkoivat pienehkö
jä taloudellisia riitoja ja valvoivat yleistä järjestystä.9

Luottamusmiestensä lisäksi kirkko piti yhteyttä eri puolille Kauhajokea 
jokavuotisilla kinkereillä. Yhteisistä kokoontumisista muodostuikin tär
keitä tilaisuuksia. 1850-luvulla kinkerikuntien merkitys kasvoi erityisesti 
köyhäinhoidossa, kun jokaiseen kinkerikuntaan asetettiin köyhäinhoidon 
tarkastusmies. Kunta peri sittemmin mallin kirkolta, kuten köyhäinhoi
don yhteydessä on tarkemmin esitetty.10

Kirkon hallinnon ylimmällä portaalla valvoivat Kauhajoen kappelin ja 
seurakunnan toimia tuomiokapituli ja Turun arkkipiispa. Piispantarkas
tuksissa ja tuomiorovastin johtamissa rovastintarkastuksissa tutkittiin 
tarkoin niin kirkon ulkoiset puitteet kuin kristillisen kasvatuksen saavu
tuksetkin. Suomen sodan jälkeen ensimmäinen rovastintarkastus pidettiin 
v. 1810 ja seuraava 1825. Piispantarkastusta saatiin odottaa kauan, sillä 
vielä v. 1836 ja 1847 oli rovastinkäräjät ja vasta syyskuussa v. 1852 piti 
arkkipiispa 11-päiväisen tarkastuksen Ilmajoen seurakunnassa. Kauha
joen kappelin tarkkaan tutkimiseen arkkipiispa käytti yhden päivän 23. 
syyskuuta 1852. Seuraavat piispantarkastukset olivat v. 1873, 1899 ja 
1923. Väliaikoihin sopivat rovastinkäräjät v. 1882, 1891 ja 1897. Tarkas
tusten perusteella piispat ja tuomiorovastit ojensivat kauhajokelaisille 
niin risuja kuin ruusujakin. Seurakuntaelämää kiitettiin yleensä hyväksi 
ja sävyisäksi, samoin taloutta. Moitteita taas tuli useimmin seurakunnan 
siveellisen elämän tilasta ja nuorison käyttäytymisestä.11
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Talous

Kappelin ja myöhemmin itsenäisen seurakunnan taloudenhoidosta kantoi 
edelleenkin päävastuun kirkkoväärti. Aivan 1800-luvun lopulla hän sai 
tuekseen rahastonhoitokunnan. Kirkon tilit tarkistettiin vuosittain kir
konkokouksissa ja piispantarkastuksissa. Ruotsin vallan ajalta periytynyt 
jako kirkonkassaan sekä viinikassaan ja köyhäinhoitokassaan säilyi myös 
1800-luvulla. Vuosisadan alkupuolen tilinpidon suurena ongelmana oli ra- 
haolojen tavaton sekavuus. Vuoden 1825 rovastinkäräjillä tarkistetut tilit 
kertovat sen hetkisen rahatilanteen:

K a u h a jo e n  k a p p e l in  t i l i t  1825

Kirkonkassa
Ulkona 6 %  korkoa vastaan

15:36 ruplaa pankkiseteleinä
509:14:2 riksiä

Ulkona ilman korkoa 11: 6:9 riksiä
Käteistä kassassa 1:551 ruplaa hopeaa

403:84 ruplaa pankkiseteleinä
233:21:1 riksiä

Yhteensä 1:551 hopearuplaa, 419:2 pankkiruplaa, 753:42 pankkiriksiä

Köyhäinkassa
Ylijäämä: käteistä -:10 kopeekkaa hopeaa

55:98 ruplaa pankkiseteleinä
77:17:2 riksiä

Viinikassa
Viiniäyrirästejä 1:11:4 riksiä pankkiseteleinä
Käteistä kassassa 88:45 ruplaa

51:37:9 riksiä ”
Yhteensä 88:45 ruplaa 51:1:1 riksiä pankkiseteleinä

Lähde: KKiA HCd 1 rov.tark. 1825.

Kauhajoen kirkonkassa oli varsin suuri muihin Ilmajoen kappelien ja 
emäkirkon kassaan verrattuna, vaikka kirkon rakentamisesta oli kulunut 
vasta viisi vuotta. Kauhajokelaiset olivat tehneet taloudellisesti viisaan 
valinnan rakentaessaan kirkon omana työnä ja omista sekä seurakunnan 
metsistä otetusta puusta. Samaan aikaan keisarin lahjoittamat 12 000 rup
laa kasvoivat lainattuina korkoa. Rahojen lainaus olikin huomattu tuot
toisaksi tulonlähteeksi. Niinpä kirkonkokouksissa muistutettiin kirkko- 
väärtiä tuon tuostakin rahojen lainaamisesta ja varoitettiin pitämästä 
liian suurta käteiskassaa. Tulokset näkyivät mm. v. 1836, jolloin keisarin
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lahjarahat on merkitty omaksi kassaksi. Korkoja oli lahjoituksesta kerty
nyt 508:1:— riksiä ja 648:34 ruplaa pankkiseteleinä. Kirkonkassassa oli 
rahaa vieläkin enemmän: 736:20:7 riksiä ja 717:92 ruplaa pankkisetelei
nä.12

Vuodesta 1861 alkaen kirkon tilit laadittiin suomeksi. Kiertokoulun - 
opettaja Matti Kivisen kauniilla käsialalla kirjoitettujen tilien tulopuoli 
koostui edellisen vuoden säästöistä, kello-, multa- ja paarirahoista, lahjoi
tuksista, sakkomaksuista, kolehdeista, korkotuloista sekä satunnaisista tu
loista. Kaikkiaan tuloja oli tilivuonna 1860—61 706:48 3/4 hopearuplaa. 
Menopuolelle merkittiin säännöllisinä menoina mm. kirkkoväärtin ja kir
jurin palkat, almanakan, kynien ja paperin ostaminen sekä suuri määrä 
satunnaisia menoja, kuten kirkkoväärtin matka emäkirkolle, kirkon pese
minen, kynttilöiden ostaminen ja kirjojen sitominen. Kolmas menoerä tai 
paremminkin sijoitus oli rahojen lainaaminen 5 % :n  korolla yksityisille. 
Vuonna 1861 oli eniten lainassa rahaa Juha Jouppilalla, yhteensä 300 rup
laa, Fabian Keski-Koivisto oli lainannut 100 ruplaa. Kaikkiaan kirkon- 
kassasta oli annettu lainaa 554 ruplaa hopeaa. Puhdasta rahaa kassassa 
oli tilivuoden päättyessä 110:94 1/4 ruplaa hopeaa.13

Kirkon ja kunnan erottua lopetettiin kirkon köyhäinhoitokassa. Kirkon- 
kassa ja viinikassa säilyivät entisellään. Vuonna 1884 perustettiin lisäksi 
pappilain rakennuskassa. Tilien määrä lisääntyikin koko ajan. Vuonna 
1899 seurakunnassa oli kirkonkassa, viinikassa, kirkonrakennuskassa, 
Enon ja Äijälän pappiloiden rakennuskassa sekä kolehtirahakassa. Näistä 
suurin oli metsänmyynnillä kartutettu pappiloiden rakennuskassa, jossa 
oli rahaa 44 379:11 mk. Kirkonrakennuskassakin ylitti 8 000 mk.14

Uuden vuosisadan alussa erilaisten tilien määrä kasvoi vielä viidellä 
niin, että kirkkoväärti T. W. Havusella oli v. 1917 selvitettävänhän kymme
nen eri kassan tilit. Uusia kassoja olivat "diakonaattikassa” , hautaus- 
maankassa, kiertokoulukassa, alttaritaulukassa ja Enon aidanrakennus- 
kassa. Rahaa kassoissa oli yhteensä 157 209:25 mk, josta suurin osa oli si
joitettu v. 1909 tehdyn varainhoitosuunnitelman mukaisesti säästöpank
kiin tai lainattu velkakirjoja vastaan yksityisille. Monien tilien hoitami
nen ja ajan tasalla pitäminen olivat kirkkoväärtille työlästä. Erityisen 
hankaliksi osoittautuivat hautojen lunastusmaksujen ja rahahäistä tule
vien maksujen perintä sekä kirkollisveron suuret rästit. Asiantilan korjaa
miseksi tilintarkastajat ehdottivat kirkonkokoukselle erityisen esikassa- 
kirjan pitämistä kaikista tuloista ja menoista sekä tilien välisistä siirrois
ta.15

Erilaisten rahastojen ja tilinpidon lisäksi seurakunnan taloudenhoitoon 
kuului myös huolenpito omaisuudesta. Tärkeä osa-alue tuli kuntoon, kun 
kirkko palovakuutettiin. Vuonna 1824 maaliskuussa kirkkoherra Froste- 
rus esitti kirkonkokoukselle palovakuutuksen ottamista. Berndt Ludvig 
von Schantz kannatti kirkkoherran esitystä, ja eräät muutkin myönsivät 
vakuutuksen tarpeellisuuden, mutta enemmistö piti sitä turhana maksu
jen lisäyksenä. Kirkkoherra palasi asiaan puolen vuoden kuluttua uudel-
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leen, ja silloin 18.7.1824 kirkonkokous päätti vakuuttaa kirkon Suomen 
palovakuutuskonttorissa. 19 605 pankkiruplan palovakuutus allekirjoitet
tiin 23.2.1826.16

Vakuutukset oli aika-ajoin uusittava. Vuonna 1861 päätettiin kirkko ja 
irtaimisto palovakuuttaa Suomen Yleisessä Maalais-Paloapuyhdyskunnas- 
sa. Parikymmentä vuotta myöhemmin vakuutuksen ottamista ja ukkosen- 
johdattimen rakentamista siirrettiin tuonnemmaksi. Rovastintarkastukses- 
sa v. 1882 kauhajokelaiset saivatkin käskyn palovakuuttaa kirkkonsa. Ir
taimisto vakuutettiin v. 1887 25 000 mk:sta.17

Metsiin, ennen muuta metsien haaskauksen estämiseen, seurakunta kiin
nitti huomiota 1860-luvulta alkaen palkkaamalla metsänvartijoita. Varsi
nainen metsänhoito aloitettiin, kun senaatti vahvisti metsänhoitosuunni
telman v. 1907 ja sitä toteuttamaan palkattiin ammattimies v. 1910.18

Kauhajoen seurakunnan talous pysyi koko ajan vakaana, vaikka tilinpi
dossa olikin joskus vaikeuksia. Kirkkoväärtit olivat niin taitavia, kuin 
Kauhajoen oloissa voi ollakin. Isännät taas pitivät suun säkkiä myöten; 
liikoja menoja vältettiin tekemällä mahdollisimman paljon itse. Ja jos ta
loudessa tuli oikein tiukka paikka, voitiin aina turvautua seurakunnan 
pitkään ja leveään metsäsarkaan.

Kirkollinen elämä

Kirkossa ja kirkon vierustalla

Kirkolliset tavat ja asenteet olivat suureksi osaksi puhdasoppisuuden ajan 
perintöä. Kun Kauhajoki sai v. 1820 uuden kirkon, siihen laadittiin penk- 
kijärjestys, kuten oli tehty jo 1600-luvulla Jaakko Haustramniuksen pitä
essä komentoa kappelikirkossa — ja siitä riideltiin kuten ennenkin. Penk
kaako laadittiin kirkonkokouksessa, jossa olivat mukana Ilmajoen kirkko
herra ja Kauhajoen kappalainen sekä kaksi isäntää Päntäneen, Hyypän ja 
Harjan kylistä sekä kirkonkylästä. Edellisestä penkkijaosta 1784 peräisin 
ollut luokkajako säilytettiin, samoin jako miesten ja naisten puoleen. Uut
ta oli, että 1. luokan eli talollisten penkit jaettiin manttaalinumeroiden 
mukaisessa järjestyksessä. Toisen luokan penkkeihin istuivat talollisten 
lapset ja palkolliset päinvastaisessa järjestyksessä kuin manttaaliluettelos- 
sa. Torppareille jaettiin penkit sen talon numeron mukaan, jonka maalla 
he asuivat. Lisäksi varattiin erikseen penkit papeille, piispalle ja morsius
pareille.

Antti Panula ja muutamat muut olivat tyytymättömiä uuteen penkkija- 
koon ja valittivat siitä tuomioistuimeen. Kiistan ratkaisemiseksi ja kus
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tannusten välttämiseksi kutsuttiin seurakunta koolle. Panula ja hänen 
kannattajansa esittivät, että vain isännille ja emännille jaettaisiin penkit, 
kuten v. 1820 oli tehty, mutta torpparit ja palvelusväki saisivat käyttää 
muita penkkejä yhteisesti ilman jakoa. Kapteeni Berndt Ludvig v. 
Schantz puolusti tehtyä penkkijakoa siten, että ellei paikkoja ole sovittu, 
ehtivät lähellä asuvat varaamaan parhaat paikat, mikä aiheuttaa riitaa ja 
epäsopua, von Schantzin kannalle asettuivat monet muutkin. Penkkijaon 
periaatteellinen puoli korostui vielä, kun von Schantz heitti ajatuksen, et
tä varattaisiin kirkon etupenkit nuorisolle, torppareille ja palvelusväelle 
ja isännät ja emännät saisivat paikkansa kirkon takaosasta! Ehdotusta ei 
kannattanut kukaan. Panula kumppaneineen ei kuitenkaan antanut perik
si, vaan käsittely jatkui kihlakunnanoikeudessa. Ennen käräjien päätöstä 
penkkiriita kuitenkin sovittiin kirkonkokouksessa 2.2.1823, missä kiistel
ty vuoden 1820 penkkijärjestys hyväksyttiin muutoksitta.1

Penkkijako säilyi pitkään yhteiskunnallisen arvon mittarina. Vaikka 
vuosisadan alkupuolen jälkeen penkkijärjestystä ei enää uusittukaan, piti
vät isännät ja emännät mielellään kiinni perinteisistä paikoistaan: miehet 
istuivat kirkon oikealla ja naiset vasemmalla puolella. Lehterit jäivät pää
asiassa nuorison ja kasvavan tilattoman väen käyttöön. Niinpä vielä v. 
1902 kirkon peruskorjauksen yhteydessä kirkon itäpäätyyn rakennettua 
lehteriä kutsuttiin kansan suussa hierojien lehteriksi.2

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset pysyivät 1800-luvulla sa
manlaisina, kuin olivat olleet pari sataa vuotta aikaisemminkin. Kesällä 
jumalanpalvelus alkoi kello 9, talvella kymmeneltä ja ainakin juhlapyhinä 
kirkko valaistiin kynttilöillä.3 Seurakunnan kirkkoherra kävi saarnaamas
sa vuosisadan alkupuolella Kauhajoen kirkossa kuusi kertaa vuodessa. 
Myös kirkkoherran apulaiset saarnasivat Kauhajoella. Saarnat pidettiin 
aina suomeksi, sillä säätyläisetkin ymmärsivät kansan kieltä. Rippi voi
tiin pitää myös ruotsiksi, jos sitä pyydettiin. Vuoden 1852 piispantarkas
tuksen yhteydessä kirkkoherra lupautui muutaman säätyläisen pyynnöstä 
saarnaamaankin ruotsiksi kaksi kertaa vuodessa.

Ehtoollisella kauhajokelaiset kävivät yleensä pari kertaa vuodessa, mut
ta vuosisadan puolivälissä vain kerran, mikä oli vähemmän kuin muualla 
Ilmajoen seurakunnassa. Perinteiset ehtoollisella käyntipäivät olivat pit
käperjantai, helluntai ja 4. rukouspäivä. Vain harvat jättivät kokonaan 
rippikirkossa käymättä. Ehtoollistilaisuuksia järjestettiin kesällä useam
min kuin talvella. Vuosisadan lopulla ehtoollista vietettiin kuitenkin sään
nöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa läpi vuoden.4

Kauhajokelaisten kirkossakäyntiin olivat niin piispat kuin tarkastuksia 
pitäneet rovastitkin tyytyväisiä. Silloin tällöin jumalanpalveluksissa kui
tenkin sattui häiriöitä. Nuoriso käyttäytyi sopimattomasti, ja kolehdin ke
räys, "kukkarolla käynti” , aiheutti levotonta liikehdintää, minkä vuoksi 
v. 1882 päätettiinkin yksi kolehtilippo korvata viidellä laatikolla. Häiriöi
tä ei kuitenkaan ollut niin paljoa, että kirkon ovia olisi tarvinnut lukita. 
Poikkeuksen yleensä sävyisiin tarkastuslausuntoihin tekee vuoden 1852
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piispantarkastus, jolloin arkkipiispa Bergenheimillä oli erinomainen tilai
suus edellisenä syksynä tapahtuneen pastori Ollonqvistin murhan vuoksi 
antaa sananruoskalla kauhajokelaisille ympäri korvia. Myös jumalanpal- 
veluskäyttäytymisessä oli aihetta nuhteisiin: ihmiset tulivat kirkkoon 
myöhästyneinä synnintunnustuksen jälkeen eivätkä naiset aina tarpeelli
sen tarkasti ottaneet huomioon ”nousta ylös tilanteissa, joissa kristillinen 
käytäntö ja ilmoitetut määräykset määräsivät” ja väki virtasi ulos kirkos
ta ennen aikojaan ja Pyhää Ehtoollista nautittaessa. Seksmannit saivatkin 
arkkipiispalta "totisen varoituksen ja kehotuksen” ilmoittaa papeille ne, 
jotka tässä asiassa eniten rikkoivat. Arkkipiispa uhkasi jumalanpalvelus- 
häiriköitä kirkkoneuvoston nuhteilla ja tuomiokapitulin rangaistuksilla. 
Kun arkkipiispa Bergenheim seuraavan kerran v. 1873 tarkasti Kauha
joen, ei vastaavanlaisia moitteita enää tarvinnut antaa, ei myöskään myö
hemmin.5

Kirkkokuri säilyi entisellään aina 1800-luvun jälkipuoliskolle asti. 
Seksmannit ja papisto valvoivat seurakuntalaistensa kristillis-siveellistä 
käyttäytymistä, ja oikeuslaitos tuomitsi rikoksentekijät julkiseen kirkko- 
rangaistukseen. Suomen sodan jäljiltä seurakunnan siveellisessä tilassa ja 
tapakulttuurissa olikin kirkolle työsarkaa enemmän kuin muualla Ilma
joen seurakunnassa. Yksistään vuoden 1809 syyskäräjillä Ilmajoella sako
tettiin salavuoteudesta 11 naista, joista kuusi oli Kauhajoelta. Kaikki sai
vat myös asiaan kuuluvan kirkkorangaistuksen.6

Samaa siveellisen elämän horjahtelua voi lukea toistuvasti rovastin- ja

640 4 0



piispantarkastusten pöytäkirjoista ja ripitettyjen luetteloista. Vuosittain 
ripitettiin 20—30 henkeä, 1870-luvulla joskus yli 40:kin. Syynä miehillä 
oli tavallisimmin juopumus, salakapakointi tai tappelu, naisilla haureus. 
Varsin synkän kuvan kauhajokelaisten siveellisestä elämästä antoi arkki
piispa Bergenheim v. 1852: juoppous oli yleistä samoin salakapakointi, 
nuoriso harrasti yöjuoksua ja kylänkiertoa, lapset olivat tottelemattomia 
vanhempiaan kohtaan ja suuri joukko aviopuolisoita oli elänyt epäsovus
sa. Varmemmaksi vakuudeksi kauhajokelaisten huonosta elämästä arkki
piispa kokosi tarkastuspöytäkirjaan yhteenvedon rikosluetteloon merki
tyistä sakkorangaistuksista: juopumuksesta oli rangaistu 75 kertaa, vii- 
nanmyynnistä 7 kertaa, tappelusta 36, murhasta ja taposta 8, varkaudesta 
60, huoruudesta 3 ja irtolaisen suojelusta 10 kertaa, sapattirikoksia oli 19, 
1 jumalanpilkka ja jokunen lapsenmurha jne. Yhteensä sakkoja oli 253, 
minkä lisäksi oli 108 huorin tehnyttä naista. Sakkojen määrä merkitsi yh
tä rikosta 14—15 asukasta kohti. Kauhajoki ei kuitenkaan rikosten mää
rässä poikennut ympäristöstään, vaikka se juuri tuolloin kantoikin ”pa- 
pintappajan” mainetta.7

Vuosisadan jälkipuoliskolla Kauhajoen papisto kävi sitkeää taistelua 
juoppoutta ja salakapakointia vastaan ja sai vähitellen tuloksiakin ai
kaan. Yhtä hyvin ei käynyt taistelussa nuorison siveyden valvonnassa. 
1700-luvulta lähtien kirkko oli paheksunut nuorison pyhänseudun yöjuok
sua ja rahahäitä, sakottanut ennenaikaisista suhteista ja morsiusasun vää
rinkäytöstä, mutta syvälle juurtuneet seurustelutavat eivät muuksi muut
tuneet. Eivätkä muuttuneet 1800-luvun loppupuolellakaan. Kirkon tavoit
teita ja toisaalta seurakuntalaisten perinteisiä käsityksiä ehkä liioitellen- 
kin kuvaa lausunto, jonka Isonkyrön kirkkoherra Gustaf Durchman sane
li tarkastuspöytäkirjaan v. 1897. Durchman totesi aluksi pyhäpäivien vie
ton sujuvan hiljaisesti, mutta "ikävä poikkeus on nuoren kansan elämäs
sä, joka erittäin öillä Herran päivää vastaan kulutetaan raakuudessa ja 
irstaudessa niin kuin tansseissa, yöjuoksussa ja muissa lihan töissä.
---------- Avioliitot tavallisesti rakennetaan haureellisella perustuksella,
jota ei pidetä syntinä eikä yleistä siveyttä loukkaavana tapana.----------
Lapsia usein syntyy heti vihkimisen jälkeen” .8

Kirkolla oli totinen syy kantaa huolto nuorison seurustelutavoista. Ai
kana, jolloin vain harvat naiset olivat taloudellisesti itsenäisiä ja jolloin 
sosiaalihuolto oli kehittymätöntä, huutolaispoika-asteella, syntyi lapsista 
4—5 %  aviottomina, muutamina vuosina 7—9 %.9 Kirkon keinot olivat 
vuosisadan lopulla kuitenkin entistä enemmän sanan ja valistustyön va
rassa. Vanhanaikaisella kirkkokurilla ei ollut enää entistä merkitystä. Ri
pitettyjen määrä laski tasaisesti 1880-luvulta lähtien, ja sakkorangaistuk
sia annettiin vain aivan poikkeustapauksissa. Sananjulistuksen ohella 
kirkko kuitenkin valvoi tapakulttuuria vielä 1900-luvun puolellakin mm. 
perimällä rahahäistä veroa.10
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Hengelliset liikkeet

"Tulimme tänne Ylistaron ja Lapuan kautta---------- kuolleeseen Kauha
joen seurakuntaan 22. toukokuuta. Täällä ovat asiat kehnosti. Jopa puus- 
tavintaitokin on rappiolla.” Näin synkästi kuvasi uutta työpaikkaansa 
Kauhajoelle väliajan saarnaajaksi tullut Lars Josef Achren kirjeessään 
19.6.1838 ystävälleen F. G. Hedbergille. Lars Josef Achren (s. 21.1.1811, k. 
13.8.1842) oli syntynyt Vöyrillä ja suorittanut maisterintutkinnon v. 1832; pa
piksi hänet oli vihitty 23-vuotiaana tammikuussa 1834. Toimittuaan 
mm. Oravaisissa, Lapualla ja Vähässäkyrössä hänet määrättiin Kauhajoel
le. Achren oli tutustunut jo nuorena tunnettuun herätysliikkeen johtohah
moon F. G. Hedbergiin, jonka kanssa oli Kauhajoella olonsakin aikana 
ahkerassa kirjeenvaihdossa. Toinen herätysliikkeen vaikuttaja, Lauri 
Stenbäck, oli Achrenin vaimon veli. Tuttavuudet saivat nuoren Lars Josef 
Achrenin mukaan herätysliikkeeseen jo sen varhaisvaiheissa. Armon ja 
synnintunnon kokemukset kasvattivat Achrenista nöyrän uskonkilvoitteli- 
jan ja sananjulistajan.

Kauhajoelle tullessaan Lars Josef Achren kertoi kirjeessään Hedbergille 
kappelissa olleen kolme henkeä ns. vanhoja rukoilevaisia, 1700-luvun pie
tistejä; muuta kristillisyyttä ei sitten ollutkaan. Achren tarttuikin työhön
sä lähetyssaarnaajan innolla laskien tuloksiakin pääluvun mukaan. Muu
taman kuukauden Kauhajoella toimittuaan hän kirjoitti ystävälleen Hed
bergille kahdesta käännynnäisestä, yhdestä tytöstä ja seurakunnan lukka
rista, joka kuitenkin ” oli vaarassa tulla pyhimykseksi” . Epäaitous ei sopi
nut Achrenin uskonkäsitykseen. Enemmän kuin työnsä tuloksia nuori pas
tori joutui näkemään ympärillään "jumalattomuutta ja ulkokultaisuutta” , 
eivätkä kaikki pitäneet hänen saarnoistaan. Lupaavaa oli kuitenkin se, et
tä hän oli "lyhyessä ajassa myynyt 50 kpl Huutavan ääntä” . Tammikuus
sa 1839 Achren kirjoittaa: "Ehkäpä 12 henkeä on viime aikoina todella 
herännyt. Suuri lauma elelee korttia pelaten, ryypiskellen, varastellen jne.
---------- Lukukinkereillä on toisinaan tuskallista katsella läheltä heidän
oloaan ja elämöimistään.” Pari kuukautta myöhemmin Achren muutti 
pois Kauhajoelta. Lyhyenä toimikautenaan hän oli ehtinyt kuitenkin kyl
vää "kuolleeseen” seurakuntaan ensimmäiset herätyksen siemenet.11

Kesti lähes kaksikymmentä vuotta ennen kuin Achrenin aloittama herä- 
tystyö voimistui laajaksi hengelliseksi liikehdinnäksi. Sitä ennen herätys
liike oli ehtinyt hajota evankeliseen liikkeeseen ja herännäisyyteen, josta 
tuli Pohjanmaan valtaliike. Kauhajoella herätys jatkui kuitenkin evankeli
seen suuntaan. Siihen vaikuttivat lähinnä Kristiinan seudulla maallikko- 
saarnaajana kierrellyt posteljooni Johan Vesterback ja kauhajokelainen 
torppari Jaakko Kivelä sekä v. 1855—64 Kauhajoen kappalaisena ollut 
Hedbergin vanha ystävä Samuel Hellgren. Myös naapurikappeleissa Kar
viassa ja Jalasjärvellä oli evankelisella liikkeellä kannatusta.

Jaakko Kivelä oli saanut herätyksen vuoden 1850 tienoilla ja aloittanut 
heti naapuristossaan sekä yksityisen että julkisen saarnatoiminnan. Saa-

642



M a a ll ik k o s a a r n a a ja  J. H . S ilta 
n en . V a lo k . A. N ie m is tö . J o h a n 
n e s  L e p p ä s e n  k o k .

dakseen toiminnalleen suojan konventikkeliplakaatia vastaan hän oli ryh
tynyt pyhäkoulun opettajaksi. Kappalainen Samuel Hellgren, joka aikai
semmin oli tuomittu mainitun plakaatin rikkomisesta, arvosteli Kivelää 
siitä, että tämän rukoukset muistuttivat liiaksi saarnaa ja ettei tällä ollut 
riittävästi nöyrää mieltä. Kivelän yksityiskodeissa johtamat tilaisuudet 
aloitettiin rukouksella tai laululla. Samalla kun lapsilta kuulusteltiin ul
koläksyä, tutkiskelivat vanhemmat toisessa huoneessa Lutherin ja Vege- 
liuksen kirjoituksia tai "Kristillisiä Sanomia” . Lopuksi koulumestari Ki
velä kokosi läsnäolevan seurakunnan yhteen ja piti vapaan rukouksen, jo
ka Hellgrenin mukaan oli enemmän puhetta ihmisille kuin Jumalalle ja 
herätti kuulijoissa "itkua, ruikutusta ja nyyhkimistä” . Pastori suositteli
kin "rukoilijasaarnaajalle” Aapisen tai Virsikirjan rukouskaavoja; Hell
grenin mielestä liika vapaus häiritsi tervettä uskonelämää.12

Posteljooni Vesterback liikkui uskonasioissa myös Kauhajoella. Täällä 
hän tutustui mm. talon isäntä Jaakko Mattilaan, jolta sai työlleen tukea. 
Vuonna 1859 koki Aron talon Sillanpään torpparin poika Josef Herman 
Siltanen (ent. Sillanpää s. 23.5.1841) herätyksen. Häntä seurasi pian 
Mäki-Aron torppari Iisakki Ojala, jonka ensin "herätti laki ja sitten evan
keliumi.”13 Laajamittainen herätys syttyi v. 1862, jolloin pastori Hellgren 
kirjoitti F. G. Hedbergille herätyksen vaikuttavan Päntäneellä ja siellä 
täällä muuallakin. Herätys havahdutti ensin nuorisoa synnintuntoon, ja 
vanhempi väki seurasi perässä. Toiset pysyivät herätyksessä, toiset palasi
vat myöhemmin takaisin maallisille poluille, sillä "lain orjat pelkäsivät 
uskovaisten houkuttelevan ihmisiä laiskuuteen", kuten Siltanen asian il
maisi. Ulkoseurakunnista Kauhajoella vierailevat puhujat taas olivat Kau
hajoen heränneiden mielestä niin hengellisiä, "etteivät enää synnistä tien
neet, vaan saivat aikaan suuren villityksen” . Herätysliike alkoi levitä ta
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valla, joka uhkasi riistää sen johtajiensa käsistä. Kauhajokelaiset Silta
nen, Ojala ja Hellgren sekä kristiinalainen kelloseppä Johan Fredrik Ves- 
terholm pitivät kuitenkin tiiviisti yhteyksiä evankelisen liikkeen johta
jaan F. G. Hedbergiin. Hänen toimittamansa lehti Kristillisiä Sanomia tu
li pappilaan Hellgrenin ajoista alkaen ja vuodesta 1862 lähtien myös mm. 
J. H. Siltaselle.

Evankeliselle liikkeelle, kuten muillekin herätysliikkeille, oli alusta asti 
tunnusomaista maallikkojen voimakas esiintyminen. Suomen Lutherilai- 
nen Evankeliumiyhdistys piti maallikoiden toimintaa tärkeänä. Vuodesta 
1876 alkaen mm. J. H. Siltanen toimi yhdistyksen kolportöörinä, jonka 
puhujamatkat ulottuivat oman seurakunnan lisäksi aluksi naapuripitäjiin 
Kurikkaan, Jalasjärvelle, Teuvalle, Karijoelle, Isollejoelle ja Honkajoelle, 
mutta myöhemmin Mikkelin tienoille asti. Siltasen vaikutus perustui hä
nen erinomaisiin sielunhoitajan lahjoihinsa. Saarnamiehenä hän ei erityi
semmin loistanut. Julistuksessaan J. H. Siltanen seurasi tarkasti Hedber- 
gin ajatuksia: oli huolissaan evankeliumin vapauden väärinkäyttämisestä, 
mutta ei asettanut esteitä vapaalle armolle.14

Kauhajoki kuului evankelisen liikkeen ydinalueisiin yhdessä Ilmajoen, 
Kurikan ja Jalasjärven kanssa. Niin maallikot kuin papistokin vaikuttivat 
siihen, että evankelisuudesta tuli alueen hengellinen valtaliike. Kauhajoen 
papeista varsinkin K. E. Meno tunsi evankelisen herätyksen omakseen. 
Vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien maal
likkosaarnaajista oli tunnetuin Samuel Tuisku, joka vaikutti erityisesti 
Päntäneellä. Hänen toimestaan perustettiin v. 1910 laulukuoro ja vähän 
myöhemmin nuoriso-osasto. Vuonna 1914 evankelinen liike sai oman ru
koushuoneen. Näkyvin saavutus oli kuitenkin v. 1925 toimintansa aloitta
nut Kauhajoen evankelinen kansanopisto.15 Hengellisenä valtavirtauksena 
evankelinen liike kaikille avoimena ja armoa korostavana oli omiaan ta
soittamaan sitä ristiriitaa, joka vuosisadan vaihteessa uhkasi syntyä mo
nesti vanhakantaisen kirkon ja voimakkaan yhteiskunnallisen kehityksen 
kokeneiden seurakuntalaisten välille.

Evankelisen herätyksen lisäksi Kauhajoella sai jalansijaa jonkin verran 
myös lestadiolaisuus. Pitäjän syrjäseuduilla sen piiriin laskettiin v. 1882 
kuuluvaksi n. 40 seurakuntalaista. Kirkon taholta lestadiolaisuuteen, 
”hihhuleihin” , suhtauduttiin epäillen, ja se rinnastettiin harhaoppeihin. 
Samalla kuitenkin aina todettiin, etteivät lestadiolaiset aiheuttaneet pa
hennusta, vaan elivät hiljaisesti ja häiriötä aiheuttamatta. Keskusteluja 
lestadiolaisuuden olemus silti herätti. Liikkeen tunnetuin edustaja oli Sa
muel Nestor Rajala.16

Vuosisadan vaihteessa Kauhajoella liikkui myös erilaisia vapaakirkolli
sia lapsikasteen kieltäviä saarnamiehiä, joista yksi haastettiin kirkkoneu
voston ojennettavaksi pahennusta herättäneen avioliittopuuhansa vuoksi. 
Suurta kannatusta amerikkalaisperäiset yhteisöt eivät saaneet, sillä vain 
yksi perhe liittyi vuosisadan vaihteessa Jurvan baptistiseurakuntaan.17
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Kirkollisen elämän murros

Kirkko joutui 1800-luvun lopulla vastaamaan voimakkaan yhteiskunnalli
sen kehityksen mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin. Kirkon julistusta ar
vioitiin uudelleen, eikä kirkossakäyntiä pidetty yhtä itsestään selvänä 
kuin aikaisemmin. Kauhajoella maallistuminen alkoi näkyä selvästi vuosi
sadan vaihteessa: kirkossakäynti väheni, eikä kinkereillä ollut enää entis
tä merkitystä. Sosialistisen työväenliikkeen mukana sai jalansijaa myös 
ateistinen, Jumalan kieltävä, maailmankatsomus. Myös muutamat sääty
läiset suhtautuivat kirkkoon avoimen penseästi. Lisäksi eräät uudet us
konnolliset yhteisöt, kuten helluntaiherätys ja kolminaisuusopin kieltävä 
russelilaisuus (jehovantodistajat), huolestuttivat seurakuntaa.18

Kauhajoen seurakunta selvisi kuitenkin uusista aatteista ja hengellises
tä murroksesta hyvin. Kirkollisessa elämässä ei tapahtunut romahdusta, 
vaan valtaosa seurakuntalaisista, myös työväestöstä, säilytti kosketuksen 
kotikirkkoonsa. Kirkolliset toimitukset, kaste, konfirmaatio, vihkiminen 
ja ruumiinsiunaus, kuuluivat edelleenkin kauhajokelaisten elämän koho
kohtiin. Useimmat kävivät vuosittain myös ehtoollisella. Vuosisatoja val
linnut kirkon kaikkialle ulottuva ja kaikkia elämänaloja hallitseva aika 
oli kuitenkin ohi. Monet aiemmin kirkolle kuuluneet tehtävät, kuten köy
häinhoito ja kansanopetus, olivat siirtyneet kunnan hoidettaviksi, ja oi
keuslaitos määräsi viimeisen julkiripin v. 1864. Ripitys tapahtui kirkossa 
29.7.1866, minkä jälkeen kirkon maallisen vallan vertauskuva häpeäpenk- 
ki, ”jota meidän aikoinamme ei enää tarvita” , poistettiin kirkon eteisestä.19

V u o r e n m ä e n  h a u ta u sm a a n  p o r t t i .  V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1974 .
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Yhteisen vastuun kantaminen

Köyhät ja köyhäinhoito

Kirkollinen köyhäinhoito

Köyhäinhoito jatkui 1800-luvulla pääasiassa samanlaisena kuin 1700- 
luvullakin. Vaivaisruodut ja köyhäinhoitokassat olivat edelleenkin vähä
osaisten huollon perustana. Ruodutkin säilyivät hyvin samanlaisina kuin 
aikaisemminkin. Vuonna 1852 köyhäinruodut ja kinkerikunnat uusittiin 
samanlaisiksi. Ruotujen luku nousi 15:een ja seuraavana vuonna 16:een. 
Vuonna 1854 köyhäinruotujen määrä päätettiin nostaa 22:een, mutta pää
tös jäi toistaiseksi toteuttamatta.1

Koko 1800-luvun alkupuolen vaivaisruotuihin oli tungosta. Kun 1700- 
luvulla ruotuihin oli voitu sijoittaa yleensä kaikki halukkaat, niin Suo
men sodan jälkeisellä vuosikymmenellä yhteen vapautuneeseen ruotuun 
pyrki tavallisesti 2—3 vaivaista. Kaikkein turvattomimmat yritettiin si
joittaa ruotuihin. Vuonna 1818 haki kahteen vapaaseen ruotuun viisi hen
kilöä: sokea leski, torpparin tytär, sokea lapsi, isätön lapsi ja vaimo. 
Näistä kirkon seksmannit valitsivat ruotuihin sokean lesken Helena Roo
sin ja 4-vuotiaan isättömän lapsen Hedvig Knuuttilan. Jos kirkkoneuvos
to ei pystynyt ratkaisemaan, kuka tai ketkä hakijoista olivat eniten avun 
tarpeessa, täytettiin ruotu arpaa vetämällä.2

Vaivaisruotuun sijoitettu hoidokki kiersi ruodun talosta toiseen, jos ky
keni. Joskus kuitenkin ruotilainen oli niin heikkokuntoinen, ettei häntä 
pantu kierrolle. Päntäneellä kylän miehet olivat kinkereillä todenneet 
Vappu Simontyttären niin vaivaiseksi, että hänet sijoitettiin asumaan 
torppari Salomon Juhonpoika Rahkon luo. Ruotuveljien oli puolestaan 
maksettava tästä korvausta Rahkolle 4 kappaa rukiita vuodessa.3

Toisinaan ruotivaivaisen majoittamisesta suorastaan riideltiin. Kapteeni 
Berndt Ludvig von Schantz sanoi kärsineensä tappiota siitä, että hänen 
ruotuveljensä Matti Ala-Knuuttila oli jättänyt ruotivaivainen Tuomas 
Tuomaanpojan omaan taloonsa eikä siirtänyt häntä vuorollaan v. Schant- 
zille. "Poika oli juuri siinä iässä, että hänestä olisi hyötyä, kun vuosikau
sia on häntä elätetty” , ilmoitti v. Schantz. Hän oli kuitenkin vaatimuksi
neen myöhässä, sillä Tuomas Tuomaanpoika oli ehtinyt tehdä jo Ala- 
Knuuttilan kanssa rengin pestin ja oli näin pääsemässä ruotivaivaisen 
osasta omille jaloilleen.4

Osa köyhäinhoidosta tapahtui köyhäinkassan avustuksina. Kassasta
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jaettiin rahaa ja viljaa sellaisille köyhille, jotka jollakin tavalla itse ky
kenivät huolehtimaan toimeentulostaan. Vuodesta 1816 alkaen avustettiin 
toisaalta myös hyvin vaivalloisten ruotilaisten hoitamista. Vuosittain kas
sasta jaettiin avustuksia useille kymmenille köyhille, ja avustettavien 
määrä kasvoi koko ajan. 1820-luvulla kassa-avun saajia oli vuosittain 
20—40, 1830-luvulla määrä nousi jo yli neljänkymmenen ja 1840-luvulla 
saavutettiin ajoittain 60 hengen raja. Avustussummat olivat vaatimatto
mia, mutta muodostivat silti tervetulleen lisän vähävaraisimpien toimeen
tuloon. Esimerkiksi v. 1842 jaettiin 68 hengelle yhteensä 109 ruplaa 80 ko
peekkaa, pienin "apuraha” oli 75 kopeekkaa, suurin 5 ruplaa 50 kopeek
kaa. Useimmat köyhäinkassan asiakkaat olivat itsellismiehiä tai heidän 
leskiään, mutta joukkoon sopi muitakin.5

Köyhäinkassan varoja kartutettiin samoilla keinoilla kuin edelliselläkin 
vuosisadalla. Asiaan kuuluivat kirkon tilaisuuksissa kerättävät kolehdit, 
sakkorahat, vapaiden ruotujen viljamaksut ym. Viljan varastoimista var
ten Kauhajoella oli olemassa viimeistään v. 1836 vaivaismakasiini, mikä 
tuolloin oli vielä harvinaista.6

Oman pitäjän köyhien lisäksi pyrki kauhajokelaisten rasitukseksi kerjä
läisiä ja kulkureita ulkopitäjistäkin. Lähes aina kulkurit palautettiin ta
kaisin vetoamalla keisarin vuonna 1817 antamaan määräykseen, jonka
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mukaan ainoastaan 15—40-vuotiaat saivat vapaasti muuttaa paikkakun
taa. Sen sijaan lapsia, köyhiä ja raihnaisia ei tarvinnut ottaa vastaan, jos 
kirkonkokous niin päätti. Vuonna 1819 kirkonkokoksessa neuvoteltiin, 
otetaanko seurakuntaan kaksi ulkopaikkakuntalaista yli 40-vuotiasta 
naista, joilla kummallakin oli alaikäinen lapsi. "Toisen puolesta Könnön 
torppari Samuli Taavetinpoika sanoi naisen poikansa kanssa asuvan hä
nen luonaan ja hän tarvitsee naista pienten lastensa vuoksi.” Nainen lupa
si 14 päivän aikana antaa takuun, ettei tulisi rasitukseksi, ja sai jäädä. 
Toinen nainen sen sijaan palautettiin lapsineen "siihen seurakuntaan, 
mistä olivat tulleetkin” . Puolen vuoden kuluttua asia oli esillä uudelleen, 
sillä Könnön torppari ei ollut saanutkaan luvattua takuuta, ja niin kir
konkokous päätti "palauttaa naisen ja hänen heiveröisen poikansa koti
seurakuntaansa, etteivät tule lastiksi.”7

Kauhajoki pääsi ulkopitäjien kerjäläisistä kuitenkin suhteellisen vähäl
lä. Vain "köyhinä vuosina saapui kerjäläisiä läänin koillispitäjistä” . 1830- 
luvun alun tauti- ja katovuosina kerjäläisiä liikkui tavallista enemmän le
vittäen mm. koleraa ja rasittaen muutenkin kovilla olevaa köyhäinhoitoa. 
Ettei vieraspaikkakuntalaisista aiheutuisi kohtuutonta taakkaa, määrät
tiin vuonna 1832 kappelin rajoilla asuvat pitämään silmällä, ettei kerjäläi
siä tule Kauhajoelle. Jos heitä varotoimista ja kielloista huolimatta pitä
jään pääsee, heidät on palautettava kruunun kyydillä takaisin. Omista 
kerjäläisistä sen sijaan päätettiin pitää kristillisesti huolta; vaivaiskassas
ta avustettiinkin 43 henkilöä v. 1832.8

Köyhäinhoidon vähittäinen uudistuminen

Vapaaehtoisuuden periaate, joka oli säädellyt satojen vuosien ajan köy
häinhoitoa, alkoi 1800-luvun puolivälistä lähtien väistyä yhä enemmän. 
Yhteiskunnan köyhäinhoitoa koskevat määräykset lisääntyivät koko ajan, 
vaikka kirkko vielä huolehtikin käytännön hoitotoimista 1860-luvulle as
ti. Vasta kunnallishallinnon uudistaminen v. 1868 siirsi vaivaishoidon 
Kauhajoellakin kunnan kannettavaksi.

Uusia köyhäinhoitoa koskevia säädöksiä ja asetuksia oli annettu pitkin 
1800-luvun alkua. Tällaisia olivat mm. vuodelta 1832 kuvernöörin keho
tus köyhäinhoitokomitean perustamisesta ja v:lta 1849 asetus orpolasten 
kasvattamisesta, mutta ne eivät näytä aiheuttaneen Kauhajoella muutok
sia vanhaan käytäntöön kuten joissakin muissa pitäjissä.9 Vuonna 1852 
annetussa asetuksessa ja johtosäännössä määrättiin, että jokaisessa köy- 
häinhoitoyhteisössä tulee olla johtokunta. Kauhajoki muodosti oman köy- 
häinhoitoyhteisön ja kirkonkokouksessa 10.4.1853 valittiin 8-henkinen 
köyhäinhoidon johtokunta. Valituiksi tulivat seksmanni Aapeli Pentilä 
Päntäneeltä, Antti Kauhajärvi Hyypästä, seksmanni Iisakki Teevahainen 
Etu-Hyypästä, seksmanni Juho Nummijoki Nummijärveltä, seksmanni
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Emanuel Yrjänäinen Kauhajoenkylän yläpäästä, tilanomistaja Axel von 
Schantz Kauhajoenkylän alapäästä, seksmanni Jaakko Aro Arosta ja Juho 
Laturi Harjasta. Lisäksi nimitettiin kaikkiin 16 ruotuun tarkastusmies. 
Kaikki köyhäinhoitoa koskevat päätökset oli tähän saakka tehty kirkon
kokouksessa; nyt osa tehtävistä siirtyi köyhäinhoidon johtokunnalle eli 
vaivaishoitohallitukselle.10

Köyhäinhoitojohtokunnan tehtäviksi tuli mm. vaivaisten sijoittaminen 
hoitopaikkoihin ja kaiken muun avun järjestäminen. Edellä mainitun köy
häinhoito-ohjesäännön mukaisesti Kauhajoenkin köyhät jaoteltiin viiteen 
luokkaan sen mukaan, kuinka paljon kukin apua tarvitsi. Aiemmin köy
hät oli pantu mahdollisuuksien mukaan ruotuihin kiertämään, mutta nyt 
heitä, varsinkin lapsia, alettiin sijoittaa pysyvästi maksua vastaan kasva
tettaviksi. Se, joka vähimmällä maksulla lupasi hoitaa ns. huutolaislap
sen, sai hänet hoitoonsa. Hyvin yleistä oli, että joku sukulainen otti orpo
lapsen huostaansa. Vuonna 1849 annettu asetus orpolapsien hoidosta tuki 
nyt käyttöön tulleita pitkäaikaisia hoitosopimuksia.

Kauhajoen vaivaishoitohallitus tarjosi huutolaisia ensi kerran 
5.10.1856, jolloin tehtiin kaikkiaan seitsemän hoitosopimusta. Heikkomie
lisen Brita Leena Jeremiaantytär Yrjänäisen huusi muuan torpparin vai
mo 2 ruistynnyrin korvausta vastaan seuraavaan kevääseen (1.5.) saakka. 
Orvot lapset Salomon ja Matti Topiaksenpoika Jokioinen Rahkolasta sai
vat hoidon isoisältään Matti Erkinpoika Jokioiselta "kuten tähänkin as-

L a in a m a k a s iin i, j o s s a  k a u h a jo k e la is e t  s ä i ly t t iv ä t  v ilja a  p a h a n  p ä iv ä n  v a 
ra lle . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1964.
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ti” . Hinnaksi tuli 8 hopearuplaa vuodessa kummastakin pojasta siihen 
saakka, kunnes he täyttävät 12 vuotta, sen jälkeen 15 ikävuoteen saakka 
6 ruplaa vuodessa. Maksu perustui siihen, että pojat varttuessaan tekevät 
työtä ja korvaavat osan hoidostaan sillä. Isoisänsä hoiviin pääsivät talvek
si myös orvot pikkutytöt Anna ja Maria, joille torppari Malakias Iisakin- 
poika Kivelä lupasi tarjota "isällistä hoitoa ja kasvatusta” 2 ruistynnyril- 
lä vuodessa. Heikkomielisen Juho Jaakonpoika Kalan huusi torppari Sa
muli Samulinpoika Kantomäki 6 hopearuplalla. Torppari Jaakko Antin
poika Kivelä sai itsellismies Juho Juhonpoika Piiparin hoitamisesta tal
ven yli 1 tynnyrin 15 kappaa rukiita ja 1 hopearuplan. Itsellisen pojasta 
14-vuotiaasta Iisakki Matinpoika Kaarlelasta tarvitsi maksaa talollinen 
Jaakko Heikinpoika Yrjänäiselle vain 3 ruplaa 90 kopeekkaa hopeaa, kun 
epilepsiaa sairastava Kaisa Tanelintytär huudettiin vasta 7 hopearuplalla.11

Ensimmäisellä kerralla huutolaisia oli paljon, mutta myöhemmin heitä 
tarjottiin useimmiten yksitellen. Hinta vaihteli huutolaisen työkyvyn, ter
veyden, vaivalloisuuden, iän ym. mukaan, kuten edellä olevista esimer
keistä kävi ilmi. Surkein lienee huutolaisen asema ollut silloin, kun huu
tajaa ei tahtonut löytyä millään. Vuonna 1857 kukaan ei halunnut hoidet
tavakseen erästä mielisairasta, minkä vuoksi köyhäinhoitojohtokunta si
joitti sairaan hänen veljensä luo 20 hopearuplan maksua vastaan.12

Tavallisissa köyhäinruoduissa oli hoidettu myös sairaat. Vaikeimmaksi 
oli koettu mielisairaiden hoidon järjestäminen, sillä he vaativat jatkuvaa 
silmälläpitoa ja holhoamista, mikä oli ruoduille rasittavaa. Talojen hoito- 
taakan keventämiseksi alettiinkin vaivaisia panna koko pitäjän kiertolai
siksi. Näin meneteltiin mm. vuonna 1857 heikkomielisen Taneli Möykyn 
tapauksessa. Kirkonkokouksen päätöksen mukaan Taneli oli vuorokauden 
joka talossa. Kierto alkoi Kauhajärven talosta, josta sairasta kuljetettiin 
vuorolistan mukaan kirkolle ja edelleen pitäjän alapäähän. "Jokainen ta
lollinen merkitsee puumerkkinsä listaan todistukseksi siitä, että mies on 
ollut talossa.” 13 Taneli Möykyn tapaus on tiettävästi ensimmäinen Kauha
joella, ja myöhemminkin yön ja päivän kiertolaiset olivat harvinaisia. Vai
vaiset sijoitettiin ruotuihin tai myytiin huutolaisiksi, jos se vain suinkin 
oli mahdollista. Usein turvauduttiin myös sukulaisiin, mutta muihin hoi
tokeinoihin ani harvoin.

Köyhäinhoidon rahoittamiseenkin tuli uusia muotoja vanhojen täyden
nykseksi. Vuonna 1858 päätti kirkonkokous hankkia köyhäinmakasiinille 
omat tilat, johon "säännösten mukaan” oli varastoitava 700 tynnyriä vil
jaa. 8 x 5  sylen laajuisen makasiinin rakensi talollinen Juha Jaakko 
Korpi-Aro v. 1859. Vanha "köyhäinpuodi” muutettiin viinapannumakasii- 
niksi. "Säännösten mukaan” eli vuoden 1852 köyhäinhoito-ohjesääntöön 
perustuvalla taksoituksella oli määrätty köyhäinkassaan maksettava vero. 
Talolliset ja torpparit suorittivat sen viljana kukin varallisuutensa mu
kaan, muut maksoivat rahana, miehet 30 kopeekkaa, naiset 20 kopeekkaa 
hopeaa.14

Edellä esitetyn kaltaisena siirtyi köyhäinhoidon vastuu kirkon vaivais-
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hoitohallitukselta kunnallislautakunnalle, kun kunnallinen itsehallinto 
Kauhajoella toteutui vuoden 1868 alusta.15

Nälkävuodet 1867— 1868

Kunta sai köyhäinhoidon kannettavakseen pahimpaan mahdolliseen ai
kaan joutuessaan heti hoitamaan vuosisadan pahinta katovuosien aiheut
tamaa nälänhätää v. 1867—68.

Koko 1860-luku oli jo ollut vaikeaa aikaa: vuonna 1860 oli koetellut tu
hoisa keväthalla, 1861 perunat mätänivät pellossa ja seuraavana kesänä 
pilaantui suuri osa kevätkylvöistä. Vuonna 1863 kolmannes ruissadosta 
tuhoutui heinäkuun hallaöinä. Seuraavana vuonna saatiin keskinkertai
nen sato, mutta vuosi 1865 oli jo todellinen nälkävuosi, sillä hallat pilasi
vat kevätviljan 20.—24. elokuuta. Syksy 1866 oli märkä, perunat mätäni
vät peltoihin ja osa syyskylvöistä jäi tekemättä. Sitten pitkän talven jäl
keen lumi suli vasta kesäkuussa 1867 ja kylvötöitä tehtiin juhannukseen 
asti. Vain kesäkuussa oli lämmintä, muuten oli koleaa ja sateista. Heinä
kuun 16. päivänä ankara raekuuro hakkasi laihon maahan Hyypässä Kivi- 
luoman vaiheilla sekä Harjan ja Toivakan talojen pelloilla. Kovat hallayöt
3.—6. syyskuuta veivät viimeisetkin satotoiveet. Kato oli jokseenkin täy
dellinen: heinät olivat hyviä, mutta niitä tuli vähän, rukiita tuli kappa ku
hilaalta, mutta kuhilaita ei ollut lainkaan joka talon pellolla, ohrasato oli 
neljännes normaalista, kauroja ja perunoita saatiin tuskin nimeksi.

Vuonna 1868 saatiin hyvä sato, mutta monilta olivat jääneet kylvöt sie
menten puutteessa tekemättä, joten puute jatkui. Vielä seuraavakin vuo- 
dentulo jäi vajaaksi sateisen syksyn vuoksi.16

Valtiovalta pyrki omalta osaltaan lievittämään nälänhätää, mutta pää
vastuu jäi silti kirkon ja uuden kunnallishallinnon vaivaishoidon varaan. 
Raskaimman taakan joutuivat kantamaan kuntakokouksen esimies kirk
koherra Fredrik Napoleon Ottelin ja varaesimies talollinen Aapeli Toivak
ka, kunnallislautakunnan esimies Carl Wilhelm von Schantz ja hänen seu
raajansa talollinen Antti Panula sekä nimismies majuri M. af. Enehjelm ja 
varanimismies Herman Kulia.17

Nälkää ja työttömyyttä torjuttiin monella tavalla. Syyskuussa 1867 kir
konkokous päätti lähettää seurakunnan 14 markan avustuksella Pukkilan 
taitavaksi tunnetun rengin Jaakko Matinpoika Hautalan eli Taitosen Il
majoelle oppimaan jäkäläleivän tekoa ja sieniruokien valmistusta. Kurs
silta palattuaan Jaakko kiersi kunnassa opettaen uusia taitojaan talollisil
le 15 pennin päiväpalkkaa ja ylöspitoa vastaan.18

Jo lokakuussa 1867 kirkkoherra Ottelin ehdotti vaivaishoitokotien pe
rustamista kerjäläisten ruokkimiseksi, mutta kirkonkokous vastusti ehdo
tusta. Köyhien hoitaminen jäi kinkerikuntien huoleksi. Seuraavana talve
na Ottelinin ehdotus kuitenkin suurimmaksi osaksi toteutettiin, kun ker-
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jäläisiä tuli yhä enemmän niin omasta seurakunnasta kuin muualtakin, 
varsinkin Pohjois-Satakunnasta ja Järviseudulta. Jokaisessa kinkerikun- 
nassa sairaat ja nälkiintyneet kerättiin yhteen taloon, jossa heille keitet
tiin ruokaa ja annettiin hoitoa. Tällaisia vellihoitoloita oli mm. Päntäneel- 
lä Rinta-Kullaksen talossa ja Aronkylässä Tripan torpassa sekä Harjanky
lässä Keski-Harjan erustuvassa, Toivakan pikkutuvassa ja keväästä 1868 
lähtien Ala-Laturin riihessä. Koko pitäjän kerjäläiskeskuksina olivat 
Knuuttilan talot. Yli-Knuuttilaan kuljetettiin vaivaiskyydillä muissa pitä
jissä kuolleet tai kerjuulla kulkevat kauhajokelaiset, Ala-Knuuttilaan ke
rättiin ulkopitäjiin kyydittävät vaivaiset. Osa sairaista lähetettiin läänin- 
lasarettiin Vaasaan.19

Yli-Knuuttilassa nälkäiset majoitettiin vanhaan renkitupaan, joka oli 
usein aivan täynnä. Navettakeittiön 120 kannun vetoisessa muuripadassa 
keitettiin aamuisin velliä, joka sisälsi veteen sekoitettuna 1/3 ruisjauhoja 
ja 2/3 timoteinsiemeniä. Jauhojen säästämisen ohella heinänsiemenillä 
ohennettu velli sopi nälkiintyneille paremmin kuin vahva puuro. Tähän 
tarkoitukseen saatiin Vaasan kautta 31 Venäjän "mattoa” (540 leiviskää) 
ruisjauhoja sekä 1 000 leiviskää timoteinsiemeniä. Pitäjällä käytettiin jau
hojen jatkeena timotein, jäkälän ja petun lisäksi myös mm. olkia, samma
lia, pellavansiemennuppeja ja kuivattuja suolaheinän eli "muikiaasen” 
varsia sekä puolittain lahonnutta koivunkaarnaa eli "hyppyyspettua” .20
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Työttömyyden torjumiseksi kirkonkokous suunnitteli jo v. 1867 nevavil- 
jelystöiden aloittamista. Sitä varten valittiin toimikunta ja perustettiin ra
hasto, joka sai varansa lainaksi kruunulta. Töitä lienee jonkin verran aloi
tettukin, mutta työllistävä vaikutus ei ollut kovin suuri. Kruunulta seura
kunta sai lisäksi lahjoituksena 300 mk, jolla ostettiin köyhien tekemiä kä
sitöitä työllisyyden tukemiseksi. Tähän tarkoitukseen olisi rahaa saatu 
enemmänkin, mutta 6 % :n  korkoa pidettiin liian kalliina. Korotonta lai
naa taas saatiin anotun 4 000 mk:n sijasta vain 1 000 mk, joka lainattiin 
edelleen talollisille käsitöiden teettämiseen. Jonkin verran kauhajokelai
sia työllisti myös lankkujen ajo Virtain sahalta Kristiinaan. Pitkän ajo
matkan palkaksi hevosmiehet saivat puolen leiviskän pussillisen jauhoja.21

Tärkeimmäksi hätäaputyömaaksi muodostui kuitenkin Tokerotien ra
kentaminen. Ajan tavan mukaan tienteko myyttiin huutokaupalla pala 
kerrallaan. Vähiten vaativa sai työn tehtäväkseen. Tapa oli teettäjälle 
edullinen ja tarjosi silti runsaasti työtilaisuuksia. Kauhajoen kunnan puo
lesta huutokaupat ja muut työjärjestelyt hoiti pääasiassa talollinen Aapeli 
Toivakka.

Palkka maksettiin kruunulta saaduilla jauhoilla, 1/2 naulaa (n. 215 g) 
päivältä. Työssä oli usein mukana koko perhe, sillä jokainen sai jauhoan- 
noksen. Ruoka valmistettiinkin työmaalla: jauhot pantiin ropposeen, jossa 
oli vähän vettä, sitten se kuumennettiin ja saatiin "tökeröä” . Siitä nimitys 
Tokerotie.22 Palkanmaksajana toimineen maakauppias Jaakko Arosen vää
rinkäytösten vuoksi osa heinä- ja kaurahalmejauhoista jäi työmiehiltä 
saamatta. "Paljon on mennyt aineita ja vähän ja huonoa työtä on tehty” , 
todettiin kuntakokouksessa. Juttua ei kuitenkaan käräjöity loppuun saak
ka, vaan kunnallislautakunta halusi päästä vähällä ja painoi koko asian 
villaisella.23

Kaikkea nälkävuosien aikaista inhimillistä hätää on mahdoton kuvata. 
Siksi pari katkelmaa aikalaisten kertomuksista puhukoot puolestaan. 
Kunnallisneuvos Carl Wilhelm von Schantz kirjoitti puoli vuosisataa myö
hemmin:24

Eräänä yönä tuotiin ns. vaivaiskyydillä Honkajoelta yksi vaimo ja 
hänen n. vuoden ikäinen lapsensa. Nämä saivat makuusijan talon 
vanhassa renkituvassa olkien päällä lattialla, jossa jo monta muuta 
vaivaista tätä ennen makasi. Minä menin aamulla tupaan ja huoma
sin heti, että tämä vaimo oli kuollut ja lapsi makasi suullansa hänen 
rintansa päällä ja imi ahkerasti kuolleen äidin rintaa. Kun minä täs
tä rupesin puhumaan, niin lapsi huomasi minut, nosti päänsä ylös ja 
katsoi naurussa suin päälleni ja rupesi sitten taas imemään. Kun sit
ten lapsi otettiin rinnalta pois, niin hän alkoi itkeä ja tahtoi vain vie
läkin imeä.

Nälkävuosien aikainen rippikoulutyttö Serafia Ojanperä muisteli v. 1937 
kokemuksiaan tuolta ajalta näin:25
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Liilan talossa (Luoma-Nirva) oli kuollut suuri ja hyvä hevonen. He
vosen lihoja pidettiin riihessä ja pian ne olivat madoissa niin että ki
hisi, mutta siitä huolimatta ne syötiin. Ateriaa varten leikattiin pala, 
josta sitten enimpiä matoja nypittiin pois ja makea soppa keitettiin. 
Riihen lattialta saatiin lapiolla heitellä matoja ulos. Hevosen ruhon 
jäännökset sai Savelan Repekka, joka lapsilleen keitti niistä ruokaa. 
Liemen päällä uiskenteli matoja, mutta keiton vielä kiehuessa lap
set jo tulivat puulusikoillaan pyydystämään padasta makupaloja.

Yhteisin ponnistuksin pahin nälkä voitettiin toukokuussa 1868, kun meri 
suli ja Venäjältä voitiin tuoda jauhoja. Kauhajoellekin anottiin siemenvil
jaa kevätkylvöjä varten 600 tynnyriä. Silti kärsimykset eivät vielä loppu
neet.

Katovuosien aikaiset kunnan johtomiehet tekivät varmasti parhaansa 
nälän ja puutteen torjumiseksi, mutta tehtävä oli ylivoimainen. Tulos nä
kyy kuolleiden luettelosta: vuoden 1867 kohdalla on 306 nimeä ja vuoden 
1868 kohdalla 791 nimeä, kun normaali kuolleisuus oli n. 130 henkeä vuo
dessa. Kahden vuoden aikana kuoli Kauhajoen kuusituhantisesta väestös
tä 1 097 henkeä, näistä 485 lavantautiin. Kuolleisuus oli korkeimmillaan 
huhti—kesäkuussa, jolloin ruokaa alkoi jo olla saatavissa ja kesä lupasi 
hyvää syksyä. Nälästä kärsineiden vastustuskyky oli kuitenkin niin heik
ko, että taudit tekivät tehtävänsä. Keväällä 1868 merkittiin kuolinsyyksi 
usein "pöhöttyminen” , joka myöhemmin on lyijykynämerkinnöin korjattu 
yksinkertaisesti ravinnon puutteeksi. Oheisesta taulukosta näkyy, miten 
pitkäaikainen aliravitsemus vaikutti eri vuodenaikoina.

T a u lu k k o  75. N ä lk ä v u o s ie n  1 8 6 7 — 1868  k u o lle is u u s  k u u k a u s it ta in

v. 1867 kuolleita
tammikuu 17
helmikuu 9
maaliskuu 18
huhtikuu 20
toukokuu 26
kesäkuu 28
heinäkuu 33
elokuu 41
syyskuu 23
lokakuu 27
marraskuu 31
joulukuu 33

v. 1868 kuolleita
tammikuu 28
helmikuu 51
maaliskuu 76
huhtikuu 117
toukokuu 223
kesäkuu 138
heinäkuu 72
elokuu 40
syyskuu 18
lokakuu 22
marraskuu 16
joulukuu 15

Lähde: KKiA IF 1 kuolleet v. 1867—68.

Vainajat haudattiin väliaikaisesti maan ollessa jäässä ns. puuhautoihin 
ja laskettiin varsinaiseen hautaan vasta keväällä. Suurin osa peitettiin
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kirkon pohjoispuolelle (nyk. sakastin paikalle) kaivettuun yhteishautaan. 
Carl Wilhelm von Schantz teetti työllisyystöinä vainajille arkkuja. Maa
laamattomille, höyläämättömästä laudasta kyhätyille arkuille kansan hir- 
tehishuumori antoi nimen "teräsloota” . Toukokuun 17. päivänä 1868 pas
tori Ottelin siunasi 58 kauhajokelaista vainajaa. Kuolleita oli niin paljon, 
että toukokuun lopussa ja kesäkuussa ihmisiä haudattiin kaksi kertaa vii
kossa. Silti esim. 1. kesäkuuta oli siunattavana 35 vainajaa.26

Nälkä oli ohi syksyllä 1868. Elpyminen katovuosien jälkeen tapahtui 
aluksi hitaasti, mutta 1870-luvulla sitäkin ripeämmin. Katovuosien kovat 
kokemukset olivat omalta osaltaan vauhdittamassa myöhempinä vuosina 
niin talouselämän kuin sosiaalihuollonkin uudistumista.

Kunnallisesta köyhäinhoidosta sosiaalihuoltoon

Kun pahimmista nälkävuosista oli selvitty, pääsi kunta kehittämään 
omaa köyhäinhoitojärjestelmäänsä. Kunnallishallituksen esimies ja samal
la köyhäinhoidon päävastuun kantaja C. W. von Schantz sai v. 1868 tehtä
västä niin tarpeekseen, ettei millään suostunut enää jatkamaan. Tilalle va
littiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Antti Panula ja kirjuriksi lasten- 
opettaja Matti Kivinen.27

Köyhäinhoidon ensimmäisiä tehtäviä oli hoitaa katovuosien lainanmak- 
sut takaisin ja turvata riittävä siemenviljan saanti. Siemenviljan tarve oli 
v. 1869 300 tynnyriä ohria ja 200 tynnyriä kauroja sekä vuotta myöhem
min vielä 200 tynnyriä ohria ja saman verran kauroja. Tulevien katovuo
sien varalle oli kartutettava yhteisiä varmuusvarastoja ja -rahastoja. En
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tisten viljamakasiinien lisäksi perustettiin hyvänä satovuonna 1873 erityi
nen hätäapuvarasto, johon kerättiin 1/2 kappaa rukiita ja 1/2 kappaa oh
ria jokaista "veroääntä kohti” . Vaivaishoitokassaansa kunta sai hyvän li
sän kamarineuvos Herman Rosenbergin 2 000 markan testamentista.28

Nälkävuosien aikana köyhät oli hoidettu mahdollisuuksien mukaan kin- 
kerikunnittain. Vuonna 1870 päätös uudistettiin kunnan- ja kirkonko
kouksessa. Kustannukset jäivät kuntalaisten kannettavaksi "kunnan ään- 
tölistan” mukaan eli jokainen maksoi köyhäinhoidosta veroa varallisuu
teen perustuvan äänimäärän mukaisesti. Kertyneillä varoilla kustannet
tiin köyhien hoito vielä parin vuosikymmenen ajan pääasiassa kahdella 
tavalla: kinkerikunta tarjosi, "akuteerasi” , vaivaisen johonkin taloon tai 
antoi apua kotiin. Jokaiselle piti saada pysyvä asuinpaikka, eikä ketään 
saanut panna kiertolaiseksi kinkerikuntaan. Aikaisemminhan lähinnä 
vain lapsia oli sijoitettu huutolaisina yhteen paikkaan.29

Kinkerikunnat hoitivat pääasiassa sellaisia köyhiä, jotka ansaitsivat 
osan toimeentulostaan itse. Täysin avuttomat hoidettiin vaivaiskassan va
roilla. Aika yleinen avustus oli tällöin 20 kappaa rukiita ja 10 kappaa oh
ria vuodessa. Määrä vaihteli, mutta vähällä näkyy tullun toimeen. Vuoden 
1879 lopussa kunnallislautakunta akuteerasi vähimmän vaativille kaik
kiaan 12 henkeä. Huutajien joukossa oli runsaasti asianomaisten sukulai
sia: äitejä, vaimoja, vävyjä ym., mutta myös aivan vieraita.30 Suomen maa
laiskuntain vaivaishoitotilaston mukaan Kauhajoen köyhäinhoito oli v. 
1886 järjestetty seuraavasti:

1. Vaivaishoitolaitosta ei ollut
2. Yksityiselle ruokolle annettuja vaivaisia:

a) Julkisella huutokaupalla 18
b) Sopimuksen nojassa 3

3. Ruotuvaivaisia: b) yli 15-vuot. 22
4. Oikeutettuja kuljeksimaan talosta taloon: —
5. Koteihinsa apua saavia köyhiä: 231
6. Muutoin elätettäviä: —
Avunsaajia yhteensä 274

Tilaston mukaan Kauhajoella oli paljon köyhiä, sillä Vaasan läänissä vain 
Saarijärvellä, Karstulassa, Laukaassa ja Jyväskylän maalaiskunnassa oli 
enemmän avunsaajia. Kauhajoen naapuripitäjistä Ilmajoella sai köyhäin
apua 219 henkeä, Jalasjärvellä 141, Kurikassa 132 ja Teuvalla 118.31

Suurelta osin kirkolta perittyä hoitojärjestelmää täydennettiin 1890- 
luvun alussa ns. tiloittamisella: kunnallislautakunta hinnoitteli vaivaiset 
valmiiksi ennen hoitopaikkoihin sijoittamista. Vuonna 1891 toukokuussa 
hinnoiteltiin vuodeksi eteenpäin 26 henkilöä: mielisairaita, halvaantunei
ta, raajarikkoja, orpoja ja sairaita. Hinnoittelussa otettiin huomioon hoi
dokin aiheuttama työ ja vaiva. Esim. mielisairas Heikki Katikka "tiloitet- 
tiin” 2 tynnyrin 10 ruiskapan ja 1 tynnyrin 5 ohrakapan hintaiseksi, mie
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lisairas Juho Kuusisto hinnoiteltiin vielä kalliimmaksi: 10 markkaa rahaa 
sekä 3 tynnyriä rukiita ja 3 tynnyriä ohria hoitajalle. Yleensä hinnoittelu 
koski sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsivat yhteiskunnan kaikkinaista hoi
toa ja tukea.32 Köyhien kannalta hinnoittelua voidaan pitää huutokaup- 
paamisen kehittyneempänä tai siloitellumpana muotona.

Köyhien huutokauppaaminen ja hinnoittelu vakiintuivat uuden vaivais
hoidon ohjesäännön myötä. Kuntakokous hyväksyi uuden ohjesäännön 
"sekä siinä olevan piirijaon" monien viivytysten, valitusten ja muutosten 
jälkeen 23.9.1895, "koska köyhäinhoidolle tietysti on edukkaampaa se, et
tä kunnan jäsenet yksimielisesti hyvällä tahdolla täyttävät köyhäinhoita- 
misen velvollisuutensa, kuin se että he uusiin piirijakoihin pakotettuina 
vastenmielisesti kuormaa kantaisivat.”33 Vanhasta kinkerikuntiin perustu
vasta hoitomuodosta ei uudessa ohjesäännössäkään haluttu luopua, vaan 
osa köyhistä hoidettiin "piirikunnissa” , osan hoiti kunta yhteisesti.

Vaivaishoito-ohjesäännöllä uusittiin osittain myös köyhäinhoidon rahoi
tus. Jokainen 16 vuotta täyttänyt joutui maksamaan 50 penniä, myöhem
min 80 penniä kunnan yhteiseen kassaan. Piirikuntien tarpeisiin kannet
tiin vero varallisuuden mukaan kuten aikaisemminkin: 3 litraa rukiita ja 
3 litraa ohria jokaista kunnan "ääntä” kohti. Köyhäinhoidon hallinnossa 
sovellettiin vanhaa kirkollista käytäntöä siten, että kunnallislautakunta 
nimesi jokaisesta piirikunnasta edustajan kolmeksi vuodeksi köyhäinhoi- 
tokuntaan, joka vastasi käytännön vaivaishuollosta.34

Vaikka köyhäinhoito oli uudistunut koko ajan, säilyi vanha kinkerikun- 
tien ruotujakoinen hoitojärjestelmä aina vuoden 1896 loppuun, jolloin teh
tiin päätös ruotivaivaisten sijoittamisesta kunnan varoilla vakinaisiin hoi
topaikkoihin.35 Näin lähes parisataa vuotta Kauhajoen vähäosaisimpia 
palvellut järjestelmä väistyi lopullisesti uuden ja monessa mielessä inhi
millisemmän hoitomuodon tieltä.

Kunnan vaivaishoidon ohjesääntöön sisältyi myös ns. vaivaismajan 
hankkiminen köyhien hoitopaikaksi. Ennen suunnitelman toteuttamista 
talollinen Hiskias Pukkila ja sitten, 1.1.1898 alkaen, kolmen vuoden ajan 
Jaakko Ala-Kokko vuokrasivat huoneet ja hoidon niitä tarvitseville. Mak
su oli 1 mk hoitopäivältä, "raivoheikkomielisiltä” 2 mk päivältä. Vuonna 
1901 köyhäinhoitokunta esitti kuitenkin vaivaistalon perustamista. Tiu
kan äänestyksen jälkeen syntyikin päätös rakentaa vaivaistalo, jos valtiol
ta saadaan lainaa. Talon rakentamiseen ei kuitenkaan tarvinnut ryhtyä, 
sillä jo seuraavana syksynä v. 1902 tuli kunnallisneuvos C. W. von Schantz- 
in omistama Yli-Knuuttila myyntiin. Vaivaistalon rakennustoimikunta 
J. Yli-Havunen, S. Jyränen, J. Ikkelä ja J. Ranta-Knuuttila etunenässä eh
dottivat Yli-Knuuttilan ostamista kunnalle, koska talossa oli valmiiksi ra
kennukset, maat ja metsät ym. Ylivoimaisella äänten enemmistöllä Yli- 
Knuuttila ostettiin 60 000 mk:lla kunnalliskodiksi 22.12.1902. Osa kaup
pasummasta saatiin valtion lainana, osa taas Yli-Knuuttilaan kuulunei
den sahan, leipomon ym. myynnistä. Syksyllä 1903 kunnalliskodille valit
tiin johtokunta ja ensimmäiseksi johtajattareksi Ida Ekenberg. Kunnallis-
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koti oli valmis palvelemaan pääasiassa varattomia ja sairaita vanhuksia.36
Yli-Knuuttilan ostamista kunnalliskodiksi voitaneen pitää yhtenä Kau

hajoen kunnan kauaskantoisimmista ja edullisimmista kaupoista. Tontti
maata on riittänyt myöhempäänkin rakentamiseen.

Lapset muodostivat yhden köyhäinhuollon osa-alueen 1800-luvun lop
pupuolellakin. Orvot sijoitettiin edelleen yksityiskoteihin kunnan kustan
nuksella hoidettaviksi. Lisäksi jokaiselle orvoksi jääneelle määrättiin hol
hooja. Vuodesta 1900 lähtien toimi erityinen holhouslautakunta. Kunta 
avusti taloudellisesti myös useita aistiviallisia, kuuroja ja sokeita lapsia 
mm. Kuopion sokeainkouluun ja Turun kuuromykkäkouluun.37

Ennen itsenäistymisen tuomia uudistuksia Kauhajoki sai vielä uuden 
vaivaishoito-ohjesäännön v. 1912. Vuosisadan vaihteen tienoilla tapahtu
nut köyhäinhoidon kehitys oli niin suuri, että sen tuloksia voidaan pitää 
jo jonkinlaisena sosiaalihuoltona.
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Lääkintä- ja terveydenhuolto

Seurakunnan huolenpito sairaista

Köyhäinhoidon erikoistehtäviin kuului huolehtia sairaista. Koulutettua 
henkilökuntaa sairaiden hoitoon ei kuitenkaan maaseudulla ollut, vaan 
sairauden sattuessa oli turvauduttava kansanparantajien ja lukkarien 
apuun. Pitkäaikaissairaat ja mielisairaat hoidettiin pääasiassa köyhäin- 
ruoduissa.

Lähinnä Kauhajokea sijaitseva sairaala oli v. 1631 spitaalisille perustet
tu Kruununkylän hospitaali, jossa hoidettiin myös muita parantumatto- 
masti sairaita. Vuonna 1685 sinne määrättiin Kauhajoelta mielisairas 
Pentti Tuomaanpoika. Kristiinaan v. 1785 perustettuun veneeristen tau
tien sairastupaan kustannettiin niin ikään muutamia potilaita. Sukupuoli
taudit näyttävät olleen Suomen sodan jälkeen v. 1810—1825 melko ylei
siä, koska tuolloin on lähetetty useita varattomia hoitoon myös Vaasan 
lääninsairaalaan. Valtio kustansi veneeristen tautien hoidon, mutta kyydi
tys Vaasaan, tavallisesti 4 riikintalaria, otettiin vaivaiskassasta.1

Vaasan sairaalaan lähetettiin sittemmin muitakin vaikeasti sairaita. 
Kaarlelan torppari Iisakki Pihlajaniemi kyydittiin lääninlasarettiin, koska 
hänellä oli vesiruusu molemmissa jaloissa. Pari vuotta myöhemmin v. 
1859 torpparin leski Maria Vuorenmäki sai 4 ruplaa heikkomielisen viemi
sestä Vaasaan. Sairaalaan lähettämiseen suhtauduttiin seurakuntalaisten 
keskuudessa kuitenkin penseästi. V. 1830 esittivät kappelin keulamiehet 
Yli-Knuuttilan B. L. von Schantz, Ala-Knuuttilan Johan Wegelius, pasto
ri Johan Malin ja talollinen Iisakki Teevahainen, että torpparin vaimo 
Maija Liisa Heikkilä lähetettäisiin Vaasaan parempaan hoitoon, koska 
hän oli tuhkarokon sairastettuaan tullut mielisairaaksi. Kirkonkokouksen 
isännät ja sairaan aviomies kuitenkin vastustivat esitystä, ja Maija Liisa 
jäi Kauhajoelle.2

Seurakunta oli varautunut huolehtimaan köyhistä ja sairaista, mutta 
varsinaista lääkintä- tai terveydenhuoltoa ei juuri ollut. Jos kulkutauti is
ki väestöön, oli taistelu lähes toivotonta. Kansanomaiset parannuskeinot 
"sauna, viina ja terva” eivät kulkutauteihin oikein tehonneet eikä noitu- 
misestakaan liene kovin paljon apua ollut, sillä 1700-luvulta alkaen voi 
kuolleitten luetteloista hyvin seurata, mikä tauti milloinkin on lapsikat
raita harventanut. Vain isorokkoa vastaan opittiin rokottamaan jo 1780- 
luvulla "toivotulla tuloksella” , mutta sen vaikutus ulottui vain pieneen 
osaan väestöstä. Rupulinistutusta suorittivat Kauhajoella lukkarit ja myö
hemmin erikseen palkatut rokottajat ja vähtärit.3

Kulkutautien ennalta ehkäisyyn opittiin kiinnittämään huomiota hitaas
ti, sittenkin vain sakon uhalla. Tautikesänä v. 1831 B. L. von Schantzin 
aloitteesta päätettiin vainajat haudata 3 1/2 kyynärän syvyyteen ja sakon
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uhalla kiellettiin pesemästä joessa sairaiden tai kuolleiden vaatteita, kos
ka vettä käyttivät muutkin. Samana vuonna päätettiin perustaa myös vä
liaikainen kolerasairaala Ala-Aroon, jonne kuljeskelevat taudinlevittäjät 
voitaisiin majoittaa. Siellä kuolleet määrättiin haudattavaksi runsaan ki
lometrin päähän sairaalasta "Aron maalle vesimyllyn äärelle” , jossa maa
perä oli hiekkamultaa.4

Vuonna 1852 kirkonkokous kyväksyi rovasti Carl Rudolf Forsmanin esi
tyksestä, että kirkkotalleihin hankittaisiin lukot 4 ruplan 80 kopeekan sa
kon uhalla, koska niihin nyt pääsee "hulttioimia henkilöitä likaamaan nii
tä, mistä seuraa terveydellisiä vaaroja” . Sairauksien ennalta ehkäisyyn 
tähtäsivät myös ruumiinavaukset, joita lääninlääkäri suoritti Kauhajoella 
silloin tällöin viimeistään 1860-luvulta lähtien. Leikkaushuone vuokrat
tiin unilukkarilta, kunnes vuosisadan lopulla kunta sellaisen rakennutti 
entisen pappilan paikalle.5

Kokonaisuudessaan kirkon ylläpitämä sairaanhoito ja terveydenhuolto 
oli vielä 1860-luvullakin suhteellisen alkeellista kansanperinteeseen ja 
naapuriapuun perustuvaa huolenpitoa. Lääkärin tai kätilön palkkaamista 
Kauhajoelle ei ollut edes ehdotettu.

Apteekki

Kauan tulivat kauhajokelaiset toimeen ilman apteekkia. Apteekin perus
tajia oli kyllä tarjolla vuodesta 1879 lähtien. Proviisori Fonselius pyrki

K a u h a jo e n  a p t e e k k i  a p t e e k k a r i  J a a k k o  J o u k a m o n  a ik a n a  n . 1920 . K e i j o  
J a a k o la n  k o k .
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paikkakunnalle kahteenkin otteeseen turhaan. Vaikka apteekki olisi otet
tu "suurella kiitollisuudella” vastaan, ei perustamisoikeutta annettu.6

Ensimmäisen kerran Kauhajoella mainitaan apteekkarin toiminta v. 
1889. Silloin kristiinalainen K. A. Dahlin perusti tänne sivumyymälän eli 
apteekkilaatikon, jota hoiti ensin proviisori Aaron Grönmark ja hänen jäl
keensä neiti Jenny Dahlin, joka tunnettiin myös taitavana haavojen sitoja- 
na ja neulojana. 1890-luvun alussa siirtyi apteekkilaatikko kristiinalaisen 
apteekkari Reimsin omistukseen. Oikeaa apteekkia ei pidetty tuolloin
kaan tarpeellisena. Apteekkilaatikko tyydyttikin Kauhajoen lääketarpeen 
siihen saakka, kunnes oman lääkärin saaminen v. 1901 pani vauhtia myös 
apteekkihankkeisiin: kuntakokous anoi "omintakeisen” apteekin saamista 
jo samana vuonna.7

Kauhajoen ensimmäisen apteekin perustamisoikeuden sai proviisori 
Gustaf Alexis Rosendahl 18. syyskuuta 1902. Naapuripitäjissä oli tuolloin 
ollut apteekit jo vuosikymmeniä! Kesken apteekin rakennushankkeiden 
proviisori Rosendahl kuoli keväällä 1903, jolloin apteekkioikeudet myön
nettiin kymmeneksi vuodeksi kuolinpesälle. Apteekki toimi vuokratiloissa 
Uuden-Kokon talossa, jossa sitä hoiti Sortavalasta tullut proviisori Jaak
ko Lesoff (myöh. Joukamo). V. 1912 Joukamo sai apteekkioikeudet itsel
leen ja osti kauppias Schmaltzin perikunnan kiinteistön, jossa toimi kym
menisen vuotta.8

Kunnanlääkäri ja sairaanhoito

Kauhajoella tehtiin ensimmäinen yritys oman kunnanlääkärin saamiseksi 
kuntakokouksessa v. 1889. Palkkioksi tarjottiin 1 500 mk, josta kunnallis
neuvos C. W. von Schantz lupasi maksaa heti 100 mk ja apteekkari K. A. 
Dahlin, jolle lääkäristä olisi ollut ilmeistä taloudellista hyötyä, peräti 300 
mk. Loput kerättäisiin 16 vuotta täyttäneiltä kuntalaisilta. Hoidosta lää
käri olisi saanut periä sovittavan taksan mukaisen maksun kuitenkin 
niin, että aivan varattomille hoito olisi ilmainen. Tähän ehdotukseen kaa
tui lääkärihanke, sillä isännät valittivat kustannusten tasajaosta (!), ja ku
vernööri kumosi esityksen. Lääkäriä ei sillä kertaa saatu, ja koko hanke 
jäi useiksi vuosiksi.9

Vuonna 1897 kuntakokous sopi Ilmajoen lääkärin tohtori Aksel Forsma
nin (Koskimies) kanssa, että hän käy kaksi kertaa kuukaudessa Kauha
joella. Forsman muutti kuitenkin pian pois Ilmajoelta, ja jo seuraavana 
vuonna tehtiin vastaavanlainen sopimus Jalasjärven kunnanlääkäri Bre
merin kanssa. Hän ottikin potilaita vastaan Uuden-Kokon talossa parin 
vuoden ajan kaksi kertaa kuussa. Samanlainen sopimus ehdittiin tehdä 
vielä Bremerin seuraajan tohtori E. Steniuksenkin kanssa, ennen kuin 
oma lääkäri vihdoin saatiin.10

Kunnanisät olivat kypsät lääkärin hankkimiseen v. 1899, jolloin "oli 
lääkärin tahtojia enempi ja vastustajat tyytyivät tappioonsa” . Kauhajoen
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ensimmäiseksi lääkäriksi valittiin 30.7.1900 lääketieteen kandidaatti Karl 
Hjalmar Gorschelnik. Vaali uusittiin vielä valituksen vuoksi 28.1.1901, 
josta lähtien Gorschelnik toimi Kauhajoella vuoteen 1904 asti. Hänen seu
raajakseen tuli tohtori Onni J. A. Matikainen, joka viihtyi Kauhajoella 
vuodet 1904—1908. Matikaisen jälkeen lääkäriksi valittiin mm. sotasairaa
lan lääkärinä Venäjän—Japanin sodassa toiminut Johannes Soikkonen. I 
maailmansota keskeytti hänen työnsä Kauhajoella, mutta virka oli hänen ni
missään vuoteen 1918 asti. Soikkosen sijaisena toimi lääk. kand. Koponen.11

Sairaalan eli sairashuoneen perustaminen tuli ajankohtaiseksi heti, kun 
Kauhajoki sai ensimmäisen lääkärinsä v. 1901. Keskustelua käytiin kaup
pias Ollonqvistin rakennusten ja tontin ostamisesta sairaalaksi ja lääkä
rin asunnoksi, mutta suunnitelma "hyljättiin pitkän keskustelun jälkeen” . 
Pari vuotta myöhemmin toimintansa aloittanut kunnalliskoti toi paran
nusta myös sairaiden hoitoon, sillä alusta asti näyttää kunnalliskodin yh
teydessä toimineen myös sairastupa. Tohtori Matikainen suunnitteli kun
nalliskodin alueella olleen "käräjäpytingin” kunnostamista sairaalaksi, 
mutta rakennus todettiin tarkoitukseen sopimattomaksi, ja niin hän teetti 
piirustukset kokonaan uuden 14-paikkaisen kunnallissairaalan rakentami
seksi käräjätuvan paikalle v. 1906. Tarina kertoo tohtori Matikaisen esi- 
telleen kuntakokoukselle asiaa tähän tapaan: "Niin, siinä ovat nyt piirus
tukset, mutta minä uskon, että Kauhajoki ei ole kehittynyt vielä sille as
teelle, että se oivaltaa sairaalan tarpeellisuuden.” Sanat oli osoitettu eri
tyisesti eräälle vaikutusvaltaiselle vastaanhangoittelijalle, jonka kunniaan 
se ottikin tarkoitetulla tavalla: moisen "röppänän” rakentaminen kun ei 
olisi kauhajokelaisille konsti eikä mikään. Tarinan rehevä toteamus ei 
kuitenkaan vielä tuolloin johtanut sairaalahankkeen toteutumiseen. Vasta 
vuonna 1912 aloitettu työ "kunnansairaalan korjauksesta ja kuntoon saat
tamisesta” johti varsinaisen sairaalan perustamiseen v. 1913. Se toimi 
aluksi väliaikaisissa tiloissa, kunnes oma 12-paikkainen sairaala valmis
tui v. 1915 jo aiemmin suunnitellulle paikalle kunnalliskodin läheisyy
teen.12

Mielisairaita varten esitettiin jo 1880-luvulla oman majan perustamista, 
mutta se ei silloin toteutunut. Vuonna 1892 asia päätettiin ottaa puheeksi 
naapurikuntien kanssa. Sittemmin kunnalliskodin yhteyteen liitettiin 
myös mielisairasosasto, joka v. 1909 päätettiin laajentaa kymmenpaikkai- 
seksi. Alusta asti Kauhajoki oli mukana myös piirimielisairaalan rakenta
mishankkeissa ja varasi siitä ensin v. 1913 3 sairaansijaa ja 1915, jolloin 
rakentaminen aloitettiin, 4 sairaspaikkaa. Näin myös tämän potilasryh
män hoito saatiin ajanmukaiseksi.13

”Rupulinistutuksista” terveydenhuoltoon

Samaan aikaan 1890-luvulla, jolloin Kauhajoki heräsi hankkimaan lääkä
riä ja apteekkaria, alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota myös
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varsinaiseen terveydenhuoltoon. Vanhastaan oli huolehdittu vain isorok- 
korokotuksista, mutta siinäkin Kauhajoki oli kauan kiertävien rupulinis- 
tuttajien varassa, jotka vain harvoin poikkesivat syrjäkyliin. Vuonna 1872 
valtiovallan patistellessa rokotusten tehostamista, kauhajokelaiset valitti
vat, että "palkkaa saavaa rokonistuttajaa ei ole juuri näkynyt, menneenä 
kesänäkään ei monessa kyläkunnassa käynyt tutkintoa pitämässä, vaikka 
kyytipalkkakin olisi maksettu, moneen vuoteen ei ole nähty juuri muuta 
kuin kirkonkylässä.’’14

Se että rupulinistutukset todella oli lyöty laimin, näkyy vuosien 1881 ja 
1882 kuolleiden luettelosta, vaikka tuolloin tuli kuluneeksi jo sata vuotta 
ensimmäisistä isorokkorokotuksista Kauhajoella. Pahaksi päässyttä iso- 
rokkotilannetta yritettiin korjata lähettämällä lukkari Eerik Johan Valde- 
man rokottamaan kaukaisimpiinkin kyläkuntiin kuten Nummikoskelle, 
Vakkuriin ja Uuroon.15

Vuonna 1883 säädettiin isorokkorokotus kaikille pakolliseksi. Määräys 
astui voimaan vuoden 1889 alusta, jolloin alkoi myös unilukkari-kirkon- 
vartija Emanuel Höganderin toimikausi rupulinistuttajana. Palkkio oli vä
hintään 240 mk vuodessa, millä oli kuljetettava myös rokotuksen todista
ja mukana kyliin. Tehtäväänsä Högander hoiti kuolemaansa asti vuoteen 
1904. Vasta silloin rokottajaksi tuli koulutettu henkilö, kätilö.16

Synnytykset olivat aina tapahtuneet kansanomaiseen tapaan naapuri- 
apuun turvaamalla. Opinkäyneen kätilön palkkaaminen oli esillä ensi ker
ran v. 1892, mutta kunnanisät päättivät "ettei suostuta ottamaan sellais
ta, kun se on perin tarpeeton” ! Valtiovalta suosi kätilön ja rokottajan toi
men yhdistämistä kätilöille, mutta Kauhajoelle rokottaja oli otettu jo ai
kaisemmin, eikä kätilöä tämänkään vuoksi "tarvittu” .

Vuonna 1896 opinkäynyt kätilö kuitenkin päätettiin kuntaan hankkia. 
Palkaksi tarjottiin 200 mk vuodessa, minkä lisäksi kätilö saisi synnytyk
sen avustamisesta varakkailta 10 mk, muilta 5 mk, torppareilta ja ammat
tilaisilta 2 mk, köyhät saisivat kätilön palvelut ilmaiseksi. Vuosipalkan 
pienuuden vuoksi hakijoita ei tullut, joten palkkaa korotettiin 50 mk:lla. 
Tämä riitti. Vuosisadan vaihteessa Kauhajoen ensimmäiseksi kätilöksi va
littiin Briitta Jukkola, joka vuodesta 1904 lähtien toimi myös rokottajana. 
Asunnon kätilö sai kunnalliskodin yläkerrasta. Jukkolan jälkeen toimivat 
Kauhajoella kätilöinä lyhyitä aikoja Hilda Auvinen, Laimi Kaipio ja An
na Maria Kaartinen. V. 1912 tehtävään valittiin Elli Matilda Terho, joka 
toimi Kauhajoella seuraavat kahdeksan vuotta.1’ Vaikka kätilöhankkee- 
seen suhtauduttiin aluksi vastahakoisesti, on huomattava, että kätilö otet
tiin silti, ennen kuin paikkakunnalle saatiin oma lääkäri ja apteekkari.

Terveydenhuoltoa tehostettiin myös määräämällä jokaiseen kinkerikun- 
taan terveydenhoidon tarkastusmiehet. Vuoden 1894 terveydenhoito-ohje
sääntö näyttää vauhdittaneen terveydenhuoltoa,18 sillä sekä tarkastusmies- 
ten nimeäminen että kätilön hankkiminen tulivat ajankohtaisiksi ohje
säännön hyväksymisen jälkeen. Myöhemmin tarkastusmiesten ammattitai
toa vaalittiin kunnan puolesta tilaamalla heille v. 1911 Terveydenhoito-
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lehti. Toisaalta kiertävää sairaanhoitajaa ei haluttu kuntaan palkata vielä 
v. 1912.19

Kauhajoen sairaanhoitoa ja terveydenhuoltoa voidaan 1910-luvulla pi
tää hyvin järjestettynä suhteellisen myöhään tapahtuneesta heräämisestä 
huolimatta. 1890-luvun puolivälistä alkaneen 20 vuoden aikana paikka
kunta sai oman apteekin, lääkärin, sairaalan ja kätilön sekä mielisairaita 
varten osaston kunnalliskotiin ja paikat piirimielisairaalaan. Kunnan sai
raanhoitoa täydensi vielä vuodesta 1913 alkaen seurakunnan diakonissa.

Eläinlääkäri

Eläinlääkintää Kauhajoella harjoitettiin varsin pitkään kotikonstein ja 
Kristfrid Gananderin "Eläiden tautikirjan” antamin ohjein. 1800-luvun 
viimeisellä neljänneksellä apua saatiin myös Kristiinan piirieläinlääkäril
tä. V. 1874 kuvernööri tiedusteli kuntakokoukselta, miten kauhajokelaiset 
haluaisivat maksaa lääkkeet eläinlääkärille. Kuntakokous lupasi auttaa 
köyhiä kunnan kassasta, mutta muut saivat luvan maksaa eläintensä lääk
keet itse.20

Ilmajoen kunnanlääkärin tohtori Forsmanin kanssa tehty sairaanhoito- 
sopimus innoitti kauhajokelaisia yrittämään samanlaista sopimusta myös
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eläinten hoitoon. V. 1899 tehtiin kuntakokouksessa ehdotus, että Jalasjär
ven eläinlääkärin J. Pölläsen tai Ilmajoen eläinvälskärin A. Niemisen 
kanssa sovittaisiin siitä, että jompikumpi kävisi kerran kuukaudessa Kau
hajoella. Kuntakokous kuitenkin hylkäsi ehdotuksen. Jo paria kuukautta 
myöhemmin eläinlääkäriasia tuli uudelleen puheeksi, kun närpiöläiset 
pyysivät kuntakokoukselta suostumsta piirieläinlääkärin muutolle Kris
tiinasta Närpiön Näsbyhyn, joka olisi Kauhajokeakin lähempänä. Kau
hajokelaiset halusivat kuitenkin enemmän ja ilmoittivat toivomuksenaan, 
että eläinlääkäri "muuttaisi Kauhajoelle, kun Kauhajoki muuten olisi hä
nen piirinsä keskikohdassa” !21 Toive jäi toteutumatta: eläinlääkäriä ei 
saatu muuttamaan Kauhajoelle.

Asiaan palattiin seuraavan kerran vasta v. 1905, jolloin suunniteltiin 
Kurikan kanssa yhteisen eläinlääkärinviran perustamista. Hanke raukesi 
kuitenkin alkuunsa, kun kuntakokous äänesti "huoneen eri puolille siirty
misellä” , pidetäänkö Kurikan kanssa yhteinen kuntakokous. Kokouksen 
kannattajat jäivät vähemmistöksi, eikä eläinlääkäriasiassa päästy eteen
päin. Samoin kävi v. 1911; naapurikunnista ei ollut odotettavissa yhteis
työkumppaneita, ja valtionapua oli vaikea saada.22

Parikymmentä vuotta jahkailtuaan kuntakokous vihdoin 20. marraskuu
ta 1916 päätti perustaa Kauhajoelle kunnaneläinlääkärin viran seuraavan 
vuoden alusta. Palkkaa luvattiin maksaa 1 200 mk vuodessa. Viran ensim
mäinen hoitaja eläinlääkäri Abner M. Suvanto aloitti työnsä 1.5.1917.23 
Näin Kauhajoki oli saanut myös eläinlääkintähuollon ajan tasalle, tosin 
naapureitaan myöhemmin.

Palosuojelu

Paloapu

Tulipalon sattuessa kauhajokelaiset voivat turvautua pitäjänkokouksen 
myöntämään ja käräjien vahvistamaan pitäjäkohtaiseen paloapuun. Kor
vausta maksettiin rakennuksista, usein jyvistä ja rehuista ja ainakin jos
kus myös eläimistä. Muuta irtainta ei korvattu. Kihlakunnanoikeus ei hy
väksynyt aina edes pitäjänkokouksen "ikimuistoista maan tapaa” viljasa
don ja muun vuodentulon korvaamisesta.

Keväällä 1836 ilmajokelaiset ottivat pitäjänkokouksessa puheeksi palo- 
apuyhdistyksen perustamisen. "Vanhoista ajoista ilmajokelaiset ovat mak
saneet paloapua, kuten muutkin kihlakunnan käräjäkunnat kukin tila 
manttaalinsa mukaan, eikä tiettävästi ole mitään paloapuyhdistystä syn
tynyt” , tuumailivat pitäjänmiehet. Manttaalia ei pidetty sopivana palo-
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avun maksuyksikkönä, "koska tässä maanosassa ovat sekä suurissa että 
pienissä taloissa talorakennukset yhtä suuret ja kustannukset samat” . To
detuinpa vielä, että pienimanttaalisen talon rakennukset voivat olla suu
remmat ja paremmatkin kuin suuren manttaalin talossa. Pieni talo saisi 
näin ollen vahingoistaan suuremmat korvaukset kuin iso, vaikka pääsisi 
paljon pienemmillä paloapumaksuilla. Tästä syystä paloavun maksuperus
teeksi ehdotettiin talonsavua, jolloin jokainen talo joutuisi avustamaan 
vahingon kärsinyttä yhtä suurella summalla. Ehdotuksessa arvioitiin täy
sin rakennetun talonpoikaistalon rakennusten arvoksi 1 200 seteliruplaa. 
Ehdotus paloapuyhdistyksen perustamiseksi ei kuitenkaan vielä toteutu
nut.1

Hanke tuli uudelleen esille Ilmajoen kirkossa 19. heinäkuuta 1857 pide-
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tyssä pitäjänkokouksessa. Paloapuyhdistyksiä ehdotettiin perustettavaksi 
kappelikunnittain. Ilmajoki ja Seinäjoki saivatkin aikaan oman yhtiön, 
jonka ohjesääntö vahvistettiin jo samana vuonna. Kauhajoki, Jalasjärvi ja 
Kurikka jäivät perustetun Ilmajoen—Seinäjoen paloapuyhtiön ulkopuolel
le. Palovahingon sattuessa kauhajokelaisten oli haettava edelleenkin apua 
pitäjänkokoukselta ja käräjiltä.2

Palovakuutus

Tulipalojen varalle syntyi pitäjää laajempiakin korvausjärjestelmiä. Jo v. 
1816 oli perustettu Suomen palovakuutuskonttori, jossa mm. Kauhajoen 
kirkko vakuutettiin v. 1826.3 Suomen palovakuutuskonttori kuitenkin 
kaatui Turun paloon. Toimintaa jatkoi "Yleinen Palovakuutuslaitos maa
seudulla sijaitsevia rakennuksia varten", mutta sekään ei ollut pitkäikäi
nen. Vasta 20.10.1857 perustettu Suomen Maalaisten Yleinen Paloapuyh- 
tiö tuli kauhajokelaisillekin läheiseksi. Yhtiö oli nimensä mukaisesti tar
koitettu täyttämään juuri maaseutuväestön tarpeita.4

Kauhajokelaisille oli nyt tarjolla sekä pitäjän isäntien maksama palo- 
apu että valtakunnallisen palovakuutusyhtiön turva. Tilanne oli sekava, 
sillä monet talolliset liittyivät Suomen Maalaisten Yleiseen Paloapuyh- 
tiöön, mutta toisaalta laki velvoitti itse kutakin avustamaan oman pitäjän 
vahingonkärsijöitä. Kun talollinen Iisakki Käyrä v. 1861 haki kappelin 
miehiltä korvausta riihen palosta, syntyi siitä pitkä keskustelu puolesta ja 
vastaan, koska "usiammat isännistä olivat antaneet itsensä Suomen yhtei
seen palovakuutukseen” . Käyrän isännälle suostuttiin kuitenkin maksa
maan 1 rupla hopeaa manttaalilta, koska hänkin oli liittynyt palovakuu
tusyhtiöön, mutta ei ollut vielä saanut vakuutuskirjaa.5 Ainakin osa 
isännistä joutui maksamaan paloavun omien vakuutusmaksujensa lisäksi. 
Vuonna 1864 annetulla asetuksella Suomen Maalaisten Yleisen Paloapu
yhtiön jäsenet vapautettiin pitäjän paloapujen maksamisesta, mikä lopetti 
epäselvyydet.6

Suomen Maalaisten Yleisen Paloapuyhtiön Kauhajoen "komitean” esi
miehenä toimi vuodesta 1861 Ala-Knuuttilan omistaja, maakauppias C. R. 
Carlenius (myös Karleni) ja vuodesta 1865 lähtien varanimismies Herman 
Kulia. Hänen kuoltuaan palovakuutuskomitean esimieheksi valittiin v. 
1867 tilanomistaja C. W. von Schantz ja varaesimieheksi maakauppias 
Jaakko Aronen. Esimiehelle maksettiin palkkiota 2 mk ja kahdelle jäse
nelle 1 mk aina, kun he "syynäävät ja vakuuttavat taloja palovakuutusyh
tiön maalla’ ’.7

Suomen maalaisten paloapuyhtiö ei ajan mittaan tyydyttänyt kaikkia 
jäseniään. Monet Kauhajoenkin isännät erosivat yhtiöstä jatkuvasti ko
hoavien maksujen vuoksi. Joulukuun 13. pnä 1869 kokoontunut kunnal
lislautakunta päättikin, että Kauhajoelle on perustettava oma palovakuu
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tusyhtiö. Palovahingon sattuessa yhtiön osakkaille korvattaisiin 2/3 ra
kennusten arviohinnasta ja, jos tuho ei olisi täydellinen, korvattaisiin ar
vioiduista menetyksistä niin ikään 2/3. Maksu päätettiin kerätä vakuu
tusyhtiön osakkailta, ”sitte jäliistäpäin kun jollekulle yhteyden osakkaal
le on palovahinko sattunut” . Edeltäpäin ei paloapukassaa haluttu kerätä. 
Näin pyrittiin välttämään liian korkeat vakuutusmaksut, jotka olisivat 
karkottaneet osakkaita yhtiöstä. Syyni- ja arviomiehiksi nimettiin talolli
set Matti Ala-Kokko, Juho Jaakko Yli-Aro, Kalle Maunu Latva-Kala, 
Jaakko Yli-Havunen, Iisakki Jaakonp. Havunen ja Aapeli Pentilä. Sihtee
riksi valittiin kunnankirjuri Matti Kivinen.8

Kuntakokouksen päätettäväksi kunnallislautakunnan esitys tuli run
saan vuoden kuluttua 9. tammikuuta 1871. Esitys hyväksyttiin, ja vakuu
tusyhtiön ohjesääntöä valittiin laatimaan C. W. von Schantz, Matti Kivi
nen, Matti Ala-Kokko ja Juha Jaakko Ikkelä.9

Tämän jälkeen vakuutusyhtiöstä ei kuulu moneen vuoteen mitään. Jätti
kö kuvernööri ohjesäännön vahvistamatta vai jäikö se kokonaan laatimat
ta, siitä eivät pöytäkirjat kerro. Näyttää kuitenkin siltä, että paloapua 
maksettiin edelleenkin vanhan pitäjänavun perusteella eikä vakuutusyh
tiön toimesta. Kun kuntakokouksessa 21. huhtikuuta 1878 päätettiin koo
ta talollinen Simo Heikkilälle "palovahingon avuksi 6 mk manttaalilta” ,10 
oli korvaustapa täsmälleen samanlainen kuin vuosisadan alkupuolellakin; 
vakuutuksesta tai vakuutusyhtiöstä ei puhuta mitään.

Puolitiehen jäänyt vakuutusyhtiö tuli uudelleen esille kuntakokoukses
sa elokuussa 1880, jolloin palovakuutuksen ohjesääntöä valittiin teke
mään Juha Ikkelä, Iisakki Kuja-Panula ja Matti Kivinen. Edelleen päätet
tiin, että "esitys on julaistava tulevassa kunnan kokouksessa, jossa se sit
ten hyväksytään tai hylätään” . Näin tapahtuikin, sillä 18. lokakuuta 1880 
kuntakokous hyväksyi ohjesäännön Kauhajoen pitäjän paloapuyhdistyk- 
selle. Kuvernööri vahvisti sen vielä samana vuonna, ja seuraavana vuonna 
yhtiölle valittiin johtokunta. Sen esimieheksi nimettiin talollinen Juha Ik
kelä ja jäseniksi Jaakko Möykky, Valentin Nirva, Vilhelm Teevahainen, 
Simo Heikkilä, Iisakki Kuja-Panula ja Juha Mäki-Kala. Ohjesäännön mu
kaan vakuutus korvasi 2/3 arviosummasta, "mutta ei missään tapauksessa 
päälle ylösotettua vakuutussummaa, nimittäin 2/3 oikiasta arvosta” .11 
Vuonna 1890 korvaus oli Vilhelm Teevahaisen palaneesta saunasta 33 mk 
32 p ja seuraavana vuonna Jaakko Keski-Korhosen pajasta irtaimistoi
neen 33 mk 16 p. Kaikki eivät liittyneet vakuutusyhtiöön. Vahingon sattu
essa tällaisille "suositeltiin vapaaehtoisten lahjain keräystä” vanhan palo- 
avun malliin.12

Vuonna 1904 vahvistettiin Kauhajoen pitäjän Paloapuyhdistykselle uu
det säännöt. Korkeimmaksi vakuutussummaksi hyväksyttiin 10 000 mk ja 
ohjesääntöön sisällytettiin myös määräykset vararahastosta ja pankkital
letuksista. Samalla päätettiin uusia kaikki vakuutuskirjat. Yhtiön esimie
heksi valittiin Juho Antti Ikkelä. Sääntöuudistuksen myötä Kauhajoen 
Paloapuyhdistyksestä tuli itsenäinen yhtiö.13
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Uuden vuosisadan alkaessa alettiin myös tulipalojen ennalta ehkäisyyn 
kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Kauhajoki jaettiin viiteen palotar- 
kastuspiiriin, joissa aluksi yksi tarkastaja ja kaksi apulaista suorittivat ar
viointeja. Pian kuitenkin "palotarkastelioita” nimettiin kaksi, sillä pitäjä 
oli liian laaja yhden miehen tarkastettavaksi.14

Kauhajoen Paloapuyhdistys selvisi ensimmäiset vuotensa ilman suuria 
tulipaloja. Vakuutusmaksut voitiin näin pitää alhaisina: 90 p 1 000 mk:n 
vakuutusta kohti sekä 60 p 1 000 mk vararahastoon.

Vakuutusyhtiö oli perustettu aluksi vain maanviljelijäväestön tarpeita 
varten, mutta 1912 toimintaa päätettiin laajentaa myös pienehköjen "teol
lisuuslaitosten ynnä muiden senluontoisten laitoksien” palovakuuttami- 
seen. Vakuutusten piiriin tulivat nyt mm. yhdistys- ja seurantalot sekä ve
sivoimalla käyvät myllyt.15 Tähän laajuuteen yhtiön toiminta jäi 1920- 
luvulle saakka.
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Koulut ja kulttuuriharrastukset

Kirkollinen kansanopetus

Lukkarinkoulu ja rippikoulu

Lukkarinkoulu säilytti asemansa lastenopetuksessa 1850-luvulle saakka. 
Rovastintarkastusten pöytäkirjoista 1825, 1836 ja 1847 käy selville, ettei 
kylissä ollut palkattuja lastenopettajia, vaan opetus oli lukkarin harteilla. 
Ainoastaan "siellä täällä’’ oli ” joku henkilö” , jota käytettiin lastenopetta- 
jana. Useimmiten alkuopetus oli vanhempien, etenkin äitien varassa.1

Rippikoulua pidettiin vuosisadan alkupuolella osittain syksyllä ja osit
tain keväällä. Rippikouluun aikovien lukutaito tutkittiin talvella kinke
reillä, ja huonot lukijat pantiin lukkarinkouluun. Syksyllä pappi piti luk
karin avustamana pari viikkoa varsinaista rippikoulua. Oppikirjoina käy
tettiin edelleen 1600-luvulta peräisin olevaa Gezeliuksen Lasten paras ta
vara -kirjasta, jonka kuitenkin Svebiliuksen katekismus vähitellen syr
jäytti. Möllerin katekismus oli vain muutamilla rippikoululaisilla. Rippi
koulu päättyi juhlalliseen konfirmaatioon ja yhteiseen ehtoolliseen. Erityi
sen hyvää lukutaitoa ja -harrastusta osoittaneet rippilapset saivat kirjan 
muistoksi. Vuonna 1826 torpparin tytär Albertiina Salomonintytär Turja 
pääsi Raamatun omistajaksi, talollisen poika Juho Jaakonpoika Ala-Aro 
ja renki Jaakko Matinpoika Lylysalo saivat Uudet testamentit.2

Vuosisadan jälkipuoliskolla rippikoulu piteni ensin noin 22 päivään ja 
sitten 24—30 päivään. Se pidettiin kahtena 2—3 viikon jaksona syksyllä 
ja keväällä. Rippikoululaisia oli vuosisadan puolivälissä noin 60, mutta v. 
1891 jo keskimäärin 175. Seurakuntalaiset toivoivatkin rovastintarkastuk- 
sessa, että rippikoulua alettaisiin pitää erikseen tytöille ja pojille. Toive 
toteutettiin seuraavaan rovastintarkastukseen 1897 mennessä. Silti vuosi
sadan lopussa kahdella papilla oli noin 300 rippikoululaista. Rippikoulus
ta oli kuitenkin jo kehittynyt selvästi ehtoolliselle valmistava koulu, jossa 
ei enää opetettu uusia perusasioita tai paikattu lukutaidon aukkoja.3

Kinkerit

Aikuisten lukutaito kuulusteltiin vuosittain kinkereillä. Vuonna 1825 
Kauhajoella oli seitsemän kinkerikuntaa, joista jokaiseen kertyi n. 100— 
150 luetettavaa, myöhemmin enemmänkin. Suuren väkijoukon kuulustelu
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oli hankalaa, ja siksi osa kinkerikunnista jaettiin, niin että niitä v. 1847 
oli yksitoista. Silti luetettavia oli noin 200, sillä kinkereillä piti käydä sa
kon uhalla vähintään joka toinen vuosi. Luvatta kinkereiltä pois jääneet 
kutsuttiin lukusille kirkkoon. Jos sekään ei auttanut, langetettiin sakko. 
Vuonna 1855 pantiin toimeen kinkeripinnarien suursiivous, kun n. 40 kau
hajokelaista sakotettiin 6 kopeekalla hopeaa kinkerien laiminlyönnistä. 
Tätä ennen oli 3. pääsiäispäivänä pidetty yleinen "laiskanläksykuuluste- 
lu” kirkossa.4

Kinkereillä käsiteltiin lukutaidon lisäksi myös kinkerikunnan elämän
menoa yleensä. Pahantapaiset saivat nimensä pöytäkirjaan. Nummijärven 
kinkereillä v. 1857 oli esillä mm. torppari Matti Matinpoika Mäenpään 
perheasiat. Matti eli erossa vaimostaan yhdessä erään karvialaisen naisen 
kanssa. Kirkkoherra oli asianosaisia kuulustellut, ja käräjilläkin oli käy
ty, mutta avioero oli jäänyt ottamatta, ja pahennusta herättävä asiantila 
jatkui.5

Vuonna 1852 arkkipiispa määräsi Kauhajoen 12 liian suurta kinkeripii
riä jaettavaksi 15 kinkerikunnaksi. Kirkonkokous toteutti käskyn 12. jou
lukuuta 1852. Uudet kinkeripiirit olivat:

T a u lu k k o  76. K a u h a jo e n  k in k e r ip i i r i t  1852

No 1. Harjan piiri: Harja, Toivakka, Sorvari, Laturi ja Kala
2. Marttilan piiri: Kohlu, Äijö, Marttila, Turja ja Kaura
3. Aro: Kuutti, Eno, Ikkelä ja Aro
4. Filppula: Filppula ja Mattila
5. Pappila: pappila, Knuuttila, Ikkeläjärvi, Koivuniemi ja Ojanperä
6. Heikkilä: Heikkilä, Hautaniemi ja Yrjänäinen
7. Kokko: Kokko, Panula ja Laurunen
8. Pukkila: Koski, Pukkila ja Havunen
9. Rauska: Rauska, Rahikka, Piipari, Seppänen, Jokimäki, Teevahai- 

nen ja Korhonen
10. Pantti: Könnö, Pantti, Juoni, Heikkuri, Kiviluoma ja Kauhajärvi
11. Wakkuri: Hietakangas, Kangasniemi ja Wakkuri
12. Möykky: Möykky, Tarkka, Talvitie, Uuro ja Puska
13. Keturi: Pentilä, Käyrä, Kaarlela, Keturi, Rahkola Herman ja 

Enok
14. Haikola: Matti Rahkola, Haikola, Nirva ja Kyyny
15. Nummijärvi: Frantti, Lammi, Kesti, Nummikoski, Nummijoki, 

Koivumäki ja Nummijärvi

Lähde: KKiA IICa 1 kappelikok. 12.12.1852.

Myöhemmin kinkerikuntien lukua vielä lisättiin niin, että v. 1899 oli niitä 
17 ja 1917 jo 22. Silti papisto valitti kinkerikuntien olevan edelleenkin 
liian suuria.6
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Kinkerit säilyttivät 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussakin 
asemansa aikuisväestön kuulustelutilaisuuksina ja kyläyhteisöjen neuvon
pitona. Aikaisemmin muodissa olleet kinkerikalaasit olivat kuitenkin jo 
vuosisadan puolivälissä hävinneet — ainakin piispalle niin sanottiin — 
sillä ne oli hiippakunnassa kielletty. Toisaalta tiedetään, että pitoruoka 
tarjottiin joissakin kinkeritaloissa koko väelle vielä paljon myöhemmin
kin. Ihmiset kävivät kinkereillä edelleenkin ahkerasti.7

Kiertokoulu ja sunnuntaikoulut

Kauhajoen kansanopetuksessa 1850-luku merkitsi käännekohtaa ja voi
makasta uudistusta. Vuosisadan alkupuoliskon opetus oli tuottanut vain 
välttäviä tuloksia. Tähän oli syynä Kauhajoen pappien suuri vaihtuvuus, 
eikä Ilmajoen kirkkoherra Reilinkään ollut tarmokkaimpia lukutaidon 
edistäjiä. Uusi kirkkoherra C. R. Forsman esittikin jo v. 1853 lastenkoulu
jen perustamista Kauhajoen kappeliin ja kehotti Päntäneen, Hyypän, kir
konkylän ja Aronkylän talollisia antamaan vuorotellen tilaa opetusta var
ten. Kirkonkokous päätti aloittaa koulunpidon ensin talollisen Jaakko 
Heikurin, seksmanni Aapeli Pentilän, herastuomari Juho Marttilan ja ta
lollisen Antti Ala-Panulan luona. Opettajalle luvattiin maksaa 10 kopeek
kaa oppilaalta sekä talvella valo ja lämpö.8 Järjestely merkitsi kiertokou
lun alkamista Kauhajoella.
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Köyhäinhoitohallitus valitsi opettajat jo samana vuonna 1853; köyhäin
hoitohallitus siksi, että se kustansi varattomien lasten opetuksen. Opetta
jia valittiin kaksi, sillä pitäjä oli laaja ja opetettavia paljon; joukossa 
myös sellaisia, jotka "olivat lukutaidon puolesta niinkuin vastasyntyneet 
lapset, mutta synneissä ja ylitsekäymisissä kyllä muiden aikuisten tasol
la” . Valituiksi tulivat Pekka Antinpoika Mänty Pirttikylästä ja Matti Eli- 
aanpoika Kivinen Kauhajoen Kiviluomasta. Valintaa edeltäneessä kuulus
telussa heidät oli todettu virkaan sopiviksi. Molemmat opettajat saivat 
omat kiertokoulupiirinsä. Kivinen opetti Hyypän, Nummijärven ja Päntä- 
neen piireissä, Mänty Aron, Harjan ja kirkonkylän piireissä. Työnsä opet
tajat aloittivat v. 1854, jolloin Matti Kiviselle maksettiin köyhäinkassasta 
2 ruplaa 86 kopeekkaa 14 köyhän lapsen opettamisesta.9

Kirkkoherra Forsman olisi v. 1859 halunnut kiertokouluille kiinteät toi
mipaikat, kuten pitäjän muissakin osissa oli, mutta kauhajokelaiset eivät 
siihen suostuneet. Opetuksessa oli muutenkin puutteita. Mm. koulumesta
ri Sundqvist, joka oli tullut opettaja Männyn tilalle, sanoutui irti tehtävis
tään huonon palkan takia. Parin vuoden ajan Matti Kivinen olikin kappe
lin ainut kiertokoulunopettaja. Vuonna 1862 kirkonkokous valitsi "alisen 
puolen” opettajaksi Hiskias Ahlbergin Rahkolasta. Ahlberg oli hyvämai- 
neinen, luku-, kirjoitus- ja veisuutaitoinen sekä lupasi tyytyä entiseen 
palkkaan eli 6 tynnyriin rukiita.10

Kaksi seuraavaa vuosikymmentä Matti Kivinen ja Hiskias Ahlberg toi
mivat laajan seurakunnan ainoina palkattuina opettajina. Vuonna 1873 
Matti Kivinen halusi palkankorotusta, jota hänelle ei kuitenkaan myön
netty. Sen sijaan hänen työaikansa lyhennettiin 4 kk:ksi vuodessa mikke- 
lin- ja valpurinpäivien välillä! Kovin tärkeänä eivät kappelin isännät 
opettamista pitäneet. Ahlbergin työaika oli 8 kk vuodessa.11

Vuonna 1883 Matti Kivinen erosi kiertokoulunopettajan virasta toimit
tuaan siinä kolmekymmentä vuotta. Seuraajaksi valittiin kolmesta tarjok
kaasta torpparin poika Herman Perämäki myöh. Peränen. Hänen oli ope
tettava vuodessa 3 kk Päntäneellä, 3 kk Hyypässä ja 2 kk Nummijärvellä. 
Päivittäinen opetusaika oli talvella 5 t ja kesällä 6 t päivässä. Oppiaineet 
olivat tavaus, sisäluku, ulkoluku, kirjoitus ja veisuu.12

Jo parin kuukauden kuluttua oli kiertokoulun opettajakysymys jälleen 
puheenaiheena. Palkka oli näihin asti maksettu vaivaisjyvästöstä, mutta 
vuodesta 1884 lähtien 150 mk:n vuosipalkka päätettiin maksaa verova
roista äyrimäärän mukaan. Samalla päätettiin viinaverovaroilla palkata 
kolmaskin lastenopettaja. Virkaan valittiin entinen vt. lukkari J. J. Rosen
lund. Hän kuitenkin kuoli melkein heti, joten hänen työnsä siirrettiin His
kias Ahlbergille. Korvaukseksi työaikaa lisättiin 8 kk:sta 9 kk:een ja palk
ka nostettiin 200 mk:aan. Vasta viiden vuoden päästä 1890 palkattiin kol
manneksi lastenopettajaksi Wilho Högander, Pikku-Ville, jolla oli vaadit
tu kansakoulunopettajan todistus lukutaidosta. Samalla Hiskias Ahlber
gin työaika ja palkka palautettiin entiselleen.13

Kiertokoulun opettajien työnjako muuttui kolmannen opettajan myötä.
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1890-luvulla Hiskias Ahlberg opetti Kauhajoen alapäässä kuudessa pai
kassa 5 viikkoa ja yhdessä 4 viikkoa. Höganderin toimialueena oli pitäjän 
keskiosa, jossa hän opetti kolmessa lahkossa 6 viikkoa ja neljässä 4 viik
koa. Peränen piti koulua pitäjän yläosissa kahdessa lahkossa 6 viikkoa, 
kahdessa viisi ja kolmessa 4 viikkoa. Kaikkien vuosittainen työaika oli 34 
viikkoa. Seurakuntalaisten velvollisuutena oli kyyditä opettaja paikasta 
toiseen sekä antaa koululle ja opettajalle huoneet, valo ja lämpö.14

Vuonna 1899 kiertokoululle hyväksyttiin säännöt, jotka nivelsivät sen 
entistä paremmin kunnan koululaitokseen, sillä kiertokoulua tarvittiin 
vielä kauan kansakouluun valmistavana kouluna. Uuden vuosisadan alka
essa kiertokoulun opettajia palkattiinkin lisää niin, että v. 1923 heitä oli 
kaikkiaan kuusi. Mm. Nummijärvi ja Nummikoski saivat oman lasten - 
opettajansa.15

Nummijärvellä pidettyyn kiertokouluun liittyy Kauhajoen kouluhisto
rian surullisin tapahtuma. Toukokuun 23. pnä 1908 lähti 16 nuorta ja yk
si vanhus veneellä Lahdenperästä Majaniemeen kiertokoulun päättäjäi- 
siin. Matkalla vene kaatui, jolloin 14 lasta ja 80-vuotias mummo hukkui
vat. Vain 18-vuotias soutajana ollut Armas Kulmala onnistui kiipeämään 
veneen päälle ja sai pelastetuksi lopulta myös 6-vuotiaan pikkuveljensä 
Arvon.16

Kiertokoulun opettajien rinnalla toimi Kauhajoella vuosisadan vaihteen 
molemmin puolin useita yksityisiä, innokkaita lastenopettajia, jotka eri
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puolilla pitäjää pientä korvausta vastaan opettivat lukemista ja kirjoitta
misen alkeita. Tunnetuimpia heistä olivat Katri Rantee eli Pikku-Kaisa, 
Amalia Tarkka, Hilma Kääly ja Albertiina Yrttimaa, joka opetti lapsia ko
tonaan kolmekymmentä vuotta. Mm. kirkkoherra Lybeckin lapset olivat 
hänen oppilainaan. "Yrttimaan Alppu" asui halvaantuneena Panttilan ta
kana pienessä mökissä. Hän oli sairaudestaan huolimatta säilyttänyt iloi
sen luonteen ja avoimen mielen. Nummijärvellä pitivät kotikoulua vuosi
sadan lopulla Jaakko Kulmala ja Nestori Nummijärvi, joka oli Kauhajoen 
kansakoulun ensimmäisiä päästötodistuksen saaneita oppilaita.17

Samoihin aikoihin kiertokoulun kanssa aloiteltiin myös sunnuntai- eli 
pyhäkoulujen toimintaa. Ensimmäiset maininnat niistä ovat rovastintar- 
kastuksen pöytäkirjassa vuodelta 1847. Sunnuntaikoulujen tarkoitus oli 
tarjota jatkuvaa harjoitusta hankitun lukutaidon ylläpitämiseksi, koska 
vaivalloisesti hankittu taito rappeutui helposti. Sunnuntaikoulua kävivät 
kuitenkin lähinnä juuri rippikoulunsa päättäneet tai lisäopetusta tarvitse
vat "laiskat lukijat” , kuten piispantarkastuksessa v. 1852 asia ilmaistiin. 
Opetuksessa kerrottiin käytettävän hienolta kuulostavaa Bell—Lancaster 
-metodia.18

Vuonna 1858 kappalainen Samuel Hellgren järjesti sunnuntaikoulun jo
ka kinkerikuntaan, mutta kustannuksia niistä ei saanut tulla. Vapaaehtoi
siksi opettajiksi saatiin kaikkiin kinkerikuntiin yhteensä 16 talollista ja 
torpparia, joukossa mm. viisi seksmannia ja kirkkoväärti. Silti pyhäkou
lut eivät tahtoneet juurtua, sillä v. 1882 kirkonkokous teki uuden päätök
sen niiden perustamisesta. Jokaiseen kinkerikuntaan oli saatava vähin
tään yksi pyhäkoulu, minkä lisäksi Hangaskylä, Ohmerojärvi, Luomanky- 
lä, Lylysalo ja Nummikoski tarvitsivat omat koulunsa. Talven kinkerikier- 
roksella perustettiinkin kaikkiaan 34 pyhäkoulua sekä valittiin niille 
opettajat ja pitopaikat.19

Vajaan kymmenen vuoden kuluttua pyhäkoulujen toiminta oli kuiten
kin jo sammunut, koskapa kirkkoneuvosto teki 1891 uuden päätöksen nii
den aloittamisesta. Pyhäkoulujen tuli kokoontua kesäsunnuntaisin touko
kuun alusta mikkeliin ja talvella vähintään kerran kuukaudessa kaikissa 
kinkerikunnissa ja "torpparikylissä” . Oppisisällöksi sovittiin tavaus, sisä- 
luku, katekismuksen ulkoluku ja lasten Raamattu. Lisäksi "veisuulla ja 
rukouksella aloitetaan ja lopetetaan” . Kysymyksessä oli siis lasten al
keisopetus. Opettajista oli tahtonut olla koko ajan puutetta, ja syynä 
siihen pidettiin sitä, ettei pyhäkoulunopettajille maksettu palkkaa. Kirk
koneuvosto päättikin nyt, että "Raamatunselityksillä kerran vuodessa” 
kootaan vapaaehtoinen lahja pyhäkoulunopettajien palkkaamiseksi. Li
säksi pyrittiin saamaan kunnalta avustusta. Palkkaa tulisi maksaa aina
kin 50 p kerralta; khra Lybeckin mielestä markkakaan ei olisi ollut lii
kaa.20 Tämän jälkeen pyhäkoulu vähitellen vakiintui osaksi kirkon lapsi- 
ja nuorisotyötä.
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Luku- ja kirjoitustaito

Kirkon ylläpitämän lukkarikoulun, rippikoulun, kinkerien, kiertokoulun 
ja pyhäkoulun tulokset tutkittiin vuosittain kinkereillä. Lääninrovasti ja 
piispa antoivat lisäksi omat tarkastuslausuntonsa. Arkkipiispa Bergenhei- 
min arvio v. 1852 kauhajokelaisten, kuten koko Ilmajoenkin, lukutaidosta 
oli vielä kehnonlainen. Vanhojen miesten tavaamistaito oli huono, naisten 
auttava. Sisälukua miehet hallitsivat auttavasti, naiset täysin tyydyttäväs
ti, ulkoluvussa miehet olivat auttavia, naiset tuskin tyydyttäviä. Ymmär
täminen oli molemmilla "yksinkertaista” . Nuoret 12 vuotta täyttäneet, 
mutta ripillä käymättömät pojat arvioitiin heikoiksi, tytöt olivat tavauk- 
sessa auttavia, mutta sisä- ja ulkoluvussa tyydyttäviä. Rippikoulun käy
neiden poikien lukutaito oli tavauksessa heikko, sisäluvussa tyydyttävä ja 
ulkoluvussa auttava. Tyttöjen taidot olivat auttavia ja tyydyttäviä; ym
märtäminen oli molemmilla "ahdas” .21

Arkkipiispan käynnin jälkeen kauhajokelaisten lukuopetusta tehostet
tiin, ja tulokset ovat luettavissa kinkeripöytäkirjoista:

T a u lu k k o  77. K a u h a jo k e la is t e n  lu k u ta ito  k in k e r ip ö y tä k ir jo j e n  m u k a a n

Sisäluku
— kiitettävä tai hyvä
— tyydyttävä tai auttava
— huono
— keskiarvo (maksimi 5) 
Ulkoluku
— kiitettävä tai hyvä
— tyydyttävä tai auttava
— huono
— keskiarvo (maksimi 5)

1868 1878 1884

43 % 36 % 28 %
50 % 60 % 67 %
7 % 4 % 5 %

3,2 3,2 2,9

33 % 34 % 21 %
59 % 62 % 74 %
8 % 4 % 5 %
3 3,1 2,6

Lähde: KKiA II Cg 1 kinkeriptk. 1868, 1878 ja 1884.

Vuonna 1868 kinkereillä kuulusteltiin 1 375 henkilön lukutaito. Keskiar
vot 3,2 ja 3 osoittavat lukemisen sujuneen kohtalaisen hyvin, sillä paras 
arvosana oli 5. Kinkerikuntien väliset erot olivat pieniä, eivätkä syrjäky
lät olleet juuri rintakyliä heikompia. Paras keskiarvo sisäluvussa 3,4 oli 
Haikolan, Vakkurin, Nummijärven ja Aron kinkerikunnissa, Möykyssä pe
räti 4, mutta siellä oli vain 14 kuulusteltua. Heikoin sisälukutaito 2,9 oli 
Harjan kinkerikunnassa. Ulkoluvussa parhaat keskiarvot olivat Möykyssä
3,5 ja Ikkeläjärvellä 3,3, heikoin Nummijärvellä 2,6.22

Vuosien 1878 ja 1884 kinkeripöytäkirjojen mukaan hyvät lukijat olivat 
vähenemässä. Muutos johtunee kuitenkin pikemmin arvostelijoiden vaih
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tumisesta ja arvosteluperusteiden muuttumisesta kuin lukutaidon heikke
nemisestä.

Kirjataitojen kehitystä seurattiin tarkoin, sillä vuodesta 1880 alkaen 
merkittiin luku- ja kirjoitustaito myös väkilukutauluihin. Tilasto osoittaa, 
että kirkollinen kansanopetus kaikkine puutteineenkin oli tuottanut tulos
ta.

T a u lu k k o  78. K a u h a jo k e la is t e n  lu k u -  ja  k ir jo i tu s ta i to  1880

Suomenkielisiä: Ruotsinkie
miehiä naisia lisiä

Luku- ja kirjoi-
tustaitoisia 61 13 48
Vain lukutaitoisia 2471 2778 26
Yli 10-vuotiaita 
lukutaidottomia 46 16 1
Alaikäisiä luku
taidottomia 2307 22
Asukkaita yhteensä 7789, joista ruotsinkielisiä 97

Lähde: KKiA IIDg 2 väkilukutaulu 1880.

H e r r a -K u lm a la n  ta lo  ja  v ä k i  N u m m ijä r v e llä  n. v . 1915 . K ir ja  k ä d e s s ä  o l e 
v a  isä n tä  to im i m m . la s te n o p e t ta ja n a . V a lo k . A . N ie m is tö . K e i j o  J a a k o la n  
k o k .
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Kansakoulun tehdessä vasta tuloaan Kauhajoelle oli lukutaito jo yleinen; 
täysin lukutaidottomia yli 10-vuotiaita oli vain 63. Kirjoitustaito sitä vas
toin oli edelleenkin melko harvinainen, sillä se ei vieläkään kuulunut kir
kollisen opetuksen tavoitteisiin. Luku- ja kirjoitustaidon ero osoittaakin 
selvästi, miten suuri merkitys tavoitteellisella opetuksella oli. Ilman joh
donmukaista työtä ja tinkimättömiä vaatimuksia tuskin olisi saavutettu 
lukutaidossa esitetyn kaltaisia tuloksia.

Vuosisadan parin viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoitustaitoon 
alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Sen opetteleminen otettiin sekä 
kiertokoulun että sunnuntaikoulujen ohjelmaan. Tuloksia oli nopeasti 
nähtävissä. Kun v. 1880 vain 74 suomenkielistä kauhajokelaista osasi kir
joittaa, oli vastaava luku kymmenen vuotta myöhemmin v. 1890 kasvanut 
655:ksi. Kansakoulu ei tuolloin vielä ollut ehtinyt paljon vaikuttaa. Kai
ken kansan omaisuus kirjoitustaidosta tuli kuitenkin vasta kansakoulun 
yleistymisen myötä.

Kansakoulu

Kauhajoen koululaitoksesta on ilmestynyt v. 1982 lisensiaatti Heikki Nur
melan kirjoittama historia.1 Siksi tässä esityksessä tyydytään vain aivan 
pääpiirteittäiseen katsaukseen Kauhajoen kansakoulujen ja kirjaston vai
heista.

Kauhajoelle "kaivattiin” kansakoulua ensimmäisen kerran kappeliko- 
kouksessa v. 1857, kun kappeli haluttiin erottaa Ilmajoesta omaksi seura
kunnaksi. Samalla Kauhajoelle yritettiin saada kolme papin virkaa, joi
den hoitajista yhden olisi pitänyt olla myös kansakoulunopettaja. Koulu- 
huoneetkin luvattiin rakentaa, sillä seurakuntalaiset "tuntevat suurta 
kansakoulun tarvetta".2 Kauhajokelaisten koko Etelä-Pohjanmaallakin 
harvinaisen varhainen kouluinnostus laimeni kuitenkin nopeasti, eikä pa
rin vuoden päästä edes kiertokouluille saatu kiinteitä toimipaikkoja. Al
kuinnostus lieneekin tähdännyt ensisijaisesti kolmannen papin saamiseen 
eikä niinkään kansakoulun perustamiseen.3

Kesti vielä viisitoista vuotta, ennen kuin kauhajokelaiset ryhtyivät tosis
saan puuhaamaan kansakoulua. Vuodesta 1874 lähtien kartutettiin kansa
koulun perustamiskassaa viinaverorahoilla, ja keisari Aleksanteri II:n 25- 
vuotishallitsijajuhlan (1880) kunniaksi syntyi jo 170 mk:n stipendirahasto
kin. Silti mielipiteet kypsyivät vain hitaasti koulun eduksi: isännät pelkä
sivät rahan menoa ja verojen nousua. Paljon helpompi oli v. 1872 löyhdyt- 
tää kukkaronnyörejä 2 p äyriltä Helsingin Suomalaisen normaalikoulun 
perustamiseksi.4
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Kouluhanke edistyi ratkaisevasti vasta, kun tilanomistaja Carl Wilhelm 
von Schantz lahjoitti Anin pellon "ikuisiksi ajoiksi” kansakoulun paikak
si joulukuussa 1880. Lisämaata saatiin Kokon talojen isänniltä. Samassa 
kuntakokouksessa valittiin koulun johtokunta, jonka itseoikeutetuksi pu
heenjohtajaksi C. W. von Schantz tuli. Talolliset velvoitettiin hankkimaan 
rakennushirret, muuten piti pärjätä kansakoulukassaan kertyneillä varoil
la.5

Opettajan palkkaukseen haettiin jo syksyllä 1881 valtionapua 600 mk; 
kunta itse lupasi 400 mk maksettavaksi vuosineljänneksittäin. Lisäksi 
palkkaetuihin kuului laidun lehmälle ja 10 leiviskää heiniä manttaalilta.6 
Papiston ja eräiden muiden sitkeästi ajama kouluhanke oli vihdoin toteu
tumassa.

Koulun rakennustyöt edistyivät ripeästi. Tilaa varattiin myös pitäjän 
yhteiseen käyttöön, kun tyttökoululle suunniteltu luokkahuone jäisi tois
taiseksi pitäjäntuvaksi. Jo keväällä 1882 voitiin tehdä päätös "ylhäisem- 
män kansakoulun” toiminnan aloittamisesta 1. syyskuuta 1882. Johtokun
nassa istuivat tuolloin pastori C. O. Kraft, herra C. W. von Schantz, luk
kari E. J. Valdeman, talollinen Juha Ikkelä ja talollinen Joosef Haikola se
kä kunnankirjuri Matti Kivinen. Ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Juho 
Hannelin (myöh. Laine), jonka vaimo opetti tyttöjen käsitöitä. Syyskuun 
11. pnä 1882 aloitti koulunsa 60 oppilasta.7

Koulun vihkiäiset pidettiin seuraavana talvena. Koulu koristeltiin juh
lia varten köynnöksin, ja peräseinälle asetettiin valolyhty, jossa luki: "VA
LUA KANSALLE” . Ohjelmaan kuuluvissa puheissa kosketeltiin kansa
koulun tarpeellisuutta ja sivistyksen rikkautta, laulettiin ja soitettiin. Oh
jelman päätyttyä juhla jatkui yleisellä ilonpidolla ja tarjoilulla, jonka 
tuotto piti käyttää kirjaston perustamiseksi. "Tyytinkiä” myytiin kohtuu
hintaan ja kauppa kävi, tunnelma nousi — joillakin säätyrajat ylittäväksi. 
Muuan kunnioitettu arvohenkilö innostui pitämään muutamalle rahvaan- 
miehelle puhettakin:

Sine on hyvä mies kun sine ymmärte laitta yx kansakoulu eikä sine 
on aina herrkepe, nyt sinu oppi niin puhu, että vitzi kulia ja nähdä 
sun tyttäres ette se osa käyttä dame ja sun poika kun yx kavaljeeri. 
— Kippis sine Some mies.

"Valua” oli valunut kansalle. Muuan räätäli alkoi käydä hankalaksi, ja 
hänet oli suljettava eteisen komeroon, jonne unohtui lukittujen ovien 
taakse, kun juhlat vihdoin loppuivat. Vapaus koitti vasta rikotun ikkunan 
kautta.8

"Kauhajoen ylhäisempi kansakoulu” jäi kunnan ainoaksi kouluksi koko 
1880-luvun ajaksi. Vasta seuraavalla vuosikymmenellä kouluja perustet
tiin lisää. Aron—Harjan koulu Turjankylässä aloitti toimintansa 1891, sa
moin Teevahaisen koulu Hyypässä. Päntäne sai omansa 1894. Piirijakoase- 
tuksen toteutuksen myötä Kauhajoen koulut lisääntyivät 1900-luvun
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M a r tt i la n  ja  L e h t is e n  la p sia  v. 1899 . S e is o m a ss a  S v e n  A a to s  M a r ttila , 
S a n n i M a r ia  M a r ttila , A l f r e d  L e h t in e n , H ild a  E lis a b e t  M a r ttila , M a tt i  
M a rttila , A lm a  M a r ttila , V ä in ö  S a lo m o n  M a r tti la  ja  H ild a  S u sa n n a  L e h t i 
n en . H e ik k i  M a r tt i la n  k o k .

alkuvuosina viidellä, kun Koskenkylä (1908), Hangaskylä (1909), Perä- 
Hyyppä (1909), Kokonkylä (1914) ja Ikkeläjärvi (1915) saivat omat kylä
koulunsa. Ennen oppivelvollisuuslakia perustettiin vielä v. 1918 Kiviluo- 
man, Pukkilan, Uuron, Nummijärven ja Nummikosken koulut. Luomanky- 
lä ja Harjankylä saivat koulunsa seuraavana vuonna ja Aronkylä 1920. 
Koulujen perustamisen taustalla oli jatkuvasti kasvava paine oman kylä
koulun saamiseksi. Vuonna 1917 uusittu piirijako teki uusien koulujen pe
rustamisen ja kyläläisten haaveiden toteuttamisen mahdolliseksi. Asenteet 
olivat muuttuneet täydellisesti 1870-luvun ajoista: jokaiseen kylään halut
tiin koulu.9

Ennen oppivelvollisuuslakia v. 1920 Kauhajoella oli toiminnassa yhteen
sä 17 kansakoulua. Kouluverkosto kattoi koko kunnan laidasta laitaan; 
silti moni koulupiiri kaipasi vielä omaansa.
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Kirjasto

Eteläpohjalaisten ylioppilaiden keräysvaroilla hankkima 28 niteen pikku - 
kirjasto aloitti toimintansa Kauhajoella v. 1851. Kirjastoa puuhasi paik
kakunnalle innokkaimmin kirkonisäntä Matti Hautaniemi. Ennen Kauha
jokea oli samalla tavalla hankittu kirjastot vain Isollejoelle ja Teuvalle v. 
1849 sekä 1850 Isoonkyröön.1

Kauhajoen ensimmäinen kirjasto jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Uuden 
kirjaston perusti varapastori Samuel Hellgren lastenopettaja Matti Kivi
sen myötävaikutuksella v. 1860. Lahjoitusvaroja saatiin 60 ruplaa, joilla han
kittiin 156 kirjaa. Kirjastoa kartutettiin vähitellen niin, että v. 1875 se käsitti 
280 nidettä. Mm. professori Yrjö Koskinen lahjoitti kirjastolle 15 nidosta.

Ensimmäisenä kirjastonhoitajana toimi räätäli Emil Högander ja hänen 
jälkeensä pastori Hellgrenin sisaret. Väkkäri Wilhelm Högander hoiti kir
jastoa useita vuosia, kunnes sen v. 1874 otti hoitoonsa kanttori E. J. Val- 
deman. Kirjaston käyttö oli ensimmäisinä vuosina vähäistä, kuten Sano
mia Turusta -lehden maakuntauutisesta 1862 käy ilmi: "Lainakirjasto 
tänne saatiin mennä vuonna vaan ei täällä paljon lueta, ne ovat laiskoja 
lukemaan. Ei nuorukaiset ollenkaan viitti kirjoja lainata vaan viettävät 
tärkeemmin aikansa viina-päissä korttipöydän ympärillä” . Vuonna 1874 
lainattiin yhteensä 160 nidettä. Kirjastoa rahoitettiin satunnaisilla lahjoi
tuksilla ja kolehdeilla.2

Kyläkirjastoja alkoi ilmestyä eri puolille Kauhajokea 1870-luvulta läh
tien. Ensimmäinen perustettiin Maunu Huhtakankaan ja Matti Kivisen 
aloitteesta Perä-Hyyppään v. 1876. Kymmenen vuotta myöhemmin saivat 
Aronkylä ja Harjankylä yhteisen kirjaston, jonka hoitajaksi kunta määrä
si talollinen Otto Marttilan. Vuonna 1891 toimivat kirjastot myös Havu- 
sessa ja Päntäneellä. Hangaskylään, Hyyppään ja Nummikoskelle perus
tettiin kyläkirjastot v. 1896. Vuosisadan lopulla Kauhajoella olikin kir
konkylän kirjaston lisäksi seitsemän muuta kirjastoa.

Kirjastojen rahoitus oli edelleen satunnaisten lahjoitusten ja keräysten 
varassa. Kunta myönsi vain silloin tällöin avustuksia viinaverovaroista. 
Kirjastot pysyivätkin pieninä 100—300 niteen kokoelmina, joiden hoito ja 
kartuttaminen olivat täysin kunkin kylän kirjallisuuden harrastajien va
rassa. Niinpä kirkonkylän kirjasto oli 1890-luvulla niin pahasti retuperäl
lä, että sen rippeetkin siirrettiin Hirvelän liiteriin.3

Sortovuosina kirjastot olivat ahtaalla, mutta samalla niitä opittiin myös 
arvostamaan enemmän. Vuonna 1907 kunta ottikin Suomalaisuuden liiton 
kehotuksesta vastuun kirjastojen hoidosta ja kunnosta. Viinaverovaroista 
päätettiin maksaa 50 mk vuodessa kaikille kahdeksalle kirjastolle sekä 
vuodesta 1909 lähtien myös Kainaston kirjastolle. Vanhin kirjastokin kai
vettiin taas Hirvelän liiteristä esille.4 Entistä myönteisemmästä suhtautumises
ta huolimatta kirjaston kehitys oli hidasta vielä seuraavat kymmenen vuotta.

681



Oppikoulusivistys

Vaasan koululaiset

Kauhajokelaisten korkeamman koulusivistyksen etsiminen suuntautui 
1800-luvulla edelleenkin Vaasaan, jossa toimi triviaalikoulu ja myöhem
min lukio. Yli-Knuuttilasta lähti 1815 triviaalikouluun maaviskaali Ja
kob Inbergin poika Herman Magnus (s. 6.3.1803), joka näin seurasi isän
sä jälkiä. Herman Inberg opiskeli ylioppilaaksi tultuaan Turussa ja val
mistui papiksi. Hän toimi eri pappisviroissa useissa Pohjanmaan seura
kunnissa ja kuoli Kalajoen kirkkoherrana v. 1866.1

Kristian Sandbäck (s. 2.1.1809), Kauhajoen samannimisen kappalaisen 
poika, aloitti opinnot Vaasan triviaalikoulussa 15-vuotiaana v. 1824. Hän 
kirjoittautui ensimmäisenä kauhajokelaisena Helsingin yliopistoon 
1.10.1829 ja suoritti siellä filosofian kandidaatin tutkinnon. Elämäntyön
sä hän teki Kristiinankaupungin ja Sundin pitäjän Skarparsin ala-alkeis
koulujen rehtorina.2

Suuren koulutusurahan suoritti Knuuttilasta käsin Berndt Ludvig von 
Schantz, joka pani koulutielle Vaasaan kolme poikaa. Näistä vanhin Axel 
Wilhelm (s. 21.3.1814) kävi triviaalikoulua v. 1824—31 ja aloitti sen jäl
keen opintonsa Helsingin yliopistossa. Sairaalloisuutensa vuoksi hän kui
tenkin luopui akateemisesta urasta ja palasi viljelemään Yli-Knuuttilaa. 
Carl Eberhard von Schantz (s. 20.12.1816) antautui upseerin uralle ja ko
hosi kenraalimajuriksi. Viimeiset vuotensa hän toimi postitarkastajana 
Turussa, jossa hirttäytyi v. 1878. Nuorin veli Erik Ludvig von Schantz (s. 
8.6.1819) lähti merille ja purjehti ympäri maapalloa kauppalaivan kaptee
nina.3

von Schantzin pojat olivat viimeisiä, jotka Kauhajoelta kävivät vanhaa 
triviaalikoulua. 1840-luvulla keskiajalta periytynyt latinakoulu jäi histo
riaan. Tilalle tuli yläalkeiskoulu ja lukio. Vaasan ruotsinkieliseen lu
kioon lähti v. 1840—1872 Kauhajoelta vain kolme poikaa: Carl Rudolf 
Carlenius, Fredrik Leopold Ollonqvist ja Fredrik Alarik Ottelin. Carlenius 
oli Kauhajoen lukkarin poika, joka ylioppilaaksi tultuaan opiskeli teo
logiaa Helsingissä, mutta ryhtyi myöhemmin maanviljelijäksi. Hän aloit
ti uransa Ala-Knuuttilan isäntänä v. 1854, mutta siirtyi kymmenen vuo
den kuluttua Petolahdelle ja sieltä edelleen Alavudelle. Ollonqvistista tuli 
ruukinkirjuri Isonkyrön Orisbergiin.4

Vaasan lyseo perustettiin v. 1880. Koulu toimi ensin yksityislyseona 
1880—84, sitten alkeiskouluna ja yksityislyseona sekä vuodesta 1892 val
tion lyseona.5 Näihin oppilaitoksiin pantiin Kauhajoelta edelleenkin pää
asiassa vain säätyläisten lapsia. Joukkoon sopi vain muutama talollisen ja 
torpparin poika. Heistä ensimmäinen oli Juho Jaakko Korkeamäki (s. 
24.6.1861), lähes 20-vuotias torpparin poika. Juho viihtyi kuitenkin kou-
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lussa vain vuoden, sillä jo 1881 hän meni naimisiin ja lähti myöhemmin 
1899 Amerikkaan.6

Talollisen poika Juho Antti Ikkelä (s. 30.8.1870) kävi ensin Kauhajoella 
kansakoulua ja sitten kuusi vuotta Vaasan lyseota v. 1885—91. Juho Antti 
sai venäjän kielessä ehdot, jotka hän suorittikin, mutta ei kuitenkaan jat
kanut enää koulunkäyntiään, vaan siirtyi ensin liikealalle ja myöhem
min Marttilan isännäksi. Lisäksi hän oli mukana monissa yhteisissä rien
noissa mm. kunnalliselämässä.7

Ala-Knuuttilasta lähti pariksi vuodeksi 1887—89 yläalkeiskouluun Karl 
Johan Borg (s. 6.3.1876). Hän toimi myöhemmin tilanhoitajana Virroilla. 
Kaksi vuotta Vaasan alkeiskoulua v. 1888—90 kävi myös torpparin poika 
Filip Korpi (s. 10.12.1872). Koulunsa lopetettuaan hän jatkoi opintojaan 
Jyväskylän seminaarissa. Valmistuttuaan hän toimi opettajana Päntäneen 
kansakoulussa v. 1896—99. Filip Korpi kuoli v. 1899.8

Kauhajoen säätyläiset lähettivät säännöllisesti poikansa opintielle. 
Kauppias Ernst Johan Ollonqvistin pojat Erik Johan, Arvid Väinö ja Paa
vali Veikko olivat kaikki Vaasan lyseolaisia. Heistä Erik ja Veikko palasi
vat kauppiaiksi Kauhajoelle. Ollonqvistin poikien kanssa samaan aikaan 
oli Vaasan koulussa myös kirkkoherra Lybeckin poika Bertel Edvard, jos
ta tuli myöhemmin merikapteeni. Nimismies Karl Natanael Gyllenbögelil- 
le syntyi Kauhajoella seitsemän poikaa, joista kuusi kävi koulua Vaasas
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sa. Boris Gyllenbögel antautui upseerinuralle, Birger ja Bruno palvelivat 
rautateillä, Walter Leonardista tuli lakimies, Evald Alfons teki elämän
työnsä ulkoministeriön palveluksessa ja Axel Werneristä tuli Suomen kie
len lehtori.9

Kansakouluopettajat liittyivät 1800-luvun lopulla uutena ryhmänä kou
lunkäyntiä arvostavien joukkoon. Kauhajoen kirkonkylän toisen opetta
jan poika Kaarlo Artturi Järvilehto (s. 29.12.1886) pantiin Vaasan lyseoon 
v. 1898. Hän valmistui lakimieheksi ja teki elämäntyönsä mm. hovioikeu
den asessorina Viipurissa. Järvilehdon kanssa samaan aikaan kävi koulua 
talollisen poika Iivari Konrad Turja (s. 9.11.1884), joka toimi myöhemmin 
eri tehtävissä rautateillä. Käsiteltävän ajanjakson viimeinen Vaasan ly
seota käynyt kauhajokelainen oli kauppiaan poika Arvo Jaakko Knuut
tila.10

Vuosina 1809—1918 opiskeli Vaasan triviaalikoulussa, ruotsinkielisessä 
lukiossa ja suomalaisessa lyseossa kaikkiaan 25 kauhajokelaista. Heistä 
vain muutama suoritti ylioppilastutkinnon, monet keskeyttivät opintonsa 
jo parin kolmen vuoden jälkeen.

Muualle kuin Vaasan kouluihin Kauhajoelta lähdettiin ani harvoin. 
Nummijärveläinen torpparin poika Jaakko Kulmala pantiin kuitenkin 
kansakouluun Jalasjärvelle ja edelleen Hämeenlinnan lyseoon. Taloudel
listen vaikeuksien vuoksi Jaakko-poika jätti lyseon neljän luokan jälkeen 
ja toimi sitten mm. kotiopettajana Parkanon pappilassa. Siellä hän oppi 
toimittamaan monenlaisia tehtäviä auttaessaan myös kirkkoherraa. Avioi
duttuaan Jaakko Kulmala palasi takaisin kotitilalleen ja käytti hankkimi
aan taitoja kotiseutunsa parhaaksi pitämällä mm. kotikoulua ja toimimal
la asianajajana naapurikunnissakin.11

Kansakoulun merkitys korkeamman koulusivistyksen pohjana alkoi nä
kyä jo 1800-luvun lopulla. Silti oppikouluun lähtö varsinkin talonpoikais- 
väestön keskuudessa pysyi edelleen harvinaisena. Koulut olivat kaukana. 
Kauhajokelaiset lähtivätkin innokkaina perustamaan Kristiinan yhteis
koulua.

Kristiinan yhteiskoulu

Sanomalehti Suupohjan Kaiun aloitteesta ryhdyttiin kesällä 1904 puuhaa
maan Kristiinaan suomalaista yhteiskoulua. Varojen hankkimiseksi pää
tettiin pitää Suupohjan laulu-, soitto- ja urheilujuhla Kristiinassa juhan
nuksena 1905. Karijoen Ns:lla pidetyssä kokouksessa päätettiin yksimieli
sesti, että Kristiinan koulu on saatava aloittamaan toimintansa jo syksyl
lä 1906.12

Kauhajoen nuorisoseura käsitteli Kristiinan koulun perustamista jo 
1905, mutta innostui hankkeeseen toden teolla vasta vähän myöhemmin, 
silloin sitäkin voimallisemmin. Nuorisoseura avusti taloudellisesti yhteis
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koulun perustamista ja osallistui vuosittain laulu-, soitto- ja urheilujuh
liin. Vuonna 1907 ja 1913 juhlat pidettiinkin Kauhajoella. Varsinkin jäl
kimmäisen juhlan ohjelma oli monipuolinen ja onnistunut.13 Suupohjan 
laulu-, soitto- ja urheilujuhlien taloudellinen merkitys Kristiinan yhteis
koululle ei liene ollut kovin suuri, mutta kulttuuri- ja ennen kaikkea mai- 
nostilaisuuksina ne olivat vertaansa vailla.

Kauhajokelaiset ottivat Kristiinan yhteiskoulun omakseen. Siitä on sel
vimpänä osoituksena se, että heti ensimmäisenä syksynä 1906 koulun 19 
oppilaasta kahdeksan oli Kauhajoelta. Koulun aloittivat tuolloin Paavo 
Jaakko Huida (s. 1894), Anne Agneta Järvilehto (s. 1893), Toivo Verneri 
Järvilehto (s. 1895), Saima Maria Kokko (s. 1893), Elis Matias Panula (s. 
1892), Anto Herman Ranta-Knuuttila (s. 1892), Hanna Albertina Rinta- 
Koski (s. 1892) ja Emil Yli-Knuuttila, myöh. Rimala (s. 1893). Yhteiskou
luun pääsivät myös tytöt, ja tätä tilaisuutta käytti heti hyväkseen kolme 
kauhajokelaista tyttöä. Muutenkin oppilaat edustivat lähtökohdiltaan en
tistä monipuolisemmin Kauhajoen nuorisoa. Kahdeksasta Kristiinan yh
teiskoulun ensimmäisen lukuvuoden kauhajokelaisesta neljä suoritti kes
kikoulun, ja ainakin Emil Rimala myöhemmin ylioppilastutkinnon Kajaa
nissa.14

Seuraavina vuosina Kristiinan kouluun ei ollut enää samanlaista ryn
täystä. Vuonna 1907 aloitti koulunsa silti neljä kauhajokelaista ja kahte
na seuraavana vuonna viisi kumpanakin. Kristiinan yhteiskoulu oli kui
tenkin jatkuvasti suurissa vaikeuksissa: opettajakunta oli vaihtuvaa, ja si
tä oli liian vähän. Yhteistyö johtokunnan kanssa ei tahtonut onnistua. Op
pilasmäärä pysyi alhaisena, ja moni jätti koulunsa kesken. Kauhajoelta
kaan ei tullut kuin neljä uutta oppilasta v. 1910—1915. Vasta v. 1916, kun 
Kristiinan yhteiskoulu sai uudet toimitilat ja lukion ja koulun mainekin 
oli parantunut, alkoivat kauhajokelaiset taas lähettää lapsiaan sinne. Vuo
sina 1916—18 aloitti Kristiinassa opintonsa 17 kauhajokelaista.15

Kristiinan yhteiskoulun perustaminen paransi merkittävästi kauhajoke
laisten koulunkäyntimahdollisuuksia. Vuosina 1906—1918 aloitti kaikki
aan 43 nuorta oppikoulunsa Kristiinassa. Se on jokseenkin yhtä paljon 
kuin Vaasan kouluja käyneiden määrä 1600-luvulta Kristiinan koulun pe
rustamiseen asti!

Seminaarit

Oppikoulun ohella tarjoutui 1860-luvulta alkaen lahjakkaille nuorille uu
si opintie kansakoulunopettajia valmistavissa seminaareissa. Kauhajoke
laiset käyttivät tätä väylää kuitenkin säästeliäästi, sillä v. 1863—1918 Jy
väskylän seminaarissa suoritti kansakoulunopettajan tutkinnon vain viisi 
ja Rauman seminaarissa kaksi kauhajokelaista. Jyväskylästä valmistuivat 
Iisak Tamminen (s. 20.12.1858) ja Vaasan lyseosta seminaariin siirtynyt
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Filip Korpi sekä Matti Porkkala (s. 25.1.1895), joka teki pitkän päivätyön 
Aron koulun opettajana. Joukon ainut nainen oli Jenny Vilhelmiina Va
lanne, ent. Valdeman (s. 15.5.1879). Hänkin palasi opettajaksi kotipitä- 
jäänsä ja toimi pääasiassa Kosken koulussa. Lisäksi Juho Jaakko Turja (s. 
10.9.1860) suoritti yksityisesti opettajantutkinnon Jyväskylässä v. 1906. 
Rauman seminaarista valmistuivat Juho Frithiof Marttila (s. 17.2.1872) ja 
Juho Emil Harja (s. 9.1.1885), joka toimi sittemmin vuosikymmenet Har
jan koulun opettajana.16

Seminaariin hakeutuneiden kauhajokelaisten määrä on alhainen, sillä 
yleensä seminaarit olivat maaseudun nuorisolle merkittävä koulutusväylä. 
Kauhajoki oli kuitenkin vielä 1800-luvulla liikenteellisesti eristynyt ja 
syrjäinen paikkakunta, jonka talonpoikaisväestöstä vain harvat uhrasivat 
ajatuksiaan koulunkäynnille ja opiskelulle.

Vapaat kulttuuriharrastukset

Musiikki

Heinäkuun 4. päivänä 1808 venäläisen kenraalimajuri von Kniperin jou
kot ryöstivät talollinen Jaakko Iisakinpoika Turjan viulun.1 Muita soitti
mia ei Suomen sodan tuhojen suuressa korvausvaatimusten luettelossa 
mainita. Kovin yleisiä eivät siis mainittavat soittopelit Ruotsin vallan ai
kana olleet. Mutta viuluun ja ilmeisesti sen soittamiseenkin oli jo ehditty 
tutustua.

Viulusta tulikin 1800- ja 1900-luvun alun tärkein soitin lukuisten kau
hajokelaisten pelimannien käsissä. Kansanmusiikki oli pitkään kauhajo
kelaisten ominta musiikkia. Soittajia tarvittiin mm. pidoissa ja erilaisissa 
töihin liittyvissä juhlissa: talkoissa, sadonkorjuujuhlissa, tervahaudan sy- 
tyttäjäisissä jne. Merkittävin osa musiikilla oli kuitenkin häissä; niiden 
ajankohtakin määräytyi paljolti sen mukaan, milloin pelimannit saatiin 
soittamaan. Pelimannit taas tiesivät, missä ja milloin oli muita häitä, niin 
ettei tullut yhteensattumia. Palvelusväen häät ajoitettiin yleisesti syksyyn 
ns. päänpitoviikolle, jolloin juhlia riitti koko viikoksi.

Perimätiedon mukaan viulunsoiton opetti kauhajokelaisille Prinkari tai 
Bringar-niminen vaelteleva pelimanni. Prinkari oli kertomusten mukaan 
salaperäinen mies, joka ei suostunut sanomaan, mistä oli taitonsa oppi
nut. Aikansa Kauhajoella soiteltuaan hän hävisi koko Etelä-Pohjanmaalta 
yhtä salaperäisesti kuin oli tullutkin. Vain soittotaito jäi perinnöksi.

Varhaisimpia tunnettuja pelimanneja Kauhajoella olivat 1800-luvun al
kupuoliskolla vaikuttaneet Kaappo Matinp. Panula, Salomon Mäki-Aro ja
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Herman Myllylä sekä Korsnäsistä muuttanut räätäli Samuel Wallenberg. 
Vuosisadan jälkipuoliskon taitajia oli mm. Joakim Havunen, joka erään 
tappelun vuoksi joutui linnaan. Perimätiedon mukaan hän sai vankilan 
verstaalla viulun käsiinsä ja alkoi soittaa, jolloin vankilanjohtaja ihastui 
niin, että järjesti hänelle armahduksen. Vapauduttuaan Joakim Havunen 
isännöi Keski-Havusessa, mutta muutti sitten Keski-Knuuttilan torppa
riksi ja lähti v. 1893 Amerikkaan.2

Kansanmusiikin kukoistavin kausi osui 1860—1880-luvulle, jolloin suu
ret häät olivat suosiossa. Tunnettuja soittajia olivat Joakim Havusen li
säksi mm. Jaakko Ruostelammi Lamminmaasta, Sameli Puska Päntäneel- 
tä, Sameli Parkkari Ikkeläjärveltä ja Matti Kauhajärvi. Kaikki olivat syn
tyneet 1840-luvulla. Heidän musiikkinsa tallensi pyssyseppä Antero Haa
panen, monipuolinen ja taitava mestaripelimanni. Haapanen puolestaan 
opetti taitonsa nuoremmilleen.3

Vuosisadan vaihteen tunnettuja soittajia olivat Haapasen lisäksi Alfred 
Niemistö sekä Kauhajoelle muuttaneet Fredrik Simon ja S. Emil Risku. 
Varsinkin S. Emil Riskun (s. 12.6.1880 Karvialla, k. 30.8.1970 Kauhajoel
la) maine ulottui laajalle. Hän osallistui kaikkeen Kauhajoen musiikkielä
mään ja soitti viulun ohella myös kaksirivistä harmonikkaa sekä sävelsi 
kolmattasataa kappaletta. Soittokilpailuissa S. Emil Risku saavutti neljä 
Suomen mestaruutta ja lukuisia muita palkintoja. Hänen soittaminaan on 
tallennettu ja nauhoitettu suuri määrä erilaista kansanmusiikkia.4

Klarinetti kuului vanhastaan viulun rinnalla kauhajokelaiseen kansan
musiikkiin. Sen soittajista oli tunnetuin Herman Ollilla, mutta yleensä 
kaikki parhaat viulupelimannit hallitsivat myös puhaltimien soiton.5 Kla
rinetti oli vanha sotilassoitin, joka tuli tunnetuksi ruotusotilaiden muka
na. 1880-luvulla yleistyi Amerikan siirtolaisuuden myötä yksirivinen hai
tari. Sen soittajista arvostettiin entinen räätäli Jaakko Wallenbergia.6

Kansakoulun, nuorisoseuran ja muiden edistysseurojen mukana tuli 
Kauhajoelle myös klassinen musiikki, orkesterit ja kuorot. Vanhin tunnet
tu kuoroesitys kuultiin v. 1882, jolloin kirkonkylän herrasväki lauloi ra
haa kansakoulun harmonirahastoon. Opettaja K. Fredrik Järvilehto perus
ti ensimmäisen sekakuoron 1886. Tämän jälkeen syntyi mm. Kauhajoen 
nuorisoseuran ja raittiusyhdistysten piirissä useita kuoroja ja lauluyhtyei
tä. Kuoro- ja musiikkitoiminnan kohokohtia olivat kymmenen vuoden 
ajan 1905—1914 Suupohjan laulu-, soitto- ja urheilujuhlat, joihin kauha
jokelaiset osallistuivat suurin joukoin ja joissa heillä oli monipuolinen oh
jelmisto. Vuosisadan alun monet kuorot jäivät kuitenkin lyhytikäisiksi. 
Ne koottiin, kun kuoroa tarvittiin, ja suurimman innostuksen laannuttua 
ne hajosivat, kunnes koottiin taas uudelleen. Kuorojen paras aika oli vielä 
edessäpäin.7

Kauhajoen nuorisoseurassa syntyi v. 1898 myös Kauhajoen vanhin tor
visoittokunta, joka esiintyi lähes samassa kokoonpanossa useita vuosia. 
Nuorisoseuran muusta musiikista huolehtivat Riskun veljekset viuluilla ja 
Iivari Aro kanteleella. Vuoden 1907 tienoilla joukkoon liittyivät Eelis Pa-
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nula ja Ludvig Peltonen. Mainittuna vuonna Kauhajoen nuorisoseuralla 
vieraili unkarilainen taitelija Josef Kudurek opettamassa viulunsoiton sa
laisuuksia. Oppilaana oli mm. Eelis Panula, joka myöhemmin jatkoi opin
tojaan musiikkiopistossa. Ennen vapaussotaa Panula soitteli häissä ja 
muissa juhlissa eri puolilla maakuntaa. Kauhajoen herrasväen elokuisissa 
"maljanterijuhlissa” tanssittiin mm. padespagnea, mignonea ja vengerk- 
kaa.8

Kauhajoen nuorisoseuran soittajat muodostivat 1920 perustetun Kauha
joen Orkesterin ydinjoukon. Eelis Panulan johtama orkesteri saavutti ai
kanaan maaseudun oloissa harvinaisen korkean tason.

Näyttämö- ja kuvataide

Kauhajoella ei liene 1900-luvun alussa ollut ainuttakaan itseään kunnioit
tavaa seuraa, yhdistystä tai järjestöä, jossa ei olisi ainakin kerran pari 
vuodessa esitetty näytelmää. Seuranäyttämötoiminta ulottui nuorisoseu
roista työväenyhdistyksiin ja raittiusyhdistyksistä urheiluseuraan. Usein 
tyydyttiin pienimuotoisiin kuvaelmiin, mutta silloin tällöin valmistettiin
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suuritöisiä koko illankin näytelmiä. Nuorisoseura näytteli mm. Prinsessa 
Ruususen ja Aleksis Kiven Kihlauksen. Vuonna 1908 oli ohjelmistossa vii
si eri näytelmää. Harjan työväenyhdistys esitti Retusen velkojat ja Herrat 
kapakassa -nimiset näytelmät. Urheiluseura Karhu näytteli v. 1916 Perin
töä.9

Näytelmät olivat juhlien ja iltamien keskeisiä ohjelmanumeroita. Taso 
ei liene aina ollut kovin korkea, mutta yhdessä olona ja aatteen julistajina 
ne hyvinkin täyttivät tehtävänsä.

Näyttelemiseen liittyi myös Herman Mauno Sältinin sirkustaiteilijan 
ura. Herman oli syntynyt 4.8.1882 Pukkilankylässä, mistä muutti 8-vuo- 
tiaana Kuja-Kokkoon. Äiti oli Amerikan leski, ja poika pantiin jo pienenä 
naapurien karjapaimeneksi. Paikkakunnalla käynyt sirkusseurue sai Her
manin ja muut pikkupojat innostumaan hypyistä, volteista ja muista sir
kustempuista. Hermanin harjoituskumppanina oli Neva-Kovan iso, suuri- 
sarvinen, musta ja vihainen sonni. Sen sarvissa poika oppi kieppumaan 
niin, että uskaltautui vierailevan sirkusseurueen lavalle ja pääsi sirkuk
seen 14-vuotiaana mukaan. Välillä Sältin oli metsätöissä, mutta liittyi sit
ten taas sirkukseen ja kierteli ympäri Eurooppaa esittämässä "surman- 
ajoa” polkupyörällä, voltteja ja miekan sekä palavien rohtimien nielemistä. 
Myöhemmin hän esiintyi myös opetettujen eläinten, hevosten, koirien ja 
kukonkin kanssa. Aikansa sirkusten vetonaulana vaellettuaan Herman 
Sältin palasi takaisin kotipitäjäänsä. Hän kuoli Kauhajoella 15.12.1953.10

Valokuvaus löysi tiensä Kauhajoelle jo varhain. Hyyppäläinen torppari 
Jaakko Kivelä oli sepäntöidensä myyntimatkoilla tutustunut kameraan ja 
opetellut valokuvauksen. Hän puolestaan opetti kuvaustaidon Alfred Nie-
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mistölle ja Juho Niemelle11, joista kummastakin tuli taitavia valokuvaajia. 
Heitä saavat jälkipolvet kiittää siitä, että Kauhajoelta on säilynyt run
saasti korkealaatuisia valokuvia viime vuosisadan lopulta lähtien. Alfred 
Niemistö kierteli kuvaamassa kautta maakunnan ensin polkupyörällä ja 
vuodesta 1907 lähtien Kauhajoen ensimmäisellä moottoripyörällä. Juho 
Niemi pysytteli enemmän kotioloissa ja liikkui maakunnassa lähinnä vain 
talviaikana.12

Vuonna 1905 Alfred Niemistö ja Juho Niemi ostivat kinematografiko- 
neen, käsin veivattavan elokuvaprojektorin ja neljä viisi rullaa filmiä Ate- 
lier Apollosta Helsingistä. Vuoden pimeimpinä kuukausina kaverukset 
kiersivät esittämässä elokuvia Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan 
seurojentaloilla kuusi vuotta 1905—1911. Esityksistä ilmoitettiin etukä
teen suomen- ja ruotsinkielisissä seinäjulisteissa. Niemistön & Niemen oh
jelmistoon kuuluivat mm. ”Walokuvaaja työssään, Puuri sotaa, Sirkus-tai- 
telia ja Anoppi rakastavien kiusana” . Ohjelma kesti noin puoli tuntia, 
minkä lisäksi Niemistö soitti viulua ja gramofonimusiikkia.

Elokuvailtamat olivat vuosisadan alussa suosittuja, ja varsinkin lapset 
ihastuivat niihin. Joskus vain kävi niin, ettei elokuvakiertueen filmi ollut
kaan lapsille tarkoitettu. Kauhajoen Kunnallistalolla järjestetyssä eloku
vaillassa v. 1913 esitettiin varjokuvia Venäjän hovista ja Rasputinista. Ho- 
vielämän ohella siinä kerrottiin seikkailija Grigori Rasputinin ja keisarin
na Aleksandran suhteesta. Elokuva oli sen verran uskallettu, että tyttä
riensä kanssa "eläviä kuvia” katsomaan tullut Jaakko Ojala totesi tuo
neensa "flikkarievut” väärään paikkaan.13
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Kauhajokelaisten kiinnostus ulottui kaikille kulttuurielämän aloille. Vä- 
himmälle viljelylle jäi kirjallisuus. Siinä kauhajokelaiset tyytyivät tuotta
maan lähinnä vain tilapäislainoja ja seuralehtiä, jotka sellaisinaan ansait
sivat hyvinkin paikkansa. Jonkin verran julkaistiin myös pienimuotoista 
uskonnollista kirjallisuutta ja arkkiveisuja.14 Lähellekään 1700-luvun tai
tajien Kristfrid Gananderin ja Karl Reinin tasoa ei 1800-luvun ja 1900- 
luvun alun kauhajokelainen kirjallisuus kuitenkaan yltänyt.
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Aatteiden aikakausi

Edistysseurat

Nuorisoseurat

Kauhajoen nuorisoseuran perustaminen oli ensimmäisen kerran julkisesti 
esillä v. 1893, kaksitoista vuotta Kauhavan nuorisoyhtiön perustamisen 
jälkeen.1 Puuhamiehenä oli lautamies Antti Hirvelä, joka oli kutsunut asi
asta kiinnostuneita Ala-Mattilan yläsaliin. Kovana raittiusmiehenä tun
nettu Hirvelä ei yrityksistään huolimatta saanut paikalle saapuneita in
nostumaan etupäässä raittiusasiaa ajamaan tarkoitetun nuorisoseuran pe
rustamisesta. Monet pitivät kirjastojen saamista tärkeämpänä, toisten 
mielestä taas ei "kaikkeen kerkiä” . Nuorisoseura jäi ensi yrityksellä pe
rustamatta, mutta jonkinlainen toimikunta valittiin kuitenkin ajatusta ke
hittelemään.

Parin vuoden kypsyttelyn jälkeen Antti Hirvelä kutsui uuden kokouk
sen koolle kirkonkylän kansakoululle 8. syyskuuta 1895. Kutsua noudatti- 
kin suuri nuorisojoukko, jonka innostusta oli Hirvelän lisäksi nostatta
massa Aron-Harjan koulun opettaja B. W. Nykopp (myöh. Rauhamaa). 
Hän selosti nuorisoseuran tarkoitusperiä ja sai niille kokousväen hyväksy
misen. Yksimielisesti päätettiin perustaa Kauhajoen nuorisoseura. Siihen 
liittyi heti paikalla 29 jäsentä. Seuran väliaikaiseksi puheenjohtajaksi va
littiin B. W. Rauhamaa ja sihteeriksi opettaja Johannes Leppänen. Heidän 
lisäkseen tulivat johtokuntaan neidit Lilja Valdeman (Martens), Sigrid 
Valdeman (Lipas) ja Justiina Kokko, emäntä Aleksandra Knuuttila, kant
tori E. J. Valdeman, apteekkari Alexis Rosendahl, lautamies Antti Hirvelä 
ja talollisen poika Jaakko Aro (Aromaa).

Johtokunta kokoontui viikon kuluttua op. Rauhamaan luona Aron-Har- 
jan koululla, joka silloin toimi Latva-Marttilassa. Kokouksessa laadittiin 
sääntöehdotus Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran vahvistettavaksi. Sääntö
jen 1 §:n mukaan Kauhajoen Nuorisoseuran tarkoituksena tuli olemaan 
"uskonnon ja kristillisyyden perusteella, kansallisten ja siveellisten edis- 
tysharrastusten herättäminen ja vireillä pitäminen paikkakunnalla, jota 
aatetta se koettaa toteuttaa Seuran tarkoitukseen soveltuvilla keinoilla, 
niin kuin edistämällä raittiutta, pitämällä esitelmiä ja iltamia sekä erit
täin perustamalla Kauhajoen kyläkuntiin lukuyhdistyksiä, valvomalla ja 
johtamalla niiden toimintaa.”2

Nuorisoseuran tavoitteisiin kuuluivat siis kaikki ne ihanteet, joita Etelä-
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Pohjanmaa vuosisadan lopulla oli tulvillaan ja joiden puolesta Kauhajoel
lakin oli jo useita vuosia viritelty toimintaa. Mutta vasta nyt tulivat kirja
tuiksi tavoitteiksi ja johdonmukaisen työn kohteiksi nuorison sivistysta
son kohottaminen ja terveisiin elämäntapoihin totuttaminen täydennetty
nä myöhemmin sortovuosina aimo annoksella suomalaiskansallista itse
tuntoa.

Kauhajoen Nuorisoseura vuokrasi toimitilaksi Herman Neva-Kokon 
"ylähätuvan” , jossa pidettiin myös seuran huvitoimikunnan järjestämät il
tamat. Ohjelmana oli mm. opettaja Leppäsen puhe ja näytelmä ”Hän ei 
ole mustasukkainen” . Lausuntaa esittivät Anni Blomberg (Pirilä) ja Jaak
ko Aromaa. Näytelmät ja lausunta kuuluivat seuran illanviettoihin aina 
myöhemminkin. Vuosien varrella ehdittiin esittää mm. Kalevala-aiheisia 
kuvaelmia, Kiven Kihlaus, Roinilan talossa, Salmin tyttö, Prinsessa Ruu
sunen, Tuhkimo, Leinon Lalli ja monia, monia muita.

Innostuneen vastaanoton saivat aluksi myös nuorisoseuran perustamat 
kirjastot ja lukutuvat, joita toimi ainakin kirkolla, Harjassa ja Päntäneel- 
lä. Lukutupiin tilattiin mm. Uusi Suometar, Päivälehti kuvaliitteineen, 
Velikulta, Valvoja, Kyläkirjaston kuvalehti ja Kansan Lehti. Alkuinnostus 
laimeni kuitenkin nopeasti, ja vuoden kuluttua lukutuvat "lukijain puut
teessa” lakkautettiin. Myöhemmin lukuharrastus heräteltiin uudelleen 
henkiin paremmalla menestyksellä.

Alusta asti nuorisoseura teki innokkaasti raittiustyötä. Tuloksiin pyrit
tiin mm. perustamalla seuraan täysraittiita varten oma osasto, josta väki
juomiin langenneet erotettiin, kuten muutamille kävi. Raittiustyötä ideoi 
kolmihenkinen työryhmä, jota johti Antti Hirvelä. Seuran tilaisuuksiinsa 
myymät pääsyliput varustettiin iskulauseilla, kuten: "Valoa kansalle” , 
"Siveys ja raittius, ne ovat kansan kaunistus” ja "Poikani, jos pahanjuoni- 
set sinua houkuttelevat niin älä heihin suostu” . Jokaisen nuorisoseuralai- 
sen "pyhin velvollisuus” oli vaikuttaa vallankin häätilaisuuksissa ilmene
vien "hurjien tapain poistamiseksi” . Vuonna 1898 Kauhajoen nuorisoseu
ra yhtyi nuorisoseurojen joukkoanomukseen kieltolain aikaansaamiseksi 
koko valtakunnassa. Seuran omaa tilannetta kuvaa se, että v. 1904 oli 172 
jäsenestä 82 täysraittiita.

Jo nuorisoseuran perustamiskokouksessa päätettiin myös oman lehden 
toimittamisesta. Käsin kirjoitettu Taimi ilmestyi muutaman kerran vuo
dessa, ja sitä luettiin seuran kokouksissa. Musiikkipuolesta vastasi aluksi 
mieskvartetti, jossa opettajat Rauhamaa ja Leppänen lauloivat ensimmäis
tä ja toista tenoria sekä kanttori Valdeman ensimmäistä ja apteekkari Ro- 
sendahl toista bassoa. Kvartetin jatkoksi perustettiin v. 1908 torviseitsik
ko, jota johti apteekkari Rosendal, ja kuoro, jonka johtajana toimi B. W. 
Rauhamaa. Muukin musiikkiharrastus oli vireää. Siitä pitivät huolen Ris- 
kun veljekset viuluineen ja Iivari Aro kanteleineen sekä vuoden 1907 tie
noilta alkaen myös viulistit Eelis Panula ja Ludvig Peltonen.

Kesäjuhlissa oli vuodesta 1902 lähtien urheilukilpailuja mm. pyöräilys
sä, ammunnassa, kuulantyönnössä ja painonnostossa. Ajan aktivistihen-
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gen mukainen voimisteluseura Voima perustettiin nuorisoseuran alaosas
toksi v. 1905. Se toimi kaksi vuotta ja harjoitti pääasiassa sauva- ja va- 
paavoimistelua sekä pyramideja. Harjoituksensa tuloksia Voima esitti 
nuorisoseuran iltamissa ja muissa juhlissa. Yleisurheilussa moniottelut oli
vat etusijalla. Voimistelun ja urheilun avulla nuorisoseura sai mukaan sel
laisiakin nuoria, joita muuten ei olisi seuran tilaisuuksissa näkynyt.

Nuorisoseuran näkyvin toimintamuoto olivat sen järjestämät juhlat. Ke
säjuhlien lisäksi vietettiin Suupohjan alueen yhteisiä laulu- ja urheilujuh
lia, joissa mm. kuorot kilpailivat. Suurmiehet Runeberg ja Snellman sai
vat omat 100-vuotisjuhlansa, samoin Kauhajoen taistelun vuosipäivä 10. 
elokuuta. Juhliin valmistauduttiin huolellisesti. Ohjelman suorittajiksi 
kutsuttiin omien esiintyjien lisäksi soittajia ja laulajia eri puolilta Etelä- 
Pohjanmaata. Suurimmat juhlat, kuten Kauhajoen taistelun 100-vuotis- 
juhla v. 1908 järjestettiin yhdessä muiden Kauhajoella toimineiden yhdis
tysten kanssa. Sortovuosina juhlilla olikin suuri merkitys, sillä niissä voi
tiin näytelmien ja musiikin avulla sanoa sellaistakin, mitä ei uskallettu 
puheissa tai kirjoituksissa tuoda julki. Marraskuun manifestin julkaise
mista juhlittaessa 13.11.1905 hautaushymnin soittaminen toi kuitenkin or
kesterille 80 mk:n sakot. Tunnelmaltaan vaikuttavimpia juhlia olivat toi
sen sortokauden aikana vietetyt Kauhajoen taistelun 100-vuotisjuhlat ja 
v. 1913 pidetyt Suupohjan laulu- ja soittojuhlat. Omien juhlien lisäksi 
nuorisoseuralaiset vierailivat esiintymässä naapuripitäjissäkin. Muuan Ja-
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lasjarvelle vuosisadan alkuvuosina tehty retki päättyi ankaraan tappe
luun, jossa kauhajokelaiset ajoivat "anturamereläiset” pakosalle. Voitto- 
saaliiksi kirjattiin mm. 6 kpl rautaisia riimunvarsia.

Vaikeat poliittiset olot hankaloittivat kaikin tavoin nuorisoseuran toi
mintaa. Kilpailu Suomalaisen kansallisseuran piirissä toimivan Nuijan 
kanssa tuskastutti seuran toimihenkilöitä, eikä jäsenmääräkään lisäänty
nyt toivotulla tavalla. Poliisi puolestaan valvoi tiukasti kaikkia tilaisuuk
sia ompeluseuroja myöten, eikä puheita saanut pitää. Silti seura aina la
mavuoden tai parinkin jälkeen lähti luottavaisena seuraavaan vuoteen.

Seuran pitkäaikainen vireyttä ylläpitävä puuha oli oman talon hankki
minen. C. W. von Schantz lahjoitti v. 1897 tontin Kastelmanssonin puis
tosta, jossa kesäjuhlia oli pidetty aikaisemminkin, v. Schantz lupasi hoi
taa myös rakennusurakan. Työ jäi kuitenkin kesken, minkä vuoksi F. S. 
Risku otti omiin nimiinsä 12 000 mk:n lainan, jonka T. W. Havunen taka
si, ja niin talo voitiin rakentaa valmiiksi. Tontti oli aluksi ahdas, mutta 
Havusen onnistui hankkia siihen "pullodiplomatialla” v. Schantzilta lop
puosa Kastelmanssonin puistoa. Rientola vihittiin käyttöön 2.1.1898 pide
tyssä juhlassa, jossa oli ennen näkemätön yleisömenestys, 300 henkeä. Ta
losta tuli monien tärkeiden ja kauaskantoisten kokousten pitopaikka. 
Rientolassa perustettiin mm. Kauhajoen maamiesseura. Kirkon korjauk
sen aikana 1902 siellä pidettiin jumalanpalvelukset. Rakennusveloista seu
ra selviytyi niin hyvin, että pystyi samaan aikaan auttamaan taloudellises
ti mm. Kristiinan Suomalaista yhteiskoulua, Ilmajoen kansanopistoa ja 
Kauhajoen kuntaa.

Vuonna 1912 Kauhajoen nuorisoseura pitkän pohdinnan jälkeen päätti 
myydä rakkaaksi käyneen Rientolan taloyhtiölle, jonka suurin osakas oli 
Kauhajoen kunta sekä muina nuorisoseura, säästöpankki ja Suomalainen 
seura. Uusi Kunnallistalo kohosi vanhan Rientolan runkoon suurena ja 
mahtavana. Talon vihkiäisiä vietettiin joulukuussa 1913, mistä lähtien se 
on ollut monen yhdistyksen ja seuran toiminnan keskipiste.

Nuorisoseuraa johtivat innokkaat ja taitavat toimihenkilöt. Monet heis
tä olivat mukana vuosikausia, toiset vain lyhyitä aikoja, mutta kaikkia 
seuratoiminta kasvatti. Kauhajoen Nuorisoseuran tehtävissä kouliintuivat 
yhteiskunnan vastuunkantajiksi mm. F. S. Risku, Johannes Leppänen, A.
K. Kaura, Vihtori Kuutti, E. J. Ollonqvist, Eelis Panula, Urho Mattila, Vil
ho Lauttajärvi, Fanny Lindholm, Hulda ja Ulla Yrjänäinen, Laina Kokko 
ja monet muut.

Kauhajoen nuorisoseura levitti nuorisoseura-aatetta alusta alkaen mui
hinkin kyliin. Päntäneelle tehtiin v. 1896 "hyökkäysretki” , josta seurasi, 
että joukko kyläläisiä liittyi nuorisoseuraan. Jo sitä ennen Päntäneen nuo
ria oli kokoontunut Pentilään ja Mäki-Keturiin näytelmäharrastuksiin. 
Valmiiksi saatiin mm. von Numersin näytelmä Pahassa pulassa.3 Varsinai
nen nuorisoseuratoiminta alkoi Päntäneellä v. 1907, jolloin kylään perus
tettiin Kauhajoen Nuorisoseuran alaosasto. Sen toimintaa johti Valde Pa- 
loluoto. Samana vuonna perustettiin alaosasto myös Hyyppään, jossa sitä
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johti Alfred Könnö.
Hyypän alaosasto päätti itsenäistyä jo seuraavana vuonna, koska hyyp- 

päläisten mielestä Kauhajoen Nuorisoseura ei ollut "saanut mitään ai
kaan, vaan päinvastoin vahinkoa saattamalla alapääläisiin tavattoman ko
peuden hengen ja itserakkauden tunteen". Hyypän nuorisoseura toimi en
si perustamisella kymmenen vuotta. Tuona aikana seura ehti hankkia 
mm. oman talon Honkalan, jonka se toiminnan loppuessa luovutti Hyy
pän maamiesseuralle. Päntäneen Nuorisoseura itsenäistyi opettaja Leppä
sen johdolla v. 1910. Yhdessä maamiesseuran kanssa se osti Pyrintölän ta
lon, jota kutsuttiin myös "Pikkupyrintöläksi” . Päntäneen Nuoriseuran toi
minta jatkui keskeytyksettä vuodesta toiseen, vaikka seuran johto ei aina 
ollutkaan tyytyväinen kyläläisten innostukseen. Kauhajoen neljäs nuoriso
seura perustettiin v. 1913 Kainastolle. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana 
toimi asioitsija S. N. Rajala. Toisena toimintavuotenaan seura osti ko
koontumistilaksi entisen kiertokoulutuvan, joka nimettiin Onnelaksi. Heti 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen saivat myös Ikkelä järvi (1919) ja 
Kokko (1920) omat nuorisoseuransa.4
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Raittiusseurat

Kirkon 1860-luvulla aloittama viinanmyynnin ja salakapakoinnin vastus
taminen jatkui kunnan toimenpitein seuraavalla vuosikymmenellä. Tavoit
teena oli ensisijaisesti estää viinakauppa, hävittää salakapakat ja saada 
ihmiset hyväksymään kohtuus alkoholin käytössä. Tuloksena oli mm. kun
nallinen kieltolaki.

Olutkaupan vastustamiseen liittyi myös Kauhajoen ensimmäisen rait- 
tiusseuran perustaminen 23. huhtikuuta 1878. Kristiinalainen oluttehtaili- 
ja P. H. Bäge haki tuolloin oluenmyyntioikeuksia Kauhajoelle. Hänen 
hankkeidensa estämiseksi kappalainen Frans Henrik Hällfors kutsui seu
rakuntalaiset kirkkoon perustamaan raittiusseuraa. "Koska juovuttavien 
aineittein, erittäinki tehtaissa valmistetun oluen liikanainen nautinto on 
ruvennut seurakunnassamme suuressa määrässä tavaksi tulemaan, ja sen 
turmelevaiset vaikutukset aina aika äijältä enämmin ja enämmin ovat tul
leet näkyviin---------- ” , oli aiheellista tehostaa raittiustyötä.

Kauhajoen Raittiuden seura perustettiin yksimielisesti, ja siihen valit
tiin seuraavat jäsenet: maanviljelijä, herra C. W. von Schantz, lukkari E. 
J. Valdeman, kirkkoväärti Herman Hautaniemi, kirjuri Matti Kivinen, jo
ka toimi kokouksen sihteerinä, talolliset Juha Ikkelä, Aapeli Toivakka, Ju
ha Turja, Matti Möykky, Samuel Haikola, Tuomas Walentin Nirva, Iisak
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Havunen ja Herman Piipari sekä torpparit Kaapriel Asumus ja Mikki 
Aker eli Tuisku. Valittujen jäsenten ajateltiin toimivan seuran ja ennen 
muuta kristiinalaisten olutkaupan vastustajien ydinjoukkona. Heidän oli 
"mitä mahdollinen on raittiutta seurakunnassa edesauttaa, poiskieltää it
seltänsä kaiken tehtaissa valmistetun oluen ostamisen ja nauttimisen sekä 
muille tarjoamisen” . Ehdotonta raittiutta ei vaadittu, ja yleisesti tunnet
tua oli, etteivät kaikki seuran jäsenet olleet raittiita. Seuran alkuunpanija 
pastori Hällfors ei itse liittynyt lainkaan seuran jäseneksi.

Valitun joukon lisäksi Raittiuden seuraan saivat liittyä kaikki haluk
kaat. Pöytäkirjan liitteenä olevaan jäsenluetteloon kirjoitettiinkin 128 ni- 
meä, kylittäin, kuten kirkolle sopikin. Lukumääräisesti eniten, 57 jäsentä, 
tuli kirkonkylästä, vähiten eli seitsemän Hyypästä.5

Vajaan viikon kuluttua Raittiuden seuran perustamisesta tuli P. H. Bä- 
gen hakemus oluen myyntioikeuksista uudelleen kuntakokouksen käsitte
lyyn. Raittiusseuran ääni kuului voimakkaana kokouksessa, olihan pasto
ri Hällfors kuntakokouksen esimies ja Matti Kivinen kirjuri. Seurakun
nan nimissä vaadittiin herra Bägea, että hän rehellisenä kansalaisena pe
ruuttaisi hakemuksensa. "Mutta ellei hän sitä tee emme syyttä epäile, että
pakottajana tähän hakemukseen on paljon oman voiton pyyntö---------- .
Eiköhän ole jo kylliksi siinä kun olutkuormanne joka viikko kulkevat 
kunnassamme varustaen maakauppiaitamme tuolla aineella.”6

Bäge ei saanut anomiaan oikeuksia. Raittiuden seura puolestaan oli 
päässyt tärkeimpään tavoitteeseensa: se oli kyennyt estämään kristiina
laisten olutmyymälöiden perustamisen. Tämän jälkeen raittiusseurasta ei 
näy mitään mainintoja. Varsinaista seuratoimintaa ei perustamiskokouk
sen jälkeen liene ollutkaan; tehtävä oli tullut täytetyksi. Kun pastori Häll
fors vielä muutti pois paikkakunnalta, ei Raittiuden seuran toiminnalle 
ollut riittävästi kannustusta ja koko seura unohtui.

Varsinainen raittiusliike, jonka tavoitteena oli täysraittius, tuli tunne
tuksi 1880-luvulla. Sen ensimmäinen edustaja Kauhajoella oli Antero 
Laurunen, joka jo v. 1882 liittyi Vaasan Ehdottoman Raittiuden seuraan. 
Laurunen toimi sittemmin seuran asiamiehenä ja puhujana. Hänen aloit
teestaan perustettiin v. 1885 Vaasan Ehdottoman Raittiuden seuran haa
raosastoksi Kauhajoen Raittiusseura. Sen säännöt olivat samat kuin pää- 
seurallakin ja jäsenmaksu 1 mk. Lisäksi 75 pennillä voi lunastaa Vaasan 
Raittiusseuran rintaneulan. Kauhajoen Raittiusseuraan liittyi lähdes viisi
kymmentä jäsentä, mutta sen toiminta lopahti alkuunsa, kun seuran pe
rustaja Antero Laurunen v. 1886 lähti Amerikkaan. Palattuaan myöhem
min takaisin hän sai todeta, että vain yksi seuran jäsen oli pysynyt raittii
na.7

Järjestyksessä kolmas raittiusseura perustettiin 22. helmikuuta 1891 
Turjan talossa. Raittiusseura "Yrityksessä” oli oma osastonsa täysraittiille 
ja kohtuuden ystäville. Jälkimmäinen määriteltiin sääntöjen 6 §:ssä:
”---------- Kohtuuden osaston jäsen katsotaan sääntöjä rikkoneeksi silloin,
kun hän huomataan liikutetuksi päihdyttäviltä juomilta, sekä jos hän tar-
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joo muille, että he tulevat liikutetuiksi.” Tämänkin seuran toiminta jäi vä
häiseksi ja lyhytikäiseksi. Tavoitteet sen sijaan säilyivät jäsenistön mielis
sä aikaisempaa paremmin.8

Pysyvä, pitkäikäinen ja hengeltään voimakas järjestäytyminen raittiu
den edistämiseksi alkoi, kun B. W. Rauhamaa 24. maaliskuuta 1896 perus
ti Turjan kansakouluun Toivonliiton. Jokainen oppilas hankki pienen vi
hon, johon kirjoitti raittiuslupauksen. Kaikki 44 toivonliittolaista allekir
joittivat jokaisen vihon. Itse lupaus kuului: ”Me allekirjoittaneet olemme 
tänään vapaasta tahdostamme tehneet keskenämme liiton, ettemme mil
loinkaan nauti väkijuomia, emmekä käytä tupakkia missään muodossa.” 
Toivonliittoja perustettiin pian muihinkin kouluihin. Muutamassa vuodes
sa koulujen raittiustyö kasvatti joukon nuoria, jotka ihanteiden innoitta
mina olivat valmiita perustamaan raittiusseura Taisto IV:n.9

Taisto IV syntyi uudenvuodenpäivänä 1901 Turjan koululla. Ilmajoen 
kansanopiston johtaja Niilo Liakka oli pitämässä raittiusesitelmää, jonka 
lopuksi puhuja kysyi, olisiko tarpeellista perustaa paikkakunnalle rait
tiusseura. Asiasta sukeutui vilkas keskustelu, joka päättyi äänestykseen ja 
raittiusseuran perustamiseen. Ratkaisun taustavoimina olivat erityisesti

K a u h a jo e n  A la p ä ä n  s e k a k u o r o  la u lu ju h lilla  K r is ti in a s s a  25 .—2 6 .6 .1 9 1 0 . 
K u o r o a  j o h t i  V ilh o  L a u tta jä r v i . J ä sen e t , b a sso : M ik k o  M a r ttu n en , V ih to r i  
K u u tt i ,  t e n o r i :  E m il  Ik k e lä , V ilh o  N u rm ela , J a a k k o  T u isk u  ja  S. N. M a r tt i 
la, s o p r a a n o : K a is u  R iu tta , S a im i H arja , H ild a  M a r ttila , A n n i  M ik k o n e n ,  
H ilja  L e h t is a lo  j a  S a n n i M a r ttila , a lt to :  R u u sa  N ie m i ja  S a n n i T u rja . V a- 
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A. K. Kaura ja B. W. Rauhamaa sekä sääntöehdotuskomiteaan valitut A. 
E. Turja (Salo), Iisakki Turja (Nurmela), M. Emil Harja, Liisi Ikkelä ja 
Sanni Kallio. Ensimmäiset 14 jäsentä liittyivät seuraan 13. tammikuuta 
1901, jolloin Raittiuden Ystävien matkapuhuja vääpeli Ekman ja pastori
K. E. Meno pitivät esitelmät Turjan koululla. Raittiusseuran sääntöehdo
tus hyväksyttiin helmikuussa, jolloin myös päätettiin liittyä Raittiuden 
Ystäviin. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Iisakki Nurme
la ja sihteeriksi A. E. Turja. Nimeksi päätettiin ottaa Raittiusyhdistys 
Taisto III Kauhajoki, paikallisyhdistys 413. Jo samana vuonna nimi kui
tenkin muutettiin Taisto IV:ksi, koska alkuperäinen nimi oli aiheuttanut 
sekaannuksia.

Ensimmäisenä toimintavuotena Taisto IV:een perustettiin puhujakerho 
ja käsinkirjoitettu lehti Valon väike. Jäseniä oli 71. Seuraavana vuonna 
toimintaa laajennettiin perustamalla kirjasto ja tupakkalakko-osasto, jo
hon "yhtyi heti yhdeksän jäsentä". Järjestelmällisen raittiustyön tehosta
miseksi Taisto IV:n toimialue jaettiin Harjan, Äijön, Turjan, Aron ja kir
konkylän piireihin, joihin jokaiseen valittiin toimihenkilöt. Vuonna 1903 
yhdistykseen perustettiin B. W. Rauhamaan johtama naiskuoro, joka esitti 
mm. Taistolaisten marssia.

Taisto IV:n toiminta laajeni nopeasti, ja yhdistys sai pian seuraajia. 
Vuonna 1905 perustettiin haaraosasto Nummijärvelle. Siihen liittyi yli 70 
jäsentä. Haaraosaston toiminta päättyi kuitenkin jo kahden vuoden kulut
tua. Samoin kävi kirkonkylän haaraosastolle pari vuotta myöhemmin. 
Vuonna 1912 perustettiin Taisto IV:n sisarseura Päntäneelle ja seuraava
na vuonna Hangaskylään Raittiusyhdistys Kipinä XXII.10

Raittiusyhdistysten toiminta keskittyi valitustyöhön ja harrastuksiin. 
Oma kirjasto, jossa v. 1911 oli 132 kirjaa, oma lehti, kuorotoiminta sekä 
juhlat ja puhetilaisuudet, joita järjestettiin sekä omin voimin että yhdessä 
nuorisoseuran kanssa, tarjosivat vaihtelua vapaa-ajan viettoon. Vuoden 
1905 lopuolla Taisto IV yhtyi vaatimaan kieltolakia ja keräsi sen vauhdit
tamiseksi aloitettuun juomalakkolaisten listaan 2 128 nimeä. Salakapakan 
ilmiantajalle yhdistys lupasi palkkioksi 5 mk ja kunta 20 mk sekä ilmian
tajan salassapidon. Rahat hankittiin pitämällä ompeluseuroja, arpajaisia 
ja iltamia. Tuotosta riitti tukea mm. Ilmajoen kansanopistossa opiskelevil
le nuorille sekä keuhkotautiparantolan perustamishankkeille. Omista si
joituksista oli tärkein v. 1916 yhdessä Kauhajoen Karhun kanssa hankittu 
Raittius- ja Urheilutalo.11

Raittiusyhdistys Taisto IV:n toiminta oli kaikin puolin vilkasta. Vuosi
sadan alkukymmenillä se tyydytti nuorison harrastustarpeet ydinalueel
laan Turjan—Harjankylässä niin, ettei esim. nuorisoseuroja perustettu 
Kauhajoen Alapäähän lainkaan. Toisaalta raittiusaate kuului monien mui
denkin yhdistysten ohjelmaan: nuoriso- ja urheiluseurojen ohella sillä oli 
suuri kannatus myös työväenyhdistyksissä.
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Urheiluseurat

Kauhajoen Nuorisoseuran alaisuudessa toimi urheiluseura Voima vuodes
ta 1905 alkaen. Seuraa johti Ruupert Kainulainen, ja sen ohjelmassa oli
vat mm. ammunta, voimistelu ja yleisurheilu. Aktivistipohjalta toiminut 
Voima hiljeni kuitenkin muutaman vuoden kuluttua, ja v. 1910 sen tilalle 
perustettiin Voimistelu & urheiluseura Karhu. Turjan koululla Karhua oli 
perustamassa 13 miestä, joiden joukosta valittiin puheenjohtajaksi Vilho 
Lauttajärvi ja sihteeriksi Vihtori Kuutti.

Seura toimi alusta asti vilkkaasti. Urheilulajeista oli etusijalla aluksi 
sauvavoimistelu, jossa seuralla oli hyvä miesjoukkue. Myös naisilla oli 
voimistelujoukkue, perustivatpa Harjankylän naisvoimistelijat oman seu
rankin nimeltä Naapurit. Sekä mies- että naisjoukkueet olivat säännölli
sesti mukana Suupohjan laulu- ja urheilujuhlissa ja menestyivät hyvin 
mm. Kauhajoella v. 1913. Voimistelijoita ohjasivat Vilho Lauttajärvi ja 
Vihtori Kuutti sekä naisia Aini Harja ja Elsa Nurmela. Yleisurheiluinnos- 
tus kasvoi voimakkaasti Tukholman olympiakisojen 1912 jälkeen. Kilpai
luja pidettiin mm. kesäjuhlien yhteydessä Rientolan kupuraisella kentällä, 
mutta usein saivat suorituspaikoiksi kelvata tiet ja pihat. Kerrankin 10- 
ottelu kisailtiin Korpi-Aron pihalla yhtenä päivänä, viimeinen laji iltapi
meässä. Toisen kerran taas seiväshypyssä telineet loppuivat kesken, jol
loin jatkeeksi oli haettava navetasta lypsinjakkarat. Mieliinpainunut kisa- 
matka tehtiin Kristiinaan 1.—2. elokuuta 1914: syttyi ensimmäinen maail-

K a u h a jo e n  n a is v o im is te l i ja t  1914 . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

701



K a u h a jo k e la is ia  p a la a m a ss a  ju n a lla  K r is ti in a n  u rh e ilu ju h li l ta  2 .8 .1 9 1 4 . 
V a lo k . J u h o  N iem i. K e i j o  J a a k o la n  k o k .

mansota, ja kilpailut peruutettiin. Vuonna 1913 Karhun urheilijoilla oli 
useita piiri ennätyksiä: Väinö Riskun yhteistulos kuulassa 19,54 m ja kol
miloikassa 12,15 m, Urho Mattilan pituustulos 571 cm ja 100 m:n aika 
12,3 sekä V. Nurmelan 110 metrin aitatulos 21,8.12

Urheilun ohella seura toimitti lehteä Kaikuja Karhusta ja esitti näytel
miä. Oma karhutunnus hankittiin 1916. Ensimmäisen maailmansodan jat
kuessa Karhu laajensi toimintaansa kauaskantoisella ratkaisulla: 
16.9.1917 pidetyssä vuosikokouksessa "päätettiin tehdä ehdotus muille 
edistysseuroille perustaa yhteinen järjestys joukkue valvomaan järjestystä 
mahdollisesti tulevien levottomuuksien varalta’’. Aloiteellaan Karhu tart
tui ensimmäisenä käytännön toimiin Kauhajoen Suojeluskunnan perusta
miseksi.13

Poliittinen järjestäytyminen

Säätyvallan ajan mielipiteet

Niin kauan kun neljä säätyä kokoontui valtiopäiville viiden tai kolmen 
vuoden välein, Kauhajoki pysyi lähes kaiken puoluepolitiikan ulkopuolel
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la. Kuntakokous valitsi talolliset suorittamaan Pohjanmaan eteläisen kih
lakunnan valtiopäivämiesvaalin ilman suuria kiistoja. Talonpoikien edus
tajaksi Helsinkiin lähti useimmiten ilmajokelainen isäntä, yhtäkään kau
hajokelaista talonpoikaa ei säätyvaltiopäiville valittu. Ainut valtiopäivä- 
mies oli khra Lybeck 1905—06.

Vuosisadan jälkipuoliskon monista poliittisista kiistanaiheista oikeas
taan vain kielikysymys näyttää kiinnostaneen kauhajokelaisia laajemmin. 
Se tunnettiin omakohtaisena ongelmana, johon oli helppo muodostaa sel
vä mielipide. Kun kristiinalainen olutporvari P. H. Bäge v. 1878 haki olu- 
enmyyntilupaa, kuntakokous ei ottanut anomusta edes käsiteltäväksi 
"sentähden kuin ne hakemuskirjat ei ole kirjoitetut sillä kielellä, jota seu
rakuntalaiset ymmärtäisivät” .1 Toisen kerran kielikysymyksellä näpäytet
tiin, kun läänin kuvernööri oli lähettänyt erään tarkk’ampujan avustusha
kemusta koskevan selvityspyynnön ruotsiksi kuntakokoukselle v. 1900. 
"Mutta koska asiakirja on vieraskielinen eikä kokous sen sisältöä ymmär
tänyt, niin päätti kokous mainitusta syystä Herra kuvernöörille nöyrim
mästi takaisin palauttaa puheena olevat asiapaperit.” Yhtä paljon kuin 
kieliasetuksen noudattamisesta lienee kyse ollut myös alkaneesta sorto- 
kaudesta ja kuvernöörin edustamasta Venäjän politiikasta. Mielenosoituk
sesta huolimatta kunnan johdossa istuneet isännät luottivat lujasti esival
taan ja noudattivat myös sortovuosina kielikysymyksessä perittyä suomet- 
tarelaista linjaa.

Ruotsinkielistä väestöä Kauhajoella edustivat muutamat herrasviljeh
jät, kauppiaat ja papit, mutta heitä oli niin vähän, etteivät he olisi halu- 
tessaankaan kyenneet saamaan kielikiistoissa enemmistöä. Ruotsalaisuus 
jäi pakostakin suomenkielisen enemmistön varjoon.3 Suomenkielisestä 
rahvaasta taas suurin osa oli vailla valtiollista äänioikeutta: sen näkemyk
sillä ei ollut merkitystä, ja siksi mielipiteenmuodostuskin oli yhdenteke
vää. Ilmeisesti vain harvat kauhajokelaiset olivat ratkaisseet kantansa 
1800-luvun loppupuolen poliittisiin kysymyksiin — kielikysymystä lu
kuunottamatta.

Vuosisadan vaihde toi ratkaistavaksi kolme jokaista koskettavaa poliit
tista kysymystä. Vuonna 1899 keisari Nikolai II julkaisi helmikuun mani
festinsa sortokauden alkamisen merkiksi. Samana vuonna perustettiin 
Suomen työväenpuolue, joka Forssan kokouksessa 1903 sai sosiaalidemok
raattisen ohjelman. Kolmanneksi oli tullut aika ratkaista Suomen vaikeat 
yhteiskunnalliset ongelmat. Myös kauhajokelaiset ratkaisivat kantansa 
ajan keskeisiin kysymyksiin järjestäytymällä puolueisiin ja käyttämällä 
äänioikeutta.

Työväenyhdistykset

Kauhajoen poliittisen järjestäytymisen aloittivat sosialististen aatteiden 
leviäminen työväestön keskuuteen ja sitä seurannut työväenyhdistysten
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perustaminen. Sosialismin varhaisin edustaja lienee ollut v. 1904 Pietaris
ta Kauhajoelle tullut suutari Vihtori Kohtala. Muitakin aatteen kannatta
jia paikkakunnalla kierteli. Kuitenkin vasta suurlakko, marraskuun mani
festi 1905 ja yksikamarisen eduskunnan vaalit saivat matkapuhujat ahke
rammin liikkeelle. Agitaattorit, mm. helsinkiläinen Fiina Pietikäinen, 
Hanna Ranta ja Väinö Jokinen sekä op. Saari Kurikasta ja seinäjokelai
nen Penttala, herättelivät työväestöä vaaliuurnille. Varsinkin syrjäkulmil- 
la ja torpparikylissä puhujilla oli runsaasti kuulijoita. Lisää pontta puhei
siin antoivat Laukon torpparihäädöt. Luomankylän Rajalassa pidettiin 
suuri torpparien kokous, josta lähetettiin edustajat Leander Kallio ja S. 
N. Rajala Tampereen kokoukseen. Kauhajoen kokouksen torppareista kui
tenkin vain osa kannatti sosialismia, toinen puoli, joukossa kokouksen 
isäntä Samuel Nestor Rajala (s. 1858), kannatti suomettarelaista puoluet
ta. Sosialismi saikin innokkaimman vastaanoton palkollisten ja käsityö
läisten keskuudessa. Myös muutamia talollisia liittyi uuden aatteen kan
nattajiin.4

Kauhajoen vanhin, mutta vain niukasti jälkipolville muistoja jättänyt 
työväenyhdistys perustettiin kirkonkylään v. 1905. Sosialidemokraatti
seen puolueeseen se liittyi 18.7.1906, jolloin yhdistyksessä oli 45 jäsentä. 
Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Nestori Sivu, joka sittemmin palveli 
pitkään kunnallisissa luottamustehtävissä. Sihteerinä oli suutari Matti 
Koskinen. Pian yhdistyksen toiminta kuitenkin hiljeni ja loppui muuta

704 44



man vuoden kuluttua kokonaan.
Hyypän Sepänkylän työväenyhdistys perustettiin 2.11.1907. Perustamis

kokous pidettiin Jaakko Kivelän torpassa, ja hänestä tuli myös yhdistyk
sen ensimmäinen puheenjohtaja. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi sihteeri
nä Topias Kivioja, Sakari Rintala, Antti Kivelä, Ville Kangasoja ja Elias 
Tuovinen. Seuraavana vuonna yhdistykseen kuului 13 jäsentä. Pienestä jä
senmäärästä huolimatta yhdistys toimi vilkkaasti, mitä osoittaa se, että 
yhdistys jo v. 1909 hankki oman talon.

Kolmas työväenyhdistys perustettiin Harjankylään 8.8.1908. Aloitteen 
teki USA:sta takaisin palannut talollisen poika Jaakko Keski-Harja 
(myöh. Honkaranta). Perustava kokous pidettiin vanhalla Kohlun meijeril
lä, jossa asui puuseppä Iisakki Lipasti. Hänet valittiinkin yhdistyksen en
simmäiseksi puheenjohtajaksi. Johtokuntaan tulivat lisäksi torpparit Her
man Niemi, Herman Mansikkamäki, Juho Ojaniemi ja Eemil Mansikkamä
ki, levyseppä Samuel (Sameli) Rajala (s. 1887) sekä talonpojat Jaakko 
Keski-Harja ja Sameli Harja. Seuraavassa kokouksessa yhdistys otti ni
men Säkenet. Jäseniä oli tuolloin 25.

Rautatien rakennustöiden aloittaminen syksyllä 1909 toi Aron- ja Har
jankyliin runsaasti sosialismin aatemaailman omaksuneita työmiehiä. 
Harjankylän työväenyhdistys sai heiltä tervetullutta tukea. Toisaalta 
paikkakuntalaiset vierastivat rautatieläisten jyrkkiä asenteita. Varsinkin 
heidän uskonnonvastaiset puheensa herättivät paheksuntaa. Yhteistyö 
Harjankylän työväenyhdistyksen kanssa keskittyikin lähinnä yhteisten 
toimitilojen hankkimiseen. Omaa toimintaansa varten rautatieläiset perus
tivat viimeistään v. 1910 Suomen Tie- ja Vesirakennusliiton Aron osaston 
n:o 16. Paria vuotta myöhemmin 1912 rautatieläisten myötävaikutuksella 
perustettiin Kainaston työväenyhdistys.5

Kaikki työväenyhdistykset omaksuivat alusta alkaen sosialistiset opit ja 
liittyivät sosiaalidemokraattiseen puolueeseen.6 Sosialismiin tutustuttiin 
Vapaa Sana ja Työmies -lehtiä lukemalla sekä agitaattoreita kuuntelemal
la. Alkuaikojen innostukselle oli tunnusomaista voimakas ja osin räi- 
keäkin kielenkäyttö: "Ellei työväestö saa asioihin järjestystä, annetahan 
porvareille plyijyä” . Porvarit olivat lisäksi "sortajia” ja "verenimijöi- 
tä” . Sosialistit taas kuulivat olevansa mm. räkänokkia. Nimityksistä 
huolimatta useimmat Kauhajoen työväenliikkeen uranuurtajat muistetaan 
maltillisina ja asiallisina aatteensa edustajina. Räikeä kieli kuului pääasi
assa kiertävien agitaattorien tehokeinoihin.7

Vapusta muodostui jo varhain Kauhajoenkin työväestön juhlapäivä. 
Rautatieläiset järjestivät ensimmäisen vappukulkueen jo vuonna 1910. 
Kulkue marssi punaliput liehuen Kainastolta Aninkujaa pitkin kirkosta 
palaavaa seurakuntaa vastaan. Marssijoiden mielialoja loukkasi muuan 
mökin akka, joka oli ripustanut mustan "roidin” ikkunaan kulkueen men
nessä ohi: "eihän se mitään, jos se olis ollut taloo, mutta kun se oli mök
ki” . Asenteet ja ennakkoluulot olivat vahvat puolin ja toisin.8

Varoja yhdistykset hankkivat järjestämällä iltamia. Ohjelmaan kuului
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puheita, näytelmiä ja lopuksi tanssia. Harjankylän Säkenet eli Kauhajoen 
Alapään työväenyhdistys esitti mikkelinä 1908 Nevalan torpassa mm. näy
telmän Retusen velkojat. Puheen piti kurikkalainen Iisakki Ruuskanen. 
Koko seuraavan talven ja kesän Säkenet piti kokouksia ja iltamia yksi
tyisten kodeissa, kunnes se syksyllä 1909 uskaltautui järjestämään iltamat 
kirkonkylän Rientolassa. Pääsymaksu oli 25 penniä, mutta tilaisuuteen 
saapui vain kolme henkeä. Yleisökadon syyksi arveltiin näytelmää Herrat 
kapakassa.

Oman talon hankkiminen oli työväenyhdistysten ensimmäisiä tavoittei
ta, sillä se mahdollisti monipuolisen toiminnan. Harjankylän työväenyh
distys olisi halunnut ostaa Raittiusyhdistys Taisto IV:n kanssa yhteisen ta
lon, mutta raittiusyhdistys ei innostunut ajatuksesta. Työväenyhdistys sai 
kuitenkin pian yhteistyökumppanin rautatieläisistä, joiden kanssa se 
vuokrasi Iisakki Lipastilta entisen Kohlun meijerin. Pian kuitenkin talon 
isäntä vuokralaisineen häädettiin pois, sillä meijeri oli vuokramaalla. Ke
säksi 1911 rautatieläiset kyhäsivät itselleen laudoista kesätalon, jossa 
myös työväenyhdistys sai toimia. Ratatöiden loputtua rautatieläiset myi
vät talonsa Iisakki Ritolalle ja Harjan työväenyhdistys jäi ilman vakituis
ta kokoontumispaikkaa. Rautatieläiset hankkivat myös Kainaston työ
väentalon, jossa paikallinen yhdistys voi toimia. Sepänkylän työväki oli 
talonsa hankkimisessa omatoiminen.

Alkuinnostuksen jälkeen useimpien työväenyhdistysten toiminta joutui
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vaikeuksiin. Kirkonkylässä toiminta loppui kokonaan kestettyään vain 
muutaman vuoden. Harjankylän yhdistys hiljeni syksyllä 1912 pian rauta
tieläisten lähdettyä. Toimintaa yritettiin viritellä vielä pariinkin otteeseen 
perustamalla mm. sos.dem. nuoriso-osasto, mutta ensimmäisen maailman
sodan puhkeaminen elokuussa 1914 tukahdutti senkin. Kainaston työvä
enyhdistys oli toiminut alusta asti rautatieläisten varassa. Heidän lähdet
tyään yhdistys alkoi hiljentyä. Sepänkylässä toiminta jatkui keskeytykset
tä maailmansodan puhjettuakin, joskaan ei kovin vilkkaana.9

Uusi innostus työväestön yhdistystoimintaan syttyi keväällä 1917 maa
liskuun vallankumouksen jälkeen. Monet vanhat yhdistykset herätettiin 
henkiin, ja uusia perustettiin. Ensimmäisenä ehti liikkeelle Juonikylän 
työväestö, joka perusti oman Keski-Hyypän yhdistyksen "varaslähdöllä” 
jo vuoden 1916 lopulla. Sen kantavia voimia olivat Amerikasta palannut 
Iivari Kivelä, Leander Alanen, Jaakko Hakala ja Herman Hautala. Yhdis
tys osti pian perustamisensa jälkeen Ala-Könnön tuparaadin, joka yhteis
voimin pystytettiin työväentaloksi Hautalankylään. Seuraavana vuonna 
aloitti Kirkonkylän työväenyhdistys uudelleen toimintansa. Puheenjohta
jana oli Matti Koskinen ja muina johtokunnan jäseninä Sameli Koivisto- 
Laurunen, Pauli Rantanen ja Rosa Aalto. Työväentalona toimi entinen 
Laurusen meijeri. Myös Harjankylän työväenyhdistys heräsi uudelleen 
eloon.10

Päntäneen työväenyhdistys perustettiin Hiskias Mattilan torpassa 15. 
helmikuuta 1917. Suurta innostusta osoittaa se, että perustavassa kokouk
sessa oli läsnä n. 135 henkeä. Puhetta johti Nestori Aitonen, ja sihteerinä 
toimi Jaakko Ojala. Pöytäkirjan ensimmäinen pykälä on aikakautensa 
ihanteita kuvaava: "Otettiin käsittelyn alaiseksi, jos otetaan jäseneksi työ
väenyhdistykseen henkilöitä, jotka harrastavat kortinpeluuta, juoppoutta 
ym. pahetta, joista kysymyksistä tultiin siihen johtopäätökseen, että ote
taan yhdistykseen kaikki haluavat jäseniksi ja jos yllämainittua pahetta 
huomataan niin tulevat ne henkilöt yhdistykseltä muistutuksen alaisiksi.” 
Yhdistyksen nimeksi kokous päätti ottaa Kauhajoen Päntäneen työvä
enyhdistys, johon liittyi heti 95 jäsentä. Säännöiksi hyväksyttiin Suomen 
Työläisliiton Säännöt, ja vuosikokous päätettiin pitää tammikuussa.

Päntäneen työväenyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Nestori Aitonen ja muiksi johtokunnan jäseniksi Vihtori Ojala, Juho Vir- 
talehto, Arvi Ojala, Antti Lehtimäki, Eemil Rintamaa ja Kaisa Virtalehto 
sekä varalle Hanna Mattila, Wille Mäenpää, Matti Uusimaa ja Hilda Puu- 
kila. Lisäksi kokouksessa valittiin tilintarkastajat ja heille varamiehet se
kä Vaapan Sanan kirjeenvaihtajiksi Vihtori Ojala ja Kristian Koskiniemi, 
jotka toimivat myös lehden asiamiehinä. Huvitoimikunnan valitseminen 
jätettiin seuraavaan kokoukseen, joka päätettiin pitää Juho Virtalehdolla. 
Päntäneen työväenyhdistys oli tullut perustetuksi kaikkien taiteen sääntö
jen mukaan.

Uusi yhdistys aloitti ripeästi toimintansa ja hankki jo perustamisvuon
na oman talon, jossa se piti suosittuja iltamia ja tansseja. Voimannäyte oli
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myös ensimmäinen vappujuhla ja -marssi. Kulkue lähti Mäenpäästä ja 
kiersi Haikolan kautta takaisin. Punalippu liehui marssirivistön kärjessä, 
ja laulu raikui, miten "Suuri idän kansa katkoo kahleitansa” .11

Perä-Hyypän työväenyhdistys perustettiin vappujuhlassa 1917. Esalassa 
pidetyssä kokouksessa oli läsnä 25 henkeä. Ensimmäiseksi puheenjohta
jaksi valittiin Augusti Rantala, mutta jo vajaan viikon kuluttua yleinen 
kokous vaihtoi hänen tilalleen Viljami Korpelan. Hänen johdollaan yhdis
tys toimi vuoden 1917 loppuun. Sihteerinä oli alusta lähtien K. E. Ojala 
ja johtokunnan jäseninä Matti Kaunisto, Oskari Korpela, Maunu Huhta- 
kangas, Leo Lauhakangas, Nikolai Esala, Jaakko Harjunpää ja Augusti 
Rantala sekä varajäseninä Emma Hautaranta, Vihtori Lehtonen ja Arvi 
Nevala. Vapaa Sana -lehden asiamieheksi ja kirjeenvaihtajaksi valittiin
K. E. Ojala sekä järjestysmiehiksi Toivo Niemistö, Matti Kaunisto ja 
Frans Ohriviita.12

Perä-Hyypän yhdistyksen toiminta käynnistyi vilkkaasti. Toukokuun 6. 
pnä pidetyssä yleisessä kokouksessa oli läsnä 60 henkeä. Yhdistys julkaisi 
kuukausittain omaa lehteä Taistoa, jonka toimituksesta johtokunnan jäse
net vuorollaan vastasivat. Lehteä luettiin kuukausikokouksissa, ja se sai 
yleensä kiitosta osakseen. Vain heinäkuun numero ilmestyi "paperin puut
teen vuoksi heikonlaisena” . Huvitoimikunta järjesti kesäjuhlat 22. heinä
kuuta Lauhanvuorella, jonne marssittiin juhlakulkueena yliairuen johdol
la Lauhankankaan tienhaarasta. Ohjelmassa oli runonlausuntaa, kuvael
ma ja musiikkiesityksiä. Juhlat päättyivät iltamiin, joissa oli väkeä aino
astaan 30 henkeä, mihin järjestäjät olivat selvästi pettyneitä. Syynä huo
noon yleisömenestykseen pidettiin lähistöllä järjestettyjä nurkkatansseja, 
jotka "aina laitetaan samaksi illaksi, kun on työväenyhdistyksen iltama 
tai kokous” .13

Perä-Hyypän työväenyhdistys kokoontui jäsentensä kodeissa mm. Esa
lassa, Hautarannassa, Niemistössä ja Kaunistossa. Väkeä oli yleisissä ko
kouksissa ja kuukausikokouksissa tavallisimin 20—40 henkeä. Syyskuus
sa otettiinkin puheeksi oman talon hankkiminen, ja kuukautta myöhem
min valittiin rakennustoimikunta. Joulukuussa päätettiin ostaa Hietakan
kaalta työväentalon tontti ja huoneet. Tämän pidemmälle hanke ei eden
nyt, sillä valtakunnan tapahtumat sekoittivat Perä-Hyypän työväestön 
suunnitelmat.14

Perä-Hyypän työväenyhdistys toimi kesän 1917 Hyypän eli Sepänkylän 
ty:n haaraosastona ja noudatti sen sääntöjä. Syyskuussa yhdistys päätti 
itsenäistyä ja liittyä Suomen työläisliittoon paikallisena yhdistyksenä.15 
Yhdistyksen toimintaan päätös ei näytä vaikuttaneen millään tavoin.

Perä-Hyypän työväenyhdistyksessä oli aatteilla ja ihanteilla keskeinen 
asema. Kokouksissa ei saanut tupakoida eikä käyttää alkoholia; omat vii- 
napoliisit valvoivat päätöksen noudattamista. Kiusallisena pidettiin yhdis
tyksen jäseniin kohdistuvaa halveksuntaa ja päällekkäisten tilaisuuksien 
järjestämistä. Etenkin syksyllä 1917 yhdistys eli myös voimakkaasti mu
kana yhäti kiristyvässä valtataistelussa. Se tehosti jäsenhankintaa ja kou-
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lutusta järjestäen mm. lukuiltoja. Jäsenmäärä nousikin vuoden loppuun 
mennessä 41 reen.16

Vapusta 1917 vuoden loppuun Perä-Hyypän ty. järjesti erilaisia yleisiä 
kokouksia: kuukausikokouksia, johtokunnan ja huvitoimikunnan kokouk
sia sekä juhlia kaikkiaan 26 kertaa. Viimeisen yleisen kokouksensa alku
peräinen yhdistys piti tammikuussa (13.1.) 1918. Läsnä oli ainoastaan 15 
henkeä; poliittinen ilmasto oli muuttunut Perä-Hyypän työväestölle epä
edulliseksi. Seuraavan kerran yhdistys kokoontui vasta 12.1.1919.17

Kesäkuun alkupäivinä 1917 Kauhajoen työväenyhdistykset perustivat 
yhteistyönsä tehostamiseksi Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön. 
Aloitteen teki Harjankylän työväenyhdistys, ja perustava kokous pidettiin 
Latva-Panulassa. Kunnallisjärjestö toimi sittemmin aktiivisesti tiedonvä
littäjänä ja organisoijana sosiaalidemokraattien piiritoimiston ja Kauha
joen työväenyhdistysten välillä.18

Kevään 1917 keisarivallasta vapautuneessa ilmapiirissä työväenyhdis
tysten vappumarsseilla oli hyvä yleisömenestys. Päntäneen lisäksi marssit
tiin ainakin Hyypäntiellä. Liikkeelle lähdettiin Havusesta Honkajoen ja 
Nummijärven tien risteyksestä parijonossa kohti Hyypän työväentaloa. 
Pyhävaatteisiin ja punaiseen rusettiin sonnustautuneita marssijoita ohjasi
vat punaisella nauhalla varustautuneet airuet. Joukon jatkona marssineet 
pikkupojatkin saivat luopua puserojensa rintapielissä olleista sinivalkoi
sista guttaperkkakukista. Marssirivistö kasvoi matkan edistyessä, ja
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varsinkin Sepänkylästä joukkoon liittyi väkeä melkein joka talosta. Mars
sin päätteeksi työväentalolla oli juhla kahvitarjoiluineen ja limonadikaup- 
piaineen sekä ohjelmaa: puheita ja lauluja.19

Maaliskuun vallankumouksen juhlatunnelmat jäivät pitkäksi aikaa vii
meisiksi työväenyhdistysten voimannäytteiksi, sillä seuraava vuosi la
maannutti niiden toiminnan täysin. Vuoden 1918 sodan jälkeen, 20-luvul- 
la, työväenyhdistykset aloittelivat toimintaansa uudelleen, mutta entistä 
vireyttä niihin ei enää tullut. Talotkin myytiin yksi toisensa jälkeen.

Porvarilliset puolueet

Porvarillisten mielipiteiden kannattajat alkoivat järjestäytyä heti ensim
mäisen työväenyhdistyksen perustamisen jälkeen. Uusi valtiopäiväjärjes
tys 1906 ja yksikamarisen eduskunnan vaalit vauhdittivat järjestäytymis
tä. Kansallismielistä toimintaa oli kuitenkin ollut mm. nuorisoseuran pii
rissä jo kymmenisen vuotta ennen varsinaisten puolueosastojen perusta
mista. Aika ajoin poliittiset erimielisyydet uhkasivatkin lamaannuttaa ko
ko nuorisoseuratoiminnan.

Kauhajokelaisten enemmistö oli kielikysymyksen ajoista asti samastu
nut Suomalaiseen puolueeseen. Puolueen jakaannuttua kahtia ja mieli
pide-erojen kärjistyttyä ensimmäisellä sortokaudella useimmat suometta- 
relaiset asettuivat kannattamaan maltillista vanhasuomalaistan linjaa. Tä
män puolueen kannattajaksi kauhajokelaiset perustivat Suomalaisen kes
kusseuran Kauhajoen haaraosaston 24.5.1906. Suomalainen puolue hyväk
syi Kauhajoen haaraosaston jäsenekseen 1.6.1906. Puolueosaston ensim
mäiseen johtokuntaan valittiin F. S. Risku, Aleksi Grönvall, K. Fr. Järvi
lehto, J. Turja ja Sameli Jyränen sekä varalle Jaakko Yli-Havunen ja M. 
E. Harja. Perustamismuodollisuuksien lisäksi uusi yhdistys laati toiminta
suunnitelman, jossa päätettiin mm. toimia siten, että "paikkakunnan vie
raskieliset sukunimet muutettaisiin kansallisiksi ja suostui entinen nimen
muuttojen välittäjä, F. S. Risku, edelleenkin asiaa toteuttamaan” . Samoin 
päätettiin pitää "suuri innostava kokous" seuran tarkoitusperien selvittä
miseksi. Tarkoitusperiä olivat mm. suomalaisuuden edistäminen ja tilatto
man väestön ongelmien ratkaiseminen. Ensimmäinen voimainponnistus 
oli kuitenkin eduskuntavaalit 1907. Sitä varten jokaiselle kymmenelle ää
nestysalueelle valittiin kolmimiehiset toimikunnat, joiden oli pidettävä sil
mällä toisten puolueiden agitaattoreita ja tehtävä "vaikuttavasti” selvää 
oman puolueen toimista sekä innostettava ihmisiä äänestämään. "Vaalihe- 
rätystoimikunnista” syntyi Kauhajoen Suomalaisen seuran alaosasto mm. 
Kosken äänestysalueelle. Lisäksi ainakin kirkolla ja Arossa toimi Kansal
lismielinen Nuorisoliitto Nuija kilpaillen nuorisoseuran kanssa.20

Kauhajoen Suomalaisen seuran naisjärjestö perustettiin 3. marraskuuta 
1907. Sysäys saatiin Helsingissä pidetystä puolueen naisten kokouksesta, 
jossa Kauhajoelta olivat mukana Hanna Latva-Kokko ja Sofia Salo. Nais-
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järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Liisi Grönvall ja sihteerinä 
Jenny Pohjoisvaara. Yhdistyksen toiminta oli vireää. Ompeluseuratyyppi- 
siä kokouksia pidettiin melkein joka kuukausi, ja niissä tehdyt työt myy
tiin rahavarojen kartuttamiseksi. Lisäksi kokouksissa keskusteltiin sekä 
periaatteellisista kansallisista kysymyksistä, kuten kansanopetuksesta et
tä naisten asemaa koskevista asioista, mm. "olisiko naisten henkiraha ko
hotettava yhtä suureksi miesten henkirahan kanssa". Myös vaalityöhön 
naisjärjestö osallistui erittäin aktiivisesti järjestämällä monia naisehdok
kaiden puhetilaisuuksia.21

Niin Suomalaisen seuran kuin sen naisjärjestönkin toiminta jatkui kes
keytyksittä itsenäistymiseen ja valtiomuotokysymyksen ratkaisuun saak
ka, jolloin molemmat järjestöt liittyivät Kansalliseen Kokoomukseen. Puo
lueella oli perustamisestaan lähtien hallitseva asema ei-sosialistien kes
kuudessa. Ensimmäisen sortokauden passiivinen vastarinta ja aktivismi 
tukahdutettiin viranomaisten toimesta niin tehokkaasti, ettei Nuorsuoma
lainen puolue ehtinyt saada Kauhajoella jalansijaa juuri lainkaan. Vuon
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na 1905 perustettu Nuorsuomalainen yhdistyskin liittyi jo seuraavana 
vuonna Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaiseen Maalaisliittoon.22

Maalaisliiton alkuvaiheista Kauhajoella on säilynyt vain niukasti tieto
ja. Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaisen Maalaisliiton perustamista valmis
televassa kokouksessa 19.9.1906 oli kuitenkin 22:n mukana olleen joukos
sa myös kauhajokelainen Jaakko Kokko. Kyseisessä kokouksessa valittiin 
eri aloille toimikunnat, joista tilattoman maalaisväestön kysymyksiä poh
tivaan toimikuntaan nimettiin Kauhajoelta Jaakko Kulmala, Herman 
Nummijoki, J. Järvinen ja J. Kokko. Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaisen 
Maalaisliiton perustamiskokouksessa 21.—22.10.1906 Jaakko Kulmala va
littiin lisäksi puolueen keskustoimikuntaan.23

Vaikka kauhajokelaiset näin olivat alusta alkaen mukana Maalaisliiton 
toiminnassa, ei omia paikallisyhdistyksiä perustettu vielä pitkään aikaan. 
Toiminta oli muutenkin vähäistä. Vuonna 1909 jopa niin vähäistä, että 
Maalaisliiton piiritoimikunta määräsi Kurikan ja Jalasjärven auttamaan 
Kauhajokea vaalitoiminnan kehittämisessä. Puolueen kannatus saatiinkin 
kasvamaan. Vuosien 1911, 1913 ja 1916 eduskuntavaaleissa kauhajokelai
silla oli oma ehdokaskin M. E. Harja, joka ei kuitenkaan tullut valituksi. 
Vasta Suomen itsenäistymiseen liittyneet tapahtumat saivat Kauhajoen 
maalaisliittolaiset järjestäytymään puolueosastoiksi. Tiettävästi ensimmäi
nen paikallisyhdistys perustettiin Päntäneelle kesällä 1918.

Maalaisliiton ja Nuorsuomalaisen puolueen ero oli aluksi epäselvä, ja 
puolueet kytkettiin usein yhteen, kuten "Etelä-Pohjanmaan Nuorsuoma
lainen Maalaisliitto” -nimikin osoittaa. Kauhajoella nuorsuomalaisten yh
distys liittyi Maalaisliittoon ja ensimmäisiin eduskuntavaaleihin 1907 
mentiin yhteisellä listalla. Sama koski puolueen äänenkannattajaa Ilkka- 
lehteä, joka vuodesta 1906 lähtien levisi Kauhajoellekin. Toukokuussa 
1908 kauppias Jaakko Kokko ja talollinen Iisak Panula yhdessä kahdek
san kauhavalaisen kanssa tiedustelivat, milloin Ilkasta oli tullut maalais
liittolainen, vaikka se on perustettu "puhtaasti nuorsuomalaisen perustus
laillisen lehden saamiseksi" Vaasaan. Vastauksessaan 9.6.1908 Ilkan ko
kous ilmoitti, ettei lehteä koskaan ollut perustettu Nuorsuomalaisen puo
lueen kannattajaksi eikä minkään puolueen kannalle, "mutta maalaisliit
to ajaa sama asiaa” . Näin Ilkka tunnustautui — osittain kauhajokelaisten 
vuoksi — Maalaisliiton äänenkannattajaksi.24

Eduskuntavaalit

Puoluetyön tulokset selviävät parhaiten eduskuntavaalien tuloksista, sillä 
vain pieni osa kauhajokelaisista liittyi puolueiden jäseniksi. Äänioikeus 
taas oli vuodesta 1906 lähtien kaikilla 24 vuotta täyttäneillä. Puolueiden 
tärkeimpiä tehtäviä olikin saada kannattajansa, niin jäsenet kuin muut
kin, käyttämään oikeuttaan vaaliuurnilla. Äänestystilaisuuksia mielipi
teensä julkituomiseksi Venäjän vallan viimeiset vuodet tarjosivat yllin
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kyllin, sillä v. 1907—17 pidettiin kahdeksat valtiolliset vaalit. Jännittävin
tä oli luonnollisesti valmistautua ensimmäisiin vaaleihin, jotka pidettiin 
15.—16. maaliskuuta 1907. Eri puolilla Kauhajokea järjestettiin puhetilai
suuksia, joissa puolueiden agitaattorit yrittivät parhaansa mukaan saada 
äänestäjät puolelleen. Jopa äänien ostamista suunniteltiin.25

Puoluetoimitsijoiden työ palkittiin: kauhajokelaiset kävivät sankoin 
joukoin viivanvedossa ja olivat ahkeria äänestäjiä myöhemminkin. Ainai
set eduskunnan hajottamiset ja niitä seuranneet vaalit kuitenkin kylläs
tyttivät vähitellen äänestäjiä, ja äänestysinto laski. Silti Kauhajoen äänes
tysprosentti pysyi korkeampana kuin koko maan ja Vaasan läänin eteläi
sen vaalipiirin vastaavat luvut.

T a u lu k k o  79. K a u h a jo e n  v a a l i tu lo k s e t  v . 1 9 0 7 — 191 7

Vaalit Suomat Nuor. ML
puolue % suomat %

15.-16.3. 07 3093 83,5 307 _
1.-2.7. 08 2492 71,2 174 137 3,9
l.ja 3.5. 09 2412 69,2 195 249 7.1
1.-2.2. 10 2145 67,9 210 285 9,0
2.-3.1. 11 2225 65,5 227 363 10,7
1.-2.8. 13 1933 63,6 _  * 493 16,2
l.ja 3.7. 16 1786 53,8 _ * 512 15,4
1.-2.10. 17 1998 53,7 682 18,4

* Vaaliliitossa Suomal. puolueen kanssa, 
osuus vaaliliiton äänistä 5—7 %.

Sos. * * hylä % % %
dem. % muut tyt Kauha

joki
Vaasa

et.
Suomi

254 6,9 — 23 76,6 70,3 70,7
656 18,8 31 7 72,2 64,8 64,4
586 16,8 31 11 74,1 65,6 65,3
486 15,4 24 9 64,4 60,7 60,1
556 16,4 20 8 66,7 60,4 59,8
588 19,4 19 5 47,4 48,5 51,1
989 29,8 24 7 55,8 53,5 55,5
996 26,8 34 6 65,8 61,9 69,2

Koko vaalipiirissä nuorsuomahn ehdokkaiden

* * Ryhmään muut kuuluivat suurimpana Ruotsalaista puoluetta äänestäneet

Lähde: Suomen virallinen tilasto XXIX, eduskuntavaalit 1907—17. Luvuissa ovat mukana 
vain Kauhajoella annetut äänet ja niistä lasketut prosentit.

Vaalituloksista näkyy selvästi Suomalaisen puolueen ylivoimaisuus, vaik
ka kannatus laskikin vaali vaalilta. Silti vielä 1916—17 vaaleissa yli puo
let kauhajokelaisista äänesti Suomalaista puoluetta tai sen kanssa vaalilii
tossa ollutta Nuorsuomalaista puoluetta. Kannatuksen tasainen lasku joh
tui lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin kielikysymys alkoi olla loppuun 
käsitelty, ja toiseksi yhteiskunnalliset kysymykset ja rakennemuutokset 
olivat omiaan lisäämään sekä Maalaisliiton että Sosialidemokraattisen 
puolueen kannatusta.

Vuoden 1907 vaaleissa sosiaalidemokraattien kannatus jäi ahkerasta 
vaalityöstä huolimatta alhaiseksi, selvästi alhaisemmaksi kuin naapuri
kunnissa. Kauhajoella ei ollut suuria teollisuuslaitoksia, ei edes rautatie
tä, joiden työläiset olisivat äänestäneet sosiaalidemokraatteja. Puolueen 
menestys riippuikin suuresti siitä, miten torpparit äänestivät. Heitä Kau
hajoella oli enemmän kuin missään muussa Etelä-Pohjanmaan pitäjässä, 
ja heidän asemassaan oli kylliksi korjaamisen varaa. Osa torppareista oli 
kuitenkin lähtöisin talollisväestöstä, eikä hyvien torppien ja pienten talo-
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jen välillä ollut suuria taloudellisia eroja tai yhteiskunnallisia ristiriitoja. 
Sosiaalidemokraattien tarjoama perusteellinen maanomistusolojen muu
tos kyllä houkutteli, mutta toisaalta monien torppareiden unelma oli oma 
tila.

Juuri ensimmäisten vaalien aikoihin Ala-Knuuttilan J. B. Sjöberg rat
kaisi vuokraviljelijöidensä kohtalon myymällä torpat kunnan välityksellä 
itsenäisiksi. Kauhajoen oloissa lujilla olleista kymmenistä torppareista tu
li oman tilan isäntiä; heidän toiveensa oli toteutunut. Samalla oli saatu ti
lattoman väestön ongelman ratkaisuun käyttökelpoinen vaihtoehto työ
väenliikkeen ajamalle sosialisoinnille. Toinen sosiaalidemokraattien vä
häiseen äänimäärään v. 1907 vaikuttanut tekijä oli se, että torppareiden 
tunnettu edusmies S. N. Rajala oli vaaleissa Suomalaisen puolueen ehdok
kaana: monet torpparit samastuivat häneen ja äänestivät Suomalaista 
puoluetta. Suomettarelaisilla olikin aluksi varsin radikaali sosiaalinen uu
distusohjelma.

Vuoden 1908 vaaleissa sosiaalidemokraattien rivit pysyivät jo parem
min koossa ja puolueen saama ääniosuus kasvoi lähes kolminkertaiseksi. 
Kasvu tapahtui pääasiassa Suomalaisen puolueen kustannuksella. Tämän 
jälkeen sosiaalidemokraattien kannatus pysyi lähes samanlaisena vuoteen 
1916, jolloin ääniosuus kasvoi kahdella kolmanneksella. Tuolloin puolue 
sai ilmeisesti muita paremmin äänestäjänsä liikkeelle, sillä vuoden 1917 
vaaleissa sos.dem:n saama äänimäärä pysyi samana, vaikka äänestyspro
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sentti nousi 55,8 %:sta 65,8 %:iin. Sosiaalidemokraattien kannatuksen 
kasvusta huolimatta heidän ääniosuutensa oli suurimmillaankin v. 1916 
vain vajaat 30 % , kun he esim. Alavudella saivat jatkuvasti n. 45 %  äänis
tä.

Maalaisliitto ei saanut vielä ensimmäisissä vaaleissa Kauhajoelta yh
tään ääntä, mutta vuodesta 1908 lähtien sen kannatus kasvoi tasaisesti. 
Maalaisliiton kannattajiksi siirtyi vaalituloksista päätellen huomattava 
osa nuorsuomalaisista äänestäjistä. Myöhemmin Maalaisliitto sai yhä 
enemmän kannattajia myös entisistä suomettarelaisista. Nuorsuomalaiset 
eivät vuodesta 1913 lähtien esiintyneet Vaasan läänin eteläisessä vaalipii
rissä lainkaan omana vaaliliittonaan. Mutta jo sitä ennen, ensimmäisiä 
vaaleja lukuun ottamatta, heidän kannatuksensa oli jäänyt Kauhajoella 
kovin alhaiseksi, ja pian Maalaisliittokin ohitti nuorsuomalaiset. Muille 
puolueille äänestäjiä ei Kauhajoella juuri riittänytkään.

Omia kansanedustajia kauhajokelaisilla oli — säätyvaltiopäivien Ed
vard Lybeckin lisäksi — vain yksi, Samuel Nestor Rajala (ent. Snellman). 
Hän oli syntynyt 13. joulukuuta 1858 Teuvalla, mistä avioiduttuaan muut
ti Rajalan torpan haltijaksi Luomankylään ja omaksui vaimonsa nimen. 
Samuel Nestor Rajala oli innostunut suomalaiskansallisista aatteista ja 
perehtynyt myös torpparikysymyksiin. Ensimmäiseen yksikamariseen 
eduskuntaan hänet valittiin Suomalaisen puolueen listoilta. Valtiopäivien 
työskentelyyn Rajala osallistui mm. maatalousvaliokunnan jäsenenä ja 
1908 valtiopäivillä suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsenenä. Työ 
loppui kuitenkin pian, sillä eduskunta hajotettiin, ja uudet vaalit pidet
tiin heinäkuun alussa 1908. Rajala tuli jälleen valituksi Suomalaisesta 
puolueesta, mutta kun eduskunta heti vuoden 1909 valtiopäivien alussa 
taas hajotettiin, ei hän enää asettunut ehdokkaaksi.26

Eduskuntatyönsä lisäksi S. N. Rajala tunnettiin paljon käytettynä asi- 
oitsijana käräjillä ja virastoissa sekä raittiusliikkeen innokkaana kannat
tajana ja lestadiolaisen herätysliikkeen maallikkopuhujana. Lisäksi hän 
osallistui vuosikymmenet moniin kunnallisiin luottamustehtäviin mm. 
elintarvikelautakunnan puheenjohtajana. Samuel Nestor Rajala kuoli 23. 
joulukuuta 1948 Kauhajoella.21
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Kauhajokelaiset Suomea 
itsenäistämässä

Sortovuodet

Helmikuun manifestista marraskuun manifestiin

Helmikuun manifestilla 1899 keisari Nikolai II kavensi Suomen autono
miaa. Julistuksen katsottiin yleisesti rikkovan keisarin antaman hallit
si] anvakuutuksen ja loukkaavan Suomen lakeja. Mutta mitä voitiin teh
dä? Keisarin päätöksiä oli opetettu ja opittu kunnioittamaan: vakaat suo- 
mettarelaiset eivät hevin esivaltaa vastaan edes purnanneet, saatikka aset
tuneet sitä vastustamaan. Näin myös Kauhajoella. Valtaosa väestöstä, 
kunnanisät mukaanluettuna, asettui ns. myöntyvyyssuunnan kannalle: 
helmikuun manifesti oli nieltävä keisarin käskynä, johon oli viisainta alis
tua.

Pienehkö vähemmistö kauhajokelaisista suhtautui manifestiin jyrkän 
kielteisesti: julistus oli perustuslain vastainen, ja siksi sitä oli kieltäydyt
tävä noudattamasta. Nämä ns. passiivisen vastarinnan miehet, perustus
lailliset, edustivat etupäässä Kauhajoen sivistyneistöä. Innokkaimmin 
heistä toimivat kauppiaat Erik Johan Ollonqvist, Fredrik Simon Risku ja 
Juho Ketomäki sekä kirkkoherra Edvard Lybeck. Myös op. Johannes Lep
pänen ja Iisakki Kuja-Panula kuuluivat tähän ryhmään.1

Helsingistä käsin organisoitiin kaikkialle Suomeen keisarille osoitetun 
adressin keräys. Kauhajoella nimien keräyksen suorittivat pääasiassa 
kauppiaat Ollonqvist, Risku ja Ketomäki. Keräykseen ei joko ehditty tai 
uskallettu paneutua tehokkaasti, sillä Suureen adressiin kirjoitti nimensä 
vain 265 kauhajokelaista, heistäkin parikymmentä Kurikan listoihin. 
Määrä on varsin pieni, sillä esim. Alavudelta saatiin adressiin 1406 ni- 
meä.2

Suuressa lähetystössä Kauhajokea edusti F. S. Risku. Hän kuului myös 
pienempään toimeenpanovaliokuntaan, joka vastasi lähetystön matkan 
käytännön järjestelyistä. Suuri lähetystö, 500 eri kunnista valittua edusta
jaa, kokoontui salaa 13. maaliskuuta 1899 Helsinkiin, mistä jatkettiin ju
nalla Pietariin. Kenraalikuvernööri sai kuitenkin tiedon lähetystön mat
kasta ja ilmoitti siitä edelleen Pietarin viranomaisille. Perille päästyään 
lähetystön edustajat, mm. F. S. Risku, kävivät 16. maalisk. kaupungin po
liisipäällikön kenraali Clayhills’in luona. Poliisipäällikkö asetti rajoituk-
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siä lähetystön liikkumiselle pääkaupungissa; esim. ministerivaltiosihtee- 
rin luo eivät kaikki saisi mennä. Lauantaina 18. maalisk. klo 14.00 kaksi
kymmenhenkinen lähetystö. F. S. Risku mukana oli vt. ministerivaltio- 
sihteerin, kenraali Procopen vastaanotolla. Siellä konsuli Eugen Wolff 
piti voimakashenkisen puheen, joka sittemmin painettiin salaa Kristiinas
sa Suupohjan Kaiun kirjapainossa.

Suuri lähetystö ei päässyt keisarin puheille, eikä adressia voitu luovut
taa. Ministerivaltiosihteerin vastaanoton jälkeen lähetystön oli lähdettävä 
iltamyöhällä klo 23.30 paluumatkalle. Ennen lähtöä ylimääräisellä junalla 
kohti Helsinkiä F. S. Risku, Jonas Castren ja Harald Neovius tutkivat ku
kin kolme vaunua, ettei vain urkkijoita ollut matkassa. Lähetystö pääsi- 
kin vaikeuksitta kotiin.3

Helmikuun manifestia seurasi joukko muita venäläistämistoimia, joista 
asevelvollisuuslaki aiheutti eniten huomiota. Sen perusteella pidetyt kut
sunnat jakoivat nuoret miehet kahtia: selvästi yli puolet Kauhajoen ase
velvollisuusikäisistä noudatti kutsuntamääräystä, noin kolmasosa jäi kut
suntoihin saapumatta. Kovimmin laki kosketti kirkkoherra Edvard Ly- 
beckiä, joka arkkipiispan käskyä uhmaten jätti kutsuntakuulutuksen lu
kematta ja menetti siitä hyvästä 4 kk:n palkkansa.4

Sortotoimien jatkuessa passiivisen vastarinnan kannattajat eri puolilla 
Suomea alkoivat järjestäytyä ja tehostaa toimintaansa. Tämän ns. kagaa- 
lin tärkein tehtävä oli painaa ja levittää salaista ja kiellettyä kirjallisuut
ta ja muita painotuotteita. Kauhajoelle ensimmäiset silkkipaperille som
mitellut tiedonannot tulivat nyrkkipostissa heti suuren lähetystön jälkeen. 
Myöhemmin Kauhajoelle kulkeutui myös painettuja Vapaita Sanoja. Tie
dotteita välitti todennäköisesti arkkitehti Harald Neovius, ensin pari 
vuotta F. S. Riskulle ja sitten Erik Ollonqvistille ja tämän jouduttua ah
taalle myös Juho Ketomäelle. Erik Ollonqvist, entinen Vaasan lyseon op
pilas, välitti salaisia tiedotteita ja painotuotteita edelleen Vaasaan, jossa 
yhteysmiehinä toimivat Etelä-Pohjanmaan johtavat vastarintamiehet va
paaherra Erik von Troil ja senaattori Gustaf Ignatius. Salaista "postia” 
tuli Kauhajoelle pieninä erinä aina suurlakkoon asti syksyllä 1905.5

Kauhajoella Risku, Ollonqvist ja Ketomäki levittivät kagaalin tiedotuk
sia tarkasti valittujen henkilöiden välityksellä, sillä konstaapelit Torppa 
ja Ivanoff vainusivat kielletyn toiminnan ja saivat siitä ilmiantojakin. 
Mm. opettaja Johannes Leppänen joutui epäilyksen alaiseksi. Konstaapeli 
Torppa tuli hänen luokseen Päntäneelle etsimään kiellettyä kirjallisuutta, 
mutta ei löytänyt mitään, sillä yleisölle jakamaton kirjallisuus oli kätket
tynä välikaton täytteiden alle ullakolla. Ivanoff taas pidätti kauppias Ke- 
tomäen, mutta häneltäkään ei löytynyt mitään. Viranomaiset tarkastivat 
kuvernööri Knipovitsin määräyksestä myös kaikki Kauhajoen kirjastot et
sien niistä "valtiolle vaarallista” kirjallisuutta. Lisäksi poliisit olivat läs
nä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa, valvoivat ohjelmansuorituksia ja 
rajoittivat kokouksia kaikin tavoin.6

Erityisesti viranomaiset tarkkailivat Erik Ollonqvistia, jota vastaan teh
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tiin useita ilmiantoja, koska hän vastusti julkisesti asevelvollisuuslain toi
meenpanoa. Eräässä ruotsinkielisessä ilmiantokirjeessä, jonka allekirjoit
tajaksi oli merkitty maalari Matti Selin Kauhajoelta, Ollonqvistia syytet
tiin mm. esiintymisestään kuntakokouksissa ja asevelvollisten yllyttämi- 
sestä kutsuntalakkoon. Samassa kirjeessä ilmiannettiin poliittisesta toi
minnasta myös Ollonqvistin "kirjeenvaihtokaveri” vapaaherra Erik von 
Troil. Ilmiannon vakuudeksi kuvernööri Knipovitsille lähetettiin vielä len
tolehtinen, jota Ollonqvistin väitettiin jakaneen. Myöhemmin v. 1906 Seli- 
niä vastaan nostetussa syytteessä ei saatu todistetuksi, että hän olisi ollut 
Ollonqvistin ilmiantaja, vaikka käsiala siihen viittasikin.

Kuvernööri Knipovits lähetti ns. Selinin kirjelmän ja lentolehtisen erit
täin salaisella saatekirjeellä varustettuna kenraalikuvernööri Bobrikovil- 
le. Kirjeessään kuvernööri ilmoitti saaneensa kuulla Mustasaaren ja Koi- 
vulahden nimismieheltä Karl Gyllenbögeliltä, joka oli entinen Kauhajoen 
nimismies, että vapaaherra Erik von Troil oli toiminut kahtena vuotena 
voimallisesti asevelvollisuuslakia vastaan. Samoin olivat kirjeen mukaan 
menetelleet myös Erik Ollonqvist ja Edvard Lybeck. Kuvernööri ehdotti 
vielä, että kenraalikuvernööri Bobrikov harkitsisi, voitaisiinko von Troi
kin ja Ollonqvistiin soveltaa 2. huhtikuuta 1903 annettua poikkeusasetus- 
ta, jolla kenraalikuvernööri oli saanut diktatuurivaltuudet mm. "hotellien, 
kirjavarastojen ja kirjakauppojen sekä yleensä kauppa- ja teollisuuslaitos
ten sulkemiseksi määräajaksi---------- Seurauksena oli, että vapaaherra
Erik von Troil karkotettiin maasta. Ollonqvistin kohtalo oli toisenlainen. 
Knipovits lähetti Ilmajoen kihlakunnan vt. kruununvoudille G. A. Swah- 
nille 3. kesäkuuta päivätyn kirjeen:

Suomenmaan kenraalikuvernöörin Toukokuun 18/31 päivänä tänä 
vuonna antaman määräyksen mukaan käsken teitä heti sulkemaan 
kauppias Erik Ollonqvistin kauppapuoti Kauhajoen pitäjässä yhdek
si vuodeksi sekä tarkoin katsomaan, että siinä ei saada kauppaa har
joittaa muitakaan teitä; ja tulee Teidän viipymättä tänne ilmoittaa 
niistä toimenpiteistä, joihin tämän määräyksen täyttämiseksi olette 
ryhtynyt.

Ollonqvist sai jo seuraavana päivänä ennakkotiedon kirjeestä ja Swahnin 
aikeista saapua 8. kesäkuuta täyttämään saamaansa määräystä. Ollon
qvist lähti Vaasaan, soitti parille ystävälleen, laihialaiselle kauppias Aap
po Filanderille (myöh. Vallinmäki) ja kauppias A. Mitrofanoville (myöh. 
Mitro). Molemmat noudattivat kutsua ja saapuivat seuraavana päivänä 
Vaasaan, missä Ollonqvist myi heille nimellisesti liikkeensä. Kauppakir
jaan liittyi salainen välikirja, jonka mukaan uudet omistajat ryhtyivät 
2 000 mk:n palkkiosta heti vaihtamaan tavaravarastoa rahaksi. Varmuu
den vuoksi kauppaliike ilmoitettiin Filanderin ja Mitrofanovin nimissä 
merkittäväksi kaupparekisteriin.

Ollonqvist ”myi” kauppansa, koska hän ei olisi selvinnyt sitoumuksis
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taan, jos liike olisi suljettu, vaan edessä olisi ollut konkurssi. Nyt omai
suuden arvokkain osa jäi hänelle. Toisaalta Ollonqvist säilytti kasvonsa 
pitäjäläisten silmissä: vararikko olisi vaikeuttanut hänen työtään passiivi
sen vastarinnan hyväksi, kun ympäristö olisi säikähtänyt hänen kohtalo
aan.

Kruununvouti Swahn saapui ennalta ilmoitettuna aikana 8. kesäkuuta 
1903 sulkemaan Ollonqvistin liikettä, jossa olivatkin uudet "omistajat” . 
Swahnille näytettiin kauppakirjat, joiden perusteella kruununvouti jätti 
kaupan sulkematta. Osoitukseksi käynnistään G. A. Swahn luovutti 01- 
lonqvistille oikeaksi todistetun jäljennöksen Knipovitsilta saamastaan 
määräyksestä. Myöhemmin suoritetuissa poliisikuulusteluissa ei saatu sel
ville, oliko kauppa todellinen vai tekaistu. Ollonqvistille toimenpiteestä 
tuli kuitenkin 13 170 mk:n tappiot.

Kauppias Erik Ollonqvist muutti Vaasaan. Siellä hän sai 15. heinäkuu
ta käskyn saapua lääninhallitukseen kuvernöörin puheille samana päivä
nä klo 15.00. Knipovits itse kuulusteli häntä huomauttaen samalla monis
ta ilmiannoista: jos yksikin vielä tulisi, olisi karkoitus selvä. Ollonqvist 
tiedusteli ilmiantajia ja syytteitä, mutta kuvernööri ilmoitti niiden olevan 
salaisia. Nyt Ollonqvist vaati saada vastata syytteisiin tuomioistuimessa, 
koska muuten loukattaisiin hänen pyhimpiä oikeuksiaan Suomen kansa
laisena. Kuvernööri vastasi, että kaikki oli tapahtunut hänen majesteettin
sa tahdosta ja kenraalikuvernööri Bobrikovin määräyksestä. Knipovits 
tiedusteli edelleen Ollonqvistin kaupan nopeaa myyntiä, jolloin tämä sa
noi olevansa aikeissa siirtyä Vaasaan aloittaakseen täällä liiketoimet ja 
tiedusteli, voitaisiinko se häneltä estää. Knipovits lupasi kysyä asiaa Bob- 
rikovilta ja ilmoittaa Ollonqvistille, mutta ilmoitusta ei koskaan tullut. 
Muuta tietä Ollonqvist kuuli Knipovitsin saaneen nuhteet kenraalikuver
nööri Bobrikovilta. Tuolloin Ollonqvist oli jo asettunut Vaasaan, jossa 
hän meni töihin toisen palvelukseen. Myöhemmin hän kuitenkin perusti 
oman hyvin menestyneen liikkeen.7

Erik Ollonqvistin ja vähän aikaisemmin khra Edvard Lybeckin kohtalo 
oli kouriintuntuva osoitus Kauhajoen poliisin tehokkaista otteista. Aivan 
kokonaan passiivinen vastarinta ei silti loppunut. Asevelvollisuuskutsun- 
noista jäi joka vuosi osa pois, ja sortotoimia vastustavaa kirjallisuutta 
luettiin ja levitettiin. Sporttiklubin ja nuorisseuran nimissä järjestettiin 
jopa ampumakilpailuja.8

Kesällä 1904 Eugen Schauman ampui kenraalikuvernööri Bobrikovin. 
Kauhajoella murha aiheutti aitoa vahingoniloa. Pelimanni S. Emil Risku 
sävelsi tapahtuman johdosta polkan paluumatkalla Kyröskosken laulu- ja 
soittojuhlilta. Soittojuhlatkin oli pidetty, vaikka kuolinsanoman levittyä 
oli tullutkin määräys muuttaa tilaisuus surujuhlaksi.9

Ensimmäinen sortokausi päättyi Venäjän Japanille kärsimän tappion 
jälkeen 1905. Pietarissa puhjenneet levottomuudet levisivät myös Suo
meen. Puhkesi yleislakko ja vaatimus yksikamarisesta eduskunnasta sekä 
yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Marraskuussa 1905 keisari antoi
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julistuksen, marraskuun manifestin, jossa hän peruutti helmikuun mani
festin 1899 ja lopetti samalla sortotoimet. Kauhajokelaiset ottivat marras
kuun julistuksen vastaan pitämällä kirkossa kiitosjumalanpalveluksen. 
Vaikka oli arki-ilta, sai pastori Meno saarnata kynttiläin loisteessa täydel
le kirkkosalille. Myös nuorisoseura järjesti juhlat sortotoimien päättymi
sen kunniaksi.10 Oli alkanut lyhyt laillisuuden kausi, jonka aikana annet
tiin uusi valtiopäiväjärjestys 1906 ja pidettiin ensimmäiset eduskuntavaa
lit 1907.

Voima-liitto

Marraskuun suurlakon jälkeen v. 1905 aktivistit perustivat Voima-liiton. 
Sen tarkoitus oli taistella "yhteiskuntaa hajottavia voimia ja mahdollista 
uutta sortoa vastaan” . Suurlakko väkivaltaisuuksineen oli katkaissut akti
vismilta kärjen, jota korvaamaan Voima-liitto luotiin, sillä keisarin myö
tämielisyyden arveltiin jäävän lyhytaikaiseksi. Voima-liitto oli tarkoitettu 
alun perin kaikkia yhteiskuntaryhmiä yhdistäväksi järjestöksi, mutta se 
ei toteutunut. Lisäksi tavoitteiden ja menettelytapojen paikalliset erot oli
vat suuret.11

Kauhajoella Voima-liiton toiminta keskittyi passiivisen vastarinnan 
miesten ja nuorisoseuran alaisen Voimistelu- ja urheiluseura Voiman ym
pärille. F. S. Risku johti Kauhajoen nuorisoseuraa Voima-liiton perusta
misen aikoihin, joten nuorisoseurassa pysyttiin hyvin pääkaupungin ta
pahtumien tasalla. Voimistelu- ja urheiluseura Voima syntyikin heti kes
kusjärjestön perustamisen jälkeen, ilmeisesti jo marraskuussa 1905. Urhei-

K a u p p ia s  F r e d r ik  S im o n  R isk u . 
V a lo k . A t e l i e r  A p o l l o .  J o h a n n es  
L e p p ä s e n  k o k .
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luseuraa johti Riskujen kauppa-apulainen Ruupert Kainulainen. Voima 
oli hengeltään aktivistinen. Se pyrki luomaan perusedellytyksiä taistelus
sa Venäjän valtaa vastaan. Voimistelu ja urheilu tukivat aktivismin pe
rimmäisiä pyrkimyksiä lujan, terveen ja kansallisesta omaleimaisuudes
taan tietoisen nuorison kasvatusta.12

Voima järjesti voimistelu-, yleisurheilu- ja ampumakilpailuja. Ainakin 
ammunnassa Voima-liitto järjesti laajempienkin alueiden yhteisiä kilpai
luja. Mm. F. S. Risku voitti Kristiinassa pidetyissä kisoissa I palkinnon. 
Ampumaharjoituksia pidettiin Vennanmäessä ja Enon mäessä.13

Voima-liiton toimintaan liittyi aimo annos salaperäisyyttä, ja sen vuok
si säilyneet tiedotkin ovat niukanlaisia. Salaperäisyyden aiheuttivat lähin
nä aktivismi ja ampumaharrastus. Aseiden hallussapito ilman eri lupaa 
oli kiellettyä, ja siksi niitä hankittiin salaa. Jo 1905 oli John Grafton -lai
va tuonut aselastin Pohjanlahdelle. Laiva kuitenkin haaksirikkoutui, ja se 
jouduttiin räjäyttämään. Samalla menetettiin suuri osa lastista. "Grafto- 
nit” , kiväärit, jäivät pääasiassa rannikon asukkaille, mutta jokusia kul
keutui ilmeisesti Kauhajoellekin. Kesällä 1906 tuli Voima-liiton aselaiva 
Peter Pohjanlahdelle ja purki n. 2 500 sotilaskiväärin lastin Närpiön Pie- 
lahdessa. Näitäkin Sveitsistä hankittuja kiväärejä kutsuttiin yleisesti graf- 
toneiksi. Voimaliittolaiset jakoivat heti osan kivääreistä lähipitäjiin mm. 
Kauhajoelle. Kurikkaan ja Karijoelle. Suurin osa aseista kuitenkin varas
toitiin Kristiinaan, mistä niitä vähitellen levitettiin myyntiin. Kauhajoelle 
kiväärejä haki mm. Verneri Torala Ranta-Kokon hevosella. S. Emil Risku 
puolestaan piti Jokipiistä käsin yhteyttä Kurikkaan Voima-liitossa keskei
sesti mukana olleisiin Albert, Aino ja Jukka Leideniukseen. Kauhajoella
kin oli "mukava antaa pyssy, kun tiesi, että se meni oikiahan paikkahan” . 
Riskun kaupassa oli asevarasto makasiinin vintillä, mistä niitä myytiin 
pääasiassa hirvimiehille.14

Viranomaiset pitivät Voima-liittoa "jossakin suhteissa sotilaallista orga
nisaatiota" muistuttavana järjestönä ja sen vuoksi laittomana. Joulukuus
sa 1906 Voima-liiton hallitus lopetti toimintansa.15 Kauhajoella Voimiste
lu- ja urheiluseura Voima toimi kuitenkin ainakin vuoteen 1908 saakka.16

Toiminnallaan Voima-liitto piti viranomaiset jatkuvasti epäluuloisina, 
vaikka Kauhajoella liiton toiminta jäi kaikesta päättäen vain suppean pii
rin harrastukseksi. Kuitenkin juuri Voimistelu- ja urheiluseura Voiman 
kasvateista ja kasvattajista monet olivat kymmenen vuoden kuluttua kes
keisissä tehtävissä taisteltaessa Suomen vapaudesta.

Kauhajoen taistelun muistomerkki

Vain kolmisen vuotta kesti marraskuun manifestia seurannut laillisuuden 
kausi. Jo v. 1908 alkoivat venäläistämistoimet uudelleen. Edessä oli toi
nen sortokausi 1908—1917 kieltoineen, käskyineen ja rajoituksineen, jot
ka uhkasivat koko suomalaista kulttuuria ja kansallista olemassaoloa.
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Varsinkin uuden routakauden alkuvuosina uhkaan pyrittiin vastaamaan 
korostamalla sellaisia tapahtumia ja kulttuuriarvoja, jotka tukivat kansal
listunnon ja omanarvontunnon säilymistä.

Kauhajoella, kuten muutamissa muissakin pohjalaispitäjissä, itsetuntoa 
kohotettiin Suomen sodan taistelujen satavuotismuistoilla.17 Kauhajoen 
taistelupaikoilla Parjakalla, Samelinlaksossa ja kirkolla Vuorenmäen ku
peessa oli tuolloin C. W. von Schantzin aikanaan pystyttämät puiset ris
tit. 100-vuotispäivien lähestyessä Kauhajoen nuorisoseuran piirissä virisi 
keskustelu kunnollisen kivipatsaan pystyttämisestä Kauhajoen taistelun 
muistoksi. Hankkeen puuhamiehinä olivat ainakin M. E. Harja, A. K. 
Kaura ja Johannes Leppänen.18 Keskusteluista seurasi, että nuorisoseura 
yhdessä muiden edistysseurojen kanssa päätti pystyttää muistomerkin 
10.8.1908. Hankkeen toteuttamiseen ryhdyttiin jo keväällä hyvissä ajoin. 
Ensimmäiseksi oli ratkaistava, hankitaanko muistomerkin pystyttämiseen 
viranomaisten lupa vai hoidetaanko asia omalla luvalla kaikessa hiljai
suudessa. Salaa pidetyissä pitkissä neuvotteluissa päätettiin lupa pyytää 
itse keisarilta, vaikka hyvin tiedettiin, ettei patsaiden pystyttämiseen an
nettu lupia vapaampinakaan aikoina, saatikka nyt, sortotoimien alettua. 
Kauhajokelaisten pyyntöön tulikin kielteinen vastaus ja viranomaisille 
määräys katsoa, ettei taistelupaikalle patsasta pystytetä.

Kielto ei saanut patsaan puuhaajia perääntymään, vaan Seinäjoen kivi- 
veistämöltä tilattiin kivi, ryhdyttiin rakentamaan sille kumpua ja valmis
telemaan paljastusjuhlaa. Puuhaajat vakuuttivat toisilleen, etteivät petä 
tovereitaan, vaikka pahimpana rangaistuksena saattoi olla Siperian mat-
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ka. Ajan ankeuteen kuului, ettei juhlapuhujaksi tahtonut löytyä ketään: 
häntäkin saattoi uhata karkoitus maasta. Lopulta puhujaksi lupautui 
Rauman seminaarin johtaja kouluneuvos Franssila.

Juhlapäivä lähestyi. Kumpu ja juhlaohjelma valmistuivat. Eräänä yönä 
kaikessa hiljaisuudessa valmistettu muistokivi siirrettiin Seinäjoelta Nur
melan portin alle heinäkasan suojaan. Sieltä se jälleen yöllä kuljetettiin 
taistelupaikalle. Viimeinen ja jännittävin vaihe oli patsaan pystyttäminen. 
Elokuun 10. päivän vastaisena yönä kokoontui kymmenkunta "toisilleen 
tuntematonta” miestä urakkaa suorittamaan. Juuri kun he olivat saamai
sillaan kiven paikalleen, luiskahti joku nostohirsi ja kivi kaatui kolisten 
kummulle. Läheisen tien liikenteen vuoksi miesten ei auttanut muu kuin 
korjata nostolaitteet paikalta, jättää kivi pitkälleen kummulle ja pystyt
tää vanha puuristi uudelleen. Lopuksi lakaistiin ympäryshiekan jäljet um
peen ja häivyttiin vähin äänin.

Seuraavana päivänä 10. elokuuta 1908 vietettiin Rientolassa Kauhajoen 
taistelun 100-vuotisjuhlaa. Väkeä oli runsaasti, ja juhla kaikin puolin vai
kuttava. Opettaja J. F. Marttilan juhlarunon alkusäkeetkin osuivat pai
koilleen paremmin kuin ehkä runoilija oli tarkoittanutkaan:

Kirkon-nevan viertänöllä 
muistuttaa vain risti musta, 
sotapellon pyörtänöllä,
Kauhajoen taistelusta.
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Ohjelman päätyttyä juhlakansa siirtyi nelirivisenä kulkueena muistomer
kille. Vanha harmaahapsinen kunnallismies Aapeli Toivakka laski muisto- 
ristille Kauhajoen kunnan seppeleen. Kummulla lepäävästä kivestä ei ku
kaan puhunut halaistua sanaa. Onneksi.

Kuukautta myöhemmin nimismies Johan Silfverberg sai määräyksen 
tutkia, ketkä patsaan olivat hankkineet ja pystyttäneet. Silfverberg teki 
työtä käskettyä ja ilmoitti lopuksi, että 100-vuotisjuhlat on vietetty, kum
pu rakennettu ja siellä seisoo vanha puuristi. Uutta muistomerkkiä ei ole 
pystytetty. Kuvernööri tyytyi nimismiehen selitykseen, eikä ketään lähe
tetty Siperiaan. Muistokivi sai maata kummullaan kaikessa rauhassa lä
hes tarkalleen yhdeksän vuotta, kunnes se uusissa oloissa nostettiin pys
tyyn v. 1917.19

Muistomerkin pystyttämisyrityksen jälkeen kauhajokelaiset eivät enää 
uskaltautuneet kovin näkyviin sortovallan vastustamishankkeisiin. ”Graf- 
toneja” toki kuljetettiin Närpiöstä v. 1910—12 kaikessa hiljaisuudessa 
metsästystä varten,20 mutta sen enempään ei rohkeus ilmiantojen pelossa 
näytä riittäneen.

Kauhajoki ja jääkäriliike

Vaikka Kauhajoki pysyttelikin kuuliaisena venäläiselle esivallalle, täällä 
oltiin kuitenkin tietoisia siitä liikehdinnästä ja tavoitteiden asettelusta, 
jotka alkoivat Helsingin ylioppilaspiireissä 1913—14 ja johtivat aktivis
miin, jääkäriliikkeeseen ja lopulta Suomen itsenäisyyteen. Opettaja Jo
hannes Leppänen, joka toimi Kristiinan ympäristön aktivistien tiedonvä
littäjänä, sai jo syksyllä 1914 Helsingistä lähetin tuoman kirjeen. Se sisäl
si lähetekortin ja nipun muita papereita. Kortissa oli salaperäinen kirjoi
tus:

Hyvä Jukka
Tässä lähetän Sinulle muutamia papereita. Yhdet Päntäneelle, yhdet 
Kirkonkylään, yhdet johonkin kolmanteen kylään. Kaikki tietysti 
luotettaville henkilöille.

Toinen kasa olisi Kristiinaa, Karijokea ja Teuvaa varten, pari kpl 
kuhunkin, varman henkilön mukana lähetettäväksi, jos sellaisia sat
tuu kulkemaan

Tarkoitus olisi, että paperit joutuisivat isänmaallismielisten henki
löiden haltuun heidän itsensä luettaviksi ja luotettaville tuttaville 
lainattavaksi.

Mistä ja kenen kautta ne tulevat, on sivuasia, josta ei tarvitse pu
hua.

Terveisiä
K-o
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"Muutamat paperit’ ’ tarkoittivat neljää erilaista lentolehtistä, joissa oli 
otsikot Nykyinen sota, Mitä asema vaatii ja Suomen kohtalo. Neljäs, otsi- 
koimaton kirjoitus käsitteli Saksan asemaa alkaneessa sodassa. Lähettäjä 
K-o oli Eteläpohjalaisen Osakunnan kuraattori Kaarlo Koskimies, joka jo 
osakunnan Porthan-juhlassa syksyllä 1913 oli antanut ymmärtää, että 
maailmanpolitiikan mullistukset saattaisivat johtaa vapaustaisteluun ja 
Suomen irrottautumiseen Venäjästä.21

Heti syksyllä 1914 alkoivat lomilta Helsinkiin palanneet ylioppilaat le
vittää saksalaisystävällistä propagandaa ja lentolehtisiä. Syksyn mittaan 
vahvistuivat tavoitteiksi Suomen venäläistämisen lopettaminen ja maan 
täydellinen itsenäisyys. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi olisi koulutet
tava venäläisiltä salaa Saksan tuella tehokas vapaaehtoisjoukko.22 Marras
kuun 17. pnä Venäjä kiihdytti suomalaisten mieliä entisestään julkaise
malla 38-kohtaisen venäläistämisohjelman. Jääkäriliikkeen perustamisko
kous pidettiin kolme päivää myöhemmin 20. marraskuuta 1914 Ostrobot
nian kassahuoneessa.23

Opettaja Leppäsen Koskimieheltä syksyllä 1914 saamat lentolehtiset 
liittyivät hyvin ajankohtaiseen mielipiteenmuokkaukseen ja pitivät Päntä- 
neen opettajan ”ajan hermolla” . Postin kulkureittikin Helsingistä Kauha
joelle on jäljitettävissä. Kaarlo Koskimiehen isä Karl Waldemar Forsman 
oli Vaasan läänin Suupohjan alueen kansakouluntarkastaja ja tunsi var
masti op. Leppäsen henkilökohtaisesti. Forsman asui Ilmajoen Ala-Kuh- 
nalassa, jossa hänellä oli emännöitsijänä Mimmi Frösen, tilanomistaja Jo
han Frösenin tytär Päntäneeltä. Johannes Leppäsen puoliso taas oli Fröse- 
nin toinen tytär Ella, Mimmi Frösenin sisar.24 Salainen käsiposti voitiin 
toimittaa suhteellisen mutkattomasti ja turvallisesti pääkaupungista Pän- 
täneelle. Olettaa sopii, että Johannes Leppänen jakoi lentolehtisiä edel
leen aktivismille lämmenneille naapuripitäjien kansakoulunopettajille.

Lentolehtisten jakaminen Karijoelle, Kristiinaan ja Teuvalle ei ollut ai
van vaaratonta. Niinpä Leppänen pitikin itseään kaikkein luotettavimpa
na ja vei käsipostin henkilökohtaisesti perille. Ilmiantajia oli syytä pelätä, 
siitä Leppäsellä oli omakohtaisia kokemuksia. Vähää aikaisemmin hän oli 
keskustellut junassa erään hengenheimolaisensa kanssa ja toivonut Venä
jän saavan sodassa kunnon selkäsaunan, kun muuan kauhajokelainen 
isäntä oli uhannut ilmiantaa heidät Seinäjoella santarmeille "majesteetti- 
rikoksesta” .25 Leppästä ei annettu ilmi, mutta toimintaa ainainen varuil
laanolo rajoitti.

Varsinainen jääkäriliike ja -värväys levisivät ylioppilaspiireistä Pohjan
maalle syksyllä 1915. Myös Kauhajoella oltiin asiasta tietoisia, mutta ja
lansijaa jääkäriliike ei täällä saanut. Saksaan lähti vain yksi ainoa kauha
jokelainen, Emil Rimala (s. 21.10.1893, k. 26.10.1951, alk. Yli-Knuuttila), 
joka Helsingistä käsin liittyi vapaaehtoisjoukkoon 21.12.1915. Naapuripi
täjästä Kurikasta lähti yhdeksän jääkäriä ja Jalasjärveltä kolme.26 Siihen 
miksi Kauhajoki jäi lähes tyystin jääkäriliikkeen sivustakatsojaksi, on ole
massa omat syynsä: värvärien puute, vanhasuomalainen esivallan ärsyttä-
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K a u h a jo e l la  jä ä k ä r i t  n o u s iv a t  a rv o o n s a  v a s ta  so d a n  a ik a n a : s e  n ä k y y  a s e 
m a r a v in to la n  la s k u s sa k in . K a u h a jo e n  M u s e o n  k o k . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  
1 98 5 .

misen pelko ja Kauhajoen sijainti.
Lähes kaikista aikalaisten haastatteluista käy selvästi ilmi, ettei Kauha

joella suoritettu tehokasta värväystä. Nikolai Latva-Pukkila oli v. 1915 
Ylihärmässä nuorisoseuran vuosikokouksessa yhdessä Arvi Yli-Kosken 
kanssa. Samassa "kortteerissa” oli mm. tunnettu värväri Porri, joka ker
toi jääkäreistä ja innosti kauhajokelaisiakin asiaan. Latva-Pukkila ja Yli- 
Koski eivät kuitenkaan kokouksesta päin jääkäreiksi lähteneet. Kotiin pa
lattua yhteydenpito katkesi ja asia unohtui.23 Emil Rimala taas kävi lap
suuden leikkitoverinsa Jussi Rinnen luona ennen Saksaan lähtöään, mutta 
ei hiiskunut jääkäreistä mitään, vaikka ilmeisesti niissä merkeissä olikin 
liikkeellä. "Kyllä täälläkin lähtijöitä olisi ollut", jos värväystä olisi suori
tettu.28

Kurikassa menestyksellisesti värvännyt Jaakko Kuivanen oli Aronkyläs-
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sä Jaakko Ranta-Knuuttilalla puutavaran ostajana, ja hänet tiedettiin ak
tivistiksi. Kuivasella ei kuitenkaan ollut kauhajokelaisten keskuudessa 
riittävästi arvovaltaa, vaikka liikkuikin Jääkärimarssin sanat taskussa. 
Myös Pihkalan veljeksistä yhden muistetaan käyneen 1915—1916 tienoilla 
kerran Päntäneellä, jossa hän puhui "aivan muusta kuin ohjelmaan oli 
merkitty.”29 Muita värväreitä Kauhajoella ei tiedetä liikkuneen, ja juuri 
värväyksen aktiivisuudesta oli jääkäriksi lähtö eniten kiinni.30

Kauhajoki oli vahvasti suomettarelainen pitäjä. Maltillinen ja konserva
tiivinen Suomalainen puolue sai valtiollisissa vaaleissa 1913—1917 selväs
ti yli puolet annetuista äänistä. Suomettarelaiset pitivät viisaimpana olla 
ärsyttämättä liikaa venäläistä esivaltaa — varoittavia esimerkkejä oli en
simmäisestä sortokaudesta lähtien riittävästi. Siksi puolue suhtautui pen
seästi myös jääkäriliikkeeseen. Emil Rimalan lähtö Saksaan oli tiedossa, 
ja siihen suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti. Monet pitivät sitä maanpetok
sena tai vaarallisena seikkailuna. Äijössä pidetyssä raittiusseuran johto
kunnan kokouksessa oli puhetta Rimalan värväytymisestä, jolloin pari läs
nä ollutta virkanaista ilmaisivat jyrkän tuomionsa: ”Jos tänne tuloo väi- 
kistelemähän, niin pää poikki.” Esivallalle oltiin uskollisia. Pari kolme 
vuotta myöhemmin 1918 Rimala oli käymässä Kauhajoella, jolloin kuole
mantuomion langettaneista naisista toinen ihasteli: "Kyllä oli mieleni iloi
nen, kun sain tervehtiä jääkäriä” !31

Yleinen mielipide ei ollut Kauhajoella enempää kuin muuallakaan Suu- 
pohjassa suosiollinen jääkäriliikkeelle. Ilmitulon vaaraa pidettiin liian 
suurena: "Venäjän kätyreitä” epäiltiin olevan sekä kunnallisissa luotta
mustehtävissä että viranomaisten joukossa.32 Suurta innostusta ei päässyt 
syntymään, kasvupohja vanhoillisessa ilmapiirissä oli liian kapea.

Kolmas seikka, joka vaikutti jääkäriaktivismin laimeuteen, oli Kauha
joen sijainti. Jääkärien etappitiet kulkivat Lapualla, Härmässä ja sieltä 
edelleen pohjoiseen aina Tornioon asti. Rannikon ruotsalaiset taas ylittivät 
tottuneesti Merenkurkun.33 Kauhajoki jäi reiteistä syrjään, mikä ei voinut 
olla vaikuttamatta ainakin värvärien liikkumiseen. Varovaisen vanhasuo
malainen ja huonosti etappiteihin sopiva Kauhajoki ei houkutellut värvä
reitä. Ja kun ei ollut värväreitä, ei lähtenyt myöskään jääkäreitä. Isän
maallista mieltä kauhajokelaisilta ei puuttunut, sen osoittivat tulevat ta
pahtumat.

Maailmansodan varjossa

Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen elokuun alussa 1914 merkitsi 
entistä tiukempaa venäläisvaltaa: sotilaita lisättiin, ja sensuuria kiristet
tiin. Kauhajokelaiset saivat venäläissotilaisiin ensi kosketuksensa, kun 
syksyllä 191434 kaksi eskadroonaa ratsuväkeä marssi rantatieltä Ison joen ja 
Lapväärtin kautta Päntäneelle ja sieltä yhtenä osastona kirkolle. Ratsuvä
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ki majoittui kahdeksi yöksi telttoihin kirkonkylään ja Filppulan tienoille. 
Katsojille riitti silmänruokaa: hevoset olivat "peevelin komeita” , sotilai
den keihäänkärjet ja kannukset välkkyivät. Illalla pidettiin Kunnallista- 
lon kentällä juhlat, joihin tuli runsaasti väkeä. Torvisoittokunta soitti 
marsseja ja reippaan polkan. Sotilaat esittivät permantovoimistelua, heit
tivät voltteja ja kärrynpyöriä ym., mikä herätti yleistä ihastusta. Ohjel
man lopuksi toistakymmentä miestä tanssi "ryssää", ripaskaa, haitarin sä
estyksellä. Sitten alkoi yleinen tanssi. Sotilaat eivät paljon tanssineet, 
mutta upseerit sitäkin ahkerammin. Kauhajoen tytöt olivat innoissaan, ja 
sotilaat käyttivät tilaisuutensa. Tanssit päättyivät loppumarssiin, minkä 
jälkeen miehistö komennettiin majoituspaikkoihin. Kuri oli moitteeton.35

Aamulla sotilaat herätettiin fanfaareilla päivän askareisiin. Hevoset pes
tiin joen rannassa; niiden kunto ja kengitys tarkistettiin. Tiellä oli vilsket
tä. Upseerit ja sotilaspalvelijat etsivät sieniä Vuorenmetsästä, Sotkasta ja 
Rinnemäestä, ehkä kauempaakin. Kaali olisi ollut haluttua, mutta sitä oli 
vain niukasti myytäväksi. Myös tuore liha olisi tehnyt kauppansa, mutta 
kun ei ollut teurastusaika, ei sitäkään ollut aluksi tarjolla. Rannikon ruot
salaiset karjanostajat kuitenkin vainusivat rahan ja "sattuivat tulemaan” 
juuri sopivasti Kauhajoelle, joten ratsuväki sai kuin saikin lihaa. Halkoja 
ja perunoita venäläiset ostivat Kokon ja Panulan taloista. Kaikista ostok
sista maksettiin reilusti, eikä minkäänlaisia häiriöitä syntynyt. Illalla oli 
jälleen juhlat Kunnallistalolla ja väkeä edellistäkin iltaa enemmän.

Kun eskadroonat toisen päivän aamuna lähtivät ratsastamaan Kurik
kaan päin, kerääntyi paikallinen väestö sitä katsomaan. Näky oli komea 
— joillekin jäi haikea mieli.36 Ratsuväen läpimarssi tarjosi kauhajokelaisil
le paraatikuvan venäläisistä sotilaista.

Toukokuussa 1916 Kauhajoki valmistautui jälleen vastaanottamaan so
taväkeä. Kuvernöörin käskykirjeen mukaisesti oli varauduttava majoitta
maan 25 upseeria, 420 sotamiestä ja 445 hevosta. Kyseessä oli siis nytkin 
ratsuväenosasto. Kauhajoen Suomalaisen seuran Naisjärjestö päättikin 
kutsua koolle yleisen naisten kokouksen, koska oli pelättävissä, että "ryh
mä naisia edellä mainitun olotilan aikana joutuu vaaranalaiseen ase
maan” ja edelleen, ettei "nuorilla naisilla yleensä ole niin paljon siveellis
tä tarmoa, että kiusausten tullen tarpeeksi voimakkaasti voisivat pitää yl
lä omaansa ja sukunsa arvoa” . Ajatuksen taakse saatiin muutkin seurat ja 
yhteisöt; yleinen kokous kutsuttiin koolle Kunnallistalolle 28. toukokuu
ta.37

Kunnallislautakunta varasi ratsuväkeä varten majoitustiloja eri puolilta 
pitäjää, etupäässä kirkolta ja Aronkylästä. Vuokrasopimukset tehtiin isän
tien kanssa etukäteen. Edellisestä ratsuväen vierailusta viisastuneena kun
ta varautui hankkimaan myös lihaa. Tehtävä annettiin Aroni Hangan ja 
M. Mäensivun huoleksi. Ludvig Rinne ja Ludvig Nurmi taas varustautui
vat myymään venäläisille heiniä. Kauppa kävi odotettua huonommin, sil
lä isännät perivät myöhemmin kunnalta korvausta myymättä jääneistä 
heinistä.38 Läpimarssi sujui nytkin jotakuinkin rauhallisesti, mutta saman
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laista ihailua se ei enää herättänyt kuin aikaisemmin. Lisäksi se tuli kun
nalle kalliiksi, mikä oli omiaan ärsyttämään mieliä.

Mitä pidemmälle sota jatkui, sitä selvemmäksi kävi Venäjän tappio. So
tilaiden kasvavasta kurittomuudesta kiiri tietoja Kauhajoellekin, vaikka 
varusväkeä ei täällä ollutkaan. Keisariperheestäkin ruvettiin puhumaan 
rumia v. 1916—17 tienoilla: Rasputinin suhteet Venäjän hoviin oli herkul
linen pilapuheiden aihe.39

Venäläiset pelkäsivät Saksan hyökkäävän Pohjanlahden rannikon kaut
ta Suomeen. Siltä varalta aloitettiin rannikon linnoittaminen. Kesällä 
1916 venäläiset ryhtyivät valli- ja linnoitustöihin myös Keski-Suomessa. 
Aluksi töitä pyrittiin tekemään vapaaehtoisin voimin. Kauhajoen nimis
mies Johan Silfverberg esitteli kunnanhallitukselle 7. heinäkuuta kuver
nöörin kiertokirjeen, jossa tiedusteltiin, kuinka paljon kunta voisi sijoit
taa miehiä yleisiin insinööritöihin, kuten linnoitustöitä virallisesti nimitet
tiin. Kuun lopussa kunnanhallitus ilmoitti voivansa sijoittaa töihin viisi
kymmentä miestä, etupäässä tilatonta väestöä.40

Kuvernööri ei ollut tyytyväinen läänistä saamaansa palautteeseen, ja 
niin kunnat saivat elokuussa uuden käskykirjeen, jossa niitä velvoitettiin 
lähettämään miehiä ja hevosia linnoitustöihin. Nimismies Silfverberg sai 
välitettäväkseen käskyn lähettää Kauhajoelta miesten lisäksi 25 hevosta. 
Heti perään tuli puhelimitse käsky lähettää vielä 19 hevosta. Kunnanhalli
tus päätti ottaa ensimmäiset 25 hevosta sellaisista taloista, joissa oli vä
hintään 3 työhevosta. Jälkimmäiset 19 hevosta, jotka piti toimittaa kii
reesti Perälän asemalle varustettuna kukin 7 kilolla kauroja ja 5 kilolla 
heiniä, päätettiin koota eri kylistä seuraavasti: Aron- ja Harjankylistä 3 
kummastakin, Kauhajoenkylästä 4 hevosta, Hyypästä ja Nummijärveltä 
yhteensä 5 ja Päntäneeltä 4 hevosta.41 Nämä kaikki parhaana elonkorjuu- 
aikana.

Vallityökomennus ei ollut erityisen mieluisa, ja siksi Kauhajoen kunta 
päättikin vaihtaa miehiä ja hevosia aina kahden viikon välein. Vaihdosta 
koituvista lisäkustannuksista oli asianomaisten maksettava itse puolet. 
Silti työvelvollisuus tuli kunnalle kalliiksi: n. 6 000 mk kuukaudessa. Kus
tannusten peittämiseksi olikin otettava lainaa. Kuntakokous pohti myös, 
kannattaisiko kunnan ostaa hevosia pakkotöitä varten. Esitys hyväksyt
tiin, mutta päätös jäi toteuttamatta.42

Linnoitustyöt olivat pääasiassa ampumahautojen kaivamista sekä juok
suhautojen ja konekivääripesäkkeiden tekemistä. Myös miehistön suoja- 
korsuja räjäytettiin kallioihin. Linnoitustöitä pidettiin yleisesti turhina, 
mutta työllisyyden kannalta niillä oli oma merkityksensä. Palkkaa mak
settiin 4,50 mk päivältä, hevosmiehelle 7 mk, mitä pidettiin suhteellisen 
hyvänä. Lisäksi kunta kustansi miehille eväät ja palkkasi muonittajaksi 
Jaakko Ojalan. Työmaista muodostui kuitenkin ajankulutuspaikkoja, sillä 
venäläisten johtamia töitä pidettiin pakkotöinä; niitä tehtiin "venäjäksi” , 
hällä väliä -tyyliin. Kauhajokelaisten työmaat olivat Pylkönmäellä, Kars
tulassa ja Ähtärin Ostolassa. Vallityöt kestivät syyskesästä 1916 Venäjän
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M a a ilm a n so d a n  p i t k i t t y e s s ä  k o u lu la i to s  ja  m o n e t  y h d is t y k s e t  p i t i v ä t  n u o 
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J a a k o la n  k o k .

maaliskuun vallankumoukseen 1917 asti.43
Elintarvikepula paheni sodan pitkittyessä. Ensin oli pulaa vain suolas

ta, sitten rajoitettiin sokerin myyntiä ja kevääseen 1917 tultaessa tilatto
malla väestöllä alkoi olla puutetta lähes kaikesta. Tuossa tilanteessa val
tion viranomaisen suorittamat pakko-otot armeijan ja siviiliväestönkin 
tarpeisiin eivät juuri kunnanisiltä kiitosta saaneet. Maaliskuussa 1917 
kuntakokous katsoi ruista ja ohraa olevan kunnan alueella vielä riittäväs
ti syömäviljaksi, mutta jos siitä otettaisiin siemenvilja, tulisi puute leiväs
tä. Kuntakokous päätyikin pyytämään kuvernööriltä viljan vientikieltoa 
kunnan alueelta. Samalla kunnanhallitukselle myönnettiin laajat valtuu
det valvoa viljan jakelua ja kauppaa, ja sille annettiin oikeus ostaa viljaa 
ja myydä sitä tarvitseville kohtuuhinnalla. Edelleen kunnanhallitus oikeu
tettiin tarvittaessa pakkotoimin takavarikoimaan viljavarastot. Kaikkein 
suurimmassa puutteessa oleville kunta päätti jakaa viljaa 10 kg erinä 
omista varastoistaan.44

Kunnan toimenpiteistä huolimatta elintarvikepula kiristi kevään kulu
essa selvästi työväestön ja porvariston välejä.45
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Vapaustaistelu

Vallankumouskevät

Venäjän maaliskuun vallankumous 1917 mullisti hetkessä kaiken. Keisari- 
valta kukistui, ja vuosia kestänyt ankea sortokausi päättyi. Vapaus tuntui 
koittaneen. Kun tieto vallankumouksesta kiiri Kauhajoelle, se otettiin iloi
ten vastaan. Arosen kaupassa alettiin heti myydä punaista silkkinauhaa, 
ja toripäivillä melkein kaikki kuljeskelivat punainen rusetti rintapielessä. 
Hangaskylässä opettaja Toivo Vähämäki hankki lapsillekin punaiset ruse
tit. Teevahaisen koulussa keisarin kuva otettiin alas seinältä ja pojat vei
vät sen suurella ryminällä ulos, rikkoivat koko komeuden ja sotkivat ros- 
katunkioon, minkä jälkeen opettaja Laitinen jakoi kaikille punaiset ruse
tit. Oli vallankumous, ja punainen oli kumouksen väri. Rusetin tai nau
han sitoivat rintapieleensä muutkin kuin sosialistit. Kauhajoellakin kiersi 
huhu, ettei edes junassa voinut matkustaa ilman punaista nauhaa. Ohme- 
rojärveltä kilpa-ajoista 17. maaliskuuta palanneet hevosmiehetkin tunsi
vat ilmassa väreilevän jännityksen.1

Työväenliike sai vallankumouksesta uutta puhtia toimintaansa. Vanhat 
yhdistykset herätettiin henkiin, ja uusia perustettiin. Perä-Hyypässä so
siaalidemokraatit kokoontuivat mm. koululla. Punainen lippu liehuen 
marssittiin Hakamäkeen, jonka katolle lippu nostettiin. Vanhaisäntä heit
ti sen kuitenkin pian pois.2 Eri puolilla pitäjää järjestetyissä kansalaisko
kouksissa oli runsaasti työväestöä vaatimassa lisää sananvaltaa. Vappuna 
marssittiin ainakin Hyypäntiellä ja Päntäneellä liput liehuen.3

Varsin pian kuitenkin vallankumouksen ensi innostus tyrehtyi. Etenkin 
lehdistö muokkasi ihmisten mielipiteitä eri suuntiin. Työväki luki suhteel
lisen paljon Työmiestä, Vapaata Sanaa ja Suomen Sosialidemokraattia. 
Eniten Kauhajoelle tilattiin kuitenkin Vaasaa, Ilkkaa ja Suupohjan Kai
kua; myös Uutta Suometarta luettiin. Valtakunnassa nopeasti virinnyt po
liittinen kiistely välittyi Kauhajoelle kunkin lehden omalla värillä vahvis
tettuna. Porvarillisesti ajattelevat riisuivat punaiset nauhat nopeasti ja 
vähin äänin. Lapsille hankittiin tilalle valkoisia guttaperkkakukkia.4

Oma vaikutuksensa vallankumousriemun laantumiseen oli sillä, ettei 
keisarin kukistuminen lisännyt leipää. Elintarvikepula paheni kevään ku
luessa entisestään, ja ruoka oli pantava kortille. Myös "vapaus” oli jäänyt 
puolitiehen: sortotoimet oli lopetettu, mutta Kerenskin väliaikainen halli
tus suhtautui nihkeästi Suomen pyrkimyksiin laajemmasta riippumatto
muudesta. Viimeistään kesällä kaikille yhteiskuntaryhmille selvisi, ettei 
maaliskuun vallankumous ollut oikotie onneen. Samalla se vahvisti aja
tusta irrottautua Venäjästä kokonaan. Edessä oli kuitenkin vielä vaikea 
taival.
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Suojeluskunta

Kesä—heinäkuussa 1917 levisi Etelä-Pohjanmaalle tietoja Lounais-Suo- 
men ja Satakunnan maatalouslakoista ja niihin liittyvistä levottomuuksis
ta. Työväestö vaati sosiaalidemokraattisenemmistöiseltä eduskunnalta laa
jaa uudistusohjelmaa, jota suurin osa porvarillisista edustajista piti kui
tenkin kohtuuttomana ja asettui siksi vastustamaan uudistuksia. Työväes
tö vauhditti vaatimuksiaan lakoilla, mikä taas uhkasi pahentaa ennes
täänkin huonoa elintarviketilannetta. Tähän tarttuivat Etelä-Pohjanmaan 
15 pitäjän meijerimiehet kokoontuessaan Ylistaroon heinäkuun alussa. 
Eduskunnalle lähettämässään kirjelmässä meijeriväki vaati selvin sanoin 
Suomelle itsenäisyyttä. Viikkoa myöhemmin 14.—15. heinäkuuta pidetyil
lä maakunnallisilla Lapuan päivillä vaatimus uudistettiin.5

Kauhajoki ei ollut edustettuna Ylistarossa, mutta viimeistään Lapuan 
päivillä tuli maakunnan liikehdintä kauhajokelaistenkin tietoon. Itsenäi
syyteen tähtäävä toiminta aloitettiin pian tämän jälkeen. Liikkeelle pääs
tiin kunnan järjestyssääntöjen laatimisesta ja Kauhajoen nuorisoseuran 
jokavuotisesta kesäjuhlasta. Ne olivat suojeluskunnan lähtölaukauksia. 
Heinäkuun 23. pnä 1917 kuntakokous nimitti viisimiehisen toimikunnan 
valmistelemaan kunnalle järjestyssääntöjä kaikenlaisten levottomuuksien, 
juopottelun ym. hillitsemiseksi. Toimikuntaan tulivat Matti Ritola, Johan
nes Leppänen, Vilho Lauttajärvi, Samuel Nestor Rajala ja Valle Antila.

K a u h a jo e n  ta is te lu n  m u is to m e r k k i . V a lo k . V. M a rttila . K a u h a jo e n  M u s e o n  
k o k .
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Ehdotuksen piti olla valmiina syyskuun kuntakokoukselle.6 Järjestyssään
nöistä olisi ehkä tullut aivan tavanomaiset, ellei samaan aikaan ja osit
tain samojen miesten toimesta olisi valmisteltu myös Kauhajoen nuoriso
seuran kesäjuhlaa. Mieliinpainuva juhla pidettiin 5. elokuuta: Kauhajoen 
taistelun yhdeksän vuotta maassa maannut muistomerkki nostettiin pys
tyyn. Kristiinan yhteiskoulun rehtori U. U. Seppä piti innostavan puheen:

Venäjästä on päästävä irti! Jos ei muuten maatamme saada vapaak
si, niin on meidän taisteltava. Siihen velvoittaa niiden miesten muis
to, joille tämä patsas nyt on lopullisesti pystytetty.

Juhlassa oli mukana runsaasti ulkopaikkakuntalaisia, joukossa myös 
aktivistien asiamies, joka todennäköisesti oli Ilmajoella kesäänsä viettä
nyt Ilmari Talvitie. Hän otti ensi kerran Kauhajoella puheeksi suojelus
kunnan, tai peitenimellä, palokunnan perustamisen.7

Kunnan järjestyssääntöehdotus oli valmis esiteltäväksi kuntakokouksel
le 17. syyskuuta 1917. Ehdotus sisälsi kaikkiaan 16 pykälää. Niistä 15 kos
ki siveellisyyttä, järjestysmiesten oikeuksia ja velvollisuuksia, järjestystä 
yleisillä paikoilla, juopottelua, väkijuomien valmistusta ja myyntiä ym. 
Keskellä tavanomaisia järjestysasioita yllättää 6 §:

Siltä varalta että edesvastuuttomat henkilöt yhtyisivät joukkueiksi 
pannakseen toimeen edellisessä §:ssä mainittuja epäjärjestyksiä tai 
rikoksia kuntalaisten omaisuutta, henkeä ja työrauhaa vastaan, ol
koon järjestysmiehillä oikeus muodostaa kyläkuntansa miehisistä jä
senistä, saman saapumis- ja tottelevaisuusvelvollisuuden alaisina 
kuin 4 §:ssä sanotaan, suojeluskunta, joka tavattomissa tapauksissa 
ehkäisee epäjärjestykset.

Suojeluskunta kokoontuu järjestysmiehen johtamana 2 kertaa kuu
kaudessa harjoittelemaan ja tutustumaan järjestyksen pidosta, itse
puolustuksesta, rikollisten pidättämisestä ja joukkojen harjoittami
sesta annettuun yleiseen lainsäädäntöön.

Tarpeen vaatiessa palvelevat suojeluskunnan jäsenet vartiopalve- 
luksessa kukin yhteisesti hyväksytyn vuoroituksen mukaan.

Kuntakokous hyväksyi järjestyssäännöt toimikunnan esittämässä muodos
sa yksimielisesti ja päätti hakea niille kuvernöörin vahvistuksen.8

Kauhajoen kunta oli järjestyssäännöillään luonut taitavasti kehykset 
suojeluskuntien muodostamiselle. Monissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa pe
rustettiin ensin suojeluskunnat ja vasta sitten ryhdyttiin miettimään kun
nan osuutta ja toiminnan rahoittamista, jolloin helposti törmättiin vasem
miston vastustukseen.9 Kauhajoella toimittiin päinvastaisessa järjestykses
sä. Ensin luotiin kehykset ja sitten itse suojeluskunnat. Menettely helpotti 
myöhemmin rahoituksen järjestämistä ja takasi suojeluskunnille laajan 
kannatuksen. Lieneekö Etelä-Pohjanmaallakaan muita paikkakuntia, joi
den suojeluskunnilla olisi kuvernöörin vahvistus? Kauhajoen kunnan jär
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jestyssäännöt suojeluskuntapykälineen sai kuvernöörin vahvistuksen 18. 
joulukuuta 1917.10

Suojeluskuntien käytännön organisointi jätettiin kansalaisjärjestöjen 
tehtäväksi. Niistä osoitti suurinta aloitteellisuutta Kauhajoen Karhu. Ur
heiluseuran suojeluskuntainnostus selittynee ainakin osaksi sillä, että 
kunnan järjestyssääntötoimikunnan jäsen, opettaja Vilho Lauttajärvi oli 
myös Karhun kantavia voimia. Urheilu- ja voimisteluryhmien johtajana 
hän oli kouluttanut jo "Voiman” ajoista lähtien mukana olleista nuorista 
miehistä luotettavan ja yhtenäisen ryhmän, joka vihjeen saatuaan oli heti 
valmis toimintaan.11

Kauhajoen Karhu otti ensi kerran "järjestysjoukkueen” perustamisen 
esille 16. syyskuuta, vain päivää aikaisemmin, kun kuntakokous hyväksyi 
järjestyssäännöt. Kokouksessa valittiin toimikunta kehittelemään aloitet
ta. Vihtori Kuutin, Kosti Jalosen ja Urho Mattilan esityksen pohjalta Kar
hu päätti kokouksessaan 21. syyskuuta lähettää Kauhajoen muille edistys- 
seuroille kutsut suojeluskunnan perustamiskokoukseen. Kansalaiskokous 
pidettiin 28. lokakuuta Kunnallistalolla, jonne oli saapunut n. 70—80 hen
keä. Kutsutuista oli jäänyt pois ainoastaan Kauhajoen Sosialidemokraat
tinen Kunnallisjärjestö, joka jo ennen kokousta oli ilmoittanut, ettei se 
osallistu siihen, koska vastustaa kaikkea aseellista toimintaa, eikä omasta 
puolestaan vaadi "muuta kuin leipää” . Kokoukseen osallistuneet yhdistys
ten ja seurojen edustajat päättivät yksimielisesti perustaa Kauhajoen suo
jeluskunnan, johon heti liittyi 60—70 jäsentä. Sosialidemokraattisen Kun
nallisjärjestön lisäksi ainakin Perä-Hyypän työväenyhdistys päätti "va
kaasti pysyä pois lahtarikaartin jäsenyydestä” .12

Marraskuun 25. pnä 1917 pidetyssä kuntakokouksessa saatettiin suoje
luskunnan perustaminen lopullisesti päätökseen. Pöytäkirjan ainut pykä
lä kuuluu sanatarkasti lainattuna:13

Viime syyskuun 17 p:nä pidetyssä kuntakokouksessa hyväksyttyjen 
"Kauhajoen kunnan järjestyssääntöjen” 6:§:ssä edellytettyjen suoje
luskuntien, jos sellaisia viranomaisten avuksi tarvitaan, palkkaami
seksi ja suojeluskunnan menojen peittämiseksi päätti kokous, yksi
mielisesti myöntää Kunnallislautakunnan käytettäväksi tarpeelliset 
varat tilivelvollisuudella kunnalle.

Kauhajoen Edistysseurojen toimesta muodostettu suojeluskunta 
päätettiin kunnallistuttaa ja liitytään Etelä-Pohjanmaalle perustettu
jen suojeluskuntien liittoon.

Pöytäkirjasta käy hyvin ilmi suojeluskunnan perustamisen kaksinaisuus. 
Ensin luvataan rahoittaa järjestyssääntöjen tarkoittamat suojeluskunnat, 
ja sitten muitta mutkitta hyväksytään edistysseurojen perustama suojelus
kunta järjestyssäännöissä tarkoitetuksi kunnalliseksi suojeluskunnaksi. 
Tällä päätöksellään kuntakokous turvasi sekä suojeluskunnan talouden 
että arvovallan. Suojeluskunnasta tehtiin muodollisesti kaikkien kauhajo-
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kelaisten järjestö, vaikka sosiaalidemokraatit eivät olleetkaan sitä perus
tamassa.

Joulukuun 4. pnä 1917 kunnanhallitus valitsi edustajansa suojeluskun
nan johtokuntaan. Valituiksi tulivat Vihtori Kuutti, Fr. Lagerstam, J. E. 
Mäkelä, Jaakko Joukamo ja Abner Suvanto sekä varalle Aleksi Grönvall 
ja J. V. Peltonen. Suojeluskunnan perustavassa kokouksessa johtokuntaan 
oli jo valittu Urho Mattila ja Jaakko Yli-Harja. Samassa kokouksessa kun
nanhallitus päätti myös lähettää kaikille työväenyhdistyksille kirjelmän, 
jossa yhdistysten jäseniä pyydettiin liittymään kunnan suojeluosastoon.14 
Sosiaalidemokraattien kielteisen asenteen suojeluskuntaa kohtaan toivot
tiin ilmeisesti lieventyneen kunnallistamisen myötä. Kuinka moni liitty- 
miskutsua noudatti, ei ole tiedossa, mutta ainakin jonkin verran sosiaali
demokraatteja tuli mukaan, joku siksikin, että "pelkäsi omaa nahkaansa 
ja virkaansa".15 Kunnanhallituksen menettely osoittaa joka tapauksessa, 
että työväestön mukana oloa suojeluskunnassa pidettiin tärkeänä. Suoje
luskunnan asema koko kunnan järjestyskaartina vahvistui, samalla kun 
työväestön mahdollisilta omilta järjestyskaartihankkeilta vietiin pohjaa 
pois.

Suojeluskunnan organisaatio sai lopullisen muotonsa joulukuun 9. pnä 
pidetyssä suojeluskunnan kokouksessa. Kauhajoki jaettiin yhdeksään pii
riin, joihin kuhunkin valittiin kolmimiehiset toimikunnat pitämään "he
rättäviä kyläkokouksia” . Jäsenhankintaa varten kunta jaettiin 14 aluee
seen, joihin valittiin yhteensä 38 jäsenten kerääjää.16 Jäsenkeräyksen ansi
osta suojeluskuntaan liittyi runsaasti talollisia, liike- ja virkamiehiä sekä 
torppareita eri puolilta Kauhajokea, keskustasta kuitenkin enemmän kuin 
syrjäkylistä. Tammikuun lopussa 1918 suojeluskunnassa oli noin 350 jä
sentä.17

Punaiset

Samaan aikaan kun suojeluskuntia perustettiin, puuhattiin eri puolilla 
Suomea, vähäisessä määrin myös Etelä-Pohjanmaalla, punakaarteja ja 
työväestön järjestyskaarteja. Kauhajoella oli syyskesällä 1917 puolen 
kymmentä aktiivista työväenyhdistystä. Yhtään toimintakykyistä puna
kaartia tai rauhanomaisempaa järjestyskaartia ei kuitenkaan syntynyt. 
Perustamishankkeita kyllä oli.

Perä-Hyypän työväenyhdistys otti työväenkaartin perustamisen esille 
14. marraskuuta — pari viikkoa suojeluskunnan perustamiskokouksen jäl
keen. Asiaa eteenpäin kehittelemään nimettiin Leo Lauhakangas, joka va
littiin myös tulevan kaartinosaston päälliköksi. Osaston johtajiksi valit
tiin Matti Kaunisto ja Augusti Rantala. Kaartille valittiin myös jäsenkir- 
jurit ja tilintarkastajat.18 Neljä päivää myöhemmin Sos.dem. Kunnallisjär
jestö seurasi Perä-Hyypän esimerkkiä ja päätti perustaa työväenkaartin.19 
Tämän pitemmälle kummankaan työväenkaartin perustamisessa ei ilmei-

47 —  Kauhajoen historia 737



sesti päästy. Perä-Hyypän työväenyhdistyksen pöytäkirjoissa ei ole perus
tamispäätöksen jälkeen minkäänlaisia mainintoja kaartin jäsenistä tai toi
minnasta. Kunnallisjärjestön pöytäkirjoja ei tuolta ajalta ole, mutta aina
kaan muistitieto ei tue kaartin olemassaoloa.

Pisimmälle punakaartihankkeissa lienee edetty Hyypän Hautalankyläs- 
sä, jossa puuhamiehinä toimivat innokkaimmin Sakari Rintala ja Leander 
Alanen. Monet työväenliikkeen miehet olivat kuitenkin haluttomia lähte
mään mukaan punakaartiin, koska yhteiskunnallisia ristiriitoja pidettiin 
"aatelisherraan ja työväestön riitana” , ei talollisten ja työväestön. Kun al
koi näyttää siltä, ettei punakaarti saisi työväestön varauksetonta kanna
tusta, luovuttiin koko hankkeesta. Pöytäkirjatkin poltettiin.20

Miksi Kauhajoelle ei syntynyt punakaartia, vaikka "punaisia” olikin? 
Niukkojen kirjallisten lähteiden vuoksi on tyydyttävä vain muutamaan 
yleisluonteiseen selitykseen. Ensinnäkin punakaartit ja työläisten järjes
tyskaartit eivät saaneet suurta jalansijaa missään Etelä-Pohjanmaan maa
seudulla.21 Punakaartin malli puuttui. Toiseksi Kauhajoella ei ollut venä
läistä sotaväkeä, joka olisi innostanut ja kouluttanut punakaarteja, kuten 
tapahtui mm. Seinäjoella ja Ilmajoella, joskin vähin tuloksin.22 Kauhajoke
laiset tunsivat venäläiset sotilaat parhaiten "pakkotöistä” ja läpimarsseil- 
ta.

Kolmas syy Kauhajoen työväestön vähäiseen punakaarti-innostukseen 
on löydettävissä työväenyhdistysten aatteellisesta sisällöstä. Varsin monet 
yhdistysten perustajista ja johtohenkilöistä olivat saaneet ideologisen ki
pinänsä Amerikassa. Se merkitsi rauhanomaista taistelua yhteiskunnallis
ten uudistusten toteuttamiseksi, reformismia. Itse asiassa Sosialidemok
raattisen Kunnallisjärjestön viesti suojeluskunnan perustaneelle kansa
laiskokoukselle sopi hyvin yhteen amerikkalaistyylisen työväenaatteen 
kanssa. Kunnallisjärjestöhän ilmoitti tuolloin, ettei se "vaadi muuta kuin 
leipää” , ja esitti vastalauseensa "aseellista toimintaa vastaan” . Samaan 
asenteeseen näyttää kaatuneen myös Hautalankylän punakaartihanke: 
aseellista taistelua vastustettiin. Henki näkyi sittemmin myös kielteisenä 
suhtautumisena yleisiin asevelvollisuuskutsuntoihin. Ainakin Perä-Hyy
pän työväenyhdistys hyväksyi tammikuun 13. pnä 1918 Sos.dem. piiritoi
mikunnan innoittamana ponnen, jossa se lausui jyrkän tuomionsa "porva
rien sotalaitoshankkeita vastaan” , ja piti "sen laitoksen maallemme tur
miollisena ja tarpeettomana, sillä sotalaitos on kaikkina aikoina palvellut 
yläluokan riistovapautta’’.23 Sama suhtautumistapa jatkui osittain vielä 
sodan aikanakin. Suomen itsenäistymisen tarpeellisuutta ei silti epäilty. 
Perä-Hyypänkin työväenyhdistys päätti edellä mainitussa kokouksessaan 
pitää itsenäisyysjuhlan 20. tammikuuta 1918.24

Kiihkeätunnelmainen syksy

Jo loppukesällä 1917, ilmeisesti heti elokuisten Kauhajoen nuorisoseuran 
kesäjuhlien jälkeen, alkoi 10—15 miehen ryhmä kokoontua "palokunnan”
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harjoituksiin kunnallistalon suljettujen ovien ja peitettyjen ikkunoiden 
suojaan. Yhdessä opeteltiin kivääriotteita ja muita sotilaselämän taitoja. 
Myöhemmin syksyllä ja talvella "palontorjuntaa” harjoiteltiin joen jäällä. 
Palokuntalaiset värvättiin mies mieheltä.25

"Palokunta” oli itse asiassa kehitteillä olevan suojeluskunnan aseellisen 
toiminnan peitenimi. Itsenäistä palokuntaa ei liene koskaan Kauhajoelle 
perustettu. Palokunta-nimitystä käytettiin viranomaisten härnäämiseksi. 
Maassa oli runsaasti venäläisiä, sekä siviilivirkamiehiä että sotilaita, joi
den tietoon aseharjoitusten ei haluttu tulevan. Suojeluskuntaa perustetta
essa sen luonteeseen eivät myöskään — ainakaan julkisesti — voineet 
kuulua sotilaallinen ilme, aseiden hankinta ja käsittely. Palokunta korva
si ne. Yleisessä kielenkäytössä puhuttiinkin palokunnasta sodan syttymi
seen saakka, jolloin suojeluskunta-nimitys vasta vakiintui,26 vaikka se oli 
ollut asiakirjoissa syyskuusta lähtien.27

Palokunnan nimissä suojeluskuntalaiset hankkivat aseita tulevaa "rys
sien” karkottamista varten. Lähinnä hankittiin Helsingistä taskuaseita. 
Aseet ostettiin omilla rahoilla. Seinäjoelta haettiin aseita pitkin syksyä
1917. Joulun edellä Jaakko Ojala ja Jaakko Kartano hakivat sieltä Karta
non juoksijahevosella "kuularuiskun” . Talvikelien tultua kuljetettiin ”pik- 
kulohonalla” Jokipiistä pääasiassa venäläisiä kiväärejä. Asekätkö oli ke
sän puolivälistä asti Jaakko Ojalan heinäladossa.28

Venäjän marraskuun vallankumous 1917 jyrkensi Suomenkin sosiaalide
mokraattien asenteita: vaadittiin uutta valtalakia, ja julistettiin yleislak
ko. Oikeiston ja vasemmiston ristiriita syveni entisestään, ja levottomuu
det lisääntyivät. Etelä-Suomen kuohunta tuntui myös Kauhajoella. Yleis
lakko tosin näkyi täällä vain rautatieliikenteen pysähtymisenä muutamak
si päiväksi.29 Sen sijaan kielenkäyttö koveni ja uhmamieli voimistui. So
sialistit pitivät suurta ääntä mm. Tampereen jalkinetehtaan työmiesten 
palkankorotuksesta ja uhosivat, että "jouluna kaikki tasatahan ja Rinta- 
Koskelle mennähän ensiksi” . Hurjia puheita liikkui myös sosialistien laa
timista "tappolistoista” , jollaisia piti oleman ainakin Hyypässä. Ensim
mäisenä tapettavana oli sahanomistaja Nikolai Rinta-Koski, sitten kaup
pias Sameli Jyränen. Kaikkiaan listassa sanottiin olevan noin 50 nimeä. 
Samanlaisesta listasta huhuttiin myös Harjankylässä.30 Myöhemmin, so
dan loppuvaiheissa, oli vastaavanlaisia puheita liikkeellä suojeluskunnan 
laatimista tappolistoista.31

Tappolistojen olemassaolo jää aikalaisten kertomusten varaan, sillä ar
kistot ovat tuhoutuneet. Mihinkään käytännön toimiin kerrotunlaisten lis
tojen perusteella ei ainakaan ryhdytty. Olivatpa tappolistat tosia tai luu
loteltuja, niin pelkät puheetkin niiden olemassaolosta riittivät osoitta
maan, miten ennakkoluuloinen ja jännittynyt ilmapiiri syksyllä 1917 Kau
hajoellakin vallitsi. Tappolistapuheet heijastelivat myös muun Suomen ta
pahtumia — syksyllä harjoitettiin punaista terroria, keväällä enimmäk
seen valkoista.

Tammikuussa 1918 poliittinen tilanne maassa kärjistyi siinä määrin, et-

739



S u o je lu s k u n ta  m a k s o i  V im p e lin  h a r jo i tu s k u r s s i la is i l le  m a tk a t  ja  p ä iv ä r a 
h an . L a s k u  p ä iv ä r a h o is ta . K a u h a jo e n  M u s e o n  k o k . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  
1985 .

ta väkivaltaisuuksia voitiin odottaa missä ja milloin tahansa. Kauhajoella 
suojeluskunta järjesti varmuuden vuoksi rautatielle Teuvan ja Kurikan 
Lohiluoman välille vartiot. Myös siltoja vartioitiin yötä päivää, samoin 
asematietä. Kauhajoen aseman ja kirkonkylän välillä oli vartiointi illasta 
klo 18:sta aamulla klo 6:een. Suojeluskunta pelkäsi punakaartilaisten 
hyökkäävän rautatietä vastaan. Kauhajoen punaisten ei tällaiseen odotet
tu ryhtyvän, mutta naapurikuntien punakaarilaisista ei ollut takeita.32 
Erään ilmiannon perusteella neljä viisi suojeluskuntalaista kuitenkin ha
jotti Marttilankylässä viiden miehen punaisen ryhmän kesken kokousta, 
jossa sen kerrottiin suunnitelleen iskua Kauhajoen asemalle. Suojeluskun
talaisten tullessa punaiset yrittivät paeta. Tällöin yksi heistä sai kirvesha- 
marasta takamuksiinsa ja toista pakenijaa suojeluskuntalaiset ampuivat
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haulikolla reisiin, mutta pakoa se ei estänyt. Kolmannen miehen suojelus
kuntalaiset saivat kiinni ja pakottivat selittämään, mitä oli tekeillä. Seli
tyksen jälkeen miehelle annettiin "pientä kotikuria” ja häneltä vaadittiin 
lupaus lopettaa punaisten järjestäytyminen.33

Suomi oli itsenäistynyt 6. joulukuuta 1917, mutta venäläinen sotaväki 
oli edelleen maassa. Kauhajoen suojeluskunta valmistautui omalta osal
taan karkottamaan venäläisiä. Joulukuun 9. pnä pidetyssä kokouksessa se 
päätti lähettää Vimpelin päällystökurssille 28.12.1917—13.1.1918 viisi 
miestä, mikä oli enemmän kuin mistään muusta maaseutupitäjästä. Kurs
silaiset Vihtori Kuutti, Juho Salokuutti, Jaakko Yli-Harja, J. Keski-Ketu- 
ri ja Urho Mattila aloittivat heti kotiin palattuaan jokailtaiset harjoituk
set eri puolilla pitäjää mm. kansakouluilla.

Kauhajoen suojeluskunnassa ymmärrettiin hyvin sotilaskoulutuksen 
merkitys. Tammikuun 20. pnä Vöyrillä alkaneelle harjoituskurssille kus
tannettiin Kauhajoelta kymmenen miestä. Vöyrin kurssi osallistui Ylista
ron valtaukseen kesken koulutuksen 28. tammikuuta. Jalasjärvellä 27. 
tammikuuta alkaneeseen Suomen Tasavallan aliupseerikouluun eli Tasa
vallan vartiostoon lähetettiin 17 miestä. Heidän saapuessaan perille olivat 
hevoset jo valjaissa ja miehet valmiina lähtemään Ilmajoen valtaukseen. 
Kauhajokelaiset liittyivät joukkoon.34 Sota oli alkamassa.

Vapaussota —  kansalaissota

Kauhajoen suojeluskunta sai ensimmäisen hälytyksen maanantaiaamuna 
28. tammikuuta. Kunnallistalon kolmessa salissa aloitettiin heti harjoituk
set ja mieliala oli innostunut, mutta aseita suojeluskunnalla ei ollut.35 
Vain yksityisillä miehillä oli jonkin verran syksyn ja talven kuluessa han
kittuja kiväärejä ja taskuaseita. Illalla joukot jakaantuivat kahtia, osa jäi 
Kunnallistalolle, osa marssi Kauhajoen asemalle, joka siitä lähtien oli ko
ko sodan ajan tärkeä etappi- ja huoltokeskus. Seuraavana päivänä jatket
tiin harjoituksia. Kesken harjoitusten tuli Seinäjoelta tieto: "Kristiinan 
valtaukseen yöllä menevään junaan varataan sijaa 45 kauhajokelaiselle, 
sekä niille aseet. Oltava valmiina.” Kun juna 3—4 aikaan aamuyöstä saa
pui Kauhajoen asemalle, siellä oli 90 miestä rivissä valmiina matkaan, 
mutta juna porhalsi pysähtymättä ohi. Miehillä oli nolo olo.

Helmikuun 2. päivänä suojeluskuntalaiset palasivat asemalta paraati- 
marssissa kirkolle, jossa pidettiin kokous. Se päätti lähettää osan miehis
tä matkaan, ettei toimettomuus jatkuisi ja lamaannuttaisi innostusta. Vii
kon lopulla saatiinkin Seinäjoelta Yleisesikunnalta lupa lähettää sinne 45 
miestä. Maanantaina 4. helmikuuta klo 20 miehet nousivat junaan Urho 
Mattilan komennossa. Mukana seurasi sairaanhoitajina kaksi naista: Alli 
Jääskeläinen ja Laina Kokko. Seuraavana päivänä saatiin Seinäjoella 
aseet, ja yöllä joukko lähti Haapamäen kautta kohti Kuopiota yhdessä 
mm. pietarsaarelaisten kanssa. Jyväskylästä ja Pieksämäeltä tuli lisää
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miehiä. Aseistuksena oli kiväärejä, neljä konekivääriä ja kaksi tykkiä. 
Kuopio valloitettiin ilman menetyksiä. Retki jatkui Mäntyharjulle, jossa 
kiivaissa taisteluissa kärsittiin sodan ensimmäiset uhrit, kun kolme kau
hajokelaista kaatui. Tämän jälkeen joukko-osasto palasi takaisin Kauhajo
elle.36

Ensimmäisen 45 miehen Savon-retken jälkeen oli parisen viikkoa aikaa 
suorittaa sodan vaatimia järjestelyjä, värvätä ja kouluttaa vapaaehtoisia, 
turvata huoltoreitit, rakentaa puhelinyhteyksiä ja varustautua kaikin 
muin mahdollisin keinoin tulevien taistelujen varalle. Kauhajokelaisten 
suuri enemmistö tuki täysin rinnoin valkoisen Suomen sodankäyntiä. Sii
tä oli osoituksena 14. helmikuuta 1918 pidetty kansalaiskokous, johon 
osallistui tuhatkunta henkeä. Kokouksessa päätettiin kutsua kaikki 17— 
50-vuotiaat miehet aseisiin. Päätöstä vastusti kuitenkin "huomattava 
joukko" sosiaalidemokraatteja, jotka kehottivat tekemään sovinnon rinta
mantakaisen punaisen armeijan kanssa.37 Vastustus ei kuitenkaan laimen
tanut kokouksen innostusta, kuten seuraava kenraali Mannerheimille osoi
tettu sähke kertoo:38
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Kenraali Mannerheim, Seinäjoki
Tuhathenkinen kansalaiskokous Kauhajoella päätti tänään, että 
kaikkien asekuntoisten Kauhajoen miesten 17—50 ikävuoteen siveel
linen velvollisuus on ryhtyä heti harjoittelemaan ollakseen valmiit 
astumaan johtamiinne joukkoihin, kukistamaan katalat isänmaan 
petturit ja niiden apurit. Innostus suuri. Naiset ryhtyneet keräämään 
vaatteita, ruokavaroja ja rahaa tukeakseen miehiä taistelussa sekä 
auttaakseen haavoittuneita tänne perustetussa sairaalassa.

Kokouksen tunnuslause oli:
Oikea asia on saatava voitokkaaseen loppuun.

Kauhajoen Suojeluskunnan Esikunta,
Kauhajoki

Joukamo Lagerstam
Risku

Ylipäällikkö lähetti sähkeeseen vastauksen:39 

Suojeluskunnan Esikunta, Kauhajoki
Olen ilomielin ottanut osaa isänmaallisesta päätöksestänne. Lähe

tän Teille ja Kauhajoen nuorille sotilaille lämpimän tervehdyksen.
Mannerheim, Seinäjoki

Suuren kansalaiskokouksen päätös kunnallisesta kutsunnasta pantiin toi
meen koko laajuudessaan, mikä aiheutti jonkin verran vastustusta sosiaa
lidemokraattien taholta.40 Suojeluskunnan jäsenmäärä kasvoi kutsuntojen 
ansiosta 839:ään, joukossa joitakin ikämiehiä ja alle 15-vuotiaita poikia. 
Suojeluskuntalaiset olisivat halunneet päällikökseen "oman” jääkärinsä 
Emil Rimalan, mutta hänet oli jo ehditty määrätä Kuopion jääkäripatal
joonaan.41

Uusia joukkoja ryhdyttiin kouluttamaan ja sijoittamaan joukko-osastoi
hinsa helmikuun puolivälistä alkaen. Seinäjoelle Tasavallan vartiostoon 
lähetettiin Kauhajoelta 17. helmikuuta lähtien kolmessa erässä yhteensä 
126 meistä. Joukko-osasto tunnettiin myöhemmin Seinäjoen krenatööripa- 
taljoonana, johon jäi 70 kauhajokelaista, 56 meni tykistöön. Helmikuun 
23.—25. pnä lähti Kristiinan krenatööripataljoonaan 290 miestä, joista 45 
oli jo aiemmin ollut pari viikkoa Seinäjoella odottamassa rintamalle pää
syä. Neljäkymmentä suojeluskuntalaista palasi kuitenkin Kristiinasta ta
kaisin Kauhajoelle, koska he eivät halunneet liittyä palkkajoukkoihin. 
Kristiinaan jäi 200 miestä krenatööreiksi ja 50 miestä majuri Talvelan ko
mentoon. Kauhajoelle palanneet muodostivat oman suojeluskuntajoukon. 
Lisäksi pieniä kauhajokelaisryhmiä palveli useissa eri tehtävissä ja 
joukko-osastoissa: lennättimessä oli 40 miestä, rautatiepataljoonassa 11, 
eri esikunnissa 11, Turun pataljoonan ratsuosastossa 12 ja Uudenmaan ra- 
kuunarykmentissä 5 miestä. Pietarsaaren tykistökouluun ja sieltä eri yk
sikköihin lähti 10 kauhajokelaista. Aivan nuoria 15—17-vuotiaita orava-
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komppanialaisia liittyi Alavuden hiihto-osastoon 11 poikaa.
Asevelvollisuuskutsunta vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusteella pi

dettiin Kauhajoella 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta 1918. Asevelvolliset 
162 miestä, joukossa joitakin vapaaehtoisia, lähetettiin 8. ja 11. maalis
kuuta Laihialle. Sieltä suurin osa komennettiin Kristiinan III jääkäripa
taljoonaan, pieni osa meni muihin joukko-osastoihin.

Tampereen operaation lähestyessä Kristiinan suojeluskuntapiirin esi
kunnan kautta tuli Kauhajoelle vielä määräys ottaa "harjoituksiin kah
deksi viikoksi 120 miestä Kauhajoen asemalle” . Jo seuraavana aamuna 
joukko oli harjoituksissa Savon retkellä olleiden miesten johdolla. Viimei
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nen joukkojen kokoamiskäsky tuli Kauhajoelle huhtikuun 12. pnä. Mää
räys koski 49 miehen lähettämistä Vaasan täydennyspataljoonaan. Suoje
luskunnan esikunta piti vaatimusta kohtuuttomana, koska miehiä oli jo 
muutenkin lähetetty sotaan enemmän kuin pitäjistä keskimäärin. Kuiten
kin "määräystä koetetaan Isänmaan vapauden nimessä noudattaa, jos voi
daan” . Huhtikuun 17. pnä joukko oli koossa.42

Suurin osa kauhajokelaisista valmistautui joukko-osastoissaan Tampe
reen valloitukseen. Tosi toimiin ehtivät ensimmäisinä Satakunnan rinta
malla majuri Talvelan joukoissa palvelleet 50 miestä, jotka jo helmikuun 
lopussa hyökkäsivät Poriin. Kiivaita taisteluja käytiin mm. Pohjansahan 
luona. Tällä retkellä 15-vuotias Viljo Luoma jäi vangiksi, ja hänet tuomit
tiin Reposaaressa kuolemaan.

Kristiinasta takaisin palannut 40 miehen suojeluskuntaryhmä lähti Vih
tori Kuutin johdolla ja maaherra Collanin luvalla lähimmälle rintamalle
1. maaliskuuta. Kankaanpään Vihteljärvellä osasto yhtyi vähäkyröläisten 
kanssa jääkäri V. Humlinin johtamaksi komppaniaksi. Joukko eteni Jämi- 
järven kautta Ikaalisiin, jossa se taisteli pari viikkoa. Kostulan kylässä vi
hollisen kranaatti sytytti mm. kansakoulun ullakolla tulipalon, jonka pari 
kauhajokelaista taistelun aikana sammutti. Palkkioksi he saivat Hämeen
kyrön kunnalta komeat ankkurikellot omistuskirjoituksineen. Hämeenky
rön taistelujen päätyttyä osa palasi kotiin, osa liittyi muihin joukkoihin ja 
jatkoi kohti Tamperetta.43

U rh o  M e ts ä r a n ta  v a p a u s s o tu r in  
a su ssa a n . K e i j o  J a a k o la n  k o k .
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Kristiinan krenatööripataljoona lähti rintamalle 9. maaliskuuta. Se ete- 
ni reittiä Kristiina—Isojoki—Honkajoki—Kankaanpää—Lavia. Laviassa 
pataljoona joutui taisteluun 14. maaliskuuta. 12-tuntisen taistelun alku
vaiheissa kaatui konekiväärimies Paavo Rinta-Koski, joka oli ollut muka
na jo Savon-retkellä. Lavialta käsin tehtiin 6 vrk:n hyökkäysretki Suo- 
denniemelle, mistä joukko joutui kuitenkin raskaita tappioita kärsittyään 
vetäytymään takaisin. Myöhemmin Suodenniemen tultua vallatuksi patal
joona eteni reittiä Siuro—Mouhijärvi—Siuron Salmi—Tampere—Lempää
lä. Salmilla kaatui neljä kauhajokelaista, Suodenniemellä ja Mouhijärvel- 
lä haavoittui kuolettavasti yksi kummassakin.

Kristiinassa koulutettu III jääkäripataljoona komennettiin Tampereen 
piirittäjien reserviksi, ja se sai tulikasteensa kaupungin valtauksessa. 
Hyökkäys kävi Tampereen asemalle ja Porin radan siltaa Näsinlinnan mä
keen, jossa kaksi kauhajokelaista kaatui ja useat haavoittuivat punaisten 
panssarijunan päästessä tulittamaan aivan vierestä. Myöhemmin pataljoo
na osallistui taisteluihin Karjalan rintamalla.

Seinäjoen krenatööripataljoona lähti Hämeen rintamalle 6. maaliskuu
ta. Se eteni ensin Petäjävedelle ja sieltä hevosilla Jämsään. Maaliskuun 
15. pnä, jolloin suurhyökkäys Tampereelle alkoi, pataljoona marssi Länki
pohjaan, jossa seuraavan päivän kuuluisassa taistelussa kaatui Juho Talvi
tie. Hyökkäys jatkui Orivedelle, Kangasalle ja Lempäälään, jonne patal
joona jäi estämään etelästä tulevien punaisten pääsyä Tampereelle. Myö
hemmin käytiin taistelu Vesilahdella ja Kylmäkoskella, mistä palattiin ta
kaisin Lempäälään. Taisteluissa kaatui kaksi kauhajokelaista ja noin puo
let haavoittui.

Kauhajoen 120 suojeluskuntareserviläistä lähtivät Haapamäen kautta 
rintamalle 18. maaliskuuta. Sairaanhoitajina seurasivat retkelle Saimi Ha- 
vunen, Elsa Nurmela, Sanni Kasari-Aro ja Hilja Lehtisalo. Vilppulassa 
joukkoon liittyi Seinäjoen, Nurmon ja Lehtimäen miehiä. Näin syntynyttä 
Etelä-Pohjanmaan reservipataljoonan 3. komppaniaa johti vt. päällikkönä 
Urho Mattila. Aluksi 3. komppania jäi vartioon Oriveden asemalle, yö
pyi pari vuorokautta Oriveden opistolla ja majoittui sitten pappilaan. 
Maaliskuun 25. pnä 3. komppania, jonka päälliköksi nyt oli tullut tampe
relainen T. H. Palomäki, saapui Vehmaisten asemalle ja majoittui Messu- 
kylän koululle. Maaliskuun 28. päivän vastaisena yönä komppania hyök
käsi Kalevankankaalle, jossa kaatui viisi ja haavoittui kaksikymmentä 
miestä, joista kolme kuoli myöhemmin.44 Menetys oli raskas:45

Sähkösanoma luetaan. Esikunta on jonkun aikaa äänetönnä. Silmä
kulmassa on himmeä kiilto. Ajatus on tämä: Näinkö kalliin hinnan 
vaatii rakkaan isänmaamme vapaus? Katsotaan kartalta Tampereen 
asemakaavaa. Siis vasta kaupungin äärimmäisellä laidalla.

Kalevankankaan taistelujen jälkeen reservipataljoonan 3. komppania osal
listui koviin katutaisteluihin Porin rautatiesillan ja Näsinlinnan mäen
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K a u h a jo k e la is t e n  v a p a u s s o tu r ie n  p ä ä ta is te lu s u u n n a t  ja  lu k u m ä ä r ä t  v .
1918 . P i ir i .  M a r ja le e n a  K o iv is t o

------- Suojeluskuntalaisten Savon retki
......... Seinäjoen krenatööripataljoona
-------  Kristiinan krenatöörit

Talvelan joukko-osasto
-------- Kristiinan III jääkäripataljoonan asevelvolliset
-------- Jääkäri Humlinin johtama suojeluskuntakomppania
-------  Etelä-Pohjanmaan reservipataljoonan 3. komppania

.......... - Vaasan täydennyspataljoona

kautta Kuninkaankadulle. Tunnetuksi on tullut Kuninkaankatu 24:stä 
käyty taistelu. Torstaina 4. huhtikuuta 28 kauhajokelaista otti haltuunsa 
mainitun talon, jota punaiset ahdistivat kolmelta taholta. Urho Mattila 
johti puolustusta. Illalla joukosta oli terveenä enää ainoastaan kuusi mies
tä, jotka taistelivat läpi yön torjuen kaksi punaisten hyökkäystä. Perjan
taina aamupäivällä härmäläiset tulivat kauhajokelaisten avuksi. Kunin
kaankatu 24:stä käydyssä taistelussa kaatui 11 ja haavoittui 13 kauhajo
kelaista. Tampereen valloituksessa reservipataljoonan 120 kauhajokelai-
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sesta kaatui 19 ja suuri joukko haavoittui.46
Tampereen taistelujen jälkeen reservipataljoona eteni Kangasalan kaut

ta Pälkäneelle ja Hauholle, jossa kauhajokelaiset joutuivat jälleen koviin 
taisteluihin ja menettivät kolme miestä kaatuneina. Lisäksi kenttäkeittä- 
jät Alma Niemi ja Lempi Viinikka haavoittuivat. Hauholla harventuneen 
pataljoonan rippeet koottiin yhdeksi komppaniaksi, jonka yksi joukkue 
oli kauhajokelaisia. Komppania eteni Lahteen, mistä vanhemmat miehet 
kotiutettiin ja nuoret lähetettiin Helsingin paraatiin.47

Tampereen tultua vallatuksi osa kauhajokelaisista jatkoi taisteluja vielä 
Savon ja Karjalan rintamilla. Kristiinan III jääkäripataljoona taisteli mm. 
Viipurissa ja Kämärällä. Koulutuksesta suoraan Karjalaan lähetettyjä 
kauhajokelaisia tykkimiehiä taisteli mm. Raudussa ja Antreassa, jossa Vil
jami Yli-Kokko sai surmansa. Miehet olivat majoituspaikassa tutkineet 
outoa kranaattia, jonka Yli-Kokko sieppasi heiltä ja vei kiireesti ulos, jos
sa se räjähti. Yli-Kokko kuoli, mutta sisällä olleet kymmenet miehet pelas
tuivat.48

Punaisten puolelle Kauhajoelta ei sodan alkaessa lähtenyt tiettävästi 
ketään. Sen sijaan muualla oleskelevia ja Kauhajoelta muuttaneita oli pu
nakaarteissa useampiakin, lähimmät Kristiinan punakaartissa. Heidän
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vaiheitaan ei kuitenkaan ole tarkemmin selvitetty.49 Sen sijaan tiedetään, 
että valkoisten vankileireille joutui ainakin kolme Kauhajoella kirjoilla ol
lutta punaista. Heistä Iisakki Kujanpää ja Ludvig Paulaharju kuolivat 
"heikkouteen” ts. nälkään Tammisaaren vankileirillä. Kujanpää menehtyi 
elokuun alussa 1918 ja Paulaharju kuukautta myöhemmin. Molemmat 
haudattiin Tammisaareen. Kolmas uhri oli Oskari Kuutti, joka heikentyi 
vankileirillä niin pahoin, että pian vapauduttuaan kuoli keuhkokuumee
seen.50

Kotirintama

Kauhajoki oli koko sodan ajan keskeinen huollon ja kuljetusten solmu
kohta. Päävastuun kantoi suojeluskunnan esikunta, joka keskitti toimin
tansa Kauhajoen asemalle. Sodan alkuvaiheessa esikuntapäälliköksi valit
tiin Jaakko Joukamo, varalle Fr. Lagerstam ja kansliapäälliköksi F. S. 
Risku. Harjoitusten johtajaksi valittiin Vihtori Kuutti ja Urho Mattila. Li
säksi eri tehtäväalueita varten nimettiin seitsemän valiokuntaa: rintama- 
valiokunta, intendentuurivaliokunta, etappivaliokunta, teknillinen valio
kunta, vakoiluvaliokunta, sairaanhoitovaliokunta ja agitaatiovaliokunta. 
Sodan aikana esikunnan ja valiokuntien kokoonpanoa jouduttiin jonkin 
verran muuttamaan. Maaliskuun 21. pistä lähtien esikuntapäällikön vara- 
miehenä toimi F. S. Risku ja harjoituspäällikkönä Juho Ranta.

Yhteydet Satakunnan rintamalle hoidettiin lähes kokonaan Kauhajoen 
kautta. Kaikki kuljetukset tehtiin hevosilla Honkajoelle (54 km), Kan
kaanpäähän (80 km) ja Ikaalisiin (120 km) saakka. Kauhajärven talo oli 
vakinainen pysähdyspaikka matkan varrella. Rintamalle vietiin aseita, 
ammuksia, ruokaa ja muita huoltotarvikkeita. Paluumatkalla oli reessä 
tai rattailla kaatuneita, haavoittuneita ja vankeja. Kyyditysrasitus eli he- 
vosasevelvollisuus kävi ajan mittaan kauhajokelaisille ylivoimaiseksi, val
lankin kun kelirikko vaikeutti kulkua. Kyydityksistä vastaava M. E. Äijö 
saikin luvan määrätä myös naapuripitäjien hevosmiehiä kuljetuksiin. So
dan aikana kauhajokelaiset suorittivat kaikkiaan 1 580 kyytiä, joista 
1 240 Kankaanpäähän asti. Naapuripitäjien hevosilla tehtiin runsaat 700 
matkaa.

Kuljetusten lisäksi myös tietoliikenne Satakuntaan kulki Kauhajoen 
kautta. Sähkeet välitettiin täältä puhelimitse edelleen. Sitä varten Kauha
joelta rakennettiin suora puhelinlinja Kankaanpäähän. Linja saatiin käyt
tökuntoon 11. maaliskuuta, mutta sitä oli korjailtava jatkuvasti. Sähkeet 
ja puhelut koskivat rintamalle menevien tiedonantojen lisäksi mm. kaatu
neiden ja sairaiden kotiinkuljettamista.

Kauhajoen naisten vastuulla oli pääasiassa sairaiden ja haavoittuneiden 
hoito, vaatehuolto ja sotilaskeittola. Heti sodan puhjettua perustettiin 
kenttäsairaala, joka tohtori Soikkosen johdolla ja lääketieteen kandidaat
ti Lauri Sydänmaan avustuksella toimi kolmessa eri rakennuksessa. Kun-
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nansairaalassa, kirkonkylän kansakoulussa ja opettaja Järvilehdon talos
sa oli yhteensä 75 sairaansijaa. Ylihoitajina toimivat Edit Koistinen, Eeva 
Pikkarainen ja Mimmi Koivumäki. Kaikkiaan 16 naista oli käynyt tri 
Soikkosen pitämän 2-viikkoisen sairaanhoitokurssin. Heistä neljä lähti 
sairaanhoitajiksi rintamille.

Kauhajoen kenttäsairaalassa hoidettiin sodan aikana 461 sotilasta ja 
poliklinikalla 173 potilasta. Ajoittain hoitopaikat kävivät riittämättömik
si, kuten maaliskuun 30. pnä lähetetty sähke osoittaa:51

Ylilääkäri Becker, Vilppula, Mänttä.
Lähettäkää sairasvaunu Kauhajoelle evakuoimista varten. Sairaala 

täynnä. Uusia tulossa. Minne evakuoidaan?

Kenttäsairaalan ylläpidosta vastasi Kauhajoen kunta. Varusteet, kuten lii
navaatteet, hankittiin pääasiassa keräys- ja lahjoitusvaroin. Sodan päätyt
tyä suuri osa liinavaatteista jäi sairaalalle. Vaatteita hankittiin myös rin
tamalle lähteville miehille.

Suuri ja vaativa urakka oli ruokatalouden hoito. Kauhajoen asemalla 
toimi lahjoitusvaroilla 4 kk:n ajan sotilaskeittola, josta jaettiin keskimää
rin 350 ateriaa päivässä, enimmillään 1 500 ateriaa. Lisäksi kaikille rinta
mille matkaaville annettiin 3—6 päivän matkaeväät. Keittolan toimintaa 
johti emäntä Hanna Kultalahti. Vuorokauden kerrallaan olivat töissä An

Soikkonen
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ni Pirilä, Sanni Hakola, Lyydia Mattila, Sofia Salo, Manda Turja, Liisi Ik- 
kelä, Sanni Kasari-Aro ja Kaarina Savunen sekä vakinaisena avustajana 
Aurora Ojanen. Keittiön varusmestarina oli Juho Turja. Matkustavien 
ruokkiminen vaati suurta joustavuutta, sillä tilaukset tulivat usein vasta 
samana päivänä. Esim. maaliskuun 2. pnä klo 15.30 tuli seuraava sähke:52

Kauhajoen Suojeluskunta.
Illallista klo 7 varattava 440 miehelle. Lihaa, voita, juustoa, ryyniä, 
herneitä, sokeria, kahvia 6 päiväksi tarvitsemme.

Uudenkaupungin Suojeluskunta

Kauhajoki ponnisteli vapaussodan onnistumiseksi voimansa äärimmilleen. 
Rintamalla oli paljon miehiä, ja moninaiset huoltotehtävät työllistivät ko
tiin jääneet. Suureen yksimielisyyteen aiheutti säröjä kuitenkin pari seik
kaa. Satakunnan suunnasta tulleet vankikuljetukset eivät jättäneet kenel
lekään epäselväksi, että kysymys oli myös veljessodasta. Monet tunsivat 
tuskaa aateveljiensä puolesta.53 Suojeluskunnan esikunta ratkaisi vankien 
kohtalon omalta osaltaan lähettämällä heidät edelleen Seinäjoelle. Kauha
joella vangit saivat vain välttämättömän huollon.54 Kuljetukset sujumat
kin rauhallisesti, vaikka vartijat olivat aseistettuja. Tiettävästi vain yksi 
kuljetus koitui Kauhajoella vankien kohtaloksi. Satakunnasta tullut van- 
kisaattue lähti Kauhajärven talosta, jossa se oli pitänyt lepotauon, kohti 
Kauhajoen asemaa. Mäntylän talosta n. 300 m kirkolle päin vartija ampui 
kaksi vankia, kolmannen hän ampui Pitkäänkankaaseen. Neljäs pääsi pa-

S o ta sa ira a la  k ir k o n k y lä n  k a n s a k o u lu lla  1918 . K e i j o  J a a k o la n  k o k .

751



koon Heikkurinkankaan tiheään metsikköön ja meni menojaan. Kukaan 
vangeista ei ollut kauhajokelainen, ei myöskään vankien ampuja.55

Myös asevelvollisuuskutsunnat aiheuttivat eripuraa. Työväenyhdistyk
sissä toimineiden sosiaalidemokraattien oli vaikea lähteä valkoisten jouk
koihin. Kunnallisessa kutsunnassa tri Soikkonen vapauttikin useita rinta
malle haluttomia. Mm. Päntäneeltä lähti muuan 5—6 miehen ryhmä kä
vellen kutsuntoihin. Heistä vain yksi todettiin armeijaan kelpaavaksi, 
muut saivat erilaisten pikkuvaivojen perusteella vapautuksen.56

Helmikuun 28. pnä ja maaliskuun 1. pnä pidetystä virallisesta kutsun
nasta jäi pois 20—30 asevelvollisuusikäistä. Eniten kieltäytyjiä oli Hyy
pässä, monet työväenyhdistysten aktiiveja. Suojeluskunta suhtautui kut
suntoja laiminlyöneisiin tiukasti: kiinni joutuneet pidätettiin ja vietiin esi
kuntaan kuulusteltaviksi. Rautatievaunussa oli samanaikaisesti 5—6 pidä
tettyä, joita heidän omankin kertomuksensa mukaan kohdeltiin asiallises
ti. Vartiomiehet olivat kyllä pyssyn kanssa vahdissa, mutta väkivaltai
suuksia ei tapahtunut. Osa vapautettiin heti kuulustelujen jälkeen, mutta 
muutamien pidätysaika venyi kymmeneksikin vuorokaudeksi. Ketään ei 
kuitenkaan vangittu. Ainakin osa kutsuntoja karttaneista määrättiin so
dan lopussa koottuun 49-miehiseen ryhmään Vaasan täydennyspataljoo- 
naan, joka ehti suorittaa vain vartiopalvelua. Muutamat asevelvollisuu
desta kieltäytyneet, mm. Antti Aronen ja Aapo Vesioja, onnistuivat piiles- 
kelemään sodan ajan Katikan ja Lauhanvuoren maastossa ja välttivät pi
dätyksen.51

Pidätetyksi saattoi joutua pienestäkin syystä, mm. suojeluskunnan liian 
suorasanaisesta arvostelusta. Ainakin kerran Kauhajoellakin olivat veljek
set vastakkain, toinen esikunnassa kiväärin kanssa vahtimassa toista, pu
nikiksi nimittämäänsä, ja uhkailemassa ampumisella. Tilanne ratkesi kui
tenkin rauhallisesti.58

Pidätykset ja kuulustelut aiheuttivat katkeruutta, ja rintamalle vasten 
tahtoaan määrätyt purnasivat.59 Sodan kulku kohti valkoisten voittoa pa
ni kuitenkin toisinajattelevat hiljaisiksi: tulevaisuuden kannalta oli vii
sainta vaieta ja "vaaleta” .

Mannerheim Kauhajoella

Helmikuun 8. päivän illalla klo 21.20. saapui ylipäällikkö Mannerheim 
Kauhajoelle erikoisjunan keisarillisessa salonkivaunussa. Ylipäällikön seu
rassa saapuivat yleisesikunnan päällikkö Theslöf, Hämeen rintaman ko
mentaja eversti Wetzer, päämajoitusmestari Ignatius sekä ruotsalaiset 
kapteenit Douglas, Peyron ja Törngren. Kankaanpäästä tuli reellä Sata
kunnan rintaman päällikkö eversti Linder. Herrat oli kutsuttu neuvotte
luun Kauhajoelle, koska se oli lähempänä taistelulinjoja kuin Seinäjoki, 
jossa Mannerheimin päämaja sijaitsi.
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Yöllisessä neuvonpidossa Mannerheim kuunteli alaistensa käsityksiä so
dan ehkä tärkeimmästä ratkaisusta, hyökkäyksestä Tampereelle. Kokous 
oli kutsuttu koolle lähinnä siksi, että Satakunnan rintaman komentaja 
eversti Linder oli kirjeessään 7. maaliskuuta 1918 esittänyt Mannerheimil
le epäilyksensä Tampereen hyökkäyksen ajankohdasta pitäen ylipäällikön 
suunnitelmaa liian kiireisenä. Mannerheim oli 5. maaliskuuta ilmoittanut 
aikovansa "lähipäivinä pyrkiä ratkaisuun vihollisen Tampereen pohjois
puolelle eversti Wetzerin joukkoja vastaan keskitetyn ryhmän kanssa” . 
Linder olisi halunnut siirtää Tampereen operaation aloittamista "muuta
malla viikolla” , koska hänen mielestään rintamajoukot olivat suureen 
hyökkäykseen aivan liian huonosti varustettuja ja kenttäoloihin harjaan
tumattomia. Linder oli itse rintamakomentaja ja ilmeisesti tiesi, mistä pu
hui.

Mannerheim oli nyt kutsunut hänet ja muut upseerinsa Kauhajoelle var
mistuakseen alaistensa tuesta sodan ratkaisutaistelussa. Ylipäällikkö itse 
ei ottanut osaa keskuteluihin, hän vain oli läsnä ja kuunteli.

Mannerheimille oli tärkeää hyökätä Tampereelle mahdollisimman pian. 
Hän piti kansallisista syistä välttämättömänä, että valkoiset saavuttaisi
vat ainakin yhden huomattavan voiton, ennen kuin saksalaiset apujoukot 
astuisivat Suomen kamaralle, apujoukot, joita Mannerheim ei olisi halun
nut lainkaan. Nyt hänen rintamapäällikkönsä Linder, Wetzerin tukemana, 
vaati kuitenkin hyökkäyksen siirtämistä. Mannerheim lienee 5. maalisk. 
antamassaan käskykirjeessä suunnitellut hyökkäyksen aloittamista jo 8. 48

48 —  Kauhajoen historia 753



ja 9. päivien välisenä yönä, mutta siirtänyt sitä viimeistään 7. maaliskuu
ta neuvotellakseen upseeriensa kanssa. Todisteita Mannerheimin alkupe
räisestä suunnitelmasta hyökätä juuri 9. maaliskuuta ei kuitenkaan ole. 
Myöhemmin Mannerheim itse sanoi: "Vaikka lykkäyksen puolesta esitet
tiin useita painavia syitä, pysyin päätöksessäni.” Se merkitsee, ilman 
"muistivirhettä” , että ylipäällikkö jo ennen Kauhajoen neuvonpitoa ja si
tä edeltänyttä kritiikkiä oli päättänyt aloittaa hyökkäyksen sinä päivänä, 
jolloin se alkoikin, 15. pnä maaliskuuta. Mainitun päivämäärän Manner
heim ilmoitti Seinäjoella 12. maaliskuuta antamassaan käskyssä.

Kauhajoella yöllä 8. ja 9. maaliskuuta käyty keskustelu ei saanut Man
nerheimin suunnitelmia muuttumaan. Hän pysyi päätöksessään hyökätä 
niin pian kuin suinkin, ja tämä päätös viivästyi korkeintaan kuusi päivää. 
Mannerheim ei jäänyt odottamaan viikkokausiksi joukkojen varustamista 
ja kouluttamista, sillä kevät kelirikkoineen ja kulkuvaikeuksineen olisi 
tullut pian vastaan. Vapaussota piti myös ratkaista ennen saksalaisia.

Kun Mannerheimin erikoisjuna 9. maalisk. klo 3.30 lähti Kauhajoen ase
malta takaisin Seinäjoelle, ylipäällikkö oli yhtä kokemusta viisaampi: hän 
ei pitänyt tämän jälkeen enää vastaavia neuvotteluja. ”Se oli kerrassaan 
kauhistuttavaa” , Mannerheim lausui myöhemmin. Kenraali Erik Hein
richs puolestaan arvioi ylipäällikön vierailua: "Noina tunteina Kauhajoel
la Mannerheim kasvoi sotapäälliköksi. Sanoin sitä tunnustamatta, hän oi
valsi Linderin levottomuuden oikeutetuksi. Hän näki myös, mihin Linde- 
rin lykkäystä tarkoittavan pyynnön huomioon ottaminen voisi johtaa. 
---------- Samaan aikaan alkoi punaisten maaliskuun-offensiivi.”60

Tilinpäätös

Vapaussodan valkoinen voittoparaati pidettiin 16. toukokuutaa 1918. So
ta oli päättynyt. Muutaman kuukauden aikana Kauhajoki oli lähettänyt 
rintamalle ja katkeriin taisteluihin kaikkiaan 992 miestä ja 18 naista sekä 
vartiointitehtäviin oman pitäjän ulkopuolelle 105 miestä. Valkoisissa jou
koissa palveli yhteensä 1 115 kauhajokelaista. Lisäksi oli suuri joukko eri
laisissa kuljetus- ja huoltotehtävissä niin, että toukokuun alussa sota 
"työllisti” n. 2 500 henkeä.61 Kauhajoki lähetti miehiä rintamalle suhteelli
sen runsaasti: 7,0 % koko väkiluvusta. Ainoastaan Kuortaneelta ja Ylihär
mästä oli osanotto vielä suurempi.62 Huoltotehtävissä kauhajokelaisia pal
veli niin ikään enemmän kuin muista Etelä-Pohjanmaan pitäjistä.63

Kauhajoki kärsi sodassa myös raskaat menetykset. Taisteluissa kaatui 
tai menehtyi haavoihinsa 51 miestä, heistä 29 Tampereen valtauksessa. 47 
vainajaa tuotiin siunattaviksi kotikirkkonsa multiin, yksi haudattiin Tam
pereelle ja kolmen ruumiita ei ole löydetty. Suhteellisesti enemmän kaatui 
vain kuortanelaisia, peräseinäjokelaisia, lehtimäkeläisiä ja ylihärmäläisiä.64 
Kaatuneet antavat melko selkeän kuvan siitä, minkälaisia miehiä Kauha
joelta sotaan lähti.65
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S a n k a r ih a u ta u s  K a u h a jo e l la  23. h u h tik u u ta  1918 . V a lo k . A . N ie m is tö . K e i 
j o  J a a k o la n  k o k .

T a u lu k k o  80. V. 1 9 1 8  k a a tu n e id e n  y h te is k u n n a l l in e n  a sem a

Talollisia 9
Talollisten poikia ja vävyjä 17
Pientilallisten poikia 2
Torppareita 1
Torpparien poikia 10
Mäkitupalaisia 1
Mäkitupalaisten poikia 1
Itsellisiä 4
Renkejä 2
Muita 4

Yht. 51

Lähde: KHiA J. E. Harja, käsik. 1927

Kaatuneista 55 % kuului maanomistajiin ja heidän perheisiinsä, torpparei
ta ja mäkitupalaisia oli 25 %, itsellisiä 8 % , renkejä 4 % ja muita (koulu
lainen, kanttori, kultaseppä ja kauppiaan poika) 8 % . Luvut ovat saman 
suuntaisia kuin Etelä-Pohjanmaalla yleensä.66 Valkoinen armeija edusti
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kaikkia yhteiskunta- ja ammattiryhmiä.
Valkoisten puolella kaatuneiden 51 lisäksi kuoli Tammisaaren vankilei

rillä aikaisemmin mainitut kaksi kauhajokelaista. Näistä toinen oli tor
pan poika, toista mainitaan nahkuriksi.61

Sodan jälkeen oli runsaasti avun tarpeessa olevia. Yksinomaan kaatu
neilta jäi 35 orpoa. Suurimpaan hätään joutuneille kunta maksoi kuukau
sittain avustuksia. Suojeluskunta puolestaan organisoi laajan yksityisen 
avustustoiminnan.68

Vapaussota — kansalaissota oli päättynyt valkoisten voittoon — ja voi
mantuntoon. "Kyllä nyt on sitte sosialismi lyöty sadaksi vuodeksi, ei sata- 
han vuotehen nosta päätänsä", uhosi muuan tunnettu kunnallispoliitikko. 
Sodan aikana lamaantuneiden työväenyhdistysten toiminta paasikin vain 
vaivalloisesti alkuun, eikä niihin enää syttynyt aikaisempaa vireyttä.69 
"Punikin” leima iskettiin helposti. Olosuhteista huolimatta Kauhajoen so
siaalidemokraatit kykenivät säilyttämään itsetuntonsa yllättävän hyvin. 
Siitä on osoituksena vuoden 1918 lopulla käydyt kunnallisvaalit, joissa so
sialistit asettivat porvariston suunnitelmista poiketen oman ehdokaslis
tan, joka sai laimeassa äänestyksessä lähes puolet annetuista äänistä.10 
Kauhajoen asioita oli opittava ennakkoluuloista välittämättä hoitamaan 
yhdessä.

Kauhajoen kehitys 1809— 1918

Runsaan sadan vuoden aikana Suomen sodasta maan itsenäistymiseen 
kasvoi Kauhajoki parin tuhannen asukkaan harvaan asutusta erämaakap- 
pelista viidentoista tuhannen asukkaan vilkkaaksi maatalouspitäjäksi. Vä
kiluvun kasvu oli voimakas. Korkea syntyvyys korvasi epidemioiden ai
heuttamat menetykset, ja 1800-luvun lopulla alkanut siirtolaisuuskin pys
tyi vain hillitsemään väestönkasvua.

Arkielämässä keskityttiin maan raivaamiseen. Työ täytti kauhajokelais
ten elämän. Talot jaettiin veljesten kesken, torppia riitti halukkaille — ja 
peltolakeus kasvoi: 400 hehtaarista 14 000 hehtaariin. Metsäraja etääntyi 
joesta entistä kauemmaksi. Uudet pellot raivattiin niityistä, soista, metsis
tä ja vesijätöistä, kydöttiin ja käännettiin, muokattiin ja kylvettiin. Vuo- 
roviljely ja ostolannoitteet lisäsivät satoja. Uudistuksissa säätyläisviljeli- 
jät näyttivät tietä, talolliset ja torpparit seurasivat pian perässä: 1900- 
luvun alkuvuosina perustettiin osuusmeijeri, maamiesseura ja karjantark- 
kailuyhdistys. Usko maahan ja sen antimiin oli luja.

Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä Kauhajoki oli jäänyt liiken
teen valtaväylistä syrjään. Tilanne korjaantui vasta vähitellen 1800-luvun
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lopulla ja 1900-luvun alussa, kun Kauhajoen läpi kulkevat tiet kunnostet
tiin ja rakennettiin rautatie. 1700-luvun kaltaista liikenteen solmukohtaa 
Kauhajoesta ei kuitenkaan tullut.

Suomen sodan kovat koettelemukset, jälleenrakennus ja kaiken voittava 
pellon raivaus veivät ihmisten ajan niin täysin, että uusiin virikkeisiin ja 
hankkeisiin ei 1800-luvun alkupuoliskolla liiennyt voimia. Koulutielle 
naapurikaupunkeihin lähetettiin vain säätyläisperheiden nuorisoa, ja las- 
tenopetuksessakin oli suuria puutteita. Papit vaihtuivat usein. Ruotsin 
vallan ajalle tyypillisiä monipuolisia henkisiä johtajia ei ehtinyt kasvaa 
kenestäkään. Vuosisadan jälkipuolisko vilkastutti myös kirkollista elä
mää. Kauhajoki itsenäistyi vuosikymmenien odotuksen jälkeen omaksi 
seurakunnaksi, sai toisenkin papin ja uutta hengellistä puhtia evankelises
ta herätysliikkeestä. Kirkko korjattiin perusteellisesti. Toisaalta kirkon 
maalliset tehtävät siirtyivät kunnallisen itsehallinnon myötä Kauhajoen 
kunnalle: kuntakokoukselle ja kunnallislautakunnalle.

Vähäisestä alusta ja joskus kiivaastakin vastustuksesta huolimatta kun
nan tehtävät laajenivat. Perustettiin ensimmäinen kansakoulu 1882, jär
jestettiin köyhäinhoito, hyväksyttiin kätilö, toivotettiin apteekkari terve
tulleeksi, palkattiin lääkäri ja lopulta eläinlääkärikin.

Uuden vuosisadan alkaessa kauhajokelaiset osallistuivat täysin rinnoin 
aatteelliseen työhön nuorisoseuroissa, Kauhajoen Karhussa ja raittiusyh
distyksissä. Oppikoulutiekin löydettiin uudelleen. Poliittinen elämä vil
kastui. Työväenyhdistykset toivat esille monia yhteiskunnallisia epäkoh
tia. Torppien itsenäistyminen alkoi hyvissä ajoin, eivätkä valtiollinen it
senäistyminen ja sitä seurannut sotakaan raadelleet Kauhajokea pahim
malla mahdollisella tavalla. Tulevaisuus näytti valoisalta.

R u is k u h ila ita  N ir v a n  k y lä ss ä . V a lo k . K e i j o  J a a k o la  1969.
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Tietoja vanhoista rahoista ja mitoista

Rahayksiköt

1500-luvulta 1700-luvulle oli käytössä seuraava rahajärjestelmä: 
talari = 4 markkaa = 32 äyriä 
markka = 8 äyriä
äyri = 3 äyrityistä = 24 penninkiä eli denninkiä
Rahat tehtiin vuoteen 1624 asti hopeasta, siitä lähtien myös kuparista. 

Pian huonompi raha syrjäytti hopearahan lähes täysin, mutta viimeksi 
mainittua käytettiin silti laskuyksikkönä. Vuodesta 1665 lähtien hopeata- 
lari oli = 3 kuparitalaria. Käytössä oli myös hopeasta lyötyjä riikintalarei- 
ta eli riksejä, jotka aluksi vastasivat 1 1/2 hopeatalaria, vuodesta 1681 
lähtien 2 hopeatalaria. Vuodesta 1664 alkaen oli liikkeessä myös karoliini- 
nimistä hopearahaa, joka oli = 1/2 hopeatalaria.

Vuosikymmenien kuluessa ja varsinkin suuren Pohjan sodan jälkeen ra
hanarvo huononi. Kun hevonen maksoi v. 1671—1693 15—30 kuparitala
ria ja härkä v. 1664 12 kuparitalaria, nousi hevosen hinta vuoteen 1722 
mennessä 100 kuparitalariin ja lehmästä piti v. 1745 maksaa 42 kuparita
laria. Vuonna 1776 rahajärjestelmä uudistettiinkin. Siitä lähtien rahayksi
köt olivat seuraavat:

riikintalari eli riksi = 48 killinkiä 
killinki = 12  runstykkiä

18 vanhaa kuparitalaria vastasi yhtä hopeariksiä. Hopearahaa oli kuiten
kin edelleenkin käytössä vain vähän. Sen sijaan liikkeessä oli kahta lajia 
seteleitä. 1700-luvun lopulta lähtien niiden arvo oli seuraava:

hopeariksi = 2 2/3 riksiä pankinrahaa = 4 riksiä valtionvelkaseteleitä 
Suomen sodan vahingonkorvausvaatimukset 1808 antavat yhtenäisen 

kuvan sen hetkisistä hinnoista: tynnyri ohria maksoi 6 riksiä pankkisete- 
leinä (RD Banco), ruistynnyri 8 riksiä 16 killinkiä pankkiseteleinä, peru- 
natynnyri 4 riksiä. Lammas maksoi 1 pankkiriksin, sika 2 RD Banco, 
lehmä 6—8, hevonen 20—30 pankkiriksiä. Rauta-akseliset, heloitetut 
kärryt hinnoiteltiin 10—11 pankkiriksiksi ja 12 kpl hopealusikoita 
28 pankkiriksiksi. Terva maksoi 1:24 riksiä ja 1/2 kappaa suolaa 8 killin
kiä.

Hopeariksi, pankkiraha ja valtionvelkasetelit olivat käytössä myös Ve
näjän vallan ajalla aina vuoteen 1840. Ruotsin rahan rinnalla oli tällöin 
kuitenkin myös Venäjän rahaa, jonka arvot olivat: 

rupla =100 kopeekkaa
Myös Venäjän raha oli pääasiassa setelirahaa siten, että hopearupla = 3
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seteliruplaa. Venäjän ja Ruotsin rahojen vaihtosuhde oli Venäjän vallan 
alussa seuraava:

Venäjän setelirupla = 32 killinkiä valtionvelkaseteleitä 
Kaiken aikaa rahanarvot kuitenkin vaihtelivat. V. 1840 Venäjän raha 

jäi ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi ja v. 1865 Suomi vihdoin sai oman 
rahan. Sen yksiköt ja arvot olivat: 

hopeamarkka = 100 penniä 
hopeamarkka = 1/4 hopearuplaa
Rahanarvon vaihteluista johtuen tavaroiden hinnat olivat eri vuosisatoi

na hyvin erilaiset. Leimaa-antavin piirre oli kuitenkin hintojen vähittäi
nen nousu.

Pinta-alamitat

tynnyrinala = 32 kapanalaa = 0,494 hehtaaria 
kapanala = 1,54 aaria
panninmaa = (yleensä) 1296 m2 = 0,13 hehtaaria 
punnanmaa = 1 0  panninmaata = 1,3 hehtaaria

Painomitat

kippunta = 20 leiviskää = 170 kg 
leiviskä = 20 naulaa = 8,5 kg 
naula = 32 luotia = 0,425 kg 
markka = naula 
parmas (heiniä) = noin 408 kg

Vetomitat

Tynnyri (viljaa) = 4 nelikkoa = 30 kappaa = 164,9 litraa
tynnyri (tervaa) = 48 kannua = 125,6 litraa
kappa = 5,5 litraa
pänni (viljaa) = 1/2 tynnyriä
tuoppi = 4 korttelia = 1,3 litraa
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Pituusmitat

peninkulma = 10,69 km 
virsta (Suomen) = 1067 m 
syli = 3 kyynärää = 178 cm 
kyynärä = 2 jalkaa = 59,4 cm 
jalka = 12 tuumaa = 29,7 cm 
tuuma = 2,47 cm 
kortteli = 6 tuumaa = 14,8 cm

Kappalemitat

kiihtelys nahkoja = 40 kpl 
toltti (lautoja) = 12 kpl
talvikuorma heiniä (vinterlass) = 4 pienempää talvikuormaa (vinterdra- 
gan) = 8 rukoa
kesäkuorma heiniä (lass) = 1/2 parmasta

Lähteet: Armas Luukko, Etelä-Pohjanmaan historia II ja III, Aulis J. Alanen, Etelä-Pohjan
maan historia IV. Hintaesimerkit on poimittu Ilmajoen käräjäpöytäkirjoista ja Suo
men sodan korvausvaatimuksista.

760



Lähdeviitteet

KAUHAJOEN ASUTTAMISESTA SUOMEN SOTAAN

ERÄKAUSI JA ASUTUSVAIHE
VUOTEEN 1627
Asuttamisen edellytyksiä
Kauhajoen sijainti ja nimi

1. Vilkuna 1956, s. 7—16.
2. VA 4727a.
3. VA MH 105/2D6/1, MH 110/2D4/3 

(1679), MH 111/2D6/1 (1680); Suomen
maa 1970, s. 170—176.

4. KKiA IC2 Historia Sacelli Cauhajoki; 
SKES kausta; Voionmaa 1935, s. 98.

5. SKES kauhdata, kauhea, kauha-; Ha
kulinen 1941, s. 158; Hakulinen 1967, 
s. 186—189.

6. Jaakola 1977, s. 12—13.

Luonnon muovaama elinympäristö
7. MMHA E 39 9/1—2 (1746); SKES lau

ha; Hakulinen 1946, s. 9; Niemelä— 
Raikamo 1983, s. 11; Salomaa 1983, s. 
30—41.

8. Häyrinen 1972, s. 49—51, 144— 147; 
Häyrinen 1983, s. 24—29; Niemelä— 
Raikamo 1983, s. 16—23; Salmi 1946, 
s. 92—93.

9. Alaluvun tiedot perustuvat viitteissä
7—8 mainittujen lähteiden lisäksi kart
toihin vuosilta 1652—1680 (VA),
1751—1767 (MMHA), 1933 ja 1966 se
kä hakuteoksiin.

Eränkäynnin ja Etelä-Pohjanmaan
asuttamisen vaiheita
10. Huurre 1979, s. 166—169; Kaukiainen 

1980, s. 21; Kivikoski 1961, 181—186.
11. Jaakkola 1935, s. 367—379; Luukko 

1950, s. 37—40, 68—70; Suvanto 1985, 
s. 75—84.

12. Luukko 1950, s. 68—81, 150—154;
Jern 1977, s. 59—60.

13. Luukko 1950, s. 83—86, 217, 224—225, 
231; Rinta-Tassi 1980, s. 66—67, 78— 
81.

14. Kaukiainen 1980, s. 30—34; Suvanto 
1973, s. 20, 211.

15. Jaakkola 1935, s. 198—199, 308—309, 
319; Kaukiainen 1980, s. 54—62; Kerk-

konen 1966, s. 10—26; Niitemaa 1955, 
s. 227, 237, 391; Suvanto 1973, s. 252— 
264.

16. Jutikkala 1958, s. 88; Luukko 1950, s. 
228—229; Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 
192.

17. Luukko 1950, s. 248—255; Kaukiainen 
1980, s. 34—37, 70—71: Pohjolan-Pir
honen 1960, s. 190—202; Soininen 
1957, s. 10—27.

18. Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 198—199.

ERÄNKÄVIJÄIN JÄLJILLÄ
Lappalaismuistoja

1. Aikio 1985, s. 82—83; Alanen 1931, s. 
116; Huurre 1979, s. 153—154; Kauka- 
maa 1931, s. 80; Kaukiainen 1980. s. 
23; Luukko 1950, s. 14—19.

2. SNA Kauhajoen paikannimistö; Aspe
lin 1871, s. 222; Itkonen 1948, s. 99, 
101, 110.

3. Schefferus 1963, s. 101.
4. SNA Kauhajoen paikannimistö; KHiA 

haastattelut, kertoja Arvo Kulmala; 
VA MH 110/2D4/3 (1679); MMHA ve- 
rotuskartat 1761—1763, Kauhajoki; It
konen 1948, s. 99, 101, 110.

5. VA Kaarle IX:n registratuura 1607— 
1608, s. 259—260, 322; Alanen 1931, s. 
116; Aspelin 1871, s. 175; Itkonen 
1948, s. 93; Luukko 1945, s. 46—47; 
Melander 1926, s. 25—27; Warelius 
1847, s. 68.

Hauhoon, Lempäälään ja Karkkuun
liittyvät traditiot

6. IKiA II B b 1 Historica Descriptio Pa- 
roeciae Ilmola; KHiA haastattelut, ker
toja Väinö Yli-Havunen; Aspelin 1871, 
s. 163, 183.

7. Aspelin 1871, s. 162.
8. SKS KT 164, Helmi Harju 23 (1936); 

KHiA haastattelut, kertoja Sameli 
Mansikkamäki; Liakka 1934, s. 44; 
Niitemaa 1955, s. 243—244, 394.

9. Jaakkola 1925, s. 18; Kaukamaa 1931. 
s. 37, 68, 70, 72; Luukko 1950, s. 10— 
12, 30—31, 48, 103.

761



10. Jaakkola 1925, s. 72, 88, 90. Luukko 
1950, s. 26, 51, 54, 103.

11. Luukko 1950, s. 31—32.

Hämeenkyröläisiä eränkävijöitä
12. Jaakkola 1935, s. 326; Luukko 1950, s. 

5—14; Oksanen 1916, s. 177—180; 
SKS E 177/21—23.

13. Jaakkola 1925, s. 24, 71—72; Melander 
1926, s. 11.

14. Jaakkola 1925, s. 38, 87, 90.
15. VA Pmaa KOa 14a:796v, KOa 15:213; 

Jaakkola 1925, s. 42, 90; Kojonen 
1963, s. 70—71, 73; Nissilä 1950, s. 
184; Luukko 1950, s. 250, 253—255.

16. Liakka 1934, s. 45; Luukko 1950, s. 43, 
48, 103; Suvanto 1973, s. 209.

17. Nissilä 1968, s. 60, 63; Räikkälä 1972, 
s. 8—9; Suomalainen nimikirja 1984, 
Toivakka.

18. Itkonen 1962, s. 33—34; Laaksonen 
1971, s. 393; Tuomi 1967; s. 228—229; 
Valonen 1946, s. 175—190.

Kyröläis-ilmajokelainen eränautinta
19. VA EPKOa 20:1025, Ilmajoen kesäkä- 

räjät 1702; KHiA haastattelut, kertoja 
Aarne Palonkoski; Aspelin 1871, s. 
181, 183, 186.

20. MMHA E 46 8/26—30; Liakka 1934, s. 
49—51; Luukko 1950, s. 37—43, 50, 
73, 135; Nissilä 1950, s. 182—183.

21. Luukko 1950, s. 106—108; Vilkuna
1968, s. 181—186, 277—283.

22. VA 4587, 4628, 4713; Luukko 1950, s. 
107, 330—331.

23. VA Pmaa KOa 1:141, Ilmajoen kesäkä- 
räjät 1631, KOa 15:677, Ilmajoen talvi- 
käräjät 19.—22.2.1669, KOa 22:87v, Il
majoen syyskäräjät 12.— 13.9.1679.

24. MMHA E 46 8/2—34; Luukko 1950, s. 
135—136.

Eränkäynnistä asutukseen perinteen 
valossa
25. Aspelin 1871, s. 16—18.
26. IKiA Historica Descriptio Paroeciae Il

mola; KHiA haastattelut, kertoja Arvo 
Kulmala; Aspelin 1871, s. 222; Ganan- 
der 1960, Hijjen-wäki, Jätit, Kalewan- 
pojat; Suvanto 1973, s. 149.

27. MMHA E 46 8/1—34; SNA Kauhajoen 
paikannimistö; KHiA haastattelut, ker
tojina Nikolai Latva-Pukkila, Aatos 
Rintakoski ja Väinö Yli-Havunen; Pau
laharju 1935.

28. Kettunen 1959, murrekartasto; Tuomi
1969, s. 44—47.

Raja Hämeenmetsää vastaan
29. Suvanto 1973, s. 11, 136—137; Asutus- 

kartasto 1973.
30. VA MH 110/2D4/3; MMHA E 1 21; 

SNA Kauhajoen paikannimistö; Jaako
la 1983, s. 96—97; Suomalainen nimi
kirja 1984, Hyyppä. Lehtori Lauri Pal- 
letvuori kiinnitti tämän kirjoittajan 
huomion Kauhajoen Rauha-nimistön 
problematiikkaan.

31. Jaakkola 1944, s. 324—325, 337, 374; 
Luukko 1950, s. 150—156.

32. Luukko 1950, s. 318—319; Pohjolan- 
Pirhonen 1960, s. 198—199; Soininen 
1957, s. 52.

33. VA rr 7:356, Ilmajoen käräjät 9.9.1651, 
Pmaa KOa 14:481v—482, Ilmajoen ke- 
säkäräjät 15.—16.7.1663, KOa 16:1 
133, Ilmajoen kesäkäräjät 10.— 
11.10.1673, MH 10/2D3/1, Ylä-Sata- 
kunnan kihlakunnan kartta n. v. 1650, 
MH 109/2D6/1, Kaarleporin kreivikun
nan kartta 1652, MH 105/2D6/1, Etelä- 
Pohjanmaan kihlakunnan kartta n. v. 
1650, MH 110/2D4/3 (1679), MH 111/ 
2D6/1 (1680).

34. VA rr 8:57v, Ilmajoen käräjät
10.3.1653, EPKOa 4:200, Ilmajoen tal- 
vikäräjät 9.—10.2.1686, KOa 4:679, Il
majoen rajakatselmus 23.7.1686, MH 
110/2D4/3 (1679), MH 111/2D6/1
(1680); MMHA E 39 9/1—2 (1746); 
Lahtiharju 1958, s. 18—19.

35. VA MH 10/2D3/1, MH 109/2D6/1, MH 
110/2D4/3, MH 111/2D6/1; Melander 
1926a, s. 10— 15.

KAUHAJOEN VALTAUS
Uudistiloista taloiksi

1. VA 4727a, 4737, 4743. Jäljempänä 
VA:n tilikirjasarjojen signumit maini
taan viitteinä erityistapauksissa tai jos 
tekstissä ei ilmene, minkä vuoden luet
telot ovat kysymyksessä. Asiakirjoihin 
ruotsinkielisinä merkityt talonpoikais- 
nimet on muunnettu etunimitoimikun- 
nan suositusten mukaisesti eräin pai
kannimistä johtuvin poikkeuksin. 
Yleensä käytetään nimen nykyistä ly
hyttä muotoa. Ks. Piiroinen 1967; Vil
kuna 1969; Suomalainen nimikirja 
1984.

Kantatalojen raivaajat
2. Luukko 1958, s. 45—50; Poppius 1958, 

s. 160. Maisteri J. Sarvela kiinnitti tä
män kirjoittajan huomion yhteyksiin 
Ilmajoen Rahkolan ja Päntäneen Rah- 
kon välillä.

762



3. VA 4752 (25.2.1579), 4793 (1591); As
pelin 1871, s. 158; Luukko 1958, s. 
48—50; Poppius 1958, s. 143—144.

4. Aspelin 1871, s. 162—163; Luukko 
1950, s. 224—225, 235; Rinta-Tassi 
1980, s. 67, 70, 516—525.

5. VA EPKOa 5:38, Ilmajoen talvikäräjät 
1687.

6. Luukko 1958, s. 50—51; Poppius 1958, 
s. 208.

7. Luukko 1958, s. 47—50.
8. Luukko 1950, s. 253.
9. SKES, rauska; Suomalainen nimikirja 

1984, Röyskö.
10. VA EPKOa 8:72; Rinta-Tassi 1980, s.

112.
11. VA 4752 (25.2.1579); EPKOa 20:1025, 

kesäkäräjät 1702.
12. VA 4926, 4937a, autiotilojen tarkastus 

1620.

Muu väestö ja väkiluku
13. Kojonen 1963, s. 69; Luukko 1958, s. 

48.
14. VA 4790, Ilmajoen talvikäräjät 

9.12.1590; Luukko 1950, s. 248, 253.
15. Kaukiainen 1980, s. 43—53; Luukko 

1950, 253—257.
16. Luukko 1945, s. 46—47.
17. VA 483 Fa-Fp, Älvsborgin tilit 1613— 

1618; Luukko 1945, s. 396—398.
18. VMA Etelä-Pohjanmaan maakuntalii

ton kokoelmat, jäljennös, No 754 Ruot
sin Sota-arkisto, Roterings- och ut- 
skriftningslängder Österbotten 1627; 
Luukko 1945, s. 414—417.

19. Luukko 1950, s. 260—264; Luukko 
1945, s. 66—70.

20. Hakulinen 1941; s. 146; Liakka 1934, 
s. 45; Voionmaa 1935, s. 142; SKES, 
päntä.

ELINKEINOT
Metsän käyttö

1. VA 144a/l:9—10, Juhana III:n arvioin
tiohjeet 1577; 4783, Ilmajoen talvikärä
jät 21.1.1588; Jokipii 1974, s. 337, 340; 
Luukko 1950, s. 312—320; Luukko 
1945, s. 198—199.

2. SNA Kauhajoen paikannimistö.
3. VA 4748 (1577), 4808, sakkoluettelo 

20.12.1595.
4. VA 4861d:56 (1608), 4933 (1620);

MMHA E 1 19—20, Puska ja Juoni 
(1689); Alanen 1968, s. 14—19.

Pellot ja niiden tuotto
5. VA 4861d:56.
6. Luukko 1945, s. 376—381.

7. HYK Niilo Liakan kokoelmat VI:1:1, 
käsikirjoitus n.v. 1800. Försök tili en 
Beskrifning öfwer Ilmola socken, jäl
jennös.

8. Jutikkala 1980, s. 171—174, 194—195; 
Kaukiainen 1980, s. 79—83; Luukko 
1950, s. 282—284; Luukko 1945, s. 
112, 384.

9. VA 4946:153.
10. VA 4954a:34, myllytulliluettelo 

2.10.1625; Luukko 1945, s. 110—114, 
393.

11. VA 4830 (16.12.1602); Luukko 1950, s. 
590—592; Luukko 1945, s. 30—32; 
Äkerblom 1952, s. 29.

12. VA 4846, tarkastusluettelo 17.10.1607, 
4861b, tarkastusluettelo 19.10.1607, 
4926, 4937a, autiotilojen tarkastusluet
telo 1620; Luukko 1945, s. 32—38, 
115—117.

Karja ja niityt
13. Luukko 1950, s. 291—312; Luukko 

1945, s. 131—161; Luukko 1958b, s. 
95—116; Kaukiainen 1980, s. 86—88; 
Jutikkala 1980, s. 210—218.

14. Lehtinen 1963, s. 109; Luukko 1945, s. 
157.

KRUUNU, KIRKKO JA TALONPOIKA
Kruunun hallinto ja verotus

1. Luukko 1950, s. 365—379; Luukko 
1945, s. 291—295, 306—315.

2. Luukko 1950, s. 401—422; Luukko 
1945, s. 336—370.

3. Liakka 1934, s. 108; Luukko 1950, s. 
425—446.

4. VA 4931, viittaus kuninkaan kirjeisiin 
30.10.1616 ja 20.10.1618; Luukko 
1945, s. 381—404, 552—555.

Tiet ja kyyditys
5. Viertola 1974, s. 48—49, 81.
6. Jokipii 1974, s. 547; Luukko 1945, s. 

287—289; Mathesius 1843, s. 287.
7. Luukko 1945, s. 218—223, 266—267, 

525—530.
8. VA 4806 Ilmajoen talvikäräjät 

14.1.1594, sakkoluettelo; Kristoffer ku
ninkaan maanlaki, Rakennoxen kaari, 
3 §; Luukko 1950, s. 447—448; Luuk
ko 1945, s. 513; Viertola 1974, s. 82— 
84.

9. Luukko 1950, s. 447—450.

Nuijasota
10. VA 4785, verohelpotukset 1589, 198, 

Pohjanmaan linnaleirin tutkintaluette- 
lo 1590—1593; Luukko 1950, s. 515—

763



528; Luukko 1945, s. 539—541; Rinta- 
Tassi 1980, s. 90.

11. Luukko 1950, s. 528—563; Kiuasmaa 
1985, s. 276—286; Ylikangas 1977, s. 
96—116.

12. Kiuasmaa 1985, s. 286—292; Luukko 
1950, s. 563—579; Ylikangas 1977, s. 
136—250.

13. Kiuasmaa 1985, s. 292; Luukko 1950, 
s. 579—592; Rinta-Tassi 1980, s. 98— 
99; Ylikangas 1977, s. 170, 251—255.

14. Luukko 1950, s. 564—567, 578.

Kauhajokelaiset kruunun palveluksessa
15. Taulukot 1 ja 9; Luukko 1950, s. 451— 

452, 528—533; Luukko 1945, s. 413— 
445.

16. VA 4859, 4867, 4873, 4879, 4887, 4894, 
4900, 483 Fc:72, Fd:80, Fg:84; Luukko 
1945, s. 444—445, 470—484.

17. VA 4873, 4879, 4887, 4900; taulukko 1; 
Luukko 1945, s. 437—441.

Ilmajoen pitäjän hallinto
18. Liakka 1934, s. 59—69; Luukko 1950, 

s. 188—200, 385, 400.
19. Luukko 1950, s. 386—392; Luukko 

1945, s. 318—322.
20. VA 4861d:67v (1608), 483 Fd:80 (1614), 

Ff:81 (1615), Pmaa KOa 1, Ilmajoen 
kesäkäräjät 8.9.1626; taulukko 1; As
pelin 1871, s. 163.

21. Luukko 1950. s. 395—402; Luukko 
1945, s. 323—335, 645—658.

Emäpitäjän papisto
22. VA EPKOa 38:234, Ilmajoen käräjät 

alk. 18.2.1727; Leinberg 1892, n:ot 48, 
72, 122, 181, 218, 458, jäljennöksiä Il
majoen kirkkoherroja ja kirkkoa kos
kevista kirjeistä 1558—1614; Liakka 
1934, s. 69; Luukko 1950, s. 486—502; 
Luukko 1945, s. 326, 332, 646; Teng- 
ström—Lagus 1839, s. 90.

23. Leinberg 1892, n:o 206; Liakka 1934,
s. 70—71; Luukko 1950, s. 472—484, 
507—509, 579; Pohjolan-Pirhonen
1960, s. 365—376, 420—423; Strand- 
berg 1834, s. 55—62; Ylikangas 1977, 
s. 252—253.

24. IKiA Historica Descriptio Paroeciae Il
mola; Liakka 1934, s. 342—343; Luuk
ko 1950, s. 473; Luukko 1945, s. 697; 
Luukko 1967, s. 234—239; Pohjolan- 
Pirhonen 1960, s. 511—513; Stran- 
dberg 1834, s. 55—62.

Kauhajoen itsenäistymisen alku
25. Lagus 1889, XXII; Leinberg 1903, s.

75; Leinberg 1906, s. 48; Mathesius 
1843, s. 275; Strandberg 1834, s. 62.

26. Colliander 1910, s. 228; Godenhjelm 
1935. s. 49; Liakka 1934, s. 68, 357, 
361—362; Luukko 1950, s. 468; Luuk
ko 1945, s. 648, 665, 668, 681, 683,
691— 692; Pohjalaisen Osakunnan ni
mikirja I n:o 164.

27. IKiA Historica Descriptio Paroeciae Il
mola; KKiA I Ba 1, 1—2, Jaakko Haus- 
tramniuksen kirjoitus, päiväys 
1.5.1691; KKiA I C 2, Historia Sacelli 
Cauhajoki. Tämän historiankirjoituk
sen aloitti ylioppilas, sittemmin Kau
hajoen kappalainen Nathanael Varn- 
berg toimiessaan appensa Henrik Hi- 
denin apulaisena vuodesta 1751.

28. Aspelin 1871, s. 194; Haavio 1948, s. 
17—27. Eräät Pyhän Henrikin surma- 
virren laajimmat tekstit ovat Kristfrid 
Gananderin ja Anders Törnudd van
hemman kokoelmista ja vaasalainen 
kauppias A. J. Kamp eli Antti Israelin- 
poika Heikkilä merkitsi joulunpyhinä 
1739 Heikkilän taloissa muistiin laa
jan toisinnon. Toisinnot ovat niin sa
manlaisia, että tutkijat puhuvat Heik- 
kilä-Törnuddin ja Ganander-Törnud- 
din teksteistä, joiden alkuperästä on 
paljon keskusteltu. Kun Ganander 
vietti Kauhajoella nuoruutensa ja Tör
nudd oli täällä kappalaisena, molem
pien tekstit voivat olla peräisin Hide- 
nin kokoelmista.

29. Klemetti 1927, s. 20; Luukko 1945, s. 
665—669, 794; Marttila 1958, s. 5—8.

30. Klockars 1930, s. 48—50; Lagus 1889, 
s. 15; Luukko 1946, n:ot 89, 109; 
Strandberg 1834, Sulva; Tamminen 
1978, s. 241—250.

31. Akiander 1869, s. 250; Kallio 1972, s. 
233; Leikkonen 1930, s. 22—23; Lein
berg 1893, nro 185; Luukko 1945, s.
692— 694; Rinta-Tassi 1980, s. 117; Si
ren 1854, s. 106; Strandberg 1834, s. 
62.

32. KKiA Historia Sacelli Cauhajoki, § 9 
Catalogus Sacellanorum Cauhajokien- 
sium; MMHA, verotuskartat 1753, 
1760—1761.

33. Leinberg 1903, s. 239; Luukko 1967, s. 
239—241.

ASUTUS JA VÄESTÖ 1627—1808
UUDISASUTUS ENNEN ISOAVIHAA

1. VA 9136:209; MMHA, El, 21, 1689 
Gedda; P-maa KOa 16 I Ilmajoen kä
räjät 22.—24.9.1674 f. 519 ja EP KOa
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10 IK 15.1.1692 f. 46, KOa 20 IK 2.—
3.9.1702 f. 989.

2. VA 9174:344—345, 9212:915—.
3. P-maa KOa 25 IK 20.—23.9.1680 f. 

203; VA 9144, 9175, 9152:28.
4. P-maa KOa 16 I IK 22.—24.9.1674 f. 

519.
5. VA 9152:38; P-maa KOa 20 IK 6.— 

7.3.1678 f. 67 v, EP KOa 20 IK 2.—
3.9.1702 f. 1030, EP KOa 31 IK 16.— 
19.8.1712 f. 657 ja EP KOa 37 IK 
17.8.1726 f. 590; Militaria 1:1 Österbot- 
tens roteregemente, 6. Companie.

6. KOa 14 a IK 18.-20.9.1666 f. 997 v, 
EP KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 105, EP 
KOa 27 IK 27.—28.8.1709 f. 544; VA 
9155:478.

7. VA 9163 ja 9138; IK 10.3.1653.
8. KOa 14 a IK 18.—20.9.1666 f. 997, 

KOa 15 IK 13.—14.2.1672 f. 2101, P- 
maa KOa 16 I IK 10.—11.3.1673 f. 105, 
P-maa KOa 16 I IK 22.—24.9.1674 f. 
508, 510 ja 514, P-maa KOa 22 IK 
26.—28.2.1679 f. 7 v, EP KOa 17 IK
20.7.1699 f. 669, EP KOa 18 IK 22.—
23.1.1700 f. 205, EP KOa 48 IK 24.— 
25.10.1737 f. 450 v; VA 9166:336, 
9170:386, 9174:229; Wirilander 1953 s. 
323.

9. KOa 14 a IK 3.—4.10.1667 f. 1205, 
KOa 15 IK 13.—14.2.1672 f. 2105, IK
15.—16.10.1672 f. 1970; VA 9144, 
9155.

10. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 211; VA 
9170:386.

11. VA 9166:336; rr 8 IK 27.8.1653 f. 146 
v, KOa 15 IK 10.10.1671 f. 1623, EP 
KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 194.

12. VA 9138, 9144, 9155; EP KOa 4 IK 8.— 
10.6.1686 f. 470; Raimo Ranta on ajoit
tanut Pentilän synnyn 1580-luvulle. 
Hänen mukaansa Päntäne ja Pentilä 
ovat samaa hämeenkyröläistä alku
juurta ja myös samanaikaisia. Raimo 
Ranta 1965 s. 14.

13. KOa 15 IK 15.—16.10.1672 f. 1970 ja 
EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 871.

14. EP KOa 7 IK 23.—24.1.1681 f. 66 ja 
EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 871.

15. EP KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 292, EP 
KOa 18 IK 17.9.1700 f. 861—862; VA 
9252:2132, 9221; Ranta 1965 s. 15.

16. KOa 15 IK 27.—28.2.1668 f. 197; P- 
maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 1139.

17. EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 860.
18. P-maa 16 II IK 25.—27.10.1675 f. 

1144, P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 
f. 1148, EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 
212; VA 9192.

19. EP KOa 17 IK 3.—4.3.1699 f. 396, KOa

18 IK 17.9.1700 f. 856 ja 859, KOa 21 
IK 28.2.1703 f. 286, KOa 24 IK 2.— 
3.3.1706 f. 291 ja IK 17.-18.8.1706 f. 
501.

20. EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 859, EP 
KOa 26 IK 19.2.1708 f. 235; VA 9210, 
9212, 9215, 9218, 9221, 9224, 9227, 
9230, 9234, 9237, 9240, 9243, 9246 b, 
9249 b, 9252, 9255, 9259, 9263, 9267.

21. EP KOa 10 IK 6.8.1692 f. 609, EP KOa 
18 IK 17.9.1700 f. 865 ja 866; VA 9201; 
Jaakola 1965 s. 19.

22. EP KOa 18 IK 22.—23.1.1700 f. 185 ja 
EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1507.

23. VA 9201, 9221.
24. EP KOa 26 IK 19.2.1708 f. 254. EP 

KOa 33 IK 6.—8.7.1708 f. 781, IK
3.2.1722 f. 123, EP KOa 43 IK 5.9.1722 
f. 493, EP KOa 57 IK 25.9.1732 f. 998, 
EP KOa 57 IK 1.3.1746 f. 79 v.

25. EP KOa 22 IK 9.—10.9.1704 f. 1104, 
EP KOa 24 IK 17.-18.8.1706 f. 510, 
EP KOa 25 IK 6.-7.2.1707 f. 185, EP 
KOa 34 IK 7.3.1723 f. 330.

26. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1502 
ja 1506, EP KOa 24 IK 1706, EP KOa 
26 19.2.1708 f. 250, EP KOa 24 IK
17.—18.8.1706 f. 508, EP KOa 25 IK
6.—7.2.1707 f. 182, EP KOa 33 IK
3.2.1722 f. 131.

27. KOa 15 IK 15.—16.10.1672 f. 1973, P- 
maa KOa 16 I 22.—24.9.1674 f. 512. P- 
maa KOa 20 IK 6.—7.3.1678 f. 67 v.

28. EP KOa 20 IK 2.—3.9.1702 f. 1006.
29. EP KOa 18 IK 17.9.1700, EP KOa 23 

IK 14.—15.8.1705 f. 1502.
30. EP KOa 4 IK 8.—10.6.1686 f. 211, 214 

ja 470.
31. Luvut vaihtelevat manttaali-, savu-, 

kymmenys- ja myllytulliluetteloissa. 
Esim. Äijälä puuttuu savuluettelosta 
ja Kuutti oli edelleen v. 1711 uudistila.

32. EP KOa 18 IK 22.—23.1.1700 f. 185, 
VA 9249: 1863-, 9259:2197, 9259:2278.

ASUTUS ISOSTA VIHASTA SUOMEN 
SOTAAN
Hidas asutuskausi isonvihan jälkeen

1. Alanen 1948 s. 252—254.
2. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1503.
3. KKiA I Aa 5—6 rippik. 1810—25; VA 

FR 75—76, varallisuusvero 1800.
4. VA 9457, 9542, 9409, 9421; KKiA I Aa 

3, rippik. 1769—95, 6; VA FR 75—76 
varallisuusvero 1800.

5. Alanen 1948 s. 269—270.
6. Alanen 1948 s. 270; Rinta-Tassi 1980 s. 

308.
7. Alanen 1948 s. 273—275, 293.
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Talojen halkominen asutuksen väylänä
8. Ilmajoen käräjien päätökset; Alanen 

1948 s. 275; VA 9369, 9378, 9405 ja 
9414.

9. VA 9542; VA kamaritoimituskunta Ed 
7—9, 1808—13 saapuneet korvaushake- 
mukset Vaasan läänistä vuosien 1808— 
09 sodan menetyksistä; pappilat puut
tuvat savuluvusta.

10. IK 1757 ja 1760.
11. VA FR 75—76 varallisuusvero 1800.
Perintötilat ja kruununtilat
12. EP KOa 18 IK 22.—23.1.1700 f. 205; 

Alanen 1948 s. 278.
13. Alanen 1948 s. 278.
14. VA 9311, 9421, 9439, 9457, 9459 ja 

9463.
15. Ke KOa 4 IK 22.9.1809 § 53 f. 278, Ke 

KOa 5 IK 11.11.1810 § 117 f. 1004, Ke 
KOa 6 IK 22.10.1811 § 165 f. 851 ja 
844; VA FR 75—76.

16. VA 9429.
17. Alanen 1948 s. 291; VA FR 75—76.

TORPPARI LAITOKSEN SYNTY
Torppien perustaminen

1. P-maa KOa 25 IK 20.—23.9.1680 f. 
207; Gylling, 1909 s. 7—13.

2. Gylling 1909 s. 47; KKi A I Aa 2, 
1748—68.

3. Alanen 1948 s. 293.
4. VA 9421, 9425, 9429, 9436, 9439, 9443, 

9448, 9457, 9459, 9463, 9466, 9472.
5. VA FR 75—76; KKi A IAa 3.

Kontrahdit ja toimeentulo
6. KHiA Mansikkamäki, 1948 s. 12—13; 

KKiA I Aa 3 rippikirjat 1769—74; 
KKuA ICa 2 kuntak. 19.8.1907.

7. KeKOa 5 IK 1.11.1810 f. 951 § 43.
8. KeKOa 5 IK 1.11.1810 f. 1020 § 128.
9. Edellisten lisäksi mm. KeKOa 6 IK 

22.11.1811 f. 740 § 143; KHi A Junka- 
la, käsikirjoitus s. 8 ja liite s. II.

10. Liakka 1934 s. 423, Alanen 1948 s. 
298—299.

11. KHiA Mansikkamäki 1948 s. 12—13; 
VA Buxhoewdenin kokoelmat (Buxh.) 
E 65 § 39.

12. VA Buxh. E 65, esim. § 30, 139, 262, 
278.

VÄESTÖRAKENNE
Maata viljelevä väestö

1. Ranta-Knuuttila 1964, s. 6.
2. VA 9210. 9246b. 9318. 9338. 9388. 

9436, 9448, 9472.

Itselliset
3. Luukko 1945 s. 62—63.
4. VA 9112:245.
5. VA 9132:207.
6. VA 9204: 968—969, 9212:915—,

9212:942; Luukko 1945 s. 62—63.
7. EP KOa 9 IK 9 —10.1691 f. 445, EP 

KOa 4 IK 8.—10.6.1686 f. 484.
Rengit ja piiat

8. Alanen 1948 s. 315.
9. EP KOa 44 IK 25.10.1733 f. 1223.

10. KKiA II Dg 1 väkilukut. 1808—1810.
11. VA 9110:157.
12. VA 9136:209.
13. Luukko 1945 s. 65.
14. VA rr 7 IK 17.2.1652 f. 404 v, rr 8 IK 

27.8.1653 149, rr 10 IK 31.8.—2.9.1658 
f. 324, KOa 14 IK 21.—25.10.1664 f. 
584 s, KOa 14 IK 16.—17.1.1664 f. 563 
v, KOa 15 IK 27.—28.2.1668 f. 193, 
KOa 15 IK 23.—24.9.1670 f. 1117, KOa 
15 3.—4.2.1671 f. 1530 ja 1532.

15. EP KOa 18 IK 17.—9.1700 f. 850 ja 
906.

16. EP KOa 20 IK 2.—3.9.1702 f. 989.
17. Alanen 1948 s. 308.
18. EP KOa 56 IK 8.—12.11.1745 f. 747.
19. EP KOa 53 IK 2.—3.1742 f. 62 v.
20. KKiA II dg 1 väkilukutaulukot 1805— 

1880.
21. Ke KOa 5 8.3.1810 f. 316 v ja Ke KOa 

6 22.11.1811 f. 742 § 147.
22. VA Buxh. E 65 IK 21.11.1808 § 136, 

247.

Käsityöläiset
23. Luukko 1945 s. 64, 232—233.
24. KOa 14 a IK 3.—4.10.1667 f. 1206 v, 

KOa 15 IK 15.—16.10.1672 f. 1970, 
syyskär. 1679.

25. EP Koa 4 IK 8.—10.6.1686 f. 484, EP 
KOa 33 IK 5.—9.1722 f. 493.

26. EP KOa 9 IK 9.—10.6.1691 f. 451, EP 
KOa 24 IK 17.—18.8.1706 f. 509.

27. EP KOa 24 17.—18.8.1706 f. 514, VA 
9246 b; Liakka 1934 s. 239.

28. VA 9255:4213; Liakka 1934 s. 240.
29. Ranta 1971 s. 15.
30. Ranta 1972 s. 31.
31. EP KOa 44 IK 25.10.1733 f. 1199; Ran

ta 1978 s. 127—128.
32. EP KOa 44 IK f. 1223; Ranta 1978 s. 

129, 254—265, Ranta 1972 s. 32.

Irtolaiset
33. KOa 14 SS 1 IK 9.—10.1660 f. 68 v: 

Karl XI:s registratur 1660 f. 87; Igna
tius, 1865 s. 127—129; Luukko 1945 s. 
427.

34. KOa 14 IK 26.—27.9.1661 f. 226.
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35. KOa 14 IK 3.—4.10.1667 f. 209.
36. EP KOa 18 IK 17.—9.1700 f. 851.
37. EP KOa 62 IK 20.—2.1750 f. 975 v §.
38. Alanen 1948 s. 311—312.
Säätyläiset
39. Pohjal. Osak. nimik. I s. 26.
40. Jaakola 1968 s. 4.
41. KKiA IC 4; Alanen 1948 s. 654; Inberg 

1974 s. 5—6.
42. VA 9314—9542; VA Buxh. E 65 § 224; 

Alanen 1948 s. 540; 1953 s. 323—324; 
EP KOa 56 IK 8.—12.11.1745 f. 45 v, 
EP KOa 58 IK 6.—3.1747 f. 77 v, EP 
KOa 58 8.—10.1747 f. 541 v § 22, EP 
KOa 60 IK 3.—11.1748 f. 201 v § 21.

VÄKILUVUN KEHITYS
1. Luukko 1945 s. 68.
2. VA 9249 f. 1863—,
3. VA Suomen sukututkimusseuran ko

koelmat, Kauhajoki I; VA 9101:160, 
9110:157, 9136:209, 9170:386, 9204: 
968—969, 9212:915—; KKiA IC 1 syn
tyneet ja kuolleet 1691—1738, Luukko 
1945 s. 68, Alanen 1948 s. 134, 338; 
Ganander 1766 s. 3; EP KOa 40 Ilma
joki 18.2.1729 f. 337.

4. KKiA IC 1 syntyneet ja kuolleet 1691— 
1738.

5. KKiA IC 2 kuolleet 1749—76, II Dg 1 
väkilukut. 1808; IKiA II Bb 1 Histori- 
ca Descriptio Paroeciae Ilmola (HDPI); 
Alanen 1948 s. 321.

6. KKiA IC 2 ja 3 kuolleet 1749—95; VA 
Heikki Klemetin kokoelma, Pohjan
maan rykmentin tarkastusrulla 1719 s. 
119, Sukututkimusseuran kok. Kauha
joki I ja II.

7. Alanen 1948 s. 337.

ELINKEINOT 1627—1808
Väistyvä eränkäynti
Metsästys

1. Luukko 1945 s. 199—200.
2. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682.
3. IKiA IIBb 1, Historica Descriptio Paro

eciae Ilmola (HDPI) § 13 ja 19; KOa 
25 IK 9.—11.2.1680 f. 3, EP KOa 23 IK 
14.—15.8.1705 f. 1503, EP KOa 24 IK
2.—3.3.1706 f. 292; Liakka 1934 s. 233.

4. rr 6 IK 30.5.1648 f. 324 v; Luukko 
1945 s. 202—203; Liakka 1934 s. 231— 
232.

5. Luukko 1945 s. 204.
6. EP KOa 11 IK 7.—8.8.1693 f. 685, EP 

KOa 4 IK 19.9.1696 f. 760, EP KOa 36 
IK 4.9.1725 f. 536.

7. EP KOa 26 IK 19.2.1708 f. 245, IK

19.9.1708 f. 260, EP KOa 33 IK
5.9.1722 f. 528; Alanen 1949 s. 246; 
Mäki-Kyyny 1978.

8. Alanen 1949 s. 240—246.
Kalastusta järvillä ja joilla

9. KOa 1 IK 24.3.1631 f. 141, P-maa KOa 
15 IK 19.—22.2.1669 f. 677, P-maa 
KOa 22 IK 12.—13.9.1679 f. 87v; Liak
ka 1934 s. 235—237; Luukko 1945 s. 
184—185; Alanen 1949 s. 230—233.

10. P-maa KOa 16 IK 16.—17.10.1655 f. 
129, P-maa KOa 16 I IK 10.— 
11.10.1673 f. 137; Luukko 1945 s. 
193—195.

11. P-maa KOa 16 II IK 15.—16.2.1675 f. 
917, P-maa KOa 23 IK 13.—16.8.1681 
f. 798, VA 91552:24—46, 59; MMHA E 
46Ä *T.

12. EP KOa 49 IK 2.—4.10.1738 f. 1007.
13. EP KOa 6 IK 1.—3.8.1688 f. 239 v, EP 

KOa 22 IK 9.—10.9.1704 f. 1075 ja 
1093.

14. EP KOa 24 IK 17.—18.8.1706 f. 496.
15. EP KOa 35 IK 24.10.1734 f. 1167; 

Luukko 1945 s. 198; Alanen 1949 s. 
231—232.

16. MMHA E 46ä: w ;  Alanen 1949 
s. 233.

MAANOMISTUSOLOT
Peltojako

1. MMHA, kartat E 1: 14, 19—23, MMHA
E 462 Luukko 1945 s. 75—76,
86—87.

Niityt
2. MMHA E 1: 21 v. 1689, E 46-k
3. KOa 14 IK 20.—21.10.1664 f. 585 ja IK 

15.—16.2.1665 f. 800v, P-maa KOa 23 
IK 22.—24.3.1682 f. 1046 v.

4. KOa 15 IK 15.—16.10.1672 f. 1969.
5. EP KOa 31 IK 16.—19.8.1712 f. 658, 

EP KOa 51 IK 15.—16.9.1740 f. 407 v 
ja 411.

6. EP KOa 1 IK 21.—23.8.1683 f. 353, EP 
KOa 42 IK 11.9.1731 f. 871.

7. P-maa KOa 3 IK 6.—7.2.1934 f. 37 v; 
EP KOa 15 IK 30.9.—2.10.1669 f. 582, 
EP KOa 21 IK 19.-20.8.1703 f. 627, 
EP KOa 22 IK 16.—17.2.1704 f. 231; 
MMHA E 46 'At; KKuA Valtioneu
voston päätös n:o 297/41 ja 473/45; 
Luukko 1945 s. 136—138.

Metsät
8. EP KOa 14 IK 13.1.1696 f. 26 ja 

19.9.1696 f. 761.
9. EP KOa 56 IK 18.—21.6.1745 f. 433.
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Isojako
10. MMHA E 46- w ;  IKiA IIBb 1 

HDPI § 21; Virtamo 1928, s. 45, 63.
11. MMHA E 46ir; Virtamo 1928 s. 

45—48, 54—55, 62—65.
12. Virtamo 1928 s. 60—61.
13. IKiA IIBb 1 HDPI § 26.

MAANVILJELYS
Viljelysalan kasvu

1. MMHA E 462: | — -fr., VA 9131:
284, 9174:225, 9207:953—954.

2. MMHA 462; Liakka 1934 s. 405— 
407; Luukko 1945 s. 114.

3. KKiA II Dgl väkilukut. 1808—1810; 
Luukko 1945 s. 131.

4. EP KOa 42 IK 11.9.1731; Luukko 1945 
s. 88.

5. MMHA E 462: w ;  Kojonen 1963 s. 
181—182.

6. MMHA E 462: m ; Liakka 1934 s. 
404—408.

Viljelysjärjestelmä ja peltojen hoito
7. MMHA E 462:i?rr; Luukko 1945 

s. 88—90.
8. Alanen 1949 s. 53—55.
9. VA Buxh. E 65 § 299.

Kasket
10. VA 9155:559, 9174:225, 9207:953—954, 

9212:879—880.
11. rr 7 IK 4.9.1652 f. 563; Luukko 1945 s. 

94—95.
12. EP KOa 28 IK 16.—17.9.1710 f. 651.
13. rr 7 IK 20.—21.3.1651.
14. MMHA E 1: 14. 19. 21.
15. EP KOa 1 IK 21.—23.8.1683 f. 344, EP 

KOa 2 IK 28.—29.7.1684 f. 355, EP 
KOa 3 IK 28.—30.1.1685 f. 69, EP KOa 
11 IK 17.—18.1.1693 f. 72; Luukko 
1945 s. 96.

16. rr 7 IK 4.8.1652 f. 562 a, rr 8 IK 
27.8.1653 f. 148.

17. Kojonen 1963 s. 185—189.
Kydöt
18. KOa 7 IK 5.3.1650; VA 9154.
19. Luukko 1945 s. 102.
20. VA 9155:559, 9207:953—954, 9212:

879—880.
21. Luukko 1945 s. 110.
22. VA 9259:2197; Liakka 1934 s. 177— 

178; Luukko 1945 s. 108.
23. P-maa KOa 20 IK 18.—20.9.1678, EP 

KOa 11 IK 7.—8.8.1693.
24. KOa 14 IK 10.—12.2.1663 f. 449 v, EP 

KOa 42 IK 10.2.1731 f. 297.
25. MMHA E 46 :̂ w ;  Luukko 1945 

s. 105.

Viljelyskasvit
26. VA 9119, 9131:284; VA Buxh. E 65; 

KKiA II Dg 1 väkilukut. v. 1808— 
1810; Liakka 1934 s. 176—178.

27. KKiA II Dg 1 väkilukut. v. 1808— 
1810; Luukko 1945 s. 110—113.

28. EP KOa 14 IK 19.9.1696 f. 756, KKiA 
II Dg 1 väkilukut. 1808—1810; Luuk
ko 1945 s. 114.

29. EP KOa 8 IK 19.—22.7.1690 f. 75; 
Buxh. E 65, 21.11.1808; MMHA E 
46 ä; J r̂; Alanen 1949 s. 63—64; 
Luukko 1945 s. 114—115; Liakka 1934 
s. 405.

30. EP KOa 26 IK 6.8.1708 f. 737, VA 
Buxh. E 65; Luukko 1945 s. 114; Ala
nen 1949 s. 61—63; Liakka 1934 s. 
406.

31. VA Buxh. E 65; Alanen 1949 s. 61—64.
32. Alanen 1949 s. 67—68.
33. VA Buxh. E 65.
34. KKiA II Dg 1 väkilukut. 1808—1810; 

Alanen 1949 s. 68—69.
Sadonkorjuu ja vuodentulo
35. EP KOa 28 IK 7.—9.2.1710 f. 172; Ala

nen 1949 s. 56.
36. EP KOa 53 IK 2.3.1742 f. 62 v, 64 v.
37. Vilkuna 1946 s. 59—92.
38. VA Buxh. E 65; Luukko 1945 s. 112; 

Kojonen 1963 s. 190.
39. VA 9155:559, 9212:879—880; Luukko 

1945 s. 126—129.
40. MMHA E 46ä: w .
41. VA Buxh. E 65; KKiA II Dg 1 väkilu

kut. 1808—1810.
42. Alanen 1949 s. 56.

Myllyt ja jauhatus
43. KOa 14 a IK 3.—4.10.1667 f. 1209, P- 

maa KOa 16 IK 15.—16.2.1675 f. 921.
44. KOa 20 IK 6.—7.3.1678 f. 65. EP KOa 

22 IK 16.—17.2.1704 f. 236, KOa 23 IK 
23.—25.2.1705 f. 1296, KOa 28 IK 16.— 
17.9.1710 f. 650.

45. EP KOa 19 IK 16.8.1701 f. 779, EP 
KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 639.

46. EP KOa 26 IK 19.2.1708 f. 246.
47. EP KOa 29 IK 2.—4.9.1711 f. 545, IK 

20.—22.9.1711 f. 119—,
48. EP KOa 44 IK 23.10.1733 f. 1247, KOa 

45 IK 24.10.1734 f. 1158.
49. MMHA E 462: w ;  Liakka 1934 

s. 406.
50. VA Buxh. E 65 § 277; VMA Bbl:264— 

6, Kauhajoen maakirja v. 1845.
Kadot
51. VA 9112:219, 9114:127 ja 147; Luukko 

1945 s. 117—120.
52. VA 9155:478, 559; VA Suomen suku
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tutkimusseuran kokoelmat, Kauhajoki 
I; KKiA I CI syntyneet ja kuolleet 
1691— 1720; IKiA IIBb 1 HDPI § 13; 
Luukko 1945 s. 120—121, 124—130.

53. IKiA IIBb 1 HDPI § 13, 16, 22, 28 ja 
35; Alanen 1949 s. 87—94.

54. Liakka 1934 s. 430.
Katovahinkojen lievittäminen
55. IKiA IIBb 1, HDPI § 22, 28 ja 35; Ala

nen 1949 s. 72, 90; Luukko 1945 s. 
115—118; Liakka 1934 s. 230.

56. VA 9114:147, 9116:163, 417, 9119:308, 
321, 343; Luukko 1945 s. 119—122; 
Alanen 1949 s. 90—92.

57. rr 7 IK 7.9.1650 f. 184; Luukko 1945 s. 
122.

58. Alanen 1949 s. 73—85.

KARJATALOUS
Niityt ja niiden tuotto

1. Lehtinen 1963 s. 100—101.
2. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 211, 212, 

214, EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 860— 
862, 901.

3. EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 863, EP 
KOa 22 IK 16.—17.2.1704 f. 255.

4. EP KOa 33 IK 5.9.1722 f. 535; MMHA 
E 45t , E 46 f1.

5. MMHA E 462: A tt ja -&
6. Lehtinen 1963 s. 398; Kojonen 1963 s. 

209; Liakka 1934 s. 414.
7. MMHA E 46:-fe
8. Alanen 1949 s. 138.
9. Rinta-Tassi 1980 s. 345.

10. EP KOa 41 IK 23.1.1730 f. 119, EP 
KOa 42 IK 11.9.1731 f. 871, EP KOa 
44 IK 24.1.1733 f. 82, EP KOa 51 IK 
15.—16.9.1740 f. 407 v; Alanen 1949 s. 
134—136.

Heinänkorjuu
11. EP KOa 37 IK 14.2.1726 f. 198, EP 

KOa 42 IK 11.9.1731 f. 871, EP KOa 
44 IK 24.1.1733 f. 82; Luukko 1945 s. 
146—147; Vuorela 1958 s. 212.

12. Lahtiharju 1965 s. 21—22.

Laitumet
13. EP KOa 42 IK 11.9.1731 f. 871; 

MMHA E 46r; Luukko 1945 s. 149; 
Alanen 1949 s. 141.

14. KOa 1 IK 5.4.1629 f. 94 v, rr 6 IK 
11.2.1645 f. 47.

15. KOa 14 IK 10.—12.2.1663 f. 501 
v; MMHA E 462: A t; Alanen 1949 
s. 144.

16. EP KOa 9 IK 9.—10.6.1691 f. 445; 
Luukko 1945 s. 151; Uudistettu Kylän 
Asetus Ilmajoen pitäjässä 1805, § 18.

Karjan määrä
17. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 211, 212, 

214; MMHA E 46A, Liakka 1934 s. 407.
18. VA 7067 f. 692—694; EP KOa 42 IK 

11.9.1731 f. 848.
19. EP KOa 33 IK 5.9.1722, EP KOa 44 IK 

25.10.1733 f. 1205.
20. Alanen on laskenut karjamäärät taloa 

kohti ottamatta huomioon talojen hal
komisia ja päätynyt sen vuoksi keski
määrin 25 nautaan taloa kohti. Alanen 
1949 s. 156.

21. VA Buxh. E 65, erik. § 277, 299, 311; 
Alanen 1949 s. 156.

22. Alanen 1949 s. 162.
23. VA Buxh. E 65; KKiA II Dg 1 väkilu- 

kut. 1810.
Karjan hoito ja tuotto
24. Vuorela 1958 s. 219; Alanen 1949 s. 

159.
25. VA Buxh. E 65, erik. § 277; Alanen 

1949 s. 149—152.
26. KOa 14a IK 8.— 11.9.1665 f. 836 v; 

Luukko 1945 s. 159—161.
27. EP KOa 31 IK 16.—19.8.1712 f. 668; 

Alanen 1949 s. 159—162.
28. EP KOa 39 IK 5.2.1728 f. 219; Kivioja, 

SKS 1935, HAKS 4498.

TERVATALOUS
Tervanpoltto — laajamittaista teollisuutta

1. Luukko 1945 s. 161—162.
2. Luukko 1945 s. 161—163; Kaila 1931 

s. 66.
3. Alanen 1949 s. 184—185; Alanen 1968, 

s. 21.
4. KHiA Voitto Viitalan tervahautaluette- 

lon pohjalta; MMHA E 46 :̂ A t.
5. KHiA, mt. tervahautaluettelo, erik. 

kertojat Uuno Mäki-Kyyny ja Aleksi 
Yli-Kokko.

6. EP KOa 45 IK 13.3.1734 f. 521; Luuk
ko 1945 s. 168—169.

7. EP KOa 47 IK 22.—24.9.1736 f. 411; 
EP KOa 48 IK 14.—16.2.1737 f. 30 v; 
EP KOa 53 IK 2.3.1742 f. 76 v.

8. VA Buxh. E 65 § 70, 139.
9. Alanen 1949 s. 208, 212, 214.

10. Alanen 1949 s. 218; Kuortaneelta on 
luetteloitu 301 ja Lapualta yli 300 ter- 
vahautaa. Alanen 1968 s. 68—70; Leh
tinen 1963 s. 426.

Tervahaudalla
11. Ojajärvi 1946.
12. EP KOa 12 IK 6.9.1694 f. 768.
13. KOa 15 IK 19.—22.2.1669 f. 672, EP 

KOa 53 IK 2.3.1742 f. 65; KHiA terva- 
hautaluett.; Ojajärvi 1946 s. 166, 173.

49 —  Kauhajoen historia 769



14. KHiA tervahautaluett., kert. Eero Saa
rikoski ja Eemeli Koivumäki.

15. EP KOa 24 IK 17.—18.8.1706 f. 544 ja 
EP KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 219.

Tervanpolton merkitys
16. Alanen 1948 s. 203—204.
17. KOa 15 IK 19.—22.2.1669 f. 672, EP 

KOa 11 IK 17.—18.1.1693 f. 95; VA 
Buxh. E 65; IKiA IIBb 1 HDPI § 22; 
Alanen 1949 s. 204.

18. Alanen 1948 s. 205—206.
19. Alanen 1949 s. 186, 205—206.
20. EP KOa 14 IK 13.1.1696 f. 41, EP KOa 

26 IK 6.—8.7.1708 f. 751—,
21. EP KOa 44 IK 24.1.1733 f. 105.
22. Alanen 1949 s. 184—185.
23. KeKOa 5 IK 1.11.1810 § 77 f. 696 v; 

KHiA Ikkeläjärven talon paperit.
24. Ylikangas 1976 s. 268—273.
25. VA Buxh. E 65.

LISÄANSIOT
Käsityö

1. Ranta 1978 s. 127—129, 221—231, 
254—265.

2. VA Buxh. E 65 § 225 ja 241.
3. VA Buxh. E 65; Liakka 1934 s. 240; 

Ranta 1972 s. 31—32; Vuorela 1958 s. 
225—228.

Viinanpoltto
4. rr 11 IK 17.1.1661 f. 52.
5. EP KOa 23 IK 23.—25.2.1705 f. 1294, 

IK 14.-15.8.1705 fol. 1518—1519.
6. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 582, EP KOa 

45 IK 24.10.1734 f. 1184, KOa 19 IK 
20.—22.2.1738 f. 84, KOa 56 IK 18.—
21.6.1745 f. 432 v. KOa 57 IK 1.3.1746 
f. 84—,

7. EP KOa 52 IK 16.9.1741 f. 494, EP Koa 
53 IK 2.3.1742 f. 75.

8. Alanen 1949 s. 417—424.
9. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 

1140—1142; EP KOa 52 IK 16.9.1741 f. 
494 v.

10. VA Buxh. E 65 § 221, 277, 299.
Sahamyllyt ja salpietarin valmistus
11. KOa 15 IK 13.—14.2.1672 f. 2106; P- 

maa KOa 16 IK 10.—11.10.1673 f. 135; 
Liakka 1934 s. 405—406.

12. Alanen 1949 s. 389—391.
13. VA Buxh. E 65 erik. § 283, 290 ja 299.
14. VA FR 75—76; KKiA II Ca 1 kirkon- 

kok. 23.12.1810.

YHTEYDET KAUPUNKIIN 
Kaupankäynti

1. KOa 16 I IK 10.—11.3.1673 f. 89; Luuk-

ko 1949 s. 218—223; Alanen 1949 s. 
315—320, 355—361.

2. EP KOa 33 IK 5.9.1722 f. 528.
3. rr 6 IK 24.1.1649 f. 381 v; KOa 14 IK

6.—7.3.1661 f. 205; KOa 15 IK 11.—
12.3.1670 f. 1047, IK 3.—4.2.1671 f. 
1532; EP KOa 1 IK 19.—21.3.1683 f. 
181; EP KOa 37 IK 17.8.1726 f. 589; 
EP KOa 20 f. 1031 v; EP KOa 52 IK 
16.9.1741 f. 494 v; VA Buxh. E 65; 
Luukko 1949 s. 239—242 ja 245—249; 
Alanen 1949 s. 327—328.

Majamieslaitos ja porvarisvelat
4. Luukko 1949 s. 251—257.
5. KOa 9 IK 16.—17.10.1655, KOa 14a IK 

20.—21.2.1666 f. 803, KOa 15 IK 11.—
12.3.1670 f. 1047.

6. EP KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 142—145; 
KOa 15 IK 23.1.1724 f. 61—,

7. EP KOa 42 IK 10.2.1731 f. 288, EP 
KOa 49 IK 20.—22.2.1738 f. 92 ja 97; 
EP KOa 55 IK 12.—15.3.1744.

8. EP KOa 18 IK 22 —23.1.1700 f. 205; 
EP KOa 43 IK 25.9.1732 f. 996; EP 
KOa 49 IK 20.—22.2.1738 f. 97; EP 
KOa 56 IK 8.—12.11.1745 f. 741 v.

Kauhajokelaisia porvareina 1600-luvulla
9. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 

1140—1142; EP KOa 4 IK 9.— 
10.2.1686 f. 198; EP KOa 31 IK 16.— 
19.8.1712 f. 680.

10. EP KOa 18 IK 22.—23.1.1700 f. 175 ja 
179; EP KOa 37 IK 17.8.1726 f. 589.

11. EP KOa 11 IK 7.—8.8.1693 f. 713.

VARALLISUUS V. 1800
1. VA FR 75—76, varallisuusvero v. 1800; 

Buxh. E 65; Lehtinen 1963 s. 447— 
448.

HALLINTO, OIKEUDENHOITO JA 
VEROTUS
ITSEHALLINTO JA OIKEUSLAITOS 
Kauhajoen rajat

1. VA MH 109/2 D6/1, MH 110/2 D4/3.
2. rr 7 IK 9.9.1651 f. 356, P-maa KOa 14 

IK 15.—16.7.1663 f. 481—482, P-maa 
KOa 15 IK 19.—20.2.1669 f. 677, KOa 
16 I IK 10.—11.10.1673 f. 137, KOa 22 
IK 12.—13.9.1679 f. 87 v, EP KOa 9 IK 
23.—26.1.1691 f. 91, EP KOa 14 IK 
13.1.1696 f. 46, 19.9.1696 f. 745; MH 
111/2 D6/1.

3. VA MH 380/2D 40/50.
4. VMKA Kauhajoki 7:3; Nils Sundius 

1786; Virtamo 1928 s. 33; Lahtiharju 
1958 s. 19.
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5. rr 8 IK 10.3.1653 f. 57 v, EP KOa 4 IK 
23.7.1686 f. 679—, EP KOa 27 IK 29.—
30.1.1709 74, IK 27.—28.8.1709 f. 540; 
VA MH 109/2 D6/1, MH 110/2D 4/3; 
Lahtiharju 1958 s. 18—19; Alanen 
1949 s. 33.

6. EP KOa 42 IK 11.9.1731 f. 850.
7. VMKA Kauhajoki 7:1, Rönnholm 1746; 

Virtamo 1928 s. 29—33; Lahtiharju 
1958 s. 19.

8. Lahtiharju 1958 s. 19; Alanen 1949 s.
33.

Käräjät ja pitäjänkokous.
9. P-maa KOa 22 IK 30.6.1679 f. 79, EP 

KOa 31 IK 16.6.1712, EP KOa 54—59 
IK 14.—16.2.1743—26.2.1748.

10. EP KOa 54 IK 14.—17.10.1743, EP 
KOa 56 IK 18.—21.6.1745 ja 8.— 
12.11.1745.

11. Liakka 1934 s. 200; Luukko 1945 s. 
348; Alanen 1948 s. 412—413.

12. EP KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 625, 
630—631; Luukko 1945 s. 319—320.

13. Alanen 1948 s. 418.
14. EP KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 637.
15. EP KOa 44 IK 25.10.1733 f. 1248.
16. KKiA I C2 vaivaisruodut s. 354—356, 

IB a 1 kirkonkok. 17.11.1805; Alanen 
1948 s. 419—423.

17. P-maa KOa 22 IK 12.9.1679 f. 83 v, P- 
maa KOa 25 IK 9.—11.2.1680 f. 11—12; 
KKiA III Jc:4 Kauhajoen kappelin ti- 
luskartta vuodelta 1761.

Nimismiehet
18. KKiA I Aa 4b Communionbok 1795— 

1805, ICa 1 kirkonkok. 5.3.1805; Ilma
joen käräjäpöytäkirjat, erit. EP KOa 
21; 19.—20.8.1703, KOa 58; 6.3.1747 ja 
8.10.1747, KOa 60 3.11.1748 f. 214.

19. EP KOa 34 IK 27.9.1723 f. 701, KOa 35 
IK 23.1.1724 ja KOa 43 IK 26.1.1732 f. 
87, KOa 58 IK 6.3.1747 f. 68.

20. EP KOa 34 IK 27.9.1723 f. 701.
21. EP KOa 46 IK 29.1.1735 f. 93.
22. EP KOa 45 IK 24.10.1734 f. 1184, EP 

KOa 46—49 erit. IK 14.—16.12.1737 f. 
46 ja 24.—25.10.1737 f. 465 v.

23. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 582, KOa 43 
IK 26.1.1732 f. 110, KOa 49 IK 20.— 
21.2.1738 f. 84, KOa 56 IK 18.—
21.6.1745 f. 432 v.

Pitäjänkirjurit
24. Luukko 1945 s. 327.
25. EP KOa 14 IK 6.—7.3.1661 f. 204; 

Luukko 1945 s. 327—328.
26. rr 10 IK 11.—13.2.1658 f. 304; Luukko 

1945 s. 330.
27. KOa 32—62 IK; Liakka 1934 s. 443; 

Rinta-Tassi 1980 s. 374.

Silta- ja jahti voudit, kyytirättärit
28. Alanen 1948 s. 404—405.
29. EP KOa 15 IK 23.8.1697 f. 702.
30. rr 8 IK 27.8.1653 f. 147 v, P-maa KOa 

16 IK 10.—11.10.1673 I f. 134, EP KOa 
1 IK 21.—23.8.1683 f. 348; Rinta-Tassi 
1980 s. 204—205.

31. EP KOa 4 IK 8.—10.6.1686, KOa 5 IK
7.—9.9.1687 f. 457, KOa 8 IK 19.— 
22.7.1690 f. 74, KOa 11 IK 7.—8.8.1693 
f. 706—711.

32. EP KOa 15 IK 23.8.1697 f. 702, KOa 23 
IK 14.—15.8.1705 f. 1517.

33. EP KOa 36 IK 23.1.1725 f. 145, KOa 38 
IK 18.2.1727 f. 243, KOa 43 IK 
26.1.1732 f. 110.

34. Alanen 1948 s. 406.
35. rr 6 IK 30.5.1648 f. 324 v.
36. P-maa KOa 15 IK 13.—14.2.1672 f. 

2099; Luukko 1945 s. 203.
37. EP KOa 19 IK 16.8.1701 f. 795; Rinta- 

Tassi 1980 s. 205.
38. Liakka 1934 s. 443; Rinta-Tassi 1980 s. 

374—375; Alanen 1948 s. 407.

Lautamiehet ja yökuntamiehet
39. rr 9 IK 16.10.1655, KOa 14 IK 3.— 

4.10.1667 f. 1208; Luukko 1945 s. 322.
40. P-maa KOa 20 IK 6.—7.3.1678 f. 65, P- 

maa KOa 22 IK 26.—28.2.1679 f. 6, P- 
maa KOa 25 IK 9.—11.2.1680 f. 11—12.

41. Luukko 1945 s. 323.
42. Ilmajoen käräjäpöytäkirjat, erit. P-maa 

KOa 14a 3.—4.10.1667 f. 1208, KOa 15 
27.—28.2.1668 f. 192, KOa 23 22.— 
24.3.1682 f. 1042 v; Luukko 1945 s. 
323—324.

43. P-maa KOa 23 IK 13.—16.8.1681; 
Luukko 1945 s. 326.

44. KOa 5, erit. IK 12.9.1643 ja 10.8.1644, 
EP KOa 31 IK 16.6.1712.

45. P-maa KOa 1 IK 16.2.1628, 5.4.1629 ja 
21.10.1629, P-maa KOa 2 IK 21.5.1633, 
KOa 6 IK 29.3.1647.

46. EP KOa 44 IK 25.10.1733.
47. Kojonen 1963 s. 448; Rinta-Tassi 1980 

s. 205—206.
48. P-maa KOa 10 IK 31.8.1658 — KOa 25,

20.—23.9.1680, EP KOa 45 IK
13.3.1734 — KOa 54, 2.3.1742; Ranta- 
Knuuttila 1965 s. 8—9.

49. P-maa KOa 22 IK 12.—13.9.1679, EP 
KOa 31 IK 16.6.1712; Ranta-Knuuttila 
1965 s. 9.

50. Ranta-Knuuttila 1964 s. 6—7.
51. Mm. P-maa KOa 22 IK 12.—13.9.1679 

f. 89 v — 91, 30.6.1679 f. 80, KOa 25 
IK 20.—23.9.1680 f. 215—216, KOa 23 
IK 15.8.1681 f. 791—795 v.

52. VA 9152:37; Karl XI:s registratur 1660,
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f. 87; Ranta-Knuuttila 1965 s. 9.
53. rr 6 IK 11.2.1645 f. 46 v; Ranta-Knuut

tila 1965 s. 9.
Manttaalikomissaari ja maaviskaali
54. Luukko 1945 s. 315; Alanen 1949 s. 

390.
55. VA 9443; Inberg 1974 s. 4—5.
56. VA Buxh. E 65 § 277; Blomstedt 2. pai

nos 1933 s. 42; Inberg 1974 s. 5; Pohja
laisen Osakunnan nimikirja III 1948, 
n:o 1399.

57. Mm. KeKOa 3 IK 2.3.1808 f. 3, KeKOa 
5 IK 8.3.1810 f. 413, IK 1.11.1810 f oi. 
951; KKiA ICa 1 kirkonkok. 5.3.1805.

PALOAPU
1. Alanen 1948 s. 415; Rinta-Tassi 1980 

s. 208.
2. EP KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 82, EP 

KOa 24, 1706 f. 285.
3. Alanen 1948 s. 415.
4. EP KOa 41 IK 16.9.1730 f. 690, KOa 

62 IK 20.2.1750 f. 791 v; Alanen 1948 
s. 415.

5. Lahtiharju 1965 s. 21.
6. EP KOa 41 IK 16.9.1730 f. 690.
7. EP KOa 42 IK 10.2.1731 f. 297.
8. EP KOa 10 IK 15.1.1692 f. 53.
9. EP KOa 7 IK 3.—5.8.1689 f. 303 ja EP 

KOa 5 IK 3.—4.2.1687 f. 39.
10. EP KOa 53 IK 2.3.1742 f. 64 v.
11. EP KOa 54 IK 14.—16.2.1743.
12. Alanen 1948 s. 417.

KAUHAJOKELAISTEN VEROT
Verotusjärjestelmä

1. VA 9111:30, 9170:386, 9249:1863—,
2. VA 9111—9114; Luukko 1945 s. 402— 

403.
3. VA 9152:24—46; Karl XI:s registratur 

1660, f. 87; Luukko 1945 s. 376, 398— 
399.

Kaarleporin kreivikunta
4. Luukko 1945 s. 554—557.,
5. VA 9144:37v, 9144:39v; Luukko 1945 

s. 576—578.
6. Luukko 1945 s. 579—584.
7. rr 10 IK 16.—17.10.1655 ja 24.— 

25.8.1656 f. 495; Luukko 1945 s. 584; 
Liakka 1934 s. 166.

8. rr 10 IK 11.—13.2.1658 f. 304; Luukko 
1945 s. 580.

9. KOa 14a IK 15.—16.2.1665 f. 79.
10. KOa 14a IK 8.—11.9.1665 f. 833v; 

Luukko 1945 s. 594—602.
11. KOa 14a IK 3.—4.10.1667 f. 1203v, 

KOa 15 IK 30.9.—2.10.1669 f. 588; VA 
9136:209; Luukko 1945 s. 625—628.

12. KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 1142.
13. Luukko 1945 s. 632—642.
Veronkanto
14. rr 7 IK 7.9.1650 f. 184, Luukko 1945 s. 

372.
15. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 221; 

Luukko 1945 s. 374.
16. VA 9111:30, 9116:140, 9129:31,

9144:50; rr 10 IK 31.8.—2.9.1658 f. 
326v; Luukko 1945 s. 373.

17. VA 9259:2197; Luukko 1945 s. 387.
18. EP KOa 22 IK 9.—10.9.1704 f. 1102.
19. EP KOa 28 IK 7.—9.2.1710 f. 172.
20. EP KOa 26 IK 19.2.1708 f. 260.
21. EP KOa 26 IK 19.2.1708 f. 260, EP 

KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 175.
Kruununrästit ja autioituminen
22. VA 9102:28, 9111:29, 9114:147,

9116:163, 9118:29, 9129:317.
23. VA 9152:24—46.
24. VA 9170:227, 9204:917, 9207:1035.
25. EP KOa 6 IK 1.—3.8.1688 f. 236v.
26. VA 9249:2097 ja 2174—2178, 

9259:2197—, 9267, 9274.
27. VA 9263:2333, Esim. EP KOa 27 IK 

27.—28.8.1709 f. 536, EP KOa 31 IK
16.—19.8.1712 f. 657, EP KOa 32 IK 
20.11.1721 f. 197, EP KOa 33 IK 
3.2.1722 f. 131.

Verouudistus 1700-luvun puolivälissä
28. VA 9259:2278; EP KOa 31 IK

3.—6.2.1712 f. 146—; MMHA E
46- t?tt; Alanen 
ja 439—442.

1948 s. 434—-436

29. VA 7067:692—694,, 9271
30. MMHA E 46äwr; IKiA II Bb 1, 

HDPI § 21 ja 26; VA 9429, 9436; Ala
nen 1948 s. 452.

31. MMHA E 46ä|, TT-; VA 9472.
32. VA FR 75—76, varallisuusvero 1800.
33. VA 9271—9333.
34. VA FR 75—76; Alanen 1948 s. 447, 

456—466.
35. VA Kamaritoimituskunta Ed 7—9, 

1808—13 saapuneet korvausvaatimuk
set Vaasan läänistä vuosien 1808—09 
sodan menetyksistä; Alanen 1948 s. 
442, 448, 684.

36. KKiA II Ca 1 kappelikok. 7.6.1829 ja 
1.7.1832; Alanen 1948 s. 477.

LIIKENNE
TIET JA TIETYÖT
Kyrökankaan kesätie

1. VA MH 109/2D6/1, kartta vuodelta 
1652; KHiA Voitto Viitalan keräämä 
tervahauta-aineisto; Luukko 1945 s.
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513—514, 523—525.
2. rr 6 IK 24.1.1649 379v, rr 7 IK 

17.2.1652 f. 402; Luukko 1945 s. 546.
3. KOa 14 IK 9.—10.2.1660 f. 71; Lehti

nen 1963 s. 199.
4. P-maa KOa 9 IK 1.—3.3.1656 f. 392v; 

Luukko 1945 s. 514.
5. Luukko 1945 s. 515—516.
6. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 203 ja IK

9.—11.3.1686 f. 374.
7. EP KOa 4 IK 8.—10.6.1986 f. 476.
8. EP KOa 46 IK 22.1.1735 f. 87.
9. Alanen 1949 s. 443—445; Rinta-Tassi 

1980 s. 344; Kauhajoen kartta, Maan
mittaushallitus 1974.

10. Juvelius 1773 s. 24; SKS -E 177/21— 
23, Kyrönkankaan kesätie [Viljo Ala
nen 1930]; Rinta-Tassi 1980 s. 391— 
394.

Tie Kristiinaan
11. VA Karl XI:s Registratur 1660 f. 77v, 

Luukko 1945 s. 524.
12. P-maa KOa 14 IK 10.—12.2.1663 f. 

499; Luukko 1945 s. 524.
13. P-maa KOa 15 IK 3.—4.2.1671 f. 1526; 

Luukko 1945 s. 524.
14. EP KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 198.
15. VA MH 111/2D6/1 1680; VMKA Kau

hajoki 1:1—4 1752—69, Charta öfer 
Wasa Höfdingedöme utgifen af Friher- 
re L. G. Hermelin 1798.

16. EP KOa 11 IK 7.—8.8.1693 f. 706—711, 
EP KOa 19 IK 16.—8. 1701 f. 791—,

17. Luukko 1945 s. 524; Alanen 1949 s. 
461; Rinta-Tassi 1980 s. 196—197.

Tietyöt ja sillat talonpoikien rasituksena
18. P-maa KOa 14 IK 18.—20.9.1666 f. 

996v ja IK 3.—4.10.1667 f. 1207v, KOa 
15 IK 1669 f. 584; Luukko 1945 s. 511— 
512.

19. EP KOa 1 IK 21.—23.8.1683 f. 348.
20. EP KOa 8 IK 19.—22.7.1690 f. 74, EP 

KOa 9 IK 9.—10.6.1691 f. 447, EP KOa 
11 IK 7.—8.8.1693 f.706—711, EP KOa 
23 IK 14.—15.8.1705 f. 1517.

21. VA MH 109/2D6/1 Kaarleporin kreivik. 
1652 ja MH 111/2D6/1 kartta v. 1680.

22. EP KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 681; 
Luukko 1945 s. 513.

23. EP KOa 36 IK 25.—1.1725 f. 145, EP 
KOa 38 IK 18.2.1727 f. 243.

24. EP KOa 20 IK 14.—15.2.1702 f. 177.
25. VA, E 65 Buxh. § 351.
26. VLMK Kauhajoki 1:1—4 1752—1769, 

Kauhajoki 3:5 1761; Hermelinin kartta 
v. 1798.

27. Alanen 1949 s. 450—461.
28. Alanen 1949 s. 469—471.

KESTIKIEVARIT
1. Luukko 1950 s. 445—450, 1945 s. 530— 

531.
2. Luukko 1945 s. 531; Ranta-Knuuttila 

1964 s. 6.
3. P-maa KOa 5 rr 5 IK 2.12.1641 f. 77v, 

rr 10 IK 31.8.—2.9.1658 f. 326v; Luuk
ko 1945 s. 535.

4. VA 9144:50 jäljennös 1664: rr 8 IK 
17.6.1654 f. 345.

5. P-maa KOa 20 IK 18.—20.9.1678 f. 
167; Luukko 1945 s. 535.

6. EP KOa 2 IK 28.—29.7.1684 f. 355.
7. EP KOa 2 IK 28.—29.7.1684 f. 360, EP 

KOa 4 IK 9.—10.2.1686 f. 213.
8. EP KOa 25 IK 25.—27.9.1707 f. 839; 

VA 9252:2155.
9. EP KOa 33 IK 5.—9.1722 f. 520; Ala

nen 1949 s. 480.
10. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 582, EP KOa 

49 IK 20.—22.2.1738 f. 84, EP KOa 56 
IK 18.—21.6.1745 f. 432v; Alanen 1949 
s. 480.

11. IKiA IIBbl HDPI § 20 f. 89
12. Alanen 1949 s. 481.

KYYDITYKSET JA LÄPIMARSSIT
1. EP KOa 33 IK 5.9.1722 fol 530; Luuk

ko 1945 s. 541—542; Alanen 1949 
s.484—488.

2. EP KOa 19 IK 16.8.1701 f. 795, EP 
KOa 20 IK 2.—3.9.1702 f. 994; Liakka 
1934 s. 260.

3. Rinta-Tassi 1980 s. 400.
4. VA Karl XI:s Registratur 1660 f. 26, 

Luukko 1945 s. 544.
5. VA Karl XI:s Registratur 1660, f. 26; 

Liakka 1934 s. 275—276; Lehtinen 
1963 s. 212.

6. P-maa KOa 20 IK 6.—7.3.1678 f. 69, 
KOa 22 IK 26.—28.2.1679 f. 7, IK
30.6.1679 f. 79, IK 12.—13.9.1679 f. 84 
v.

7. P-maa KOa 16 II IK 15.—16.2.1675 f. 
922, EP KOa 1 IK 19.—21.3.1683 f. 
166v.

8. EP KOa 25 IK 25.—27.9.1707 f. 839.
9. EP KOa 43 IK 14.-16.2.1743 f. 37—; 

Rinta-Tassi 1980 s. 400; Alanen 1949 s. 
489—490.

10. VA Buxh. E 65.

POSTINKULJETUS
1. VA 9144:48v, jälj. v. 1664; rr 8 IK 

17.6.1654 f. 345; Luukko 1945 s. 546— 
547.

2. VA 9144:48v; Jutikkala, 1938 s. 37—45, 
60, 105—107, 155.
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3. Alanen 1949 s. 494; Rinta-Tassi 1980 s.
401; Jutikkala 1938 s. 154—155.

4. Alanen 1949 s. 492—493.

SODAT JA SOTILASRASITUS
SUURVALTASOTIEN VARJOSSA
Väenotto ja sijaisjärjestelmä

1. Luukko 1945 s. 413—417.
2. VA Militaria 1:1 Österbottens fotrege- 

mente, 6. Compagnie 1675; Luukko 
1945 s. 419—421.

3. Luukko 1945 s. 421—422.
4. rr 6 IK 29.3.1647 f. 191, KOa 14a IK 

20.—21.2.1666 f. 804; Luukko 1945 s. 
421; Alanen 1948 s. 15.

5. KOa 23 IK 13.—16.8.1681 f. 802.
6. KOa 15 IK 23.—24.9.1670 f. 1114.
7. KOa 15 IK 12.—14.10.1668 f. 209; 

Luukko 1945 s. 421; Kojonen 1963 s. 
497—498.

Mellakka Kauhajoella 1658
8. Luukko 1945 s. 426—427.
9. Yrjö Koskisen tiedonanto, Historialli

nen arkisto III, Helsinki 1871 s. 184— 
185; A. G. Fontellin tiedonanto, Histo
riallinen arkisto VIII, Helsinki 1884 s. 
324—326 ja mt. IX, Helsinki 1886 s. 
242—243; Luukko 1945 s. 427.

10. KOa 14 IK 10.—12.2.1663; Ignatius, 
1865 s. 127—129; Constorii Ecclesiasti- 
ci Aboensis Protokoller II, 1902 s. 321. 
Luukko 1945 s. 427 ja KOa 14a IK
15.—16.2.1665 mainitsevat Timin liik
kuneen Kauhajoella syksyllä 1659, 
mutta tapahtumasarja oli konsistorin 
käsiteltävänä jo 6. heinäkuuta 1659, 
joten syksy 1659 on liian myöhäinen 
ajankohta.

11. Artturi Leinonen on romaanissaan 
"Kahden joen kansaa” sijoittanut ta
pahtumat Nummijärven taloon, jota 
tuolloin ei kuitenkaan vielä ole vero
luetteloissa.

12. ss 1 KOa 14 IK 9.—10.2.1660 f. 68v ja 
IK 10.—12.2.1663 f. 503; VA Karl XI:s 
Registratur 1660 f. 87; Ignatius 1865 s. 
127—129; Luukko 1945 s. 427—428.

13. KOa 14 IK 9.—10.2.1660 f. 68v, 10.— 
12.2.1663 f. 503, KOa 14 IK 15.— 
16.2.1665 f. 797; VA Karl XI:s Regis
tratur 1660 f. 87.

14. VA Militaria 1:1 Österbottens fotrege- 
mente, 6. Compagnie; VA 9152:24—46.

15. KOa 16 IK 15.-16.2.1675; Ranta- 
Knuuttila 1965 s. 9.

Suurvaltakauden soturit
16. Luukko 1945 s. 486—498.
17. VA 9138:216; Luukko 1945 s. 498.

18. VA Militaria 1:1 Österbottens fotrege- 
mente, 6. Compagnie 1675; Luukko 
1945 s. 503.

19. VA Militaria 1:1 Österbottens fotrege- 
mente, 6. Compagnie 1675.

20. VA Militaria LI Österbottens fotrege- 
mente, 6. Compagnie 1675; Luukko 
1945 s. 420; Alanen 1980 s. 39.

SUURI POHJAN SOTA JA ISOVIHAN 
AIKA
Raskaat sotavuodet

1. Alanen 1948 s. 21—23, 30; Ranta- 
Knuuttila 1967 s. 7.

2. EP KOa 19 IK 4.—6.3.1701 f. 362.
3. EP KOa 21 IK 28.3.1703 f. 282, EP 

KOa 22 IK 9.—10.9.1704 f. 1070 ja 
1083.

4. VA: Sotilasrulla 1709, 1710; VA 9252: 
f. 2275, 9255:4221; EP KOa 27 IK 27.—
28.8.1709 f. 536, EP KOa 28 IK 7.— 
9.2. 1710 f. 130, EP KOa 31 IK 16.— 
19.8.1712 f. 678, EP KOa 39 IK 
6.9.1728 f. 623, EP KOa 34 IK 
27.9.1723 f. 711; Alanen 1948 s. 20— 
23; Ranta-Knuuttila 1967 s. 7.

5. EP KOa 18 IK 17.—19. . 1700 f. 841, 
EP KOa 19 IK 4.-6.3.1701 f. 381.

6. KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 311; Alanen 
1948 s. 15, 16, 28.

7. KOa 28 IK 16.—17.9.1710 f. 647.
8. VA 9249:2097; Alanen 1948 s. 33—37.
9. VA 9249:2051; Alanen 1948 s. 48.

10. VA 9259:2197; Liakka 1934 s. 315, 
317.

11. Liakka 1934 s. 319—320.
12. Alanen 1948 s. 49; Liakka 1934 s. 

319—320.
13. Liakka 1934 s. 315.
14. Alanen 1948 s. 33—37, 50—52.
15. VA 9249:2174—8; Liakka 1934 s. 321; 

Alanen 1948 s. 80—82.
16. VA 9249:2174—8; Alanen 1948 s. 46— 

47.
17. EP KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 142— 

145.
18. VA 9252:2132, 9263:2333; KOa 24 IK

2.—3.1706 f. 274, KOa 28 IK 7.— 
9.2.1710 f. 130; Ranta-Knuuttila 1967 
s. 7.

19. VA 9262:229, 9267:139; Kujala 1953 s. 
170, 178.

20. IKiA II Bbl HDPI § 13 f. 89-; Kujala 
1953 s. 178; Alanen 1949 s. 104—105.

21. IKiA II Bbl HDPI; Alanen 1948 s.
107— 108; Kujala 1953 s. 186.

22. IKiA II Bbl HDPI; Alanen 1949 s.
108— 109.
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Kauhajokelaiset Pohjan sodassa
23. Alanen 1948 s. 20—26; Petander 1971 

s. 17—21, 26—79.
24. KOa 39 IK 6.9.1728 f. 623; Petander 

1971 s. 79—81.
25. Alanen 1948 s. 26; Petander 1971 s. 

81—86.
26. Kujala 1953 s. 121—122.
27. KOa 28 IK 16.—17.9.1710 f. 674; Kuja

la 1953 s. 123; Alanen 1948 s. 92—97; 
Petander 1971 s. 88.

28. Petander 1971 s. 88; Kujala 1953 s. 
123—126; Alanen 1948 s. 97—100.

29. KOa 28 IK 16.—17.9.1710.
30. KKiA IC 1—4 historiakirjat 1691— 

1795; VA 9255:4421, sotilasrulla 1710; 
Kujala 1953 s. 178, 186.

31. Kujala 1953 s. 199; Alanen 1948 s. 
137—139; Petander 1971 s. 134—144.

32. VA Militaria Heikki Klemetin kopioko- 
kolema n:o 4: Ilmajoen komppanian 
tarkastusrulla 13.—14.10.1719, s. 118— 
119; Petander 1971 s. 144—154.

33. VA Militaria Klemetin kopiokok. n:o 
4, Ilmajoen komppania s. 118—119; 
VA 9255:4421, sotilasrulla 1710; KKiA 
IC 1—3 hist. kirjat 1691—1795.

34. VA Militaria Heikki Klemetin kopio- 
kokoelma n:o 4: Ilmajoen komppa
nian tarkastusrulla 13.—14.10.1719 s. 
118—119; KKiA historiakirjat.

35. KKia I C 1 vihityt 1722; VA 9252:2275 
ja 9255:4421, sotilasrullat 1709 ja 
1710.

Isonvihan aika
36. Ranta-Knuuttila 1967 s. 7.
37. KOa 33 IK 5.9.1722 f. 520—521 ja 535, 

KOa 35 IK 23.1.1724 f. 55, KOa 49 IK
2.—4.10.1738 f. 1019; Ranta-Knuuttila 
1967 s. 7.

38. KOa 49 IK 2.—4.10.1738 f. 1019, KOa 
50 IK 20.-22.2.1739 f. 180.

39. KOa 33 IK 3.2.1722 f. 148.
40. KOa 36 IK 4.9.1725 f. 575—577.
41. KOa 33 IK 5.9.1722 f. 401—403.
42. KKiA IC2, HSC 3; Kuusisto, 1958 s. 

16—17; Ranta-Knuuttila 1967 s. 7.
43. KKiA IC1 historiakirjat 1700—1721; 

Alanen 1948 s. 134; Ranta-Knuuttila 
1967 s. 7.

44. KOa 34 IK 7.3.1723 f. 333.
45. KOa 34 IK 27.9.1723 f. 733, KOa 38 IK 

29.8.1727 f. 511.
46. KOa 36 IK 4.9.1724 f. 540, KOa 35 IK 

23.1.1724 f. 55 ja 448, KOa 33 IK 
5.9.1722 f. 131 ja 500, KOa 32 IK 
20.11.1721 f. 197.

47. VA 7067:692—694, manttaaliluettelo 
1719.

48. VA 7067, kylvö- ja karjaluettelo 1719; 
Oja 1956 s. 8—18 sekä taulukot 4 ja 5; 
Alanen 1948 s. 184—187; Ranta- 
Knuuttila 1967 s. 7—8.

49. Ganander 1766; Ranta-Knuuttila 1967 
s. 7.

50. KOa 34 IK 27.9.1723 f. 701, KOa 46 IK 
29.1.1735 f. 93.

51. Alanen 1948 s. 159.
52. KKiA IC1 historiakirjat 1713—1721.
53. Alanen 1948 s. 221.
54. KOa 33 IK 5.9.1722 f. 520; KOa 42 IK 

11.9.1731 f. 848; Ranta-Knuuttila 1967 
s. 8.

55. KOa 35 IK 23.1.1724 f. 61.
56. KOa 35 IK 23.1.1724 f. 59; KKiA IC1 

syntyneiden luettelon mukaan Moabin 
äiti oli Susanna Vilpuntytär.

57. KOa 34 IK 7.3.1723 f. 336.
58. KOa 36 IK 4.9.1725 f. 549.

RUOTUVÄKI SODISSA JA RAUHAN
TÖISSÄ
Ruotujakolaitos

1. Alanen 1948 s. 520—529.
2. VA Militaria 243 ja 349; Kojonen 1963 

s. 522.
3. VA Militaria 249; Alanen 1948 s. 560— 

568.
4. Alanen 1948 s. 545—546.
5. VA Militaria 349.
6. EP KOa 34 IK 7.3.1723 f. 334 ja 336, 

EP KOa 57 IK 23.—25.9.1746 f. 534v.
Ruotuväki rauhan aikana

7. KKiA IAa 1, IAa 4a ja 4b lapsiluette- 
lot 1785—1805

8. KKiA IAa 2 rippik. 1748—68; VA Mili
taria 247.

9. VA Militaria 243, 245, 247.
10. KKiA I C2 vaivaisruodut s. 354—356, 

IAa 3 rippik. 1769—74; VA Militaria 
247; EP KOa 48 IK 14.—16.2.1737 f. 
46v; Kojonen 1963 s. 535—537.

11. KKiA IAa 5 rippikirjat 1810—15.
12. Wirilander 1953 s. 323—324.
13. VA 9333, 9338, 9343, 9347, 9351, 9355,

9359, 9364, 9369, 9374, 9459, 9463, 
9466, 9542; EP KOa 56 IK 8.—
12.11.1745 f. 745v, EP KOa 58 IK 
6.3.1747 f. 77v ja 8.10.1747 f. 541v, EP 
KOa 60 IK 3.—11.1748 f. 201v, EP 
KOa 46 IK 22.1.1735 f. 96; KKiA IAa 
3 rippik. 1769—95, IAa 5 1810—1815.

Hattujen sota ja pikkuvihan aika
14. IKiA IIBb 1 HDPI § 16; Alanen 1948 s. 

571—578.
15. IKiA IIBb 1 HDP §.13; Alanen 1948 s. 

568.
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16. EP KOa 55 IK 23.—25.8.1744 f. 289; 
Alanen 1948 s. 587.

17. KKiA IC 2 Historia Sacelli Kauhajoki 
(HSC) § 3.

18. KKiA IC 1 kuolleet ja syntyneet 1741— 
1743.

19. EP KOa 52 IK 16.—9.1741, f. 494, EP 
KOa 53 IK 2.3.1742 f. 75, EP KOa 43 
IK 14.—16.2.1743 f. 37 ja EP KOa 55 
IK 23.—25.8.1744 f. 289.

20. Liakka 1934 s. 380—381; Petander 
1973 s. 77—80.

Kauhajokelaiset Pommerissa ja
Kustaa HI:n sodassa
21. Alanen 1948 s. 594—595; Liakka 1934 

s. 381.
22. VA Militaria 245.
23. VA Militaria 245; KKiA IAa 2 rippikir

jat 1755—62; Liakka 1934 s. 381—382.
24. IKiA IIB 1 HDPI § 23, 27; KKiA IAa 2 

rippikirjat 1755—62.
25. KKiA IAa 2 rippikirjat 1755—1765.
26. Alanen 1980 s. 83—93.
27. VA Militaria 247; KKiA IAa 3 rippikir

jat 1769—95; Alanen 1948 s. 615. Kuo
linajat vaihtelevat jonkin verran kir
kon ja armeijan kirjanpidossa. Petan
der 1975 s. 101, 116, 219, 271.

28. Alanen 1980 s. 92.

KAUHAJOKELAISTEN ELÄMÄNPIIRI
KYLÄT

1. VA 4727a, 4737.
2. VA 9136.
3. P-maa KOa 14 IK 3.—4.10.1667 f. 

1208, P-maa KOa 15 IK 13.—14.2.1672 
f. 2099, P-maa KOa 25 IK 9.—
11.2.1680 f. 11—12, EP KOa 8 IK 19.— 
22.7.1690 f. 53— ; Luukko 1945 s. 322— 
323.

4. P-maa KOa I IK 22.—24.9.1674 f. 519, 
EP KOa 10 IK 15.1.1692 f. 46.

5. KKiA eri lähdesarjat.
6. KKiA IB a 1 kirkonkok. 15.3.1807; Uu

distettu Kylän Asetus Ilmajoen Pitäjäs
sä, 1805; Tuomaala 1968 s. 19.

KAUHAJOKELAINEN TALO
1. VA Buxh. E 65.

Pihapiiri
2. VMKA Kauhajoki 3:1 ja 6:3; KKiA III 

Jc:6, Enon puustelli 1753; VA Buxh. E 
65.

3. VMKA Kauhajoki 4:1.
4. VA MH 109/56 M 25/4 Kaarleportin 

kreivikunnan kartta 1652; VMKA Kau
hajoki 1752—69, Israel Wänman;

MMHA E 45f, Kuutti, Turja ja Eno 
1706, Kristofer Mört.

Tuparati
5. Vuorela 1949 s. 22—25.
6. EP KOa 39 IK 5.2.1728 f. 219.
7. VA Buxh. E 65 § 254; Vuorela 1949 s. 

26—27.
8. VA Buxh. E 65 § 232, 278.
9. VA Buxh. E 65, erit § 255, 256.

10. VA Buxh. E 65, erit. § 70, 231, 262, 
311; Vuorela 1949 s. 33—36, 42; Rinta- 
Tassi 1980 s. 322.

11. VA Buxh. E 65 § 261; Vuorela 1949 s. 
72.

12. VA Buxh. E 65 § 219, 230, 311.
13. VA Buxh. E 65 § 221, 290.
14. Vuorela 1949 s. 35—36.
15. VA Buxh. E 65, erit. § 70, 255, 262, 

290.
16. VA Buxh. E 65 § 112, 277, 282, 283, 

290, 294, 311; Vuorela 1949 s. 225— 
226.

17. VA Buxh. E 65, erit. § 221, 274, 277, 
282, 283, 294.

18. Vuorela 1949 s. 214—215.
19. VA Buxh. E 65 § 112, 283, 284, 290.
20. VA Buxh. E 65 § 112, 283, 290.
21. VA Buxh. E 65 § 256, 259, 273, 274, 

277, 310.
22. VA Buxh. E 65 § 259, 274.
23. VA Buxh. E 65 § 277, 356.
24. VA Buxh. E 65, erit. § 221, 222, 230, 

231, 255, 257, 262, 290.
25. VA Buxh. E 65 § 277.
26. VA Buxh. E 65 § 277, 299, 310, 199; rr 

6 f. 381 v, IK 24.1.1649; Vuorela 1949 
s. 92—96.

Ulkorakennukset
27. VA Buxh. E 65, erit. § 226, 230, 257, 

290 ym.; Vuorela 1949 s. 130, 159— 
160.

28. VA Buxh. § 277.
29. VA Buxh. E 65, erik. § 30, 112, 230; 

Alanen 1949 s. 158—159.
30. VA Buxh. E 65, esim. § 219, 222, 226, 

230, 290.
31. VA Buxh. E 65, erit. § 221.
32. VA Buxh. E 65 esim. § 30, 221, 230, 

253, 257, 290, 356; EP KOa 53 IK 
2.3.1742 f. 62v—64v.

Havusen talon rakennukset 1808
33. VA Buxh. E 65 § 290.

ARKEA JA JUHLAA
Työn ja juhlan vaihtelu

1. Alanen 1948 s. 307—314.
2. EP KOa 19 IK 16.8.1701 f. 776.
3. Vilkuna 1946 s. 59—92; Ylikangas
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1978 s. 47, 55—58; Vuorela 1975 s. 
728—734.

4. Erit. EP KOa 39 IK 5.2.1728 f. 204, EP 
KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 657.

5. EP KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 204.
6. EP KOa 46 IK 22.1.1735 f. 96.

Lapsioluet ja nimenanto
7. VA 9114, 9131 ja 9182.
8. KKiA IC 1—3, erit. synt. v. 1761—65.

Nuorten seurustelu ja avioliiton 
solmiminen

9. Ep KOa 36 IK 4.9.1725 f. 559—565.
10. Vilkuna 1946 s. 47, 134—135.
11. Ylikangas 1976 s. 333—335.
12. Vuorela 1975 s. 609; Isoon lusikan pi

täjä 1975 s. 28—42.
13. Vuorela 1975 s. 542, 610.
14. EP KOa 14 IK 19.9.1696 f. 747.
15. EP KOa 95 IK 10.2.1770 f. 253.
16. KKuA I Cb 1 kuntakok. 11.8.1884.
17. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 559—565.
18. EP KOa 37 IK 14.2.1726 f. 228.
19. EP KOa 60 IK 3.—11.1748 42 f. 217

v; Jutikkala 1958 s. 322.
20. EP KOa 27 IK 29.—30.1.1709 f. 97.
21. EP KOa 45 IK 13.3.1734 f. 510.
22. KKiA IC 2—4 historiakirjat; Vuorela 

1975 s. 542, 610.
23. EP KOa 51 IK 15.—16.9.1740 f. 401 v.
24. EP KOa IK 3.11.1748 48 f. 221, EP

KOa 62 IK 17.9.1750 § 7 f. 49 v.
25. EP KOa 20 IK 2.—3.9.1702 f. 994.
26. EP KOa 35 IK 23.1.1724 f. 73.
27. KKu A I Cb 1 kuntakok. 11.8.1884; 

Vuorela 1975 s. 611—618.
28. KKiA IC 1—4 historiakirjat 1691— 

1824
Perintöoikeus
29. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 

1140—1142, EP KOa 5 IK 3.—4.2.1687 
f. 28, VA 9443-; KKiA IC 2—3 histo
riakirjat 1739—1795.

30. EP KOa 43 IK 25.9.1732 f. 998.
31. EP KOa 54 IK 14.—16.2.1743 f. 41, 

KOa 56 IK 18.—21.6.1745 f. 421, KOa
60 IK 3.—11.1748 § 42 f. 217 v, KOa
61 IK 16.—9.1749 § 8 f. 572; KKiA IC 
2 historiakirjat 1739—76.

32. P-maa KOa 6 IK 8.6.1645 f. 65, KOa 6 
IK 17.8.1647 f. 202, KOa 14 IK 20.— 
21.10.1664 f. 588, EP KOa 5 IK 3.— 
4.2.1687 f. 28; VA 9119—9138, 9175.

33. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1501, 
rr 7 IK 7.9.1650 f. 184 v, EP KOa 47 
IK 3.—5.3.1736 f. 108 v; Jutikkala 
1958 s. 328—333.

Syytinki
34. Jutikkala 1958 s. 308—328.

35. rr 7 IK 7.9.1650 f. 184 v, EP KOa 6 IK 
1688 f. 8, KOa 8 IK 19.—22.7.1690 f. 
71.

36. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 540, KOa 39 
IK 6.—9.1728 f. 614.

37. EP KOa 55 IK 23.—25.8.1744 f. 291, 
KOa 61 IK 16.—9.1749 § 8 f. 572.

38. Ke KOa 4 IK 22.9.1809 § 122 f. 311 v.
Kuolema ja hautajaiset
39. EP KOa 25 IK 25.—27.9.1707 f. 854— 

864.
40. Vanhat hautauspuheet, Vaasa-lehti 

8.10.1937.
41. I KiA II Bbl HDPI § 35.
42. Vuorela 1975 s. 621—623; Isoon lusi

kan pitäjä 1975 s. 141—147.
43. EP KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 275; Vuo

rela 1975 s. 623—626; Saari 1977 s. 
452—455.

RIKOLLISUUS
Aikansa rikokset

1. P-maa KOa 22 IK 30.6.1679 f. 80.
2. rr 11 IK 17.1.1662 f. 137 v, P-maa 

KOa 20 IK 18.—20.9.1678 f. 164 .
3. P-maa KOa 1 IK 16.2.1628 f. 49, 61, 

KOa 3 IK 19.—20.6.1634 f. 59.
4. rr 6 IK 11.2.1645 f. 46 v, rr 6 IK 

8.6.1645 f. 65 v.
5. KOa 9 IK 29.—31.3.1655 f. 110 v—111 

v, KOa 14 IK 10.—12.2.1663 f. 503, EP 
KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 224, IK 25.—
27.9.1707 f. 864.

6. P-maa KOa 22 IK 12.—13.9.1679 f. 89 
v—91, EP KOa 1 IK 21.—23.8.1683 f. 
350, 356, KOa 2 IK 28.—29.7.1684 f. 
357, KOa 3 IK 28.—30.1.1685 f. 68, IK
17.—18.8.1685 f. 359, KOa 4 IK 8.— 
10.6.1686 f. 468, KOa 7 IK 23.— 
24.1.1689 f. 72.

7. EP KOa 5 IK 3.—4.2.1687 f. 32.
8. rr 10 IK 24.—26.1.1657 f. 59, KOa 15 

IK 14.—15.7.1671 f. 1606.
9. EP KOa 31 IK 16.—19.8.1712 f. 659; 

Liakka 1934 s. 306—307, 318.
10. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1511.
11. EP KOa 41 IK 23.1.1730 f. 132.
12. EP KOa 44 IK 25.10.1733 f. 1197.
13. EP KOa 46 IK 22.1.1735 f. 80, KOa 47 

IK 22.—24.9.1737 f. 402 v, KOa 51 IK 
15.—16.9.1740 f. 401 v, KOa 57 IK 
1.3.1746 f. 84—,

Väkivaltarikollisuuden kasvu
14. KKiA IC kuolleet 1766.
15. Ylikangas 1976 s. 31—40.
16. Ylikangas 1976 s. 333—334.
17. KKiA IC 4 kuolleet 1800; Ylikangas 

1976 s. 349, 355.
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18. KKiA IC 4 kuolleet 1802; Ylikangas 
1976 s. 357; Alanen 1948 s. 518.

19. KKiA IC 4—5 kuolleet 1802 ja 1806; 
Ylikangas 1976 s. 357, 361.

20. Ylikangas 1976 s. 141.
21. Alanen 1948 s. 514—518.

KAUHAJOEN KAPPELISEURAKUNTA
KIRKOT
Kappelikirkot

1. KKiA IBa 1 historiakirja s. 1—2; VA 
MH 109/56 M 25/4 Kaarleporin kreivi
kunnan kartta 1652, MH 111/2D 6/1 
Lundgren 1680.

2. KKiA IBa 1 historiakirja s. 1—2.
3. Klemetti 1927 s. 20.
4. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705, EP KOa 

25 IK 25.—27.9.1707.
5. KKiA IBa 1 inventaario 1750 ja 1759 

s. 4—5, IC 1 inventaario 1724 ja 1780 
s. 4—6, IC 2 HSC § 3 s. 1—13, penkki- 
jako 1759; EP KOa 49 IK 2.— 
4.10.1738 f. 1019.

6. KKiA IC 2 HSC § 3 s. 1—13.
Ristikirkko

7. VMA, IKiA mf 424 piispantark. 
26.12.1780.

8. Pettersson 1978 s. 61.
9. VA, RVA, rakennuspiirustus fot. 44 2D 

21/3 kopio, Kauhajoen kirkko 1780; 
Pettersson 1978 s. 61.

10. Okkonen 1955 s. 240; Klemetti 1927 s. 
81, 92—96, 208; Pettersson 1978 s. 14— 
23.

11. Pettersson 1978 s. 61—63.
12. VA Buxh. E 65 § 294; Härö 1963 s. 

9—10: Pettersson 1978 s. 61.
13. KKiA IC 3 penkkijärjestys 1784 s. 

172v—178v.
14. Liakka 1934 s. 545; Härö 1963 s. 10.
15. VA Buxh. E 65 § 294, E 35 f. 274.
16. KKiA IICa 1 kirkonkok. 16.9.1810; 

Liakka 1934 s. 546.
17. Liakka 1934 s. 490.
18. Hirvonen 1977.
19. VA Buxh. E 35 fol. 274; Blomstedt 

1933 s. 58.
20. VA Buxh. E 65 § 294; Blomstedt 1933 

s. 58.
Kirkkojen sisustus ja irtaimisto
21. KKiA IBa 1 inventaario 1699 s. 3.
22. KKiA IC 1 tilit v. 1711; Kuusisto 1958 

s. 16; Kauhajoen seurakunnan ensim
mäinen alttaritaulu, Kauhajoen kun
nallislehti (KK) 8.10.1936. A. Norin 
maalaus on museonhoitaja Mauno Pei
pon hallussa, ja sen on tutkinut ja

ajoittanut intendentti Kari Appelgren 
Vaasan Maakuntamuseosta.

23. KKiA I Ba 1 inventaario 1699 s. 3, IC 
1 kirkon tilit v. 1690—1713.

24. KKiA IC 1 inventaario 1724 ja IBa 1 
inventaario 1750 s. 4, IC 2 HSC § 3 s. 
1—3.

25. KKiA IC 1 inventaario 1724 ja I Ba 1 
inventaario 1759 s. 4—5, IC 1 inven
taario 1780 s. 6.

26. KKiA IC 1 inventaario 1780; VA
Buxh. E 65 294.

27. KKiA IC 2 HSC, § 9 s. 1—13; VA 
Buxh. E 65 § 294.

Kellot ja kellotapulit
28. KKiA IAa 4 b inventaario 1798 s. 173.
29. Österbladh 1949 s. 598.
30. KKiA IBa 1 inventaario 1699 s. 3, IC 1 

inventaario 1724 s. 4, IC 2 HSC § 3, 
Kuusisto, 1958 s. 16.

31. EP KOa 44 IK 25T0.1733, VA 9282; 
KKiA IBa 1 inventaario 1750, 1759 s. 
4—5, IC 1 inventaario 1780 s. 6; Öster
bladh 1949 s. 598.

32. VA Buxh. E 65 § 294, E 35 f. 274; 
KKiA IICa 1 kirkonkok. 20.10.1816.

33. EP KOa 8 IK 19.—22.7.1690 f. 53—, 
KOa 10 IK 6.8.1692 f. 606, KOa 11 IK
17.—18.1.1693 f. 92; Liakka 1934 s. 
328.

34. EP KOa 12 IK 6.9.1694 f. 777; KKiA 
IC 1 tilit 1693.

35. KKiA IBa 1 inventaario 1750 s. 4, IC 2 
HSC § 3 s. 1—13.

36. VA Buxh. E 65 § 294; KKiA IBa 1 kir
konkok. 18.10.1807.

KIRKON YMPÄRISTÖ
Hautausmaa ja kirkonaita

1. KKiA IC 1 kirkon tilit 1691; Luukko 
1945 s. 673—675.

2. KKiA IC 2 hautaluettelo 1759; EP 
KOa 11 IK 17.—18.1.1693 f. 92—; Ös
terbladh 1949 s. 602—604.

3. EP KOa 31 IK 6.6.1712; KKiA IICa 1 
kirkonkok. 24.4.1810, 31.7.1814.

4. KKiA IC 2 hautaluettelo 1759.
5. KKiA IC 1 kuolleet ja haudatut 1691— 

1748.
6. KKiA IICa 1 kirkonkok. 21.10.1809 ja 

24.4.1810.
7. KKiA IBa 1 historiikki s. 1—2.
8. KKiA IBa 1 inventaario 1750 s. 4, IC 2 

HSC § 3; Rinta-Tassi 1980 s. 434—435.
9. VA Buxh. E 65 § 294; Härö 1963 s. 

9—10.
10. KKiA III Jc: 4 kartta Kauhajoen kap

pelin tiluksista 1761
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Kirkkotallit
11. VA Buxh. E 65 § 25, 31, 37, 272; Luuk- 

ko 1945 s. 677; Härö 1963 s. 9—10.

VIRKATALOT
Ostomaa ja Äijälä

1. KOa 9 IK 29.3.1655 f. 103, EP KOa 31 
IK 3.—6.2.1712 f. 146; KKiA IC 2 HSC 
§ 4, 9 s. 1—13.

2. VA 9138—9221; VA rr 5 IK 10.8.1644 
f. 281; Pohjalaisen Osakunnan Nimi
kirja I 1946 s. 67.

3. EP KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 88, EP 
KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 146.

4. P-maa KOa 20 IK 6.—7.3.1678 f. 67v, 
KOa 22 IK 30.6.1679 f. 80, IK 12.— 
13.9.1679 f. 89v—91, KOa 23 IK
15.8.1681 f. 791—795v, EP KOa 9 IK 
23.-26.1.1691 f. 77, IK 9.—10.6.1691 f. 
446, KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 146—; 
Luukko 1945 s. 681.

5. KKiA IC 2 HSC § 4; EP KOa 20 IK
2.—3.9.1702 f. 991; KKiA IICh 1 inven
taario 1803.

6. EP KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 87—88.
7. KKiA IC 2 HSC § 4; EP KOa 12 IK 

22.2.1694 f. 348, KOa 31 IK 3.— 
6.2.1712 f. 146—,

8. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 575—577, 
KOa 61 IK 6.—9.3.1749 f. 235; MMA E 
•iöä;'i VA FR 75—76.

9. VA Buxh. E 65 § 294.
Eno
10. EP KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 87—88.
11. EP KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 177, VA 

9243, 9255, 9263, 9267; MMHA E 
45f, Mört 1706; KKiA IC 2 HSC § 5 
s. 1—13, IAa 1—2 rippikirjat 1736— 
68 .

12. KKiA IC 2 HSC § 5, 9, IAa 1—2 rippi
kirja 1736—68; VA 9322, 9330, 9369, 
9388, 9429, 9436.

13. VA 9436; VA FR 75—76; MMHA E 
46- T-; KKiA IAa 3 rippikirjat 
1769—95.

Lukkarin puustelli
14. KKiA IC 2 HSC § 7; VA rr 8 IK 

10.3.1653 f. 57v.
15. P-maa KOa 25 IK 20.—23.9.1680 f. 

216.
16. VMKA Kauhajoki l 1" 4, 1752—69,

KKiA IC 2 HSC § 7, IAa 1—2 rippikir
jat v. 1736—54, VA 9286—9293.

17. KKiA IC 2 HSC § 7, IAa 2—3 rippikir
ja 1748—68, IICh 1 inventaario 1803, 
VA 9286—9293, 9355—9418; VA FR 
75—76.

18. VA Buxh. E 65 § 356.

KIRKON TYÖNTEKIJÄT JA HALLINTO

Papit
1. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13; KOa 9 

IK 29.—31.3.1655 f. 103; Pohjalaisen 
Osakunnan Nimikirja, 1946 s. 66.

2. rr 7 IK 7.9.1650 f. 184v.
3. KKiA IAa 4b Ilmajoen srk:n historiik

ki s. 148; rr 4 IK 10.8.1644 f. 281; rr 6 
IK 24.1.1649 f. 379v; ss 1 IK 9.— 
10.2.1660 f. 69; Luukko 1945 s. 622.

4. KKiA IAa 4b Ilmajoen srk:n historiik
ki s. 148; KOa 9 IK 29.—31.3.1655 f. 
103; Liakka 1934 s. 356—357, 362— 
363.

5. KOa 16 IK 15.—16.2.1675 II f. 923.
6. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13; Pohjal. 

Osak. Nimik. I 1946 s. 66.
7. EP KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 146—,
8. KKiA IBa 1 historiikki s. 1—2.
9. EP KOa 31 IK 16.—19.8.1712 f. 659; 

KKiA IC 2 HSC s. 1—13.
10. KKiA IB 1 historiikki s. 1—2; EP KOa 

8 IK 19.—20.7.1690 f. 53—, KOa 11 IK 
17.—18.1.1693 f. 92—: Lehtinen 1963 
s. 285.

11. P-maa KOa 20 IK 6.—7.3.1678 — EP 
KOa 9 IK 23.—26.1.1691 f. 88.

12. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13; Lehtinen 
1963 s. 285.

13. KKiA IAa 4b Ilmajoen srk:n historiik
ki s. 148—149; Liakka 1934 s. 358, 
365.

14. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13; EP KOa 
27 IK 29.—30.1.1709 f. 88; Liakka 
1934 s. 365.

15. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13, IAa 1—2 
rippikirjat 1736—66; Ganander 1766.

16. KKiA IC 2 HSC § 5 s. 1—13; IAa 1—2 
rippikirjat 1736—66.

17. KKiA IC 1 historiakirjat 1691—1726.
18. KKiA IA 1 rippikirjat 1736—47.
19. Hormia 1961 s. 36—39: Juslenius näk. 

painos Helsinki 1968, alkulause.
20. Jaakola 1962 s. 14.
21. KKiA IC 2 historiak. 1739—76.
22. KKiA IAa 1—2 rippik. 1736—68, IC 2 

HSC § 5, 9 s. 1—13.
23. KKiA IC 2 HSC § 5 s. 1—13.
24. KKiA IBa 1 historiikki s. 1—2 ja IC 2 

HSC erit. § 2 s. 1—13.
25. KKiA IC 2 HSC § 9.
26. KKiA IAa 3 rippikirjat 1769—95.
27. KKiA IC 2 HSC § 9.
28. KKiA IAa 4b Ilmajoen srk:n historiikki.
29. KKiA IC 4 synt. ja kuoli. 1803—04.
30. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13.
31. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13, IICa 1 

kirkonkok. 24.4.1810 ja 6.10.1811; Ke- 
KOa 4 IK 22.9.1809 f. 338—,
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Pappien palkkaus
32. Luukko 1945 s. 713—715.
33. EP KOa 28 IK 7.—9.2.1710 f. 161.
34. Liakka 1934 s. 331—335.
35. Österbladh 1949 s. 629—630.
36. EP KOa 69 IK 17.9.1750 § 46 f. 69.
37. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.12.1810.
38. Liakka 1934 s. 331—336.
39. EP KOa 37 IK 17.8.1726 f. 571.
40. KOa 14 IK 20.—21.10.1664 f. 591, EP 

KOa 57 IK 23.-25.9.1746 f. 536v; 
Liakka 1934 s. 329—330.

41. P-maa KOa 14 IK 3.—4.10.1667 f. 
1208, KOa 15 IK 27.—28.2.1668 f. 192, 
KOa 23 IK 22.—24.3.1682 f. 1042v.

42. KeKOa 4 IK 22.9.1809 § 117—119 f. 
308v—.

43. KKiA IC 2 HSC § 9 s. 1—13.
44. EP KOa 12 IK 22.2.1694 f. 348, KOa 

14 IK 19.9.1696 f. 802; KaKiA IC 2 
HSC § 6 s. 1—13; Liakka 1934 s. 335— 
336; Rinta-Tassi 1980 s. 269—270.

45. Rinta-Tassi 1980 s. 419.
46. EP KOa 31 IK 3.—6.2.1712 f. 146.
47. EP KOa 36 IK 4.9.1725 f. 575—577.
48. EP KOa 14 19.9.1696 f. 802.
49. VA 9429, 9436, 9439.
50. EP KOa 14 IK 19.9.1696 f. 802; Liak

ka 1934 s. 336; Luukko 1945 s. 722.
51. P-maa KOa 23 IK 22.—24.3.1682 f. 

1042v, EP KOa 1 IK 19.—23.3.1683 f. 
176—, KeKOa 4 IK 22.9.1809 § 175— 
177, KeKOa 5 IK 8.3.1810 § 208—209.

Lukkarit
52. KKiA IC 2 HSC § 7 s. 1—13.
53. rr 8 IK 10.3.1653 f. 57v.
54. rr 10 IK 24.—26.1.1657 f. 59, P-maa 

KOa 23 IK 22.—24.3.1682 f. 1042v; VA 
9155.

55. P-maa KOa 25 IK 20.—23.9.1680 f. 
216; VA 9166, 9192.

56. VA 9201, 9221.
57. EP KOa 18 IK 17.—/9.1700 f. 841, 

KOa 19 IK 4.—6.3.1701 f. 381; KKiA 
IC 1 historiakirjat 1691—1748.

58. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1509.
59. EP KOa 35 IK 23.—/1.1724 f. 69, KOa 

38 IK 29.8.1727 f. 493.
60. EP KOa 39 IK 5.2.1728 f. 218, IK 

6.9.1728 f. 626, EP KOa 40 IK 
18.2.1729 f. 343; KKiA IAa 1—2 rip- 
pik. 1736—66 VA 9286, 9293.

61. KKiA IAa 2 rippik. 1748—68, IBa 1 in
ventaario 1750; VA 9421, 9443; Liakka 
1934 s. 544.

62. KKiA IA 2 rippik. 1748—68; VMA Ilma
joen KiA mikrofilmi 424, piispantarkas- 
tuspöytäkirja 26.12.1780; Fr 75—76 va
rallisuusvero 1800; Liakka 1934 s. 465.

63. KKiA II Ea 1, lukkarin vaali 1803.
64. KKiA IC 4—5 historiak. 1797—1850, 

IICa 1 kappelikok. 15.11.1807.
Kirkonisännät eli kirkkoväärtit
65. KKiA IC 1 kirkon tilit 1690—1724.
66. EP KOa 44 IK 25.10.1733.
67. EP KOa 38 IK 29.8.1727 f. 493; KKiA 

IC 2 HSC § 3 s. 1—13.
68. KKiA IBa 1 s. 4 inventaario 1750.
69. EP KOa 59 IK 26.2.1748 f. 146v, EP 

KOa 61 IK 6.—9.3.1749 f. 235; KKiA 
IAa 2—3 rippikirjat 1748—95.

70. KKiA IBa 1 kirkonkok. 15.4.1804, IAa 
4b Ilmajoen srk:n historiikki s. 174— 
175, IC 3 historiak. 1777—95.

71. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.11.1808 ja 
14.7.1817.

Vähtärit eli väkkärit
72. VA Buxh. E 65 § 294; KKiA IICa 1 kir

konkok. 19.1.1834, IICa 2 kirkkoraati 
2.1.1878.

74. VA 9421, 9443.
75. KKiA IAa 2—3 rippik. 1748—95, IC 

2—3 historiak. 1739—95; VA 9421— 
9472.

76. KKiA IAa rippik. 1769—95, IC 3 histo
riak. 1777—1795, IICa 1 kirkonkok. 
19.8.1821; VA Buxh. E 65 § 270.

Kirkonkokous ja kirkkoneuvosto
77. KKiA IAa 4b kirkonkok. 5.8.1787, IBa 

1 kirkonkok. 15.4.1804.
78. KKiA IC 2 penkkijako ja köyhäinruo- 

dut 1759, IC 3 penkkijärjestys 1784 s. 
173v—178v, IBa 1 kirkonkok. 
17.11.1805, 15.3.1807; Österbladh 1949 
s. 664—666.

79. KKiA IICa 1 kirkkoneuvosto 
15.11.1807; P-maa KOa 14a IK 3.— 
4.10.1667 f. 1208, KOa 25 IK 25.—
27.9.1707 f. 840—855.

80. P-maa KOa 14 IK 3.—4.10.1667 f. 
1208, EP KOa 8 IK 19.—22.7.1690 f. 
53—,

81. KKiA Ba 1 kirkonkok. 17.11.1805.
82. KKiA IICa 1 kirkonkok. 20.3.1814.
83. KKiA IIC 1 kirkkoneuvoston kok. 

15.11.1807, 13.12.1807.
84. VMA IKiA mf UK 424, piispantark. 

pöytäk. 1690—1780; Österbladh 1949 
s. 654.

KAPPELIN TALOUS
1. KKiA IC 1 tilit 1690—1725, IBa 1 in

ventaario 14.9.1750.
2. KKiA IC 1 tilit 1707, 1712.
3. VMA IKiA mf 424; piispantark. ptk. 

1759; KKiA III G1 tilit 1752—1815.
4. KKiA IC 1 HSC § 3 s. 1—13, EP KOa
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19 IK 16.8.1701 f 778.
5. EP KOa 38 IK 29.8.1727 f. 493, KOa 

39 IK 5.2.1728 f. 218.
6. KKiA IC 1 tilit 1710.
7. KeKOa 4 IK 22.9.1809 § 410 f. 39lv.
8. VMA IKiA mf 424 piispantark.ptk. 

1690—1780.

KAUHAJOKELAISET KIRKOSSA
Kirkossakäyntipakko

1. Luukko 1945 s. 724—725.
2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 19.1.1834.
3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 20.10.1816.
4. EP KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 276.
5. EP KOa 40 IK 1.1729 f. 729.
6. KKiA IAa 1—3 rippikirjat 1736—95; 

VMA IKiA mf 424 rov. tark. 1810; 
Liakka 1934 s. 516—517; Luukko 1945 
s. 725—726.

7. P-maa KOa 23 IK 15.8.1681 f. 791— 
795v, EP KOa 23 IK 14.-15.8.1705 f. 
1518, EP KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 
275, IK 17.—18.8.1706 f. 542; Öster- 
bladh 1949 s. 646.

8. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 
1139 v.

9. KKiA IAa 1—4 rippikoulukirjat 1736— 
1805; Österbladh 1949 s. 643—646.

Penkkijärjestys
10. P-maa KOa 23 IK 15.8.1681 f. 791— 

795v.
11. KKiA ICa 2 penkkijako 1759.
12. KKiA IC 3 penkkijako 1784 s. 172v— 

178v.
Kirkonmenot
13. KKiA IC 1 HSC s. 4; Österbladh 1949 

s. 643—647.
14. KKiA IC 3 penkkijako 1784 s. 172v— 

178v; Liakka 1834 s. 458—461.
15. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1707 f. 1513, 

KOa IK 16.6.1712, KOa 51 IK 15.— 
16.9.1740 f. 401v.

16. KKiA IC 1 tilit 1690—1724.
17. KKiA IICd 1 rovastin tark. 21.— 

23.8.1836, EPKOa 25 IK 25.—
27.9.1707 f. 840—855; Rinta-Tassi 
1980 s. 444.

18. KKiA IC 1 tilit 1711—1712.
19. KKiA IAa 1— rippik. 1736—47, kirk

koneuvosto 14.9.1817, kappelikok. 
5.1.1824.

20. KKiA IICa 1 kappelikok. 1.12.1867, IC 
1 tilit 1702.

21. KKiA IC 1—4 historiakirjat 1691— 
1808.

22. KKiA IC 1—3 tilit 1713, penkkijärjes
tys 1759, 1784; EP KOa 34 IK
23.1.1724 f. 73—, KOa 36 IK 4.9.1725

f. 559—565, KOa 40 IK 1.9.1729 f. 729.
23. P-maa KOa 23 IK 15.8.1681 f. 791— 

795v, EP KOa 24 IK 2.—3.3.1706 f. 
275.

24. Vanhat hautauspuheet kertovat. Vaasa- 
lehti 8.10.1937. Sisältää myös saarna- 
katkelmat.

25. VMA IKiA srk:n järjestyssääntö 1754.
Lepopäivän pyhittäminen
26. EP KOa 18 IK 17.9.1700 f. 833.
27. EP KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 657.
28. EP KOa 11 IK 17.—18.1.1693 f. 94.
29. EP KOa 37 IK 17.8.1726 f. 553.
30. EP KOa 23 IK 23.—25.2.1705 f. 1294, 

IK 14.—15.8.1705 f. 1513—1518, KOa 
24 IK 17.—18.8.1706 f. 542.

31. EP KOa 24 IK 24.10.1734 f. 1184, EP 
KOa 46 IK 22.1.1735 f. 80.

32. KKiA IAa 4 ja I Bal rippikirja 1795— 
1805; VMA IKiA mf 424 piispantarkas- 
tuspöytäkirja 26.12.1780; Liakka 1934 
s. 448—450.

33. Liakka 1934 s. 522—523; Ylikangas 
1976 s. 233—234.

Uskonnollinen elämä ja taikausko
34. VMA IKiA 424 piispantark. 1731, 

1759, 1780; Liakka 1934 s. 455—467.
35. EP KOa 46 IK 22.1.1735 f. 96.
36. Salomies 1962 s. 367—376; Österbladh 

1949 s. 669—671.
37. Kares 1961 s. 442; Rinta-Tassi 1980 s. 

465—468; Österbladh 1949 s. 671— 
678.

38. Palletvuori 1961 s. 14.
39. P-maa KOa 23 IK 25.—28.9.1682 f. 

1147—1148.
40. EP KOa 31 IK 16.—19.8.1712 f. 668.
41. EP KOa 24 IK 17.—18.8.1706 f. 544, 

KOa 25 IK 6.—7.2.1707 f. 219.
42. EP KOa 39 IK 5.—2.1728 f. 209.
43. Hormia 1961 s. 39, 45, 50, 57—61.

KAUHAJOKELAISET OPETETAAN 
LUKEMAAN
Catechismuxen Examentit

1. Luukko 1945 s. 750—752.
2. VMA IKiA mf 424 piispantark. 1690; 

Liakka 1934 s. 346—347.
Lukkarinkoulu ja lastenopetus

3. EP KOa 23 IK 14.—15.8.1705 f. 1509.
4. VMA IKiA mf 424 piispantark. 1710; 

Liakka 1934 s. 456.
5. VMA IKiA mf 424 rovastintark. 1719; 

Liakka 1934 s. 457.
6. EP KOa 33 IK 5.—9.1722 f. 517.
7. EP KOa 39 IK 6.9.1728 f. 626; EP KOa 

40 IK 18.2.1729 f. 343.
8. KKiA IC 2 HSC § 7 s. 1—13; Liakka
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1934 s. 458; Österbladh 1949 s. 649— 
650.

9. VMA IKiA mf 424 rovastintark. 1754 
ja piispantark. 1759.

10. VMA IKiA Ilmajoen srk:n järjestys
sääntö 1754; Leppänen 3.5.1928.

11. VMA IKiA mf 424 piispantark.ptk. 
1759; Liakka 1934 s. 460—461.

12. VMA IKiA mf 424 piispantark.ptk. 
1780; Liakka 1934 s. 461.

13. Liakka 1934 s. 464.
14. KKiA IICa 1 kirkkoneuvoston ptk. 

15.11.1807 ja 13.12.1807.
Rippikoulu ja kinkerit
15. Rinta-Tassi 1980 s. 452.
16. KKiA IAa 4a ja 4b lapsiluettelot 

1785— 1805.
17. KKiA I 4b lapsiluettelot 1785—1805; 

Österbladh 1949 s. 655.
18. Luukko 1950 s. 194 ja 1945 s. 752.
19. Afhandling om Presterliga Tjenstgör- 

ningen och Aflöningen i Äbo Erke- 
Stift, Äbo 1822 s. 152—155; Öster
bladh 1949 s. 654.

20. KKiA IICa 1 kirkkoneuvosto 
5.11.1807, 13.3.1812; Ke KOa 5 IK 
8.3.1810; Österbladh 1949 s. 654.

21. VA Buxh. E 65 välikäräjät 21.11.1808 
§ 34, 290, 294 ja 300; Vuorela 1958 s. 
276—279.

22. KKiA IC 1 kirkon tilit 1692—1695; EP 
KOa 21 IK 19.—20.8.1703 f. 672—676.

23. KKiA IB a 1 kirkonk. 15.4.1804.
24. Tuomaala 1968 s. 19.

OPINKÄYNTI
1. Liberum Scholae Wasensis (LSW) 

1947; Luukko 1945 s. 760—768.
2. Pohjalaisen Osakunnan Nimikirja I 

1640—1713, 1946 s. 26.
3. KOa 9 IK 29.—31.3.1655 f. 108v ja

16.—17.10.1655 f. 128, 1.—3.3.1656 f. 
392 ja 392v, 24.—25.8.1656 f. 491 ja 
491v; KOa 14 IK 9.—10.2.1660 f. 68v,
10.—12.2.1663 f. 503.

4. Pohjalaisen Osak. Nimikirja I 1946 s. 
66 .

5. Pohjalaisen Osak. Nimikirja I 1946 s. 
150, 192.

6. Helenius 1982 s. 20—22; Pohjal. Osak. 
Nimik. I 1946 n:o 387.

7. LSW 1947 s. 13 ja 15.
8. Suomen kirjallisuus II. 1963, s. 322, 

326—327; Jaakola 1968 s. 4.
9. EP KOa 60 IK 16.9.1749; LSW 1947 s. 

13 ja 45; Jaakola 1968 s. 4.
10. LSW 1947 s. 50; Pohjal. Osak. Nimik. 

II 1947 s. 226.

11. LSW 1947 s. 45.
12. KKiA IAa 1—2 rippik. 1736—68; LSW 

1947 s. 62; Hormia 1961 s. 39: Suomen 
kirjallisuus II 1963 s. 206—213, 328— 
331; Ganander, Mythologia Fennica, 3. 
painos ja siihen sisältyvä Jouko Hauta
lan alkukirjoitus, Helsinki 1960.

13. LSW 1947 s. 64.
14. LSW 1947 s. 117; Pohjal. Osak. Nimik. 

III, 1948 s. 215.
15. LSW 1947 s. 103; Pohjal. Osak. Nimi

kirja III, 1948 s. 161.

KÖYHIEN JA VAIVAISTEN HOITO
1. VMA KiA mf 424 rovastintark. 1719; 

Österbladh 1949 s. 680—681.
2. VM IKiA mf 424 piispantark. 1750.
3. KKiA IC 2 vaivaisruodut 1759 s. 354— 

356.
4. KKiA IC 2 vaivaisruodut 1759 s. 354— 

356.
5. KKiA IB a 1 kirkonkok. 17.11.1805, II

Ca 1 kirkonkok. 6.11.1808, 29.10.1809, 
IC 2 vaivaisruodut 1759 s. 354—356.

6. Österbladh 1949 s. 684—685.
7. KKiA IC 1 kirkon tilit 1713—1722.
8. KKiA IB a 1 kirkonkok. 17.11.1805; Ös

terbladh 1949 s. 680—681; Liakka 
1934 s. 467.

9. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.11.1808, 
29.10.1809; Liakka 1934 s. 467; Öster
bladh s. 686.

10. Liakka 1934 s. 467.

SUOMEN SOTA JA KAUHAJOEN
KAPINA
KAUHAJOKI SODAN JALOISSA
Sodan alkuvaiheet Kauhajoella

1. Alanen 1948 s. 620—623.
2. VA Militaria 249 ja 249b.
3. Alanen 1948 s. 624.
4. VA Buxhoewdenin kokoelma E 65, 

21.11.1808 pidettyjen välikäräjien pöy
täkirjanote sekä liitteet, mm. § 11, 
276, 325.

5. Alanen 1948 s. 625—627.
6. VA Buxh. E 32:5; Alanen 1948 s. 630— 

632.
7. VA Buxh. E 32:87; Alanen 1948 s. 

632—633.
8. Alanen 1948 s. 634 ja alaviite.
9. VA Buxh. E 65 IK 21.11.1808 § 243, 

319, 320.
10. VA Buxh. E 65 § 29, 44, 61, 69.
11. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 1808—
12 .

12. VA Buxh. E 65 § 21, 27, 31, 32 ja 38.
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Kauhajoen kapina
13. Alanen 1948 s. 639, 652—657.
14. VA Buxh. E 65; KKiA IB a 1 1808—12; 

Blomstedt, 1933.
15. Alanen 1948 s. 652—653.
16. Blomstedt 1933 s. 13.
17. Alanen 1948 s. 653—654; Blomstedt 

1933 s. 14.
18. Alanen 1948 s. 654; Blomstedt 1933 s. 

14—15; Isoon lusikan pitäjä 1975 s. 
29—30.

19. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 
1808— 12; Blomstedt 1933 s. 15—16.

20. Blomstedt 1933 s. 18—19.
21. Blomstedt 1933 s. 19.
22. Blomstedt 1933 s. 20.
23. Blomstedt 1933 s. 20—22.
24. Alanen 1948 s. 655; Blomstedt 1933 s. 

23—24.
25. Blomstedt 1933 s. 25—27; Alanen 1948 

s. 655.

Kosto
26. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 1808— 

12; VA Buxh. E 65; Blomstedt 1933 s. 
28, 44—46.

27. VA Buxh. E 65 § 30 ja 223; KKiA IBa 
1 kuolleet ja haudatut 1808—12; KHiA 
kertoja Aliina Harju; Blomstedt 1933 
s. 29—32.

28. VA Buxh. E 65 § 299; KKiA IBa 1 kuol
leet ja haudatut 1808—12; Blomstedt 
1933 s. 36—41; -S. -N. Mordnatten i 
Kauhajoki 1844.

29. VA Buxh. E 65 § 28, 39, 257, 259, 261, 
262, 277, 278, 310, 311; Blomstedt 
1933 s. 42, 47.

30. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 
1808—12; Blomstedt 1933 s. 43.

31. VA Buxh. E 65 § 221, 253, 254, 282, 
312.

32. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 
1808—12; Blomstedt 1933 s. 44—45.

33. VA Buxh. E 65 § 70, 219, 222, 231, 
255, 256, 284, 290.

34. Toiset lähteet mainitsevat kohtelun 
tulleen ilmajokelaisen torpparin Jaak
ko Kauppilan osaksi. Kyseessä lienee 
yksi ja sama henkilö; kotipaikka, ikä, 
kuolinpäivä ja venäläiset teon suoritta
jina täsmäävät.

35. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 
1808—12; Blomstedt 1933 s. 46, 47; 
Alanen 1948 s. 658.

36. KKiA IBa 1 kuolleet ja syntyneet 
1808—12; Blomstedt 1933 s. 50; Ala
nen 1948 s. 657.

Kauhajoen taistelut
37. Alanen 1948 s. 647.

38. VA Buxhoewden E 65 § 351 mainitsee 
sillat poltetuiksi 20.7. venäläisten toi
mesta, mutta Alanen 1948 s. 657 vasta 
Parjakan taistelun jälkeen peräännyt
täessä; samoin Petander 1978 s. 166.

39. VA Buxhoewden E 65 § 112, 255, 283, 
356 mainitsee Kyynyn talot poltetuiksi 
30.8.; Brakel 1862 s. 86—88; Alanen 
1948 s. 657; Blomstedt 1933 s. 53—54 
mainitsee Kyynyn talot poltetuiksi Ja- 
godinin vetääntyessä 28.7.

40. Alanen 1948 s. 657.
41. VA Buxh. E 65; Schulman 1909 s. 190; 

Rancen 1860 s. 116; Alanen 1948 s. 
657, 658.

42. Taistelukuvaukset sisältyvät mm. seu-
raaviin teoksiin: Schulman 1909 s.
190—195; Björlin 1885 s. 174—177; 
Brakel 1862 s. 88—90; Alanen 1948 s. 
657—61; Petander 1978 s. 167—170.

43. Björlin 1885 s. 176—177; Alanen 1949 
s. 661; Schulman 1909 s. 189—193; Pe
tander 1978 s. 168—172.

44. Björlin 1885 s. 178; Schulman 1909 s. 
243—244; Isoon lusikan pitäjä 1975 s. 
121; Alanen 1948 s. 662.

45. Kauhajoki-Seuran A Arthur Ehnqvist, 
Esitelmä Kauhajoen Päivänä 1958.

46. Alanen 1948 s. 662; Blomstedt 1933 s. 
72.

47. VA Buxh. E 65 § 277 ja 294; Alanen 
1948 s. 662—663.

48. Blomstedt 1933 s. 57.
49. VA Buxh. E 65.

SODAN HINTA
Sotavahingot Kauhajoella

1. VA Buxh. E 65 § 28, 39; Alanen 1948 
s. 682, 683, 687.

2. VA Buxh. E 65.
3. Epäselvyyksiä on mm. siltojen ja Kyy

nyn talojen polttamisessa.
4. VA Kamaritoimituskunta Ed 7—9, 

1808—13 saapuneet korvaushakemuk- 
set Vaasan läänistä vuosien 1808—09 
sodan menetyksistä; VA Buxh. E 65.

5. VA Buxh. E 65; VA Kamaritoimitusk. 
Ed 7—9 1808—13.

6. VA Buxh. E 65 § 34, 231, 247, 251, 
257, 299.

7. VA Buxh. E 65.
8. VA Buxh. E 65; KeKOa 5 IK 8.3.1810 

§ 66 f. 293v.
9. KKiA IBa 1 kuolleet ja haudatut 

1808—12; VA Buxh. E 35 f. 7; Blom
stedt 1933 s. 33—34, 63.

10. SNA Kauhajoen paikannimistöä; Lyly- 
Yrjänäinen 1976 s. 27 ja 1977 s. 39; 
Kauhajoen kartta, Maanmittaushalli
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tus 1974.
11. KKiA IIDg 1 väkiluvut. 1808—1810.
12. VA Kamaritoimituskunta Ed 7—9 

1808—13.
13. Alanen 1948 s. 683—684, 687—688.
14. Alanen 1948 s. 639, 652—653.
Sotilaiden kohtalo
15. Petander 1978 s. 110— 113, 143—145, 

161—172, 180— 184, 211—214, 231—

243, 277.
16. Alanen 1980 s. 98—99.
17. Alanen 1980 s. 98—99, 130—133; Pe

tander 1978 s. 185—208.
18. KKiA IAa 5 rippik. 1810—15, IC 4 

kuolleet 1805—1809, IICa 1 kirkonkok. 
29.7.1810, IIDg 1 väkilukut. 1810; Ke- 
Koa 4: 22.9.1809 § 124; Petander 1978 
s. 267, 374.

KAUHAJOKI SUOMEN SODASTA VUOTEEN 1918

ASUTUS JA YHTEISKUNTA
TALOT JAETAAN

1. KKiA IIEe 1 aluesiirrot 1.1.1930, IAa 
10—16 rippikirjat 1852—83; Virtamo 
1928 s. 88.

2. Kytöniemi on luvussa mukana, Num
mijärven kestikievari ei ole.

3. V. 1800 ja 1812 ovat mukana myös 
Miedonkylän Harja, Sorvari ja Toivak
ka; VA Senaatin Kamarikonttorin ar
kisto EM 9: Ilmoituksia maanalasta, 
kylvöstä ja vuodentulosta Kauhajoen 
pitäjässä v. 1881, s. 191—199; KKuA 
IGk 9 ja 27 veronkantoluettelot v. 
1900 ja 1917; KKiA IIBf 1 vaaliluette
lot 1812—1852; VA Fr 75—76 varalli
suusvero v. 1801.

4. KeKOa 6 IK 22.10.1811 f. 842 v; 
MMHA Havusen halkomisasiakirja v. 
1905.

5. MMHA Kauhajoen talojen halkomis- 
asiakirjat.

6. MMHA E 45ämm, E 
722tA ö, E 72 la-a-Tir?; Pere 1961 
s. 7—9.

7. KKuA IGK 27 veronkantoluettelo v. 
1917; KKiA IAa rippikirjat.

8. MMHA E 44- -dm, isonjaon täy
dennys; Virtamo 1928 s. 66—76.

TORPPARIASUTUS
Torppien määrä kasvaa

1. Gebhard 1908 s. 125.
2. KKuA ICb 1 kuntakok. 3.3.1873, ICa 2 

kuntakok. 19.8.1907; KKiA IIDg 3 vä
kilukut. 1900—1920.

Kontrahdit
3. KHiA Junkalan kok.; Ikkeläjärven ta

lon arkisto.
4. KHiA Junkalan kok. s. 9 ja liite s. 1 ja

2. Torpan Kontrahti vuodelta 1877 KK 
26/25.6.1975.

5. KHiA Ikkelän torpankontrahdit 
16.11.1875 ja 20.4.1892, Turjan kon
trahdit 5.1.1880 ja 8.2.1894, Junkala, 
liite s. 1 ja 2; Torpankontrahti 100 
vuoden takaa, KK 8.11.1978.

6. KeKOa 6 IK 22.10.1811 f. 767 § 179.
7. KHiA Junkala, liite s. 2.
8. KKiA IIIHa 1, torpankontrahdit

10.4.1865.
9. KHiA Junkala, liite s. 1.

10. KKiA AI Aa 22; KHiA Mansikkamäki 
1948 s. 3, kert. Samuel Kivikko.

11. Jutikkala 1958 s. 370—380.
12. KeKOa 6 IK 22.10.1811 f. 867 § 179, f. 

849, IK 22.2.1811 f. 252 § 106, KeKOa 
5 IK 8.3.1810 f. 330 v § 170, KeKOa 5 
IK 1.11.1810 f. 951 § 43; KHiA Man
sikkamäki 1948 s. 12—14.

13. KHiA haastattelut, kert. erit. Eemil 
Rintamaa, Sameli Mansikkamäki, Fii- 
na Väliharju, Matti Kotkaniemi.

14. KaHiA Mansikkamäki 1948 s. 4, kerto
ja Iisakki Latomäki.

Torpparien itsenäistyminen alkaa
15. KKuA ICa 2, kuntakok. 27.2.1899, 

23.4.1899, 25.6.1900, 29.9.1902,
28.9.1903, 5.9.1904, 25.4.1905; KHiA 
haastat!, kert. Anto Ranta-Knuuttila, 
Jussi Rinne; MMHA E 45- n3?ieo; 
Pere 1959 s. 8.

16. KHiA kert. Jussi Rinne.
17. KKuA ICa 2, kuntakok. 19.8.1907, 

25.11.1907, 28.12.1907, 18.5.1908, 
14.3.1910, 19.6.1911, Illb asutuslautakun
ta B:b, KHiA haastat!, kert. Jussi Rinne 
MMHA E 72 * i i i ;  Pere 1961 s. 7—9.
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18. KHiA kert. Eemil Rintamaa, Thyra 
Hirvonen; MMHA E 12- tÄ ö; Ete
läpohjalaisia elämäkertoja 1963 s. 118.

19. KHiA haastattelut, kert. Jussi Rinne 
MMHA E 72 i83-'i87 ; Eteläpohjalaisia 
elämäkertoja 1965 s. 718—719.

KYLIEN KEHITYS
Kylät ja kyläyhteisöt

1. VA Fr 75—76; KKiA erit. vaaliluette
lot, rippikirjat ja penkkijako 1822.

2. Lahtiharju 1958 s. 19; Virtamo 1928 s. 
48, 58—60.

3. Nimistö on koottu KKiA:n rippikirjois
ta; KHiA:n haastatteluista ja Sanakir
jasäätiön Nimiarkistosta (SNA); Yli- 
Havunen KK 6.1.1982.

4. KHiA haastattelut, erit. Iisakki Lato- 
mäki; Yli-Havunen KK 19.3.1980.

Kyläjärjestys
5. KKiA IB a 1 kirkonkok. 15.3.1807; Uu

distettu Kylän Asetus Ilmajoen Pitäjäs
sä 1805, resol., § 1; Tuomaala 1968 s.
19.

6. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.1.1812, 
21.2.1813, 20.3.1814.

7. Uudistettu Kylän Asetus 1805, mm. § 
4—6, 15, 20.

8. Kotiseutu 15.3.1913, Jyväskylä 1913 s. 
54—55.

9. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.8.1884, 
21.9.1885; Alanen 1953 s. 630.

10. KKiA IICa 1 kirkonkok. v:sta 1858, II
Ca 2 kirkonkok. 7.8.1870; KKuA ICc 1 
kunnallisltk. 29.4.1892.

11. KKuA FII 19:1, kuntakok. 17.9.1917.

VÄESTÖN RAKENNE
"Yhteinen rahvas”
1. Kojonen 1963 s. 142.
2. KKiA IAa 6. rippikirja 1815—25.
3. KKiA IAa 6 rippikirja 1815—25; VA 

Buxh. E 65 § 39, 237.
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 25.3.1860, IICa 

2, 19.10.1874; KKuA ICb 1 kuntakok. 
1868, 15.10.1878 ja 23.12.1878.

Herrasväki
5. Kaarlo Pere 1959 s. 7—8, Pere 1961 s. 

7; Inberg 1974 s. 5—6; Pohjalaisen Osa
kunnan nimikirja IV, s. 399.

6. KHiA Palonkoski, Hautaniemen tilan 
vaiheita, käsikirjoitus, haastattelut, 
kert. Eemil Rintamaa ja Thyra Hirvo
nen.

7. KHiA kertojat Eelis Panula, Heta-Sofia 
Latvaniemi, Palonkoski, Hautaniemen 
tilan vaiheita, käsikirj.

8. Pere 1959 s. 7—8; Mäkelä 1968 s. 10.

9. KHiA kertoja Samuel Kivikko; Palon
koski, Hautaniemen tilan vaiheita, käsi
kirj.

VÄKILUKU
1. KKiA IIDg 1, 2 ja 3, väkilukut. 1808— 

1920.

MUUTTOLIIKE JA SIIRTOLAISUUS
1. KKuA ICb 1 kuntakok. 20.6.1887.
2. Toivonen 1963 s. 35, Kero 1974 s. 227— 

230.
3. KKiA IF 3, kuolleet 1880—1918; Toivo

nen 1963, s. 35, 109—110.
4. KKuA FII 19:1 vastaus Sosiaalihallituk

sen tilasto-osastolle 1920.
5. Vanhat asiakirjat kertovat, KK 

19.11.1975.
6. Kojonen 1963 s. 583.

TALOUSELÄMÄ
MAATALOUS 1800-LUVUN 
ALKUPUOLISKOLLA
Pellot ja karja

1. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 9, Ilmoituksia maanalasta, kylvös
tä ja vuodentulosta Kauhajoen pitäjäs
sä v. 1881, s. 191—199; Alanen 1953 s. 
111—113, 125—128.

2. KKiA IIDg 1—2 väkilukutaulut 1810— 
1880.

3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.8.1831— 
9.9.1832, 6.10.1867; Alanen 1953 s. 
140; Soininen 1980 s. 394; Jutikkala 
1958 s. 313.

4. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 9 s. 191—199; Soininen 1980 s. 
394—396.

5. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 9, 191—199.

6. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 9 s. 191—199; Jutikkala 1958 s. 
313—314; Soininen 1980 s. 394—396.

7. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 10, s. 196—206.

8. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto, 
Em 9, s. 193, 194, EM 10, s. 198, 199.

Järvien kuivatus
9. KHiA haastatt., kert. Jaakko Roto- 

la; KKiA HCb 1 kirkkoneuvosto 
25.7.1895; VM KA Kauhajoki 3:24; 
Matkahavaannoota Suupohjassa XII, 
nim. Tuffa, Vaasa-lehti, elok. 1934; 
Virtamo 1928 s. 80; Anttila 1967 s. 
277.

10. KHiA Ikkelän talon paperit, ote KO:n 
ptk:sta 9.4.1847; VMKA Kauhajoki
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2:22; SNA ote kok.pöytäk:sta 
17.2.1862; Virtamo 1928 s. 80.

11. KHiA haastattelut, kertoja Sameli 
Mansikkamäki; KKuA FII 4:1 päätös 
Ohmerojärven kuivatuksesta.

12. VMKA Kauhajoki 1:21 ja 4:28; Virta
mo 1928 s. 80—81; Anttila 1967 s. 
276—277.

13. KHiA Työ-kirja Ylimys-järvellä aikain 
vuodesta 1863, jäljennös, alkuperäinen 
Paavo Kalliomäen hallussa; haastatt., 
kert. Jaakko Haapaniemi; VMKA Kau
hajoki l 18 ja 323.

MAANVILJELYKSEN MURROS
Säätyläisviljelijät tiennäyttäjinä

1. VA Buxh. E 65; Liakka 1903.
2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 22.5.1861; 

Hirvonen KK 15.12.1977.
3. Pere 1961 s. 7; KHiA haastatt., kert. 

Aatos Rinta-Koski, Eelis Panula, Matti 
Kotkaniemi, Vilhelmiina Kotkaniemi 
ja Jussi Rinne; Eteläpohjalaisia elämä
kertoja 1965 s. 718—719.

4. Leppäsen kok. Axel W. v. Schantzin 
testamentti 28.7.1878 ja selonteko siitä 
sekä ote kuntakokouksen pöytäkirjas
ta 24.11.1897; Leppänen KK 17.8.1934.

5. Leppäsen kok. C. W. von Schantzin 
kirje Leppäselle; KKuA ICa 2 kunta- 
kok. 22.12.1902; Pere 1959 s. 7—8, Rin
takoski 1979 s. 18; KHiA haastatt., 
kert. Anto Ranta-Knuuttila, jonka hal
lussa olleesta kauppakirjasta 21.4.1899 
jälj. sisältyy haastattelumerkintöihin; 
Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1965 s. 
698.

6. Hirvonen KK 15.12.1977; Liakka— 
Teräksinen 1913, s. 50, 80—83, 120— 
121, 132, 139, 168; Eteläpohjalaisia 
elämäkertoja 1963 s. 118.

7. KHiA Palonkoski, Hautaniemen tilan 
vaiheita käsikirj.

8. KHiA haastatt., kert. Jaakko Keski- 
Keturi; Leppänen KK 17.8.1934.

Järjestötoiminta maatalouden kehittäjänä
9. Liakka 1903 s. 14, 24—27, 77; Alanen 

1953 s. 111—131; Liakka—Teräksinen 
1913 s. 50.

10. Harja KK 10.7.1936; Liakka—Teräksi
nen 1913 s. 82—84, 97.

11. Liakka—Teräksinen 1913 s. 139—141; 
Kansalaiselämäkertoja I, 1920 s. 40— 
45; Vaasa-lehti 3.7.1913/75C.

12. KHiA haastatt., kert. Jussi Rinne. Ker
tojalla on aiheesta kirjoitelma.

13. Toivakka 1951 s. 5—17: Leppänen KK 
9.7.1942: Liakka—Teräksinen 1913 s. 
200 .

14. Toivakka 1951 s. 20—22; Martinmaa 
1980 s. 10.

15. Leppänen, Suupohjan Kaiku 5.1.1915; 
Liakka—Teräksinen 1913 s. 284.

Pellonraivaus
16. KKiA IICa 1 kirkonkok. 14.4.1867;

KKuA Cb 1 kuntakok. 15.1.1868,
9.3.1868, 5.4.1868.

17. KKuA ICb 1 kuntakok. 21.9.1885,
1.3.1886, 14.2.1887, 5.2.1900, 2.3.1903,
25.5.1903.

18. Gebhard 1908, Taulu 3, s. 188.
19. KHiA haastatt., kert. Matti Kotkanie

mi, Iisakki Latomäki, Aadolf Kallio- 
Könnö; Latvanen 1958; Gebhard 1908 
s. 47—48.

20. Waren 1921 s. 56, 61—75.
21. Waren 1921 s. 57.
22. Suomenmaa VII, Porvoo 1925 s. 83.
Uudistuvat viljelystavat
23. KHiA haastatt., kert. Matti Kotkanie

mi, Eino Haveri-Heikkilä, Jussi Rinne, 
Jaakko Haapaniemi, Aatos Rintakoski; 
VA Buxh. E 65; Toivakka 1951 s. 9,
28.

24. KHiA haastatt., kert. Matti Kotkanie
mi, Aatos Rintakoski, Samuel Kivikko, 
Iisakki Latomäki.

25. KHiA haastatt., kert. Matti Kotkanie
mi, Aadolf Kallio-Könnö, Jaakko Haa
paniemi, Fanni Antila, S. Emil Risku, 
Iisakki Latomäki; Leppänen KK 33/ 
1934; Tuuri 1979 s. 16—17; Latvanen 
1958 s. 24.

26. KHiA Kirkonkylän puimaosuuskun
nan tilitositteet v. 1910—16, haastatt., 
kert. Jaakko Keski-Keturi; Toivakka 
1951 s. 33; Leppänen, Suupohjan Kai
ku 5.1.1915.

27. KHiA haastatt., kert. Eemil Rintamaa, 
Aadolf Kallio-Könnö; Matti Kivisen 
jäämistö: vaivaismakasiinin lainatilit; 
Helsingius 1903.

KARJATALOUS VOIMISTUU
Heinänviljely ja laitumet

1. KHiA haastatt., kert. Matti Kotkanie
mi, Eelis Panula, Samuel Kivikko, Ar
vo Kulmala, Palonkoski, Hautaniemen 
tilan vaiheita, käsik.; Liakka—Teräksi
nen 1913 s. 131—133; Leppänen KK 
4.8.1938.

2. KHiA haastatt., kert. Iisakki Latomäki 
ja Aadolf Kallio-Könnö; Pollari-Kai- 
naston syynikirja 26.3.1867 Latomäen 
hallussa.

3. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 25.6.1883,
26.2.1884, ICa 2 kuntakok. 15.8.1898 
ja 17.3.1902.
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Karjanjalostus
4. KHiA haastatt., kert. Vilhelmiina Kot

kaniemi, Palonkoski, Hautaniemen ti
lan vaiheita, käsik., Thyra Hirvonen.

5. KKuA ICa 2 kuntakok. 19.6.1899 ja 
13.8.1899; Liakka—Teräksinen 1913 s. 
169—178, 200—201; Toivakka 1951 s. 
6—7.

6. Leppänen, Vaasa-lehti 8.2.1942; Mu- 
nanmyyntiosuuskuntatoimikunta Kau
hajoella, Ilkka 18.8.1934.

Meijerit
7. VA EP KOa 391K 5.2.1728 f. 219; Ran

toja 1955 s. 8—9. Koko seuraava luku 
perustuu em. Rantojan teokseen täy
dennettynä erikseen mainituilla läh
teillä.

8. Koivisto, Suomen osuustoimintalehti 
8/1931 s. 306; Rantoja 1955 s. 9—13.

9. Leppänen KK 28.6.1934; Rantoja 1955 
s. 14—15.

10. KHiA haastatt., kert. Vilhelmiina Kot
kaniemi; Rantoja 1955 s. 15—16.

11. Rantoja 1955 s. 19—25.
12. Rantoja 1955 s. 28—45.

TERVANPOLTON VIIMEINEN
KUKOISTUS

1. Alanen 1968 s. 28; Alanen 1953 s. 315; 
Liakka 1928 s. 32 ja 37.

2. Ojajärvi 1946 s. 163; Alanen 1968 s. 
31.

3. Alanen 1953 s. 320.
4. KHiA Voitto Viitalan kokoama aineis

to, kert. Sameli Uitto, Eemeli Koivu- 
mäki, Aarre Erkkilä, Yrjö Multisilta ja 
Armas Yli-Piipari; Alanen 1968 s. 32.

5. KHiA Viitalan kok., kert. Sulo Kaipio; 
Ojajärvi 1946 s. 163—164; Alanen 
1968 s. 50—51; Hautala 1956 s. 28.

6. KKiA IICa 1 kappelikok. 30.1.1859.
7. KHiA Potkotteen hautaa (n:o 383) kos

keva sopimusjälj.
8. KKiA IIEf 1 kuulutus 10.8.1873; KHiA 

Viitalan kok. kert. Eemeli Koivumäki 
ja Väinö Lamminmäki.

9. Hautala 1956 s. 161—163.
10. KHiA Viitalan kok. kert. Eemeli Koi

vumäki, Hulda Välimäki, K. Rinta- 
Antila, Juho Kivistö, Fanni Taipalus, 
Lauri Tuuri ja Lauri Varpela.

11. KHiA Viitalan kok. kertoja Viljami 
Lammi.

12. KHiA Viitalan käsikirjoitus Kauha
joen tervanpoltosta sekä kert. Väinö 
Yli-Havunen, Martti Hautala ja Jaak
ko Keski-Keturi.

13. Hautala 1956 s. 165, 290—305.

METSIEN ARVO NOUSEE 
Sahateollisuuden alkuvaiheet

1. KHiA Jäljennös Särkikosken sahan 
kassakirjasta ja siihen Eino Saaren 
kirjoittama muistitieto; Saari 1977 s. 
309—312; Alanen 1953 s. 338—339; 
Latvanen 1958 s. 24.

2. KKuA ICb 1 kuntakok. 28.4.1884; Ala
nen 1953 s. 341; Latvanen 1958 s. 24.

3. KHiA Juho Ikkelän talo: teollisuuslai
tokset Kauhajoella 1894, Anto Ranta- 
Knuuttila, Herastuomari Jaakko 
Ranta-Knuuttila, käsikirjoitus s. 2—3; 
KKuA ICa 2 kuntakok. 23.5.1898, 
3.2.1904, 27.4.1908, 22.8.1910 ja
23.9.1912; KKiA IICh 1 vuokrasopi
mus 12.9.1917.

4. KaHiA haastatt., kert. Arvo Kulmala; 
KKuA ICa 2 kuntakok. 23.5.1898, 
14.3.1904 ja 27.4.1908.

5. KHiA haastatt., kert. Matti Valli.
6. KHiA haastatt., kert. Eemil Rintamaa; 

Saari 1977 s. 308.
Puutavarakauppa

7. KHiA Särkikosken sahan kassakirja; 
Saari 1977 s. 311—312.

8. KHiA haastatt., kert. Arvo Kulmala, 
Aadolf Kallio-Könnö ja Iida Varpela; 
Kristinestads Historia 1915 s. 181— 
184.

9. KHiA Anto Ranta-Knuuttilan käsikir
joitus; Latvanen 1958 s. 24.

Metsänhoidon ensi askeleet
10. KKiA IICa 1 kappelikok. 21.1.1866, 

18.2.1866; KK 7.2.1979; Kert. Voitto 
Viitala.

11. Alanen 1953 s. 344—346; Toivakka 
1951 s. 15.

12. KKuA ICa 2 kuntakok. 15.8.1898, 
17.3.1902 ja 23.5.1910.

13. KHiA haastatt., kert. Matti Loukko, 
KKiA IIEc 1 senaatin päätös 1907.

KÄSITEOLLISUUS
1. KKuA Cb 1 kuntakok. 13.1.1868,

5.4.1868, Ca 2 kuntakok. 16.1.1893.
2. Alanen 1953 s. 400; Toivakka 1951 s.

20 .

3. Toivakka 1951 s. 20.
4. Alanen 1953 s. 400.
5. KHiA haastatt., kert. Aatos Rinta-Kos

ki; Lahtiharju 1960 s. 20—21.
6. Kivistö 1976 s. 22—23.
7. Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1965 s. 

522; Kakkori 1980 s. 5—9.
8. Vähämäki 1962 s. 15.
9. KHiA haastatt., kert. Iivari Kivelä; Lat

vanen 1958 s. 24; Porkkala 1966 s. 16.
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MYLLYLAITOS
1. VMA Bb 1 Kauhajoen maakirja 1845 s. 

264—66.
2. VA Buxh. E 65 § 277.
3. KHiA haastat!, kert. Svante Keski- 

Heikkilä, Jaakko Keski-Keturi; Museon
hoitaja Mauno Peipon tiedonanto; Härö 
1963 s. 9—11.

4. KKuA ICb 1 kuntakok. 28.4.1884, KHiA 
Ikkelän talon paperit.

5. KHiA haastat!, kert. S. E. Risku; Ka- 
KuA ICa 2 kuntakok. 3.2.1904,
27.4.1908, 23.9.1912.

6. KHiA haastat!, kert. Juho Hautala; 
Niemi 1963 s. 27.

7. KKuA ICa 2 kuntakok. 23.9.1912; Viita
la KK 27/1979.

KAUPPA JA RAHALAITOKSET 
Kaupunkimatkat

1. KHiA Anto Ranta-Knuuttila käsikirj.; 
Alanen 1957 s. 147, 163; Leppänen 
(Kauha) Suupohjan Sanomat 
12.7.1934.

2. KHiA haastat!, kert. Aadolf Kallio- 
Könnö ja Iida Varpela; Mannila 1978 
s. 36—37.

3. KHiA III Ha 1 torpankontrahdit
10.4.1865.

Kulkukauppa
4. Lahtiharju 25.7.1973.
5. KHiA haastat!, kert. Iivari Kivelä, 

Svante Keski-Heikkilä, Arvo Kulmala, 
Jaakko Keski-Keturi, jonka hallussa 
Kristiinan RO:n päätös 7.9.1861; Ala
nen 1957 s. 184—185; Alanen 1953 s. 
427—28.

Maakauppa
6. Alanen 1957 s. 211—214.
7. KKiA IlCa 1 kirkonkok. 22.5.1861, 

13.10.1861 ja 22.1.1865; KKuA I Cb 1 
kuntakok. 21.3.1870, 13.9.1875,
21.5.1874, Cc 1 kuntakok. 18.5.1869.

8. KKuA ICb 1 kuntakok. 6.9.1865 ja
21.3.1870.

9. KKuA II Cb 1 kuntakok. 6.8.1868,
21.3.1870, 16.10.1871, 20.11.1871, 
18.11.1872, 23.11.1874, 4.4.1875,
23.5.1875, 28.6.1875 ja 29.7.1878.

10. KKuA ICb 1 kuntakok. 28.4.1879; Ala
nen 1957 s. 281.

11. KKuA ICb 1 kuntakok. 17.12.1883,
27.10.1884, 3.6.1888, 19.12.1888,
30.12.1888, 15.7.1894, ICa 2 kuntakok. 
22.2.1897, 12.9.1897, 14.2.1898; Tuuri 
1979 s. 16—17; Alanen 1957 s. 422— 
424; Eteläpohjalaisia elämäkertoja 
1963 s. 246, s. 652; KHiA haastat!,

kert. Iisakki Latomäki.
12. Taskinen käsikirjoitus, KOP:n Kauha

joen Konttorin arkisto.
13. KKuA ICb 1 kuntakok. 27.2.1884,

3.6.1888, 19.12.1888, 30.12.1888 ja ICa 
2 kuntakok. 22.2.1897.

14. KKuA ICb 1 kuntakok. 20.11.1871,
18.11.1872, 13.9.1875, 28.4.1879 ja
24.11.1879; Alanen 1957 s. 349—351.

15. KHiA haastat!, kert. Maija Äijö.
16. Alanen 1957 s. 422—424.
17. KaKuA, ICa 2 kuntakok. 25.9.1911.

Väkijuomakauppa
18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 25.3.1860; 

KHiA haastat!, kert. Aarne Palonkos- 
ki; Alanen 1953 s. 355—360.

19. KKiA, IICa 1 kirkonkok. 30.9.1866; 
Alanen 1953 s. 362—364, Palonkoski 
KK 6/1964.

20. KKuA Cb 1 kuntakok. 25.10.1869.
21. KKuA ICb 1 kirkon ja kuntakok. 

15.10.1872; Harja, KK liite 1.11.1949.
22. KKuA ICb 1 kuntakok. 1.4.1878,

29.4.1878, 29.7.1878, 23.11.1880, 
16.1.1882.

23. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.3.1872 ja
9.6.1879.

24. KKuA ICb 1 kuntakok. 24.2.1873,
15.12.1879, 6.4.1880.

25. KKuA ICb 1 kuntakok. 20.7.1880.

Osuuskaupat
26. Leppänen KK 9.7.1942; Leppänen 

(Jussi) KK 14.6.1934.
27. Ranta 1966 s. 15—35.
28. Ranta 1966 s. 24; Vainiola 1977 s. 21— 

23; Piirteitä Kauhajoen Osuuskauppa
r. l. vaiheista, Ilkka 18.8.1934.

Kauhajoen Säästöpankki
29. Rantoja 1956 s. 183.
30. KKuA ICa 2 kuntakok. 28.1.1901 ja 

3.6.1901; Rantoja 1956 s. 193.
31. Rantoja 1956 s. 193—194.
Osuuskassat
32. Rantoja 1954 s. 16—29; Rantoja 1958

s. 143.
33. Malmila 1964 s. 8—15.
34. KHiA haastat!, kert. Iivari Kivelä; 

Rantoja 1958 s. 143.
Kansallis-Osake-Pankki
35. Taskinen, käsikirjoitus, s. 2—6.

LIIKENNE JA TIEDONVÄLITYS 
TIET JA NIIDEN HOITO
Tieyhteydet vuosisadan alkupuoliskolla

1. KKiA IICa 1 kappelikok. 5.8.1838; 
14.7.1839; Alanen 1953 s. 483.
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2. Alanen 1953 s. 484.
3. KKiA IICa 1 kappelikok. 30.10.1831; 

Viertola 1974 s. 160—161.
4. Viertola 1974 s. 141, 155; Alanen 1953 

s. 487—488.
5. Viertola 1974 s. 135.
6. KKiA IICa 1 kappelikok. 12.6.1864; 

Alanen 1953 s. 490—492.
7. KKiA IICa 1 kappelikok. 26.5.1867, 

6.10.1867; KKuA Cb 1 kuntakok. 
10.1.1869.

Tielahkot ja teiden ylläpito
8. Alanen 1953 s. 488—489.
9. KKuA ICb 1 kuntakok. 23.12.1878,

29.12.1878.
10. KKuA ICa 2 kuntakok. 23.9.1895, 

27.12.1897.
11. KKuA ICa 2 kuntakok. 17.8.1896, 

1.10.1897; KHiA Juho Ikkelän arkisto.
12. KKuA ICa 2 kuntakok. 15.3.1897.
13. KKuA ICa 2 kuntakok. 12.7.1897,

29.7.1907, 30.3.1908, 22.7.1912 ja
23.9.1912; Virtamo 1928 s. 83.

14. KKuA ICa 2 kuntakok. 19.3.1900 luon
nos vastauksesta kuvernöörille, ICa 2 
kuntakok. 23.5.1898.

15. KKuA ICb 1 kuntakok. 21.7.1879, ICa 
2 kuntakok. 23.9.1912; Viertola 1974 s. 
279—284; Alanen 1953 s. 503.

16. KKuA ICa 2 kuntakok. 5.2.1906.

Tokerotie
17. KHiA Matti Keto-Aron kertomukseen 

perustuva Arvo Lusan karttapiirros; 
Alanen 1953 s. 492.

18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 22.4.1866,
30.9.1866, 6.10.1867, 1.12.1867,
22.11.1868, IICa 2 kirkon ja kunnan 
kok. 26.5.1873.

19. KKiA IIEf 1 kuulutukset 4.5.1873; 
KKuA ICb 1 kuntakok. 19.1.1885; 
KHiA Heikki Toivakan A toimik. kok. 
7.1.1871 ja 5.6.1871.

Paikallisteistä maanteiksi
20. KKiA IICa 1 kirkonkok. 27.8.1865; 

KKuA ICb 1 kuntakok. 27.1.1879.
21. KKuA ICb 1 kuntakok. 19.4.1881; Ala

nen 1953 s. 494.
22. KKuA ICa 2 kuntakok. 19.9.1898, 

19.3.1900, 17.3.1902 ja senaatin päätös 
13.10.1902.

23. KKuA ICa 2 kuntakok. 21.12.1903,
18.1.1904.

24. KKuA ICa 2 kuntakok. 5.2.1906, 
30.3.1908 ja 22.7.1912.

25. KKuA ICa 2 kuntakok. 25.10.1897.
26. KKuA ICa 2 kuntakok. 4.2.1907.
27. KKuA ICa 2 kuntakok. 5.2.1906,

15.3.1909, 26.9.1910, 4.10.1910 ja

19.6.1911.
28. KHiA haastat!, Jaakko Keski-Keturi; 

Latvanen 1958 s. 24.
29. KKuA II 19:1 järj.säännöt 20.7.1914; 

Yli-Havunen (WYhoo) 1963 s. 21; Yli- 
Havunen KK 26.3.1982.

30. Yli-Havunen KK 31.3.1982.
Sillat
31. KeKOa 5 IK 1.11.1810 § 87—88 f. 

979v—980v; Alanen 1953 s. 499.
32. KHiA Aapeli Toivakan A, huutokaup- 

paluettelo siltavärkkien hankinnasta 
7.1.1871; KKuA ICa 2 kuntakok. 
23.11.1903; Viertola 1974 s. 175.

33. Pere 1965 s. 18—19; Arvo Lusan kerto
ma muistitieto.

34. KKuA ICa 2 kuntakok. 19.9.1898,
13.11.1899, 19.3.1900.

35. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.10.1902, 
23.11.1903, 10.7.1905.

KESTIKIEVARIT JA HOLLIKYYTI
1. KeKOa 6 IK 22.11.1811 § 161 f. 751v; 

Alanen 1953 s. 505.
2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 16.1.1820, 

IIEf 1 kuulutukset 1873; Alanen 1953 
s. 504.

3. Viertola 1974 s. 181; Alanen 1953 s. 
504.

4. Topelius 1949 s. 832—833; Leppäsen 
kok. J. H. Siltasen kirje Leppäselle, 
päiväämätön; Lindeström 1835, tie 
218.

5. KKuA ICa 2 kuntakok. 1894,
10.4.1899, 18.12.1899, 20.12.1904,
17.1.1910; FII (14—18):1 huutokauppa
9.12.1904, kuvernöörin päätökset 
11.2.1911 ja 30.1.1915, huutokaup- 
paptk. 9.12.1904.

6. KKuA ICa 2 kuntakok. 12.8.1895,
5.9.1904.

7. KKuA FII (14—18): 1 kuvernöörin pää
tös 29.5.1914.

8. KKuA FII (14—18): 1 maaherran pää
tös kyytilaitoksen järjestämisestä 
1.1.19120 alkaen.

RAUTATIE
1. Alanen 1953 s. 508—509.
2. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.1.1871; Ala

nen 1953 s. 510.
3. KKuA ICb 1 kuntakok. 3.8.1873, 

31.8.1873; Alanen 1953 s. 511.
4. KKiA IIEf 1 kuulutukset 13.7.1873 ja

27.7.1873.
5. KKuA ICb 1 kuntakok. 27.12.1884; 

Alanen 1953 s. 517.
6. Alanen 1953 s. 517.
7. KKuA ICb 1 kuntakok. 5.11.1890,
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27.12.1890.
8. KKuA ICa 2 kuntakok. 17.2.1896,

20.4.1896, 23.6.1896.
9. KKuA ICa 2 kuntakok. 23.5.1898; Vai- 

niola 1972 s. 2.
10. KKuA ICa 2 kuntakok. 16.7.1900,

10.12.1900; Alanen 1953 s. 518—519; 
Vainiola 1972, s. 2—3.

11. KKuA ICa 2 kuntakok. 14.7.1902; Ala
nen 1953 s. 519—520.

12. KKuA ICa 2 kuntakok. 14.7.1902,
20.12.1904, 10.1.1905 ja 22.1.1906; Ala
nen 1953 s. 521—522.

13. Vainiola 1972 s. 3—4.
14. KKuA ICa 2 kuntakok. 25.11.1911,

28.5.1912, 12.8.1912; Alanen 1953 s. 
523; Vainiola 1972 s. 4.

15. KKiA haastatt., kert. Anto Ranta- 
Knuuttila.

16. KHiA haastatt., kert. Iisakki Latomä- 
ki, Edla Honkaranta, Sameli Mansik
kamäki, Iivari Hautakorpi; Emil Man
sikkamäki 1948 s. 5.

TIETOLIIKENNE
Posti

1. Alanen 1953 s. 525—527.
2. KKuA ICc 1 kuntakok. 23.5.1870.
3. KKuA ICb 1 kuntakok. 20.11.1871,

23.12.1878, 29.12.1878, 24.11.1879,
15.12.1879, 23.11.1880; Leppäsen kok. 
E. J. Valdemanin kirje 28.5.1912.

4. KKuA ICb 1 kuntakok. 29.4.1878,
27.1.1879, 9.5.1881, 15.8.1881,
25.6.1888, 14.2.1887 ja 29.4.1892; Lep
päsen kok. E. J. Valdemanin kirje 
28.5.1912; Leppänen, Ilkka 19.4.1920.

5. VMA VLKa I os. KD 27/31 1900.
6. KKuA ICb 1 kuntakok. 26.11.1888; 

Leppänen, Vaasa-lehti 92/1940.
7. Leppäsen kok. Pöytäkirja Päntäneen 

koululla 12.5.1901 pidetystä kokista; 
Postin aisakello kuului . . . Suupohjan 
Sanomat 12.2.1937; Leppänen, Ilkka 
19.4.1920.

8. Leppäsen kok. E. J. Valdemanin kirje 
28.5.1912; Leppänen, Ilkka 19.4.1920.

9. Leppänen KK 12.9.1940 ja 26.9.1940; 
Leppäsen kok. E. J. Valdemanin kirje
28.5.1912.

Puhelin
10. KHiA haastatt., kert. Jaakko Keski-

Keturi; Moisala—Rahko—Turpeinen
1977 s. 140.

11. KHiA haastatt., kertojat Jaakko Haa
paniemi ja Jaakko Keski-Keturi; Ran
toja 1944 s. 9—10 ja 21—23.

12. Etelä-Pohjanmaan Telefooni-Osakeyh
tiön Nimiluettelo v. 1913 s. 27—29;

Kauhajoen Puhelinosuuskunnan histo
riaa, KK 18B/7.5.1931.

13. Kauhajoen Museon kok. Suojeluskun
nan arkisto.

14. Leppäsen kok. Ohjeita Kauhajoen Pu
helinosuuskunnan hallinnolle, isän
nöitsijälle, keskusasemain hoitajille se
kä puhelinten omistajille ja käyttäjille, 
Kauhajoen puhelinosuuskunnan kok.
15.3.1917.

KAUHAJOKELAISET JA ESIVALTA 
OIKEUDENHOITO
Käräjöintejä sodan jälkeen

1. Alanen 1953 s. 627.
2. KeKOa 4 IK 22.9.1809 § 70—85 f. 

348v, KeKOa 5 IK 1.11.1810 f. 1004— 
1104, KeKOa 6 IK 22.2.1811 f. 214, IK
22.10.1811 f. 851, IK 22.11.1811 f. 754.

3. KeKOa 6 IK 27.5.1811 f. 923—, IK
8.6.1811 f. 935.

4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 31.5.1818 ja
9.8.1818.

5. KeKOa 3—6 IK 1808—1811, erit.
27.5.1811, 16.7.1811 ja 19.11.1811.

6. KKiA IICa 1 kirkonkok. 31.5.1818.
Omat käräjät

7. KKuA ICb 1 kuntakok. 12.7.1868, 
26.4.1875; Alanen 1953 s. 626.

8. KKuA ICb 1 kuntakok. 12.8.1894, 
27.5.1895.

9. KKuA ICb 1 kuntakok. 10.2.1891, ICa
2 kuntakok. 14.3.1898, 9.5.1904,
3.6.1907, 20.12.1910, 22.2.1911,
9.10.1911.

10. KKuA FII 14—18:1 KHO:n päätös 
1818, Ca 3 kuntakok. 26.6.1916,
10.4.1917.

Nimismiehet
11. KKiA IICa 1 kappelikok. 11.9.1842, 

kirkonkok. 25.3.1860; Alanen 1953 s. 
607—612.

12. KKiA HCd 1 piispantark. 17.—
27.9.1852.

13. KKiA IICa 1 kirkonkok. 30.9.1866, 
14.4.1867; Alanen 1953 s. 363—364; 
Leppänen KK 25.3. ja 8.4.1937.

14. Aatos Rinta-Koski ja Keijo Jaakola 
1980 s. 24—25; Leppänen KK 1.4.1937.

15. KKuA ICb 1 kuntakok. 12.7.1868,
22.11.1868, 27.4.1869.

16. KKiA IIEf 1 kirkonkuulutukset mm.
17.7.1870, 27.8.1870, 3.8.1873; Leppä
nen KK 1.4.1937.

17. KKiA IB a 4 muuttaneet 1876—1880; 
KKuA ICb 1 kuntakok. 24.11.1879.

18. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.8.1884 ja 
21.9.1885; Leppänen KK 8.4.1937.
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19. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.6.1894 ja 
ICa 2 kuntakok. 25.2.1895.

20. KKiA IB a 4 muuttaneet 1894.
21. KKiA IBa 4 muuttaneet 1894 ja 1898; 

Leppänen KK 8.4.1937.
22. Leppänen KK 8.4.1937.
23. KKiA IBa 5 muuttaneet 1903; Leppä

nen KK 8.4.1937; Parmanen 1937 s. 
489—491.

24. KKiA IBa 5 muuttaneet 1903 ja 1906; 
Aro 1946 s. 25; Leppänen KK 
15.4.1937.

25. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917, ICc 
2 kunnanhan. 1916—18, FII 19:1 T. A. 
Heikeliin kirje M. E. Harjalle 
20.3.1919; Leppänen KK 22.4.1937; 
Leppänen, Vaasa-lehti 13.8.1937.

26. KKuA ICc 1—2 kunnallisltk. 1908—
18.

Poliisit ja muu virkakunta
27. KHiA Lindforsin jäämistö; Leppänen 

KK 8.4.1937.
28. KHiA kert. S. Emil Risku, Iisakki La- 

tomäki, Jaakko Haapaniemi; Leppä
nen KK 15.4.1937.

29. Leppänen KK 15.4.1937; Aro 1946 s.
19.

30. KHiA haastat!, erit. S. E. Risku; Ka- 
KiA IBa 5 muuttaneet 1903—1910; 
Leppänen 15.4.1937; Aro 1946 s. 19.

31. KKuA ICb 1 kuntakok. 24.11.1889, 
ICa 2 kuntakok. 3.6.1907.

32. Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1965 s. 
554.

33. Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1963 s. 
264—265.

34. Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1963 s. 
351.

35. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.6.1894, FII 
19:1 järjestyssääntö, Ca 3 kuntakok.
17.9.1917.

36. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.5.1895 — 
ICa 3 17.9.1917, Cc2 kunnallishall. 
10.8.1916.

Rikollisuus ja "tapainturmelus”
37. Ylikangas 1976 s. 32—39.
38. Huttunen 1958 s. 126—127, 137, 167— 

173.
39. KKiA IF 1—2 syntyneet ja kuolleet 

1825—1898; Ylikangas 1976 s. 31, 381.
40. Ylikangas 1976 s. 217, 219, 378.
41. KKiA IF 1—2; Ylikangas 1976 s. 381.
42. KKiA IF 1—3 syntyneet ja kuolleet 

1809—1917.
43. Ylikangas 1974 s. 213—215.
44. KKiA HCd 1 rovastintark. 1825—1847.
45. KKiA IHc 1—3 rikosl. 1826—1917, 

IlCd 1852 piispantark., IF 1—3 kuol
leet 1809—1917.

46. KKiA IICa 1 kappelikok. 11.9.1842; 
KKuA ICb 1 kuntakok. 23.12.1878; 
Uudistettu Kylän Asetus 1805; KHiA 
kert. Arvo Kulmala s. 1902.

47. KKiA IIFf 1 kuulutus 17.7.1870.
48. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 16.1.1882, 

ICb 1 kuntakok. 11.8.1884.
49. KKuA ICc 2 kunnallisltk. 1910—18, 

ICa 2 kuntakok. erit. 23.7.1917,
17.9.1917.

SOTAVÄKI
Krimin sodan aika

1. KeKOa 4 IK 22.9.1809 f. 313; KKiA II 
Ca 1 kirkonkok. 29.7.1810.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 30.9.1866; 
Alanen 1980 s. 138.

3. Alanen 1980 s. 138—142; Aro, Vaasa- 
lehti 15/1929.

4. Alanen 1980 s. 138—142; Alanen 1953 
s. 655—659.

5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 13.3.1859, ICa 
12 rippik. 1860—1866; Alanen 1980 s. 
143—144.

Kaartilaiset ja Turkin sota
6. Jaakola 1969 s. 8; Aspin elämän vai

heita tutkineen Leo Loukon tiedonan
to.

7. Jaakola 1971 s. 2—3.
8. KHiA Axel Lindforsin palvelutodistus.
9. Lindfors 1883 s. 1—9.

10. Lindfors 1883 s. 13.
11. Lindfors 1883 s. 15—16.
12. KHiA Lindforsin muistiinpanot; Lind

fors 1883 s. 17—22, 25, 30—35; Alanen 
1980 s. 147.

13. Lindfors 1883, Kauhajoen Museoyhdis
tys ry:n v. 1975 kirjan näköispainok
seen laatima tekijän esittely.

Vanha väki
14. Vanhat asiakirjat kertovat KK 50/ 

1984.
15. KHiA haastattelut, kertoja Jaakko Ro- 

tola.
16. KHiA haastat!, kert. Iivari Kivelä ja 

Aarne Palonkoski; Kojonen 1963 s. 
778—780; Alanen 1980 s. 147—150.

Vuoden 1901 asevelvollisuuslaki
17. Alanen 1980 s. 160—161.
18. KHiA haastat!, kert. Samuel Kivikko; 

Parmanen 1936 s. 445—446.
19. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.1.1902, 

28.4.1902; KHiA haastat!, kert. Iisak
ki Latomäki; Parmanen 1937 s. 488— 
490.

20. KHiA haastat!, kert. Samuel Kivikko, 
Iivari Kivelä, Emil Rintamaa ja Iisakki 
Latomäki; KKuA ICa 2 kuntakok.
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4.3.1902; Parmanen 1936 s. 531.
21. KKuA ICa 2 kuntakok. 2.3.1903,

29.2.1904, 6.3.1905.

KRUUNUNVEROT
1. Myllyntaus 1980 s. 358—361; Jutikkala 

1958 s. 381, 387.
2. VA Senaatin kamarikonttorin A EM 10 

Tilastoja viljelyalasta, kylvöstä ja kar
jasta s. 199; Gebhard Taulu 3. 1913 s. 
188; Jutikkala 1958 s. 387—389.

3. KHiA Ikkelän talon paperit.
4. KHiA Kasari-Aron talon paperit.
5. KKiA IICa 1 kappelikok. 7.6.1829, 

1.7.1832, 12.2.1860, 5.10.1862, 16.7.1865, 
29.1.1866 ja 18.3.1866.

KUNNALLISHALLINTO
PITÄJÄNKOKOUS

1. KKiA IICa 1 pitäjänkok. 27.1.1822 kap
pelikok., mm. 28.1.1861, 22.5.1861 ja
11.12.1864 IlCd 1 rovastintark. 1825 
IICh 1 pitäjänkok. 19.7.1867; Alanen 
1953 s. 535—536.

2. KKiA IICa 1 kappelikok. 15.10.1865, 
IIEc 1 maaherran päätös 20.4.1824; 
Alanen 1953 s. 537.

3. KKiA IICa 1 kappelikok. 24.9.1826,
15.10.1865 ja kirkonkok. 11.9.1882 ja
9.6.1884.

KUNNALLINEN ITSEHALLINTO
Kunnallisen itsehallinnon synty

1. KKiA IICa 1 kappelikok. 15.10.1865.
2. Alanen 1953 s. 576—577.
3. KKiA IICa 1 kappelikok. 19.7.1867.
4. KKiA IICh 1 kappelikok. 22.9.1867.
5. KKuA Cb 1 kuntakok. 15.1.1868,

10.5.1868, 27.9.1868.
Kuntakokous

6. KKuA ICb 1 kuntakok. 10.5.1868,
17.4.1871, 11.3.1872, 17.3.1873,
8.12.1873, 30.8.1874.

7. KKuA Cb 1 kuntakok. 17.1.1870,
8.11.1870, 17.4.1871, 16.10.1871,
30.8.1874, 19.4.1880, 28.2.1890, ICa 2 
kuntakok. 23.1.1899.

8. KKuA Cb 1 — ICa 3 kuntakok. 1868— 
1918.

9. KKiA ICa 1 kappelikok. 19.7.1867; 
KKuA ICc 1 kunnallisltk. 15.12.1888, 
ICa 2 kuntakok. 15.1.1900; Kangasnie
mi 1959 s. 4.

10. KKuA IGk 1 äänilista 1891.
11. KKuA IGk 1 äänilista v. 1891—96.
12. KKuA Cb 1 — ICa 2 kuntakok. 1869—

1909, erit. 14.9.1903, 21.12.1903,

28.11.1904; Aro 1946 s. 22—30.
13. KKuA ICa 2 kuntakok. 26.4.1909, 

18.12.1911, 5.2.1912, 16.12.1912; Aro 
1946 s. 34—37.

Kunnanvaltuuston alku
14. KKuA ICa 3 kuntakok. 14.5.1917, ICc 2 

kunnanhall. 2.4.1917, FII 24—26:1 kan- 
sal.kokous 9.4.1917; Mansikkamäki 
1948 s. 6.

15. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917, ICc 2 
kunnanhall. 1.9.1917.

16. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917; Man
sikkamäki 1948 s. 7.

17. KHiA haastatt, kert. Iisakki Latomäki, 
Iivari Kivelä ja Emil Rintamaa.

18. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917, Man
sikkamäki 1948 s. 7.

19. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917,
12.1.1918.

20. Alanen 1953 s. 589; Kojonen 1963 s. 
665.

21. KKuA IlICa 3 vaalit 14.12.1918; KHiA 
haastatt., kert. Emil Rintamaa; Mansik
kamäki 1948 s. 8; Leppänen, KK 
8.1.1934.

22. Kauhajoen Suomalaisen seuran Nais
järjestön pöytäkirjat 25.1.1918, Kauha
joen kok.naisten arkisto.

23. KKuA ICa 3 kuntakok. 30.12.1918.
Lautakunnat
24. KKuA Cb 1 kuntakok. 1868—1894, ICa 

2 kuntakok. 1897—1912, ICa 3 kunta
kok. 1913— 1918.

25. KKuA Cb 1 — ICa 3 kuntakok. erit. 
27.9.68, 11.9.1882, 29.10.1888,
27.9.1909, 29.4.1912, 23.9.1912.

26. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 27.10.1884,
25.7.1885, 13.2.1886, 28.6.1886, 
10.12.1886, 3.7.1887, 8.12.1887,
I. 3.1888, 12.4.1888, 6.9.1888,
10.7.1889, 4.9.1889, 10.10.1890,
16.10.1891, 31.1.1892, 28.3.1892.

27. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 25.6.1883,
26.2.1884.

28. KKuA Ica 2 kuntakok. 6.3.1905,
25.4.1905, 5.2.1906.

29. KKuA ICa 2 kuntakok. 18.9.1899,
II . 6.1900 ja 29.9.1902.

30. KKuA ICa 2 kuntakok. 29.9.1902,
27.9.1909,

31. KKuA ICa 2 kuntakok. 7.6.1909,
9.8.1909, 22.7.1912.

32. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.9.1909.
33. KKuA ICa 2 27.9.1909.
34. KKuA ICa 3 kuntakok. 26.2.1917, FII 

24—26:1 kansal.kok. 9.4.1917.
35. KKuA ICa 3 kuntakok. 14.5.1917, 

18.6.1917.
36. KKuA ICa 3 17.9.1917, 13.5.1918, FII
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24—26:1 elintarvikeltk. 21.4.1919.
37. KKuA ICa 3 kuntakok. 13.5.1918.
Kunnallisverot ja talous
38. KKiA IICa 1 kappelikok. 19.7.1867; 

KKuA ICb 1 kuntakok. mm. 11.2.1878, 
ICc 1 kunnallisltk. mm. 15.12.1888.

39. KHiA Matti Kivisen kok. verot 1878.
40. KHiA Ikkelän talon paperit.
41. KHiA Matti Kivisen kok. Kauhajoen 

erinäiset kunnallismaksot 1870—71 ja 
Ilmajoen pitäjälle menevät maksot 
1870—71.

42. KKuA Cb 1 11.2.1878; ICa 3
13.12.1915; Kertomus Kauhajoen kun- 
nallisasiain hoidosta v. 1901; KHiA Ka
sari-Aron talon paperit.

43. KKuA ICa 2 kuntakok. 11.6.1900.
44. KHiA Matti Kivisen kok. Kauhajoen 

■(vaivaiskassan laskut v. 1869—96, Kau
hajoen kunnankassan Laskut 1889—96, 
kunnalliskertomus v:lta 1901.

45. KKuA Cb 1 kuntakok. 12.10.1885, ICa
2 kuntakok. 14.3.1898, 14.9.1903 ICc 1 
kunnallisltk. 21.2.1875; KHiA Matti Ki
visen kok. Herman Laturin kirje
2.5.1898 Jaakko Yli-Havuselle; Kunnal
liskertomus v:lta 1901.

46. KHiA Matti Kivisen kok. 1859—99.
Kunnallismiehiä
47. KKuA Cb 1 kuntakok. 1868—76; Ka-

HiA Matti Kivisen kok. Kauhajoen 
Raittiuden seuran perustamisptk.
22.4.1878.

48. KKuA ICb 1 kuntakok. erit. 22.9.1867,
27.9.1868, 13.12.1880, 14.11.1881,
20.3.1882 ja 17.4.1882; Eteläpohjalaisia 
elämäkertoja 1965 s. 698.

49. KKuA ICb 1 kuntakok. 1886—88; Lep
päsen kok., Leppäsen kirjoittama elä
mäkerta August Blombergista, käsikir
joitus.

50. KKuA ICb 1 kuntakok. 1876—91; Ete
läpohjalaisia elämäkertoja 1963 s. 
215—217.

51. KKuA ICa 2 kuntakok. 1892—1900; 
Leppänen, KK 29.9.1927; Eteläpohja
laisia elämäkertoja 1963 s. 172.

52. KKuA ICa 2 kuntakok. 1900—1911,
erit. 16.7.1900, 14.7.1902, 20.12 1904,
10.1.1905, 22.1.1906, 19.7.1907,
18.5.1908; Pere 1961 s. 7—9; Eteläpoh
jalaisia elämänkertoja 1965 s. 652— 
654.

53. KKuA ICa 2 kuntakok. 1911—12, ICa 3 
kuntakok. 1913—1918; Eteläpohjalaisia 
elämäkertoja 1963 s. 414—415.

54. KKuA ICb 1 kuntakok. 1868—94.
55. KKuA ICb 1 kuntakok. 1894—97, ICa 2 

kuntakok. 1898—1912, ICa 3 kuntakok.

1913—17; KHiA haastatt, kert. Wäinö 
Yli-Havunen, V. J. Marttila, Iisakki La- 
tomäki, Eteläpohjalaisia elämäkertoja 
1965 s. 868.

56. KKua ICa 2 kuntakok. 1910—1912, 
erit. 23.5.1910, 18.3.1912 ICa 3 kunta
kok. 1913—18; Leppänen, KK 
6.10.1027; Eteläpohjalaisia elämäkerto
ja 1963 s. 246.

57. KKuA ICb 1 kuntakok. 1869—96; 
KHiA Matti Kivisen kok.; Eteläpohja
laisia elämänkertoja 1963 s. 289.

58. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.9.1909,
7.4.1910, ICa 3 kuntakok. 20.9.1915, 
17.9.1917; Eteläpohjalaisia elämäkerto
ja 1963 s. 264—265.

SEURAKUNNAN KEHITYS
KAPPELISTA
KIRKKOHERRAKUNNAKSI

1. Österbladh 1949 s. 584—585; Afhand- 
lingar om Presterliga Tjänstgörningen 
och Aflöningen i Äbo Erke-Stift, 1822 
s. 152—165.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.9.1826.
3. KKiA IIDg 1—2 väkilukutaulut 1840—

50.
4. VMA IKiA mf 424 rov.tark. 1810; 

KKiA Cd 1 piispantark. 23.9.1852; 
IKiA IIG 1:11 ja 12 Senaatin päätös 
13.6.1843.

5. Alanen 1953 s. 486—487.
6. Alanen 1953 s. 770.
7. KKiA IICa 1 kirkonkok. 19.4.1857.
8. KKiA IICa 1 yleinen kappelikok.

15.9.1857.
9. VA Kirkollisasiaintoimituskunta, kirje- 

konseptit Da 49, n:o 266/8.11.1858.
10. KKiA IICa 1 kirkonkok. 9.12.1871.
11. KKiA IICa 2 kirkonkok. 11.9.1882.
12. KKiA IIBf 1 kappalaisen vaali 1887, 

kirkkoherran vaali 1.3.1891, IICa 2 kir
konkok. 9.6.1884, 23.7.1888, 18.1.1892.

KIRKKO
Väliaikaiset jumalanpalvelustilat

1. KKiA IC 2 HSC s. 1—13 § 19, IICa 1 
kirkonkok. 24.4.1810.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 13.3.1812, 
21.2.1813, 31.7.1814.

3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 21.1.1821,
4.6.1827.

Ristipitkiön rakentaminen
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.4.1810; VA 

Senaatin tai.osasto KD 28/200 1810. 
Akti sekä Kauhajoen uuden kirkon 
pohjapiirros ja julkisivu, Salomon 
Köhlströmin suunnitelma.
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5. KKiA III Fd 1 Muinaistieteellisen Toi
mikunnan lausunto 28.10.1953; Kle
metti 1936 s. 68—69.

6. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.4.1810.
7. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.10.1811.
8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.10.1811, 

21.2.1813, IIEc 1 senaatin tai.osaston 
päätös 27.4.1816, kuulutus 26.1.1817.

9. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.10.1811.
10. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.1.1812.
11. KKiA IICa 1 kirkonkok. 13.3.1812, 

IIEc 1 Frosterus de Carnallille
11.2.1812, de Carnallin kirje Kauhajo
elle 19.2.1812.

12. KKiA IIEc 1 Frosterus de Carnallille 
4.11.1814 ja de Carnall Frosterukselle
21.11.1814, IICa 1 kirkonkok.
23.10.1814.

13. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.10.1814.
14. KKiA IICa 1 kirkonkok. 31.5.1818 ja

9.8.1818.
15. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.6.1818.
16. KKiA IICa 1 kirkonkok. 27.9.1818,

18.10.1818, 7.3.1819 ja 19.3.1819.
17. KKiA IICa 1 27.9.1818, 20.5.1819 ja

25.6.1820.
18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 13.8.1820.
19. KKiA IIIFd 1 tarkastuspöytäk.

5.9.1820.
20. KKiA IICa 1 kirkonkok. 8.10.1820.
21. Klemetti 1936 s. 68—69.
22. KKiA IICa 1 kirkonkok. 21.1.1821,

8.4.1821. 19.8.1821 ja 9.9.1821.
23. KKiA IICa 1 kirkonkok. 10.3.1822.

Kirkon korjaukset, sisustus ja irtaimisto
24. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.11.1822,

23.10.1825, 19.1.1834, 25.1.1852 ja
27.6.1852.

25. KKiA IICa 1 kirkonkok. 18.7.1824,
7.6.1827, 9.9.1832 ja 29.3.1835.

26. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.12.1851,
12.12.1852, 25.5.1855, 17.8.1856,
24.5.1857.

27. KKiA IICa 1 kirkonkok. 2.5.1858,
22.5.1859, 24.2.1861, 22.5.1861,
8.9.1861, 23.5.1862, IICh 1 inventaario
19.3.1865.

28. KKiA IICa 2 kirkonkok. 19.4.1880 ja
25.6.1880.

29. KKiA IICa 1 kirkonkok. 8.9.1861, IICa
2 26.5.1873, 17.3.1873, 16.10.1873,
26.4.1875, IIEf 1 kuulutus 25.12.1872;
KKuA ICb 1 kuntakok. 11.3.1872,
30.8.1874.

30. KKiA IICa 2 kirkonkok. 15.1.1894,
21.5.1894, HCd 1 rovastinkär. 24.—
25.9.1891.

31. KKiA IICa 2 kirkonkok. 19.9.1898,
IlCb 1 korjausvaliok. 4.5.1894.

32. KKiA IIEc 1 Senaatin päätös
13.11.1903.

33. KKiA IICa 3 kirkonkok. 20.3.1899,
11.11.1901, 9.12.1901, 16.6.1902,
29.12.1902, 21.9.1903.

34. KKiA IICa 3 kirkonkok. 9.3.1913.
35. KKiA IIIFd 1 Muinaistiet, toimik. lau

sunto 28.10.1953.

HAUTAUSMAAT JA KIRKON 
YMPÄRISTÖ
Vanhan hautausmaan laajennus

1. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.4.1810.
2. KKiA IIEc 1 senaatin päätös 26.1.1817, 

IICa 1 kirkonkok. 18.7.1824.
3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.10.1825, 

8.10.1826.
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 16.11.1828.
5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 6.11.1831.
6. KKiA IIEc 1 senaatin päätös 

12.9.1834, IICa 1 29.3.1835.
7. KKiA IICa 1 kirkonkok. 31.7.1814,

7.6.1829, 9.9.1832.
8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 5.1.1823, 

4.10.1863, 19.11.1865, 8.12.1873.
Vuorenmäen hautausmaa

9. KKiA IICa 2 kirkonkok. 29.10.1888,
6.5.1889, 3.6.1889.

10. KKiA IICa 2 kirkonkok. 22.7.1889, IIEa 1 
tuomiokapitulin päätös 16.1.1890, IIIFc 
1 hautausmaan perustamiskok. 1888.

11. KKiA IICa 2 kirkonkok. 17.2.1890,
12.12.1892, IIEa 1 senaatin päätös
14.10.1892.

12. KKiA IICa 2 kirkonkok. 13.11.1893,
11.3.1894, 16.12.1895.

Talvihauta
13. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.6.1829,

27.12.1829.
14. KKiA IICa 2 kirkonkok. 13.9.1875,

11.7.1881.
Kirkkotallit
15. KKiA IICa 1 kirkonkok. 27.6.1852; 

KKuA ICb 1 kuntakok. 12.9.1881,
19.9.1882.

16. KKiA IICa 4 kirkonkok. 8.4.1924.

PAPPILAT JA LUKKARIN PUUSTELLI 
Kappalaisen pappila

1. KKiA IC 2 HSC s. 1—13 § 9, IICa 1 
kirkonkok. 24.4.1810.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.1.1812,
21.2.1813, 20.3.1814.

3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.10.1814.
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 10.11.1822, 

15.12.1822, 2.11.1823, 16.5.1824, 
26.9.1824.
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5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 2.9.1838, 
9.9.1838, 24.5.1857, 5.10.1862.

6. KKuA ICb 1 kuntakok. 18.11.1872,
26.5.1873.

7. VA Senaatin kamarikonttorin arkisto. 
Tilastotietoja viljelyalasta, sadosta ja 
karjasta 1881 Em 9—10 s. 192, 195, 
197, 201, Em 18—19 s. 221, 241.

8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 25.5.1855,
19.4.1857, kuvernöörin päätös
27.7.1857, IICa 2 kirkonkok. 6.12.1874.

Lukkarin puustelli
9. KKiA IICa 1 kirkonkok. 24.4.1810, 

15.12.1816.
10. KKiA IICa 1 kirkonkok. 9.12.1860, 

11.12.1864.
11. KKiA IICa 1 kirkonkok. 30.9.1866, 

20.5.1867, 1.12.1867, IIEf 1 kuulutus
6.3.1873, IlCd 1 rovastintark. 1.— 
4.8.1897.

12. KKiA IICh 1 virkatalotoimik. 1924.

Äijälä — kirkkoherran virkatalo
13. KKiA IICa 2 kirkonkok. 11.9.1882.
14. KKiA IICa 2 kirkonkok. 28.9.1884,

20.10.1884.
15. KKiA IICa 2 kirkonkok. 13.4.1885,

13.6.1885, 21.4.1886, IIEc 1 senaatin 
päätös 20.10.1884.

16. KKiA IICa 2 kirkonkok. 4.7.1886,
28.4.1887, 27.2.1888, 28.4.1890, IIEc 1 
senaatin päätös 8.5.1886.

17. KKiA IICa 2 kirkonkok. 13.5.1888,
27.5.1888, 18.1.1892, IIIHa 1 virkatalot
8.12.1891.

18. KKiA IICa 2 kirkonkok. 12.5.1893,
16.4.1895, 19.9.1898, IIEc 1 senaatin 
päätös 27.3.1897 ja 25.1.1916.

19. KKiA IIEa 1 tuomiokapitulin päätös 
26.6.1923.

Eno — kappalaisen virkatalo
20. KKiA IAa rippikirjat 6—13, 1815— 

1880.
21. KKiA IICa 2 kirkonkok. 11.9.1882; 

Vainiola, Kauhajoen Joulu 1976 s. 4.
22. KKiA IICa 2 kuntakok. 20.10.1884.
23. KKiA IICa 2 kirkonkok. 21.4.1886,

6.12.1886, IIEc 1 senaatin päätös
8.5.1886,

24. KKiA IICa 2 kirkonkok. 27.2.1888, 
IIEa 1 tuomiokapitulin päätös 
28.6.1923; Vainiola 1976 s. 4.

25. KKiA IIEa 1 tuomiokapituli 28.6.1923, 
IIIJc 12 tiluskartat 1905, 1907; Vai
niola 1976 s. 4—5.

26. KKiA IIIHa 1 virkatalon vuokrasop. 
1912— 13 ja 12.9.1917; Vainiola 1976 s. 
5—6.

PAPIT
Papinvaalit

1. KKiA IIBf 1 vaalit 1812—1892.
2. KKiA IIBf 1 papin vaali 16.9.1877.
3. KKiA IIBf 1 kappalaisen vaali 1887.
4. KKiA IIBf 1 vaalit 1.3.1891.
5. KKiA IIBf 1 vaalit 17.7.1892.
6. KKiA IIBf 1 vaalit 26.12.1835.
7. KKiA IIBf 1 vaalit 17.2.1839,

9.10.1842.
8. KKiA IIBf 1 vaalit 19.9.1852—

17.7.1892.

Kirkkoherra Edvard Lybeck
9. KKiA IICa 2 kirkonkok. 13.5.1882, Ca

3 11.11.1901, IIBf 1 vaalit 1887,
1.3.1891; Leppäsen kok., Edvard Ly- 
beckin kirje v:lta 1912 Leppäselle.

10. KHiA haastat!, kert. mm. Jussi Rinne 
ja Jaakko Keski-Keturi; Leppänen, 
Vaasa-lehti 29.2.1936.

11. Suomen Pappissäädyn pöytäkirja val
tiopäiviltä 1905—06 I—II, Helsinki 
1907 s. 941; KHiA haastat!, kert. Ii
sakki Latomäki, Eelis Panula, Samuel 
Kivikko; Parmanen 1936 s. 445—446.

Kappalaiset
12. KKiA IC 2 HSC s. 1—13 § 9, IIBf 1 

vaalit 1812, IICa 1 kirkonkok.
24.7.1821, 29.2.1824, 16.12.1827.

13. KKiA IC 2 HSC s. 1—13, § 9, IICa 1 
kirkonkok. 24.7.1821; Leppänen, 
Vaasa-lehti 39/1936.

14. KKiA IC 2 HSC s. 1—13 § 9, IIBf 1 
vaalit 26.12.1835; Leppänen, Vaasa- 
lehti 39/1936.

15. KKiA IC 2 HSC s. 1—13 § 9, IIBf 1 
vaalit 17.2.1839.

16. Leppäsen kok. Hovioikeuden päätös
15.—16. maaliskuuta 1852; KaKiA IC 
2 HSC s. 1—13 § 9.

17. KKiA IAa 11—12 rippik. 1850—70; 
Leppänen, Vaasa-lehti 39/1936.

18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 19.4.1857,
16.1.1859, 2.12.1860; Leppänen, KK 
5.10.1939; Tamminen, KK 11.8.1976.

19. KKiA IAa 12 rippik. 1860—70, IIBf 1 
vaalit 13.3.1864, IICa 1 kirkonkok.
30.9.1866, 22.9.1867; Leppäsen kok. 
Karl Ottelinin kirje 15.7.1921 Leppä
selle.

20. Leppäsen kok. F. H. Hällforsin elämä
kertatiedot, käsikirjoitus.

21. KKuA ICb 1 kuntakok. 11.3.1872,
17.3.1873, 30.8.1874; Leppänen, Vaasa- 
lehti 29.2.1936.

22. KKiA IAa rippikirjat 1711—181, IIBf 1 
vaalit 16.9.1877, IlCd 1 rovastintark.
26.—27.9.1882.
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23. KKiA IIBf 1 vaalit 18.9.1887, 1.3.1891.
24. Leppäsen kok., Hilma Menon kirjoitta

mat elämäkertatiedot Leppäselle 
27.5.1927.

25. KHiA haastatt., kert. Jussi Rinne, Mat
ti Kotkaniemi, V. J. Marttila, Samuel 
Kivikko; Isoon lusikan pitäjä 1975 s. 
62—65.

Apulaispapit
26. KKiA IAa 5—18 rippikirjat 1810— 

1900, IICa 1—3 kirkonkok. 1810— 
1900.

Pappien palkkaus
27. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.12.1810, 

25.5.1855; KeKOa 6 IK 22.10.1811 f. 
760—768v § 171—181.

28. KKiA IICa 1 kirkonkok. 3.7.1831.
29. VA Afhandlingar om Presterliga Tjänst- 

görningen och Aflöningen i Abo Erke- 
Stift, 1822 s. 158—163.

30. KKiA IICa 2 kirkonkok. 9.6.1884 ja
23.7.1888.

31. KKiA IIEc 1 Senaatin päätös 
28.9.1892; Alanen 1953 s. 809—811.

32. KKiA IICa 3 kirkonkok. 2.12.1907, 
18.1.1909, IICh 1 vuokratoimik.
19.12.1908.

33. KKiA IIEc 1 valtioneuvoston päätös 
31.7.1924.

LUKKARIT JA KANTTORIT
1. KKiA IICa 1 kirkonkok. 13.1.1811, 

12.9.1819 ja kirkkoneuvosto 2.6.1822.
2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 23.2.1823.
3. Leppänen, Ilkka-lehti 11.8.1927.
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.7.1832, HCd 

1 rovastintark. 1825 ja 1836; Leppä
nen, Ilkka-lehti 11.8.1927.

5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 25.5.1855,
9.12.1860, 4.7.1869.

6. KKiA IICa 1 kirkonkok. 4.7.1869; Lep
pänen, Ilkka-lehti 11.8.1927.

7. KKiA IICa 2 kirkonkok. 26.4.1875; 
KKuA ICb kuntakok. 11.3.1872, 
30.8.1874; Aro 1946 s. 11—12, 19.

8. Leppänen, Ilkka-lehti 11.8.1927; 
KKuA ICb 1 kunnallislautak. 1882— 
1891.

9. Leppäsen kok. E. J. Valdemanin kirje 
Leppäselle 28.5.1912.

10. KKiA IIEa 1 vaalit 5.9.1915, 15.2.1917.
11. Leppäsen kok., Mirja Koiviston kirje 

Leppäselle 11.3.1926.

TOIMIHENKILÖT
Kirkonisännät

1. KKiA IICa 1 kirkonkok. 14.9.1817,
31.5.1818.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 18.7.1824,
14.8.1825, 8.10.1826, 27.5.1827,
4.6.1827, 1.7.1827.

3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 25.5.1855; 
KHiA Panula, Kauhajoen kirjasto 100 
v., käsikirjoitus.

4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 5.7.1868 ja
12.5.1893.

5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 17.7.1893 ja
10.5.1898, Cb 1 4.5.1894 ja 3.5.1906; 
KHiA haastatt., kert. S. Emil Risku.

6. KKiA IICa 3 kirkonkok. 30.10.1905, 
Ch 1 kirkkoneuvosto 11.7.1943.

Vähtärit, väkkärit ja suntiot
7. KKiA IlCd 1 rovastinkär. 7.6.1825 § 

45, IICa 1 kirkonkok. 19.1.1834 ja
24.5.1857.

8. KKiA IICa 2 kirkonkok. 2.1.1878,
4.11.1878, 15.1.1894; KKuA ICb 1 kun
takok. 26.11.1888, 29.10.1889.

9. KKiA HCb 1 kirkkoneuvosto 9.9.1907.
10. KKiA IICa 3 kirkonkok. 9.9.1907, HCb

1 kirkkoneuvosto 9.9.1907, 11.6.1911, 
18.4.1915 ja 1917.

HALLINTO JA TALOUS 
Kirkonkokous ja kirkkoneuvosto

1. KKiA IICa 1 kirkonkok. erit. 1809— 
20.

2. KKuA ICb 1 kuntakok. 2.4.1872.
3. KKiA IICa 1—3 kirkonkok. 1809—80 

erit. kappelikok. 19.4.1857; KKuA ICb 
1 kuntakok. 2.4.1872.

4. KKiA IICa 1 kirkkoneuvosto 4.2.1810, 
IIEa 1 tuomiokapitulin ptk. 29.7.1812.

5. KKiA IICa 1 kirkkoneuvosto
8.10.1826, IlCd 1 rovastintark.
7.6.1825.

6. KKiA IlCd 1 piispantark. 23.9.1852, 
IIG 1 kinkerit 1855.

7. KKiA IICa 1 kirkkoneuvosto 
14.9.1817, IICa 2 kirkonkok. 7.8.1870, 
HCb 1 kirkkoneuvosto erit. 4.5.1894 ja
20.3.1899, IlCd 1 piispantark. 20.—
22.9.1899,

8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 10.4.1853, II
Ca 2 kirkonkok. 7.8.1870 ja 16.4.1895.

9. KKiA IlCd 1 rovastinkäräjät 7.6.1825
§ 46, IICa 1 erit. kirkonkok. 1.1.1812,
20.3.1814, 14.9.1817, 12.9.1819,
11.9.1848.

10. KKiA Cg 1 kinkeriptk. 1855—, IICa 1 
kirkonkok. 10.4.1853, IlCd 1 piispan- 
ja rovastintark. 1825—1899; KKuA 
ICb 1 kuntakok. esim. 24.11.1879; Af
handlingar om Presterliga tjenstgör- 
ningen och Aflöningen i Äbo Erke- 
Stift, 1822, s. 152—165.

11. KKiA IlCd 1 piispan- ja rovastintark.
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1825— 1923; VMA IKiA mf 424 rovas- 
tintark. 1810.

Talous
12. KKiA IlCd 1 rov.tark.ptk. 1836, IICa 1 

kirkonkok. 27.5.1827 ja 4.6.1827.
13. KKiA IIIGI 1:3 kirkonkassakirja 

1830—1925.
14. KKiA IIIGI 1:3 ja 3:3, 4:3, 6:3, tilikir

jat 1830—1925, IlCd 1 piispantark.
20.—22.9.1899, IICa 2 kirkonkok.
20.10.1884, 6.12.1886, IIEc 1 senaatin 
päätös 8.5.1886.

15. KKiA IIIGI 1:3 tilit 1917.
16. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.3.1824 ja 

18.7.1824, IIIHc 1 vakuutukset
23.2.1826.

17. KKiA IICa 1—2 kirkonkok. 22.5.1861, 
11.7.1881 ja 19.9.1887, IlCd 1 rovastin- 
tark. 26.—27.9.1882.

18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 21.1.1866,
18.2.1866, 21.5.1866, IIEc 1 senaatin 
päätös 1907 ja 1910.

KIRKOLLINEN ELÄMÄ
Kirkossa ja kirkon vierustalla

1. KKiA IICh 1 kirkonkok. 28.12.1820, II
Ca 1 pitäjänkok. 27.1.1822 ja 2.2.1823.

2. KHiA haastatt., kert. Arvo Lusa.
3. KKiA IlCd 1 rovastintark. 22.9.1847, II

Ca 1 kappelikok. 1.12.1867; KKuA ICb 
1 kuntakok. 11.6.1877.

4. KKiA IlCd 1 piispantark. 23.9.1852,
rovastintark. 21.—23.8.1836, 24.—
25.9.1891 ja 1.—4.8.1897.

5. KKiA IICa 1—2 kirkonkok. 20.10.1816 
ja 15.5.1882, IlCd 1 piispan- ja rovas
tintark., erit. 21.—23.8.1836, 22.9.1847,
23.9.1852, 1873.

6. KeKOA 4 IK 2.9.1809 § f. 348v.
7. KKiA IICa 1 ripitetyt 1822, IHc 1 ripi- 

tetyt 1831—46, 1864—1937, IlCd 1 piis
pan- ja rovastintark. 1825, 1836, 1847, 
1852.

8. KKiA IlCd 1 rovastintark. 4.8.1897.
9. KKiA IIDe 1 tilastot 1912—17, Ilcd 1 

piispantark. 20.—22.9.1899.
10. KKiA IIHb 1 ripitettyjen luettelot 

1864—1937, IIIGI 1:3 kirkonkassan ti
lit 1830—1925.

Hengelliset liikkeet
11. Palletvuori 1961 s. 13—17.
12. Takala 1929 s. 236—237, 394, 1933 s. 

517—520, 1937 s. 228, 232—233, 385, 
404.

13. Leppäsen kok. J.H. Siltasen omaelämä
kerta, kirje Johannes Leppäselle, päi
väämätön.

14. Takala 1937 s. 233—, 383; Fonselius

1970 s. 2—3.
15. Tamminen, KK 11.8.1976.
16. KKiA HCd 1 rovastintarkastus 26.—

27.9.1882.
17. KKiA HCd rovastintark 1.—4.8.1897, 

HCb 1 kirkkoneuvosto 21.4.1901.
Kirkollisen elämän murros
18. KKiA IlCd 1 rovastintark. 1.—4.8.1897, 

piispantark. 18.—20.8.1923, IIDe 1 ti
lastoja seurakunnasta 1912—1920.

19. KKiA IIDe 1 tilastot 1912—20, IlCd 1 
piispantark. 18.—20.8.1923, IHb 1 ripi
tettyjen luettelo 1864—1937.

YHTEISEN VASTUUN KANTAMINEN
KÖYHÄT JA KÖYHÄINHOITO
Kirkollinen köyhäinhoito

1. KKiA IICa 1 kirkonkok. 12.12.1852,
10.4.1853, 28.5.1854.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 31.5.1818,
27.12.1818, 19.3.1820.

3. KKiA IIEc 1 3.11.1814, 10.1.1815.
4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 8.10.1820.
5. KKiA ICa 1 kirkonkok. 1818—1843.
6. KKiA HCd 1 rovastintark. 21.— 

23.8.1836.
7. KKiA IICa 1 kirkonkok. 9.9.1817, 

27.6.1819, 9.1.1820.
8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.8.1831, 

6.11.1831, 4.12.1831, 9.9.1832.

Köyhäinhoidon vähittäinen uudistaminen
9. Kojonen 1963 s. 474—475.

10. KKiA IICa 1 kirkonkok. 10.4.1853, 
8.7.1856.

11. KKiA IICa 1 kappelikok. 5.10.1856.
12. KKiA IICa 1 kappelikok. 24.5.1857 ja 

myöh.
13. KKiA IICa 1 kirkonkok. 15.2.1857.
14. KKiA IICa 1 kirkonkok. 3.10.1858, 

11.9.1859, 25.3.1860.
15. KKiA IICh 1 kappelikok. 22.9.1867.
Nälkävuodet 1867—1868
16. KKiA IICa 1 kappelikok. 11.8.1867; 

Alanen 1953 s. 141—151.
17. KKiA IICh 1 pitäjänkok. 19.7.1867.
18. KKiA IICa 1 kirkonkok. 8.9.1867,

6.10.1867.
19. Turjansalo 1972 s. 18; Harja (nimim. 

J.E.H.), KK 10.7.1936.
20. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.3.1868; KK 

28.6.1967; Turjansalo 1972 s. 18; Lep
päsen kok. C. W. von Schantzin kirje 
Leppäselle 22.5.1919.

21. Pere, KK 28.6.1967; Turjansalo 1972 s.
19.

22. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1.12.1867; Pe
re, KK 28.6.1967; Poimintoja maanvil-
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jelijä Heikki Toivakan kirjoittamasta 
Aapeli Toivakan elämäkerrasta, 1963 s.
19.

23. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 18.5.1869, 
ICb 1 kuntakok. 22.11.1868.

24. Leppäsen kok. C. W. von Schantzin kir
je Leppäselle 22.5.1919.

25. Turjansalo 1972 s. 18.
26. KKiA IF 1 haudatut 1868; Leppäsen 

kok., C. W. von Schantzin kirje 
22.5.1919; Turjansalo 1972 s. 19.

Kunnallisesta köyhäinhoidosta 
sosiaalihuoltoon
27. KKuA ICb 1 kuntakok. 27.9.1868.
28. KKuA ICb 1 kuntakok. 5.4.1869, 

27.4.1869, 21.3.1870, 8.12.1873, 
26.4.1877, ICc 1 kunnallisltk. 21.2.1875.

29. KKuA ICb 1 kuntakok. 8.11.1870.
30. KKuA IICc 1 kunnallisltk. 27.12.1879.
31. Helsingius 1903.
32. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 2.5.1891, Cb 

1 kuntakok. 3.12.1894.
33. KKuA ICb 1 kuntakok. 23.9.1895.
34. KKuA ICa 2 kuntakok. 14.12.1896, ICc 

1 kunnallisltk. 2.5.1891.
35. KKuA ICa 2 kuntakok. 14.12.1896.
36. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.12.1901,

29.9.1902, 22.12.1902, 20.4.1903,
29.6.1903, 3.8.1903, 14.9.1903,
28.9.1903, 21.12.1903.

37. KKuA ICb 1 kuntakok. 29.7.1878,
15.9.1879, 23.11.1880, ICc 1 kunnallis
ltk.

LÄÄKINTÄ- JA TERVEYDENHUOLTO
Seurakunnan huolenpito sairaista

1. KKiA IIEc 1 29.3.1823, 13.2.1825; 
Liakka 1934 s. 293—294.

2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 1830, 1857— 
59.

3. IKiA IIBb 1 HDP Ilmola; KKiA IICa 2 
kirkonkok. 2.1.1878; Alanen 1953 s. 
69—71.

4. KKiA IICa 1 kirkonkok. 7.8.1831, 
6.11.1831.

5. KKiA IICa 1 kirkonkok. 27.6.1852,
2.3.1862, 6.2.1865. IICa 3 kirkonkok. 
29.11.1914; KKuA ICb 1 kuntakok.
3.12.1894. ICa 2 kuntakok. 25.2.1895.

Apteekki
6. KKuA ICb 1 kuntakok. 27.1.1879, 

7.3.1881, 19.2.1882.
7. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.7.1889,

29.4.1892, 9.4.1901.
8. KKuA ICa 2 kuntakok. 5.2.1906,

9.10.1911, 5.2.1912.
Kunnanlääkäri ja sairaanhoito

9. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.7.1889,

25.8.1889.
10. KKuA ICa 2 kuntakok. 25.10.1897, 

14.3.1898, 19.3.1900.
11. KKuA ICa 2 kuntakok. 13.11.1899,

30.7.1900, 28.1.1901, 3.2.1904,
27.4.1908; Paimen 1933.

12. KKuA ICa 2 kuntakok. 3.6.1901,
29.2.1904, 23.4.1906, 22.12.1906, 
13.11.1912; Paimen, 1933.

13. KKuA ICb 1 kuntakok. 21.11.1881, 
19.12.1881, 26.9.1892, ICa 2 kuntakok.
26.6.1907, 15.6.1908, 20.12.1909, 
7.5.1913 ja 9.8.1915.

"Rupulinistutuksista” terveydenhuoltoon
14. KKuA ICc 1 kunnallisltk. 14.7.1872.
15. KKiA IIDg 3 kuolleet 1881—1882;

IKiA IIBb 1 HDP Ilmola; KKuA ICc 1 
kunnallisltk. 14.7.1872, 26.11.1882,
29.10.1889.

16. KKuA ICa 2 kuntakok. 9.5.1904.
17. KKuA ICa 2 kuntakok. 17.8.1896, 

22.2.1897, 10.4.1899, 9.5.1904,
10.1.1905, 21.12.1902, 22.2.1911, 
5.2.1912.

18. KHiA Toivakan talon A, Kauhajoen 
kunnan terveydenhoitosäännöt 1894.

19. KKuA ICa kuntakok. 14.12.1896,
28.12.1911, 5.2.1912.

Eläinlääkäri
20. KKuA ICb 1 kuntakok. 21.5.1874.
21. KKuA ICb 2 kuntakok. 25.10.1897, 

27.2.1899 ja 10.4.1899.
22. KKuA ICa 2 kuntakok. 25.4.1905 ja

25.9.1911.
23. KKuA IFIV 5 kuntakok. 20.11.1916.

PALOSUOJELU
Paloapu

1. Alanen 1953 s. 549—551.
2. Alanen 1953 s. 552.

Palovakuutus
3. KKiA IIIHc 1 Vakuutukset 23.2.1826; 

Koskinen 1981 s. 7.
4. Koskinen 1981 s. 7; Alanen 1953 s. 553.
5. KKiA IICa 1 kappelikok. 31.1.1859, 

28.1.1861; Alanen 1953 s. 553.
6. Alanen 1953 s. 553.
7. KKiA IICa 1 kappelikok. 22.5.1861, 

11.12.1864, 19.11.1865 ja 26.5.1867.
8. KKuA CC 1 kunnallisltk. 13.12.1869.
9. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.1.1871.

10. KKuA ICb 1 kuntakok. 21.4.1878.
11. KKuA ICb 1 kuntakok. 9.8.1880, 

18.10.1880, 19.4.1881; Koskinen 1981 s.
12 .

12. Koskinen 1981 s. 12—13.
13. KKuA ICa 2 kuntakok. 22.12.1902,

14.9.1903, 18.1.1904.
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14. Koskinen 1981 s. 29—30.
15. KKuA ICa 2 kuntakok. 2.2.1909, 

4.7.1910; Koskinen 1981 s. 32—33.

KOULUT JA
KULTTUURIHARRASTUKSET
KIRKOLLINEN KANSANOPETUS
Lukkarinkoulu ja rippikoulu

1. KKiA HCd 1 rovastintark. 1825, 1836 
ja 1847.

2. KKiA IlCd 1 rovastintark. 1825, piis- 
pantark. 1852, IICa 1 kirkonkok.
15.10.1826.

3. KKiA IlCd 1 piispantark. 9.—
10.9.1873 ja 20.—22.9.1899, rovastin
tark. 26.—27.9.1882, 24.—25.9.1891,
1.—4.8.1897.

Kinkerit
4. KKiA IlCd 1 rovastintark. 1825, 1836 

ja 1847, IlCg 1 lukukinkerit 1855— 
1884.

5. KKiA IlCg 1 lukukinkeriptk. 1857.
6. KKiA IlCd 1 piispantark. 20.— 

22.9.1899, IIDe 1 tilastotietoja srk:sta 
1912—17.

7. KKiA IlCd 1 piispantark. 17.— 
19.9.1852 ja 20.—22.9.1899, 18.— 
20.8.1923 rovastintark. 1.—4.8.1897, 
IlCg 1 kinkeriptk. 1855—1884, IIDe 1 
tilastotietoja srk:sta 1912—17; KHiA 
haastatt., kert. Fiina Väliharju s. 1884.

Kiertokoulu ja sunnuntaikoulut
8. KKiA IICa 1 kirkonkok. 10.4.1853.
9. KKiA IICa 1 vaivaishoitohall.

14.12.1853, 28.12.1853, 10.6.1854 ja
kirkonkok. 22.5.1859.

10. KKiA IICa 1 kirkonkok. 22.5.1859 ja
2.3.1862.

11. KKiA IICa 2 kirkonkok. 24.11.1873.
12. KKiA IICa 2 kirkonkok. 14.10.1883.
13. KKuA ICb 1 kuntakok. 17.12.1883, 

20.7.1885; KaKiA IICa 2 kirkonkok. 
27.7.1890.

14. KKiA IICa 2 kirkonkok. 18.8.1890.
15. KKiA IICh 1 9.10.1898, HCb 1 kirkko

neuvosto 20.3.1899, IICa 3 kirkonkok. 
10.4.1899 ja HCb 1 kirkonkok.
28.9.1908.

16. KKiA IF 3 kuolleet 1908; KHiA haas
tatt., kert. Arvo Kulmala.

17. KHiA haastatt., kert. Arvo Kulmala; 
Mikkola 1949 s. 99, 106; Nurmela 1982 
s. 20.

18. KKiA IlCd 1 rovastintark. 22.— 
23.9.1847 ja piispantark. 17.— 
27.9.1852.

19. KKiA IICa 2 kirkonkok. 16.1.1882; 
KKuA ICb 1 kuntakok. 17.4.1882.

20. KKiA IICa 2 kirkkoneuvosto 
18.5.1891.

Luku- ja kirjoitustaito
21. KKiA IlCd 1 piispantark. 17.— 

27.9.1852.
22. KKiA IlCg 1 kinkeriptk. 1868, 1878 ja 

1884.
KANSAKOULU

1. Nurmela 1982.
2. KKiA ICa 1 kirkonkok. 19.4.1857 ja

15.9.1857.
3. KKiA IICa 1 kirkonkok. 22.5.1859; 

Nurmela 1982 s. 22—23.
4. KKuA ICb 1 kuntakok. 18.11.1872,

21.5.1874, 21.1.1879 ja 13.12.1880.
5. KKuA ICb 1 kuntakok. 13.12.1880; 

Nurmela 1982 s. 26—28.
6. KKuA ICb 1 kuntakok. 14.11.1881.
7. KKuA ICb 1 kuntakok. 17.4.1882, 

17.2.1883; Nurmela 1982 s. 32—33.
8. Aro, Vaasa-lehti n:o 15/1929. Muistiin

panot ovat alun perin Antero Lauru- 
sen.

9. Nurmela 1982 s. 34—35, 39—46, 55— 
65.

KIRJASTO
1. Nurmela 1982 s. 20.
2. KKiA IICa 1 kirkonkok. 2.11.1860; 

KKuA ICb 1 kuntakok. 23.11.1874 ja 
15.9.1879; Nurmela 1982 s. 20—21.

3. KKuA ICb 1 kuntakok. 12.5.1891,
28.11.1892, 16.1.1893, ICa 2 kuntakok. 
25.11.1895 ja 17.8.1896; KHiA Panula, 
1951 s. 11; Nurmela 1982 s. 89.

4. KKuA ICa 2 kuntakok. 22.12.1906,
28.2.1907, 2.2.1909; KHiA Panula 1951 
s. 12; Nurmela 1982 s. 91—92.

OPPIKOULUSIVISTYS
Vaasan koululaiset

1. LSW n:o 2174; Pohjalaisen Osakunnan 
nimikirja V. 1957 s. 226.

2. LSW n:o 2433; Pohjal. Osak. nimik. 
VI, 1962 s. 37.

3. LSW s. 167, 175 ja 178; Pohjal. Osak. 
nimik. VI, 1962 s. 105; Ättertavlor för 
de pä Finlands riddarhus inskrifna ät- 
terna VI, av Tor Carpelan, 1965 s. 958.

4. Vaasan lukio, 1963 s. 13. 19, n:o 538; 
Pohjal. Osak. nimik. VI, 1962 s. 399.

5. Vaasan Suomalainen lyseo 1930 s. 39— 
40.

6. Vaasan Suomalainen lyseo 1930 s. 289.
7. KHiA haastatt., kert. V. J. Marttila s. 

1900; Vaasan Suomalainen lyseo, 1930 
s. 315.
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8. Vaasan Suomalainen lyseo 1930 s. 332, 
333.

9. Vaasan Suomalainen lyseo 1930 s. 329, 
334—335, 351, 379, 384, 405, 454, 473 
ja 487.

10. Vaasan Suomalainen lyseo 1930 s. 434, 
445 ja 500.

11. KHiA haastatt. kert. Arvo Kulmala s. 
1902; Hämeenlinnan normaalilyseo ja 
lyseo 1873—1948, 1950 s. 81.

Kristiinan yhteiskoulu
12. Kristiinan yhteislyseo 1906—1956, 

1956 s. 6.
13. Aro 1946 s. 28 ja 37.
14. Kristiinan yhteislyseo 1956 s. 47; Suo

men jääkärien elämäkerrasto 1975, 
1975 s. 548.

15. Kristiinan yhteislyseo 1956 s. 10—16, 
49—57.

Seminaarit
16. Jyväskylän seminaari 1863—1937, 

1937 s. 410, 598, 727 ja 771; Rauman 
seminaari 1896—1946, 1947 s. 198 ja 
327; Etelä-Pohjalaisia elämäkertoja 
1965 s. 804.

VAPAAT KULTTUURIHARRASTUKSET
Musiikki

1. VA Buxh. E 65 § 251.
2. KKiA IAa rippikirjat 1866—94, IHc 1 

rikosluettelo 1826—84; Kauhajoen 
nuottikirja I, 1977 s. 1—2, 10—11; 
Eräs kyläoikeuden päätös, Kotiseutu
lehti 15.3.1913 s. 55—54.

3. Kauhajoen nuottikirja I. 1977 s. 2, 
9—16.

4. KHiA haastatt., kert. S. Emil Risku; 
Vainiola 1970 s. 18—21; Kauhajoen 
nuottikirja I, s. 24.

5. Kauhajoen nuottikirja I, 1977 s. 2, sa
ma II, 1978 s. 2.

6. KHiA haastatt., kert. Aatos Rinta-Kos
ki; Emil Mansikkamäki 1948 s. 16.

7. Aro 1946 s. 12, 17, 27, 37—38; Marttila 
1961 s. 22.

8. KHiA haastatt., kert. Eelis Panula s. 
1892; Aro 1946 s. 19; Kauhajoen nuot
tikirja I, 1977 s. 15.

Näyttämö- ja kuvataide
9. Aro 1946 s. 27 ja 31; Porkkala 1950 s. 

15; Mansikkamäki 1948 s. 4—5.
10. KHiA haastatt., kert. Eelis Panula; Ka

nanoja 1981 s. 28—29.
11. KHiA haastatt., kert. Iivari Kivelä.
12. Kakkori 1980 s. 5.
13. KHiA haastatt., kert. Hilda Kivikko; 

Piuhola, Kinolehti n:o 1/1979 s. 18—
19.

14. Jaakola 1971 s. 2—3; Jaakola 1977 ja 
1982.

AATTEIDEN AIKAKAUSI
EDISTYSSEURAT
Nuorisoseurat

1. Koko luku: Aro 1946 s. 10—41, ellei 
toisin mainita.

2. Leppäsen kok., Kauhajoen Nuorisoseu
ran Säännöt, Vaasa 1895 I §.

3. KHiA haastatt., kert. Thyra Hirvonen 
ja hänen hallussaan olevat yksityiskir
jeet; Aro 1946 s. 14.

4. Sillanpää 1980 s. 29.
Raittiusseurat

5. KHiA Matti Kivisen kok. Kauhajoen 
Raittiuden seuran perustamiskokouk
sen ptk. 23.4.1878; KKuA Ca 2 kunta- 
kok. 1.4.1878.

6. KKuA Ca 2 kuntakok. 29.4.1878.
7. Leppäsen kok. Antero Laurusen muis

tiinpanot raittiusseurasta, päiväämä
tön.

8. Harja KK 1.11.1949; liite Kauhajoki 
raittiiksi; Suupohjan Kaiku, Kauha
joen numero 70 A 29.6.1912.

9. KHiA haastatt., kert. Nikolai Latva- 
Pukkila; Harja KK 41/1.11.1949, mt. 
liite.

10. Suupohjan Kaiku 70 A/29.6.1912; Poi
mintoja Kauhajoen Raittiusyhdistys 
Taisto IV:n 30-vuotistaipaleelta v. 
1.1.1901—1.1.1931, KK 21.1.1931; Har
ja KK 41/1.11.1949, mt. liite.

11. KHiA haastatt., kert. Edla Honkaranta 
mt. KK 4/21.1.1931.

Urheiluseurat
12. Porkkala 1950 s. 9— 14.
13. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.9.1917; 

Porkkala 1950 s. 15—17.

POLIITTINEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Säätyvallan ajan mielipiteet

1. KKuA ICb 1 1.4.1878; Alanen 1953 s. 
665—671.

2. KKuA 2 29.9.1900 kuntakok.
3. KKiA II Dg 2—3 väkilukutaulut 

1870—1900.
Työväenyhdistykset

4. KHiA haastatt., erit. Iivari Kivelä, Ii
sakki Latomäki, Samuel Kivikko, Jus
si Rinne, Matti Kotkaniemi; Mansikka- 
mäki 1948 s. 4—5; Eteläpohjalaisia 
elämäkertoja 1965 s.61.

5. KHiA haastatt., kert. erit. Iisakki La
tomäki, Iivari Kivelä, Juho Hautala; 
Mansikkamäki 1948 s. 4—6; Suomen
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Sosialidemokraattinen puolue, puo- 
luetilasto v. 1906—1912; Eteläpohja
laisia elämäkertoja 1965 s. 614.

6. Suomen Sosialidemokr. puolue, puo- 
luetilastot v. 1906—1912.

7. KHiA haastatt., kert. erit. V. J. Martti
la, Iisakki Latomäki, Emil Rintamaa, 
Nikolai Latva-Pukkila.

8. KHiA haastatt., erit. Jussi Rinne, Ii
sakki Latomäki. Iivari Kivelä, Samuel 
Kivikko.

9. KHiA haastatt., erit. Juho Hautala, Ii
sakki Latomäki, Iivari Hautakorpi, Ii
vari Kivelä; Mansikkamäki 1948; Suo
men Sosialidemokraattinen puolue, 
puoluetilastot 1906—16.

10. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän työväen
yhdistyksen ptk. 3.6.1917; Suomen 
Sosialidemokraattinen puolue, puo
luetilastot 1916—1919; KHiA haas
tatt., kert. Iivari Kivelä; Mansikkamä
ki 1948 s. 6 ja 9.

11. TA Päntäneen työväenyhdistyksen pe
rustamisasiakirja; KHiA haastatt., 
kert. Emil Rintamaa ja Jaakko Keski- 
Keturi; Mansikkamäki 1948 s. 9.

12. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
1.5.1917 ja 6.5.1917.

13. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
6.5.1917, 17.5.1917, 15.7.1917,
22.7.1917 ja 7.8.1917.

14. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
23.9.1917, 21.10.1917, 31.10.1917,
9.12.1917,

15. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
23.9.1917,

16. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
31.10.1917, 14.11.1917, 9.12.1917,
15.12.1917, Perä-Hyypän ty:n jäsenlu
ettelo 1917.

17. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
13.1.1918, 12.1.1919; KHiA haastatt., 
kert. Iida Varpela.

18. TA 362.2 (471) Perä-Hyypän ty:n ptk.
3.6.1917, 31.10.1917.

19. Muurimäki 1972 s. 33—34.

Porvarilliset puolueet
20. Kauhajoen Suomalaisen seuran pe- 

rustamispöytäkirjat 24.5.1906, Kos
ken haaraosaston ptk. 15.12.1907 ja
28.3.1909, Aarne Palonkosken hallus
sa; Palonkoski, Kauhajoen Kansallis- 
seuran historiikki, käsikirj.; KHiA 
haastatt., kert. V. J. Marttila, Nikolai 
Latva-Pukkila, Eelis Panula.

21. Suomalaisen seuran Naisjärjestön ptk. 
1907— 19.

22. KHiA haastatt., erit. Eelis Panula; 
Suomal. seuran ja naisjärjestön ptk:t;

Aro 1946 s. 23—24; Parmanen 1937 s. 
488—493; Pirilä 1986 s. 47.

23. Kun Ilkka virallisesti "Maalaisliitto- 
laistui” , Ilkka 15.8.1936; Pirilä 1986 s.
21 .

24. Keskustan ja maaseudun arkisto, Maa
laisliiton arkisto E.c. 3.2, Maalaisliiton 
Päntäneen osaston perustamispöytäkir- 
jan 2.6.1918 jälj. ja puoluejaoston kor
tisto; KHiA haastatt., erit. Iisakki La
tomäki; Kun Ilkka virallisesti ”Maa- 
laisliittolaistui” Ilkka-lehti 15.8.1936; 
Pirilä 1986 s. 50—57, 68.

Eduskuntavaalit
25. KHiA haastatt., erit. Iivari Kivelä, Sa- 

meli Mansikkamäki, Jaakko Keski- 
Keturi, Emil Rintamaa, Iisakki Lato- 
mäki, V. J. Marttila, Nikolai Latva- 
Pukkila.

26. Heikki Ketolan tiedot isoisästään; Suo
men kansanedustajat 1907—1982, 1982 
s. 507.

27. KHiA haastatt., erit. Nikolai Latva- 
Pukkila, Iisakki Latomäki; Eteläpohja
laisia elämäkertoja 1965 s.

KAUHAJOKELAISET SUOMEA
ITSENÄISTÄMÄSSÄ
SORTOVUODET
Helmikuun manifestista marraskuun
manifestiin

1. KHiA haastatt., kert. mm. S. E. Risku, 
Jaakko Haapaniemi, Jussi Rinne, Iisak
ki Latomäki, Iivari Kivelä, Samuel Ki
vikko ja Eelis Panula: KKuA ICa 2 
kuntakok. 28.4.1902; Leppänen KK 
15.4.1937; Parmanen 1937 s. 488—489.

2. VA Suuri adressi 20, Kauhajoki; Kojo
nen 1963 s. 785; Leppänen KK 
15.4.1937.

3. Parmanen 1936 s. 115.
4. KKuA ICa 2 kuntakok. 27.1.1902, 

28.4.1902; Parmanen 1936 s. 445—446.
5. Parmanen 1936 s. 425. Parmanen 1937 

s. 488.
6. Leppänen KK 16.4.1937; Aro 1946 s.

25.
7. Parmanen 1937 s. 488—493.
8. KKuA ICa 2 kuntakok. 2.3.1903,

29.2.1904, 6.3.1905; KHiA haastatt., S. 
E. Risku; Aro 1946 s. 22.

9. KHiA haastatt., kert., erit. Eelis Panu
la, S. Emil Risku, Samuel Kivikko, Ii
vari Kivelä, Jaakko Keski-Keturi.

10. KHiA haastatt., kert. Jaakko Keski- 
Keturi; Aro 1946 s. 27.

Voima-liitto
11. Alanen 1980 s. 166.

51 —  Kauhajoen historia 801



12. Leppäsen kok. Kaksi Voima-liiton kes
kushallinnon lentolehtistä helmi—maa
liskuulta 1906. Alanen 1980 s. 171; 
Aro 1946 s. 26: Porkkala 1950 s. 10.

13. KHiA haastatt., kert. S. Emil Risku; 
Aro 1946 s. 26—27.

14. KHiA haastatt.. kert. S. Emil Risku. 
Jaakko Keski-Keturi; Alanen 1980 s. 
166—169.

15. Alanen 1980 s. 170—171.
16. Aro 1946 s. 26, 31.
Kauhajoen taistelun muistomerkki
17. Alanen 1980 s. 154—157.
18. Aro 1946 s. 29; Leppänen KK 

10.8.1933.
19. KHiA kert. Hiili Wegelius; Leppänen 

KK 10.8.1933; Leppänen, Vaasa-lehti 
13.8.1937; Leppäsen kok. J.F. Marttila, 
Kauhajoen taistelun satavuotispäivänä
10.8.1908, käsikirjoitus.

20. KHiA haast. kert. Jaakko Keski-Ketu
ri.

Kauhajoki ja jääkäriliike
21. Leppäsen kok., Kaarlo Koskimiehen 

kortti ja lentolehtiset; Kalliala 1928 s. 
18— 19; Leppänen (Kauha), Suupohjan 
sanomat n:o 96/1936.

22. Kalliala 1928 s. 20—22; Laurema 1966 
s. 44—53.

23. Laurema 1966 s. 53, 55—58.
24. Eero Heimon kirjallinen tiedonanto 

6.2.1983 sukunsa vaiheista.
25. Leppänen (Kauha), Suupohjan sano

mat 96/1936.
26. KHiA haastatt., kert. erit. Jussi Rinne, 

Eelis Panula; Suomen jääkärien elämä
kerrasto 1975, 1975 s. 548; Alanen 
1980 s. 185.

27. KHiA haastatt., kert. Nikolai Latva- 
Pukkila.

28. KHiA haastatt., kertoja Jussi Rinne.
29. KHiA haastatt., kert. Eelis Panula, V. 

J. Marttila, S. Emil Risku, Matti Valli, 
Otto Toivakka.

30. Laurema 1966 s. 212.
31. KHiA haastatt., erit. Maija Äijö.
32. KHiA haastatt., kert. erit. Iisakki La- 

tomäki, Nikolai Latva-Pukkila, Jussi 
Rinne, S. Emil Risku, Otto Toivakka.

33. Alanen 1980 s. 188—202; Laurema 
1966 s. 216—218.

Maailmansodan varjossa
34. KKuA ICc 2 kunnanhall. 16.9.1914.
35. KHiA haastatt., kert. Eelis Panula; 

Lahtiharju KK 26.1.1972.
36. Lahtiharju KK 26.1.1972.
37. KKuA ICc 2 kunnanhall. 22.5.1916; 

Kauhajoen kokoomuksen naisten ptk. 
1916.

38. KKuA ICc 2 kunnanhall. 22.5.1916 ja 
29.5. 1916, ICa 3 kuntakok. 26.6.1916.

39. KHiA haastatt.. kert. Eelis Panula; 
Alanen 1980 s. 217.

40. KKuA ICc 2 kunnanhall. 7.7.1916 ja
31.7.1916,

41. KKuA ICc 2 kunnanhall. 8.8.1916; Ala
nen 1980 s. 217.

42. KKuA ICa 3 kuntakok. 17.8.1916, ICc 
2 kunnanhall. 14.8.1916; Turja 1974 s.
36.

43. KKuA ICc 2 kunnanhall. 14.8.1916,
30.10.1916, 3.3.1917; KHiA haastatt., 
kert. Iisakki Latomäki, Eelis Panula, 
Jaakko Rotola; Lahtiharju KK 36/ 
15.9.1971 ja 39/ 6.10.1971.

44. KKuA ICa 3 kuntakok. 19.3.1917,
14.5.1917. ICc 2 kunnanhall.
30.10.1916, 15.2.1917, 15.5.1917.

45. KKuA FII 24—26:1 kansalaiskokous 
Hyypän työväentalolla 9.4.1917.

VAPAUSTAISTELU
Vallankumoustehtävät
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Kauhajoen historiaa varten on maisteri Antti Ranta-Knuuttila haastatellut v. 1965—66 
Muistitietotoimikunnan kysymyssarjan perusteella vuosien 1899—1918 oloista ja tapahtumis
ta seuraavia:

Antila o.s. Piipari, Fanni s. 1886, Haapaniemi, Jaakko s. 1886, Harju o.s. Leppimaa, 
Aliina s. 1882, Hautakorpi, Iivari s. 1901, Hautala, Juho s. 1895, Haveri-Heikkilä, Ei
no s. 1899, Honkaranta o.s. Ala-Harja, Edla s. 1886, Järvimäki, Iisakki s. 1900, Kallio- 
Könnö, Aadolf s. 1883, Kalliomäki, Paavo s. 1911, Kasari-Aro, Lempi s. 1899, Keski- 
Heikkilä, Svante s. 1892, Keski-Keturi, Jaakko s. 1894, Keski-Mattila, Jaakko s. 1905, 
Kivelä, Iivari s. 1884, Kivikko, Samuel s. 1893, Korvajärvi, Arvo s. 1896, Kotkaniemi, 
Matti s. 1884, Kotkaniemi o.s. Haapaniemi, Vilhelmiina s. 1887, Kulmala, Arvo s.

813



1902, Latomäki. Iisakki s. 1880, Latvaniemi, Heta-Sofia s. 1888, Latva-Pukkila, Niko
lai s. 1893, Loukko, Matti s. 1894. Mansikkamäki, Sameli s. 1886, Marttila, V. J. s. 
1900. Metsä-Pentilä, Eino s. 1899, Palonkoski, Aarne s. 1918, Panula, Eelis s. 1892, 
Pvhälä. Arvi s. 1895. Ranta-Knuuttila. Anto s. 1892, Rinne, Jussi s. 1895, Rinta-Koski, 
Aatos s. 1903, Rintamaa, Emil s. 1883, Risku, S. Emil s. 1880. Rotola, Jaakko s. 1884, 
Saari. Eino s. 1896, Toivakka, Heikki s. 1897, Toivakka, Otto s. 1891, Valli, Matti s. 
1895. Varpela, Iida s. 1885, Viitamäki, Svante s. 1893, Virtanen, Salomon s. 1869, Väli- 
harju, Fiina s. 1884, Yli-Havunen, Wäinö s. 1903, Äijö, Maria (Maija) s. 1882.

Kaikkien edellä mainittujen haastattelut ovat kirjallisina Kauhajoen Historiatoimikunnan 
kokoelmissa. Lisäksi kirjoittajalle ovat antaneet tietoja:

Heimo Harri, Hirvonen Thyra, Ketola Heikki, Loukko Leo, Lusa Arvo, Peippo Mauno 
ja Viitala Voitto.
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Liitteet

Kauhajoen talojen isännät ja emännät vuoteen 1774

Kauhajoen talojen isäntä- ja emäntäluetteloita laadittaessa on käytetty 
päälähteenä verotusasiakirjoja: maakirjoja, kymmenysluetteloita ja 1630- 
luvulta lähtien henkikirjoja. Tietoja on täydennetty historian kirjoittamis
ta varten järjestelmällisesti läpi käytyjen käräjäpöytäkirjojen tiedoilla. Ne 
ovat monessa tapauksessa olleet ratkaisevana apuna. Maanjako- ja katsel- 
musasiakirjoja on ollut käytettävissä 1680-luvulta lähtien. Monet henkilö
tiedot on tarkistettu Kauhajoen kirkonarkiston rippi- ja historiakirjoista. 
Silti on ollut joskus hyvin vaikeaa selvittää esim. isäntänäolovuodet. Tä
mä johtuu paljolti lähdeaineiston luonteesta: verotusasiakirjat olivat 
veron maksun tositteita, ja saattoivat laahata vuosikausia todellisen tilan
teen perässä. Niissä on aukkoja ja eri luettelot ovat keskenään ristiriitai
sia. Emännät on merkitty veroluetteloihin säännöllisesti vasta 1600-luvun 
lopulta lähtien.

Kunkin talon isäntä- ja emäntäluettelo on laadittu vuoteen 1774 saak
ka. Näin siksi, että isonjaon jälkeen talojen halkominen yleistyi ja talojen 
määrä kasvoi nopeasti. Isäntäluetteloitakin olisi pitänyt laatia paljon 
enemmän. Vuosi 1774 muodostui luonnolliseksi päätekohdaksi, koska ve
rotusasiakirjat puuttuvat vuosilta 1775—1790.

Talot ovat luettelossa 1760—1770-lukujen maakirjan rekisterinumero- 
järjestyksessä. Silloin tällöin nimen perään sulkeisiin merkitty numero 
viittaa edellistä isäntää aikaisempaan isäntään, jonka jälkeläinen on ky
seessä.

KAUHAJOKI

KNUUTTILA 
2/3 mantt. 1608 
1 3/16 mantt. 1769
1 . Knuutti Knuutinpoika 1570—1622
2. Niilo Knuutinpoika

Kaarina (Kaisa) Mikontytär (| 1667)
1623—1653

3. Matti Niilonpoika
Malin Tuomaantytär, 1682—1686

1654—1677

4. Samuel Matinpoika 1678—1681
5. Heikki Heikinpoika Rein, vävy 

Vappu Matin tytär
1686—n. 1707
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6. Matti 1723—1726
7. Juho Heikinpoika Rein, nimismies 

Elisabet Jeremiaantytär Sten
1726—1741

8. Juho Juhonpoika Rein 
Karin Häll

1742—

9. Olof Inberg, vävy, suorituskomissaari 
Maria Rein

1766—

Talo oli jaettuna v:sta 1766, Juho Juhonpoika isännöi toista puolta aina
kin vuoteen 1774, toista puolta isännöi Olof Inberg.

ARO eli
ISO-ARO
2/3 mantt. 1608

1. Martti Sipinpoika 1580—1622
2. Matti Simonpoika, vävy 

asui taloa appensa kanssa
1612—1614

3. Enevald Martinpoika 
asui taloa isänsä kanssa

1617—1619

4. Antti Enevaldinpoika 
Johanna Simontytär, 
isännöi leskenä 1631—32

1623—1630

5. Hannu Yrjönpoika 
Johanna Simontytär, 
tapettiin v. 1644

1633—1645

6. Tuomas Matinpoika
Vaimo Antti Enevaldinpojan tytär
Nirvan isäntä 1644—1651

1646—1649

7. Sipi Antinpoika
Maria Niilontytär Knuuttila

1649—n. 1681

8. Simo Sipinpoika 
Susanna Heikintytär

n. 1686—n. 1707

9. Jaakko Simonpoika 1709—1719
10. Jaakko Niilonpoika, vävy 

Riitta Simontytär
1722—1748

Halkomislupa 1765

ALA-ARO 
5/12 mantt.
11 a. Heikki Jaakonpoika 1749—

Maria Juhontytär

YLI-ARO 
5/12 mantt.
11 b. Antti Jaakonpoika 1765—

1. Kaisa Kaapontytär
2. Maria Yrjöntytär
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H A V U N E N  ent. N y p p e l i
1 /2  m a n tt .  1608

1 . Mikko Matinpoika 1590—1637
2. Tyni Hannunpoika 

Muutti Panulan isännäksi
1638—1647

3. Sipi Olavinpoika 
Osti talon 1647 
Leski isännöi 1652—59

1648—1659

4. Matti Tyninpoika (2) 
Maria Hannuntytär

1660—1702

5. Matti Matinpoika 
Anna Tuomaantytär

1703—1709

6. Valentin Matinpoika 
Valpuri Matintytär

1710—1738

7. Martti Valentininpoika 
Kaisa Tuomaantytär

1739—

KOSKI
1/3 mantt. 1608
1/2 mantt. 1723
1 . Erkki Tuomaanpoika 

Talo ajoittain autiona
1580—n. 1608

2. Matti Erkinpoika 1608—1651
3. Matti Matinpoika 1652—n. 1669
4. Tuomas Matinpoika 

Augda Klemetintytär n. 1681 
Valpuri Matintytär n. 1686—

n. 1675—n. 1699

5. Erkki Tuomaanpoika 
Riitta

n. 1703—1717

6. Tuomas Erkinpoika 
Maria Iisakintytär Krekola

n. 1723—1743

Halkomislupa 20.10.1747

YLI-KOSKI 
7/24 mantt. 1769
7 a. Erkki Yrjönpoika, vävy 1744—

Marketta Tuomaantytär

ALA-KOSKI 
1/4 mantt. 1769
7 b. Taavetti Tuomaanpoika 1748__1766

Maria Tuomaantytär
8 b. Kaappo Taavetinpoika 1767—

Maria Yrjöntytär 
Isännöi koko taloa 1794
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Y R J Ä N Ä I N E N
1/3  m a n tt .  1608

1 . Jaakko Klemetinpoika 1580—1591
2. Yrjö Simonpoika 1592—1645
3. Sipi Yrjönpoika 

kuoli 1663
1646—1654

4. Pertti Sipinpoika
Riitta Tuomaantytär, asui taloa

1663—1670

isännän veljen Reko Sipinpojan kanssa 1670—74
5. Jaakko Pertinpoika 

Maria Matintytär
1675—1677

6. Taavetti Tyninpoika, vävy
Panulan isännän Tyni Hannunpojan poika
Marketta Sipintytär (3.)

1678—n. 1685

7. Marketta Sipintytär, leski 1686—1689
8. Yrjö Matinpoika, vävy 

Susanna Taavetintytär
1690—1694

9. Heikki Taavetinpoika (6.) 
Valpuri

1695—1713

10. Antti Heikinpoika 
Susanna Matintytär

1719—1742

Halkomislupa 19.10.1759

YLI-YRJÄNÄINEN 
5/24 mantt. 1769
11a Antti Antinpoika 

Marketta Martintytär
1743—

ALA-YRJÄNÄINEN 
5/24 mantt. 1769
11b Jaakko Antinpoika 

Helena Antintvtär
1760—

PUKKILA 
1/2 mantt. 1608
1 . Tuomas Martinpoika 

kuoli 1646—50
1608—1642

2. Kalle Tuomaanpoika
Edellisen isännän poikapuolen poika
Kerttu Nisiuksentytär

1642—1676

3. Matti Kallenpoika 
Valpuri Pertintytär

1676—1701

4. Esa Matinpoika 
Riitta Niilontytär s. 1672

1701—1717
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1722—17485. Matti Esanpoika s. 1701
Maria Jaakontytär s. 5.2.1700

Halkomislupa 18.10.1750

ALA-PUKKILA 
5/16 mantt. 1769
6a Mikko Erkinpoika, vävy 1749—

Maria Matintytär Pukkila

YLI-PUKKILA 
5/16 mantt. v. 1769
6b Matti Heikinpoika, vävy 1751—

Marketta Matintytär Pukkila

PANULA 
1/2 mantt. 1608
1 . Erkki Pekanpoika 1580—1585
2. Tuomas Mikonpoika 1586—1591
3. Panu Erkinpoika 1592—1622
4. Prusi Panunpoika 1623—n. 1634
5. Luukas Prusinpoika 

Muutti Kyynyn isännäksi 1645
n. 1634—1645

6. Tyni Hannunpoika
Havusen isäntä, osti talon 1645

1646—1662

7. Antti Tyninpoika 1663—1684
8. Antti Antinpoika 

Liisa Niilontytär
1685—1702

9. Matti Antinpoika 
Valpuri Heikintytär

1703—1736

10. Yrjö Yrjönpoika Kurikasta 
Liisa Pekantytär Panula

1737—1760

Halkomislupa 14.2.1763

ALA-PANULA 
1/3 mantt. 1769
11a Antti Yrjönpoika 1761—

Maria Jaakontytär

YLI-PANULA 
1/3 mantt. 1769

1765—11b Kaappo Yrjönpoika 
Liisa Eliaksentytär
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FILPPULA 
1/2 mantt. 1608 
3/4 mantt. 1769
1 . Vilppu Simonpoika 1608—1627
2. Heikki Vilpunpoika 

Karkotettiin maasta v. 1644
1631—1644

3. Niilo Knuutinpoika Knuuttila 
Osti talon 1646, vaimo Kaisa

1646—1653

4. Jaakko Niilonpoika 
Maria Tynintytär Panula

1653—1699

5. Tyni Jaakonpoika 
Liisa

1700—1710

6. Matti Tyninpoika
Elisabet Reontytär Palonkylän Mattilasta 
isännöi 1715—1718

1711—1715

7. Tuomas Laurinpoika 
Elisabeth Reontyttären 2. mies

1719—1725

8. Antti Matinpoika (6.)
Maria Olavintytär, isännöi vävynsä 
Tuomaan kanssa 1749—50

1726—1748

9. Matti Antinpoika 
Sabina Varnberg

1751—1766

Talo jaettiin v. 1756, mutta yhdistettiin jälleen v. 1760. Toista puoliskoa 
asui Matti Antinpojan lanko Jaakko v. 1757—1760.
10. Mikko Antinpoika 1767—

Maria Heikintytär

IKKELÄ 
1/3 mantt. 1608

1. Martti Martinpoika
Aron talon poika, uudistila 
vuodesta 1599

2. Hannu Martinpoika
3. Aukusti Hannunpoika 

Nilla Tynintytär Panulasta
4. Sipi Aukustinpoika 

Agda Pertintytär
Asui taloa isänsä kanssa.
Omistus riidanalainen v. 1700—1702

5. Kaappo Jaakonpoika, vävy 
alk. Iso-Kurikka
Susanna Juhontytär, Aukusti Hannunpojan 
vanhimman pojan tytär. Leskeksi jäätyään 
Susanna asui taloa 2. miehensä 
Antti Juhonpojan kanssa

1602—1631

1632—1659
1660—1685

1686—1699

1702—1713

— 1722
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6. Martti Tuomaanpoika, vävy 1723—1746
Susanna Kaapontytär, isännöi 
leskenä 1742—46

Halkomislupa 5.10.1763

YLI-IKKELÄ 
7/24 mantt. 1769
7a Heikki Martinpoika 1747—

Marketta Matintytär

ALA-IKKELÄ 
7/24 mantt. 1769
7b Kalle Martinpoika 1765—

Susanna Jaakontytär

KORHONEN 
1/4 mantt. 1608

1. Pekka Yrjönpoika Savolainen 
Uudisraivaaja vuodesta 1569—72

1587—1591

2. Yrjö Pekanpoika Savolainen 1592—1601
3. Pertti Antinpoika 1612—1616

Erkki Martinpoika Könönen 1617—1619
Pertti Antinpoika 1620—1624
Paavo Paavonpoika Korhonen 
Talo suurissa vaikeuksissa.

1624

4. Matti Paavonpoika 
Muutti Seppäseen 
2. Marketta Yrjöntytär

1625—1668

5. Lauri Matinpoika 
Lastika Matintytär

1669—1701

6. Tuomas Laurinpoika 
Liisa Matintytär

1702—1723

7. Matti Tuomaanpoika 
Liisa Simontytär

1724—1736

Halkomislupa 13.9.1748

YLI-KORHONEN 
1/4 mantt. 1769
8a Heikki Matinpoika 

Maria Simontytär
1737—1761

9a Jaakko Heikinpoika 1762—

ALA-KORHONEN 
1/4 mantt. 1769
8b Martti Matinpoika 1749—1763

Anna Antintytär
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9a Jaakko Eskonpoika, vävy 1764—
Riitta Martintytär

HEIKKILÄ ent. Siloinen 
1/3 mantt. 1608
1 . Antti Simonpoika 1575—1590
2. Prusi Heikinpoika 1591—1602

Kaarina-leski 1603—1604
3. Antti Siloinen 

Joutui sotilaaksi
1608—1622

4. Heikki Sipinpoika 
Antti Siloisen yhtiömies 
muutti Enoon v. 1639

1617—1638

5. Klemetti Heikinpoika 
Marketta Matintytär

1639—1677

6. Matti Klemetinpoika 1678—1699
Susanna Antintvtär, isännöi leskenä 
poikansa Reon kanssa. n. 1700—1706

7. Reko Matinpoika
Susanna Yrjöntytär, isännöi leskenä

1707—n.1710

8. Erkki Martinpoika Peurala 
Susanna Yrjänäntyttären 2. mies

1713—1734

9. Juho Reonpoika (7.)
1. Valpuri Matintytär Kurikasta
2. Maria Simontytär

1735—1756

Halkomislupa 25.11.1756

YLI-HEIKKILÄ 
7/24 mantt. 1769
10a Matti Juhonpoika 

Liisa Antintytär
1757—

ALA-HEIKKILÄ 
7/24 mantt. 1769
10b Yrjö Juhonpoika 

Valpuri Yrjöntytär
1757—

KOKKO
1/3 mantt. 1608
1 . Panu Erkinpoika 1585—1590
2. Pentti Erkinpoika 

Rigissa
1591—1607

3. Rigissa-leski 1608—1622
4. Yrjö Pentinpoika 

Viljeli jo Rigissan aikana
1623—1654
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5. Erkki Yrjönpoika 
Valpuri Matintytär

1655—1675

6. Antti Erkinpoika 
Liisa Sipintytär

1676—1699

7. Matti Antinpoika
1. Valpuri Heikintytär (kuoli 1697)
2. Riitta Matintytär

1700—1732

8. Jaakko Matinpoika 
Riitta Matintytär

Halkomislupa 1.12.1758

YLI-KOKKO
7/24 mantt. 1769

1733—1751

9a Matti Jaakonpoika 
Maria Erkintytär

ALA-KOKKO 
7/24 mantt. 1769

1752—

9b Jaakko Jaakonpoika 
Maria Matintytär

KAUHAJÄRVI 
1/4 mantt. 1688

1759—

1. Tuomas Juhonpoika
Talo autioitui ja v. 1694 siihen sai 
asumisluvan ilmeisesti Tuomaan veli 
Erkki Juhonpoika. V. 1699—1706 asuk
kaina olivat Jaakko Matinpoika ja Tuomas 
Juhonpoika, joka vuodesta 1707 alkaen 
isännöi taloa.
1. Susanna
2. Valpuri Martintytär
Antti Sipinpoika, yhtiömies 1724—30

1682—1733

2. Matti Antinpoika 
Valpuri

1734—1757

3 a Mikko Matinpoika 
Liisa Jaakontytär

Halkomislupa 22.11.1765

1758—

3b Iisakki Matinpoika 
Maria Kallentytär

Halottu Kauhajärvi yhdistettiin uudelleen.

1767—
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KIVILUOMA
1/4 mantt. verolle 1687
1/6 mantt. 1769

1. Matti Matinpoika 1672—1707
Kurikan Nenättömästä
Augda Heikintytär

2. Tuomas Reonpoika Kiviluoma 1708—1730
Muutti Panttiin 1718, mutta
viljeli Kiviluomaa vuoteen 1722

3. Antti Niilonpoika 1731—1740
Osti talon v. 1730, mutta viljeli sitä jo
vuodesta 1723 lähtien 
Maria Tuomaantytär

4. Jaakko Antinpoika 1741—1770
Kristiina Heikintytär

5. Mikko Heikinpoika, vävy 1771—
Maria Antintytär (3)

NUMMIJÄRVI
eli Majaniemi, sitten FRANTTI 
1/4 mantt. 1677 
1/4 mantt. 1762
1. Frans Erkinpoika 1677—1678

Viljeli uudistilaa v. 1672—77
veljensä Yrjön kanssa
Omistuksia oli myös Simo Antinpojalla
Maria

2. Niilo Klemetinpoika, vävy 1679—1702
Maria Fransintytär, viljeli leskenä
v. 1699—1702

3. Tuomas Niilonpoika 1703—1735
Maria Matintytär

4. Erkki Tuomaanpoika 1736—1744
Riitta Tuomaantytär, leskenä 1743—1744

5. Juho Antinpoika 1745—1748
Riitta Tuomaantyttären 2. mies

6. Mikko Matinpoika 1749—
Tuomas Niilonpojan (3) sisaren
pojanpoika. Alaikäisyyden aikana
taloa isännöi Mikon isä Matti Esanpoika
Pukkila 1749—1757.
Valpuri Martintytär
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LAURUNEN 
1/3 mantt. 1608 
1/3 mantt. 1769
1. Lauri Tapaninpoika 1575—1601
2. Matti Laurinpoika
3. Lauri Tuomaanpoika 

Lucia
1608—1622

4. Simo Matinpoika 1623—1653
5. Panu Simonpoika 

Kaisa Tuomaantytär
1654—1685

6. Matti Panunpoika 
Riitta Tanelintytär

1686—1698

7. Kalle Niilonpoika 
Anna

1699—1702

8. Heikki Matinpoika (6.) 
Sotilaaksi v. 1709

1703—1707

9. Taavetti Matinpoika Laurunen
1. Susanna Pietarintytär
2. Liisa Jaakontytär

1708—1719

10. Antti Matinpoika Laurunen 1719—1722
11. Taaveti Matinpoika Laurunen

Lunasti talon uudelleen
Muutti Kurikan Kylmäjyrään 1725

1723—1725

12. Antti Yrjönpoika 
Marketta Jaakontytär

1726—1739

13. Jaakko Antinpoika 
Maria Matintytär

1740—

MATTILA eli VÄHÄ-ARO 
1/4 mantt. 1608 
7/16 mantt. 1769

1. Matti Martinpoika 1585—1624
2. Jaakko Matinpoika

Viljeli tilaa isänsä kanssa vuoteen 1634
1624—1661

3. Yrjö Heikinpoika 1662—1669
4. Lauri Yrjönpoika 

Johanna Sipintytär
1670—1701

5. Heikki Laurinpoika 
Marketta Heikintytär

1702—1734

6. Antti Heikinpoika 
Maria Antitytär

1735—1771

7. Juho Antinpoika 
Maria Juhontytär

1772—
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MARTTILA eli SEPPÄ 
1/4 mantt. 1699 
1/2 mantt. 1769
1 . Martti Pentinpoika 

Valpuri
1690—1702

2. Hannu Martinpoika 
Seppä

1703—1707

3. Simo Martinpoika
Osti talon Hannulta, joka jäi taloon
itselliseksi.
1. Maria
2. Agneta Simontytär Aro

1708—1719

4. Jaakko Simonpoika Aro 
Agneta Simontyttären veli

1719—1722

5. Hannu Simonpoika (3) 
Alaikäisyyden vuoksi taloa 
asui Jaakko Simonpoika Aro

1722—1726

6. Jaakko Simonpoika ent. Aro 
Osti perintöoikeuden v. 1726 
Marketta Matintytär

1727—1738

7. Juho Jaakonpoika
1. Helena Mikontytär
2. Anna Martin tytär

1739—

ÄIJÖ
1/4 mantt. 1686
9/16 mantt. 1769
1 . Nisius Antinpoika 

Riitta Pertintytär
1675—1701

2. Jaakko Nisiuksenpoika 
Marketta Ikkelä

1702—1723

3. Erkki Jaakonpoika 
Marketta Heikintytär

1724—1744

4. Juho Erkinpoika 
Maria Juhontytär

1745—

KALA eli KALALAHTI 
1/4 mantt. 1686 
3/8 mantt. 1769

1. Markus Hannunpoika 
Satulaseppä Miedosta

1672—1685

2. Reko Markuksenpoika 
Johanna Yrjöntytär (?)

1686—1692

3. Matti Pentinpoika 1693—1698
4. Jaakko Simonpoika 

Maria Simontytär
1699—1722
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5. Jaakko Jaakonpoika 
Maria Juhontytär

1723—1741

6. Matti Jaakonpoika, vävy
1. Maria Jaakontytär
2. Anna Simontytär

1742—1768

7. Kalle Matinpoika 
Susanna Juhontytär

IKKELÄJÄRVI 
1/4 mantt. 1707 
1/3 mantt. 1774

1769—

1. Sakari Tuomaanpoika 
Johanna Sipintytär

1686—1700

2. Reko Sakarinpoika 1701—1713
3. Jaakko Reonpoika

Muutti Lapväärtiin ja holhooja myi talon 
v. 1723

—1723

4. Juho Matinpoika
1. Valpuri Tuomaantytär
2. Anna

1723—46

5. Martti Juhonpoika 
Anna Jaakontytär

1747—1761

6. Erkki Erkinpoika, vävy 
Riitta Martintytär

1762—

KAURA
1/4 mantt. 1672
1/3 mantt. 1675
1. Erkki Hannunpoika 

Liisa Heikintytär
1666—1678

2. Juho Aukustinpoika Ikkelä 
Susanna Klemetintytär

1679—1697

3. Tuomas Mikonpoika 
Seinäjoen Jouppilasta

1698—1711

4. Jaakko Antinpoika Nisula 
Lampuotina v. 1734—36

1712—1736

Talo muutettiin Ilmajoen komppanian vänrikin puustelliksi v. 1733, min
kä jälkeen Kaura oli pitkiä aikoja lampuotien hallussa.

NUMMIKOSKI I eli NUMMIJOKI, myös Hienola 
1/4 mantt. 1686 
1/4 mantt. 1769
Kauhajoella oli 1680-luvulta alkaen kaksi Nummikosken taloa, joista van
hemman nimi muutettiin 1830-luvulla Nummijoeksi.
1. Reko Sipinpoika, uudisasukas 1672—1675
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2. Mikko Matinpoika 1676
Regina Heikintytär

3. Tuomas Mikonpoika 1699
1. Liisa
2. Kerttu
Talo autiona 1714—1721

4. Simo Matinpoika 1722-
Agneta Mikontytär

5. Esko Matinpoika 1727-
Edellisen isännän veli
Riitta Jaakontytär

6. Jeremias Eskonpoika 1755-
Kaisa Eliaksentytär

TEE VAHAINEN 
1/4 mantt. 1678 
1/6 mantt. 1769

1 . Matti Pekanpoika Toivonen, 
uudisraivaaja

1666-

2. Sipi Matinpoika
Agneta Erkintytär
Sipi karkoitettuna talosta 1682—89

1678-

3. Yrjö Sipinpoika 1699-
4. Antti Niilonpoika 

Talo autioitui
1707-

5. Simo Matinpoika ent. Kokko 
Talo autiona vuoteen 1724

1710-

6. Antti Joosepinpoika 
Maria Paavontytär

1725-

7. Jaakko Antinpoika 
1. Maria Jaakontytär

1741-

8. Antti Jaakonpoika
1. Marketta Jaakontytär
2. Maria Antin tytär
3. Riitta Antintytär

1755-

RAUSKA
1/4 mantt. 1608

1 . Paavo Niilonpoika Rauska 1579—
2. Paavo Paavonpoika Rauska 1592—
3. Agneta Rauska n. 1628-
4. Tuomas Heikinpoika 

Talo autiona v. 1643—44
1631—

5. Klemetti Tuomaanpoika 
2. Lastika Yrjöntytär

1655—

6. Reko Klemetinpoika 
Petronella Prusintytär

1670-

1713

1726

1754

1698

1677

1698

1706
1709

1713

1740

1754

1591
1627
1630
1654

1669

1698
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7. Erkki Reonpoika
Joutui sotilaaksi, talo autioksi
1. Marketta
2. Liisa

1699—1708

8. Matti Taavetinpoika 1709—1710
9. Yrjö Matinpoika 

2. Marketta Antintytär
1711—1734

10. Matti Yrjönpoika 
Susanna Yrjöntytär

1735—1751

11 . Juho Erkinpoika Rauskala 
Riitta Yrjöntytär

1752—1767

1/8 mantt. 1769
12 a Tuomas Juhonpoika 

Marketta Taavetintytär
1769—

1/8 mantt. 1769
12 b Pertti Juhonpoika 

Kaisa Jaakontytär
1769—

JUONI
1/4 mantt. 1665 
1/4 mantt. 1769
1. Lauri Laurinpoika Juoni 

Lähti armeijaan v. 1674 
Kerttu Pertintytär

1660—1677

2. Aapeli Arvidinpoika
Ilm. Lauri Laurinpojan yhtiötoveri
1. Riitta Prusintytär
2. Susanna Simontytär

1678—1701

3. Arvi Matinpoika 
Talo autioksi 1711

1702—1710

4. Jaakko Jaakonpoika 
Verolle v. 1721

1712—1725

5. Pekka Jaakonpoika 
Anna Pertintytär

1726—1736

6. Antti Antinpoika
1. Maria Pekantytär
2. Valpuri Yrjöntytär

1737—

NUMMIKOSKI II 
1/4 mantt. verolle 1707 
1/6 mantt. 1769
1. Yrjö Niilonpoika, uudisviljelijä 

Maria
1689—1698

2. Juho Laurinpoika, uudisviljelijä 1699—1700



3. Yrjö Matinpoika 1701—1710
Liisa

4. Tyni Matinpoika 1711—1719
Agneta Mikontytär Nummikoski I 
Autio 1719—1731

5. Matti Eskonpoika 1720—1730
Liisa Yrjöntytär

6. Matti Matinpoika, entinen renki 1731—1761
Liisa Antintytär

7. Iisakki Eliaksenpoika, vävy 1762—
1. Valpuri Matintytär
2. Liisa Martin tytär

PANTTI eli Jorrenmaa 
1/4 mantt. verolle 1686
1. Heikki Tuomaanpoika 1671—1685
2. Sipi Heikinpoika 1686—1717

Liisa Fransintytär 
Antti Sipinpoika viljeli 
isänsä kanssa v. 1707—1717

3. Tuomas Reonpoika, vävy Kiviluomasta 1718—1735
Maria Sipintytär

4. Antti Tuomaanpoika 1736—1750
Valpuri Heikintytär

YLI-PANTTI 
1/8 mantt. 1769
5a Jaakko Antinpoika 1750—

Kaisa Antintytär

ALA-PANTTI 
1/8 mantt. 1769
5b Juho Antinpoika 1769—

Riitta Yrjöntytär

KÖNNÖ, Könönen, Könnilä 
1/4 mantt. verolle 1654 
1/4 mantt. 1769
1. Paavo Mikonpoika, uudisviljelijä 1635—1641

Paavon leski 1642—1648
2. Erkki Paavonpoika 1649—1668
3. Pentti Paavonpoika 1669—1685

Edellisen veli, viljelivät yhdessä 
Kerttu Pertintytär

4. Matti Pentinpoika 1686—1708
Anna Fransintytär
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5. Yrjö Matinpoika Könnö 
Yrjön leski 1711—1712

1709—1712

6. Martti Matinpoika, edellisen veli 
ja yhtiömies
1. Kerttu Heikintytär
2. Valpuri Yrjöntytär

1713—1735

7. Jaakko Martinpoika 
Valpuri Kaapontytär

1736—1746

8. Antti Antinpoika
Valpuri Kaapontyttären 2. mies

1747—1768

9. Matti Jaakonpoika (7) 
Liisa Antintytär

1769—

SEPPÄ eli SEPPÄNEN 
1/4 mantt. 1654 
1/4 mantt. 1762

1. Mikko Erkinpoika, uudisviljelijä 
myös Niilo Erkinpoika, uudisviljelijä

1624—1634

2. Paavo Mikonpoika, uudisviljelijä 
Asui myös Könnöä

1635—1638

3. Yrjö Reonpoika, uudisviljelijä 1639—1648
4. Yrjö Tuomaanpoika

Testamenttasi talonsa Matti Paavonpojalle.
1649—1674

5. Matti Paavonpoika ent. Korhonen 
Yrjö Tuomaanpojan sisarenpoika
1. Kerttu Pertin tytär
2. Marketta Yrjöntytär

1675—1683

6. Niilo Sipinpoika
Marketta Yrjöntyttären 2. mies

1684—1695

7. Tuomas Sipinpoika
Valpuri Taavetintytär Yrjänäinen

1696—1722

8. Juho Tuomaanpoika
1. Susanna Olavin tytär
2. Susanna Heikintytär

1723—1751

9. Jaakko Juhonpoika 
Maria Martintytär

1752—

ENO
1/4 mantt. 1608

1. Nisius Reonpoika, uudisviljelijä 1570—1604
2. Sipi Heikinpoika 1605—1638
3. Heikki Sipinpoika, vävy Heikkilästä 

Kerttu Heikintytär
1639—80

4. Vilppu Heikinpoika 
Maria Juhontytär

1681—1698
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1699— 17025. Heikki Vilpunpoika
Lampuotina vuoteen 1707 
Susanna asui vuoteen 1710

Enosta tehtiin v. 1691 kappalaisen pappila, jota asuivat lampuodit, välillä 
myös papit.

TURJA
1/4 mantt. 1608 
5/8 mantt. 1769

1. Lauri Heikinpoika 1573—1592
2. Yrjö Laurinpoika 1593—1605
3. Jaakko Knuutinpoika Turja 1606—1622
4. Klemetti Jaakonpoika 1623—1625
5. Pertti Klemetinpoika 1625—1638
6. Esko Simonpoika 1639—1651
7. Yrjö Hannunpoika Ikkelä 1652—1677
8. Martti Pentinpoika, vävy 

Valpuri Yrjöntytär
1678—1680

9. Hannu Yrjönpoika (7.) 
Johanna Pertintytär

1681—1698

10. Antti Juhonpoika 1699—1709
11. Heikki Jaakonpoika Turja 

Hannu Yrjönpojan vävy 
Maria Hannuntytär

1710—1748

12. Jaakko Antinpoika, vävy 
Inkeri (Ingeborg) Heikintytär

1749—1754

13. Iisakki Juhonpoika 
Maria Simontytär

1755—

KOHLU
1/4 mantt. 1608
1/4 mantt. 1705
1/2 mantt. 1769

1. Erkki Erkinpoika 
Pitkään asumattomana

1592—1625

2. Simo Markuksenpoika 
Kerttu Mikontytär

1690—1695

3. Pekka Jaakonpoika 
Maria Jaakon tytär 
Autio 1714—1721

1696—1713

4. Juho Erkinpoika, ilm. vävy 1722—1724
5. Antti Tuomaanpoika, vävy 

Marketta Pekantytär (3)
1725—1752

6. Matti Antinpoika 
Anna Juhontytär

1753—1769

7. Jaakko Jaakonpoika 
Susanna Heikintytär

1770—
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LATURI
1/4 mantt. 1707
9/16 mantt. 1769
1 . Tuomas Heikinpoika 

Susanna Antin tytär Harja
1690—1701

2. Erkki Tuomaanpoika 
Anna Heikintytär
viljeli veljensä Matin kanssa 1702—1713

1702—1735

3. Juho Erkinpoika 
1 Susanna Jaakontytär 
2. Inkeri Yrjöntytär

1736—1763

4. Juho Juhonpoika 
Liisa Heikintytär

1764—

HIETAKANGAS eli MUURAHAINEN, Murhainen, Murhunen 
1/6 mantt. verolle 1706 
3/16 mantt. 1769
1 . Arvi Matinpoika, uudisviljelijä 

Kaisa
1692—1701

2. Antti Erkinpoika Murasluoma 
Lähti sotilaaksi, talo autio 1710—1733

1702—1709

3. Matti Olavinpoika 
Liisa Tuomaantytär 
Autio 1742—1749

1734—1748

4. Yrjö Juhonpoika 
Susanna Antintytär

1749—1755

5. Yrjö Erkinpoika, lanko 
Inkeri Juhontytär

1756—

VAKKURI eli PEURA, Peuramäki 
1/4 mantt. verolle 1709 
3/16 mantt. 1769

1. Martti Erkinpoika, uudisviljelijä 
Valpuri

1693—1708

2. Matti Martinpoika Peura
Viljeli ilm. yhdessä veljensä Erkin kanssa
Autio 1714—1727

1709—1713

3. Jaakko Markuksenpoika 
Anna Sipintytär

1728—1734

Heikki Matinpoika (?) 1735—1740
4. Kalle Heikinpoika 

Malin Akselintytär
1741—1760

5. Juho Kallenpoika 
Maria Hannuntytär

1761—1764

6. Kalle Kallenpoika, edellisen veli 
Maria Juhontytär

1765—
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RAHIKKA
1/4 mantt. verolle 1710 
1/6 mantt. 1769

1 . Jaakko Pentinpoika, uudisviljelijä 
Susanna
Autio 1714—1723

1696—1713

2. Antti Jaakonpoika 
Autio 1742 
Maria Jaakontytär

1724—1741

3. Heikki Tuomaanpoika 
Maria Juhontytär

1743—

PIIPARI
1/4 mantt. 1708
1/6 mantt. 1769

1 . Simo Yrjönpoika, uudisviljelijä 1690—1694
2. Heikki Martinpoika 1695—1706
3. Antti Aukustinpoika ent. Ikkelä 

Autio 1713—23
1707—1713

4. Nisius Matinpoika 
Agneta Mikontytär

1724—1727

5. Yrjö Nisiuksenpoika 
Agneta Sipintytär

1728—1754

6. Matti Yrjönpoika 
Liisa Jaakontytär

1755—

KUUTTI 
1/6 mantt. 1742 
3/8 mantt. 1769

1 . Mikko Pekanpoika Sutar 
Suutari ja uudisviljelijä 
Marketta Pertintytär

1700—1707

2. Yrjö Hannunpoika Kuutti 
Maria Matintytär

1708—1738

3. Juho Yrjönpoika 
Valpuri Niilontytär

1739—

KOIVUNIEMI 
1/6 mantt. 1709
Kuului vuoteen 1762 Jalasjärven Vallinkylään
1/6 mantt. 1769
1. Juuso Matinpoika, uudisviljelijä 

Marketta
1695—1704

2. Jaakko Pertinpoika Nummijärvi 
Marketta Heikintytär

1705—1706
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3. Kaappo Tanelinpoika 
Kerttu
Autio 1710—1711

1707—1709

4. Antti Koivuniemi 
Autio vuoteen 1732

1712

5. Juho Erkinpoika 
Riitta Jaakontytär

1733—1751

6. Heikki Juhonpoika 
Liisa Jaakontytär

1752—

ÄIJÄLÄ
13/32 mantt. 1769
Muodostettiin Kokon ja Yrjänäisen maista kappalaisen virkataloksi v. 
1678

KANGASNIEMI 
1/8 mantt. 1769
1. Juho Antinpoika Kangasniemi, 1757—

uudisviljelijä 
Valpuri Laurintytär

HAUTANIEMI 
1/6 mantt. 1769
1. Matti Tuomaanpoika Hautaniemi,

uudisviljelijä 1757—
Riitta Juhontytär

JOKIMÄKI 
1/6 mantt. 1769
1. Simo Heikinpoika, uudisviljelijä 1760—

Susanna Juhontytär

HEIKKURI 
1/6 mantt. 1795
1. Iisakki Heikinpoika 1770—

Maria Antintytär

NUMMIJÄRVEN KESTIKIEVARITORPPA
1. Jaakko Pertinpoika 1680—1704

Marketta Heikintytär
2. Jaakko Jaakonpoika 1705—1710
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3. Heikki Nummijärvi 1711
4. Antti Nummijärvi, vävy 1712—1713
5. Yrjö Tuomaanpoika

1. Riitta Jaakontytär
2. Marketta Jaakontytär

1721—1742

6. Matti Yrjönpoika 
Riitta Tuomaantytär

1743—1748

7. Yrjö Tuomaanpoika 
2. Marketta Jaakontytär

1749—1759

8. Simo, kestikievarinpitäjä 
Maria

1760—1763

9. Antti Hannunpoika Möykky 
Marketta Mikontytär

1764—

PÄNTÄNE

RAHKO 
1/4 mantt. 1608 
1/3 mantt. 1644 
5/16 mantt. 1774
1. Luukas Antinpoika 1573—1601
2. Niilo Luukkaanpoika 1602—1608
3. Yrjö Tuomaanpoika, vävy 

Autio 1635—1638
1608—1634

4. Jaakko Yrjönpoika
Lesken hallussa v. 1664—1668

1639—1668

5. Heikki Jaakonpoika 
2. Liisa Tuomaantytär

1669—1685

6. Erkki Heikinpoika 
Liisa Kallentytär

1686—1687

7. Olavi Jaakonpoika 
Heikki Jaakonpojan veli

1688—1696

8. Yrjö Yrjönpoika 
Maria

1697—1702

9. Paavo Matinpoika 
Agneta Pertintytär 
Autio 1714—21

1703—1713

10. Heikki Matinpoika
Osti perintöoikeuden Paavo Paavonpojalta 
Maria Pertintytär

1722—1724

11 . Pertti Heikinpoika 
Valpuri Matintytär

1725—1760

12. Heikki Erkinpoika, vävy 
Riitta Pertintytär

1761—
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MÖYKKY 
1/4 mantt. 1672 
1/4 mantt. 1764
1 . Yrjö Sipinpoika, uudisviljelijä 1653—1689
2. Antti Matinpoika

Yrjö Sipinpojan tyttären poika
Maria
Autio 1706

1690—1706

3. Yrjö Pentinpoika
Yhtiömies Matti Pentinpoika
Autio 1709—1733
Osaa viljeli Heikki Taavetinpoika
Yrjänäinen

1707—1709

4. Hannu Yrjönpoika 
Susanna Heikintytär

1734—1760

5. Kaappo Hannunpoika 
Susanna Antintytär

1761—

KAARLELA eli PYY
1/4 mantt. 1608
1/3 mantt. 1774
1 . Olavi Klemetinpoika 

Asumaton 1602—1607
1571—1601

2. Kaarle Matinpoika 1608—1627
Pirkko-leski 
Autio 1629—1639

1627—1629

3. Prusi Kaarlenpoika 1631—1674
4. Matti Prusinpoika 

Maria Matintytär
1675—1694

5. Matti Erkinpoika 
Valpuri

1695—1722

6. Antti Matinpoika 
Agneta Jaakontytär

1723—1738

7. Antti Antinpoika 
Riitta Sipintytär

1739—

KYYNY
1/4 mantt. 1608
3/8 mantt. 1774

1. Klemetti Yrjönpoika 1576—1611
2. Matti Kyyny

Kerttu Tuomaantytär Kyyny
1612—1625

3. Lauri Mikonpoika 1623—1634
4. Pertti Yrjönpoika 

Autio 1643—45
1636—1645



5. Luukas Prusinpoika Panulasta 1646—1653
6. Pertti Yrjönpoika 

Maria Pentintytär
1654—1677

7. Mikko Pertinpoika 
Maria Tuomaantytär

1678—1706

8. Mikko Mikonpoika
Vihollinen hävitti talon ja teki Mikko
Mikonpojan työkyvyttömäksi.

1707—1718

9. Kustaa Mikonpoika, veli 
Valpuri Klemetintytär Käyrä

1719—1733

10. Hannu Simonpoika, vävy 
Maria Kustaantytär

1734—1761

11. Matti Hannunpoika 
Susanna Simontytär

PENTTINEN eli PENTILÄ 
1/4 mantt. 1687 
1/4 mantt. 1764

1762—

1 . Erkki Simonpoika 
Marketta Yrjöntytär

1681—1698

2. Matti Erkinpoika, sotilaaksi
Riitta-leski
Autio 1712—1732

1699—1708
1709—1713

3. Jaakko Jaakonpoika 
Valpuri Tuomaantytär

1733—1748

4. Simo Jaakonpoika 
Maria Erkintytär

1749—1769

5. Juho Juhonpoika 
Maria Antintytär

KÄYRÄ
1/4 mantt. 1703
1/4 mantt. 1770

1770—

1 . Klemetti Juhonpoika 
Maria

1688—1702

2. Heikki Klemetinpoika 
Liisa Yrjöntytär 
Autio 1719—1724

1703—1741

3. Erkki Heikinpoika 
Riitta Matintytär

1742—

PUSKA
1/6 mantt. 1713
1/4 mantt. 1762

1. Matti Jaakonpoika 1684—1703
Muutti ilm. Tarkkaan
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2. Jaakko Puska 1704—1712
3. Kustaa 1713
4. Matti Taavetinpoika 

Liisa Matintytär Kaarlela
1724—1738

5. Antti Matinpoika 
Liisa Jaakontytär

1739—1766

6. Juho Antinpoika 1767—

KETURI 
1/4 mantt. 1608 
1/4 mantt. 1764

1. Martti Heikinpoika, uudisviljelijä 1578—1595
2. Lauri Pekanpoika 1598—1627
3. Esko Prusinpoika 1629—1651
4. Yrjö Yrjönpoika 

Petronella Eskontytär
1652—1675

5. Antti Yrjönpoika
1. Liisa Klemetintytär
2. Nilla Jaakontytär

1676—1702

6. Sipi Antinpoika 
Anna Niilontytär

1703—1737

7. Antti Sipinpoika
Riitta Martintytär, leskenä 1762

1738—1761

8. Erkki Hannunpoika 
Riitta Martintyttären 2. mies

1763—1769

9. Jaakko Antinpoika 
Liisa Yrjöntytär

1770—

HALKO
1/4 mantt. 1608

1. Mikko Fransinpoika 1575—1595
2. Matti Antinpoika Halko 1590—1625
3. Jaakko Yrjönpoika 

Rahkon isäntä v:sta 1639
1625—1634

4. Matti Tapaninpoika
V:sta 1642 talon omisti Simo Nisiuksen- 
poika Tuiskulankylästä

1635—1651

5. Simo Nisiuksenpoika 1652—1680
6. Pertti Simonpoika 

Valpuri Jaakontytär
1681—1698

7. Jaakko Pertinpoika 
Susanna

1699—1709

8. Antti Matinpoika 
Maria Heikintytär

1710—1723
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1724—17609. Yrjö Antinpoika, vävy 
Maria Antintytär

Halkomislupa 7.2.1761 
1/8 mantt. 1769
10a Tuomas Yrjönpoika 1761—

1. Maria Heikintytär
2. Liisa Jaakontytär

1/8 mantt. 1769
10b Risto Antinpoika, vävy 1762—

Susanna Yrjöntytär

NIRVA
1/4 mantt. 1608 
7/24 mantt. 1774

1. Yrjö Martinpoika 1575—1598
2. Tapani Niilonpoika 1599—1605
3. Matti Vilpunpoika 1608—1622
4. Simo Tapaninpoika Kahma

Autio 1635—1646
Talossa asui Teofilus Heikinpoika

1623—1634

5. Tuomas Matinpoika 
Aron talon vävy

1644—1651

6. Simo Yrjönpoika 1652—1668
Kaisa-leski 1669—1674

7. Yrjö Simonpoika 
Lastika Simontytär

1675—1677

8. Erkki Prusinpoika 
Liisa Pentintytär

1678—1698

9. Yrjö Erkinpoika 
Kerttu Matintytär
Yhtiömiehenä Elias Heikinpoika 1718—23 
ja Antti Yrjönpoika 1723—24

1699—1730

10. Heikki Matinpoika, vävy 
Marketta Yrjöntytär

1731—1760

11. Erkki Heikinpoika 
Susanna Heikintytär

1761—1768

12. Antti Jaakonpoika, lampuoti 
Anna Juhontytär

1769—

UURO eli Uuronluoma 
1/4 mantt. 1707 
3/8 mantt. 1774

1696—17061. Jaakko Heikinpoika 
Susanna
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2. Hannu Heikinpoika Uuro 
Valpuri

1696—1709

3. Jaakko Pertinpoika Halko 
Susanna
Autio 1714—1733

1710—1713

4. Martti Pentinpoika 
(Maria?)
2. Susanna Matintytär

1734—1744

5. Yrjö Martinpoika 
Valpuri Heikintytär

1745—

TARKKA 
1/4 mantt. 1731 
1/6 mantt. 1760

1. Matti Jaakonpoika
Oli ilmeisesti myös Puskan raivaaja
Autio 1710—1733

1700—1709

2. Juho
Valpuri?

1722—1733

3. Antti (Arvid?) 
Maria
Autio 1743—46

1734—1746

4. Juho Laurinpoika 
Maria Matintytär

1747—1758

5. Abraham Juhonpoika
Valpuri Valentinin tytär
Juho Laurinpoika isännöi 1766—70

1759—1765

6. Juho Tuomaanpoika, vävy (4.) 
Maria Juhontytär

1771—1773

7. Jaakko Matinpoika 
Maria Mikontytär

1774—

TALVITIE
1/6 mantt. 1725, 1745, 1760 
1/4 mantt. 1705, 1741, 1774

1. Matti Reonpoika 
Valpuri

1695—1705

Matti Prusinpoika, (yhtiömies?) 
Ulrika

1695

2. Jaakko Heikinpoika Talvitie 
Susanna
Autio 1709—1770

1707—1708

3. Jeremias Martinpoika 
Marketta Heikintytär

1771—
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MIETO

SORVARI 
1/4 mantt. 1681
1. Juho Heikinpoika? Sorvari 

Kerttu Erkintytär
1653—1680

2. Heikki Juhonpoika 
Yhtiömiehenä lankonsa Erkki 
Nisiuksenpoika v. 1692—1707

1681—1707

3. Erkki Nisiuksenpoika 
Lähti sotilaaksi 
Valpuri Mikontytär 
Autio 1709—1711

1707—1708

4. Matti Niilonpoika 
Kaarina (?)

1709—1713

5. Elias Matinpoika 
Kaisa Juhontytär

1722—1736

6. Elias Eliaksenpoika 
Kristiina Jaakontytär

1737—1768

7. Jaakko Eliaksenpoika 
Kaisa Yrjöntytär

TOIVAKKA 
1/4 mantt. 1703 
1/4 mantt. 1762

1769—

1. Simo Markuksenpoika 
Kerttu Mikontytär

1687—1689

2. Reko Mikonpoika, Simon lanko 
Liisa Klemetintytär

1690—1714

3. Iisakki Martinpoika 
Liisa Tuomaantytär

1722—1740

4. Tuomas Iisakinpoika 1741—1748
5. Jaakko Iisakinpoika 

Marketta Martintytär
1749—

HARJA 
1 mantt. 1608
1. Prusi Klemetinpoika 1569—1615
2. Knuutti Prusinpoika 1613—1635
3. Pertti Knuutinpoika 1636—1668
4. Antti Pertinpoika 

Marketta Martintytär
1669—1696
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1697— 17185. Arvi Antinpoika
Marketta Simontytär
Tuomas Heikinpoika, Arvin lanko
Liisa Antintytär, omistivat puolet talosta

Halkomisanomus v. 1727, toteutettiin v. 1734

YLI-HARJA 
13/24 mantt. 1769
6a Juho Arvinpoika 

Anna Matintytär
1719—1748

7a Matti Juhonpoika 
Marketta Heikintytär

1749—

ALA--HARJA
13/24 mantt. 1769
6b Jaakko Arvinpoika 

Susanna
1734—1763

7b Matti Jaakonpoika 
Helena Juhontytär

1764—

Kauhajoen tervahaudat

Tiedot on kerännyt metsätalousneuvoja Voitto Viitala v. 1974—1979 Kau
hajoen historian kirjoittajan pyynnöstä. Hautojen nimet ovat osaksi van
hoja käyttöön vakiintuneita nimityksiä, osaksi tunnistamisen helpottami
seksi keräysvaiheessa annettuja. Monet vanhat tervahaudat ovat edelleen 
maastossa selvästi nähtävissä, mutta luettelossa on paljon myös hävinnei
tä hautoja. Peltojen, teiden ja rakennusten alle on vuosisatojen kuluessa 
jäänyt suuri määrä vanhoja hautapaikkoja, joista muistuttavat korkein
taan vain silloin tällöin esiin tulevat hiilet ja kertojien muistitieto. Silti 
seitsemän ja puolen sadan haudan luettelo ei ole täydellinen. Kaikkia vuo
sisatojen takaisia hautoja eivät parhaatkaan kertojat ole tienneet. Jotkut 
taas ovat voineet tulla luetteloon vähän eri muodossa useaankin kertaan. 
Puutteet ja virheet eivät kuitenkaan muuta miksikään sitä tosiseikkaa, et
tä tervanpoltto on ollut Kauhajoella hyvin pitkään tärkeä ja laajassa mi
tassa harjoitettu elinkeino.

1. Lahoonhauta
2. Suurenniemenhauta I
3. Suurenniemenhauta II
4. Kallioisenhauta
5. Joutuusenhauta
6. Kiurunhauta
7. Otonmaanhauta
8. Tervaveräjänhauta II

9. Tervaveräjänhauta I
10. Hirvimäenhauta
11. Hautalanhauta
12. Rajakallionhauta
13. Kettuhauta
14. Suomelanhauta I
15. Suomelanhauta II
16. Mukkalanhauta
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17. Kellonharjunhauta
18. Vanhahauta
19. Lammikoskenhauta
20. Kankahauta
21. Keski-Harjanhauta
22. Muorinmäenhauta
23. Toivakanhauta
24. Inhanhauta
25. Laturinhauta I
26. Laturinhauta II
27. Pantinhauta II
28. Laitasaarenhauta I
29. Saranperänhauta
30. Pantinhauta I
31. Laitasaarenhauta II
32. Hautaluomanhauta
33. Töyrynhauta
34. Auralanhauta
35. Ojaniemenhauta
36. Mäkelänhauta
37. Hautamäenhauta
38. Kuutinhauta
39. Isoonmäenhauta
40. Santalanhauta
41. Hautionhauta
42. Reuhkalanhauta
43. Kauramaanhauta
44. Kuutinhauta
45. Rahnastonhauta
46. Survonhauta
47. Valkamanhauta
48. Pahnusviidanhauta
49. Kauranhauta
50. Räkkylänhauta
51. Luomanhauta
52. Riipinluomanhauta I
53. Riipinluomanhauta II
54. Rajahauta
55. Pitkämönhauta I
56. Latva-Kalan hauta
57. Pitkämönhauta II
58. Pitkämönhauta III
59. Pitkänluomanhauta
60. Lähdeskorvenhauta
61. Kärhyshauta
62. Käpylänhauta
63. Paskoonhauta
64. Pakka-Ikkelänhauta
65. Ala-Mattilan hauta
66. Hautalamminhauta I
67. Hautalamminhauta II
68. Mäkisenhauta
69. Hietaharjunnevanhauta
70. Pietarinkoskenhauta I

71. Pietarinkoskenhauta II
72. Pietarinkoskenhauta III
73. Kotamäenhauta
74. Arkkukankaanhauta
75. Ruosteluomanhauta
76. Lamminmaan Faarin hauta
77. Ikkelänjoenhauta
78. Laitilanhauta I
79. Laitilanhauta II
80. Laitilanhauta III
81. Laitilanhauta IV
82. Hosiaisluoman Jussin hauta
83. Keskisenhauta
84. Koskelanhauta 
84a Isoniemenhauta
85. Väljänhauta
86. Hautaharjunhauta
87. Keto-Aronhauta
88. Sotkanluomanhauta I
89. Sotkanluomanhauta II
90. Hautalanhauta
91. Hautaojanhauta
92. Kellarihauta
93. Kytöharjunhauta
94. Männistönluomanhauta
95. Haasioluomanhauta
96. Korpiaronhauta
97. Pitkänniemenhauta
98. Joenhauta
99. Uudenmaanhauta

100. Hauranmaanhauta
101. Rajasalonhauta
102. Sikasalonhauta
103. Hirvenhauta
104. Kulmamäenhauta I
105. Kulmamäenhauta II
106. Majamaanhauta I
107. Majamaanhauta II
108. Majamaanhauta III
109. Hautasaarenhauta
110. Konimäenhauta
111. Kurkisaarenhauta
112. Korppimäenhauta I
113. Korppimäenhauta II
114. Kytöharjunhauta
115. Tykynmetsänhauta
116. Hautamäenhauta
117. Hautamäentaustanhauta
118. Järvikankaanhauta
119. Rajahauta
120. Marjookankaanhauta
121. Varismäenhauta
122. Ikkeläjärvenhauta I
123. Ikkeläjärvenhauta II
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124. Saarpärinhauta
125. Haudanalustanhauta
126. Lautalanhauta
127. Parjakkahauta
128. Myllyluomanhauta
129. Vekkulehenhauta
130. Pikiholmanhauta
131. Myllyluomanhauta
132. Koivuniemenhauta
133. Rajahauta
134. Yrttimaanhauta
135. Salonkallionhauta
136. Isonmäenhauta
137. Koihnankallionhauta
138. Hautamäenhauta
139. Hautakankaanhauta I
140. Hautakankaanhauta II
141. Samppalantöyränhauta
142. Hautalanplassinhauta
143. Kyrönkorvenhauta
144. Haudanmaanhauta
145. Koskelantorpanhauta
146. Raviradanhauta
147. Sotkanhauta
148. Fyrrykallionhauta
149. Keskitienhauta
150. Kirkkokallionhauta
151. Keevelinhauta I
152. Keevelinkallionhauta
153. Keevelinhauta II
154. Myllyniemenhauta
155. Filppulanharjunhauta
156. Heikinkankaanhauta II
157. Saranpäänhauta
158. Heikinkankaanhauta I
159. Rahikkahauta
160. Uudenmaanhauta I
161. Uudenmaanhauta II
162. Kyrönkorvenhauta
163. Hautalanhauta
164. Näätäsalonhauta II
165. Näätäsalonhauta I
166. Kaivoluomanhauta I
167. Kaivoluomanhauta II
168. Myllyluomanhauta
169. Nimetönhauta
170. Krevonsalonhauta
171. Peltosenhauta
172. Nimettömänkankaanhauta
173. Pirttikankaanhauta I
174. Pirttikankaanhauta II
175. Ressulanhauta I
176. Ressulanhauta II
177. Ressulanhauta III

178. Pirttikankaanhauta III
179. Pirttihauta
180. Matomäenhauta
181. Ruosteluomanhauta
182. Isoluomanhauta
183. Leppimaanhauta
184. Lylyhauta
185. Kuusivaaranhauta
186. Oravakorvenhauta
187. Parjakanhauta
188. Yli-Heikkilänhauta I
189. Yli-Heikkilänhauta II
190. Heinilänhauta
191. Yrjänäisenhauta I
192. Yrjänäisenhauta II
193. Suksenhauta
194. Kituluomanhauta
195. Jokihauta
196. Hautapakanhauta I
197. Hautapakanhauta II
198. Paapankäälynhauta
199. Rintakoskenhauta
200. Rapasenhauta
201. Korteshauta
202. Latikanhauta
203. Hiipakanmäenhauta
204. Saunamäenhauta I
205. Saunamäenhauta II
206. Suolakankaanhauta
207. Keevelinhauta III
208. Polvennevanhauta
209. Suolakankaanhauta
210. Sotkanluoman Pikkuhauta
211. Sotkankankaanhauta
212. Maitolanmaanhauta
213. Maitolanhauta
214. Pirttikankaanhauta
215. Ruosteluoman perähauta
216. Pukinharjunhauta
217. Isoluomanhauta
218. Katikanhännänhauta
219. Välimaanhauta I
220. Pikkuvälimaanhauta I
221. Pikkuvälimaanhauta II
222. Välimaanhauta II
223. Tuiskunhauta
224. Kallio-Kyynynhauta
225. Parjakanluomanhauta
226. Hautaniemenhauta I
227. Parjakanhauta
228. Pahokorvenhauta
229. Hautaniemenhauta II
230. Kituluomanhauta I
231. Kituluomanhauta II
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232. Kituluomanhauta III
233. Hirvelänhauta
234. Polvenmäenhauta I
235. Polvenmäenhauta II
236. Likihauta
237. Hautaojanhauta I
238. Hautaojanhauta II
239. Hautatöyränhauta
240. Rahikaisenhauta
241. Rahikanhauta
242. Varpeenhauta
243. Pietarinojanhauta
244. Vöörinkankaanhauta
245. Aitaharjunhauta
246. Havuselanhauta
247. Kokonkorvenhauta
248. Kaukahauta
249. Pahokorvenhauta
250. Hirviluomanhauta
251. Piiparintöyränhauta
252. Kivelänhauta II
253. Jokivarsihauta
254. Kalliotöyränhauta
255. Koltonhauta
256. Rinnanhauta
257. Nikkoolanmäenhauta
258. Harrinhauta
259. Kivelänhauta I
260. Fyrrytöyränhauta
261. Saarisenhauta
262. Keski-Sepänhauta
263. Ala-Seppäsenhauta
264. Nimentönhauta
265. Rinta-Korhosenhauta
266. Kallionalustanhauta
267. Ratuksenhauta
268. Latva-Korhosenhauta
269. Rinta-Korhosenhauta
270. Hautapakanhauta
271. Kangasojanhauta
272. Kusikivenhauta
273. Rauhaluomanhauta I
274. Alaketurinhauta
275. Mustaisnevanhauta
276. Keturinhauta
277. Kankalonhauta
278. Kankalonselänhauta I
279. Kankalonselänhauta II
280. Haaparannankydönhauta
281. Kaarlelanhauta I
282. Kaarlelanhauta II
283. Äijänhauta
284. Peltohauta
285. Välihauta

286. Halkolanhauta
287. Luomanhauta
288. Aronojanhauta
289. Hautamäenhauta
290. Mäki-Keturinhauta
291. Nimetönhauta
292. Moisionhauta
293. Silta-Keturinhauta
294. Tuurinhauta
295. Rahkolanhauta
296. Korpi-Halkolanhauta
297. Myllymäenhauta
298. Rydinmäenhauta
299. Lähdeskallionhauta
300. Harrinojanhauta
301. Piiparinhauta
302. Perälänhauta
303. Mustaasluomanhauta
304. Kaarelanhauta III
305. Kuoppatöyränhauta I
306. Kuoppatöyränhauta II
307. Kuoppatöyränhauta III
308. Huviniemenhauta
309. Luomanhauta
310. Myllymäenhauta
311. Yli-Rahkolanhauta
312. Haanhauta
313. Sahanhauta
314. Matomäenhauta I
315. Matomäenhauta II
316. Valkamanhauta
317. Yli-Pentilänhauta
318. Haaparannanhauta
319. Riihihauta I
320. Riihihauta II
321. Mustikkamäenhauta
322. Murronhauta
323. Harrinkankaanhauta
324. Hietikonhauta
325. Pässinmäenhauta
326. Teevahaisenhauta
327. Käpykankaanhauta
328. Pihlajaniemenhauta
329. Keski-Korhosenhauta
330. Rauhaluomanhauta II
331. Nikoonojanhauta
332. Rauhaluomanhauta III
333. Iisakki Frantin hauta
334. Vuorenmaanhauta
335. Kettumäenhauta
336. Kaksoishaudat
337. Kaksoishaudat
338. Mantilanhauta I
339. Mantilanhauta II
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448. Nevalanhauta
449. Lumikankaanhauta I
450. Mäkihauta
451. Tynnyriharjunhauta
452. Jokivarsihauta
453. Pihlajaniemenhauta
454. Lumikankaanhauta II
455. Väärännevanhauta
456. Teevahaisenhauta
457. Takaluomanhauta
458. Päntälänluomanhauta I
459. Krakinmäenhauta
460. Juonenhauta II
461. Päntälänluomanhauta II
462. Päntälänluomanhauta III
463. Luomahauta
464. Möykkyluomanhauta
465. Juonenhauta
466. Kangashauta
467. Päntälänjoenhauta II
468. Päntälänjoenhauta I
469. Lumikankaanlaiteenhauta
470. Lumikankaanhauta III
471. Isonevanhauta
472. Pikkutiiliharjunhauta I
473. Tiiliharjunkeitaanhauta
474. Pikkutiiliharjunhauta II
475. Päntälänjoenhauta III
476. Jokirantahauta
477. Luoma-Filppulan hauta
478. Pikkuhauta
479. Nenähauta
480. Nenähaudanmaanhauta
481. Pikkutiiliharjunhauta III
482. Vetohärjännevanhauta
483. Rahkolan yhteishauta
484. Siltaojanteenhauta
485. Pihlajaniemenhauta
486. Hävinnythauta
487. Vähämäenhauta
488. Fräntinhauta
489. Nimetönhauta
490. Rinta-Könnönhauta
491. Pantinhauta
492. Paulaharjunhauta
493. Koppelomäenhauta
494. Koppelonhauta
495. Hautapakanhauta
496. Könnönhauta I
497. Könnönhauta II
498. Ruskonharjunhauta
499. Hämesharjunhauta I
500. Hämesharjunhauta II
501. Juonenhauta I

502. Kampuranhauta
503. Kärmeshauta
504. Juonenhauta II
505. Nimetönhauta
506. Hautamäenhauta I
507. Rajaluomanhauta
508. Hautamäenhauta II
509. Mäkiluomanhauta I
510. Mäkiluomanhauta II
511. Luoma-Pukkilanhauta I
512. Luoma-Pukkilanhauta II
513. Rummukkakorvenhauta
514. Koivistonhauta
515. Rotolanhauta
516. Kiviluomanhauta
517. Lehtimäenhauta
518. Kutsinhauta
519. Eliaksenhauta
520. Samppahauta
521. Kiviluoman Matin hauta
522. Haarainluomanhauta
523. Isohauta
524. Pikkuhauta
525. Loukasmäenhauta
526. Sydenkorvenhauta
527. Salmenmäenhauta
528. Riihihauta
529. Peltohauta
530. Palo-Ojanhauta
531. Maantiehauta
532. Katikanhauta
533. Iso-Ojanhauta
534. Kivisenhauta
535. Kyynyhauta
536. Pirinhauta
537. Isohauta I
538. Pauttulanhauta
539. Niemistönhauta
540. Isohauta II
541. Salomoninhauta
542. Kirvesojanhauta I
543. Luoma-Filppulanhauta
544. Kirvesojanhauta II
545. Larvanhauta
546. Pikkutöyränhauta
547. Katikanhauta II
548. Katikanhauta I
549. Katikanhauta II
550. Uusihauta
551. Kaskenhauta II
552. Kaskenhauta I
553. Kaskenhauta III
554. Hariojanhauta
555. Pyykkihauta
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340. Nummenkankaanhauta
341. Koihnanhauta
342. Korpipoikainhauta
343. Korkeakankaanhauta
344. Kaunistonhauta
345. Heikinmäenhauta
346. Harjankankaanhauta I
347. Pohjankankaanhauta II
348. Pohjankankaanhauta I
349. Harjankankaanhauta II
350. Harjankankaanhauta III
351. Perkiökorvenhauta
352. Korkeakankaanhauta
353. Säkkimäenhauta
354. Luikeronhauta
355. Luikerinkankaanhauta
356. Harrinhauta
357. Kulmasaarenhauta
358. Hanamäenhauta
359. Kuusistonhauta
360. Kytöharjunhauta I
361. Kytöharjunhauta II
362. Paulunhauta
363. Hiukkahauta
364. Koulumäenhauta
365. Juusoonhauta
366. Tervaluomanhauta
367. Hautanevanhauta
368. Levottomanhauta
369. Mattilanhauta
370. Larvalanhauta
371. Peltohauta I
372. Peltohauta II
373. Kellarihauta
374. Ludviginhauta
375. Ranteenhauta
376. Hiukkakankaanhauta I
377. Piilosaarenhauta
378. Rumanlepänhauta
379. Hiukkajärvenhauta
380. Hiukkakankaanhauta II
381. Ilomäenhauta
382. Ämmänojanhauta
383. Pötkötteenhauta
384. Ämmännevanhauta
385. Kankalonhauta
386. Vanhahauta
387. Uusihauta
388. Karhujärvenhauta
389. Pikkuhauta
390. Karhunkankaanhauta
391. Pajuluomanhauta I
392. Pajuluomanhauta II
393. Hautapakanhauta

394. Rämähauta II
395. Rämähauta I
396. Vihtamäenhauta
397. Perkiönhauta
398. Rämäkkähauta
399. Kivimäenhauta
400. Perkiönluomanhauta I
401. Perkiönluomanhauta II
402. Torpparinhauta
403. Levottomanhauta I
404. Luomanperänhauta
405. Suksenhauta
406. Tarkanhauta
407. Lähdesojanhauta
408. Karhunkankaanlaiteen hauta
409. Levottomanhauta II
410. Parkkaharjunhauta I
411. Järviharjunhauta
412. Vanhahauta
413. Parkkaharjunhauta II
414. Karhukeitaanhauta
415. Keskinenhauta
416. Peräkorvenhauta
417. Marjakeitaanlaidan hauta I
418. Marjakeitaanlaidan hauta II
419. Marjakeitaankurkun hauta
420. Ilomäenhauta
421. Kuutinhauta
422. Hietaharjunhauta
423. Kiprinhauta
424. Aronhauta
425. Ryristönhauta
426. Pentilänhauta
427. Pajaniemenhauta I
428. Pajaniemenhauta II
429. Tuohi-Santerinhauta
430. Viitasenhauta
431. Jaskanhauta I
432. Jaskanhauta II
433. Jennynhauta
434. Tuohiluomanhauta
435. Kulmalanhauta
436. Kulmalanhauta
437. Isotarkanhauta
438. Vanhahauta
439. Kykkäsenhauta
440. Talvitienhauta I
441. Tuluskankaanhauta
442. Rajanevanhauta
443. Talvitienhauta II
444. Asukkaanhauta
445. Yli-Uuron hauta
446. Salomäenhauta I
447. Salomäenhauta II

847



K a u h a jo e n  te r v a h a u d a t . K o o n n u t  V o it to  V iita la . P i i r tä n y t  M a r ja le e n a  K o iv is t o .



■

■



556. Koivistonhauta
557. Hautarämäkänhauta
558. Hautalanhauta
559. Vähämäenhauta I
560. Vähämäenhauta II
561. Vähämäenhauta III
562. Hyypänhauta
563. Harjuntienhauta
564. Plumpunhauta
565. Hongonhauta
566. Nimetönhauta
567. Levänhauta
568. Kullaankorvenhauta
569. Säärensalonhauta
570. Isontiiliharjunhauta
571. Lauhanhauta
572. Hukanluomanhauta III
573. Töllinojanhauta
574. Hukanluomanhauta I
575. Hukanluomanhauta II
576. Teevahaisenhauta
577. Meraluomanhauta I
578. Hukanluomanhauta IV
579. Meraluomanhauta II
580. Maaliuuninmaanhauta
581. Mukkaharjunmäenhauta
582. Säärenkankaanhauta
583. Lautasalonhauta
584. Kellonevanhauta
585. Virityksenhauta I
586. Virityksenhauta II
587. Majaluomanhauta
588. Kivisulkonhauta
589. Etelä-Korvenhauta
590. Mädänneenmäenhauta
591. Ämmänlamminhauta
592. Vähänlauhanhauta
593. Vääränharjunhauta
594. Hautavainionhauta
595. Kukkulanhauta
596. Ohriviidanhauta
597. Sillanpäänhauta I
598. Sillanpäänhauta II
599. Hautakummunhauta III
600. Hautakummunhauta I
601. Hautakummunhauta II
602. Huhtakankaanhauta II
603. Huhtakankaanhauta I
604. Huhtakankaanhauta III
605. Niemistönhauta
606. Rantaluomanhauta
607. Nimetönhauta
608. Tienvarsihauta
609. Muurahaisenhauta

610. Harjunhauta
611. Toivolanhauta
612. Vinniäisluomanhauta I
613. Vinniäisluomanhauta II
614. Vinniäisluomanhauta III
615. Vinniäisluomanhauta IV
616. Vinniäisluomanhauta V
617. Soukennuksenhauta
618. Karhukankaanlaidehauta
619. Toivolanhauta
620. Hankkilanhauta I
621. Hankkilanhauta III
622. Hankkilanhauta II
623. Yli-Vakkurinhauta I
624. Yli-Vakkurinhauta II
625. Rauhalanhauta
626. Peliniemenhauta
627. Keski-Vakkurinhauta
628. Jokiniemenhauta II
629. Jokiniemenhauta III
630. Mäkihauta
631. Jokiniemenhauta I
632. Tarkanojanhauta
633. Pajukoskenhauta
634. Multisillanhauta
635. Ala-Vakkurinhauta I
636. Ala-Vakkurinhauta II
637. Maalikäälynhauta
638. Tarkanojanhauta I
639. Tarkanojanhauta II
640. Hautamäenhauta
641. Harjunhauta I
642. Harjunhauta II
643. Harjutienhauta
644. Järvikankaanhauta
645. Laitilanhauta
646. Haudannenänalustanhauta
647. Aholanhauta
648. Ahonhauta I
649. Ahonhauta II
650. Pitkänevanhauta
651. Maalimäenhauta
652. Vinniäishauta
653. Karhukankaanhauta I
654. Karhukankaanhauta II
655. Vinniäishauta
656. Kangasniemenhauta
657. Väinönhauta
658. Aunesluomanhauta
659. Ala-Auneksenhauta
660. Rajalanhauta
661. Saranpäänhauta
662. Kettumäenhauta
663. Ylimysjärvenhauta
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664. Lautamäenhauta
665. Majaharjunhauta
666. Haapaniemenhauta
667. Kirkkoharjunhauta
668. Rahoonharjunhauta
669. Hietalanhauta
670. Hautarannanhauta
671. Nummenhauta
672. Koihnanluomanhauta
673. Siltapäänhauta
674. Jokelanhauta I
675. Jokelanhauta II
676. Heikonkaulanhauta
677. Pässinpäänhauta
678. Trusankulmanhauta
679. Järvihauta
680. Kuoppahauta
681. Hautapakanhauta
682. Juurakonhauta
683. Järvelänhauta
684. Lähdekorvenhauta
685. Pikkuhauta
686. Juurakkojärvenhauta
687. Hytysenhauta
688. Lapinkorvenhauta
689. Harrinhauta
690. Säkkiojanhauta
691. Peräkankaanhauta
692. Hautakankaanhauta
693. Harstinkankaanhauta
694. Suntinmaanhauta I
695. Suntinmaanhauta II
696. Säkkiharjuhauta
697. Mantilan kaksoishaudat
698. Mantilan kaksoishaudat
699. Hautamäenhauta
700. Tuohihauta
701. Koivistonhauta
702. Etelähauta
703. Karhukankaanhauta
704. Ruskokallionhauta II
705. Ruskokallionhauta I
706. Ylitalonhauta
707. Sikamäenhauta
708. Haapamäenhauta

Tervahaudoista kertojat

Aaltonen Alpo, Ala-Harja Aarne, Ala- 
Harja Matti, Ala-Kyyny Risto, Alanko 
Esko, Ala-Panula Lasse, Ala-Panula 
Samppa, Erkkilä Aarre, Haapala Otto,

709. Köykänhauta
710. Lehtimäenhauta
711. Kestilänhauta
712. Hautapakanhauta
713. Uusihauta
714. Järvisalonhauta
715. Joenmutkanhauta
716. Pitkänkuusenhauta
717. Juholanhauta
718. Nummikoskenhauta I
719. Nummikoskenhauta II
720. Töyrähauta
721. Matoniemenhauta
722. Hautalanhauta I
723. Hautalanmäenhauta
724. Hautalanhauta II
725. Hautaojanhauta
726. Riihitöyränhauta
727. Mannilanhauta
728. Halmeenojanhauta
729. Kiukaanojanhauta
730. Halmeenluomanhauta
731. Länsimäenhauta
732. Piilohauta I
733. Piilohauta II
734. Koihnanhauta
735. Kahilankorvenhauta
736. Koreannevanhauta
737. Nimetön hauta
738. Nahkaluomanhauta I
739. Nahkaluomanhauta II
740. Lepolanhauta I
741. Pikkuhauta
742. Pitkänkuusenkorvenhauta
743. Simolanhauta
744. Rasinkorvenhauta
745. Lepolanhauta II
746. Kaonkorvenhauta
747. Harjankylänhauta I
748. Harjanojanhauta
749. Harjankylänhauta II
750. Korpisalonhauta I
751. Rajahauta
752. Korpisalonhauta II

Hakamaa Jussi, Hangasluoma Ossi, Hau 
tala Martti, Hirvenkuoppa Martti, Hon 
karanta Jorma, Ikkeläjärvi Jussi, Iso 
niemi Toivo, Jokiniemi Eemeli, Jokinie
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mi Eino, Jokiniemi Toivo, Junttila 
Pentti, Järviharju Eino, Järvimäki Ris
to, Kaipio Sulo, Kallio-Koski Yrjö, Kal
liomäki Eemeli, Kangas Aarre, Kan
kaanpää Erkki, Kaura Markku, Kaura
nen Veikko, Keski-Keturi Jaakko, 
Keto-Aro Veli, Kiviluoma Aarne, Kivis
tö Juho, Kivistö Kalervo, Koivumäki 
Eemeli, Kokko Mauri, Korpela Antti, 
Kulmala Veikko, Lammi Viljami, Lam
minmäki Väinö, Latva-Äijö Maija, Lau
rikainen Sakari, Leppinen Eino, Luo
ma Helga, Luoma Juho, Luoma-Halko- 
la Paavo, Lusa Ilmari, Lähdeluoma Vei
jo, Lötjönen Aaro, Lötjönen Raimo, 
Marttila Armas, Mattila S. O., Metsä- 
Pentilä Toivo, Metsäranta Eero, Metsä- 
Turja Jaska, Multisilta Onni, Multisilta 
Yrjö, Myllyniemi Markku, Mäenalusta 
Toivo, Mäenpää Aarne, Mäki-Kullas 
Vilho, Mäki-Kyyny Uuno, Mäki-Rahko- 
la Sylvi, Mäki-Ranta Reino, Mäkynen

Paavo, Männikkö Eino, Mänty-Sorvari 
Lauri, Ojala Inkeri, Ojala Veikko, Oja- 
Nisula Martti, Paananen Kalle, Pantti- 
koski Reino, Peltonen Aulis, Perälä Väi
nö, Pirilä Väinö, Pohjonen Veikko, Pon- 
simaa Unto, Pukkila Jaakko, Pulli Oi
va, Rajamäki Manne, Ranta Urho, Ran
ta Väinö, Rinne Ossi, Rinta-Antila K., 
Rinta-Koski Viljo, Rintala Eemeli, Saa
rikoski Eero, Saarikoski Eino, Soini Le
ander, Sorvari Jaakko, Taipalus Fanni, 
Tarkanmäki Jorma, Tuuri Lauri, Uitto 
Sameli, Vainionpää Kauko, Varpela 
Lauri, Viertola Onni, Viitala Leo, Viita
la Niilo, Viitala Vilho, Viitala Voitto, 
Vuorela Alpo, Välimaa Pentti, Välimäki 
Hulda, Väljä Arvo, Yli-Havunen Wäi
nö, Yli-Kokko Aleksi, Yli-Kullas Antti, 
Yli-Piipari Armas, Yli-Rahnasto Jussi, 
Äijö Leo, Äijö Pauli, Äijö Tauno, Äijö 
Veikko.

Kauhajoen sahat ja myllyt

Kauhajoen vesistöjen koskiin on rakennettu sahoja ja myllyjä 1600-luvul- 
ta alkaen. Samat kosket ovat saaneet jauhaa viljaa ja sahata lankkuja 
vuodesta ja vuosisadasta toiseen: loppuun kuluneiden sahojen ja myllyjen 
tilalle tehtiin vain uudet ja uudenaikaisemmat laitokset. Silti osa Kauha
joen taloista jauhoi viljansa 1800-luvulla tuulimyllyissä.

Asiakirjoissa, lähinnä maakirjoissa, kunnallisveroluetteloissa ja kunta
kokousten pöytäkirjoissa, on säilynyt tietoja etupäässä verotuksen kannal
ta merkittävistä sahoista ja myllyistä. Maanmittausasiakirjoissakin ovat 
mainittuna myllyt ja myllynpaikat — ja käräjäpöytäkirjoissa niistä käy
dyt riidat. Mutta monien kotitarvemyllyjen ja pikkusahojen olemassaolos
ta kertovat vain purojen ja koskien rakennelmat ja muistitieto, jonka 
Voitto Viitala on tallentanut. Eri lähteistä koottuun luetteloon on merkit
ty paikallistetut vesi-, höyry- ja tuulivoimalla käyneet sahat ja myllyt, 
kaikkiaan 72 laitosta.

1. Punttukosken mylly
2. Harjan jauhomylly
3. Kohlunkosken mylly

4. Turjankosken mylly
5. Kauhajoen Saha
6. Mattilan eli Kiruskosken mylly
7. Pakkolankosken saha ja mylly 

eli Ponsimaan mylly

Toiminut 1900-luvun alkupuolella 
Toiminut jo 1700-luvun alkupuolella 
Toiminut ilmeisesti jo 1600-luvun lopul
la
Toiminut jo 1700-luvulla 
Perustettu 1917 
Toiminut jo 1700-luvulla 
Perustettu 1894
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8. Riskun tuulimylly

9. Sotkanluoman jauhomylly
10. Pietarinkosken vesimylly ja saha
11. Siirtolan saha
12. Mylly luoman mylly
13. Viitalan höyrysaha ja -mylly
14. Viitalan tuulimylly
15. Koivuniemen tuulimylly
16. Knuuttilankosken mylly

17. Knuuttilan höyrymylly
18. Sahankosken saha
19. Heikkilänkosken jauhomylly
20. Koskenkosken saha ja mylly
21. Rintakosken höyrysaha
22. Kosken saha
23. Hautaluoman vesimylly
24. Mettäheikkilän mylly
25. Hautaniemen tuulimylly
26. Pahokorven mylly
27. Rauskan höyrysaha
28. Talasluoman mylly

29. Ala-Seppäsen tuulimylly
30. Keski-Sepän tuulimylly
31. Siirtolan höyrysaha eli Valakiasaha
32. Teevahaisen mylly
33. Seppäsen mylly ja höyrysaha

34. Rauhaluoman mylly ja vesisaha

35. Kokon saha ja mylly
36. Kullaan saha
37. Kullaan tuulimylly
38. Kyynyn höyrysaha
39. Kallio-Kyynyn tuulimylly

40. Mäki-Kyynyn tuulimylly
41. Keturin tuulimylly
42. Keturin mylly ja saha
43. Kaarlelan mylly
44. Uittimenkosken mylly
45. Käyrän mylly
46. Uuden-Käyrän mylly
47. Valkaman mylly

48. Kaikulankosken mylly
49. Rinta-Möykyn mylly

50. Mäen saha
51. Pahaojan mylly
52. Taanoisen mylly
53. Rajaluoman mylly

Toiminut 1900-luvun ensimmäiset vuosi
kymmenet
Rakennettu 1900-luvun alussa 
Toiminut 1900-luvun alkupuolella 
Toiminut 1923—1930

Toiminut v. 1908—1940-luvulle 
Siirretty Kauhajoen Museolle v. 1935

Toiminut jo 1700-luvulla, nyk. rakennet
tu 1867
Perustettu 1894 
Toiminut 1800-luvun alussa 
Toiminut jo 1600-luvun lopulla 
Mylly jo 1600-luvun lopulla 
Perustettu 1904 
Rakennettu 1883 
Toiminut n. 1900—1928 
Hävitetty 1923 
Toiminut vuoteen 1910 
Toiminut 1940-luvulle asti 
Poltettu 1935
Toiminut jo 1700-luvulla, jolloin Talas- 
koskessa oli kolme myllyä 
Hävitetty 1935

Toiminut n. 1910—1916

Mylly jo 1700-luvulla, saha n. 1809— 
1916
Mylly jo 1700-luvulla, toimi 
vuoteen 1918

Perustettu 1920-luvulla 
Toiminut 1800-luvun lopulla 
Perustettu n. 1913, paloi 1917 
Hävitetty 1800- ja 1900-lukujen vaihtees
sa
Hävitetty 1930-luvulla 
Toiminut 1920-luvulla 
Toiminut 1960-luvulle asti 
Hävitetty 1905

Perustettu 1898 
Perustettu 1898
Toiminut ilmeisesti 1600-luvulta 1900 
luvun alkuun 
Uusittu 1947
Toiminut ilmeisesti 1600-luvulta 1930 
luvulle
Aikaisemmin tuulimylly
Jauhettu viimeksi 1800-luvun lopulla
Jauhettu viimeksi 1800-luvun lopulla
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54. Kiviluoman tuulimylly

55. Kiviluoman mylly
56. Honkaniemen mylly
57. Kiviojan mylly

58. Katikan mylly
59. Kauhasalmen kotitarvemylly
60. Jokelankosken mylly ja pärehöylä
61. Vintturinkosken mylly
62. Nummijärven sahamylly

63. Panttikosken mylly
64. Särkikosken eli Mannilan mylly

65. Korkeamäen mylly
66. Sillanpään mylly

67. Kangasniemen mylly

68. Harjun mylly

69. Vakkurin mylly
70. Könnön tuulimylly
71. Yli-Knuuttilan tuulimylly
72. Hangaskylän puromylly

Jauhettu viimeksi 1920- ja 1930-lukujen 
vaihteessa
Jauhettu viimeksi 1930-luvulla 
Jauhettu vielä 1950-luvulla 
Jauhettu viimeksi 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa
Jauhettu viimeksi 1940-luvun alussa

Jauhettu viimeksi 1930-luvulla
Mylly jo 1700-luvun alussa, höyrysaha
1900-luvun alussa
Jauhettu 1930-luvun loppuun asti
Toiminut 1845—1868 ja uudelleen 1910-
luvulta
Jauhettu 1930-luvun loppuun asti 
Jalkamylly, jauhettu 1900-luvun alkuun 
asti
Jalkamylly, jauhettu 1930-luvun alkuun 
asti
Jauhettu viimeksi 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa
Toiminut 1910-luvulta 1940-luvulle

Toiminut 1800-luvun alkupuoliskolla 
Toiminut 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 
1900-luvun alkupuolella

Lähteet: KKuA kuntakok. 1883—1917; Ilmajoen kihlakunnanoikeuden ptk. 1650—1750;
VMA Kauhajoen maakirja 1845; KHiA Ikkelän talon kok. ja Voitto Viitalan kerää
mä muistitieto, kert. Pentti Junttila, Jaakko Keski-Keturi, P. Luoma-Halkola ja 
Wäinö Yli-Havunen; Samuli Paulaharju, Vaasa 30.11.1935/279; Härö. Kaksi kuvaa 
Kauhajoelta, Kauhajoen Joulu 1963. Luetteloon on merkitty vain vesi-, höyry- ja 
tuulivoimalla käyneet sahat ja myllyt, jotka on voitu myös paikallistaa.
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Henkilöhakemisto

Henkilöhakemistoon on otettu ainoastaan tekstiosan nimistö, joten liite
luetteloiden ja kuvatekstien nimet eivät hakemistoon sisälly. Samalla 
etu- ja isännimellä tekstissä esiintyviä eri henkilöitä ei ole aivan kaikissa 
tapauksissa merkitty erikseen. Toisaalta monet henkilöt on merkitty luet
teloon kahdella jopa kolmellakin nimellä. Menneinä vuosisatoina varsinai
nen sukunimi oli vain säätyläisillä, muut käyttivät talonsa tai asuinpaik
kansa nimeä. Asuinpaikka taas saattoi vaihtua elämän varrella montakin 
kertaa — ja nimi sen myötä.

Aalto, Rosa 707
Aapeli Arvidinpoika (Juoni) 110
Abbor, Juho 408, 409
Achren, Lars Josef 363, 604, 620, 642
Adlercreutz, C. J. 382, 393
Adolf Fredrik, kuningas 247
Aejmelaeus, Nicolaus 374
Agneta Simontytär 115
Ahlberg, Hiskias 673, 674
Ahlberg, Jaakko 407
Ahlberg, Johan Theodor 546, 569
Ahlrot, Kristiina 205
Aho, Juhani 547
Ala-Aro, Juho 302, 345, 372, 542, 670 
Ala-Aro, Mikko Jaakonpoika 303 
Ala-Aro, Salomon 303 
Ala-Aro, Vappu Juhontytär 302, 303 
Ala-Harja, Taneli Jaakonpoika 287, 391 
Alajoki, Emil 508 
Ala-Knuuttila, Matti 646 
Ala-Kokko, Jaakko 657 
Ala-Kokko, Matti 584, 668 
Ala-Koski, Juho Abrahaminpoika 285, 

349, 390
Ala-Laturi, Matti Jaakonpoika 369 
Ala-Marttila, Jaakko 566 
Ala-Mattila, Aleksanteri (Mattila) 529 
Alander, Matti 536, 630 
Alanen, Leander 707, 738 
Ala-Pantti, Jaakko 527 
Ala-Pantti, Kaappo 308 
Ala-Panula, Antti 672 
Ala-Rauska, Jaakko 451 
Ala-Rauska, Matti 349 
Albilacovius, Jacobus Sigfridi 332 
Albilacovius, Sigfridus Henrici 103, 107, 

110, 133, 325, 331, 332, 340 
Albrekt Mecklenburgilainen 59

Alcenius, Gabriel 343, 582 
Aleksandra, keisarinna 690 
Aleksanteri I 381, 617 
Aleksanteri II 555, 678 
Alfthan, Helena 333 
Aitonen, Nestori 707 
Aminoff, J. Fr. 385, 406 
And, Jaakko 407 
And, Matti 279 
Andel, Gustaf 593 
Anders Jönsson 254 
Andström, Agatha 612 
Andström, Gustaf Adolf 428, 593, 612, 615 
Anna, Pyhä Anna, Neitsyt Marian äiti 52 
Anna (Kivelä), pikkutyttö 650 
Anola-Pukkila, Aapeli 559 
Antila, A. W. 444 
Antila, Jaakko 474, 476, 478 
Antila, Valle 733 
Antti Aukustinpoika 115 
Antti Erkinpoika (Toivakka) 391 
Antti Esanpoika, renki 130 
Antti Laurinpoika 71 
Antti Matinpoika 301 
Antti Matinpoika, sotilaskarkuri 259 
Antti Matinpoika (Möykky) 159, 205 
Antti Mikonpoika 329 
Anttis-Petteri, tukkukauppias 499 
Arelius (Aro), David Jacobi (Taavetti Jaa

konpoika) 375, 377 
Arelius, Mathias (Mattias) 375, 377 
Arensdorf, eversti 229 
Ariin, Simo Simonpoika (Aro) 374, 377 
Armfelt, Kaarle Kustaa 261 
Aro, Antti 319
Aro, Antti Enevaldinpoika 65, 75, 90 
Aro, Enevald Martinpoika 65 
Aro, Hannu Yrjönpoika (Iso-Aro) 220
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Aro, Heikki 358 
Aro, Herman 520, 526, 595, 609 
Aro, Iivari 687, 693 
Aro, Jaakko, oltermanni 427 
Aro, Jaakko, seksmanni 649 
Aro, Jaakko Niilonpoika 302, 312, 363 
Aro, Jaakko Simonpoika (Marttila) 145, 

205, 300
Aro, Martti Sipinpoika 62, 65 
Aro, Matti Enevaldinpoika 106, 373 
Aro, Matti Simonpoika 65 
Aro, Salomon 614
Aro, Simo Sipinpoika 68, 128, 144, 145, 

215, 238, 243, 248, 310, 311, 312, 329, 
374

Aro, Sipi Antinpoika 232, 245, 254, 255 
Aromaa, Jaakko (Aro) 692, 693 
Aronen, Antti 752 
Aronen, Jaakko nuor. 501, 502 
Aronen, Jaakko vanh. (Korpi-Aro) 490, 

501, 504, 563, 565, 566, 653, 667 
Aronius, Gregorius Matthiae 106 
Aronus, Martinus Matthiae (Marthini) 106 
Arppe, A. W, 586, 587 
Arvi Matinpoika (Juoni) 110 
Asp, sotatuomari 395 
Asp, Matti 555 
Astren, Isak 145 
Asumus, Kaapriel 698 
Aunesluoma, Juho 474 
Aurin, Anders 231, 260, 338, 349 
Autio, Iisakki Samelinpoika (Kujanpää) 

616
Autio, Matti Juhonpoika 182, 401 
Autio, Matti Samelinpoika 616 
Auvinen, Hilda 663 
Bancker, H. 518 
Becker, ylilääkäri 750 
Berg, Hans 205, 206, 298 
Berg, Joonas 205
Bergenheim, arkkipiispa 640, 641, 676 
Beställare, Pähl 264 
Bibikov, eversti 394 
Bielke, Sten Niilonpoika 229 
Birling, Johan (Juho) 195, 215 
Birling, S. W. 596 
Birling, Salomon 215 
Björkqvist, Herman (Uppa) 594 
Blom, maalari 593 
Blom, O. J. M. 506 
Blomberg, Anni (Pirilä) 693 
Blomberg, E. August 434, 435, 479, 501, 

536, 579, 608, 628 
Bobrikov, Nikolai 719, 720 
Borg, A. L. 501, 502 
Borg, Karl Johan 683 
Borgeman, Carl Gustaf 454 
Borgeman, Maria Elisabet 454 
Brahe, Pietari 106, 236 
Brakel, G. A. 396

Brasiesen, Pentti 255 
Bremer, kunnanlääkäri 661 
Brita-mummo 137 
Brovallius, piispa 343 
Brunck, Esaias 299 
Brusius, Anders 591 
Buchtman, Heikki 272 
Buchtman, Juho 273, 277, 278 
Buchtman, Matti Juhonpoika 273 
Buxhoewden, kreivi 282, 382, 401, 402, 

406, 586
Bygden, Carl Gustaf 526 
Bäck, Lorenz 217 
Bäckman, Johan 623, 624 
Bäge, P. H. 506, 507, 697, 698, 703 
Böcker, K. 480, 505 
Caleen, Maria (Calen) 336 
Carlenius, Aleksanteri 624 
Carlenius, Carl Rudolf (C. R.) 435, 454, 

501, 536, 583, 624, 667, 682 
Carlenius, Isak (Isaac) 605, 623, 624, 625 
Carlenius, Kristoffer 624 
Carlsten, Carl 592
Carlström, Alfred (Karlström C. A.) 488, 

498, 522, 531, 532, 533 
de Carnall, Carl 590 
de Carnell, Hans Henrik 274, 355 
Carpelan, W. 247, 277 
Castren, Jonas 718 
Cederberg, Jakob 620 
Cederström, Bror 247 
Chydenius, Nils Henrik 604, 612, 615 
Clayhills, kenraali 716 
Clemeth, Klemetti 102 
Clerck, Lorenz 260, 261, 263 
Collin, Carl 358 
Collan, maaherra 745 
Conradi, C. V. 408 
Dahlin, Jenny 661 
Dahlin, K. A. 661 
von Damb, Kristoffer 99 
De la Gardie, Jaakko 95, 226, 230 
De la Gardie, Magnus 226 
Demidov, kenraali 383 
Douglas, kapteeni 752 
Douglas, kreivi 267 
Drill, Juho 408, 409 
Durchman, Gustaf 641 
von Döbeln 394, 395, 396, 398, 400 
Eerik XIII Pommerilainen 44 
Ehrensköld, Johan 214 
Ek (Eek), everstiluutnantti 394, 396 
Ek, Juho 407, 409 
Ekberg, Jakob 620 
Ekenberg, Ida 657 
Ekman, matkapuhuja, vääpeli 700 
Ekman, D. 210 
Ekqvist, Heikki 279 
Ekqvist, Iisakki 274 
Ekqvist, Juho
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Ekqvist, Matti 278 
Ekqvist, Simo 273 
Elg, Kaappo 279 
Elias Antinpoika, renki 145 
Elias Heikinpoika, irtolainen 311 
Elisabet, keisarinna 276 
Enberg, August J. 484 
af Enehjelm, Matias Fabian 521. 531, 536, 

542, 545, 553, 651 
Eno. lampuoti 207 
Eno, Heikki Sipinpoika 242 
Eno, Nisius Reonpoika 70 
Eno, Sipi Heikinpoika 70, 75, 90 
Eno, Vilppu Sipinpoika 75 
Erenius, Johan 337 
Ericus, Eerik 102 
Erkki Antinpoika, korpraali 256 
Erkki Antinpoika, sotilas 298 
Erkki Erlandinpoika 133 
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Klemetti Pertinpoika 256 
Klemetti Yrjönpoika (Kyyny) 62 
Kling, Tuomas 274, 407, 409 
Klingberg, Joel 273 
Klingberg, Juho 278, 279 
Klingspor, Mauriz 382, 408 
von Kniper, kenraalimajuri 383, 384, 686 
Knipovits, Theodor 546, 718, 719, 720 
Knutson, Johan 495 
Knuutti Erkinpoika 342 
Knuutti Martinpoika 72 
Knuutti Niilonpoika (Nisula) 65 
Knuuttila, Aleksandra 692 
Knuuttila, Arvo Jaakko 684 
Knuuttila, Hedvig 646 
Knuuttila, Jaakko 503, 539 
Knuuttila, Jaakko Niilonpoika 373 
Knuuttila, Jeremias 198 
Knuuttila, Juho Knuutinpoika (Johannes 

Canuti) 106
Knuuttila, Kalle (Kaarle) Niilonpoika 205, 

237, 373
Knuuttila, Knuutti Knuutinpoika 65, 66,
100 , 102

Knuuttila, Maria Niilontytär 305 
Knuuttila, Matti, torppari 604 
Knuuttila, Matti Niilonpoika 140, 141,

206, 218, 220, 221, 237, 249, 300, 305, 
325, 330, 333, 342, 351, 352, 373 

Knuuttila, Niilo Knuutinpoika 65, 75, 89, 
101, 160, 179, 180, 219, 220, 221, 373 

Knuuttila, Samuel Matinpoika 206, 300 
Knuuttila, Sipi Niilonpoika (Sigfridus Ni-

colai) 373
Knuuttila, Yrjö 420
Kohlu, Antti Jaakonpoika 287, 391, 427 
Kohlu, Antti Tuomaanpoika 170 
Kohlu. Erkki Erkinpoika 68 
Kohlu, Juho 565 
Kohlu, Juho Erkinpoika 366 
Kohlu, Klaara 68, 91 
Kohlu, Matti Jaakonpoika 287, 391 
Kohlu, Pekka Jaakonpoika 148, 163, 170, 

242, 360
Kohlu, Simo Markuksenpoika 130, 163, 

361
Kohlu, Susanna 208 
Kohtala, Vihtori 704 
Koistinen, Edit 750 
Koivisto, Juho Heikki 626 
Koivisto, Matti 263 
Koivisto-Laurunen Sameli 707 
Koivumäki, Mimmi 750 
Koivumäki, Taneli 140 
Koivuniemi, Antti 114 
Kojonen, Erkki 70 
Kojonen, Olavi 70 
Kokko, Antti 308 
Kokko, Antti (Antinpoika) 427 
Kokko, Antti Erkinpoika 224 
Kokko, Antti Juhonpoika 250, 554, 583 
Kokko, Brita 206 
Kokko, Erkki Yrjönpoika 255 
Kokko, Herman 490, 513, 583 
Kokko, Iivari 476, 510 
Kokko, Israel Taavetinpoika 383 
Kokko, Jaakko 503, 712 
Kokko, Jaakko Matinpoika 201, 205 
Kokko, Jeremias Jaakonpoika 389 
Kokko, Juho 516, 542 
Kokko, Justiina 692 
Kokko, Laina 695, 741 
Kokko, Matti (Antinpoika) 583 
Kokko, Matti (Mikonpoika) 338, 383, 427, 

541, 603
Kokko, Matti Matinpoika 592
Kokko, Pentti Erkinpoika 66, 70
Kokko, Rigissa 70
Kokko, Riitta Matintytär 319
Kokko, Saimi Maria 685
Kokko, Tuomas, kauppias 206
Kokko, Tuomas Matinpoika 384
Kokko, Yrjö Pentinpoika 70, 74, 89, 143, 220
Kokonneva, Joakim 483
Komanti, Matti 630
Komsi, Samuli Iisakinpoika 502, 504
von Konov, kapteeni 395, 396, 398, 400
Konsulli-Koski, Salomon 510
Koop, Anders Valerian 307
Koponen, lääk.kand. 662
Korhonen, Antti 513
Korhonen, Erkki Paavonpoika (Könönen) 

67, 86
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Korhonen, Hermanni Matinpoika 450 
Korhonen, Lauri Matinpoika 148 
Korhonen, Matti Paavonpoika 68, 74, 162 
Korhonen, Matti Tuomaanpoika 200,

223
Korhonen, Paavo Paavonpoika 67, 88 
Korhonen, Pekka Yrjönpoika (Savolainen) 

67
Korhonen, Pertti Antinpoika (Könönen, 

Seppänen) 67, 70
Korhonen, Tuomas Laurinpoika 205
Korhonen, Vilhelm Hermanninpoika 543
Korhonen, Yrjö Pekanpoika 67
Korkeamäki, Juho Jaakko 682
Korkiamäki, Juho 490
Korpela, Juho 486
Korpela, Oskari 708
Korpela, Viljami 708
Korpi, Filip 538, 683, 686
Korpi, N. 510
Korpi-Aro, Herman 579, 628 
Korpi-Aro, Jaakko 529, 554, 583 
Korpi-Aro, Juha Jaakko 650 
Korpi-Koski, N. 444 
Kors, Valeri Hannunpoika 133 
Koski, Aleksanteri 451 
Koski, Erkki, torppari (Ala-Koski) 369 
Koski, Erkki Tuomaanpoika 66, 78, 220 
Koski. Jaakko Juhonpoika 390, 541 
Koski, Juho Abrahaminpoika 349 
Koski, Maria Tuomaan tytär 366 
Koski, Matti 444
Koski, Matti Erkinpoika 66, 74, 88, 220
Koski, Matti Matinpoika 217, 220
Koski, Nikolai 486, 496
Koski, Taavetti Kaaponpoika 349
Koski, Tuomas Erkinpoika 266, 302, 366
Koski, Tuomas Matinpoika 161
Koski. Tuomas Tuomaanpoika 302
Koski, Vappu Iisakintytär 302
Koski, Vappu Matintytär 266
Koskimies, Kaarlo 726
Koskinen, Matti 444, 510, 704, 707
Koskinen, Yrjö 681
Koskiniemi, Kristian 707
von Kothen, kapteeni 400
Kraanholm, J. 444
Krabbe, Karl Fredrik 207
Kraft, Carl Oskar (C. O.) 585, 609, 618, 679
Krekola, Iisakki Martinpoika 162, 178, 224
Krekola, Jaakko 177
Krook, kruununvouti 233
Kudurek, Josef 688
Kuhna, Reko 79
Kuivanen, Jaakko 727, 728
Kujanpää, Iisakki 749
Kuja-Panula, Iisakki Iisakinpoika 607, 

668, 716
Kulia, Herman 490, 505, 544, 545, 566, 

651. 667

Kullas. Juho 508. 513 
Kullberg. Karl Erik 434, 567 
Kulmala, Armas 674 
Kulmala, Arvo 674
Kulmala, Jaakko 419, 524, 675, 684, 712 
Kulmala, Janni 444
Kulmala, Ville Kaaprielinpoika 418, 419 
Kultalahti, Hanna 750 
Kuoppala, Klaara 503 
Kuorikoski, Erkki 594 
Kupila. S. A. 491 
Kurikka. Matti 212 
Kurki, Arvid 52 
Kurki, Knuutti Juhonpoika 97 
Kustaa I Vaasa, kuningas 44, 45, 98, 100 
Kustaa II Adolf, kuningas 96, 99, 108 
Kustaa III, kuningas 250, 278, 280, 323, 

407
Kustaa Mikonpoika 159 
Kustaa Pentinpoika, suutari 130 
Kutsi. Anton 566 
Kuusela. Jaakko 444 
Kuusisto, Juho 657 
Kuutti, Marketta Pertintytär 360 
Kuutti, Mikko Pekanpoika 360 
Kuutti, Oskari 749 
Kuutti, Taneli Antinpoika 383, 592 
Kuutti, Vihtori 549, 574. 695, 701, 735, 

737, 741, 745, 749 
Kuuttila, Iisakki 607 
Kylmäjyrä, Taavetti 212 
Kytömäki, Valee 483 
Kyyny, Anna Matintytär 394 
Kyyny, Antti Matinpoika 281, 347, 427 
Kyyny, Esa 508 
Kyyny, Hannu 188 
Kyyny, Heikki 142 
Kyyny, Israel 126, 371, 551 
Kyyny, Kerttu Tuomaantytär 68, 91 
Kyyny, Klemetti Yrjönpoika 62, 68 
Kyyny, Kustaa 319 
Kyyny, Lauri Mikonpoika 68. 74, 88 
Kyyny, Luukas Prusinpoika 205 
Kyyny, Matti 68
Kyyny, Matti Hannunpoika 346, 371 
Kyyny, Matti Pertinpoika 255 
Kyyny, Mikko Mikonpoika 144, 258, 265 
Kyyny, Pertti Yrjönpoika 148, 253, 349 
Kyyny, Prusi 72
Kyyny, Salomon Matinpoika 394
Kyyny, Stefanus 508
Kyyny. Tuomas 583
Kyyny, Tuomas Matinpoika 68
Kyyny, Vappu 68
Kyyny, Yrjö Klemetinpoika 68
Käyrä, Heikki Klemetinpoika 138, 169
Käyrä, Iisakki 667
Käyrä, Matti 468
Käyrä, Sameli 497
Käyrä. Tuomas Tuomaanpoika 361
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Käyräkoski, Matti 476 
Kääly, Hilma 675 
Köhlström, Juho 591, 592, 593 
Köhlström Salomon Simonpoika 313, 314, 

587, 593, 598 
Könni, Jaakko 587, 593 
Könnö, Alfred 696 
Könnö, Erkki Paavonpoika 110, 228 
Könnö, Jaakko Martinpoika 366 
Könnö, Juha Heikinpoika 256 
Könnö, Lauri 49 
Könnö, Martti Matinpoika 366 
Könnö, Paavo 127
Könnö, Pentti Paavonpoika 116, 169, 194, 

242
Könönen, Erkki (Paavonpoika Martinpoi

ka Korhonen) 67, 86 
Lackman, Fanny 491 
Lagerstam, Fredrik 538, 737, 743, 749 
Lagus, Elias 363 
Laine, Roosa 571 
Laitinen, opettaja 732 
Lammila, Iisakki 444, 445 
Lampi, Teppo 499 
Lange, neiti 318
Langius, Juho Pekanpoika 258, 343, 358, 

365
Lapinluoma, Oskari 483 
Latomäki, Juho Juhonpoika 472 
Latomäki, Matti Juhonpoika 559 
Laturi, Anna Heikintytär 184. 185, 284, 

363
Laturi, Erkki Tuomaanpoika 184, 248 
Laturi, Jaakko Juhonpoika 427, 631 
Laturi, Juho, seksmanni 649 
Laturi, Mikko 347 
Laturi, Riitta Matintytär 631 
Laturi, Tuomas 188, 242, 263 
Latva-Kala, Kalle Maunu 668 
Latva-Knuuttila, Ludvig (Rinne) 546 
Latva-Kokko, Hanna 710 
Latva-Kokko, Matti 460 
Latvakoski, Sameli 445 
Latva-Panula, Matti 607 
Latva-Pukkila, Nikolai 727 
Lauhakangas, Leo 708, 737 
Laulaja, Matti 162, 224 
Launis, Ilmari 596 
Lauri Antinpoika (Haveri) 71, 72, 73 
Lauri Heikinpoika (Turja) 62 
Lauri Laurinpoika (vaasalainen) 205 
Lauri Laurinpoika (Juoni) 110 
Lauri Niilonpoika 99 
Lauri Paavonpoika 71 
Lauri Pekanpoika (Keturi) 305 
Lauri Tanelinpoika 256 
Lauri Tuomaanpoika (Laurunen) 62, 66, 

101
Laurunen, Antero 698
Laurunen. Heikki Matinpoika 258, 263

Laurunen, Jaakko Antinpoika 201, 220, 
238

Laurunen, Josef 541, 542, 582, 586, 591, 
592, 593

Laurunen, Lauri Tapaninpoika 66, 96 
Laurunen, Lauri Tuomaanpoika 62, 66, 
101

Laurunen, Lucia 66 
Laurunen Matti (Korpi-Aro) 551 
Laurunen, Matti Laurinpoika 66 
Laurunen, Pekka Antinpoika 345, 541, 586 
Laurunen, Simo Matinpoika 66, 74, 89, 

255
Laurunen, Taavetti Matinpoika 219, 220, 

269, 321
Lauttajärvi, Vilho 695, 701, 733, 735 
Lee, Erkki 308, 407, 409 
Lehtimäki, Antti 707 
Lehtisalo, Hilja 746 
Lehtonen, Vihtori 708 
Leidenius, Aino 722 
Leidenius, Albert 722 
Leidenius, Fredrik Johan 612 
Leidenius, Jukka 722 
Leppäharju, Emanuel Antinpoika 559 
Leppänen, Johannes 460, 461, 507, 513, 

538, 579, 692, 693, 695, 696, 716, 718, 
723, 725, 726, 733 

Lescelius, Brita Cristina 337 
Lescelius, Mathias 337 
Liakka, Niilo 699 
Liisa Heikintytär, vanhapiika 379 
Liisa Jaakontytär (mietolainen) 306 
Liisa Pertin tytär 138 
Liisa Yrjöntytär, irtolainen 306 
Likinen, Kaarle 451 
Liljegran, Jaakko 541, 542 
Linder, eversti 752, 753, 754 
Lindewall, Johan 623, 624 
Lindfors, Aksel (Akseli) 548, 555, 556, 557, 

558
Lindholm, Fanny 695
Lindqvist, G. Fr. 434
Lipaskuusi, Erkki Knuutinpoika 223
Lipasti, Iisakki 705, 706
Liuko, Yrjö Tanelinpoika 257
Ljungholm, Liina 503
Lode, Otto Wilhelm 274
Lohikoski, Juha 308
Lohiluoma, Matti 177, 526
Lojander, Matti 217
Loven, Anna Sofia 616
Loviisa, lukkarin käly 428
Lowen, Johan Ernst 620
Lukkari, Jooseppi 630
Lund, J. 532
Lundbye, Filip Julius Borneman 435, 457, 

458, 469
Luoma, Iisakki Juhonpoika 568 
Luoma, Viljo 745
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Luopa, Niilo Mikonpoika 66 
Lusa, Juho 145 
Lusa, Matti 263 
Lusa, Sipi 307 
Lustila, Herman 551 
Luukas Antinpoika (Rahko) 62, 65 
Luukas Heikinpoika (kristiinalainen) 205 
Luukas Martinpoika 127 
Lybeck, Bertel Edvard 683 
Lybeck, Gustaf Edvard 435, 546, 560, 585, 

595, 607. 608. 612, 613, 614, 618, 620, 
621, 622, 623, 675, 683, 703, 715, 716, 
718, 719, 720

Lylysalo, Jaakko Matinpoika 670
Lähdeniemi, Juho 508
Lähdesmäki, Salomon 459
Länsimäki, Hermanni 483
Löjö, Jaakko 408
Lönnrot, Johan 274, 294. 362
Malin, Gustaf Adolf 614, 615, 620
Malin. Johan 598, 603, 604, 614, 615, 659
Malmberg, Niilo Kustaa 545
Malmberg, Sofia 545
Malmsten, Juho 217
Mannerheim, Carl Gustaf 742, 743, 752, 

753, 754
Mannila, Maria 461 
Mansikkamäki, Eemil 571, 705 
Mansikkamäki, Hermanni 595, 705 
Margareta Gregorii (Wasensis) 106 
Maria (Kivelä) pikkutyttö 650 
Maria Antintytär 306 
Maria Erkin tytär, piika 245 
Maria Jaakontytär 253 
Maria Matin tytär 298 
Maria Matintytär, vanhapiika 379 
Maria Paavontytär (Rahko) 301 
Maria Pertintytär 138 
Maria Yrjöntytär 199 
Marketta Erkintytär 349 
Marketta Erkintytär, piika 170, 184 
Marketta Heikintytär 343, 365 
Marketta Israelin tytär 296 
Marketta Juhontytär, vanhapiika 379 
Marketta Matintytär, piika 265 
Marketta Matintytär, sotilaan vaimo 269 
Markku Hannunpoika, satulaseppä 116, 

130
Markus Erkinpoika (Uuro, Taipale) 71 
Markus Luukkaanpoika 71 
Martti Erkinpoika, raatimies 205 
Martti Jaakonpoika, lukkari 319, 330, 331, 

343, 345
Martti Pekanpoika 71
Martti Pentinpoika 71
Martti Pentinpoika, seppä (Marttila) 115
Martti Sipinpoika (Aro) 62
Marttila, Alfred 512
Marttila, Hannu Martinpoika 130, 131, 

142, 300

Marttila, Iisakki Antinpoika 449, 551 
Marttila, Jaakko Simonpoika (Aro) 144, 

188, 294, 302
Marttila, Jaakko Martinpoika 129 
Marttila, Juho 672 
Marttila, Juho Frithiof 686, 724 
Marttila, Juho Juhonpoika (Seppä) 285, 

347, 392, 403
Marttila, Martti Juhonpoika (Seppä) 392, 

403
Marttila, Martti Pentinpoika 130 
Marttila, Otto 459, 460, 474, 512, 532, 600, 

609, 681
Marttila, Simo Martinpoika 115, 170 
Marttila, Tuomas Martinpoika 258 
Mathlien, Johan 231 
Matikainen, Onni J. A. 662 
Matthias Enevaldi (Aro) 106 
Matti Aukustinpoika, satulamestari 130, 

131
Matti Erkinpoika 71
Matti Erkinpoika, renki (Koivumäki) 118
Matti Eskonpoika (Jalasjärvi) 53
Matti Hannunpoika, renki 269
Matti Heikinpoika, sotilas 299
Matti Heikinpoika (teuvalainen) 188
Matti Heikinpoika (Peltoniemi) 53
Matti Jaakonpoika (Puskanautio) 112, 159
Matti Jeremiaanpoika, isäntärenki 390
Matti Jeremiaanpoika (Yrjänäinen) 392
Matti Juhonpoika 126
Matti Laurinpoika, sotamies 256
Matti Laurinpoika (Keturi) 305
Matti Martinpoika 129
Matti Matinpoika 71
Matti Matinpoika (Knuuttilan seppä) 434 
Matti Matinpoika, siltavouti 242 
Matti Matinpoika (Palonkylä) 53 
Matti Niilonpoika 343 
Matti Paavonpoika (Rahko) 301 
Matti Panunpoika 91 
Matti Prusinpoika (Möykky) 159 
Matti Reonpoika 112 
Matti Yrjönpoika, sotamies 258 
Matti Yrjönpoika (Nummikoski) 112 
Mattila, Aleksanteri 496, 503, 536, 566, 

609
Mattila, Hanna 707 
Mattila, Hiskias 707 
Mattila, Jaakko Heikinpoika 583 
Mattila, Jaakko Jaakonpoika 583, 643 
Mattila, Jaakko Matinpoika 70, 75, 90 
Mattila, Kaarlo 308 
Mattila, Lauri 243 
Mattila, Lyydia 751 
Mattila, Matti Laurinpoika 616 
Mattila, Matti Martinpoika (Vähä-Aro) 70, 

75, 78
Mattila, Taneli Antinpoika (Vähä-Aro) 394 
Mattila, Urho 574, 695, 702, 735, 737, 741,

55 —  Kauhajoen historia 865



746. 747, 749 
Mechelin, Leo 547
Mellenius, Abraham 165, 337, 338, 369, 

389, 403, 405, 406, 603, 614 
Mellenius Samuel 337 
Mennander, Anders 297 
Mennander, Carl Fr. 349. 367 
Meno. Karl Eliel (Malmberg) 511, 522, 523, 

569, 609. 618, 619, 621. 623, 644, 700, 
721

Mettälä. Juho 503 
Meurman, Otto 600 
Meurman, Otto Reinhold 407 
Meyer. Gerhard 318 
Meyer, Hans 205 
Mickels, Mats 212
Mieto. Klemetti Pertinpoika 162, 224
Mikko Erkinpoika, lampuoti 330
Mikko Jaakonpoika, renki 129
Mikko Juhonpoika, 14-vuotias 308
Mikko Niilonpoika, vähtäri 345, 346
Mikko Pekanpoika, kirjuri 217
Mikko Pekanpoika, suutari (Kuutti) 115
Mitrofanov, A. (Mitro) 719
Moab, poika 269
Molin, A. F. 565, 566
Mollin, Johan 212
Mollin, Jonas 263
Myllylä, Herman 687
Mylläri, Kustaa 451
Mylläri, Matti 451
Mäenpää, Matti Matinpoika 671
Mäenpää, Wille 707
Mäensivu, M. 729
Mäkelä, J. E. 737
Mäki-Aro, Salomon 686
Mäki-Kala, Juha 668
Mäki-Keturi, Sameli Samelinpoika 529
Mäki-Kullas, Valentin 476
Mäki-Kyyny, Iisakki 513
Mäkinen, Hermanni 444
Mäkinen, Ville 573
Mäki-Rahkola, Hermanni 483
Mällo, Martti 91
Mänty, Pekka Antinpoika 673
Mäntylä, Iisakki Jaakonpoika 391
Mäntymäki, Juha 444
Mört, Jaakko 272, 273, 277, 278
Mört, Kristoffer 233, 326, 329
Mört. Kustaa (Gustaf) 273. 274, 278,

392
Mört, Matti Kustaanpoika 273, 279, 407. 

409
Möykky. Antti Matinpoika 159, 205
Möykky. Hannu 144
Möykky. Jaakko 668
Möykky, Matti 697
Möykky, Taneli 650
Möykky, Yrjö Pentinpoika 298
Möykky, Yrjö Sipinpoika 162, 183

Nandelstad, luutnantti 255 
Napoleon Bonaparte 381 
Neovius, Harald 718
Nervander. Mathias (Matias) 328, 329, 334, 

360
Neva-Kokko, Herman 693 
Nevala, Arvi 708
Nicarlus, Jaakko Hannunpoika 59
Niemi, Alma 748
Niemi, Herman 705
Niemi, Juho 690
Niemi, Vilhelm 574
Nieminen, A. 665
Niemistö, Alfred 493, 494, 687. 689, 690 
Niemistö, Toivo 708 
Niilo Klemetinpoika 112 
Niilo Knuutinpoika (Knuuttila) 159 
Niilo Niilonpoika (Nikkola) 65 
Niilo Simonpoika 74 
Niilo Tyninpoika 71 
Nikkola. Esko Pekanpoika 237, 238 
Nikolai II. keisari 703, 716 
Nirva. Hannu 122, 403, 541 
Nirva. Heikki Jaakonpoika 500, 527 
Nirva. Juho Juhonpoika 148 
Nirva, Matti Vilpunpoika 69 
Nirva, Simo Tapaninpoika (Kahma) 69, 74, 

88
Nirva, Tapani Niilonpoika 69 
Nirva, Tuomas Valentin 543, 697 
Nirva. Valentin 668 
Nirva, Yrjö Erkinpoika 169, 243, 265 
Nirva. Yrjö Martinpoika (Matinpoika) 68, 

69
Nisius Antinpoika (Äijö) 112, 170 
Nisula, Jaakko Tuomaanpoika 112, 265, 

274
Nordeen, Anders 274 
Nordlund, Antti 625 
Nordström. Konstantin 624 
Nori. A. 318
Norilainen. Pekka Laurinpoika 188 
Norr. Jaakko 279. 407, 409 
von Numers, kirjailija 695 
Nummijoki, Herman 712 
Nummijoki, Iisakki 484 
Nummijoki. Juho 648 
Nummijärvi, Antti Yrjönpoika 359 
Nummijärvi. Erkki Tuomaanpoika 301 
Nummijärvi. Frans Erkinpoika 249 
Nummijärvi, Jaakko, torppari 308 
Nummijärvi, Jaakko Hermanninpoika 553 
Nummijärvi, Jaakko Matinpoika 199 
Nummijärvi. Jaakko Pertinpoika 162, 170, 

204, 237, 246, 361
Nummijärvi, Jeremias Mikonpoika 392, 

403, 405
Nummijärvi, Juho Antinpoika 301 
Nummijärvi, Juho Matinpoika 383 
Nummijärvi. Kaappo Antinpoika 389
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Nummijärvi, Nestori 675 
Nummijärvi, Niilo Klemetinpoika 224, 237 
Nummijärvi, Riitta Tuomaantytär 298, 

301, 302
Nummijärvi, Simo Antinpoika 123, 237, 

245
Nummijärvi, Tuomas Niilonpoika 298, 301, 

302
Nummijärvi, Yrjö 200 
Nummikoski, Herman Matinpoika 552 
Nummikoski, Matti Matinpoika 552, 553 
Nummikoski, Mikko Matinpoika 148 
Nummikoski, Samuel Juhonpoika 130 
Nummikoski, Taneli Matinpoika 389 
Nurmela, Elsa 701, 746 
Nurmela, Iisakki Iisakinpoika 543 
Nurmela, V. 702 
Nurmi, Ludvig 729 
Nyberg, Johan Wilhelm 620 
Nvkopp, B. W. (Rauhamaa) 692 
Nyman, pastori 613 
Obolenski, kenraalikuvernööri 533 
Ohriviita, Frans 708 
Oikea-Vassili, tukkukauppias 499 
Ojala, Arvi 707 
Ojala, Iisakki 643, 644 
Ojala, Jaakko 690, 707, 730, 739 
Ojala, K. E. 708 
Ojala, Vihtori 707 
Ojanen, Aurora 751 
Ojaniemi, Juho 705 
Ojanperä, Serafia 653 
Olavi Heikinpoika 72 
Olavi Jaakonpoika, lukkari 330, 342, 343 
Olavi Jaakonpoika (Rahko) 112, 169, 302 
Olavi Klemetinpoika (Kaarlela) 62 
Olavi Laurinpoika 205 
Olavi Pietarinpoika 99 
Ollila, Akseli 538 
Ollila, Herman 687 
Ollonqvist, Arvid Väinö 683 
Ollonqvist, Erik Johan 511, 546, 560, 662, 

683, 695, 716, 718, 719, 720 
Ollonqvist, Ernst Johan 435, 502, 504, 683 
Ollonqvist, Fredrik 544, 550, 551, 612, 616, 

640
Ollonqvist, Fredrik Leopold 682 
Ollonqvist, Paavali Veikko 683 
Opas, Juho 231 
Orhanen, Matti 188 
Orhanen, Matti, konstaapeli 503, 549 
Orlov-Dennissov, kreivi 383, 388, 389, 390, 
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