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Ylistaron Marttala, yksi SeiniijoenUppa-suvunsivuhaara
Matti Lchtiii
austaanrtikkelillc
ffl

Kuluvan vuodenarkaniru h(rinnyt e\iin Perhetaulu:
I lJn r"lona\uk|ai(la Mikki trranssinpoika
irjdlJ.peru.rrdScin:rjocn
isantiin. 16691694
sukuseula.Koskalyseinen suku on levinnyt Ma.t{aian
tehok-kaasli
myos Kyrdnmaalle,on syyta sukusedran psoAune Vilpuntyter
perustamisen
aikuvaiheessa
esiintuodanAm[ sjteetja Lapsial
saattaa
asiamydskyr6nmaalaisten
tietoisuuteen.
Suvun Maria
toisen polven leviaminen tapahtuu Kyritnnaalle
tutkimuksellisesfivaikeassaisonvihan ajankohdassa,Marttalan is?intiiJaakko Tuomaanpoika
Vuonna 1695 Mantalan talo saa uuden isAnnan.
.jostajohtuentiima selvitysjaa osittainpuutteelliseksi.
'lirkcJi on kurrenlin .u(ulhtelden esiinluom,nenH5ncn nimensa or Jaakko Tuomaanpoikaja
h:inen
jatkotutkimNtenpohjaksi.Otsikoomukaisestiartikkeli vaimonsa nimeksi mainitaan Maria, Mattalan tytar.
kasjftele€vain pien*i osaaMarttalansuvusta,eli niilta Kuka sitten oli Jaakko Tuomaanpoika?Maria Marttala
osjn kun silla on yhteysUpan sukuun.Tallaisenjaon mainrtranen\immiisenteran veiolue|lelois.rruonna
tekeminen
on toisaallatiissetapauksessa
helppoa,koska 1688, minkll perusteellahAn oli syntynyr noin 1672.
\4iaralanIJlonr\uklirar\aihruivar
m)dhemmrn.
Marian nimen jalkeen nainitaan renkipoika Jaakko
I
,a

Tuomaanpoikaia seuraavaoaverovuonna1689 tatossa
maidtaan vAvy Jaakkoja vaimo Maria. Vuonna 1688
mainittu renkipoika on tietysti Marian tuleva puoliso.
TallaiscssalilanteessaJaakonsyntymapaikanetsiminen
on kuin neulanetsimistAheinisuovasta.Yleensii t:itliiin
etsil:tin asiakirjaa,jossa hcnkild hakeeperintij:jasynly
mekodistaan.-f:tssattapauksessaoli tarjolla toinenkir
pieni olienkorsi. Maria ja Jaakko katoaval Marltalirsra
muutanaksi vuodeksi, ja oli siis mahdollist?! efte he
asuivattuon ajan Jaakonsyntymiikodissa,muttamissi?
Pelaslavaksioljenko eksi muodosfuuMarttalan omistajuutta kosk€ttava asiaki4a vuodeltl 1690, joka
ajoittuu juuri sjihen firke?ianaikaan,jolloin Jaakko ja
TilanneMarltalassa
ennenUppasurunrsiinmarssia Maria asuivatjossakinlnu alla.

Lyhytkalsau\Marltalaan.ia
senasukkaisiin
Marttalan falo sijaitsee Ylistaroo Topparlan
kylliss:i.Itse asiassa
talo sijaitsisiineosassa
kyliiii,joka
my6hennin antoi koko kylallc ninensli,e1iTopparin
talorykelm:issli.Kyseiseen txlorykelnraenvakiintul
1600luvunloppuunmenness:i
neljetaloarkaksiToppai.r' Marllaia ja l-atvataio.1650-luvunpuolivaliss:i
Mantalan isAntftrAmainilaan Tuomas Antinpoika,
jonka suhdettr edelliseenisAnliiaei ole onnistuttu
seh,iltimffin. Tuomas Antiopojan vaino oli Aune
Vilpuntytar.

Viimcistii:in 1660-luvullaTuomas Marttala oli
kuollut ja hanen leskensAAune Vilpunty6r avirlitui Isonkyrctnkaiijat 23.-26. elokuuta 1690:
uudelleen Mikki Frranssinpoika-nimisen miehen
Juakko Tuomaanpoikli Seini.ijoelta kanteli Mikki
kanssa.Marttalaakoskevienasiakiriojenperusteella Fqnssinpojastd krlosta, jonka hAn tiltii yaimonsa
Aunella oli molemrnistaavioliitoistalaysi-ikliseksi puolesta pefid haluaa. Mikki esiti kihlaku tr.a tuomion
kasvaneitalapsia- Vercluetteloiden
perusteellaAune 3. pAivAIM syrskuuta 1678 ja laamannin tuomio 2T
kuoleevuonna1676ja Mikki avioituuuudelleenheti ptihrtilki jne. huhtikuuta, joilkt Mikille tunnastettiin y,
seululvanavuonna,
nun!taalin Mar!ttrlan klo. ollen hdnpn tdvyn'ii
Aune Vilpuntyt*iren ensimmaisesta
avioliitosta laamannin oikeudessli luopunut kihlakunna t omiota
olevat lapset olivat joutuneetrakentamaan
el5miinsa yastaut tekemtistAiin vaLituksestaanja 1)etuomuksestaan
Mar(alan talon ulkopuolella,koska :iidin uusr avro- ja koska samoin nuorempi t)ti\1yJaakko TuonaanpoiLa
puolisooli ilmei\e.lihuoma(a,vasd
j.
hAnr?i
nuorempi,
oli 3 tuoden ajan ollut naimisissa Mikin oman tyttiiren
jatkuisi Marian kansra, tnuxa ei ollut v ittanut ennen jijtti ja
normaaleissa
olosuhteissa
hiinenisannyytensa
talossavielli pitka{n. Tilannekuitenkinmuuttui,kun piiirdd kaupastd.jonka hhnen vaimonsunaimartomann
aiti-Aunekuoli ja Mikki meniuusiinnaimisiin.Mikali oli tch yt ja kihlakunnan tuomio ilnai\ep, ntitl
tastaavioliitostaoli mahdollisuus
syntyaperillisia,o[ tunnustetaen nyt heirljn wlituksensa mbAttiimAksi ja
vaara,ettatalo llrisuuuudenomistajasuvun
haltuuo.Jos m&inilul tuomiot laitetaan tajyttintdiin. Kritenkin heidrin
siis jollakin Aunen lapsistaoli halu paasHkotitalonsa perintatnsai, mikii peinnbnjakolueuelon joulukuulta
isannaksi
tai emann:iksi,
seoli tehtivapian.
1664 mukaan on 75 kuparitaalaia 15 AyriA jokqiselle
Merkillist?ikylu, paine isannyydenvaihtoon ei tytdrpuolelle pitdd Mikki Franssinpoja maksaa, mikiili
tullut Aune Vilpuntyttiirenensimm:iisesta
avioliitosta hdn ei wi osoittaa, ettii hdn on perinndn maksanuL
olevienlastentaholta,vaanhanentoisesta
avioliitostaan
olevantyttarentaholta.Mikki Franssinpojan
oma tyttu
Asiaki.jan mukaan Jaalko ja Maria pitaisi ltytya
oli siis valmis"suistamaan"
hdnetisannyydesfi|
vuonna 1690 Seinajoelta ja hyvAlla onnella heidan

asuinpaikkaNa voisi olla Jaakon syDtym:ikoti- lleikki .Jaakonpoika
l'airstic.Marttala
Tutkimuksetpiti sitenkeskittiieSeinajocnasukkaisiin
Heikki Marttalan loytyminen isonvihanjiilkeen
1690.Telle kertaaonni oli suosiollinen,
sill:i Seinajoen perustuu pelkkAAn onnelliseen sattumaai, asiasta
joukossamainitaanlalon poika kertovaankir4iipcjyliikirjaan.Heikin kuoltua henen
Upantalon asukkaiden
JaakkovaimonsaMaria kanssa.Jotta voisimmeolla vieli elossaolevaisansAajoi kirajill:i poikaNa lesken
varmoja,etta kyseessa
ovat todellasamathenki16t,on ja lasten perinndnjaontoimittamista.Syy Jaakon
syyta tehdn venailu Marttclan ja Upan asukkaina aktiivisuuteenjohtui siita, etta Heikin leski oli
ja Heikinlastenedunkannaltaoli
mainittujenJaakonja Marian valillS. Kun Jaakkoja avioitunutuudelleen,
Maria katoavatMarttalasta,ilmestyy samannrmrnenfirkeaeinventoidapeslinomaisuusja sitaikauttataata
pariskuntaUppaan,jossa Jaakonilmoitetaanolevan Heikinlastenpeintii.
silloisen isannln veli. Upassa Jaakko ja Maria
mainitaanvuoteen1693saakka.Vuodelta1694ei ole Isonkyrdntalvikariijatl?27, (s.55 56)l
sailynytveroluetteloita,
muttaseuraavassa
vuoden1695
Jadkko Mafltula, Totrurtasto.pDttiii Nnr:ni?:
veroluettelossaMarttalaanon muuttanuttakaisinJaakko Bertil Mytulid, sekii ktutanriesJuho Re koa, invenbija Maria, talla kertaais:in$inaja emantani.Jaakkoja maan hanen poikansa, edesmenneenHeikki Fiirstin,
Maria onnistuivatsitensaamaan
Mantalanislnnyyden jadnisto ja sen hanenlastensaja leskensA,vaimoLiist:l
vaikkaMaria ilmeisestiisAnsapainostuk- AntinlJtkiren, rAlilld jakama.o\ tnihil suostuxiin
hallintaansa,
sestaoli luovuttanut
isAlleen
MarftalanomistusoikeudenPerintdknrenl5 luvunmukaan.
nuoftudessaan.
Asiakidajn sitii tukeval v€roluettelomerkinnat varmistavatJaakko Tuomaanp{iansiten
Heikin isann6im?i
Fdrstin tab sijaitsi Isonkyr6n
Seinajoen
Upanpojaksi.Kukaoli sittenJaakkoUppa?
Palhojaistenkylassa, neljan talon muodostamassa
tiiviissafalorykelmAssa
Kyrdnjoenpohjoisranralla
heti
Ritaalankosken
alapuoleila.Hcikin vaimo oli Liisa
Jaakko Tuomaanpoika Uppa
joka oli ennenisovihaataloaoli isannijinee
Upan talo on yksi Seinejoenkylih vanhimmista AnlinIyl?ir,
taloista,Joupin,Jouppilanja Marttitankanssa.Jaakon Antti Fci6tintyfar.He;kkiMafitaiastatuli sitenFdrstin
isa TuomasJaakonpoika
oli isanndinyttaioaainakinjo tabn v?ivy. Heikin ia I-iisan avioliittomerkintiiaei
vuodesta1669 alkaenvaimonsaKaadnaJoosepintyl lcjydy,joten se ajoitluu vuosiin 1714-17;silti vanhin
tlirenkanssa.TuomasUppasiirsi isinnyydenpojalleen tunnettulapsi on kuitenkintelle he*elli vuonna1721
Matille. KoskaJaakollaei ollut mahdollisuuksia
Upan syntynyrpojka Heikki. Kun Fdrstinv5vyisiintliHeikki
isiinnyyteen,oli luonnollista,et15hiin pyrki saamaan Marrtalakuoleejo vuodna 1727, ei jelkel:iisiaehdi
haituunsa vaimonsa kotitilan. Matin ja Jdakon syntya montaa,itse asiassaUlili hetkeil:i tunnctaan
sisarursadaUpassaoli perin merkittilvii,silla kaksi ainoasteanyksi tays;-ikiiiseksikasvanutlapsi, tyt:ir
heid:in veljeiian opiskeli papiksi ja ovat tunneiun Sofia. Leskcksi ja:imisensaj:ilkeen Liisa avioituu
We8elir-suvunkantaisia.
uudelleenErkki Tuomaanpoika
Reirin kanssavuonna
1727.
Jaakko ja Maria Marttalan perhe
Ensimm:iinenverovelvollisuusikaan
ehtinyt lapsi Perhetaulu:
ja
Jaakolle Mariallemainitaanvuonna1708,poikaJuho HeikkiJaakonpoika
FitNti,ent.Marftala,
ja seuraava
juuri isonvihankynnyksellavuonna1713, s.00.01.1692
k. 07.05.i726
poika oli nimeltainn Heikki. Isonvihan jakeen pso
rippikidoista ldytyy vielii yksi perheenlapsi, tytzir Liisa AntintytlirFiinri
Susanna.
T:imanenempiulapsiaei tahanmennessa
ole s.00.00.1699
k. 01.t2.t115
onnistuttu loytilnlEn. Perheen vanhimmasta pojasta Tiedossa
olevatlapset:
Juhostaei ole ene5detoaisonvihanjzilkeen,joten on Heikki s.05.01.1721
k.02.02.1721
mahdollisla, etta h:in kuolee poikamiehenaisonvihan Sofia s. 10.08.1722
k.28.05.1756
Matti s.20.01.1726
aikaan.
k. 20.0t.l'726
s. n. 1660k. 18.02.1741
JaakkoTuomaanpoika
Pso,vih. 1687
MariaMikjntytar,
s. n. 1672k. 1714-18
Lapsia:
Juho
Heikki
Susanna

SofiaHeikinty$fFdrsti
s.lO.O8.l'122k. 28.05.1756
Pso,vih.6.12.1741
lsrael Yrj an,inpoika
k. 2D.12.1792
s.00.00.1721
alk.Luoma,Palonkyla.
Fdrstinvavyisan*i
Tiedossa
olevatlapset:
l-iisa
s . 0 -1 . 1 0 . 1 7 4 4
PsoJnakkoErkinpoikaSaaripaii,
vih. 18.2.1759

aikaaaikaisemminsamannimistipanskuttaa,
talorykelmiissiForslin kyseistai
Srxripiiiinlalo sijaitsisamassa
heidanrydskennclleen
saattaa
oila hyvinkinmahdollista
kylassa.
Hevonkosken
lsonkyrcio
kyseiseniiaikana
k. 31.07.1746
s.1'7.02.1746
lUarjr
ja
etetirannalla
kyla sijaitseeKyrainjoen
Hcvonkosken
s.08.02.1748
Susrnna
jossa
Susannaveli olr
"kivenheitonpaassif'Fitrstisti,
PsoJuhoMiklnpoikaTurja,vitr.20 12 1767
ja
jossa
asuiSusannan
joka
edelleen
aikaisemmin
isenndinyt
sijaitsee
Tuuralan
kylassl
Tufian !.rlo sijaitsi
iasten
s€*ku.
\cufur\'rnakvlliniiylajuoksulleedetessa.
Ilmajoella Piriliin suku oli ulottanutlonkeronsa
k. 00.00.1756
s.01.05.1750
Liisa
Fossintaloon,
mydskinsam4npiHjanja lahinaapurin
s.03.05.1753
Israel
jossa oli mini:id Juho Pirin tyt:ir. Vuosina1732-38
Laurintytiir,'tlh.5.2.1175
PsoSusanna
j:dkeen
llmajoenrippikirjassaFossintalossamainitaanrcnki
Ftjrsdnislintap.{iisapuolensa
Heikki JuhonpoikavaimonsaMada Jaakontyttaren
s.21.03.1755
lvlarJa
Rippikirjassa
kanssailman ehtoolliskayndmerkintdia.
PsoAntli AntinpoikaVatpvla,vih. 12.6.l'714
joka
1695,
tosin
syntyneeksi
Juho
on
mcrkitty
Poikkeda
Varpuiantalo sijaitsinziihinflikoihinRitaalankyhssa,
1698,ja Susannan
luettelonsyntymaajasta
joka sijaitseemelkeinFdrstintalonkohdaliaKyrdnjoen syntyneiden
on mainittu6.1.1693.Joskysymyksessi
syntymaajaksi
pain.
siitahicmanalajuoksulle
etelepuolella,
on samaaviopari,joka saa IsonkyrijnHevonkoskella
Heikki JaakonpoikaFdrstin, alkuaan Marttalan, lapsia, puuttuvat rippimerkinnat ymmartiia, sille
ja tillcjjnhlin Heikki ja Maia ennettivatFossiin vasta
i:ilkeiaisetlienevatlevinireetlaaiastiKyrcjnmaalla
Heikjn
dppikirjajrksonlopussa.Vaikka syntym:iajassa
muuallakinon
kuitenkin
heittoa,
ajankohta
kohdallaon hivenen
j a samaavoi
tarkka,samoinesiintymisaika
kohtuullisen
Susanna.laakontytiirMarttala
Susanna Matttata muodostaa tutkimuksclliser .rn^r S J..tnnanLi nol eretu.tar) nt) maaj dsl J
Fossi11 seuraavassarippikirjassa vv.1739_45
jossatulcvallaUpansukuseurulla
riittia vieli
hnasteen,
esiirlyy
satnannininenpariskuntavv.1739-43,vaikka
kyltai
alkuvaiheet
ovat
cl.imiin
tutkitlavaa.Susinnan
on
kysymyksesse
heille
on
mcrkjtty eri syntym?iajat,
isonvihan
tlrli
selvillil, silia h;inesti aviomiehiDeen
jiilkeen
panskuntit
pariskuntaTamen
sana
kuitenkin
j:ilkcefl seuraava Matlalan isSntlpari. Susanna
MatinlytHrcn puoliso oli Heikki Juhonpoikrja he katoaaIlmajoeltaja muuttaakaikentodennakdisyyden
on
he mukaantakaisinYlistaroon,sillii v.1744Marltalassa
isanndiv:itMarttalaavuoteen1726-Tassl vaihccssa
Susannan mefkitty kuolleeksiHeikki Pirin 4 kuukaudcnia 2
fiyivaitMAfttalanvieraalle,josta suuttuneena
laistelun
talon p van jkliiner tyfir. Kyseinenkuolinmcrkintiiosallaan
kiivaan
suku
alkoi
aiidrl1sisarpuolen
] hre)JenPinlbijn.
, : - r ni.c.r J r r tai.i- \:rnhrn.u\rrn hil{rnlr -n .o n n is \ dh\rslrrHcilki lrrhonp^jan
geikkj ja Susanna
muodostSukututkimuksellisesti
tuenkintassa.
puutteelli
merkintdjen
silla
kulkunsa aval kuitenkinorlgelmtn,
Stsanna.ia Juho suuntaavat
Mar'tlalasta
sanan kyltn l.oukoon,jossa syntyy vielli yksi lapsi suudenvuoksi emme tiede,moniko perheenlapsista
ja avioitui.
eli aikuisika;in
1730. mutta dm:in jiilkeen dysin varmal merkinn?it mahdollisesti
mainitaanMartta_
Ytistaronkuolleidenluettelossa
perheesU
katoavat.
SusannaJaakontytzir
iassa kuolleen ruotuvaivaisena
lienee
29.8.17117'l vuodenikaisena.Kysymyksessii
H€ikki Juhonpojan syntymiikoti
pohjaki
tutkimuksen
henkilo.
Vastaavasti
ei ole viela voitu e$imamme
syntymakoda
Heikki Juhonpojan
osittaa,joskin se tiedetii:in kannattaaottaa TopparlanViidassa kuollut Heikki
vaflnoinasiakirjamaini:rnoin
llmajoellamainitaan Juhonpoika, joka kuolee 55 vuoden ikeisehylin suurellatodcnnakdisyydella.
Pirilalli vuonna1698syntynytpoika n a . 1 9 . 1 1 . 1 7 5 0 .
JuhoJuhonpoika
jonka
Heikki 17 16 20,
.jalkeenhln katoaatalosta.Ttsti
samastaperheest5oli saatuTopparlankylian Marttalan SusannaJaakontytarMarltala
Martta- s.1694-95 k.29.8.1771
Loukoonemantajo aikaisemmin.
llihinaapuriin
ja
s. 1698llmajoenPiilassa
Heikki Juhonpojalle Susannalleon PsoHeikkiJuhonpoika
lan vaivyisanta
lapsi vuonna1724ja Lapsia:
merkitrysynlyneenensimmAinen
jakeen perhe muutha sns Liisa
s.24.1.1?24Marttala
luopumisensa
]\'larttalasta
jossa
s. 14.5.1725 Marttala
Erkki
Heikiu
oietettu
em:1nn6i
Loukoon,
Toppulan
ja
s.20.9.1730t oukola
vuonKarin
saavat
lapsen
Heikld
Susanna
sisko.Loukossa
lapsetovalsamanpaaiskunnan:
alla
olevat
Ilmeisesti
he katoavattutkijalta.
na 1730 Ia tamen.j:ilkeen
ja
18.3.1?33
HevonkosKTuuri
Maria
s.
Isonkyrttn syntyneita,
Tulkimalla Ylislaron
19.3.1735
HevonkoskiHoppa
s.
icjytyy lsostakyfijstlisopivasti1733-38samannimtnen Jaakko
s. 19.3.1738 HevonkoskiAntila
lapsia saava aviopafi. multa heidan kohdallaanon Heikki
k.10.5.1744.
NN
s.n.8.1.1744
pariskuntaa
lltydy
rippi_
se,
ettei
ongelmana
kuitenkin
ei
litydy
kuitenkaan
K
n
Isostakyrdsa
kirjoista.

