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JOHDANTO  

 
Varhaisimpien Vihannin Myllylän tilaa isäntien selvittäminen osoittautui 
tutkijalle haastavaksi työksi. Sen sijaan ne tämän talon isännät, jotka olivat 
vanhimmista kirkonkirjoista varmistetun JOOSEPPI JOOSEPINPOIKA 
Myllylän esi-isiä, ja joiden suku oli talossa omistajana ainakin vuodesta 1667 
lähtien, olivat helpommin selvitettävissä.  Niinpä tutkimus jaettiin kahteen 
osaan viimemainittua vuotta rajavuotena käyttäen.  On vaikea sanoa ovatko 
aikaisemmat isännät ennen vuotta 1667 sukuamme vai eivät.   
 
Vihannin kylän asutushistoriaa tutkinut professori ARMAS LUUKKO  on  tullut 
siihen tulokseen, että Myllylän taloa ei ollut olemassa vielä 1580-luvulla tässä 
kylässä. Vihannin seudut, jotka olivat Salon (Salosten) rantakylien ja 
Pattijoen vanhaa eräaluetta, lienevät myös saaneet ensimmäisen kiinteän 
asutuksensa vain vähän aikaisemmin rannikolta käsin. Toisaalta idästä 
tulleen savolaisasutuksen länsiraja kulki 1500-luvua lopulla aivan Vihannin 
kylän lähellä, Alpuan ja Vihannin  välillä. Vihannin kylän ensimmäinen asukas 
NIILO RAUTIA, joka on mainittu vuonna 1554 Salon Vihajärvellä, oli 
LUUKON mukaan mahdollisesti Vihannin ensimmäisen talon, Salon, 
perustaja.  Seuraavalla vuosikymmenellä mainitaan tässä kylässä Alapereen,  
Junttilan,  Rautian, Saarelan, Junnilan ja Möykkisen talojen ensimmäiset 
isännät. 
 
Kylä ei Luukon mukaan enää 1570- ja 1580-luvuilla kasvanut, uusina 
asukkaina tuona aikana Vihannin kylän kohdalle merkityt henkilöt eivät 
tosiasiassa asuneet tässä kylässä, vaan Alpuan, Ilveskorven ja Lapinkylän 
kylissä. Niinpä Myllylän talo on saanut alkunsa myöhemmässä vaiheessa 
kuin edellä mainitut Vihannin kylän talot. Toisaalta Jooseppi Joosepinpojan 
varhainen esi-isä saattoi asua ennen Vihantiin tuloaan juuri Ilveskorven 
kylässä, kuten myöhemmin esitetään. Sitä varhaisempien isäntien 
selvittäminen ei ole helppo tehtävä, sillä 1500-luvun ja vielä 1600-luvun 
alkupuolen voudintilien veroluetteloissa mainitaan erittäin harvoin suku- ja 
talonnimiä.   
 
Ensimmäisen maininta Myllylän talosta löytyy vasta vuodelta 1653 Kajaanin 
(Pehr Brahen)  vapaaherrakunnan maakirjasta. Silloin tätä taloa isännöi SIPI  
(Sigfrid)  ERKINPOIKA MYLLYLÄ  (nimi tässä muodossa, mutta nimi esiintyy 
myös muodossa Mylly esimerkiksi vuonna 1661 ja myöhemmin 1700-luvulla). 
Suku- ja talonnimi Mylly  ja Myllylä on voinut muotoutua paitsi myllärille 
annetusta lisänimestä myös asuinpaikan nimestä. 
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VIHANNIN MYLLYLÄN TALON VARHAISIMMAT ISÄNNÄT VUOTEEN 1667 ASTI 
 
SIPI ERKINPOIKA oli Myllylän talon ensimmäinen varma isäntä. Hänet 
mainitaan lähteissä jo vuonna 1624. Hän ei ollut tuolloin ainakaan  
uudisasukas, vaan hänellä oli jo vakiintunut asema viljelijänä. Hänen 
verolukunsa oli 1/2  manttaalia vuoden 1627 ruodutus-  ja sotaväen 
ottoluettelon mukaan.  Hänen vuosikylvönsä oli vuoden 1626 karja- ja 
kylvöveroluettelon mukaan kolme tynnyriä viljaa. Hänen karjansa käsitti 
samana vuonna yhden tamman, yhden varsan, yhden härän, yhden 
härkämullin, seitsemän lehmää, kaksi hiehoa, yhdeksää lammasta ja neljä 
karitsaa. Hän ei ollut vuonna 1641 yhtä varakas,  vuosikylvö oli kaksi tynnyriä 
viljaa.  Karjaan kuului nyt vain yksi hevonen, viisi lehmää, kaksi hiehoa, neljä 
lammasta ja kaksi karitsaa. SIPI näyttää lisäksi jonkin aikaa ennen vuotta 
1646 käyttäneen laillisesti Salon kirkonkylässä olevaa Tokoilan autiotilaa, jota 
oli aiemmin viljellyt MIKKO HANNUNPOIKA.  Tokoila jää kuitenkin autioksi ja 
asumatta. 
 
SIPI ERKINPOIKA oli vuoden 1627 ruodutus-  ja sotaväenottoluettelojen 
mukaan 60-vuotias, joten häntä ei otettu nihdiksi kymmenen miehen 
ruodusta Salon pitäjän sotaväenotoissa, vaikka hänet on merkitty 
rekrytointirullaan. Väenotot koskivat 15-60-vuotiaita miehiä, joten SIPI oli jo 
liian vanha sotapalvelukseen. 

 
On hyvin vaikea selvittää mihin vuoteen asti SIPI oli Myllylässä isäntänä. Hän 
oli henkikirjojen mukaan siellä isäntä vielä vuonna. 1650. Sen jälkeen häneltä 
ei kannettu henkirahaa eikä laadittu henkikirjoja  sinä aikana kun Vihantia 
kuului kreivi PIETARI BRAHELLE läänitettyyn Kajaanin vapaaherrakuntaan 
(1652-1681).  Maakirjoja laadittiin tosin tänä jakson aikana, mutta ne eivät 
näytä olleen ajan tasalla. Niinpä entinen isäntä saatettiin merkitä talon 
isännäksi edelleen vaikka hän ei ollut enää elävien kirjoissa ja uusi isäntä 
merkittiin vasta muutamien vuosien viiveellä. Jos maakirjoja uskoisi 
kirjaimellisesti ilman kritiikkiä, niin SIPI ERKINPOIKA olisi ollut Myllylän tilan 
isäntä vielä vuonna 1672, mutta silloin hän olisi ollut jo 105-vuotias! 
Isännänvaihdoksen on täytynyt tapahtua jo sitä ennen sillä on viitteitä, että 
tällä tilalla oli jo vuonna 1667, ehkä jopa paljon aiemminkin, uusi isäntä. 
Hänet mainitaan maakirjoissa vasta kymmenen vuotta myöhemmin ensi 
kertaa talon isäntänä. 
 
SIPI ERKINPOIKA oli naimisissa nimeltä tuntemattoman naisen kanssa. 
Hänellä oli tästä avioliitosta ilmeisesti poika PAAVO SIPINPOIKA, joka on 
mainittu lähteissä Vihannin kylässä vuosina 1629-1630.  Tämä PAAVO on 
nähtävästi joko kuollut ennen isäänsä tai muuttanut muualle. Joka 
tapauksessa talon omistus ei siirtynyt SIPI ERKINPOJAN jälkeen isästä 
poikaan. 
 
Varhaisinta Vihanti 4 tilan isäntää ja tilan raivaajaa etsittäessä voudintilien 
kautta päädytään ERKKI PAAVONPOIKAAN, joka sopisi  nimensä puolesta 
SIPIN isäksi.  Toinen yhteensopivuus oli hänen, talonsa veroluku, joka oli 1/2 
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manttaalia,  kuten SIPILLÄKIN,  mutta monella muullakin Vihannin kylässä oli 
sama veroluku.   
 
ERKKI PAAVONPOIKA esiintyy Vihannissa jo vuonna 1598,  jolloin hänet 
mainitaan  kymmenysluettelossa.  Kun hänen verolukunsa oli tämän 
veroluettelon mukaan kaikkein pienin muihin seitsemään veronmaksajaan 
verrattuna näyttää ilmeiseltä, että hän on vasta hiljattain seudulle saapunut 
uudisasukas, jolta ei voitu kantaa vielä niin paljoa veroa kuin kanta-
asukkailta.  
 
Uudisasukkailta kerättiin juuri ensimmäiseksi kymmennysveroa  ja vasta 
myöhemmin maakirjaveroa kun he kykenivät sitä maksamaan viljelyn alkuun 
päästyään. ERKKI PAAVONPOIKA on merkitty maakirjaan vuonna 1600  
(veroluku oli silloin 1/2 manttaalia, mutta viisi vuotta myöhemmin 1/4 
manttaalia palautuen seuraavana vuonna taas 1/2 manttaaliksi).  
 
Hän esiintyy voudintilien veroluetteloissa vielä vuona 1622,  joten hän. 
ajallisestikin sopisi vielä SIPIN isäksi. Kun hän näyttää sitä paitsi olevan 
1590-luvulla tullut uudisasukas, joka ei esiinny veroasiakirjoissa Vihannin 
kylässä ennen vuotta 1596, on varmaankin hyvin vahvat perusteet pitää 
häntä SIPI ERKINPOJAN isänä, Myllylän tilan raivaajana  ja ensimmäisenä 
isäntänä. 
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VIHANNIN MYLLYLÄN TILAN VILJELIJÄT VUOSINA 1667-1819.  ANTTI 
JOOSEPINPOIKA MYLLYLÄ (1786-1854) JA HÄNEN ESIPOLVENSA ISÄN 
PUOLELTA.  

 

Taulu 1 
I          JAAKKO,  15xx-16xx 
 

1600-luvun alussa elellyt Jaakko oli suvun vanhin nimeltä tunnettu esi-isä. 
On vaikea tarkoin identifioida, ajoittaa ja paikallistaa tätä henkilöä 
lähdetietojen puuttuessa.  Puutteellisten lähdetietojen perusteella hänet voi 
sijoittaa Vihannin Ilveskorven kylään.  
 
Puoliso nimeltä tuntematon.    
 
Ilveskorvessa asusti 1600-luvun puolivälissä talollinen NIILO NIILONPOIKA 
(lähdetieto mm. kyläkirja Ilveskorven Raivaajat 2005).  Kun JAAKKO 
MYLLYLÄN poika SIPI  (taulu 2) kävi oikeuden pöytäkirjojen mukaan 
perinnönjakoa  yhdessä Ilveskorvessa asuneen JOOSEPPI NIILONPOIKA 
KORVEN kanssa vuonna 1667, niin kyseinen Jooseppi olisi voinut 
aikatietojen perusteella olla kyseisen NIILO NIILONPOJAN veli ja  Ilveskylän 
ensimmäisen asukkaan Niilo Laurinpoika Korven poika.  Sipin isä JAAKKO 
olisi ollut, tämän perintöasian perusteella,  KORVEN isäntien läheinen 
sukulainen tai muussa kytkennässä tilan omistukseen.   Asiaa valaisee 
seuraavassa kuvattu oikeuden päätös.    
 
Korvenkylän Niilo Niilonpojalla oli asiakirjojen mukaan vävy nimeltään Jaakko 
Heikinpoika, jonka kanssa hänellä oli Salon talvikäräjillä 1675 vahvistettu 
sopimus syytingistä.  Sopimustekstin mukaan voisi jopa olettaa, että 
myöskään Jaakko Heikinpoika ei ollut sopimuksen tekovaiheessa aivan nuori 
ja näin sopisi hyvin Sipi Jaakonpoika Myllylän isäksi.  Syytinkisopimuksen 
teksti on seuraava: ”Koska Niilo Niilonpojalla ei ole ollut miehenapua ja 
miespuolista rintaperillistä on Niilo Niilonpoika nähnyt hyväksi ottaa vävynsä 
Jaakko Heikinpojan avukseen hoitamaan tilaa ja hänen vaimoaan, 
uskollisuutta ja kaikkea kuuliaisuutta osoittamaan ja, mikäli elää heitä 
kauemmin, kuoleman jälkeen kunniallisesti hautaan saattamaan   Jos hän 
hoitaa asiansa antaa hän (Niilo) Jaakolle pojanosuuden.”  Oikeus vahvisti 
sopimuksen.   
 
Vuosiluvut oikeustapahtumien kesken eivät ole tapahtumiin nähden oikeassa 
järjestyksessä ja tämä selittäisi hyvin syyn miksi Jooseppi Niilonpojalla ja Sipi 
Jaakonpojalla ei ollut yhteistä isää perintöä jakaessaan.  Tilanne muuttuu 
ymmärrettäväksi, jos Niilo Niilonpoika ja Jooseppi Niilonpoika olivat, kuten 
edellä oletetaan, veljeksiä, Niilo Laurinpojan poikia ja Niilo Niilonpojan 
perintöosuutta hoiti hänen tyttärensä mies Jaakko Heikinpoika jo ennen 
virallisen syytingin sopimista, joten kyseessä olikin siis vanhemman Niilo 
Laurinpojan perinnön jako (syytingit olivat usein suullisia ja oikeuden 
vahvistus haettiin vasta perinnönjaon lähestyessä).  
 
Kun Niilo Laurinpoika löytyy viimeisen kerran Ilveskorven voudintileistä   
vuonna 1620, niin hänen tässä oletetut poikansa (Niilo ja Jooseppi) olisivat 
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voineet hyvin olla vuonna 1667 luovuttamassa perintöä seuraavalle 
sukupolvelle.    Näin Jaakko Myllylän perilliset olisivat olleet vaikuttamassa 
Ilveskorven toisella Korven tilalla tämän perinnönjaon jälkeen.  
 
Vielä muutamia yksittäisiä huomioita aikakirjoista.  Ennen kuin kylännimi 
Ilveskorpi ilmestyi  aikakirjoihin, Vihannissa asui talonisäntä nimeltä Niilo 
Lappalainen.  Nimi kuitenkin häviää Vihannin kirjoista Ilveskorven 
perustamisen jälkeen, noin vuonna 1580.  On esitetty, että Niilo Lappalainen 
olisi sama henkilö kuin Ilveskorven ensimmäinen asukas Niilo Laurinpoika. 
Oletus tuntuu vuosilukujen pohjalta hyvin mahdolliselta.  
 
Ajatusta asukkaiden siirtymisistä Vihannin ja Ilveskorven välillä  1500-1600-
lukujen taitteessa tukee lisäksi löytämäni epävarma tieto, että Vihannin 
ensimmäinen asukas Niilo Rautia muutti jo aikaisessa vaiheessa Vihannin 
kylältä Ilveskorpea asuttamaan.  Arvion, että Niilo Rautia ja Niilo Laurinpoika 
(Niilo Lappalainen) olivat sama henkilö tekee epäuskottavaksi se tosiseikka, 
että hän olisi ollut vähintään 80-vuotias luopuessaan Korven tilan 
isännyydestä Ilveskorvessa.  Tällä asialla ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta 
Jaakko Myllylän lähtökohtia pohdittaessa.  
 
Jäljempänä mainittujen Vihannin 4 Myllylän tilaa viljelleiden veljesten Sipi, 
Jaakko ja Matti lisäksi Ilveskorvessa asui 1600-luvun puolivälissä tilallinen 
NIILO JAAKONPOIKA (lähde myös tässä läänintilit). Niinpä oletetulla 
Myllylän suvun vanhimmalla esi-isällä, Jaakko Heikinpojalla,  olisi ollut 
ainakin neljä poikaa:  Niilo,  Sipi, Jaakko ja Matti.     
 
Edellinen spekulaatio tuottaa seuraavalla sivulla esitetyn kuvan, jonka 
henkilöt ovat lähdeaineistojen vahvistamia,  mutta sukulaisuudet osin 
kuviteltuja.   Korostan vielä, että edellä esitetyt ajatukset ovat lähinnä 
pohdintoja tarkempien tutkimusten pohjaksi. 
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Niilo Laurinpoika Korpi 
(Ilveskorven ensimmäinen asukas, 
ensimmäinen merkintä Ilveskorven   
kymmennysveroluettelossa v. 
1594), isäntä Ilveskorvessa 
vuoteen 1620 asti

Jaakko Heikinpoika, vanhin varmuudella tunnettu 
Vihannin Myllylöiden esi-isä. Asui oletettavasti 
Ilveskorvessa 1600-luvun puolivälissä.  Sopi 
syytingistä Niilo Niilonpojan kanssa 1675, mutta hoiti 
ilmeisesti tilaa jo vuodesta 1662. Ei kuitenkaan esiinny 
isäntänä.  Syytingillä peritty isännyys siirtyi Niilo-
pojalle.

Sipi Myllylä, muutti Vihantiin
todennäköisesti  jo ennen vuotta 1650. 

Vihanti 4  Myllylä talon 
isäntä vuosina -1667-168x

Jaakko, muutti Vihantiin 1676 Matti, muutti Vihantiin 1676

Talollinen Niilo Niilonpoika,
isäntänä Ilveskorvessa1620-1661

Talollinen Jooseppi Niilonpoika, 
kävi isän ja äidin perintöä muunmuassa
Sipi Myllylän kanssa 1667,  isäntänä
Ilveskorvessa 1636-1670

Arvio Sipi Myllylän esi-isien alkuperästä

Niilo Niilonpojan tytär 
(Niilolla ei ollut poikia)

Niilo, isäntänä Ilveskorvessa
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Jaakon lapsia 
 

SIPI  
(Ks. taulu 2). 

 
JAAKKO 

 

Hän tuli Vihantiin isännäksi yhdessä veljensä Matin kanssa veroluvultaan ¼ 
manttaalin viljelmälle vuoden 1676 tienoilla jaettaessa Salon pitäjässä 
Vihannin kylässä Myllyn eli Myllylän 1/2 manttaalin kantatilaa kahtia veljesten 
kesken.  Kun tämä puolikas halottiin edelleen vuonna 1683 vielä kahteen 
yhtä suureen osaan JAAKON ja MATIN kesken, oli JAAKKO näin 
muodostuneen Myllylän 1/8 manttaalin perintötilan isäntä vuosia 1683-1697.  
Maatilaa ei saanut lain mukaan jakaa neljännesmanttaalia pienempiin osiin, 
mutta tätä laittomuutta katsottiin tällä seudulla nähtävästi "läpi sormien", 
koska siellä oli muitakin veroluvultaan yhtä pieniä tiloja. 
 
JAAKKO anoi Salon käräjillä 26-28.1.1682 paloapua, koska hän oli 
menettänyt vähän aikaisemmin omaisuutensa tulipalossa. Kun 
onnettomuuden todistettiin tapahtuneen  vahingossa eikä 
huolimattomuudesta, luvattiin hänelle apua neljä kupariäyriä jokaiselta 
talonsavulta maanlain rakennuskaaren 37. luvun mukaan.  
 
Hän riiteli myöhemmin Pyhäjoen kesäkäräjillä 1683 ja Salon kesäkäräjillä 
1685 Salonojan niitystä PEKKA MATINPOIKA POLUKSEN ja SIMO PISILÄN 
kanssa, jotka olivat raivanneet tilaansa Pyhäjoen puolelle. Oikeus ei pitänyt 
ensin mainituilla käräjillä luotettavana JAAKON eräältä OLLI HÄKKISELTÄ 
saamaa todistusta,  jonka mukaa torppari ANSSI PEHKONEN oli myynyt 
kyseisen niityn Myllylän talolle,  koska niittyä ei olisi saanut myydä sen 
kuuluessa pitäjän yhteismaahan ja toiseen. pitäjään.  Oikeus pyysi riidan 
osapuolia. hankkimaan seuraaville käräjille paremmat todistukset. 
 
Kun sama asiaa käsiteltiin uudelleen kaksi vuotta myöhemmin Salon käräjillä, 
oli JAAKKO kutsunut todistajakseen Vihannista yli 70-vuotiaan miehen, joka 
sanoi Myllylän aikaisemmin viljelleen ja raivanneen Salonojan niityn. 
JAAKON toinenkin vihantilainen todistaja väitti tämän niityn kuuluneen 
Myllylän tilan nautintaan. Oikeus päätyi lopulta siihen ratkaisuun, että koska 
Pyhäjoen joen ja Salon välillä ei ole käyty mitään rajaa, ei tämä oikeus voi 
tehdä minkäänlaista selvitystä, ennen kuin he (osapuolet) ovat käyneet 
Pyhäjoen käräjillä. Tiedossa ei ole, onko käräjöintiä kiistanalaisesta niitystä 
vielä myöhemminkin jatkettu. 
 
JAAKKO JAAKONPOJAN sanotaan vuoden 1698 henkikirjan mukaan olleen 
"raihnainen ja köyhä", minkä vuoksi häneltä ei kannettu henkirahaa Hän oli 
elossa vielä vuonna 1700,  mutta lasten huollettavana. 
 
Hänen puolisonsa oli MARKETTA, joka on merkitty henkirahan maksajaksi 
Vihannin kylässä vuodesta 1683. Tieto vaimon nimestä on hieman 
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epävarma,  koska vuonna 1699 se on merkitty DORDIKSI (DOROTEAKSI), 
mutta myöhemmin taas MARKETAKSI  (JAAKOLLA oli sitä paitsi 
samanniminen poika, siis JAAKKO, jolla oli myös MARKETTA-niminen 
vaimo, joten henkikirjoissa ei ole aina selvää onko kyse isä-JAAKON vai 
poika-JAAKON vaimosta).  MARKETTA maksoi henkirahaa vielä vuosina 
1710-1713 yksin (ilman  miestään). 
 
JAAKOLLA oli ainakin kaksi poikaa, toinen oli ANTTI ja hän oli isänsä jälkeen 
Myllylän 1/8 manttaalin perintötilan (joka esiintyy vuoden 1729 maakirjassa, 
jossa esiintyvät ensimmäisiä kertoja Vihannin kylän talonnumerot Vihanti17 
Myllyn eli Myllylän tilan nimellä)  isäntä vuosina 1698-1707. Hänet on 
merkitty vuonna 1708 henkikirjaan "raihnaiseksi",  joten hänet. oli vapautettu 
henkirahan maksamisesta.   ANTIN puoliso oli ainakin vuodesta 1688 lähtien 
MARKETTA.    
 
Toinen JAAKON poika oli JAAKKO, jolla oli ainakin vuodesta 1704 lähtien 
MARKETTA-niminen vaimo. Tämä nuorempi JAAKKO isännöi Myllylän 1/8 
manttaalin perintötilaa eli myöhempää Vihanti 17 Myllylää Antti-veljensä 
jälkeen vuosina 1708-1709. Häntä seurasi isäntänä HEIKKI MYLLYLÄ, jonka 
sukutausta on henkikirjan tietojen mukaan hieman ristiriitainen. Hän oli erään 
tiedon mukaan JAAKON poika, kun taas toisen  myöhemmän tiedon mukaan 
häntä sanotaan ANTIN pojaksi, joten hän lieneekin ollut JAAKON pojanpoika. 
HEIKKI oli isäntänä ainakin vuosina 1710-1713 Myllylän 1/8 manttaalin 
perintötilalla  (Vihanti 17 Myllylä).  Tiedot puuttuvat Isonvihan vuosilta  (1714-
1721), mutta myöhemmistä lähteistä tiedetään, että tämä tila joutui ilmeisesti 
sota-ajasta johtuneen hävityksen ja köyhtymisen takia kruunun autioksi jo 
vuonna 1715.  Tilan rakennukset tuhottiin Isonvihan aikana.  
 

MATTI 
 

Hän oli aluksi talollinen Vihannissa Myllylän kantatilasta jaetulla 1/4 
manttaalin perintötilalla yhdessä JAAKKO-veljensä kanssa vuosina 1676-
1682, sitten tästä tilasta edelleen  jaetulla 1/8 manttaalin perintötilalla vuosina 
1683-1706, ehkä kauemminkin.   MATIN viljelemä MYLLYLÄN tilan osa 
vastasi vuoden 1729 maakirjassa myöhempää talonumeroa  Vihanti 18 
Myllylää.  
 
Hänen puolisonsa oli ainakin vuodesta 1683 lähtien ANNA, joka oli elossa 
vielä vuonna 1708 ja maksoi tällöin henkirahaa Vihannissa. 
 
MATILLA oli ainakin kolme lasta, joista yksi, poika JOOSEPPI oli naimisissa  
ainakin  vuodesta 1695 lähtien VALPURI-nimisen naisen kanssa.  Hän viljeli 
vuodesta 1698 lähtien Vihannin kylässä Salon 1/8 manttaalin tilaa. 
 
JOOSEPPI vaimoineen oli elossa siellä vielä vuonna 1711, vaikka heidät oli 
tällöin vapautettu henkirahan maksusta sairaalloisuuden ja köyhyyden takia. 
MATIN toinen poika MATTI isännöi isänsä jälkeen Myllylän 1/8  manttaalin 
perintötilaa (eli Vihanti 18 Myllylää) vuosina 1707-1713. Tällä MATILLA  oli 
ainakin vuodesta 1709 lähtien VALPURI-niminen vaimo.   Myös MATIN 
viljelemä MYLLYLÄN tilan osa  on merkitty kruunun autioksi jo vuonna 1715, 
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ilmeisesti samoista syistä kuin JAAKKO JAAKONPOIKA MYLLYLÄN 
perillisten viljelemä tilan osa.   MATTI JAAKONPOIKA MYLLYLÄLLÄ oli 
kolmantena  lapsena tytär LIISA, joka mainitaan vuonna 1702 henkirahan 
maksajana ja naimattomana Vihannin kylässä.   Hän ei ollut siellä enää 
vuonna 1706,  sillä hänen sanotaan avioituneen ja muuttaneen Pyhäjoen 
pitäjään saman vuoden henkikirjan mukaan. 
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Taulu 2: 
 
II        SIPI (Siegfrid) JAAKONPOIKA MYLLYLÄ, 16xx –171x  

(Taulusta 1) 
 

Hän asui ilmeisesti jo vuonna 1667 Myllylän 1/2 manttaalin  perintötilalla 
Vihannissa.  SIPI JAAKONPOIKA MYLLY mainitaan näet tuona vuonna 
Kajaanin vapaaherrakunnan Salon käräjillä.  Hän pyysi silloin yhdessä 
Ilveskorven kylästä kotoisin olleen JOOSEPPI NIILONPOIKA KORVEN 
kanssa nimismiestä ja lautamies NIILO LANKIA jakamaan isän- ja 
äidinperinnön heidän välillään. Perillisillä SIPI JAAKONPOJALLA ja 
JOOSEPPI NIILONPOJALLA ei ollut ainakaan yhteinen isä. He olivat ehkä 
velipuolia keskenään  (sama äiti), mutta muukin sukulaissuhde on 
mahdollinen.  Valitettavasti vajavaiset lähteet eivät valaise tarkemmin millä 
tavalla he olivat keskenään sukua. 
 
Ilveskorven kyläkirjassa (Ilveskorven raivaajat 2005) mainitaan vuonna 1621 
Korvenkylässä asuneen kuusi talollista:  ANTTI JUHONPOIKA, leski Elli, 
ERKKI MARTINPOIKA, NIILO JAAKONPOIKA, NIILO NIILONPOIKA ja OLLI 
MATINPOIKA.   Vuosilukujen pohjalta olisi juuri mahdollista, että Sipi oli 
Korvenkylän Niilo Jaakonpojan nuorempi veli ja ehkäpä kyseistä perintöä 
jakamassa ollut JOOSEPPI NIILONPOIKA KORPI oli Niilo Niilonpojan veli.  
Näin SIPI JAAKONPOIKA olisi Korvenkylän ensimmäisten asukkaiden 
jälkeläinen, mutta tämä on tutkimatta ja sen vuoksi puhdasta spekulointia.           
 
SIPI JAAKONPOIKA MYLLYLÄ lienee tullut jo ennen vuotta 1667 ehkä 
kotivävyksi Vihannin Myllylän taloon.  Ei siis ole toistaiseksi tietoa mistä hän 
on Vihantiin tullut  ja mitä sukua hän alkuaan on ollut, mutta edellä mainittu 
käräjätieto vuodelta 1667 voisi viitata Ilveskorven kylään ja Korven sukuun 
päin. SIPI JAAKONPOIKA on saattanut olla myös talon aiemman isännän, 
SIPI ERKINPOJAN kaukaisempi sukulainenkin, jolle talo uskottu tämän jo 
iäkkään isännän jälkeen. 
 
SIPI JAAKONPOJAN ei tietenkään tarvitse olla sukua avioliiton kautta tai 
muuten SIPI ERKINPOJALLE. Hän on voinut yhtä hyvin tulla Myllylän taloon 
esimerkiksi yhtiömieheksi. ja SIPI ERKINPOJAN vanhuuden turvaksi  ja 
avuksi talon töihin (samalla mahdollisesti tämän ottopojaksi) saaden 
syytinkisopimuksen hyvitykseksi vaivannäöstään osuuden talon perintöön ja 
siten pääsyn talon isännäksi kun SIPI ERKINPOIKA POJALLA ei ollut 
ilmeisesti perillisiä maatilansa jatkajaksi.  On sekin mahdollisuus, että SIPI 
JAAKONPOIKA on kauppakirjalla ostanut Myllylän perintötilan SIPI 
ERKINPOJALTA.    
 
Olipa SIPI JAAKONPOIKA saanut Myllylän talon ohjat käsiinsä perintönä, 
avioliitolla, syytinkisopimuksella tai kauppakirjalla, otti hän hankintatavasta 
riippumatta sukunimekseen MYLLYLÄ. Sukunimeä ei käytetty 1600-luvulla 
samalla tavalla kuin nykyään tällä seudulla (oikeastaan koko Länsi-
Suomessa ja paikoin Itä-Suomessakin). 
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Kun SIPI ERKINPOIKA MYLLYLÄ luopui talon isännyydestä varmuudella 
ennen vuotta 1667, jaettiin tämä 1/2 manttaalin talo kahtia SIPI 
JAAKONPOJAN ja hänen kahden veljensä MATIN ja JAAKON kesken 1670-
luvun puolivälin paikkeilla.   
 
SIPI JAAKONPOlKA sai jaossa 1/4 manttaalin puolikkaan ja molemmat veljet 
toisen veroluvultaan yhtä suuren puolikkaan. Veljekset MATTI ja JAAKKO 
halkoivat sittemmin yhteisesti  saamansa puolikkaan keskenään vuonna 
1683 vielä pienempiin osiin 1/8 manttaalin tiloiksi. SIPI JAAKONPOlKA 
MYLLYLÄ oli perintötilan isäntä alaltaan supistuneella Myllylän kantatilalla eli 
sillä talon osalla, joka vastasi myöhemmin vuoden 1729 maakirjassa  
talonnumeroa Vihanti 4   Mylly eli Myllylä vuosina 1676-1688.   Hän harjoitti 
myös tervanpolttoa, sillä hänen tiedetään tuoneen Raaheen vuosittain 
keskimäärin 19 tervatynnyriä 1670-luvulla (tietolähde Raahen tienoon historia 
I).   
                                   .      . 
Puoliso nimeltä tuntematon.  Hän oli ilmeisesti elossa vielä vuonna 1683, 
jolloin maksoi  henkirahaa Vihannissa.  
 

Sipin Jaakonpojan lapsia 
 

JOOSEPPI 
(Ks.  taulu3) 

 
ANNA  
 

Mainittu henkikirjassa Vihannin kylässä vuosina 1695-96 henkirahan 
maksajana ja naimattomana. Häneltä ei peritty henkirahaa sairaalloisuuden 
ja köyhyyden takia vuonna 1697, jonka vuoden lopulla hän on nähtävästi 
kuollut  (merkitty vuoden 1698 henkikirjaan kuolleeksi). 
 

HEIKKI  
 

Kuollut Vihannin seurakunnan  kirkontilien mukaan vuonna 1695, ilmeisesti 
alaikäisenä. 
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Taulu 3 
 
III       JOOSEPPI SIPINPOIKA MYLLYLÄ, eli arviolta 165x – 170x 

(Taulusta 2) 
 

Hän oli isänsä jälkeen Vihannin kylässä Myllylän 1/4 manttaalin perintötilan 
(Vihanti 4 Myllylä) isäntä vuosina 1689-1700.  Hän esiintyy ensi kerran 
lähteissä Salon sotaväenotoissa ruodutettuna vuonna 1676 joutumatta 
nihdiksi  
                  
Hänelle kuului myös sotilasvelvoitteita. Hän maksoi vuodesta 1691 lähtien 
yhdessä Myllylän osatilojen omistajien, setiensä JAAKKO ja MATTI 
JAAKONPOIKA MYLLYLÄN kanssa Pohjanmaan  rykmentin 
rykmentinkirjurin matka-, muste- ja paperikulut, MATTI SAMULINPOIKA 
PEHKOLAN  ja NIILO NIILONPOIKA HUMMAISEN tukemina. 
 
JOOSEPPI ei maksanut  henkirahaa enää vuonna 1701, jolloin hänet on 
merkitty raihnaiseksi ja lasten hoidossa olevaksi henkikirjan mukaan. Puoliso 
ainakin vuodesta 1678 lähtien (ilmeisesti jo aiemminkin) oli VALPURI. Hän 
maksoi miehensä kanssa henkirahaa Vihannissa vuodesta 1688 lähtien ja 
yksin siellä (ilman miestään) vuosina 1702-04. 
 
Vuosiin 1695 ja –96 sattuivat pahat katovuodet, jolloin Pohjanmaalla nähtiin 
nälkää yleisesti.    Sataviisikymmentä myöhemmin, jolloin myös 
Pohjanmaalla koettiin useita katovuosia, sanomalehti Maamiehen Ystävä 
kuvasi aikaa vuosina 1695-96:  ”useimmat söivät parkki- ja olkileipää; 
katajanmarjoista tehtiin juomaa………….tappoi Pohjanmaalla, 1. päivästä 
syysk. 1696, 1:een päivään syysk. 1697,  wähilleen 20 tuhatta henkeä  
…..Iin, Oulun Limingan, Siikajoen, Pyhä- ja Kalajoen pitäjistä 7129 henkeä.   
Vuonna 1697 oli kyllä hyvä vuosi, maan pellot olivat siemenen puutteesta 
jääneet kylvämättä.  Kuningas Karle XI lähetti monta tuhatta tynnyriä eloa 
sinne, ja Karle  XII lähetti vielä 5 tuhatta tynnyriä, että maakunta sillä tavoin 
tuli autetuksi” 
 
Tämän jatkoksi, talon seuraavan isännän aikana, tulivat vuosien 1714-16 
isonvihan aika, joka koetteli ilmeisesti juuri Pohjois-Pohjanmaata erityisesti, 
koska venäläiset olivat jo parin vuosisadan ajan pitäneet aluetta reviiriinsä 
kuuluvana niskoittelevana alueena.  Myllylän tila selvisi näistä ajoista 
ilmeisen hyvin, koska pysyi veronmaksukykyisenä läpi tuon ajan. 
 

 
Joosepin Sipinpojan ja Valpurin lapsia 
 

MIKKO  
Hän oli isänsä jälkeen Myllylän 1/4 manttaalin perintötilan isäntä Vihannin 
kylässä vuosina 1701-1713  (tiedot puuttuvat  Isonvihan vuosilta 1714-1721).  
Puoliso ainakin vuodesta 1704 lähtien (ilmeisesti aiemminkin) ANNA. Hänellä 
oli tästä avioliitosta kaksi tytärtä: KAISA, joka maksoi henkirahaa  Vihannissa 
vuosina 1708-1713  ja oli tuolloin naimaton ja RIITTA, joka maksoi 
henkirahaa Vihannissa vuonna 1709 ja oli myös tuolloin naimaton.   
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ANTTI 
 Maksoi henkirahaa Vihannissa MIKKO-veljensä  tilalla vuosina 1705-08 ja oli 
tuolloin naimaton. 

JOOSEPPI 
s. n. 1678 (Ks. taulu 4). 
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Taulu 4 
 
IV        JOOSEPPI JOOSEPINPOIKA MYLLYLÄ, 1678-1752  

(taulusta 3) 
 

Jooseppi syntyi rippikirjan mukaan Salon pitäjän Vihannin kylässä 6.3.1678. 
Vihannin seurakunnan kuolleiden luettelossa ilmoitetun ikätiedon mukaan 
hänen syntymäaikansa on laskettavissa ja oli tämän lähteen mukaan 
28.3.1682, joten se poikkeaa hieman rippikirjassa ilmoitetusta syntymäajasta. 
 
Hän tuli MIKKO-veljensä jälkeen isännäksi Vihanti 4 Myllylän ¼ manttaalin 
perintötilalle. Tämä tila oli selvinnyt vaikean Isonvihan ajan yli 
veronmaksukykyisenä (Vihannin kylässä ennen Isovihaa 19 
veronmaksukykyistä taloa, mutta Isonvihan jälkeen niitä oli jäljellä enää 
kuusi).  JOOSEPPI oli tämän tilan isäntänä ainakin vuosina 1723-1750.  Hän 
otti 1730-luvun alussa viljelykseen myös kruunun autioksi jääneeni Vihanti 17 
Myllylän 1/8 manttaalin tilan,  jota oli viimeksi viljellyt hänen sukulaisensa 
HEIKKI MYLLYLÄ ennen vuotta 1715. 
 
Kun ruotuväkilaitosta järjestettiin Salon pitäjään vuonna 1734, osallistui 
JOOSEPPI yhdessä kahden Vihannin talonisännän SAMUEL PERTINPOIKA 
JUNNILAN ja JORMA PAAVALINPOIKA PEHKOSEN, sekä Ilveskorven 
talonisännän JAAKKO NIILONPOIKA KORVEN kanssa Pohjanmaan 
jalkaväkirykmentin Pyhäjoen komppanian  ruotusotamiehen no 18 
varustamiseen ja ylläpitämiseen.  Näiden talollisten yhteistyö sotilaansa 
ylläpidossa ei sujunut aina kitkattomasti. JORMA PEHKONEN valitti vuosina 
1743 la 1744 käräjillä muista  ruotunsa talonpojista SAMUEL JUNNILASSA, 
JAAKKO KORVESTA ja JOOSEPPI MYLLYLÄSTA, että he eivät olleet 
puoleentoista vuoteen osallistuneet heidän tulevan ruotusotilaansa, JOHAN 
WEDHBOMIN (Widjebohm, myöhemmin Weidebohm. Wejde))  6-vuotiaan 
pojan ylläpitoon. Velvollisuutensa laiminlyöneet talonpojat maksoivat 
PEHKOSELLE 18  kuparitaalaria.   Samaisen sotilaan pojanpoika Nils löytyy 
myöhemmin Nikulan kruununtilan viljelijänä.  Oletettavasti Nils on Nkulan 
tilan nimen antaja.  
 
JOOSEPPI JOOSEPINPOIKA MYLLYLÄ kuoli Vihannissa 1.10.1752.   
Hänen jälkeensä jättämä omaisuus arvioitiin perunkirjoituksessa 25.10.1759. 
Kiinteä omaisuus,  joka käsitti Myllylän 1/4 manttaalin perintötilan arviolta 800 
kuparitaalarin arvoiseksi.  Perillisten kesken jaettava irtain omaisuus 
noteerattiin yhteensä 723 kupari taalarin ja 18 äyrin arvoiseksi. Karja 
muodosti siitä suurimman osan, jonka arvo oli 481. Kotieläimiä oli 
seuraavasti (suluissa rahallinen arvo perukirjan mukaan):   
 
- yksi tummanruskea valakkahevonen (80 kup. taal.) 
- yksi punertava tamma (48 kup.taal.) 
- toinen tamma (24 kup.taal.) 
- yhdeksän lehmää (a 30 kup. taal., yhteensä 270 kup. taal.)  
- kaksi hiehoa (a 15 kup. taal. yhteensä 30 kup.taal.) 
- kolme vasikkaa (a 5 kup.taal. yhteensä 15 kup.taal.)  
- seitsemän lammasta (a 2 kup.taal. yhteensä 14 kup.taal.).    
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Perintö jaettiin seuraavasti:  vaimolle 288:7, Antille ja Mikolle 145:4/6, 
Valpurille 72:4/6 ja Kaisalle 72:5/6.  Lisäksi vaimolle tuli huomenlahja 22:29. 
 
Puoliso ainakin vuodesta 1721 lähtien LIISA PERTINTYTÄR, s. 18.6.1698 k. 
Vihannissa 21.2.1786.   
 
Kuolinsyyksi merkitty kasvain ja ummetus. 
 

 
Jooseppi Joosepinpojan ja Liisan Pertintyttären lapsia 

 
JAAKKO  

s. noin 1721, k. Vihannissa 16.3.1739. 
VALPURI 

s. 24.5.1724, k. 22.11.1793 Vihannissa.  Puoliso Vihannissa 18.3.1744 
JUHO JOOSEPIN POIKA KORPI Ilveskorvesta. 

       REETTA 
s. 26.7.1727 , k. Vihannissa 31.5.1752. 

KAISA  
s. 25.11.1729. 

HEIKKI  
S. 12.8.1732.  Hän oli isänsä jälkeen Vihanti 4 Myllylän ¼ manttaalin 
perintötilan isäntä vuonna 1751, mutta kuoli Vihannissa jo 24.10.1751. 

       ANTTI  
s. 19.11.1733, k. 29.1.1791.   Hän tuli  Vihanti 4 Myllylän 1/4 manttaalin 
perintötilan isännäksi HEIKKl-veljensä jälkeen vuoden 1751 lopulla. (kts taulu 
5). 

MIKKO  
s. 23.2.1735, k. 5.7.1803 Vihannissa.  Asui perheineen veljensä Antin 
isännöimällä tilalla vuoteen 1782, jonka jälkeen muutti Ilveskorpeen ja otti 
nimekseen Leinonen.  Vaino Brita Gustavsdotter Elgman vuodesta 1767 

MARIA  
s. 23.11.1739, k. Vihannissa 15.7.1748 



Mauri Myllylä 
copyright 

19



Mauri Myllylä 
copyright 

20

 
 

 
Taulu 5 
 
V        ANTTI JOOSEPINPOIKA MYLLYLÄ, 1733-1791  

(Taulusta 4) 
 

Antti Joosepinpoika (s.  19.11.1733, k. 29.1.1791) peri Vihanti 4 Myllylä ¼ 
manttaalin tilan vanhemman veljensä Heikin jälkeen tämän kuoltua jo 19-
vuotiaana.  Vanha isäntä Jooseppi Joosepinpoika piti ennen heitä talon 
isännyyttä yli 70-vuotiaaksi.  Tässä vaiheessa talosta käytettiin yleisesti myös 
nimeä Mylly.  Antti hoiti  taloa yhdessä nuoremman Mikko-veljensä kanssa 
vuoteen 1781 asti, jolloin Mikko muutti Korvenkylään Leinosten tilalle ja otti 
sukunimekseen talon mukaan Leinonen.   Antin kuolinsyyksi on merkitty ”i 
blodp”. 
 
Antti Joosepinpoika oli kirkon kuudennusmies, joka oli kirkkoneuvoston 
maallikkojäsen ja kirkon luottamustoimia hoitava kyläläinen.   
 
Antti ilmeisesti myös harjoitti tervanpolttoa, koska hän yhdessä Yrjö Junnilan, 
Heikki Junttilan sekä Heikki ja Juho Salon kanssa vaati itselleen oikeutta 
Pitkäsojan ja –selän tervahautoihin, jotka sijaitsivat Salon pitäjän puolella.   
 
Talo mainitaan (Raahen tietoon historia II) tuohon aikaan yhdeksi Vihannin 
varakkaimmista, jolloin talon lehmäluku oli 20 ja viljelty peltoala 20 tynnyriä. 
 
Puoliso Inkeri Heikintytär, s 19.10.1731, k. 23.12.1802.  

 
Antti Joosepinpojan ja Inkeri Heikintyttären lapsia 
 

JOOSEPPI  
(ks. Taulu 6). 
LIISA 

s. 24.12.1757, k 1.9.1804 Vihannissa,  Puoliso 26.2.1784 lähtien Vihannissa 
Antti Jaakonp. Luckaroinen. 

HEIKKI 
S. 17.7. 1760, k. 17.5.1811 Vihannissa.  Puoliso 24.2.1784 lähtien 
Vihannissa Anna Heikintytär Ollila. 

MARIA 
S. 21.2..1763, k. 23.11.1808 Vihannissa.  Puoliso Paavo Juhonpoika 
Haapamaa, s. 22.8.1762, k 23.5.1824 Vihannissa.  Asuivat Haapamaan 
tilalla Korvenkylässä.  1815 eteenpäin Paavo asui appena Saarelan tilalla 
Vihannissa. 

ANTTI 
S. 19.5.1766, k. 10.1.1807 Vihannissa.   Vuosina 1794-1799 Antti merkitty 
vävyksi Junnilan taloon. Rk 1794-1799 myös veli Matti Junnilan talossa. Rk 
1801 siirtynyt Anttilan taloon.  Puoliso Anna Kallentytät Alaperet, s. 
26.6.1770, k. 29.7.1842 Vihannissa.  
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MIKKO 
S.  16.4.1769, k. 25.10.1830 Vihannissa.  Asui perheineen veljensä Joosepin 
isännöimässä Myllylän talossa ainakin  vuoteen 1799.  Kolme kertaa 
naimisissa. Ensimmäinen puoliso 22.2.1795 Vihannissa Anna Matintytär 
Moisa, s 10.2.1766, k. punatautiin 29.9.1808 Vihannissa.  Toinen puoliso  
6.2.1814 lähtien Vihannissa Reeta Jaakontytär Mämmelä, s 26.6.1779 
Vihannissa, k. 9.12.1828 Vihannissa.   Kolmas puoliso  Kaisa Yrjöntytär, s 
7.3.1780. 

JUHO  
s. 25.3.1773, k. 8.12.1773 Vihannissa. 

MATTI 
S. 15.1.1776, k. 5.4.1805 Vihannissa.   Asunut Vihannissa Myllylän talossa. 
Puoliso 3.4.1804 lähtien Stiina Niilontytär Mustakangas, s. 7.4.1779 
Vihannissa.  Stina avioitui Matin kuoleman jälkeen uudelleen  ja sekä Stiina 
että uusi aviomies  mainitaan leskinä vihittyjen luettelossa. 

STINA 
S. 12.4.1779, puoliso Jooseppi Juhonpoika Häckilä Oulaisten Piipsjärveltä, s 
30.10.1764. 
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Taulu 6. 
 

VI      Jooseppi Antinpoika Myllylä, 1755-1828 
 
S. 14.11.1755, k. 29.7.1828 Vihannissa.   Jooseppi oli  Myllylä kantatilan 
isäntä vuodesta 1776 eteenpäin.    Muuttanut pois tilalta 1819, mukana 
lapset Antti, Liisa, ja Matti.   Puoliso 17.12.1777 lähtien Liisa Juhontytär Salo, 
s. 13.2.1754, k. 11.3.1829 Vihannissa.    Joosepin kuolinsyyksi merkitty 
vanhuus. 
 
Vuodelle  1820 päivätyn Myllylän tilaa koskevan lainhuudatuksen mukaan tila 
myytiin toiselle vihantilaiselle talonpojalle, Jaakko Samulinpoika Saarelalle,  
kauppahinnasta 1166 ruplaa 67 kopekaa hopeassa, joka vastasi vielä 
voimassa ollutta Ruotsin rahaa 2333 riikintaalaria 16 sillinkiä.  Kaupan 
arvosta saa käsityksen kun ajatellaan, että tynnyri ruista maksoi tuohon 
aikaan noin 8 ruplaa.  Kaupan arvo oli siten noin 146 tynnyriä rukiita.    
Litroissa määrä oli 21875 litraa eli 21,875 kuutiometriä.  Suomen tulevassa 
rahayksikössä, markoissa, tilan arvo oli  4664 markkaa.     Tilan myynnin syy 
oli ilmeisesti valtiolle velkaantuminen, koska Jooseppi mainitaan 
läänintileissä jo vuonna 1804 yhtenä 4:stä kruunulle korkoja maksamaan 
joutuneesta kylän tilallisesta.   Muuhun syyhyn viittaa kuitenkin Oulun 
maakunta-arkistosta vuodelta 1821 löytyvä takaussitoumuksen 
ulostekoasiakirja. 
 

Jooseppi Antinpojan ja Liisa Juhontytär Salon lapsia 
 

ANNA 
S. 29.10.1778 Vihannissa.   Aviossa 12.4.1802 lähtien Heikki Jaakonpoika 
Korven kanssa, s. 10.10.1781 Vihannissa, kuollut 24.2.1839 Vihannissa. 
Heikin vanhemmat: Jaakko Heikinp. Mämmelä ja Kaisa Matint. Harmanen. 
Heikki oli syntynyt Alpualla Mämmin talossa.  Anna ja Heikki asuivat viiden 
ensimmäisen lapsen syntymän ajan Korven talossa Ilveskorven kylässä, 
jonka jälkeen Lehtimaa-nimisessä talossa.  Rk:ssa vuonna 1808  Lehtimaa 
eli Kristola.  Rk 1840-46 asuinpaikka Lattunen eli Tukala, jossa asuivat leski 
Anna, tyttäret Anna ja Reeta, isäntänä Antti sekä veljet Heikki, Mikko ja Matti.  
Kuolleiden luettelossa Annan nimenä oli Lattunen.  
 

MARIA 
S. 25.2.1781 Vihannissa, k. 28.2.1810.  Kirjoissa merkintä ”bde hstr eli 
talollisen vaimo. 

INKERI 
S. 9.11.1783 Vihannissa. Puoliso 12.11.1815 lähtien renki Tuomas 
Heikinpoika Maijala Vihannista. 

ANTTI  
(ks. Taulu 7). 

JOOSEPPI 
S. 8.5.1789 Vihannissa. 

JOHANNES 
S. 5.6.1792 Vihannissa, k. 22.6.1795 (flussfeb). 
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LIISA  
S. 24.8.1795. 

MATTI 
S.  5.10.1798 
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Taulu 7 
 
VII    Antti Joosepinpoika Myllylä, 1786-1854 
 

S. 30.11.1786 Vihannissa, k. 29.8.1854. Asunut perheineen Vihannissa 
Myllylän talossa vuoteen 1819 saakka. Muuttanut silloin vanhempiensa ja 
perheen kanssa Pattijoelle Sonninahon torppaan. Puoliso 22.6.1815 piika 
Maria Joosepintytär Sacko Vihannista, syntynyt 25.9.1792 Vihannissa. 
Kuollut 31.10.1858 Vihannissa. Vanhemmat: Jooseppi Erkinpoika Sacko ja 
Valpuri Heikintytär Haapamaa.     
 

Antti Joosepinpoika Myllylän ja Maria Joosepintytär Sackon lapsia 
 

JOOSEPPI 
S . 4.4.1816 Vihannissa, k. 29.7.1841.  Puoliso Reetta Tuomaantytär 
Papinaho 8.1.1840 lähtien.   

ANTTI 
25.3.1818 Vihannissa, vaimo Riitta Leena. Muuttivat 1837 Siikajoelle. Ja 
edelleen 29.12.1853 Simoon. 

LISA 
S. 16.4.1820 Pattijoella, k. 19.4.1865. 

ANNA 
S. 13.11.1825 Pattijoella, k. 4.8.1865.  Puoliso 4.8.1864 lähtien Heikki 
Antinpoika Tiger (Lunki) Vihannista. Heikki syntynyt 20.1.1832 Vihannissa. 
Kuollut 7.11.1915 Vihannissa. Heikki toiseen avioliittoon, ei lapsia. 

TAAVETTI 
S. 23.5.1829 Pattijoella, k. 27.6.1897.  Puoliso 10.12.1859 lähtien Riitta 
Leena Paavontytär  Haapakangas Vihannista.   Riitta syntynyt 24.7.1835 ja 
kuollut 3.3.1909.  Riitan vanhemmat:  Paavo ja Magdaleena Haapakangas. 

MATTI 
S. 14.3.1834 Pattijoella, k. 9.4.1900.  Puoliso 16.10.1853 lähtien Anna Maria 
Junttila.  Annan vanhemmat: Kalle ja Maria Junttila.   
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 VIHANNIN MYLLYLÄN  TALONHALTIJALUETTELO 1598-1819 

 
Vihanti 4 MYLLYLÄ (veroluku 1/2 manttaalia) 
 

Erkki Paavonpoika 1598-1624- 
Sipi Erkinpoika  1625- -1670 
Sipi Jaakonpoika  1671-1675 

- Sipi Jaakonpojasta tuli Vihannin kirkonkylän Myllylöiden kantaisä.  
- talo jaettiin Sipin ja hänen kahden veljensä kesken 1676.  Sen jälkeen 
kantatilan veroluku ¼ manttaalia. 

 
Sipi Jaakonpoika  Myllylä 1676-1688 
Jooseppi Sipinpoika Myllylä 1689-1700 
Mikko Joosepinpoika Myllylä 1701-1713- 
Jooseppi Joosepinpoika Myllylä –1723-1750 
Heikki Joosepinpoika  Myllylä 1751 
Antti Joosepinpoika Myllylä 1751-1776 
Jooseppi Antinpoika  1776- - 1819  

- kantatilan isännyys vaihtui toisen kerran ohi perimäjärjestyksen.   
Vanha isäntä Joopseppi  muutti vanhimman poikansa Antin ja hänen 
sisarustensa Matin ja Liisan kanssa pois tilalta Sillankorvan Sonninahon 
torppaan.   

 
Jaakko Samulinpoika Saarela 1820 - 

 
Vihanti  4 Myllylä, toinen puolikas jaon jälkeen 1676 (veroluku 1/4 manttaalia) 

 
Jaakko ja Matti Jaakonpoika Myllylä 1676-1682 
Talo jaettu 1683. 

 
Vihanti 17 Myllylä (veroluku 1/8 manttaalia) 
 

Jaakko Jaakonpoika Myllylä 1683-1697 
Antti Jaakonpoika Myllylä 1698-1707 
Jaakko Jaakonpoika Myllylä 1708-1709 
Heikki Myllylä 1710-1713- 
Talo autio 1715 
Jooseppi Joosepinpoika Myllylä –1734-1750 
Heikki Joosepinpoika  Myllylä 1751 
Antti Joosepinpoika Myllylä 1751-1776 
Jooseppi Antinpoika  1776- - 1819  
Jaakko Samulinpoika Saarela 1820 - 

 

 
Vihanti 18 Myllylä (veroluku 1/8 manttaalia) 

 
Matti Jaakonpoika Myllylä 1683-1706 
Matti Matinpoika Myllylä 1707-1713 
Talo autio 1715  
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Vihanti 4 Myllylä tilakartta vuodelta 1836 (kuva) 
(Lähde Kansallisarkisto).  Tila rajoittui lounaassa Pattijoen pitäjään ja sijaitsi noin 4 
km Vihannin kirkosta länteen. 
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TAAVETTI  ANTINPOJAN  JÄLKIPOLVET  NYKYPÄIVÄÄN 
 
 
Taavetin, Isoisäni isän, jälkipolvien historia 1800-luvulta  eteenpäin on 
kohtuullisen helposti selvitettävissä, enkä tässä vaiheessa lähde tätä 
aikajaksoa kuvaamaan sukutauluja tarkemmin.   Lyhyesti kuvattuna 
tapahtumat etenevät äitini lähimpien esivanhempien osalta seuraavasti: 
 
Jooseppi Antinpoika ja lapset Antti, Liisa ja Matti muuttivat Vihanti 4 -tilan 
myynnin jälkeen vuonna 1819 Pattijoelle, Vihannin rajan tuntumassa 
sijainneeseen torppaan Sonninaho.   Torppa sijaitsi Pattijoen kunnan 
puolella, Sillankorva-nimisellä ulkosaralla, joka kuului pattijokisen Ojalan tilan 
omistukseen.  Vuonna 1837 Sonninaho on merkitty tähän Ojalaan (Pattijoki 
n:o 28) kuuluvaksi. 
   
Antin  poika Taavetti jatkoi torpan hoitoa isänsä jälkeen.  Taavetin kuoltua 
vuonna 1897 perunkirjoitus toimeenpantiin 25.8.1897, jolloin torpan arvoksi 
arvioitiin 1500 markkaa ja koko omaisuus oli 2375 markkaa 90 penniä.    
Luettelo tavaraperinnöstä antaa kuvan, että talossa harjoitettiin paljon 
käsitöitä viljelmien ja karjanhoidon lisäksi (osa tekstistä epäselvää) : 
 
Torppa Sonninaho siirtyi Taavetin pojalle Antille (s. 27.11.1867, k. 
27.2.1955).  Antti oli naimisissa Anna Stiina Juhontytär Kankaanpään kanssa 
vuodesta 1898 eteenpäin.   
 
Antti osti omistukseensa kyseisen Sonninahon, Sillankorvan alueen ja sen 
naapurissa sijainneen Jääskelän tilan alueen (Pattijoki n:o 34)  tai sen osia 
vuonna 1897.  Kaupan kohde oli kooltaan yhteensä 0,4167 manttaalia (r:no 
(28.34)1).  Ojalasta oli aiemmin 30.1.1894 siirretty 1/8 manttaalia 
(Sillankorva?) Jääskelän maiksi. Ojalla ja Jääskelällä oli sama omistaja 
ennen kauppaa (1820  maakirjat)   Molemmat alueet  myytiin Antti Myllylälle 
13.9..1897 perintötilaksi ja tilan nimeksi tuli Jääskelä, perustamisvuodeksi 
1891.   
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LÄHTEET 
 
ARKISTOLÄHTEET 

 

Suomen Kansallisarkisto 
 
Suomen kirkonarkistojen mikrokorttikopiot 
 
Suomen sukututkimusseura / Hiski-kirkonkirjoja –sivusto 
  
Suomen sukututkimusseuran mikrokorttikopiot Suomen seurakuntien 
historiankirjoista 
 
Voudintilit, Pohjanmaa, mikrofilmit 
 
Läänintilit, Pohjanmaan lääni, mikrofilmit 
 
Ruotsin valtionarkiston mikrofilmikopiot 
 Kreivi- ja vapaaherrakunnat, Kajaanin vapaaherrakunnan tilit, 
maakirjat 
  Strödda domböcker 
 
Ruotsin sota-arkiston mikrofilmikopiot 
 Ruodutus- ja sotaväenottoluettelot, Pohjanmaa 
 
Suomen hovioikeuksien tuomiokirja-arkistot 
 Kihlakunnan oikeuksien tuomiokirjat,  Pohjois-Pohjanmaa KO, 
Salon käräjät  
 
Saloisten tuomiokunnan perukirjat 
 
Saloisten tuomiokunnan lainhuudatukset 
 
Tuomiokirjakortisto, Pohjois-Pohjanmaa 
 
Suomen kansallisarkiston tilakartat vuosilta 1667 ja 1836 
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