Liperin Naumasia 1600- ja 1700-luvuilla
Veijo Saloheimo

S

ukuviestin numerossa 2/2005 jul
kaistu Kaasisen ja Naumasen su
kua koskeva kysely ansainnee
vastauksen, joka koskee liperiläistä
Naumasen ortodoksisukua. Pääläh
teinä ovat voudin- ja läänintileihin
sisältyvät maakirjat ja muut luettelot
lisänään Liperin luterilaisen seurakun
nan historiakirjoista poimitut mainin
nat sekä Ilomantsin kruununvoudin
arkiston katselmuspöytäkirjakonsep
tit. ”Väärän” kirkon kirjoihin joudut
tiin oman papin puutteessa lasten kas
tamiseksi ja vainajien siunaamisek
si. Taipaleen ortodoksipitäjän paimen
Grigori Lumitski tuli virkaansa vasta
vuonna 1725 ja vietti pitkiä aikoja sen
jälkeenkin Pietarissa, ja hänen seuraa
jansa Feodor Sofronov pysyi poissa
Pikkuvihan ajan. Seka-avioliitot kir
jattiin morsiamen seurakunnassa, ja
seka-avioliiton osallinen ortodoksiäi
ti sai nimensä luterilaiseen kastettu
jen luetteloon.

Ensimmäisiä Naumasia
Naumanen oli Ollin sukunimenä Ki
vennavan autioluettelossa vuosina
1573 ja 1582. Vuonna 1590 eli Mik
ko Naumanen Valkjärven Naumalas
sa. Suku- ja kylännimi viittaa Viipu
rin–Karjalan keskiaikaisiin yhteyksiin
itäisen ortodoksikulttuurin kanssa. Py
syvämpi sija nimellä on ollut Liperis
sä, jossa vuonna 1613 kirjattiin Da
vid Kirkinen Taipaleen kylästä. Hänen
poikansa Nauma antoi nimensä tälle,
samalla seudulla pysytelleelle suvulle.1
Nauma Davidanpoika näkyy Lipe
rin maakirjoissa vuosina 1631–51
kohtalaisen varakkaana talonpoika
na. Vuonna 1637 hänen talossaan
oli kaksi miestä ja hevosta, neljä leh
mää, härkä ja hieho, kahdeksan kapan
ohra- ja kaurakylvöt pellossa sekä 750
lyhteen ruissato kaskesta. Hän omisti
myös neljännesnuotan ja veneen.2
Lähteet puuttuvat vuosilta 1652–
80 Liperin ollessa Flemingien va
paaherrakuntana. Vuonna 1681 asui
Taipaleella kolme Aleksinpoikaa, jois
ta yksi mainittiin joskus Naumasena.
Lähteistä puuttuva välipolvi Aleksi oli
kaiketi Nauman poika. Lavrenti Alek
sinpoika asui Tuomaalassa (vanha n:o
4, uusi 6) ja Vasili Huuhtilassa (van
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ha 5, uusi 5). Kirilä Aleksinpoika ot
ti uudistilan vuonna 1681 ja joutui si
itä verolle 1685, mutta katosi heti kir
joista. Gavril Maksimanpoika Kirki
nen otti hänen autionsa vuonna 1728.
Tila sai numeron 18 ja siirrettiin isossa
jaossa pää-kylältä Säkinlahteen.3
Vuonna 1681 laadittu arvioluette
lo valaisee taas talonpoikien varalli
suutta. Vasili Aleksinpojan talossa oli
mies, hevonen ja kolme lehmää, Lav
rentilla mies, hevonen ja yksi lehmä.4
Vuonna 1690 laaditun kylvö- ja sato
luettelon mukaan Vasili kylvi 16 kap
paa ruista, kahdeksan kappaa ohraa
ja puolitoista tynnyriä kauraa pel
toon ja tynnyrin ruista kaskeen. Satoa
kertyi pellosta neljäs jyvä: kaksi tyn
nyriä ruista, tynnyri ohraa ja kuusi
tynnyriä kauroja sekä kaskesta neljä
tynnyriä. Lavrentin kylvöt olivat sa
mankokoiset.5

Kasvun aika Taipaleen kylässä
Tililähteet puuttuvat taas vuosilta
1697–1721 ja tuomiokirjatkin 1704–
1721. Vuoden 1722 maakirjassa nä
kyy Iivana Tuomaalan, Ortemei eli Ert
to Huuhtilan ja Petri Vasikkalan (van
ha 6, uusi 10) isäntänä. Iivana omis
ti silloin hevosen, lehmän ja lampaan,
Ertto lampaan, neljännesnuotan ja ve
neen, Petri lehmän ja kaksi lammas
ta. Iivana lienee ollut Lavrentin ja Ert
to Vasilin poika. Petri lienee ollut jom
mankumman veli.6
Vuonna 1739 omisti Ertto kaksi he
vosta, kolme lehmää, hiehon ja härän,
kolme lammasta ja sian sekä neljännes
nuotan ja veneen, Petri hevosen ja var
san, kolme lehmää ja hiehon, kolme
lammasta ja sian sekä samat kalaveh
keet kuin Erttokin. Vasili Iivananpojan
omaisuus käsitti hevosen, lehmän, hie
hon, lampaan ja sian. Vasilin vaimo
oli Malania Lihavainen. Vasili oli liik
kuvainen mies: vuonna 1763 hän toi
kaupungista 24 kappaa eli noin hehto
litran suolaa komperolaiselle Olli Rei
joselle, jolta hän velkoi rahtipalkkaa
kolmea vaskitaalaria 1768.7
Iivana oli Tuomaalan isäntänä vuo
teen 1738 asti. Hänen poikansa Vasili
isännöi taloa vuoteen 1766. Talo pysyi
hänen leskensä nimissä vuoteen 1775.
Toinen poika Marke joutui talvella

1742 mies talosta -järjestelmän mu
kaan Lamminniemen hovin edes
tä sotaan, jäi venäläisten sotavangik
si Kiteen taistelussa ja kuoli samana
vuonna Venäjällä. Häneltä jäi leski
Marto Lihavatar. Iivanan tytär Nida
meni vuonna 1737 avioon saman ky
län Hartikkalaan (vanha 7, uusi 14)
Antti Antinpoika Kaasiselle. Kaiketi
Nidan kuoltua nai sama Antti Antin
poika vuona 1743 Liisa Naumasen,
jonka isännimeä ei näy vihittyjen luet
telossa.8
Ertto isännöi Huuhtilaa vuoteen
1754. Vuonna 1732 hän luovutti
naapurilleen Niilo Sorsalle Räimän
konnun heinän talojensa välistä sekä
sen viereisen Jaakko Parviaisen enti
sen pellon. Parviaisen talo oli silloin
Sorsalla.9
Erton tytär Olena oli ortodoksipap
pilassa asuneen Grigori Feodorovin
puoliso ja jäi tästä leskeksi vuonna
1737.10 Toinen tytär Outi meni vuon
na 1743 avioon Aleksei Lukanpoi
ka Kirkiselle nykyisen Outokummun
Sätökseen. Aleksein edellinen vaimo
Outi Jyrintytär Naumatar oli kuollut
marraskuussa 1737. Tämän isää Jyr
kiä ei näy kruununmiesten laatimis
sa asiakirjoissa. Ertto toimi vuodesta
1744 Taipaleen seurakunnan kirkon
miehenä.11
Vuonna 1755 tuli isännäksi Ilja Er
tonpoika, joka kuoli jo vuonna 1764.
Hänen ensimmäinen vaimonsa oli An
na Terentintytär Hartikatar ja toinen
Eufemia Iivanantytär Papunen. En
simmäinen avoliitto päättyi dramaat
tisesti. Iljan ollessa vuonna 1731 Kon
tiolahden Selillä hankkimassa hirsiä
Liperin käräjätaloon Anna karkasi
sill’aikaa isänsä Tero Hartikaisen luo
Käsämän kylään. Kun Ilja haki vai
moaan, löi appi häntä. Anna karkasi
sitten setänsä Lari Hartikaisen luo Ilo
mantsin Konnunniemeen.12
Petrin kausi jatkui Vasikkalassa
vuoteen 1744. Veljesten suojissa eleli
kaiketi kolmas veli loismies Jehki, joka
oli naimisissa ensin Regina Ollintytär
Karvittaren ja 1720-luvun lopulta Ma
ria Kontittaren kanssa. Petrin jälkeen
taloa isännöi poika Mikitta. Talo paloi
vuonna 1766.
Mikki valitti vuonna 1751 naapurin
sa Iivana Surakan purkaneen viime ke

Taipaleen, Viinirannan ja Särkijärven
kylät isonjaon alussa

sänä karjakujosista toisen aidan ja kyn
täneen hänen vesitiensä ohralle. Iivana
väitti tarvitsevansa maan välttämät
tä pelloksi. Kyläläiset pitivät kujosia
vanhastaan tärkeinä, ja Surakka vel
voitettiin palauttamaan ensi keväänä
aidan sellaiseksi, että kujosia voi hyvin
kulkea vesisaavin kanssa.13
Vasilin kuollessa 1765 jäi hänen pe
sälleen kaksi lehmää ja lammasta, Il
jan leskellä oli sentään hevonen, lehmä
ja kaksi lammasta. Vasikkalassa pidet
tiin neljää hevosta, kuutta lehmää, hie
hoa ja härkää, neljää lammasta ja yhtä
sikaa, mutta väkikin eli jo neljänä
ruokakuntana.14

Vasikkalan jakaminen
Talo kävikin ahtaaksi 1770-luvul
la, sillä Mikitan lisäksi siinä asuivat
veljet Antippa, Aleksi, Patrik ja Gri
gori. Heidän äitinsä kuoli vuonna
1763. Neljästä ruokakunnasta Mik
ki ja Grigori elivät yhdessä. Kaikil
la perheillä oli omat huoneet, ja vuo
sien mittaan seuraavakin sukupolvi ai
kuistui. Talo sijaitsi ahtaassa paikassa
kylän keskellä.
Vuonna 1774 haki Mikitta katsel
musta tilan jakoa varten. Hän ja Gri

gori halusivat lunastaa toiset veljet ta
losta. Katselmuksessa todettiin raken
nukset seudun tavan mukaan koh
talaisiksi. Peltoa oli viiden tynnyrin 22
kapan kylvöala eli vajaat viisi hehtaa
ria hiekkamultamaata, mutta lisäalaa
ei ollut. Kolmella puolella olivat naa
purit ja neljännellä hiekkakangas.
Talon niityt olivat tavan mukaan
hajallaan: Sätöksen alla 16 talvikuor
maa, Pohtomalla kolme, Poutoka
rissa kuusi, Likamaalla yksi, Sulku
niemessä, Matoniemessä ja Kaatimos
sa puoli sekä Siikakoskella puolitoista
talvikuormanalaa. Lisää oli saatavissa
suoraivioista. Metsät ja kalavedet oli
vat kylän yhteisiä. Katselmusmiehet to
tesivat lisäksi, että uudispaikkoja oli
kruunun yhteismaalta niukasti.
Kysymys nousi siitä, kuka jäisi ja
kuka lähtisi. Mikitta vetosi rajavartio
palvelukseensa Pikku-vihan aikana
– hän saattoi olla vuorollaan aseissa
Kiteellä. Katselmusmiehet pitivät vel
jeksiä hyvinvoivina ja tulevan toimeen
kaskeamalla. Tilan arvoksi he määrit
tivät 2000 vaskitaalaria 15
Vuonna 1775 tila jaettiin vetämäl
lä raja pellon halki idästä länteen.
Mikitta ja Grigori saivat toisen, An
tippa ja Aleksi toisen puolen. Raken

nukset päätettiin siirtää sopiviin paik
koihin.16
Veli Patrik ei osallistunut jakoon.
Hän oli jäänyt leskeksi vuonna 1760
Okulina Tarnattaren jälkeen ja nainut
leski Helena Pajarittaren.17 Vuonna
1775 hän haki uudispaikkaa Suuren
ahon-maalle. Se oli muutaman mus
ketinkantaman päässä pääkylältä soi
den ja notkojen rajoittamana. Ylin
osa oli kivistä hiekkamaata. Siellä oli
jo muutamia peltotilkkuja kyläläisten
jäljiltä.
Paikkaa vaati myös Karppalan
(vanha 11, uusi 19) osakas Karpa Kon
dratiov, joka oli monta vuotta sitten
raivannut sinne kaksi peltoa yhteen
sä 18 kapanalaa ja aikoi veljensä Ho
vatan kanssa siirtää sinne puoli taloa.
Patrik lupasi lunastaa sen Karpalta.
Tällä ja veli Hovatalla oli katselmus
miesten mielestä liian pieni pelto ja
kaa kahdelle.
Karppalan toisen puolen omisti Ilja
Stepanov. Peltoa tilalla oli 2 tynnyrin
25 kapan ala eikä lainkaan lisämaata.
Patrik ja naapurit vastustivat Karpan
tilansiirtoa, ja paikkaa halusi Antippa
Naumanenkin. Paikka todettiin kelvol
liseksi talolle, peltomaata oli lisää, niit
tymaata voi hakea Komperonjoelta,
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metsä riitti, ja kalavesi oli yhteinen.
Kumpikin sai hakea uudispaikkaa, ja
maaherra myönsi paikan Karpalle.18
Patrik katosi tämän jälkeen maakir
joista.
Vuonna 1781 jaettiin Vasikkalaa
Antipan ja Aleksin kesken. Aleksia
edusti katselmuksessa vaimo Olena
Surakka. He anoivat lupaa asua puoli
tilalla eri ruokakuntina. Peltoa oli sa
man verran kuin jaossa oli heille jää
nyt eli kahden tynnyrin neljän kapan
ala ja 30 kuorman niityt.
Antipalle jäi tupa 11 kyynärää
neliössä (tuvan nurkkien väli oli siis
6,6 metriä), eteinen ja porstua, arvo 4
riksiä, sauna 8 x 8 kyynärää (4,8 x 4,8
m) ja porstua 1:16 riksiä, aitta 6 x 6
kyynärää, arvo kaksi riksiä, toinen 5
x 5 ja kolmas 4 x 4 kyynärää, navetta
8 x 8 kyynärää 32 killinkiä, vaja 7 x 7
kyynärää 16 killinkiä sekä lampola 5
½ kyynärää 8 killinkiä.
Aleksi sai tuvan 11 x 11 kyynärää,
eteisen ja porstuan, arvo 4 riksiä, tallin
7 x 7 kyynärää riksi 16 killinkiä, aitan
5 ½ x 5 ½ kyynärää 1 riksi, toisen 5
x 5 ja kolmannen 4 x 4 kyynärää, sau
nan 7 ½ x 7½ kyynärää porstuoineen
1 riksi 16 killinkiä, uuden navetan 11
½ x 11 ½ kyynärää 24 killinkiä, toisen
navetan 7 x 7 kyynärää 24 killinkiä,
vajan 1 riksi 16 killinkiä sekä vanhan
navetan 16 killinkiä. Uusi valuutta rii
kintaalari eli riksi näyttää olleen arvos
saan. Rakennustapa näyttää noudatta
neen paikallista perinnettä; eläinsuojat
asuinrakennuksesta erillään, mutta tä
män koostumus: tupa, eteinen ja pors
tua, erottuu savolaisesta parituvasta.
Pellon todettiin olevan hyvässä kun
nossa ja hyvin aidattu. Lisämaata oli
tarjolla Susiahossa vähän matkaa ete
lään kylän sika- ja laidunmaalla kah
den tynnyrin kylvöala. Heinämaata
voi lisätä 30 kuormaksi viiden tynny
rinalan suopellosta, jossa parhaillaan
kasvoi vilja, kun se jäisi heinänkas
vuun. Puolitilan tuli raivata vuosit
tain kolme kapanalaa peltoa ja kol
me kuormanalaa niittyä. Veronmaksu
kyvyn takaajiksi lupautuivat naapurit
Matti Hirvonen ja Petri Stepanov.19
Jyrki Vasilinpoika (s. 20.4.1743)
toimi 1770-luvulla Ilomantsin kove
rolaisen suurkauppiaan Maksima To
roskaisen kauppa-apurina. Maksima
välitti mm. hamppua Aunuksesta Poh
janmaan laivanrakentajille kehruut
taen sitä Pohjois-Karjalan naisilla ja
teettäen siitä köyttä. Tullimiehet vaino
22
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sivat häntä ja apumies Jyrki joutui sii
tä hyvästä vankilaan – itse Maksimaa
ei tavoitettu.20

Muualla Suur-Liperissä
Danila Naumanen kirjattiin vuonna
1741 Konttilansalmella nykyisessä Li
perin kirkonkylässä Maria Piiroisen
aviottoman tyttären Marian isäksi.21
Danilan isää ei mainita. Hän sai vuon
na 1743 Viinijärven pohjoisrannalta
Sotkumasta Jehki Mihailovin aution
(vanha 22, uusi 38) ja siirsi sen pian
kolmen virstan päähän Kuorevaaran
Mäntyvaaraan. Siellä jo asuvat Olli
Karttunen, Heikki Martikainen, Matti
Kaartinen ja Matti Hurskainen valit
tivat Danilan asettuneen heidän rintaaitansa sisälle eli laidunmaalleen. Lai
dun pieneni, pellot ja nurmet kärsivät.

Naumasten asuinseutuja Suur-Liperissä

Danilalla oli kuitenkin viranomaisten
lupa, sillä entisellä ahtaalla paikalla
peltoja vaivasi ruoste ja halla. Käräjil
lä todettiin, että ensin olisi pitänyt
pitää katselmus, sitten hakea maaher
ran lupa.22
Muutto saattoi peruutua, sillä Dani
la anoi vuonna 1767 siirtoa Kiukaan
purolle ja sai naapuriksi Yrjö Hyväri
sen. Tämä muutti talonsa vuonna
1779 likelle Lahnajärveä jättäen pel
tonsa Danilalle, ja Danila raivasi hä
nelle vastikepellon.23
Danilan poika Iivana antautui liike
alalle, mikä tietysti oli aivan kielletty.
Hän näyttää jatkaneen edellämaini
tun Maksima Toroskaisen toimintaa
ja menetti vuonna 1787 tullitakava
rikossa 15 leiviskää (80 kg) hamppua
Kaavin Retusessa.24 Vasikkalan Alek
sikin kulki kaupalla Oulussa talvella

1769 toverinaan. Jaakko Mutanen
naapurikylästä Särkijärveltä.25
Naumattaria naitiin muuallekin,
mutta heidän isännimiään ei näy läh
teissä. Vasili Iivananpoika Kerkkäsel
lä oli Maria Siikasalmella, Palaga Huo
tari Teppananpoika Jolkkosella Sotku
massa, toinen Palaga Petri Lihavaisella
Liperin kirkonkylässä, Darja Maksi
mantytär Iivana Jyrinpoika Pajarisel
la Sotkuman Iljalassa sekä Mariska
Ilja Nesterinpoika Tuonosella Juuan
Kajoossa.26
Maksima Naumasen nimeä ei näy
muualla. Sofia kuoli vuonna 1765 Ilo
mantsin Sonkajassa Iivana Samuilan
poika Volotisen emäntänä.27
Näistä Naumasista pääsee jo verra
ten helposti Taipaleen seurakunnan kir
konkirjoihin, jotka ovat tallella 1810
luvulta alkaen. Läänintilit puuttuvat
vuosilta 1776–1808. Ilomantsin kruu
nunvoudin arkiston asiakirjoistakaan
ei ole apua, sillä Karjalan kihlakunta
jaettiin 1780luvulla kahtia ja Liperi
joutui Karjalan yliseen kihlakuntaan
erilleen Ilomantsista. •
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