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Tuomaala:

F\htava njoki ja Jarvise udun
asuttaminen.
AhUi vanjoen vesistOreitti muodostaa by via van ban
kulttuurialueen. Jo ammoisina aikoina, vuositubansia
sitten, oli Abtavanjoki yksi kaikkein huomatuimpia kulkuvaylia, kauppateita, maassamme. Tama oli luonnollistakin, kun tiedamme, etta sydan-Suomen suurilta vesireiteilta oli parhain yhteys merelle, ja Pohjaan Ahti:irin
reittili ja sen jatkoa Ahtavanjoen vesistoa pitkin.
Kaikkein vanbimman asutuskauden jaannoksista,
kivikauden muistoista, onkin Abtavaojoen varret Pohjanmaan rikkaimpia. Myos Ahtavanjoen reitilta on tehty
joukko pronssi -ja rautakauden esineloytoja. Nama,
samoi kuiu useimmat kivikauden esinelOydotkin viittaavat itamaiseen kulttuuriyhteyteen. - Myos on olemassa
paikannimia, jotka viittaavat muinaisesta kosketuksesta
itaan ja etelaan. Tallaisia nimiii mainitsen Moskovan
suvannon Ahtavanjoesta EvijarvelHi, Moskua-nimet KortesjarvelUi ja Alajarvelta, seka Vironen Soinista. Myos
00 sailynyt perimatietoja, jotka kertovat aseistettujen
karjalaisten kauppamatkueitten vaeltaneen Ahtavanjokea
pitkin Pohjanlahdelle ja sielta takaisin.
Ahtavliojoen vanbana nimena Evijarvestii monwn
01,1 ollut Kainuunjoki. Myos taman joen alajuokHun vnr
rolln .~, IIHuvin ruotsnlaisia, ovat ylimnnn HIIOIIIIIII1hro l

\

hyvin myohaan kutsuneet kainulaisiksi. KainulaisnimistOa tunnetaan seudullamme paitsi jo mainittua Ahtavanjoen vanhaa nimea, myos suuri Kainuunliihde Lebtimaella, Kainuunlabti, Kainuunoja . ja Kainuunpelto
sekli kainulaisten tervabaudat Alajarvella ja Kainuunlabti LappajarvelHi. On myos olemassa perimatietoja
Evijarvelta ja Lappajarvelta muutaman kainulaisen jaamisesta paikkakunnalle asumaau vakinaisesti. Tarkastellessamme seutumme muinaisia asutusasioita,
emme voi sivuuttaa lappalaisuutta. Muinaisten lappalaisten muistot AhUivanjoen reitilHi ovat runsaammat
kuin missaan muualla Suomessa. Ahtava, jossa muinoin
on merenranta ja satamapaikka sijainnut, on lappalaisten
mnistoista rikkainta. Abtaviilta mainitaan 130 lapinkirkon ja muuta lapinrauniota. Naista lapinhaudoista loydetyt rauta- ja pronssiesineet ovat ajalta 200-600 v.
jalkeen Kristuksen syntymiin. Monia kymmeniii samanlaisia lapinraunioita ja -kirkkoja tavataan Evijlirvelliikin,
aika paljon myoskin LappajarvelHi ja jonkunverran niita
tunnetaan aina Suomonseliin vierilla saakka, kuten La. pinsaari raunioineen Soinissa. Tavattoman runsas lap:.
palaisnimisto on vieHi lisatodistuksena entisista lappalai!!ista.
Tulemme jalleen uuteen kulttuurijaksoon, pirkkalaisliikkeen aikoibin. TaiiiHi, byvilla riistamailla elavat
lappalaiset olivat himottuja eteHin heimovaltiaille. Lappalaisilta heikompana kansana oli belppo keriita suuria
vero- ja ryostOsaaliita turkiksina ja muuna riistana.
1100-1200 luvulla Hiimeen Pirkkalan,.R~ngon y.m. pitajien asukkaat saivat jalansijaa taalla asuvien lappalaisten omistukseen. V. 1277, jolloin lappalaiset taalta jo
sunrelta osalta .olivat hakeutuneet pobjoisemmaksi, saivat
pirkkalaiset itseltiian Ruotsiu kuninkaalta yksinoikeuden
lappalaisten verottamiseen. Mutta siitii buolimatta Ahtavanjoki pysyi jatku vasti pirkkalaisten paakulkutienii Hameestli merelle, jatkuen kaukaiseen Pobjaan lnppalaislen

30

alueille. Pirkkalaismuistoina AhUivalHi ovat Pirkkalan
talot, Evijarven · HaapajiirvelHi Pirkkalainen, Alajiirvellii
Pirkkalanlahti, Pirkkalan tervabauta, Kyroolabti 1 Hiimeenniemi, Kurejoki eli Kurjenjoki, jossa mabtavalla
pirkkalaispiiiillikko Matti Kurjella oli varastohuoneet,
missii lapinsaalista siiilytettiin. Lukuisat tarinat kertovat pirkkalaisten ja lappalaisten yhteenotoista Jarviseudulla. M.m. kerrotaan pirkkalaisten uhranneen lappalaistim lapsia Pyhiivuorella, kun luppalaiset olivat myrkytetyillii nuolilla ampuneet veneisiinsii Lappajarven Surmaniemen paassii maihin nousevia .pirkkalaisia.
Kun lappalaiset olivat seudultamme havinneet, siirtyneet pois tai sulautuneet uusiin suomalaistulokkaisiio,
Aspegren sanoo v. 1763 taiilla viela loytyviin lappalaisten
jalkelaisiii, jotka nyt ovat talonpoikina ja osaavat tarkkaan kertoa esi-isieosii eli11tavoista, jl:ii pirkkalaisille
heidan tuttuihin verotuz· ja ryostoalueisiin kiinteiisti
omistusoikeus. Niinpa ' v. 1440 mainitaan pirkkalaisten
eraluettelossa Maukijarvi Alajarvelta Karkuo 6 mieheu
erapalstana. 1500-luvun erallihteissa mainitaan Ahtari,
Ahtamys, Evijarven Kivijarvi Ahtiiva ja Ahtiiviin maja.
Abtavanjoen erlHinja oli viela voimal,as 1500-luvulla;
toteaa Jalmari Jaakkola.
Soinin Kukonkyllissa, AhUirinjiirvesta alkavan Syvajoen latvoilla Iabella Ahtavanjoen alkuliihteitii on nimi
Veneheitonkoski. Tarinan mukaan us. erakkolaiset jlHtivat tahan veneensii, kun tulivat Lappajarven maille metslistiimaau ja kalastamaan. Tamakin nimi viittaa vanhoihin erliretkiin. Ahtari- Ahtiiva tai niiiden vanhemmat nimimuodot Atsiiri-Atsiivii ja Saarijiirven Ahtava
viittaavat myos yhteiseen kulkureittiin. Virroilla jaLappajarvella on samanlaiset Kalettomanperat. Jiirviseudun
kaksi Sliliksjiirvi-nimeii, Hameenniemi ja monet muut nimet todistavat samaa. Soinin Kokkovalkeinen ja Hyyp~\nllnna sekii Evij!irven ja Alaj!irven Linna knl'lovnl
tnnHul·, muinnisiHla sottlisista tavoista JarviHmululln .
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Ahtii.viinjoen vesireitti, Hiimeen-Satakunnan vesiteiden yhdistiijiinii. Pohjanlahteen, on kaukaisesta muinaisuudesta saakka ollut paljon kiiytetty kulkuvii.ylii. Sekii
kesiilla etta talvella oli matkaajilla vakiintuneet matkamerkit, tienviitat, mistii tiesivii.t oikean tien ja kuljetuc
matkan pituuden. Nama merkit eivat tietenkaiin olleet
mitiian virstantolppia eika peninkulmapylviiita vaan
kiinteita, silmiin pistii viii lnonnonmerkkeja kulkureittien
varrella.
Perimiitietojen mukaan Lappajiirven Kiirniinsalmi oli
eras tiillainen tarkea matlmmerkki. nHHta oli alasp!iin
peninkuuluma Ristikiveen Viilijoessa Lammin kohdalla,
toinen . Lassilan koi vuun Rvijiirven Jokikylassa, kolmas
Kokkokiveen Evijiirven Lipsunnin salmissa ja neljiis penin·
kuuluman merkki oli Evijiirven Tupelin seutuvilla.
Edella io voimme todeta Ahtaviinjoen laajan, jopa
kansainviilisen merkityksen muinaisena kulttuurireittinii.
Nyt meidiin olisi hiukan tutustuttava nykyisen asutuksen alkujuuriin. 1700-luvun pietarsaarelainen tutkija
Hans Henrik Aspgren kertoo, etta tanne siirtyi asukkaita
Suomesta, -siis Varsinaissuomosta jo ensimmaisen ristiretken jalkeen pakoon kristinuskon mukanaan tuomia
uusia olosuhteita. On aivan luonnollista se, etta AhUi·
viinjoen vesistOalue erinomaisine kalavesineen ja riistoineen houkutteli ibmisiii puoleensa jo hyvin varhain.
Niiin ollen voimmekin pitiia varmana sita tietoa, jonka
mukaan tiimii vanha emakirkkomme, Pohjanmaan uljain
kivikirkko kohosi Pietarinsaaren Neidoinniemelle jo 1249
eli samana vuonna kuin jaarli Birjer teki toisen ristiret·
ken Hiimaiiiisten satamaan. Pietarsaaren kirkon rakentajina Ilmari Wirkkalan mukaao, ovat olleet kainulaiset
pyynti- ja veromiehet, yhdessii seudulle asettuneiden
kristittyjen norjalais-helsingelandilaisten kanssa.- Pietarsaaren seurakunnan vanhuutta todistaa sekiu, etta seurakuntaan kuului aluksi koko Pohjois-Suomi Voyrin
satamasta (Portus Voro) aina JiH\merelle asti. Kainulaiset
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J. J. Mikkolan mukaan olivat taasen pirkkalaisten edelHikavijoita.
Vanhin Pietarsaarta koskeva asiakirja on vuodelta
1374. Tassli asiakirjassa muuan Anders Dacus yrittaa
saada Pietarsaaren silloisten kappelien, Kemin ja Iin
kymmenyksia itselleen. Pietarsaaren rovasti mainittiin
silloin naiden pohjoisten alueiden kenraalirovastina.
Suur Pietarsaaren alueeseen nykyisen Vaasan laiininkin
osalla on kuulunut 30 nykyistii seurakuntaa.
Pietarsaaren seudulla on alkuunsa ollut suomalainen
asutus, t3.tii vahvistaa vanha suomalainen paikannimistOkin. JutikkalHn mukaan tiiallii on 1300-luvulla ollut jo
kliynnissa ruotsalaisasutus. Ja ruotsalaisasutus voimistui
niio, etta se tyoosi kiilaa aina kauaksi Alajiirvelle asti.
Tiista Yrjo Koskinen mainitseekin: "Vuonna 1547 Savonlinnan piHillikko Kustaa Fincke rupesi puuhaamaan
savolaisten Lapinasutusta. Kun Pohjanmaan ruotsalaiset
olivat rakentaneet taloja Lappajiirven seuduille, Iabelle
Hameen rajoja, kaviviit hiimaliiiset niitli ryostamassli ja
polttamassa. Fincke sai Kustaa kuninkaalta kaskyn liihettaa sinne sa volaisia".
Asukkaitten siirtyminen Jiirviseudulle aina 1500luvulle asti oli verrattain hidasta. Erik Pommerihisen
v. 1413 laaditun verokirjan mukaan oli silloisessa SuurPietarsaaressa ainoastaan 120 veroa maksavaa taloa. V.
1548 Pietarsaarta koskevien tilikirjojen mukaan oli Jarviseudulla seuraavat kyliit ja talomaarat: Evijarvi 6 taloa,
Siirki)arvi 4 taloa, Haapajarvi 3, Lappajarvi ja Vimpeli
11, AlajarvelHi 1553 6 taloa, Enaperalla 1556 5 taloa ja
Purmojarvella 1562 5 taloa. Naiden tietojen mukaan
Jiirviseudulla oli 1550-luvulla n. 40 taloa. Suurin osa
naistii asukkaista oli jo kauan asunut tiloillaan, mita
todistaa perhtlenjiisenten suuri lukumaarakin. Muutamiss~
taloissa mainitaan olleen toistakymmentakin henkea.
Nl\mi:i mainitut varliaisemmat asukkaat eiviit siis oUeet
tmvolulsia, vaan pikemminkin Pirkka-Hiimeen eriimiesten
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ja kainulaisten jalkelaisiii ja rannikolta siirtyneWi ruotsalaisia.
Kun savolaissiirtolaisuus piiasi valloille, oli se niin
voimakasta 1550-80 luvuilla, etta ennen vuosisadan
loppua Jiirviseudun vakiluku kaksinkertastui. Savolaisvirtaus asetti Hiydellisesti sulun Jiirviseudun ruotsalaistumiselle. RuotBalaiskiila rupesi vahitellen tyontymaan
takaisin ja suomalaiset hakeutuivat asumaan aina merta
myoten ruotsalaisten ioukkoon. Niiin Pietarsaari sai suomalaiset pellisensa, Ostenson laamannipuustellin luona
oleva Soinas asukkaansa Soinista, Kiviloosi liihella
pitiijiinkirkkoa oli alkuaan myos suomalainen talo, Abta·
vii sai Kerttuasta kankkoset, Salonkylalle nimen toi
Kiirnlin salonpliastii muuttanut asukas, saman Lappforssia eli S~lonkyHi.n tarven ovat myos Lappajiirven tarvosia. Niiin suomalainen ja ruotsalainen vaesto Abtavanjoen alueella on vuosisatojen kuluessa hyvin perusteellisesti sekoittunut.
Viela my Jhemmin alamaan ruotsalaiset tekivat uuden
yrityksen Jiirviseudun valloittamiseksi. Tamii tapahtui
ylimailla metsien valtauksella ja laajakantoisella tervanpoltoll&. !\foni ruotsalainen jiiikin tana suurena, jo
1500-luvulla alkaneena tervakautena ylimaille pysyvaisesti asumaan. Mutta nama ovat sitten tiiydellisesti
siellii suomalaistuneet. 1600-luvulla ruotsalaisten haviaminen jarviseudulta oli jo hyvin tuntuvaa.
Esi-is~emme, niin kauan kuin he ovat Jarviseudulla
asuneet, on kaikki suuret asiansa pitiinyt hoitaa Pietarsaaressa. Kauppapaikkakin se oli 3inoa. Pietarsaari
onkin ikiajoista asti ollut huomattava kauppapaikka. Jo
v. 1348 kuningas Maunu Eerikinpoika antoi pietarsaarelaisille erikoisluvan kayda maalaistavaroilla kauppaa.
Heinlipera vanbaan aik:aan, on ollut paljon kaytetty ja
turvallinen satamapaikka.
As,ukkaat, joita Jarviseudulla vn elanyt ennen Pietarsaaren kirkonpiikin kohoamista Lappajarven veden-
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pinnan korkeudelle, ovat palvell nol omln pakanallisia
jumaliansa ja kayneet oikeutta vuuhoJ•''' perinnaistapojensa mukaan. Vanhat tarinnt k••rlovnt Lappajarven , 0
Palvoniemelle, miss a nykyinen l' ltJiur•HJIII ren tyUirkirkko
sijaitsee, pakanallisten esivanhc·mpl•manau kokoontuneen
jumaliansa palvorna1n. Samall n lu\ndln on n aitii. uhrimenoja, tarun mukaan , suoritc,llu Hulnln Lebmilammin
Kivikirkon luona, seka Vimpttlln Pyhllvuoren k ivialttarilla. Ruumissaari Evijarven koHiwllll oli ylim aan paka·
nakansan hautausmaa, mihin vl•tlll I'Jetarsa aren kirkon
alkuaikoina ylimaan vainajin vll llulkuisesti haudattiin.
Pienempiii Pietar3aarea kirk ou rdkult:lia n.s. " \Yalebautoja", joihin kesan ajaksi ruu mllt huudattiin, tavataan
lukuisia kaikista ylimaan pit lljiHIII .
Kesti vuosisatoja, emwn kulu Pietarsaaren papit
saivat pimeinUi pakanuuttn Yllmunn eli Markin metsfiin
ja vetten kansasta poistetukHI. .1 llrviseud ulla eliia vieliikin muutamia vanhuksin , jnlkn omaavat muin aiselta
pakanuuden ajalta p~ri y l y lll tllll uskomuksia ja loitsuja,
joitten avulla uskovat volvllliHII tebda ihmisille ja elaimille sekli hyvaii etta pu hun.
Jarviseudun asiltus IBOO-Iuvun al ussa oH paisunut
jo niin laajaksi, eWi oi l mnhdollisuus perustaa oma
kirkko kappeliksi Pietu rH II Ilrelle. 1637 nykyisten seitseman pitajan voimalla r·ukllnnettiin ikivanhalle jumalien
palvontapaikalle, Lappujilrvon kirkk o. Vasta toistasataa
vuotta myohemmin tJ HkniHi barvaan asuttu ~appajarven
yli maa erota omaksi klrkkokunnaksi, perustamalla Alajiir ven kappelin 175 1. Kolmas kirkko syntyi evijar\YeHHsten ja purmoja rveliUsten aikaansaannoksena Evijarvelle 1759. Soini, eli Kuninkaanjoenkyla, nousi Alajarven
t•ukoushuonekunnaksi 1784. Kortesjiirvi tuli Lappajarven saarnahuoneeksi 1789, Lehtimiiki Alajiirven saarnahuonekunnaksi 1799 ja viimeisena Vimpeli eli Vindala
piH\si Lappajiirven saarnahuonekunnaksi 1805. Nliin on
knikki Jiirviseudun seurakunnat jakautuneet samasta
•kll nl n-ilidisUi, Pietarsaaren seurakunnasta.

Kaorlo Kultalahti:

Ne kasvavat nyt valkoisten ristien metsiiii ..
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Mitka, kysynee lukija? Ne temppelin seinusialle
aikoinaan lapioidut, kuorolauluilla, muistopubeita ja kotikirkkosi kalmiston hiekalla taytetyt kummut, joidenka
aile havuilla vuorattuihin bautoihin laskettiin kunnialauka usten ja lipun kunniaa tehdessii runneltu sotilas,
menehtymiiisilliian olevan iiidin ja sisarten tuska, lomalle
tulleiden veljien havuseppel, isan kantama valkoinen
risti merkiksi poikansa viimeisestii · vahtivuoropaikasta.
Sitii, noiden vuosien valkoista metsiia nuo kotikirkkosi
bautakummut nyt kasvavat.
Mitenkii raskaita aikoja ne tiille maalle oli vatkaan
ja vielii raskaampia niille kodeille, mistli miehet multiin
lapioitiin.
Nyt noilla kummuilla on kaikki rauhallista. Keviittuuli tosin labikoivuibin silmut ja lebdet puhaltaa, temppelin eteHiiselle rinteelle nousee nopeasti nuori vihreys
aurinkoa ja ristieu valkoista mets aii tervehtimiian . Vainajien muistopaivina soivat virret ja kuorojen siivelet
aivan kuten silloinkin, nuori pela rgunia on kirkkaimmillaan, kellot soittavat, papin sana sattuu ja vuosien
yli ui muistojen purret ristin alia n ukkujien eliimiinpiiiviin, mitiiton arki katoaa, tunnel viettliviisi noiden nukkujien kanssa suurta juhlaa. Tavailet nimHi risteistii;
mitenka tuttuja ne ovatkaan? Siellii ja siellii silloin
rauhantOissa ybdessii puuhailtiin, oltiin sotakentilliikin
rinta rinnan . . . . . Ristit katoavat ja sinii seisot nyt
ihan ilmieliiviina ibmisten kanssa, noiden kaikkien,
joiden nimikilpi iisken silmiisi vilahti.
Valkoisten ristien kunniakomppania on nyt edessiisi.
Tuttuja sukulaisi a, liiheisiiikio. Tuossa seisovat terveenii,
reippaana n i m i h u u do s sa, niinkuin silloin taistelun
aattona.
"Meidiit kaikki tarvittiin, ettii teilla vapaus olisi",
ne kuorossa sr. novat, aivankuin silloin siellii tulilinjan
liepeellii puollustuslobkonsa paiillikoltii miiiiriiykset saatuaan: "Kyllii, berra kapteeni".
Noin paljonko nuorta eliimiiii oli siemennettiivii
Jumalan puistoon, ettii tuo sinivalkoinen vaate saisi

