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Karkun Rainion 
talo- ja sukuhistoriaa

1500-1800-luvuilla
Aarno Raittila

Sukututkimus kiinnosti

Sukututkimusta harrastaneena olen 
kerännyt vuosien aikana kaiken 
tiedon, mitä on ollut löydettävissä 
Rainion talon ja sen asukkaiden  
alkuvaiheista.  Muutamia vuosia 
sitten mielenkiintoni moninker-
taistui, kun selvisi, että tämän 
kertomuksen päähenkilön Hannu 
Jönssinpojan pojantytär Liisa Ju-
hantytär Rainio naitiin 1600-luvun 
puolivälissä emännäksi Keu-
ruskosken rannalla sijainneeseen 
Mäntän taloon. 

Isäntä Markus Tuomaanpoika 
Mänttä on suorassa isälinjassa 
esivanhempiani ja Liisa Juhantytär 

yhdisti näin Rainion esipolvet ja 
tutkimukseni Rainiosta omaan 
sukuuni.

Erityisen haasteellista on tämän 
talon alkupolvissa ollut välttää 
sekaannusta johtuen Johan-etuni-
men käytöstä eri sukupolvissa ja 
eri lähteissä esiintyvien nimiversi-
oiden kirjavuuden vuoksi. Vanhim-
man muodon Jöns olen varannut 
tässä ensimmäisen isännän pat-
ronyymiksi ja hänelle etunimeksi 
Hans (Hannu).  

Myöhemmät henkilöt esiintyvät 
muodossa Juho tai Juha. Muuten-
kin olen pyrkinyt normalisoimaan 
nimimuotoja henkilötasolla ylei-

simmin esiintyneisiin muotoihin ja 
nykykielen mukaiseen asuun.

Rainion nimi

Nimi Rainio esiintyy ensi kerran 
tunnetuissa säilyneissä lähteissä 
v. 1540.  Siitä löytyy kuitenkin  
maininta arkistoista jo vuodelta 
1422, mikä koskee  rajankäyntiä  
vastapuolena Sarkola: Ylä-Sa-
takunnan tuomari Pentti Lyde-
kenpoika on antanut 15.9.1422 
tuomiokirjeen, missä sanotaan 
Sarkolan ja Kutalan asukkaiden 
olevan jakoveljiä ja ajaneen yh-
dessä juttuaan Karkun Vahalahtea 
sekä Vesilahden Salospohjaa ja 
Laukkoa  vastaan.  Mutta toisaal-

Mielenkiintoni Rainion talon historiaan heräsi löydettyäni Strengin maakir-
jakartan vuodelta 1644. Kesäasuntomme sijaitsee samalla rantatöyräällä, 
missä Rainion talo lisärakennuksineen tuohon aikaan sijaitsi. 
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ta tuomari  Pentti Lydekenpoika 
on kirjeessään samalta päivältä 
selostanut rajankäyntiä, jossa Ku-
tala, Koivu ja Rainio olivat toisena 
osapuolena ja Sarkola vastapuole-
na. 

Rainion kylä

Rainio oli myöhäisellä keski-
ajalla pieni kylä, joka oli erotettu 
mahdollisesti Kutalasta  joskus 
1200-luvun jälkeen. Tuolloin 
Kutalan taloihin sovellettiin vielä 
suomalaista oikeutta. Tätä ilmentää 
mm.  1200-luvulla tullut uusi 
kirkollinen vero, papin ruokalisä, 
joka maksettiin pitäjän kirkkoher-
ralle. 

Tämä vero maksettiin suoma-
laisen oikeuden alueella viljana, 
ruotsalaisen oikeuden alueella 
voina. Myöhemmin uudisvilje-
lykset pantiin suomalaisenkin 
oikeuden alueella ruotsalaisen 
ruokalisäoikeuden alaisiksi ja siis 
voiveroa maksaviksi. Rainion 
taloista osa maksoi kirkkoherralle 
menevän ruokalisän voina, osa 
rukiina. Tämä viittaa myös siihen, 
että vanhimmat talot voisivat ehkä 
olleet asuttuna jo ennen 1300-lu-
vun alkua. [2] [8]

1500-luvun jälkipuoliskolla taloja 
oli ilmeisesti neljä, isäntinä mm. 
Perttu Kalamies, Erkki Heikinpoi-
ka Pipo (maksoi ruokalisän rukii-

na), Olavi Suurisilmä ja Brusius 
Rainio. Hannu Jönsinpoika esiin-
tyy ensimmäisen kerran vuonna 
1597. [3] [4]

Rainion ensimmäinen sukupolvi

Hans Jönsinpoika sai 1590-luvun 
lopulla Rainion neljä taloa lääni-
tykseksi  ratsupalvelusta vastaan 
ja yhdisti ne 7 ½ äyrin ratsutilaksi 
(lähde: Impola). Ratsutilan (ryt-
tarehemman)  piti varustaa  rat-
sumies verovapautta vastaan. Tällä 
yleensä tarkoitetaan ennen ruotu-
jakolaitosta tapahtunutta ratsu-
palvelua. Joissakin tapauksissa itse 
talon isäntä tai poika suoritti rat-
supalvelun ja varakkaammat talot 
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palkkasivat ratsumiehen. Karkun 
Rainio oli ratsutilana pienin kes-
keytyksin  vuodet 1600-1698 ja 
nimismiestalona 1612-1630 sekä 
1642-1652.   

Rainio ratsutilana 1600-1698

Rainion ratsutilan ensimmäinen 
isäntä oli Karkun pitäjän Rai-
nion kylässä asunut nimismies 
Hans Jönsinpoika Rainenius.  
Hän löytyy ensimmäisen kerran 
SAY:n luettelossa Rainiossa 1597. 
Hänellä oli  puolisona Melkolan 
aatelissukuinen Beata Markuk-
sentytär (Dönsby-sukua), Hans 
Markunpojan sisar. 

Voi vain arvailla, mistä Rainion 
talot yhdeksi ratsutilaksi yhdistänyt 
Hannu Jönssinpoika tuli Rainioon. 
Perhe liittyi läheisesti johtavaan 
satakuntalaiseen väestöryhmään. 
Lilius-suvun eräässä muistelmakir-
joituksessa hän  esiintyy  pirkka-
laispäällikkönä “Hannes Birkar-
len”. 

Ehkä romantisointia, mutta joka 
tapauksessa Hannu Jönssinpojan 
täytyi olla ansioitunut ja omata 
sotilastausta.  Hänet mainitaan 
SAY:n mukaan Rainiossa vielä 

vuosina 1604 ja 1607 ratsumestari 
Hans  von Lunden lipuston  rat-
sumiehenä. 

Ratsutilalliseksi saattoi ryhtyä vain 
kruunun- tai perintöluontoi-
sen talon muttei rälssitalon isäntä. 
Impolan mukaan jotkut tiedot 
viittaavat siihen, että hän tuli 
Ruotsista ratsumieheksi hovilipus-
toon (hovfanan). “Den var nämli-
gen konungens skyddsgarde. Den 
finska hovfanan vistades på hösten 
1581 i Narva”. [5]

Sen sijaan tiedetään, että puoliso 
Beata Markuksentyttären äidin 
isä oli Henrik Heriksson Dönsby 
till Karis, jonka isä Henrik Dy-
nis Dönsby sai kuninkaalta räls-
sivapauden ja aateloitiin vuonna 
1467 yhdessä veljensä Jönsin kans-
sa. Dönsbyn tapahtumat liittyivät 
ajallisesti pieneltä osalta suurem-
paan valtataisteluun. 

Kuningas Kaarle oli toistamiseen 
syrjäytetty valtaistuimelta 1465. 
Hän eleli Raaseporin linnassa, 
kunnes poliittisessa sekaannukses-
sa Erik Axelinpoika otti lokakuus-
sa 1467 Tukholman haltuunsa ja 
tuli nimitetyksi valtionhoitajaksi. 

Tämä käänne johti siihen, että 
kuningas Kaarle astui kolmannen 
kerran valtaistuimelle marraskuun 
puolivälissä 1467. Vain muuta-
ma päivä sen jälkeen kirjoitettu 
rälssikirje saattaa viitata joko vel-
jesten Raaseporin aikaisiin palve-
luksiin tai sitten kuninkaan haluun 
vahvistaa läänin luotettavien 
asemiesten joukkoa hänen itsensä 
palatessaan pääkaupunkiin. [6]
 
Rainion ratsutilan perustaminen 
puolestaan ajoittuu Sigismundin ja 
Kaarlen valtataisteluksi kutsutun 
Ruotsin sisällissodan aikakau-
teen vuosina 1597-1599, missä 
Hans Raineniuksella lienee ollut 
osansa ratsumiehenä.  Sigismundin 
kannalla olivat Ruotsin aatelisto, 
katoliset sekä Tukholma. Myös 
Suomen aatelisto ja osa porvaris-
toa kannatti Sigimundia ja sillä oli 
käytössään Akseli Kurjen johtama 
oma armeija. Kaarle Herttualla 
puolestaan oli protestanttien ja 
alempien säätyjen tuki. 

Kaarle Herttuan joukkojen saavut-
tua Suomeen loppukesästä 1599 
ja kun Akseli Kurjen johtamat 
suomalaisjoukot oli lyöty Marttilan 
taistelussa, joutui moni Suomen 
johtomies panemaan päänsä pöl-
kylle. 

Generalis Explicatio
Notarum Rainio ägor i 
Hemman

Jonas Strengin 1644 
kartan selitysosa  
Karkun Rainion yk-
sinäistalon äyriveroista 

www. vanhakartta.fi
KA a1  3
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Mestattuja aatelisia oli viitisen-
kymmentä. Sigismundia kannat-
taneiden aatelisten kartanoita 
ryöstettiin kuten myös ratsu-
miesten taloja. 

”Karkkua terrorisoimaan ilmes-
tyi muuan Eskil Jeming, jolla oli 
maksamattomia kalavelkoja rat-
sumiehille. Karkun Rainioon Eskil 
Jeming hyökkäsi päiväsaikaan, 
löi pöydän päässä istuvaa isäntää 
Hans Jönsinpoikaa sekä ajoi koko 
perheen ulos”. Rainion isäntä Hans 
Jönsinpoika esiintyi vuonna 1600 
ratsumiesten luettelossa. Hän ehkä 
oli ollut ratsumiehenä kesällä 1599 
ja taistellut Akseli Kurjen mukana 
Marttilassa. [7] 

Hans Jönssinpojalla ja Beata 
Markuntyttärellä oli useampia 
lapsia, joista parhaiten on tunnet-
tu Henricus Johannis Rainenius 
(myöh.  Lilius) sekä Juha Hannun-
poika ja Margareta Hannuntytär.  
Perintökirjoista on löydetty myös 
Beatan ja Hannun lapset Jaakko 
Hannunpoika ja Karin Hannun-
tytär. (Halikon käräjät 3.3.1630) 

Hansin kuoltua n. 1611 Beata vi-
hittiin Niilo Erkinpojan (Napalain) 
kanssa. Wäino Selanderin julkai-
sun ”Karkun ratsutilat” [9] mukaan 
Niilolla olisi sukuyhteys Karkun 
Viikarin taloon, mutta asiakirjoissa 
sukunimenä esiintyvä ”Napalain” 
viittaa Halikkoon, missä hänen 
veljensä Simon Erkinpoika toi-
mi kihlakunnan voutina.  Niilo 
Erkinpoika toimi Rainion isäntänä 
ja Karkun nimismiehenä vuodet 
1612-1624.  

Beata kuoli vuonna 1624 ja Niilo 
siirtyi isännäksi Karkun Kiuralan 
Viikarille. Väinö Selanderin tul-
kinta, jonka mukaan Niilo Erkin-
poika olisi ollut Viikarin edellisen 
isännän serkku, lienee virheellinen. 
[9]

Niilo Erkinpoika toimi Ylä-
Satakunnan kihlakunnanvouti-
na vuosina 1630-1631. Voudin 
oli osattava kirjoittaa ja hallita 
ruotsin kieli. Voudiksi ei yleensä 
noustu nimismiehen paikalta, sillä 
talonpoikaisilta nimismiehiltä 
puuttuivat usein nämä taidot. Kun 

myös veli Simo Erkinpoika toimi 
kihlakunnan voutina Halikos-
sa, heidän taustansa saattoi olla 
virkamiessäätyinen. [7] 

Niilo Erkinpojan ja hänen toisen 
vaimonsa Anna Hannuntyttären 
jälkeläiset jatkoivat Viikarin 
isäntinä.

Talonpojat saivat käräjillä valita 
hallintopitäjään nimimiehen, jonka 
tehtävänä oli jakaa talollisille 
tilapäiset rasitukset, joita kruunu 
kansalta kulloinkin vaati, kuten 
virkamiesten ja sotaväen kyydityk-
sen ja majoituksen.  Nimimiehen 
velvollisuutena oli pitää talossaan 
käräjät.  Yleinen suuntaus 1600-
luvulla oli, että nimismiehen viran 
ottivat hoitaakseen ratsutilalliset.  

Ratsumiehen varusteisiin kuului 
1600-luvun alussa hevosen lisäk-
si satula, päitset, luodinkestävä 
haarniska ja kypärä, kaksi lyhyttä 
ja kaksi pitkää pyssyä sekä sapeli. 
Kun tila, joka varusti valtakun-
nan käyttöön ratsumiehen, oli jo 
tästä syystä  vapautettu  verosta,  

Rainion suvun riita Keuruun kesäkäräjillä 21.6.1665 f. 841, missä teksti alkaa sanoil-
la: Förekom Abraham Johansson i Rainio och gaf tillkenna Huru såssom hans äldre 
brodher Hanss Johansson...



5 Orpana 1/2017

nimimiehenä toimivalle ratsu-
tilalliselle piti hyvittää nimis-
miespalkkio osoittamalla hänelle 
palkkataloja. Se tarkoitti, että yksi 
tai kaksi lähitaloa määrättiin mak-
samaan veronsa ratsutilalle.  

Karkkua koskevissa lähteissä 
mainitaan käräjien pitopaikaksi 
1620-luvun alussa rakennettu 
erityinen pitäjätupa.  Käräjäväki 
päätti kuitenkin mieluummin istua 
Rainion nimimiestalossa kuin pitä-
jäntuvassa. Rainiossa oli ilmeisesti 
tarkoitukseen paremmin sopivat 
tilat ja nimimies pystyi siellä 
paremmin järjestämään majoituk-
sen ja kestityksen lainlukijalle ja 
käräjäväelle.  

Käräjillä käsiteltiin  mm. Bea-
tan kuoleman   jälkeen Rainion 
perillisiä  koskevaa  monimut-
kaista perintöasiaa, mikä ainakin 
osaksi koski Beatan isoisän Henrik 
Henriksson Dönsbyn jäämistöstä 
erityisesti Halikon Melkolaa, jota 
Beatan veli Hans Markunpoika oli 
asuttanut. “Hinrich Marcusson till 
Nummis uplät sin k. broder Hans 
Marcusson till Mällckola sin lott 
och modernes annee(?) och gamble 
frelse i förbenänte Mällckola 
igenbekommandes en skatte jord i 
Nummis by...”. [15] 

Veljenosuudet näyttäisivät tässä 
perintöasiassa ylittävän useampia 
sukupolvia ja siirtyneen sisaruksil-
ta toisille.

Halikon käräjät 3.3.1630: 
“Kom för Rätte E.W:ge Jacob 
Hansson till Jufwa trädde och 
framhade i Rätten samptlige arf-
wingarne till Melldola, som är ett 
frellse goodz xxx?? .... oplåtit och 
försåldt till E.W:ge Jacob Hansson 
till Jufwa förbemelte Melldola 
goodz som ähr deras faste arf och 
egendom och bekänne sigh huarde-
ra derför xx fulle nöije och xx från 
efter föllgier, Capellan i Tawast 
Kyrckian Dn Georgius Erici för 
een brood deel, penningar 90 daler 

derpå bewis daterat den 4 Januari 
1630. Rainio erfwingar elste bro-
der Johan Hansson bekommit 
till sin anpardt 50 daler derföre 
een häst och till .... derpå bewis 
daterat 8 Novenber 1626. Yngste 
broder Jacob Hansson 50 daler 
derpå bewis daterat 12 Augusti 
1629. Twå systrar på deras wägen 
opboordt styf fadren Nils Erichs-
son Napalain(?) tillika penningar 
50 daler derpå bewis 14 Januari 
1629”    [15] 

Rainion toinen sukupolvi

Rainion isäntänä ja ratsutilallise-
na jatkoi Hannu Rainion jälkeen 
hänen poikansa Juho Hannunpoika 
Rainio (k. 1654), joka toimi isänsä 
ja isäpuolensa Niilo Erkinpojan 
jälkeen nimismiehenä vielä vuonna 
1649. Tämä talonpoikainen suku-
haara jäi isännöimään monen suku-
polven ajaksi Rainiota.  Viimeinen 
tämän suvun Rainiossa syntynyt 
isäntä, Heikki Heikinpoika Rai-
nio, kuoli vuonna 1857 kotonaan 
Iso-Rainiossa. 

Rainion isäntä, nimismies Juho 
Hannunpoika, sai vaimonsa Beata 
Erkintyttären kanssa ainakin kuusi 
lasta: Hannu, Aapo (k. 1675), Hen-
rik (k. n. 1665), Riitta, Kaisa (k. 
1690) ja Liisa (k. 1720).

Juho Hannunpoika Rainio kuoli 
vuonna 1654 ja hänen poikansa 
Hannu Juhonpoika Rainio toi-
mi isäntänä  vuodet 1656-1660  
puolisonaan Magdalena (Malin). 
Isännyys siirtyi jostakin syystä 
jo vuonna 1661 Hannun nuorem-
malle veljelle Aapo Juhonpojalle, 
joka jatkoi isäntänä kuolemaansa 
saakka. 

Karkun ja Mouhijärven käräjät 
21.-23.6.1665 f. 841: 

“Förekom Abraham Johansson 
i Rainio, och gaf tillkenna Huru 
såssom hans äldre brodher, Hanss 
Johansson, hafuer sigh igen på så 

deras Fadhers hemman inträngdt, 
honom till skada och förfångh, 
oachtandes at han godhwilleligen, 
för fäm åhr sedhan effter Verderin-
gen hade medh hemmanet afstådt, 
Och sigh i medhler tijdh på andre 
årther förhollit; [15]

Karkun ja Mouhijärven käräjät 
15-17.2.1666 f. 902v 

Företrädde Hans Johansonn i 
Rainio, och kärde sin yngre broder 
Abraham Johanson Ib:m Om prio-
riteten till deres Fädernes Hemman 
i Rainio, effter dän Elsta brodrenn 
Sal: H:r Hinrich Johannis dödeligh 
afgångh och frånfälle”; KA mf. ES 
1967 (nn 10) [15]

Aapo Juhonpojan kuoltua 
31.1.1675, leski Maria avioitui 
uudelleen vuonna 1676 Yrjö 
Yrjönpojan kanssa ja heille syntyi 
ainakin yksi lapsi. 

Edellä mainituilla veljeksillä Han-
nulla ja Aapolla oli lisäksi ainakin 
yksi veli Heikki Juhonpoika sekä 
kolme sisarta Kaisa, Riitta ja Liisa. 

Heikki Juhonpoika valitsi setänsä 
ja nimikaimansa mukaan pap-
pisuran ja otti myöhemmin nimen 
Henricus Johannis Karkuensis.  
Hänet on joissakin tutkimuksissa 
sekoitettu setäänsä. Henrik oli 
ylioppilaana Turun akatemiassa 
vuonna 1654 ja toimi myöhem-
min Längelmäellä pitäjänapu-
laisena. Hän lienee kuollut jo 
nuorena vuonna 1665, sillä hänen 
elämästään ei ole säilynyt muita 
tietoja. Tämä sukuhaara ei jatkunut 
pidemmälle.

Juhon Hannunpojan tyttäret Kaisa 
ja Riitta löytyvät Rainiosta SAY:n 
sivuilla isännän sisarina 1650- ja 
1660-luvuilla. Riitta Juhontytär 
löytynee myöhemmin Jyssiästä.  
(Karkun ja Mouhijärven käräjät 
29.7-1.8.1693) 
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Kolmesta tyttärestä nuorin, Liisa 
Juhontytär Rainio naitiin emän-
näksi Ruoveden Keuruskoskelle 
Mäntän taloon, jossa hänelle syntyi 
talon isännän Markus Tuomaan-
poika Mäntän kanssa kaksi lasta. 
Heidän pojallaan Juho Markuk-
senpoika Mäntällä (Mäntän isäntä 
1692-1707) oli vaimonsa kanssa 
yhteensä 15 lasta, joista 11 oli 
poikia. Mäntän talo oli vauras ja 
nämä pojat levittäytyivät vävyiksi 
eri puolille Ruoveden, Keuruun 
ja Kuoreveden seutua.  Jälkeläisiä  
Liisalla ja Juho Mäntällä on nykyi-
sin elossa tuhatlukuinen määrä.

Karkun ja Mouhijärven käräjät 
29.7.-1.8.1693 f. 350 [15]

“Hustru Lisbetta Johansdotter ifrån 
Keuru Sochn och Mentzä Byy 
kärde nu som wedh senaste Winter 
Tingh till sin Brorson Abraham 
Abrahamson i Rainio om sin Arfz-
dehl efter sina Föräldrar Ib:m ... 
Ytterligare sade Abraham, att hans 

andra Fahrbrors dotter Hustru Brita 
Johansdotter i Jysiä intet heller 
påstår sin rätt utan den låter falla, 
hwilcket hon intet skulle giöra, der 
hon wiste sigh det ringaste fogh 
hafwa den att fordra, som och hans 
Fahrbrors Enckia Hustru Malin de-
sererat sin klagan emedan hon låtit 
Citera Abraham till detta Tingh, 
men hon sielf intet Comparerat 
utan twifwel af orsaak at hon weth 
sigh ingen rättmätigh Saak hafwa 
att påstå)”. 

V. Lagus, Studentmatrikel I (1889-
1891) s. 62 (XIV); V. Lagus, Stu-
dentmatrikel. Supplement (1906) s. 
14 (XIV); M. Jokipii, Satakunta-
laisen osakunnan matrikke-
li  I 1640-1721 (1954) 82. - A. 
Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 
784 (Lilius Taulu 2).

Ratsutilaa veljensä jälkeen hoita-
neella Aapo Juhonpojalla oli vuon-
na 1675 elossa ainakin kaksi lasta, 
poika Aapo Aaponpoika Rainio 

(1667-1700) ja Liisa Aapontytär 
Rainio (n. 1670-22.7.1750). 
Aapo Aaponpoika jatkoi Rainion 
isäntänä, avioitui ja sai lapsia, mut-
ta kuoli nuorena jo vuonna 1700. 
Sisar Liisa Aapontytär naitiin 
emännäksi Mouhijärvelle Tupurlan 
kylän Perttalaan. Matti Juhonpoi-
ka Perttalalla ja Liisalla näyttäisi 
olleen ainakin yhdeksän lasta ja 
Perttalan tila säilyi saman suvun 
hallussa mieslinjaisesti ainakin 
1800-luvun puoliväliin saakka. 

Henricus Johannis Rainenius - 
Liliuksen sukuhaara  

Hannu Jönssinpoika Rainio oli 
varakas mies ja lähetti poikansa 
Henrikin Turun akatemiaan.  Hen-
rik Hannunpoika valmistui papiksi 
ja hänestä tuli Längelmäen kirk-
koherra (1647-1657).  Hän käytti 
pappissäädyn mukaista nimeä Hen-
ricus Johannis Rainenius (k. 1657). 
Hän otti käyttöön yhdessä poikien-
sa  kanssa sukunimen Lilius sen 

Perintöriita toisessa käsittelyssä Karkun Mouhijärven kesäkäräjillä 29.7.1693 f. 350, 
missä kantajana Karkun Rainiosta Keuruun Mäntän taloon naitu Lisbetta Johansdot-
ter ja vastaajana Lisbetan veljen poika Abraham Abrahamsson. Katso teksti ohessa 
alkaen sanoilla Hustru Lisbetta Johansdotter irfån Keuru Sochn och Mentzä Byy 
kärde nu som vidh...
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jälkeen, kun hänen poikansa Johan 
(myöh. Johan Henrici Satacun-
densis) oli valmistunut maisteriksi 
vuonna 1653.   Henrikin puolisona 
oli Vesilahden kirkkoherra Jaco-
bus Matthiae Wesilaxiuksen tytär 
Sofia.  

Aloitettuaan Teiskon kappalaisena 
Henrik osti perheelleen vuonna 
1629 tilan Teiskolasta. Heille 
syntyi seitsemän lasta, joista kaikki 
kolme poikaa toimivat kirkko-
herroina ja kolme tyttäristä vihit-
tiin kirkkoherrojen kanssa. Tytär 
Elisabeth mainitaan veljensä luona 
Längelmäen Pappilassa vielä vuon-
na 1664, puolisosta ei ole tietoa. 
Näin sai alkunsa laajalle erityisesti 
kirkon piirissä toiminut Liliuksen 
sivistyssuku.
 
Henricus Johannis Liliuksen 
lapset: 1. Johannes Henrici Lilius, 
Längelmäen kirkkoherra 1657-
1663, 2. Andreas Henrici Lilius, 
Längelmäen kirkkoherra 1678- 
1682, 3. Gustavus Henrici Lilius, 
Messukylän kirkkoherra 1690, 4. 
Kristina Henriksdr Lilius (psot: 
kirkkoherrat Gummerus ja Reuter), 
5. Beata Henriksdr Lilius (pso: 
kirkkoherra Maexmontanus), 6. 
Elin Henriksdr Lilius (psot: kirk-
koherrat Laxenius ja Kriander), 7. 
Elisabeth  Henriksdr  Lilius  (nai-
maton?)
 
Lilius-suvun useat sukupolvet 
ovat vaikuttaneet kirkkoherroina 
Längelmäellä ja Messukylässä, 
missä suvun viiden sukupolven 
edustajat hoitivat kirkkoherran vir-
kaa lähes keskeytyksettä vuodesta 
1690 vuoteen 1848. Suvun jäsenet 
ovat toimineet kirkkoherroina 
myös Joutsenossa, Sahalahdella, 
Jääskessä, Virolahdella, Sakko-
lassa, Kalvolassa, Orivedellä, 
Tyrväällä, Ulvilassa ja Hattulassa.  

Verrattain aikaisessa vaiheessa 
Rainion tapaan osa paikkakunnalle 
jäänyttä sukua talonpoikaistui. 
Liliuksissa vahvan säätyläissuvun 

leima näkyy siinä, että sukuun on 
aikojen kuluessa avioitumisten  
kautta  liittynyt varsin monia 
tunnettuja sivistyssukuja. Huomat-
tavan usein Liliusten puolisoina 
esiintyy myös aatelissukujen 
tyttäriä. [11] 

Margareta Hannuntytär, 
Rainio-Collinus sukuhaara

Hann Jönssinpoika Rainion tytär 
Margareta Hannuntytär avioitui 
Tyrvään Kiikoisista kotoisin olleen 
Jyssiän rälssitilallisen Bertil Ma-
tinpojan (1605-1681) kanssa, joka 
kuului Collinus (myöh. Collin) 
sukuun. Bertilin isä oli Karkun 
kappalainen Mathias Bartholdi. 
Bertil Matinpojalla oli 1. avio-     
liitossaan seitsemän täyteen ikään 
elänyttä lasta, joista neljä maini-
taan henkikirjoissa Karkussa. 

Muut tunnetaan Aksel Bertilin-
pojan perintöä koskevista asiakir-
joista. Viisi heistä - pojat Mikael, 
Aksel ja Johan sekä tyttäret Brita 
ja Beata - muuttivat Tukholmaan. 
Sen suomalaisen seurakunnan 
papit ja papinrouvat olivat heidän 
sukulaisiaan. Tytär Katarina (1631-
1697) meni emännäksi Vihattulan 
Inkilään. Margareta Hannuntytär 
kuoli vuonna 1660 Karkun Jys-
siässä ja Bertil Matinpoika avioitui 
vielä uudelleen.

Margareta Hannuntyttären ja Bertil 
Matinpojan häitä vietettiin vuonna 
1624 Karkun Rainion nimismiesta-
lossa. Sarkolan Lauri Matinpoika 
oli tällöin Rainiossa kadottanut 
rahaa, jota hän vaati myöhemmin 
Margaretan isäpuolelta Niilo Ee-
rikinpojalta. Asia oli ollut vuosina 
1625-1626 esillä kolmilla käräjillä. 

Niilo Eerikinpojan veljen, Halikon 
kihlakunnan voudin Simo Eerikin-
pojan, tytär Karin oli löytänyt rahat 
ja antanut ne talon emännälle Bea-
talle.  Koska perunkirjoitus Bea-
tan jälkeen toimitettiin elokuussa 
1624, on häät pidetty viimeistään 

saman vuoden alkupuoliskolla. 
[10]
Beata Markuntyttären (Dönsby-su-
ku) kuoleman jälkeen tämän lapset, 
joihin kuului mm. Lilius-suvun 
kantaisä, Längelmäen kirkkoherra 
Henricus Johanis Lilius, sopivat 
Niilo Eerikinpojan kanssa 1624 
omaisuusjärjestelyistä: isäpuoli sai 
200 hopeataalaria ja äidin kullatun 
hopeavyön sekä luopui vaatimuk-
sistaan muuhun omaisuuteen ja 
nimismiesveroon. Margaretan 
osalle tuli mm. äidin vaatevarasto 
ja “arkinen hopeavyö” (hvardags 
sölfbeltte).  

Perintöselvittelyt jatkuivat vielä 
1628, jolloin Bertil Matinpoika 
vaati langoltaan Juha Hannunpo-
jalta vaimonsa Margareta Han-
nuntyttären  osuutta kiinteästä 
omaisuudesta sekä perheen hope-
asta ja kuparista. 

Ratsutilan myöhäisemmät 
vaiheet ja nälkävuodet 

Suuret kuolonvuodet olivat 
Pohjois-Eurooppaa koetelleiden  
harvinaisen  kylmien  vuosien 
sarja 1695-1697. Silloin varsinkin 
Suomessa, mutta myös laajal-
ti Pohjois-Ruotsissa, Virossa ja 
Liivinmaalla viljasadot jäivät 
huonon sään vuoksi epätavallisen 
niukoiksi tai menetettiin kokonaan. 

Arvellaan, että Suomessa jopa 
lähes kolmannes koko väestöstä 
kuoli nälkään ja tauteihin.  
Pohjoisen Satakunnan sisäosissa 
ja Hämeen länsiosissa kuolleisuus 
ylitti tämänkin tuhon kohdistues-
sa rajuimmin pieniin taloihin ja 
köyhempään väestöön. Sato tu-
houtui monena vuonna peräkkäin. 
Pettuleipää ja  muuta hätäruokaa 
syötiin yleisesti. Sadon tuhoutumi-
nen sai ihmiset lähtemään liikkeel-
le kerjäläisten laumoina. Lavan-
tauti ja muut kulkutaudit levisivät. 
Epäsuotuisissa ilmasto-oloissa 
levisivät myös monet kasvitaudit. 
[12] ja [13]
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PERHE 1 

I  Hans Jönsson Rainio, Nimismies, Karkun Rainion isäntä, Karkun Rainion ratsutalollinen, nimismies 1597 - 1610, 
s. noin 1555, k. 1611 Karkku. 

Puoliso: Beata Markuntytär till Rainio, s. noin 1565, k. 1624 Karkku. 
Vanhemmat: Markus, s. noin 1520 ja Margareta Henrikintytär Dönsby till Karis, s. noin 1520 Karjaa. 

 Lapset: 
 Juho Rainio, s. noin 1590 Karkku, Rainio. Perhe 2. 
 Henricus Johannis Lilius e. Rainio, s. noin 1590 Karkku, Rainio. Perhe 7. 
 Margareta Hannuntytär Rainio till Jyssiä, s. noin 1600. Perhe 14. 
 Karin Hannuntytär Rainio,. 
 Jaakko Hannupoika Rainio,.  

PERHE 2 

II  Juho Hannunpoika Rainio, perheestä 1, (isä Hans Rainio), Nimismies 1624 -1630 ja 1635 -1649, Rainion 
ratsutalollinen 1624 - 1652, s. noin 1590, k. 1654 Karkku, Rainio. 
1. puoliso: Beata Erkintytär,  k. 1644 Karkku. 

2. puoliso: n. 1645 Margareta Juhantytär,. 
 Lapset: 
 1. Hannu Rainio, s. Karkku. Perhe 3. 
 1. Henricus Karkuensis, Längelmäen pitäjänapulainen, ratsumestari Erik Stiernkorsin hovipappi, k. noin 1665. 
 1. Aapo Rainio. Perhe 4. 
 1. Karin Rainio, itsellinen Rainiossa, k. 1690 Karkku, Rainio. 
 1. Riitta Rainio. Perhe 5. 
      1. Liisa Rainio, s. noin 1635 Karkku. Perhe 6. 

PERHE 7 

II  Henricus Johannis Lilius e. Rainio, perheestä 1, (isä Hans Rainio), pappi Teiskon kappelissa 1629, Längelmäen 
kirkkoherra 1647-57, 1647, pappi Teiskon kappelissa 1629, Längelmäen kirkkoherra 1647-57, 1647, s. noin 1590,     
k. 3.3.1657 Längelmäki. 
Puoliso: noin 1635 Sofia Jakobsdr Wesilaxius, s. N. 1610. 
Vanhemmat: kirkkoherra Jacobus Matthiae Wesilaxius, k. 1626 ja Malin. 
 Lapset: 
 Kristina Henriksdr Lilius, s. välillä 1636-1645 Teisko. Perhe 8. 
 Johan Henrici Satcundensis Lilius, s. N. 1638 Messukylä, Teiskola. Perhe 9. 
 Andreas Henrici Lilius, s. välillä 1639-1640 Längelmäki. Perhe 10. 
 Beata Henriksd Lilius, s. Längelmäki. Perhe 11. 
 Gustavus Henrici Lilius, s. N. 1641. Perhe 12. 
 Elin Henriksdr Lilius. Perhe 13. 
     Elisabeth Henriksd Lilius,. 

PERHE 14 

II  Margareta Hannuntytär Rainio till Jyssiä, perheestä 1, (isä Hans Rainio), s. noin 1600, k. 1660 Karkku. 
Puoliso: 1624 Karkku, Rainio Bertil Mattsson i Jysiä, Karkun Jysiän rälssitilallinen 1656-70, s. 1605, k. 1681 
Karkku. 
Vanhemmat: Karkun kappalainen Matthias Bartholdi, k. 1637 ja Kirstin Hannuntytär Gåswiik, k. < 1637. 

 Lapset: 
 Mikael Bertilss,. 
 Aksel Bertilss,. 
 Johan Bertilss,. 
 Brita Bertilsd,. 
 Beata Berilsd,. 
 Katarina Bertilintytär, s. 1631. Perhe 15. 
     Elisabeth Bertilsd,. 

Karkun Rainion ensimmäiset sukupolvet
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Vastoinkäymiset alkoivat vuonna 
1695, jolloin kevät ja kesä olivat 
hyvin kylmiä. Vilja kasvoi taval-
lista hitaammin. Esimerkiksi ruis 
heilimöi Uudellamaalla vasta 6. 
elokuuta ja varhaiset syyshallat 
tuhosivat viljan ennen kuin se oli 
kypsynyt korjattavaksi. Hämeessä 
oli peltojen tuotto lähes olematon. 
Pohjanmaalla saatiin jonkin verran 
satoa, mutta vilja ei laadultaan 
kelvannut siemeneksi.

Tammi- ja varsinkin helmikuussa 
1696 Pohjois-Euroopassa vallitsi-
vat vuodenaikaan nähden poikke-
uksellisen lämpimät säät. Niinpä 
2. helmikuuta Tukholmassa kasvoi 
jo sormen pituista ruohoa ja 11. 
helmikuuta jäät lähtivät Etelä-
Suomen järvistä. Monet talonpojat 
ryhtyivätkin jo kylvötöihin. Mutta 
maaliskuun 7. päivänä alkoivat ko-
vat pakkaset uudestaan ja tuhosivat 
sen, mikä oli jo kylvetty.  Runsas 
lumentulo aiheutti lisäksi keväällä 
valtavat tulvat. Kylvöt myöhäs-
tyivät ja kesällä satoi kaatamalla 
ja paha halla iski jo 19. elokuuta 
1696.

Talvella 1696-1697 Suomea koet-
teli hirvittävä nälänhätä. Vauraim-
missakaan taloissa ei ollut viljaa 
ja karja oli syöty jo ajat sitten. 
Ihmiset lähtivät kerjuulle, mutta 
usein turhaan, sillä kato oli koetel-
lut koko maata. Joukkohaudoista ja 
nälkään sekä tauteihin kuolleiden 
ruumiista teidenvarsilla tuli suoma-
laisten arkipäivää.

Osa väestöstä kuoli kotonaan, 
osa lähti etsimään ravintoa muilta 
seuduilta ja jäi sille tielle. Monien 
talojen väki tuhoutui viimeistä 
henkeä myöten. Tila jäi silloin au-
tioksi, eikä se merkinnyt vain sitä, 
että se oli verokyvytön ja suurelta 
osalta viljelemätön, vaan sana on 
otettava sen todellisessa, kolkossa 
merkityksessä.

Papit, tuomarit, nimismiehet, 
veropalkkaa nauttivat upseerit tai 

rusthollarit kävivät palkollisineen 
korjaamassa viljan niistä talois-
ta, joiden kaikki väki oli kuollut, 
mutta joiden pelto kantoi satoa 
syksyllä 1696 kylvetystä sieme-
nestä. Viljan he pidättivät itsel-
leen maksuna omista tai kruunun 
saatavista. Samoin ruotusotamie-
het, joita oli kuollut varsin vähän, 
mutta jotka eivät saaneet palk-
kaansa ruodun taloista, kävivät 
leikkaamassa viljaa autiotalojen 
pelloilta. Lautamiehet velvoitettiin 
huolehtimaan siitä, että kaikki sato 
tulisi korjatuksi. [12]

Suuret kuolonvuodet ovat Suomen 
historian pahin väestökatastrofi. 
Suomen väkiluku oli eri arvioiden 
mukaan 450 000-500 000 ihmistä, 
joista katovuosina kuoli noin kol-
mannes. Nälkä ja tautivuosi 1697 
teki lopun monesta ratsutilasta, 
joukossa oli Rainion yksinäistalo. 
Ainakin joskus syynä oli muiden 
onnettomuuksien lisäksi isännän 
kuolema [6, s. 142]. Lieneekö 
tällä ollut yhteyksiä myös Aapo 
Aaponpojan kuolemaan vuonna 
1700 vain 33-vuotiaana. Rainio 
säilyi kuitenkin suvulla. Aapon 
leski Liisa Antintytär jatkoi talon-
pitoa Maria-tyttärensä kanssa (s. 
1690) toimien isäntänä vuosina 
1701-1712. Toinen tytär Annika 
oli syntynyt  31. tammikuuta 1697 
keskelle pahinta talvea. Ei ole 
merkintöjä siitä, selvisikö Annika 
edes talven yli.  

Talo jaetaan 

Aapon ja Liisa Antintyttären tytär 
Maria Aapontytär Rainio avioitui 
(n. 1713) Elias Antinpojan kanssa 
ja taloon saatiin vävy isännäksi. 
Heille syntyi ainakin neljä lasta, 
joista kaksi kuoli heti lapsina. 
Elias Antinpoika kuoli muutama 
vuosi vihkimisen jälkeen 1.4.1719. 
Leski Maria Aapontytär vihittiin 
seuraavana vuonna ja Rainio sai 
uuden isännän Jaakko Jaakonpojan 
Kutalan Iso-Ropolta.

Tämä johti aikanaan Rainion talon 
jakautumiseen kahtia; Iso-Rainio 
jäi Jaakko Jaakonpojan  saman-
nimiselle pojalle ja Vähä-Rainio 
Elias Antinpojan pojalle Antti 
Eliaanpojalle (myöh. sotilasnimi 
Anders Fogell). Jossakin vaiheessa 
1700-luvulla Rainion pääraken-
nus siirtyi pois Kuloveden ran-
tatörmältä nykyiselle paikalleen 
Kärppälään menevän tien varteen.  
Vähä-Rainio rakentui nykyisen 
Kutalan Nuorisoseuran mäelle. 
Tiluksien rajana toimi Kuloveden 
rantaan johtava, keskiaikaisen 
Rainion talon paikalle johtava pik-
kutie (nykyisin Isorainiontie). 

Vähä-Rainio 1700- ja 1800-
luvuilla (myös nimellä Rainio 
Vähätalo tai Vähärainio)

Maria Aapontyttär Rainion ja Elias 
Antinpojan poika, Antti Eliaan-
poika (s. 1714), vihittiin 1733 
Anna Pekantytär Luolan kans-
sa. [14] Antti oli Vähä-Rainion 
isäntänä vuodet 1739-1741, mutta 
värväytyi Porin jalkaväkirykmen-
tin henkikomppanian sotilaaksi 
24.2.1740. Perhe, johon syntyi 
kahdeksan lasta, asui Koivun 
kylässä mm. Knuutilassa. Antin 
sotilasnimi oli Anders Fogell ja 
hän kuoli 2.8.1750. Tämän Rai-
nion sukuhaaran jälkipolvet ovat 
tutkimatta. 

Vähä-Rainioon uusi suku 
Kaltsilasta

Pitäjän seppä Tyrväältä, Juha 
Heikinpoika Lomma (Kaltsilan 
Katinhännästä) ja Margareta 
Pakkala muuttivat Vähä-Rainioon 
viimeistään vuonna 1744. Taloon 
tuli näin uusi isäntäsuku. Heikki 
Juhanpoika jatkoi Vähä-Rainion 
isäntänä vuodet 1768-1796 ja 
isännyys jatkui suvussa leski Maria 
Jaakontyttären jälkeen vuonna 
1804 näiden pojalle Heikki Heikin-
pojalle (s.1774), ja myöhemmin 
edelleen tämän pojalle Heikki 
Heikinpojalle (s. 1800), jonka 
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puolisona  oli  Leena Juhantytär 
Piltti. 

Tämän jälkeen taloon tuli 
vävyksi Kustaa Malakias Juhan-
poika Vähä-Hissolta naituaan 
Vähä-Rainion tyttären Leena 
Johannan vuonna 1853. Heille 
syntyi lapsia, mutta lasten ollessa 
vielä pieniä, isännäksi tuleekin 
Leena Johannan serkku Taavetti 
Juhanpoika (synt. vuonna 1839 
Iso-Rainiossa), joka aloitti isäntänä 
vuonna 1865 suurten katovuosien 
jälkeen. (Taavetin isä Juha Heikin-
poika Vähä-Rainio oli isännöinyt 
Iso-Rainiota vuoteen 1844 saak-
ka.)  Taavetti muutti vuonna 1875 
perheineen Kiikoisiin. Hänen 
vaimonsa Hilma Tuomaantytär oli 
Ylikiikoisten talon tytär. 

Vähärainion talo sijaitsi Kärp-
päläntien ja Kutalantien välissä 
olevalla mäellä, jolla sijaitsee 
nykyisin Kutalan Nuorisoseuran-
talo. 1900-luvun alkupuolella 
päärakennus purettiin ja siirrettiin 
Kärppälään koulurakennukseksi.

Iso-Rainio 1700- ja 1800-luvuilla 
(myös nimellä Rainio Isotalo ja 
Isorainio) 

Maria Aapontytär Rainion ja 
Jaakko Jaakonpojan Iso-Ropon 
vuonna 1722 syntynyt poika 
Jaakko Jaakonpoika Rainio aloitti 
Iso-Rainion isäntänä 1759, mutta 
sairastui keuhkotautiin ja luovutti 
isännyyden vanhimman tyttärensä 
Marian Jaakontyttären puolisolle 
Heikki Matinpoika Iso-Hissolle, 
joka toimi isäntänä vuodet 1765-
1785.  Jaakko Jaakonpoika Rainio 
kuoli sairautensa uuvuttamana 
vuonna 1771. [14]  

Tämän jälkeen 1786-1809 
Iso-Rainion isäntänä jatkoi Heikki 
Matinpojan (s. 1762) poika Heikki 
Heikinpoika Rainio (s.1762) aina 
kuolemaansa saakka 3.11.1809. 
Heikki Heikinpoika Rainio vihitti-
in vuonna 1781 Maria Matintytär 

Vähä-Ropon (k. 1840) kanssa. 
Maria meni toisen kerran naimisiin 
Matti Hulkarin kanssa v. 1811.
Heikki Heikinpojalle (1762-1809) 
ja Maria Matintyttärelle syntyi vii-
si lasta, joista vanhin poika Heikki 
Heikinpoika Rainio (s.1790) jatkoi 
isäpuolensa jälkeen Iso-Rainion 
isäntänä puolisonaan Maria Juhon-
tytär Kaaja. Heikki Heikinpojalla 
oli 11 lasta, joista viisi kuoli jo 
lapsena, viimeinen pojista Matti 
Heikinpoika Iso-Rainio (s. 1816) 
kuoli 33 vuotiaana 30.6.1849 
vesipöhöön. 

Vain viisi tytärtä jäi eloon, jotka 
avioituivat eri puolille pitäjää. 
Näiden elossa olevia jälkipolvia 
löytyy edelleen. 

Vanha isäntä Heikki Heikin-
poika kuoli 26.2.1857 vaarina 
Iso-Rainiossa, mutta talon isän-
nyys oli siirtynyt jo 1830-luvul-
la Vähä-Rainiossa syntyneelle 
Juha Heikinpojalle. Tapahtumien 
taustaa ei liene tutkittu. Vuonna 
1844 palaa isännyys vielä kerran 
Iso-Rainion sukuhaaralle. Uusi 
isäntä tulee Hämeenkyröstä, Johan 
Gustaf Juhanpoika Myllymäki, 
joka on Iso-Rainion edellisen isän-
nän Heikki Heikinpoika Rainion 
serkku ja vanhaa Rainion sukua. 
Perhe muutti kuitenkin jo vuonna 
1848 Rainiosta Kutalan Piltille. 
Perheessä oli kaksi poikaa ja neljä 
tytärtä. Tämän jälkeen Iso-Rainion 
talossa oli useita isäntiä, joilla ei 
ole tunnettua sukuyhteyttä kes-
kiaikaiseen Hannu Jönssinpoika 
Raineniukseen.

Lähteet:

[1] Konceptdombok, för Ikalis 28 
juli 1693.

 [2] Jouko Saikkala; “Lisiä Sas-
tamalan-Merikarvian linjan eräliik-
keeseen ja asutukseen” (sivut 
152-153), Satakunta kotiseututut-
kimuksia XI.

[3] Prof. Seppo Suvanto; Satakun-
nan henkilötiedosto vv. 1303-1571, 
Ylä-Sastamala eli Karkku.

[4] Asutuksen yleisluettelot; Rainio 
vv. 1540-1714.

[5] Tapio Vähäkangas, Genos 65 
(1994), s. 139.

[6] Juhan Suku-blogi; Dönsby 
muinaisella Karjaalla (28.4.2011).

[7] Sastamalan historia 2.

[8] Unto Salo: Sastamalan historia 
2.1; Esihistorian liiteosa.

[9] Wäinö Selander: Karkun Rat-
sutilat ...  talojen vaiheista 1540-
1940. Tyrvään seudun Kotiseutuy-
hdistyksen julkaisuja

[10] Ulkoasiainneuvos Heikki 
Impola: Karkun Collinus-suvun 
alkuperä ja ensimmäiset polvet, 
Genos 66 (1995)

[11] Arno Forsius; Liliuksen suvun 
vaiheita (Arno Forsiuksen koti-
sivut).

[12] Wikipedia; Suuret kuolonvuo-
det.

[13] Pentti Virrankoski; Suomen 
historia, Maa ja kansa kautta 
aikojen.

[14] Karkun ja Suoniemen ja 
Tyrvään kirkonkirjat.

[15] Suomen Sukututkimusseu-
ran SukuForumilla jaettuja tietoja 
(Karkun Rainio-Dönsby keskuste-
lu).
 


