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Pyhäjärven Kaurasten juhlavuosi  
Eero M. J. Kauranen  © 2018 Pyhäjärven Kaurasten Sukuseura 

 

Johdanto 

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 

pyöreitä vuosia muutamista suvul-

lemme tärkeistä tapahtumista. 

Vanhimpien tapahtumien tarkkoja 

päivämääriä ei tunneta. Merkki-

vuosia sopii juhlia tämän vuoden 

sukupäivillä. 

Tämän kirjoituksen kuvituksena on 

rajattuja näkymiä alkuperäisistä 

asiakirjoista otetuista valokuvista. 

Vanhanmallisesta saksalaistyyli-

sestä kirjoituksesta johtuen ei asia-

kirjamerkintöjen tulkinta ole kovin 

helppoa. Vuosisatojen mittaan kir-

joitusmerkit ja -tyylit vaihtelivat 

suuresti. Asiakirjojen teksti muis-

tuttaa suuresti ns. Sütterling-tyyliä. 

Kuvaa 6 voi käyttää apuna alkupe-

räisiä tekstejä tutkittaessa. 

350 vuotta Matti 
Laurinpoika Kanasen 
syntymästä 

Matti Laurinpoika Kananen syn-

tyi noin vuonna 1668 Viitasaaren 

tai Rautalammin pitäjässä ja kuoli 

21.3.1753 Pyhäjärvellä (Kuva 1). 

Sukukirjassa ja sen sukupuussa on 

tästä koko Pyhäjärven Kaurasten 

suvun yhteisestä esi-isästä käytetty 

nimeä Matti Laurinpoika Kaura-

kangas hänen viimeisen asuin-

paikkansa mukaan. Matti Laurin-

poika Kanasen vanhemmat asuivat 

tilattomina Koivujärvellä. Milloin 

he muuttivat sinne, siitä ei ole säi-

lynyt tietoa. Niinpä Matti Laurin-

poika on voinut syntyä Viitasaaren 

pitäjän Alvajärvellä (nykyisen Pih-

tiputaan Alvajärvellä) tai Rauta-

lammin suurpitäjän Koivujärvellä 

(jonka eteläiset alueet kuuluvat 

nykyisin Pielaveteen ja pohjoiset 

alueet Kiuruveteen). Isää Lauri 

Kanasta ei mainita henkikirjoissa, 

ainoa arkistomerkintä hänestä on 

kuolintieto vuodelta 1697 Rauta-

lammin Koivujärvellä.  

Matti Laurinpoika Kanasen en-

simmäinen vaimo lienee kuollut n. 

v. 1704. Toinen vaimo, Elina Ma-

tintytär syntyi noin v. 1678 ja kuoli 

26.5.1748 Pyhäjärvellä.  

Vaikka Pyhäjärven kuolleiden ja 

haudattujen kirjaan tehdyistä mer-

kinnöistä voidaan laskea Matti 

Laurinpojan syntyneen joulukuus-

sa 1668, täytyy tuon ajan ikämer-

kintöihin suhtautua varauksella. 

Paras on arvioida, että Matti Lau-

rinpoika Kananen syntyi noin 

vuonna 1668. Mutta koska tiedos-

samme ei ole tarkempaakaan päi-

vämäärää, voimme viettää Matti 

Laurinpoika Kanasen syntymän 

350-vuotismuistoa vuonna 2018. 

Matti Laurinpoika Kanasesta ja 

hänen esipolvistaan löytyy tietoa 

KauraSet-lehdestä, viite |1| ja Kau-

rasten nettisivuilta, viite |2|. 
 

Anna Parvia ja Matti 
Kaura vihille 280 vuotta 
sitten 

Matti Laurinpoika Kanasen 

pojasta esiintyy asiakirjoissa 

merkintöjä nimellä Matti 

Matinpoika Kananen. Mutta 

hänen lisänimenään on Kaura 

asiakirjoissa, jotka liittyvät 

hänen avioliittokuulutukseensa 

ja avioliittoonsa Anna Pekanty-

tär Parvian kanssa (kuvat 2 ja 3).  

Kaurasia on asunut 
Kauralan tilalla 280 
vuotta 

Vuoteen 1738 asti on henkikirjoi-

hin ja veroluetteloihin merkitty 

Pyhäjärven Mäkiöiskylän tilan 

numero 12 isäntien lisänimeksi 

Rönkkö tuon kruununtilan alkupe-

räisen nimen mukaisesti. Pyhäjär-

ven kappeliseurakunnan syntynei-

den ja kastettujen kirjaan on kum-

meiksi merkitty noiden isäntien 

perheenjäsenten nimiä, mutta siellä 

heistä on käytetty nimen Rönkkö 

lisäksi nimeä Kaura. Nuo Kaurat 

saattavat jotenkin liittyä Kanasten 

sukuun, koska heitä on kummeina 

Matti Laurinpoika Kanasen Erkki-

veljen lapsille. Mutta täyttä var-

muutta sukulaisuutta ei ole, koska 

kummeiksi on saatettu pyytää 

myös naapureita ja muita tuttuja. 

Kuva 1. Matti Laurinpoika Kaurakankaan kuolemaa koskeva merkintä 

Pyhäjärven kuolleiden ja haudattujen kirjassa. Hän kuoli vanhuuden-

heikkouteen 84 vuoden ja 3 kuukauden ikäisenä 21.3.1753, haudattiin 

1.4.1753 (”21/3 Matts Larsson Kaurakangas af ålderhet(?) 84 3 -d 1/4”  

Kuva 2. Avioliittokuulutusten leimaveroluetteloon tehty merkintä Py-

häjoen seurakunnan tilikirjassa. Matti Matinpoika Kaura maksoi 

vuonna 1738 leimaveroa yhden kuparitaalerin ja 16 äyriä. Lähde |6|. 

Kuva 3. Merkintä Pyhäjärven kappeliseurakunnan vihittyjen kirjassa: 

23.7.1738 Matti Matinpoika Kaura naimattoman Anna Pekantytär 

Parvian kanssa (”d. 23/7 Matts Mattsson Kaura med pigan Anna 

Pehrsdr Parfvia”). 
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Myös vuodesta 1739 al-

kaen isännäksi merkitty 

Matti Matinpoika esiin-

tyy hänen avioliittoonsa 

liittyvissä asiakirjoissa 

nimellä Kaura. Niinpä on 

luultavaa, että Kaura on 

Mäkiöiskylän numeron 

12 tilan rinnakkainen ni-

mi, varsinkin kun tilan nimenä 

käytetään 1750-luvulta lähtien ni-

miä Kaurakangas ja Kaurala. Tilal-

le lienee tarvittu uusi kutsumanimi 

koska Mäkiöiskylällä oli kaksi 

muuta Rönkkö-nimistä tilaa (nu-

merot 6 ja 24) ja nimellä Rönkkö 

tunnettua muuta väkeä. Pyhäjärven 

seudun asiakirjoista ei nimeä Kau-

ra ole löytynyt mistään muista kuin 

noista lasten kastamiseen liittyvistä 

merkinnöistä ja vuoden 1724 kin-

kerikirjasta. Tilan myöhempiä 

asukkaita koskevista merkinnöistä 

ja Anna Parviasta Matti Matinpo-

jan vaimona voidaan päätellä, että 

numeron 12 tilan uusi isäntä, asia-

kirjoihin nimillä Matti Matinpoi-

ka Kaura ja Matti Matinpoika 

Rönkkö merkitty, oli sama mies 

kuin Matti Matinpoika Kananen 

(syntynyt vuonna 1717 ja kuollut 

29.5.1797 Pyhäjärvellä).  

Vaikka Matti Matinpoika on mer-

kitty tilan numero 12 isännäksi 

vasta vuoden 1739 henkikirjaan ja 

vertoasiakirjoihin, on hyvin luulta-

vaa, että hän asui tuolla Rönkön eli 

Kauran tilalla jo vuonna 1738, pe-

rusteena hänestä käytetty nimi 

Kaura. Ei ole mahdotonta, että 

Matti Matinpoika Kauran isännyys 

alkoi jo vuoden 1738 puolella. 

Henkikirjojen ja veroasiakirjojen 

tiedot (mm. Staffan Rönkkö tilan 

nro 12 isäntänä) lienee kerätty 

vuoden 1738 alkupuolella, koska 

erään puhtaaksikirjoitetun Pyhäjo-

en pitäjän veroluettelon päiväyk-

senä on 28.9.1738 (lähde |7|). Vi-

rallisesti Matti Matinpoika Kana-

sen eli Kauran isännyys Mäkiöis-

kylän numeron 12 tilalla eli Kau-

rakankaassa eli Kauralassa kuiten-

kin alkoi vasta vuodesta 1739, jo-

ten Kaurasten isännyyden 280-

vuotista historiaa voidaan juhlia 

vuonna 2019. 

 

Anna Pekantytär Parvian 
syntymästä 300 vuotta 

Koko Pyhäjärven Kaurasten suvun 

vanhin koko nimellä tunnettu esiäi-

ti on Anna Pekantytär Parvia, Mat-

ti Matinpoika Kanasen eli Kauran 

vaimo. Savosta tulleen Parvian eli 

Parviaisen sukuun kuuluvista talol-

lisista on Pyhäjärven veroluette-

loissa ja henkikirjoissa merkintöjä 

jo 1550-luvulta lähtien. Mäkiöis-

kylän tilan numero 1, Pyöröhatun 

eli Parviaisen eli Parvian perintöti-

lan isännäksi on merkitty Annan 

isä Pekka Matinpoika vuosina 

1706-1735 ja Annan äiti Liisa vuo-

sina 1736-1738 (viite |3|). Tilan 

perusti Pekka Matinpoika Parvian 

isänisä Mikko Juhonpoika Parviai-

nen, joka on merkitty talolliseksi 

Mäkiöiskylässä 1595-1625.  

Anna Pekantytär Parvian syntymä-

vuosi 1718 on merkitty Pyhäjärven 

kappeliseurakunnan rippikirjaan 

Kauralan eli Rönkön tilan (Mä-

kiöiskylän nro 12) sivulle. Sama 

syntymävuosi voidaan laskea myös 

Anna Pekantytär Kauralan eli 

Rönkön kuolintiedoista (kuva 4). 

Valpuri Matintytär Leske-
län syntymästä 200 
vuotta 

Matti Matinpoika Kanasen eli 

Kaurakankaan pojanpojanpoika 

Aatami Aataminpoika Kaurala 

syntyi 7.8.1816 Pyhäjärvellä ja 

kuoli 24.6.1867 Kiuruvedellä. 

Hänen vaimonsa oli Valpuri Ma-

tintytär Leskelä (Valborg Matts-

dotter Leskelä), joka syntyi 

10.9.1818 Pyhäjärvellä ja kuoli 

28.12.1872 Kiuruvedellä. Valpu-

ri ja Aatami Kaurala ovat yhtei-

siä esivanhempia noin puolelle 

Pyhäjärven Kaurasten sukuhaa-

roista: Kauralan, Seppälän, Rik-

kilän, Kivikon, Kalliokorven, 

Tiiton, Halkoniemen ja Viipurin 

sukuhaaroille. Valpuri Matinty-

tär Leskelän isälinjaiset esi-isät 

ovat siitä Pyhäjärven Leskelän 

suvun esipolvien ketjusta, joka 

johtaa Rantasalmelta Viitasaaren 

kautta Pyhäjärvelle tulleisiin 

Kinnusiin. Valpuri Matintytär 

Leskelän serkun Miina Fredri-

kintytär Leskelän (1823-1880) 

mies oli Hiski Aataminpoika 

Kaurala (1820-1901), Aatami 

Kuva 5. Vuoden 1818 syyskuun 10. syntyi ja 12. kastettiin talollisen 

poika Matti Matinpoika Leskelän ja vaimo Gretan tytär Valborg. 

Kummeina Fredrik Leskelä ja vaimo Kaisa, Israel Leskelä ja Anna 

Junttila, kastoi I. Lescelius ([1818 September] ”10 | 12. Bondsonen 

Matts Mattsson Leskeläs och hst. Gretas Valborg. Testes Fredrik Les-

kelä och Hstru Caisa, Israel Leskelä och Anna Junttila, af I. Lescelius” 

Kuva 4. Merkintöjä vuodelta 1779 Pyhäjärven kuolleiden ja haudattu-

jen kirjassa, Alimmilla riveillä on merkintä emäntä Anna Pekantytär 

Rönkön eli Kauralan kuolemasta 3.2. vesipöhöön 61 vuoden iässä, hau-

dattu 21.2. (Febr. 3 /21 Matmodern Anna Pehrsdr. Rönckö el. Kaurala, 

Wattusot, 61). Vesipöhö on C-vitamiinin  puutostauti. 
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Aataminpoika Kauralan veli. Si-

tä kautta Leskelän suvun isälin-

jan esipolvien Kinnusten jälke-

läisiä ovat myös Vaiviomäen, 

Töysmäen, Komujärven, Penna-

sen, Kalikkamäen, Haukiputaan, 

Lahnakankaan ja Matinniemen 

sukuhaaraan kuuluvat sukumme 

jäsenet. Lisää Leskelän suvun 

esipolvista viitteessä |4|. 

Valpuri Matintytär Leskelän 

isänäidin Riitta Matintytär Les-

kelän (o.s. Niemi) isälinjan esi-

polvien varhaisin tunnettu esi-isä 

on n. v. 1520-1591 elänyt Olli 

Antinpoika Tikka, yksi Pyhäjär-

ven ensimmäisiä asukkaita. Hän 

kävi v. 1552 Kustaa Vaasan luo-

na. Nämä esipolvet ovat yhteisiä 

mm. Pyhäjärven Tuoriniemen 

suvulle (viite |5|). 

Pyhäjärven Kaurasten 
ensimmäisestä suku-
tapaamisesta 45 vuotta 

Kesällä 1973 pidettiin ensimmäi-

nen Pyhäjärven Kaurasten suku-

tapaaminen. Aiheen kokoontumi-

seen antoi Kanadasta Suomeen 

vierailulle tullut Veli Kauranen, 

jonka sisar Kerttu Hyvärinen (o.s. 

Kauranen) kutsui sukulaisia ko-

tiinsa Piippolan Lassilan taloon. 

Koolla oli noin 150 henkeä etu-

päässä Tiiton sukuhaarasta.  

Pyhäjärven Kaurasten 
Sukuseura 30 vuotta 

Ensimmäinen Pyhäjärven Kau-

rasten Sukuseuran sukukokous 

järjestettiin Pyhäjärvellä 9.7. 

1988. Sukuseuraa perustamaan 

saapui 273 Pyhäjärven Kaurasten 

suvun jäsentä. Sukuseuran sään-

nöt hyväksyttiin 13.7.1991 pide-

tyssä sukukokouksessa. Vuodesta 

1988 alkaen on sukupäiviä järjes-

tetty kolmen vuoden välein, ko-

kouspaikkoina Pyhäjärvi, Siika-

latvan Piippola ja Pulkkila sekä 

Lapinlahti ja Iisalmen Runni.  

Viitteet 

|1|  Eero Kauranen: ”Kaurasten 

varhaisimmat isälinjan esipolvet: 

Kolehmaisia”, KauraSet-lehti nro 

52 (Kesäkuu 2016), s. 3 -10. 

|2|  Eero Kauranen: Varhaisimmat 

tunnetut isälinjan esipolvet, © Py-

häjärven Kaurasten Sukuseura, 

http://kauraset.weebly.com/varhais

et-esipolvet.html  

|3|  Kari-Matti Piilahti: Parviaisten 

suku 1. Parviaisten Sukuseura. 

Hamina 1999. 

|4|  Veikko Leskelä: Pyhäjärven 

Leskelät, Sukututkimus-nettisivu 

http://www.pyhajarvenleskelat.net/

17 

|5|  Matti Niemi: Tuoriniemen  

suvun esipolvet. 

http://www.tuoriniemensuku.fi/ 

wp-content//uploads/2014/07/ 

Sukuluento-2014.pdf 

Lähteet 

|6|  Tositekirja / Pyhäjoki, vuonna 

1778 maksettujen Charta Sigillata-

maksujen luettelo: 

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kui

d=12830432  

|7|  Pyhäjoen kymmenysveroluette-

lo vuodelta 1738, Mäköiskylä:  

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kui

d=12830285   

1700-luvun almanakkoja  
Eero M. J. Kauranen  © 2018 Pyhäjärven Kaurasten Sukuseura 

 

Fraktuura-tekstit 

Suomessa painetuissa teksteissä oli 

fraktuura-kirjaintyypit yleisessä 

käytössä 1800-luvun loppupuolelle 

asti. Eräissä sanomalehdissä niitä 

käytettiin vielä 1920-luvulla. 

Suomenkieliset 
almanakat 

Suomenkielisiä almanakkoja on 

julkaistu vuodesta 1705 alkaen. 

Oheiset kuvat esittävät Turun ho-

risontin mukaan laadittuja alma-

nakkoja, jotka painettiin Turussa. 

Kalenterien vanha ja 
uusi luku 

Ruotsin valtakunnassa oli käytös-

sä juliaaninen ajanlasku vuoteen 

1753 asti. Vuosina 1700-1712 oli 

käytössä siitä poikkeava ”ruotsa-

lainen ajanlasku”. 1700-luvulla 

oli juliaaninen ajanlasku eli 

Kuva 6. Sütterling-tyyliset kirjoitusmerkit 

http://kauraset.weebly.com/varhaiset-esipolvet.html
http://kauraset.weebly.com/varhaiset-esipolvet.html
http://www.pyhajarvenleskelat.net/17
http://www.pyhajarvenleskelat.net/17
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12830432
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12830432
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12830285
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12830285
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”vanha luku” jäänyt jälkeen 11 

päivää gregoriaanisesta, koska 

juliaanisessa ajanlaskussa kar-

kausvuosia ovat kaikki sadalla 

jaolliset vuodet, toisin kuin gre-

goriaanisessa, jossa sadalla jaol-

lisista vuosista vain 400:lla jaol-

liset ovat karkausvuosia. Ruotsin 

valtakunnassa siirryttiin 

”uuteen lukuun” eli gre-

goriaaniseen ajanlaskuun 

17.2.1753 siten, että seu-

raava päivä oli 1. päivä 

maaliskuuta. Almanak-

koihin merkittiin sekä 

vanhan luvun että uuden 

luvun päivämäärät. 

Kun tuo yhdentoista päi-

vän erotus huomioidaan, 

Anna Pekantytär Parvian 

ja Matti Matinpoika Kau-

ran hääpäivästä tulee ku-

luneeksi 280 vuotta 

3.8.2018.  

Vuoden 1753 almanakan 

helmikuun aukeamalle on 

painettu ohjeita kalenteri-

uudistuksesta, mm ”… 

Niiden yhdentoistakym-

menen päiwän tähden, cuin 

poisjätetään Helmi-Cuun 

lopulla, pitä seurawaiset 

Pyhäpäiwät, tänä wuonna 

pyhitettämän Sunnuntai-

päiwinä: nimittäin Kyntti-

län-päiwä Neljändenä 

Sunnuntaina loppiaisest, 

joca on se Wiimeinen 

päiwä Tammi-Cuusa : 

Paaston aikainen Marian 

päiwä ensimmäisenä Sun-

nuntaina Kewä-

päiwätasauxen jälkeen : 

Johannes Kastajan eli 

mitzamarian-päiwä en-

simmäisenä Sunnuntaina 

Suwi päiwänseisomisen 

jälkeen : Marian Etzicko-

päiwä ensimmäisenä Sun-

nunt. Heinä-Cuusa : 

Michaelin päiwä ensim-

mäisenä Sunnuntaina Syys-

päiwäntasauxen jälkeen: ja Pyhä 

Miesten-päiwä ensimmäisenä 

Sun. Marras-Cuusa”  

Lähde: 

Helsingin yliopiston kalenteripalvelut, Arkisto.    https://almanakka.helsinki.fi/fi/arkisto.html  

Anna Parvian ja Matti Kauran hääpäivä 23.7.1738 oli sunnuntai, seitsemäs 

kolminaisuuden päivä. Gregoriaanisen kalenterin mukaiset päivämäärät on 

merkitty almanakan sivujen oikeaan reunaan, vaikka ”uusi luku” otettiin 

Ruotsissa käyttöön vasta maaliskuun alussa 1753. © Helsingin yliopisto. 

Kalenteriuudistus vuonna 1753: ”Vanhan luvun” helmikuun 17. päivää seurasi 

maaliskuun 1. päivä ”uutta lukua”. © Helsingin yliopisto. 

Eräs fraktuura-kirjaintyyppi 

https://almanakka.helsinki.fi/fi/arkisto.html



