
MENNYTTÄ AIKAA 

 

Sukuni kantaisä Taivalkoskella on vuonna 1638 Pudasjärven 

Hetejärvellä syntynyt Jacob Jacobinpoika Räisänen. Hänen isoisänsä 

Jacob Pertunpoika Pätsi on tullut Pudasjärvelle huonemieheksi 

Utajärven Sanginjärveltä. Hänen isoisällään Perttu Jacobinpoika Pätsillä 

on ollut Sanginjärvellä talo numero neljä. Peltoa siinä on ollut vuonna 

1556 puoli hehtaaria ja talossa kolme lehmää. Kymmenen vuoden 

päästä peltoa näyttää olleen puolitoista hehtaaria ja kuusi lehmää, eli 

elämä on näyttänyt vähän aikaa parempia puoliaan. 

   Perttu Jacobinpoika on kuollut 1579, isännäksi on tullut Heikki 

Pertunpoika. Sitten on kaikki rappasodan myötä muuttunut. Vuosina 

1585–1587 on koko Sanginjärven kylä autioitunut, talot on poltettu ja 

ihmiset tapettu tai päässeet johonkin ahoon piiloon. Myös Heikin ja 

hänen setänsä Ollin talo on poltettu. Lienevätkö myös tapettu, koska 

Heikin 1570 syntynyt veli Jacob Pertunpoika ilmestyy huonemieheksi 

Kiimingin kylän Pudasjärvelle 1591. 

   Jacob Pertunpoika on asustellut useammassakin paikassa, kunnes on 

vakautunut vuonna 1614 Pudasjärven ¼ manttaalin Pätsin tilalle 

Hetejärvelle. Lieneekö sattunut hyvä naimakauppa, vai jotenkin muuten 

onnistanut. Kuitenkin vuonna 1622 on talossa ollut jo hevonen ja viisi 

lehmää. 

   Jacob Pertunpojalle on syntynyt 1605 poika nimeltänsä Jacob 

Jacobinpoika. Hänellä on ollut sitten aikanaan hienoniminen vaimo 

Dorotea, ja heidän toinen lapsensa on ollut sitten 1638 syntynyt Jacob 

Jacobinpoika Pätsi, myöhemmin Parviainen ja lopulta Räisänen. 

   Jacob näyttää olleen tarmokas ja yrittävä mies; Hetejärven Pätsin 

tilalla hän ollut isäntänä jo kuusitoistavuotiaana 1654 äitinsä Dorotean 

jälkeen. Vuonna 1664 hänellä on jo ollut tila myös Jaurakkajärven 



kaakkoisnurkassa nykyisen Turpeisen talon kohdalla. 1673 Jacob ja 

vaimonsa Anna Eskelsintytär ovat siirtyneet Taivalkosken Parviaiseen, 

vanha maakartta paljastaa asuinpaikaksi Nuusalan niemekkeen Iijoen 

rannalla. Pienten peltojen muoto on yhäkin nähtävissä peruskartalla. 

   Vuonna 1680 Jacob ilmestyy kirjoihin Taivalkosken Kurkikylän 

Tyräjärvellä ¼ manttaalin talo numero kymmenen eli Räisälän isäntänä.  

Vuoden 1682 maakirjassa tila on jo lunastettu perintö–  eli verotilaksi. 

Jacobin vaimo Anna kuolee vuonna 1701, uudeksi emännäksi tulee Elin 

Erkintytär Hiltunen. Onnea kestää vajaat kymmenen vuotta, Elin kuolee 

juhannuksen tienoilla 1710 ja Jacob noin viikkoa myöhemmin 1.7.1710. 

Arvonimenä on jo tåflman, eli kihlakunnan lautamies. Haudalle tulee 

maanpäälle rakennettu puuhauta, jonka voisi kuvitella sijainneen 

Jokijärven Kirkkosaaressa.  

   Näitä asioita tutkiessani oma tyhjänpäiväinen marmatukseni 

nykypäivistä joutuu enemmän kuin häpeään. Pienten peltotilkkujen 

muodot korven keskellä kertovat niukasta elannosta, sota-ajat 

kammottavista kauhuista ja tuskasta. Silti uskon, että heillä on ollut 

onnenhetkiäkin, ehkäpä jopa enemmän kuin meillä nykyajan ihmisillä.  

   Meillä on kaikki aineellisesti vähintään sata kertaa paremmin. Silti 

voimme pahoin, olemme täynnä omaa kylläistä ähkyämme. Ehkäpä 

kannattaisi ottaa ne kuuluisat pari piirua. 

   Kenties tällä kertaa takaisin päin.     

    

     


