
Joutsenon henkikirjat v. 1722-1736

Olen koonnut ja puhtaaksi kirjoittanut Joutsenon henkikirjat vuosilta 1722, 1726, 1730 ja 1736 pdf -

muotoon. Niistä voidaan helpommin hakea tietoja esim. sukututkimustyötä varten. Voit katsoa

luetteloa kokonaisuudessaan kylien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Huom! Kylien aakkosjärjestys

on sen mukainen kuin se on alkuperäisissä henkikirjoissa. Esim. Kesola on kirjoitettu alkuperäisesti

Käsola ja Leppälä muodossa Läppälä jne. Kylien nimet on kirjoitettu näihin luetteloihin

nykyasussaan. Vuoden 1730 henkikirjassa on mainittu myös onko talo esim. ratsutila = rust, aputila

= aug, kruunun tila = crono tai jalkaväen sotilaiden käytössä ollut tila = inf.

Alun perin nämä puhtaaksi kirjoitetut henkikirjat olivat tekstimuistiona ja mukana oli ohjelma, jolla

nimiä pystyi etsimään kylittäin ja taloittain, mutta myöhemmin tapahtuneet ohjelmapäivitykset

aiheuttivat sarakkeiden sekoittumisen, eikä hakumahdollisuutta ole enää siinä muodossa

käytettävänä. PDF:stä löytyy oma etsintäohjelma.

1. Taulukossa näkyy kylän nimen jälkeen talojen juokseva numerointi ja kolme pientä saraketta,

joissa on alkuperäisen asiakirjan mukaisesti merkittynä kunkin talon henkikirjoitetun väestön

lukumäärä. Keskimmäiseen sarakkeeseen on merkitty tavalliseen talonpoikaisväestöön kuuluvat

ja ensimmäiseen sarakkeeseen mm. papisto. Sotilaiden käytössä olevien talojen asukkaita on

merkitty hieman epämääräisesti myös ensimmäiseen ja kolmanteen sarakkeeseen? 

Saman talon asukkaita voi olla useammalla rivillä, mutta saman talon asukkaat tunnistaa

samasta talon numerosta. Eri vuosien kohdalla talon numero ja järjestys voi olla eri. Koska

alkuperäisissäkään luetteloissa ei mainittu talojen nimiä eikä asukkaiden sukunimiä, on niiden

selvittäminen melko hankalaa. Järjestelmällisellä sukututkimuksella talojen nimet on

mahdollista selvittää.

2. Ennen henkilöiden nimiä on sarake, jossa on ”titteli” joko lyhennettynä tai kokonaan

kirjoitettuna. Esim.

d. = dreng eli renki

b. = bror eli veli

dotter  = tytär

son = poika

blm = bolagsman eli yhtiömies

L. tai L.b. = lampuoti

L.S. = lampuodin poika

ea = enka eli leski

3. Nimisarakkeessa on yleensä henkikirjoitetun etunimi ja isännimi, esim. Anders Mattsson ja sen

perässä kirjainlyhenne mh = med hustru, joka tarkoittaa sitä, että henkikirjoitettuina ja veroa

maksavina olivat Anders Mattsson = Antti Matinpoika ja hänen vaimonsa. Joissain tapauksissa

nimisarakkeessa ei ole mitään, vain ”titteli” –kohtaan on merkitty esim. piga tai mor eli piika tai

äiti tai jotain vastaavaa. Naisten nimiä ei yleensä mainittu, vain joissain tapauksissa aikuinen

naimaton tytär saattoi olla merkittynä omalla etunimellään, joskus myös piika.

4. Viimeisessä sarakkeessa on huomautuksia esim. veronmaksukyvyttömyyden syistä tai jotain

muuta. Samaan sarakkeeseen olen laittanut talon nimen, jos se on selvinnyt minulle muun

tutkimuksen yhteydessä.

Huomatessasi virheitä tai puutteita tiedoissa, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella:

jorma.tyrmi@suomi24.fi tai soita 0440-551905. Jorma Tyrmi


