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1	HK 1724

sivu 53.

	1	Pastori	Axell Insolarus	67		kirkkoherran omistuksessa, vakinainen.
	2	p	Reinholds	15		Hiekkainen, maaperä ja kylvössä 
	3	p	Zacharias	8		hevosin, mihin vuodessa ruista,
	4	piika	Maria 		20	keskinkertaista niittyä, hyvää
	5	renki	Johan 	62		metsämaata. Laskuttaa kuntaa.

1.1	
sivu 54

	6	torppari	Mikko Sojakka 'Michel Sojaka'	69		Kirkkoherran omistuksessa,
	7	vmo	Maria 		52	tämän viljelyksessä.
	8	p	Olof   	12
	9	tr	Birgita		19
	10	tr	Maria  		15

	11	torppari	Jören Säll	42		samoin
	12	vmo	Gertrud		52
	13	p	Matz   	9
	14	tytärpuoli	Gertrud		15

	15	torppari	Hans Tokäin	37		Asuu kirkkoherran 
	16	vmo	Maria  		27	omistamalla alueella
	17	p	Johan  	2

	18	torppari	Johan Kelo	50		samoin
	19	p	Abraham	15

	20	Sacellanen	Fredericus Riknäk	38		kappalainen, asuu kappalaisen
	21	p	Erics   	9		virkatalossa ja saa virastaan
	22	tr	Maria 		7	vuosittain 2 tynnyriä ruista,
	23	renki	Jöran Scinnarin	20		keskinkertaiset pellot,
	24	renki	Påhl Pakell	22		niityt ja metsämaat 
	25	renki	Matz Kupa	19		
	26	piika	Helena		20
	27	piika	Maria  		21

	28	Klåkaren	Thomas Turkin	32		Lukkari. Omistaa pienen kodin,
	29	vmo	Anna  		30	määrärahan laskuttaa kunnalta,
	30	p	Simon  	8		ei korkoa.
	31	tr	Birgita		4

	32	Spöögubben	Michell Soiaka	66		Unilukkari. Ei omista kotia.
	33	vmo	Maria  		64
	34	p	Olof    	15



1.2	Sakkolan kylä 'Sackola by'

	1		Klemetti 'Clemet' Sipiläinen	47		Asuvat suurella Suvantojärvellä,
	2	vmo	Elisabetha Davidsdr		42	missä heillä omistuksessa nuotat.
	3	p	Adam   	18		Mutta ei käyttökelpoista
	4	tr	Maria  		5	metsämaata eikä vesilaitetta
	5	veli	Sigfred	40		(voima) multalaidun täysin arvoton.
	6	vmo	Marg Sigfredzdr		32
	7	p	Michell	8
	8	veli	Michell	11


sivu 56
	9		Sipi 'Sigred' Sipiläinen	40		Asuu C. Sipiläisen kanssa.
	10	vmo	Margareta Sigfredzdr		38	
	11	p	Michell	11

	12		Matz Sipiläin	44		Nämä omistavat ja jakavat
	13	vmo	Elisabetha Christersdr		47	tavallisesti enemmän savisen
	14	p	Anders	4 ½		maan ja ovat kalastajia
	15	p	Joseph	2		mainitulla Suvantojärvellä.
	16	tr	Wallborgs		5	Eivät omista myllyä.
	17	veli	Jacob [Sipiläinen]	40
	18	vmo	Beatha Jöransdr		34
	19	tr	Birgita		5

	20		Philip Runa	72		-
	21	vmo	Marg Sigfredsdr		52
	22	p	Petter 	40
	23	vmo	Wallborg Hindrichzdr		31
	24	p	Philip 	10

	25	inhys vmo	Maria  		60
	26	p	Sigfred	15

	27	inhys vmo	Helena		60
	28	p	Staffan	14
	

sivu 57

	29		Matz Janduin	38		Otettu haltuun äskettäin.
	30	vmo	Birgita Jacobsdr		34	Simo Kotin talo.
	31	p	Adam   	5
	32	tr	Anna  		1

	33		Jöran Näylik			Vuonna 1699 jäänyt autioksi
	34		Erics Mäsäri			


1.3	Sakkola, hovileiri 'håfläger'

	1		Yrjö Kosonen 'Jöran'	62		Maksaa yksin herrasväelle
	2	vmo	Helena  		42	vuosittan 15 ruplaa vuokraa.
	3	p	Staffan 	5
	4	veli	Michell [Kosonen]	24

	5	inhys	Erics Pellikain	52
	6	vmo	Beatha  		40
	7	p	Hindrics	10

	8		Matz Skinnarin	52		Nämä asuvat mainitun Suvantojärven
	9	vmo	Maria Larsdr		42	rannalla, eivät omista vesilaitetta
	10	p	Matz   	20		(voima), mutta heidän täytyy jakaa
	11	Sipin veli	Simon	6		omistamansa arvoton maaperä.
		(Sigfredz brod.)

	12		Erics Kittuin	62		
	13	vmo	Anna Ericsdr		42
	14	p	Lars   	20
	15	p	Michell	10
	16	tr	Anna   		3


sivu 58

	17		Ondre Federof	60		Otettu äskettäin haltuun.
	18	vmo	Birgita Larsdr		40	Olof Koposen autio, joka v. 1695
	19	p	Pawill  	4 ½		laillisesti viljelyyn.
	20	tr	Anna   		10
	21	tr	Maria  		5
	22	tr	Agafea  		1 ½



1.4	Karhola

	1		Jooseppi 'Josep' Kelo	57		Tämä samoin asuu Suvantojärven
	2	vmo	Liisa 'Elisabetha'  Antintr		50	rannalla, ei omista myllyä eikä
	3	pka	Jooseppi 'Joseph'	4 ½		myllynpaikkaa.
sivu 59

	4	itsell.	Jaakko 'Jacob' Kurikka 'Kurika'	72		Maaperä tav. Keskinkertainen,
	5	vmo	Wallborg Larsdr		60	kurja multalaidun (heille kerrottu
	6	p	Jonas  	27		käsky noudattaa alemman pastorin
	7	vmo	Anna   		40	toivomusta)
	8	p	Jacob  	2
	9	p	Christer	20

	10		Thomas Skinnarin	56		samoin
	11	vmo	Maria Michellsdr		50
	12	p	Axell  	3
	13	tr	Wallborgs		17

	14	inhys	Matz Tåntti	27		v. 1722 jäänyt autioksi, kerjää
	15	äiti	Wallborgs		67

	16		Johan Portanus			autio

	17		Erics Skinnarin	67		Nämä osaavat oikein hyvin kylvää,
	18	vmo	Magdalena Josepzdr		60	kuten kerrottu ja asuvat
	19	p	Josep  	6		Suvantojärvellä, kalastavat. Eivät
	20	tr	Maria  		7	omista myllyä, arvoton maaperä,
							tavallisesti jakavat kulut keskenään.

	21	inhys	Anders Kurika	62
	22	vmo	Maria Matzdr		42
	23	p	Jonas  	4 ½
	24	tr	Ewa     		8

	25		Bengdt Skinnarin	20
	26	vmo	Brita Matzdr		21
	27	veli	Markus [Skinnari]	17
	28	äiti	Maria  		52

	29		Jöran Paxujalka			v. 1695 jäänyt autioksi


1.5	Haparainen 'Haparais'
sivu 60

	1		Jaakko Wiskari 'Jacob Wiskari'	62		myöskin (Nämä osaavat oikein 
	2	vmo	Maria Ristontr 'Cristersdr'		42	hyvinkylvää, kuten kerrottu ja
	3	pka	Markus	15		asuvat Suvan tojärvellä, kalastavat.
	4	pka	Jooseppi 'Joseph'	10		Eivät omista myllyä, arvoton
	5	tr	Maria 		3	maaperä, tavallisesti jakavat kulut
							keskenään. 1695 jäänyt autioksi.

	6		Mikko Ropoinen  'Råponen'	42		Myöskin tämä kuin 
	7	vmo	Anna Paavontr 'Påhlsdr' [Hyytiä]		32	edellinen, merkitty
	8	pka	Mikko 'Mickell'	6		muistiin tieto.
	9	tr	Varpu 'Wallborg'		12

	10		Juho 'Johan' Raaska	69		Arvoton tilan maaperä
	11	vmo	Anna Heikintr 'Hindricsdr'		65	jaettu keskenään.
	12	pka	Juho 'Johan'	20
	13	vmo	Kaarina 'Carin'		25
	14	2. pka	Jaakko 'Jacob'	14

	15		Reinhold Ihalainen 'Ihalain'	32		Samoin tämä
	16	vmo	Kaarina Matintr 'Carin Matzdr'		32
	17	pka 	Juho 'Johan'	6

	18	itsell	Aatami Hiiri 'Adam Hiri'	42
	19	vmo	Maria Matintr 'Matzdr'		34
	20	tr	Kaarina 'Carin'		8

	21		Sigfreds Wiskar	72		Myöskin tämä rutiköyhä.
	22	vmo	Carin  Simonsdr		32
	23	tr	Anna   		7

sivu 61

	24		Eskell Kiski	42		Tämä asuu Sigfrid Wiskarin luona
	25	vmo	Helena Christersdr		42
	26	veli	Hans [Kiiski]   	32

	27		Johan Pölläckä	38		Asuu myöskin samalla 
	28	vmo	Carin Jöransdr		32	Suvantojärvellä kalastaen tässä
	29	tr	Wallborg		3	kylässä, ei omista myllyä,
	30	tr	Anna   		1 ½	arvoton maa-alue

	31	inhys	Gabriell Sopain	37	
	32	vmo	Birgita		42
	33	tr	Maria   		5

	34		Christer Wiskari	52		Asuvat taloa, mutta eivät omista
	35	vmo	Helena Larsdr		42	hevosta, eikä lehmää.

	36		Simon Pölläckä	66		samoin
	37	vmo	Maria Jöransdr		60
	38	p	Olof   	9
	39	tr	Helena  		7

	40		Jöran Orkolain	72		Kalastaa mainitulla Suvantojärvellä,
	41	vmo	Carin Christersdr		70	ei myllyä, arvoton maa-ala, ei
	42	tr	Anna   		8	omista hevosta eikä lehmää.


sivu 62
	43		Antti Suutari 'Anders Sutari'	42		Myöskään näillä ei hevosia eikä
	44	vmo	Varpu Yrjöntr 'Walborg Jöransdr'		34	lehmiä. 
	45	tr	Anna 		6

	46		Johan Baiar	62		Myöskään näillä ei hevosia eikä
	47	vmo	Agneta Matzdr		46	lehmiä. Aivan kurjat omistajat tässä.
	48	p	Johan  	12
	49	tr	Maria  		¾


1.6	Haparainen, hovileiri 'Håfläger'

	1		Martti Kekki (Käki?) 'Mårten Käcki'	92	Maksaa yksin herrasväelle vuosittain
	2	vmo	Agneta  		52	vuokraa 16 ruplaa, mutta ei Hänen
	3	p	Petter 	47		Keisarilliselle Majesteetilleen.
	4	vmo	Brita Påhlsdr		32
	5	tr	Anna  		3
	6	2. p	Lars [Kekki]	32
	7	vmo	Carin  		42
	8	p p	Lars   	5
	9	p	Matz   	9
	10	tr	Carin  		8
	11	3. p	Johan   	20



1.7	Vilakkala 'Wilakala'

	1		Heikki 'Hindrics' Meskanen	52		Aivan tasaiset pellot, hiekkainen
	2	vmo	Anna Juhontr 'Johansdr'		40	maaperä, ei niittyjä.
	3	p	Hindrics	8
	4	tr	Elisabeth		1 ½
	5	veli	Simon [Meskanen]	40
	6	vmo	Wallborg Jöransdr		42
	7	tr	Helena   		1
	8	2. veli	Johan [Meskanen]	34
	9	vmo	Maria Clemetzdr		27
	10	tr	Anna   		3
	11	piika	Wallborgs		12

	12		Simon Mäskain	36		Heidän peltonsa myöskin kuin 
	13	vmo	Gertruds Thomasdr		30	edellisen merkintä ilmoituksen
	14	tr	Wallborgs		1 ½	mukaan.
	15	veljen leski	Magdalena		31
	16	p	Petter 	7
	17	tr	Maria   		6
	18	tr	Elisabetha		4
	19	veli	Johan [Meskanen]	22

	20		Petter Mäskain	74		kuten edellä
	21	vmo	Wallborgs		60
	22	p	Petter  	18
	23	tr	Agneta  		8
	24
	25	veljen p	Mickell 	49
	26	vmo	Brita Jöransdr		34
	27	p	Anders	7


sivu 64

	28		Matz Mäskain			v. 1695 jäänyt autioksi


1.8	Volossula 'Wollosowa

	1		Juho Makkara 'Johan Mackara'	47		Näillä omistuksessa aivan kurjat 
	2	vmo	Anna Christersdr		60	maa-alat. Ei niittyjä eikä
	3	p	Christer	18		multalaitumia.
	4	isänveli	Anders Mackara	72
	5	vmo	Sara   		72
	6	poikapuol	Mårten 	41
	7	vmo	Carin Jacobsdr		32
	8	tr	Sara   		6
	9	poikapuol	Samuel 	32
	10	vmo	Anna   		27
	11	tr	Wallborg		2

	12		Jöran Mackara	50		kuten edellä
	13	vmo	Maria Jöransdr		82
	14	p	Adam  	10
	15	p	Lars   	8



1.9	Paukola

	1		Antti 'Anders' K	47		kuten edellä
	2	vmo	Helena Påhlsdr		42
	3	p	Anders 	7
	4	veli	Petter 	33
	5	vmo	Maria Pettersdr		32


sivu 65

	6		Hindrics Janduin	76		Näiden omistajien täytyy
	7	vävy	Grells Pösö	52		pysyvästi jakaa tavallisesti
	8	vmo	Brita Hindricsdr		42	enimmän, heillä arvottomat
	9	p	Anders 	7		pellot ja kalastavat Suvantojärvessä,
	10	tr	Elisabeth 		9	ei vesimyllyä.

	11		Matz Suikain	27		samoin
	12	vmo	Brita Pettersdr		17
	13	p	Matz   	1 ½

	14		Anders Kirfwes	50		samoin
	15	vmo	Gertruds		72
	16	tr	Birgita  		30

	17		Simon Lätti	52		Keskinkertainen maaperä, sekä
	18	vmo	Beata Jöransdr		34	muutoin arvoton, heillä ei niittyjä ei 
	19	tr	Birgita 		3	vesimyllyä, ja asuvat Suvantojärvellä,
	20	veli	Lukas [Lätti]	42		siellä kalastaen.
	21	vmo	Maria  		27

	22		Casper Mähönen	52		
	23	vmo	Anna Larsdr		42
	24	p	Jöran  	11
	25	tr	Maria   		8


sivu 66	

	26	its	Pekka Paavonp 'Petter Påhls'	42	
	27	vmo	Sophia		52	
	28	pka	Antti 'Anders'	9




1.10	Kosela

	1		Pekka Heikinp 'Petter Hindrs'	72		Samoin laadultaan kuin edeltävä
	2	vmo	Maria Tahvontr 'Staffansdr'		52	merkintä ilmoituksen mukaan.
	3	pka	Matti  'Matz'	22		Kalastavat Suvantojärvessä, eivät
	4	vmo	Valpuri Pekantr 'Wallborg Pettersdr'	24	omista myllyä, hyödyttömät metsämaat
	5	tr	Maria	   		1	kuin ja multalaitumet.
	6	veli	Matti 'Matz'	67		 
	7	vmo	Valpuri Matintr 'Wallborg Matsdr'		42	
	8	tr	Pirjo 'Birgita'		3,5
	9	pka	Simo 'Simon'	8
	10	tr	Anna  		6

	11		Lauri Eeva 'Lars Eva'	72		-"-
	12	vmo	Maria		52
	13	pka	Matti Laurinp 'Matts Larsson'	11
	14	tr	Maria		2
	15	veli 	Yrjö 'Jöran'	52
	16	vmo	Valpuri Yrjöntr 'Wallborg Jöransdr'	44
	17	pka 	Abraham	2
	18	veli	Antti 'Anders'	42
	19	vmo	Aune Pekantr 'Agneta Pettersdr'		37
	20	pka	Abraham	5
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	21		Heikki Eeva 'Hindrich Eva'	62		Samaa laatua
	22	vmo	Maria		62
	23	tr	Pirjo 'Birgita'		11
	24	pkapuoli	Mikko Luukka 'Michel Luoka' 	44		Tuokko ?
	25	vmo	Anna  		24
	25	tr	Kaarina 'Carin'		3

	26		Matti Tervanen 'Terfwas'			autio vuodesta 1695

1.11	Metsäpirtti

	1		Yrjö Paulinp 'Jöran Påhlss/Pausu'	60		Tämä aivan surkea omistaja,
	2	vmo	Liisa Joonaantr 'Elisabeth Jånsdr'		42	ei myllyä, viljelykäytössä, ei
	3	pka	Olli 'Olof'	5		kalasta
	4	tr	Maria 		9	
	5	veljenpka	Pekka 'Petter'	12

	6		Olli Susi 'Olof Susi'	42		Aivan surkeat omistajat
	7	vmo	Liisa Jaakontr 'Elisabeth Jacobsdr'		41
	8	pka 	Simo 'Simon'	6

	9		Tuomas Susi 'Thomas Susi'	58		-"-
	10	vmo	Kaarina Matintr 'Carin Mattsdr'		37
	11	tr	Johanna		5
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	12		Paavo Römpotti 'Påhl Römpotti'	57		'Råppotti'. Asuu sanoen ulkorakennuksessa, tila on
	13	vmo	Maria 		50	viljelemättä, ei omista hevosta
	14	tr	Maria 		10	eikä lehmää

	15		Yrjö Kuisma 'Jöran Kuisma'	37		Nämä kaikki voivat oikein hyvin mikäli
	16	vmo	Liisa 'Elisabeth'		42	kuin kerrottu taloudellisesti, mutta eivät omista vesilaitetta (voima), muutoin omistavat surkean maaperän keskenään ja kuten mainittu kalastavat Suvantojärvellä.


1.12	Vanha Jaama

	1		Paavo Peltonen 'Påhl Peldoin'	32
	2	vmo	Valpuri Laurintr 'Wallborg Larsdr'		27
	3	xx pka	Pekka 'Petter'	6
	4	tr	Maria 		1 1/2

	5		Lauri Ahtiainen 'Lars Achtiain'	36
	6	vmo	Johanna Juhontr 'Johanna Johansdr'		32
	7	pka 	Yrjö 'Jöran'	5

1.13	Korhola

	1		Yrjö Matinp 'Jöran Mattss/Metso'	56
	2	vmo	Liisa Simontr 'Elisabeth Simonsdr'		42
	3	pka	Antti 'Anders'	14
	4	pka	Juho 'Johan'	4
	5	tr	Valpuri 'Wallborg'		1 1/2
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1.14	Saaroinen 'Sarosis'

	1		Yrjö Joonaanp 'Jöran Janduin'	61		jäänyt autioksi v 1696
	2	vmo	Kaarina Pärttylintr 'Carin Bertillsdr'		42	Aivan surkea omistaja, ei niittyjä.
	3	poikapuol	Juho Sipinp 'Johan Sigfredss'	17
	4	vmo	Maria Yrjöntr 'Maria Jöransdr'		15

	5		Mikko Karvanen 'Karfwanen'	48		Hiekkainen keskitasoinen
	6	vmo	Anna Ristontr 'Anna Christersdr'		42	maaperä, aivan ilman niittyjä, eivät omista multalaitumia

	7		Tuomas Hyytiä 'Thomas Hyttiä'	37		Samaa laatua kuin edeltä-
	8	vmo	Katariina 'Catharina'		42	vät, merkintä tiedossa.

	9		Lauri Puikkonen 'Puikonen'	82		-"-
	10	vmo	Valpuri Juhontr 'Wallborg Johansdr'	82
	11	tr	Valpuri 'Wallborg'		17
	12	velipuoli	Juho Pusa	40
	13	vmo	Liisa Laurintr 'Elisabeth Larsdr'		60
	14	tr	Maria 		4,5

	15		Mikko Haapsaari 'Michel'	82
	16	vmo	Helena Yrjöntr 'Helena Jöransdr'		82
	17	pka	Antti 'Anders'	30
	18	vmo	Valpuri Matintr 'Wallborg Matsdr'	70
	19	velipuoli	Juho 'Johan'	6
	20	veli 	Ma(r)tti 'Mårten'  	32
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	21		Tuomas Korkka 'Thomas Kårka'	72		Samoin
	22	vmo	Valpuri Yrjöntr 'Wallborg Jöransdr'	32
	23	pka	Jaakko 'Jacob'	7
	24	tr	Valpuri 'Wallborg'		5
	25	tr	Maria  		1,5

	26		Antti Haapsaari 'Anders Hapsar'	52		Nämä omistavat heidän 
	27	vmo	Aune 'Agneta'		42	peltonsa laajentaen
	28	tr	Helena		2	metsästä ja eivät omista
	29	veli	Yrjö 'Jöran'	17		niittyjä

	30		Drochima Haapsaari	42		-"-
	31	vmo	Valpuri Pekantr 'Wallborg Pettersdr'		40
	32	pka 	Pekka 'Petter'	1,5
	33	tr	Anna   		4

	34		Risto Törö 'Christer Törö'	62		Samoin
	35	vmo	Aune Ollintr 'Agneta Olofsdr'		56

	36		Mikko Mäkeläinen 'Mäkäläin'			autioitui v 1694

	37		Yrjö Hatakka 'Jöran Hattacka'	86(26)		Myös hyvin
	38	vmo	Pirjo Heikintr 'Birgita Hendsdr'		62
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	39	velipuoli	Risto 'Christer'	7
	40	yhtiömies	Samuel	62
	41	vmo	Aune 'Agneta'		32
	42	tr	Aune 'Agneta'		6

	43		Simo Hatakka 'Simon Hataka'	72		Samoin
	44	vmo	Anna  		40
	45	pka	Mikko 'Michell'	5

	46		Antti Tervonen 'Terfwonen'			viljelemätön v 1700


1.15	Lapanainen

	1		Yrjö Nalli 'Jöran Nalli'	80		Nämä omistavat surkeat
	2	vmo	Valpuri Paavontr 'Wallborg Påhlsdr'	38	pellot, ei heinämetsää,
	3	pka	Yrjö 'Jöran'	7		vuotuinen kasvu epävarma
	4	tr	Saara 'Sara'		6	halla vie sadon.

	5		Mikko Nalli 'Michel Nalli'	52		
	6	vmo	Helena Antintr 'Helena Andersdr'		42	
	7	pka	Lauri 'Lars'	8
	8	tr 	Valpuri 'Wallborg'		3

	9		Timo Vaske 'Waske'	42		Äskettäin haltuunotettu
	10	vmo	Maria 		22	Hannu Huuskan autio.
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	11	tr	Valpuri 'Wallborgs'		3
	12	veli	Oudokin	38
	13	vmo	Anna Ohvontr 'Ohwasdr'		27
	14	tr	Tatiana		1

	15		Erkki Pakkanen 'Erich Packain'			jäänyt autioksi v 1700

	16		Wasili Drochima	60		Asuvat lähellä Suvantojär-
	17	vmo	Marina		52	veä ja kalastavat tässä 
	18	pka	Roman	3		kylässä, eivät omista 
	19	veli	Drochim	42		myllyä, heillä aivan
	20	vmo	Tatiana		22	arvoton maaperä
	21	pka	Laurenti	5
	22	tr	Wallborg		4

1.16	Raaju

	1		Yrjö Paksu 'Jöran Paxu'	72		-"-
	2	pka	Aapro 'Abraham'	49
	3	vmo	Maria Sipintr 'Sigfredsdr'		34
	4	pka	Yrjö 'Jöran'	6
	5	tr	Varpu 'Wallborg'		7
	6	veli	Antti 'Anders'	22
	7	vmo	Maria Juhontr 'Johansdr'		18
	8	veljenpka	Reko 'Grells'	26
	9	pka	Matti 'Matz'	6
	10	tr	Maria 		5

s 73

1.17	Riiska

	1		Pekka 'Petter' Laitinen	82		Hieno, täydellinen mylläri
	2	vmo	Maria 		62	Hänen Kreivillinen Ylhäi-
	3	pka	Pekka 'Petter'	43		syytensä jakaa rakennus-
	4	vmo	Kaarina Tuomaantr 'Carin Thomasdr'	32	kustannukset kanssaan.
	5	tr 	Anna 		3,5
	6	toin. pka	Samuel	24

	7		Juho Raasa 'Johan Raasa'	72		Samoin asuu samalla 
	8	vmo	Maria Pekantr 'Pettersdr'		52	Suvantojärvellä ja kalastaa 
	9	pka	Pärttyli 'Bertill'	11		tässä kylässä, ei omista 
	10	veli	Pärttyli 'Bertill'	62		myllyä eikä myllypaikkaa,
	11	vmo	Anna Vilpontr 'Philipsdr'		46	hyödytön metsämaa kuten
	12	veli 	Matti 'Matz'	52		ja multalaidun.
	13	vmo	Varpu Juhontr 'Wallborg Johansdr'	32
	14	tr	Anna 		5

	15		Martti Kiiski 'Mårten Kiski'	72		myöskin tämä
	16	vmo	Kerttu Matintr 'Gertrud Matsdr'		70
	17	pka	Pekka 'Petter'	17
	18	pka 	Matti 'Matz'	14
	19	tr	Aune 'Agneta'		8
	20	renki	Antti Kiiski 'Anders Kiski'	15
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	21		Reko Kiiski 'Grels Kiski'			nämä ovat jääneet
	22		Matti Karinen			viljelemättä v 1696
	23		Pekka Nuora 'Petter Noora'



1.18	Lapinlahti, hovipaikka 'Lappinlax håfställen'

	1		Gadden			Maksaa yksin Hänen Kreivilliselle ylhäisyydelleen 6 ruplaa vuosittain.


	Lapinlahti

	2		Matti Leppänen 'Leppäin'	62		Nämä osaavat sanoen 
	3	vmo	Maria Matintr		42	oikein hyvin kylvää, sen 
	4	pka	Yrjö 'Jöran'	17		tiedon mukaan, arvotonta 
	5	pka 	Juho 'Johan'	10		maata, kalastavat myöskin 
	6	tr	Anna  		3	yhdessä Suvantojärvellä, 
	7	tr	Maria  		3	ei myllyä eikä vesilaitetta.
	8	sisar. pka	Jaakko 'Jacob' Kiuru	32
	9	vmo	Riitta Erkintr 'Brita Ericsdr'		25

	10		Erkki 'Erics' Kuparinen	62		
	11	vmo	Aune 'Agneta'		37
	12	veli	Yrjö 'Jöran'	22
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	13		Pekka Pappinen 'Petter Pappin'	84		Nämä kaikki laadultaan 
	14	vmo	Varpu Yrjöntr 'Wallborg Jöransdr'		62	kuin edelliset, rakentavat 
	15	sisar. pka	Tuomas 'Thomas'	22		merkintä tiedoksi.
	16	vmo	Anna Martintr 'Mårtensdr'		20
	17	veli	Juho (Tuomaan veli)	13
	18	renki	Pekka 'Petter'	15

	19		Mauno 'Magnus' Kallonen	63		-"-
	20	vmo	Anna Heikintr 'Hindricsdr'		47
	21	tr	Varpu 'Wallborg'		12
	22	veli	Juho 'Johan'	57
	23	vmo	Anna Matintr 'Matzdr'		32
	24	pka 	Tuomas 'Thomas'	3
	25	tr	Helena		5
	26	veli	Tuomas 'Thomas'	42
	27	vmo	Varpu Heikintr 'Wallborg Hindricsdr'	32
	28	tr	Liisa 'Elisabet'		6

	29		Vilppo Pappinen 'Philip Pappin'	84		-"-
	30	vmo	Varpu Sipintr 'Wallborg Sigfredzdr'	42
	31	pka	Juho 'Johan'	8
	32	vävy	Perttu Matinp 'Bertill Matzs'	32
	33	vmo	Maria Simontr 'Simonsdr'		22
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	34		Yrjö 'Jöran' Orkolainen	42		Ei omista hevosta, eikä 
	35	vmo	Anna Ristontr 'Christersdr'		42	lehmää.
	36	tr	Maria		5

	37		Matti Leppänen	42		Aivan rutiköyhä
	38	vmo	Maria Matintr 'Matzdr'		37
	39	pka	Sipi 'Sigfreds'	2,5

	40		Mauno 'Magnus' Kallonen'			Jäänyt autioksi v 1716, itse lähtenyt toiseen kotiin.

	41		Matti 'Matz' Rossi	54		Otettu äskettäin käyttöön
	42	vmo	Anna  		52	autio.
	43	tr	Maria 		7

	44		Antti 'Anders' Jääskeläinen	82		Otettu äskettäin Sigfrid 
	45	vmo	Riitta 'Birgita'		72	Björnin koti.
	46	sisar. pka	Matti 'Matz' Repo	42
	47	vmo	Maria Heikintr 'Hindriczdr'		32
	48	tr	Anna  		1,5
	49	velipuoli	Juho 'Johan'	30
	50	vmo	Kaarina Yrjöntr 'Carin Jöransdr'		25

	51	itsell	Sipi Karhu 'Sigfreds Biörn'	42
	52	vmo	Maria		37
	53	pka	Sipi 'Sigfreds'	2,5
	54	tr	Maria 		8

	55		Sipi 'Sigfres' Pakeli			jäänyt autioksi v. 1700


1.19	Ojaniemi

	1		Heikki 'Hindrics' Karonen	82		Samoin.
	2	vmo	Varpu Paavontr 'Wallborg Påhlsdr'	72
	3	pka	Juho 'Johan'	54
	4	vmo	Markareetta 'Margareta'		42
	5	pka	Heikki 'Hindrics'	20
	6	piika	Anna  		25

	7		Antti 'Anders' Jääskeläinen			Tämän verotilan ruokakunta on Lapinlahden kylässä. Ovat ottaneet itselleen toisen kodin.

	8		Matti 'Matz' Orava	72		Täysin kurja maa-alue, 
	9	vmo	Maria Heikintr 'Hindriczdr'		62	heillä ei ole niittyä.
	10	pka	Juho 'Johan'	2,5

	11		Hannu 'Hans' Kniccht	85	
	12	vmo	Varpu 'Wallborg'		82
	13	pka	Perttu 'Bertill'	18
	14	vmo	Maria 		30
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	15		Kasper 'Casper' Karonen 'Karo'	41		Ei myllyä eikä vesilaitetta 
	16	vmo	Kaarina Tuomaantr 'Carin Thomasdr'	32	(voima), hyödytön maa-alue.

	17		Perttu 'Bertill' Knicht	52
	18	vmo	Helena Luukkaantr 'Lucasdr'		32
	19	pka	Juho 	1,5
	20	tr	Maria 		7

	21		Matti 'Matz' Rossi 'Råssin'			Jäänyt autioksi v 1722, lähtenyt toiseen kotiin Lapinlahden kylään.



1.20	Petäjärvi, hovileiri 'Håfläger'

	1		Heikki 'Hindrics' Loponen	62		Maksaa yksin herrasväelle
	2	vmo	Kaarina 'Carin'		42	5 ruplaa vuosittain.
	3	pka	Vilppo 'Philip'	10
	4	pka	Tuomas 'Thomas'	6

	5		Antti Tervonen 'Terfwoinen'	92		Samoin tämän omistaja
	6	vmo	Anna Matintr 'Matzdr'		92
	7	pka	Antti 'Anders'	42
	8	vmo	Johanna		32
	9	tr	Anna   		7



	Petäjärvi
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	10		Matti 'Matz' Lamppu 'Lampu'	52		Asuu pienellä Petäjärven 
	11	vmo	Anna Tuomaantr 'Thomasdr'		42	sisäjärvellä, kalastaa 
	12	pka	Paavo 'Påhl'	3,5		toisinaan nuotan kanssa.
	13	veli	Juho 'Johan'	42		Hän ei omista myllyä 
	14	vmo	Liisa 'Elisabetha'		32	eikä myllypaikkaa. 
	15	pka	Aatami 'Adam'	6		Keskinkertainen metsämaa.
	16	veli	Tuomas 'Thomas'	32
	17	vmo	Maria Naskali		27

	18		Lauri Paukku 'Lars Pauku'	42		Surkea maa-alue, hänellä 
	19	vmo	Maria Matintr 'Matzdr'		32	ei niittyjä.
	20	pka	Antti 'Anders'	5

	21		Hannu 'Hans' Karjalainen	45		Tämä asuu samoin maini-
	22	vmo	Liisa Pekantr 'Elisabeth Pettersdr'		39	tulla Petäjärvellä ja kalas-
	23	pka	Esko 'Eskell'	11		taa tässä kylässä, ei omista
	24	veli	Perttu 'Bertill'	30		vesilaitetta (voima),
	25	vmo	Maria		30	keskinkertainen metsämaa.

	26		Juho Punaparta			autio vuodesta 1707

	27		Tuomas Lamppu 'Thomas Lampu'	52		samoin, autio v 1707
	28	vmo	Riitta Tuomaantr 'Brita Thomasdr'	42
	29	tr	Anna  		6
	30	veli	Matti 'Matz'	22
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	31		Mikko 'Michell' Karonen	42		Aivan surkeat maa-alat 
	32	vmo	Saara  		32	tässä kylässä, heillä ei
	33	pka	Sakari 'Zacharias'	4,5		ole niittyjä, eikä multa-
	34	veli	Jaakko 'Jacob'	7		laitumia, eikä myllyjä 
	35	sisar	Helena		10	omistuksessaan.
	36	swågen	Simo 'Simon' Virolainen 'Wirol.'	42
	37	vmo	Helena		27
	38	pka	Matti 'Matz'	8

	39		Tuomas Kiuru
	40	vmo	Maria Matzdr		46
	41	tr	Helena  		10

	42		Gabriel Karonen	47		
	43	vmo	Gertrud		42
	44	p	Eskell 	1 1/2

	45	inhys	Thomas Suokas	52	
	46	vmo	Maria Påhlsdr		32
	47	p	Michell	8

	48		Jöran Kuparin	42		
	49	vmo	Wallborgs		27
	50	tr	Anna   		1 1/2
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	51		Thomas Sopalain	72	
	52	vmo	Margaretha		52
	53	tr	Elisabeth		4 1/2

	54	yhtiöm	Thomas Wafa	42		
	55	vmo	Birgita		52
	56	p	Petter 	2 1/2

	57		Hindrics Safwolain			v. 1699 on nämä jääneet autioksi
	58		Johan Suokas			 x
	59		Hindrics Karonen			 x



1.21	Röytylä

	1		Joseph Suikain	48		Aivan surkeat omistajat,
	2	vmo	Catharina		36	rutiköyhiä, ei myllyä.
	3	tr	Maria 		9
	4	veli	Jöran [Suikkanen] 	56
	5	vmo	Sophia 		33
	6	p	Christer 	17
	7	tr	Wallborg 		7

	8		Jacob Rahm eli Wanhain	45		samoin
	9	vmo	Helena Jacobzdr		22
	10	tr	Anna    		2

s. 82

	11		Johan Huskas ea Carin		42	Nämä asuvat mainitulla 
	12	veli	Simon [Huuska]	42		Suvantojärvellä ja kalastavat
	13	vmo	Catharina		32	tässä kylässä. Eivät omista myllyä,
	14	tr	Birgita  		5	hyödytöntä metsämaata.
	15	veli	Anders [Huuska]	37
	16	vmo	Wallborg  		30
	17	p	Jöran   	6

	18		Påhl Wulli	95		samoin
	19	vmo	Anna Kåirain		82
	20	p	Påhl    	54
	21	vmo	Wallborgs		42
	22	tr	Birgita		3
	23	veli	Gabriel	72
	24	vmo	Elisabeth		52
	25	tr	Catharina 		9


s. 83

1.22	Kiviniemi

	1		Johan Kåiranen	62		samoin
	2	vmo	Wallborg Bertillsdr		62
	3	p	Matz    	33
	4	vmo	Catharina		27
	5	veli	Christer	52
	6	vmo	Christina		32
	7	p	Hindrics  	3

	8		Grels Kåirain	44		Tämä Grells asuu Johan Koirasen
	9	vmo	Christina		32	savussa.
	10	tr	Wallborgs 		1 1/2

	11		Sigfrids Kåirain	54		Hyödytöntä maata, ei myllyä eikä
	12	vmo	Catharina Påhlsdr		42	myllynpaikkaa.
	13	tr	Maria   		9
	14	p	Christer 	3

	15		Lars Warho	24		Otettu äskettäin haltuun, naimaton.

	16		Gustafs Kåirain	30		Tämä Gustaf maksaa Tikan tilan
	17	vmo	Birgita		30	oikein hyvin, vastoin hän tämän
							rakentaa.

	18		Sigfreds Tickas öde

	19		Bertill Odrain	40		
	20	vmo	Catharina Grellsdr		40
	21	p	Jöran  	12

	22		Christer Kåskelain			v. 1701 jäänyt autioksi.
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	23		Mats Karpa	50		aivan rutiköyhä
	24	vmo	Maria Matzdr		56

	25		Michell Rähmöin			v. 1707 jäänyt autioksi
	


1.23	Wilakkala 'Wixanlax'

	1		Jöran Kåpoki	67		Kalastaa mainitulla järvellä,
	2	vmo	Catharina		42	ei myllyä, kykenemätön 
	3	p	Gabriel 	4		omistaja

	4		Petter Pitkäin	72		Aivan tasainen sekä savinen
	5	vmo	Catharina		62	maaperä, ei multalaitumia.
	6	p	Gabriel 	36
	7	vmo	Gertruds		24
	8	p	Petter 	27
	9	vmo	Wallborgs		24
	10	p	Matz    	6

	11		Arfwed Suikain	47		samoin
	12	vmo	Maria Eskellsdr		48
	13	p	Matz   	10
	14	p	Eskell  	7
	15	tr	Wallborgs		8

	16	inhys	Isack Ruotzalain	100
	17	vmo	Wallborg Pettersdr		52
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1.24	Lobrola

	1		Petter Haatain	52		Nämä omistavat ammoisista
	2	vmo	Anna  		52	ajoista, heidän esi-isänsä jo
	3	p	Adam   	8		tunnettuja. Hyödytön maaperä, ei
	4	yhtiöm	Eskell Lätti	52		myllyä. Käyvät kalassa
	5	vmo	Catharina Thomasdr		42	Suvantojärvellä.
	6	tr	Elisabeth		7
	7	tr	Wallborgs		4

	8		Jöran Nicki	42		
	9	vmo	Anna Clemetzdr		32
	10	p	Adam   	6
	11	tr	Maria  		5

	12		Jacob Kuismof	47		samoin
	13	vmo	Catharina		42
	14	p	Adam  	10
	15	p	Frederick	7

1.25	Haidermaa

	1		Lars Henttinen	54		Surkea maa-alue, vaikkakin osaa
	2	vmo	Anna  		42	kylvää vuosittain oikein hyvin.
	3	p	Hindrics 	8
	4	tr	Catharina 	5
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	5		Johan Päppo	52		Myöskin kuin edeltävä, merkintä
	6	vmo	Birgita Matzdr		47	(sopimus) olemassa.
	7	p	Axell   	12
	8	tr	Maria  		5
	9	veli	Grels   	31
	10	vmo	Catharina		27

	11		Grells  Päppo	50		Tämä Pakarisen autio v. 1698
	12	vmo	Birgita 		27	otettu äskettäin laillisesti viljelyyn.
	13	p	Matz Grellson	5

	14		Michell Kallonen			v. 1698 jääneet viljelemättä
	15		Anders Jällkö			samoin



1.26	Taipale

	1		Tuomas 'Thomas' Hauhiainen	56		Kalastaa vain Hänen Kreivilliselle
	2	vmo	Anna Martintr		60	Ylhäisyydelleen, mikä hänen
	3	tr	Katariina 'Catharina'		4	käskystään.

yhteensä 321 miestä ja 295 naista
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Kruunun osuus

1.27	Noisniemi

	1		Johan Haikoin	70		Tämä asuu Noisniemen kylässä
	2	vmo	Birgita Simonsdr		62	Vuoksijärven naapurina ja kalastaa
	3	p	Sigfred 	27		tässä kylässä. Ei omista vesilaitetta
	4	vmo	Sophia Matzdr		22	(voima). Hänellä on arvotonta
	5	tr	Wallborg  		2	metsämaata.
	6	p	Jonas  	14

	7		Thomas Tinus	62		Nämä ikivanhat asuvat heidän
	8	vmo	Wallborg Pettersdr		45	esi-isiensä jälkeen samalla tilalla
	9	p	Thomas  	25		ja kalastavat Vuoksijärvellä, eivät
	10	vmo	Helena Staffansdr		20	kalsata muualla. He voivat käyttää
	11	yhtiöm	Johan Jacobson 	32		vesilaitetta (voima). He mieluummin
	12	vmo	Wallborg Hindricsdr		25	ovat paikallaan. Hyödytön metsämaa.
	13	p	Påhl    	3

	14		Mårten Hyryläin	42
	15	vmo	Susanna Johansdr		42
	16	p	Jacob   	9

	17		Matti Käppi	62		-
	18	vmo	Helena Pettersdr		50
	19	p	Lars    	13
	20	p	Petter 	6
	21	tr	Birgita 		10
	22	veli	Sigfred	43		Matz Brod.
	23	vmo	Catharina		42
	24	p	Jacob   	12
	25	tr	Maria  		5
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	26		Matz Swenson Kåtti	52		Nämä rutiköyhät, eivät omista niittyjä,
	27	vmo	Birgita Matzdr		32	pellot pysyvät huomioituina käskien
	28	tr	Maria  		6	(pysyvästi hoitamatta). Keskinkertainen
							maaperä.

	29	inhys	Hind Keppis ea Gertrud		50
	30	tr	Maria  		3

	31		Simon Karpa	60		samoin
	32	vmo	Elisabeth Olofsdr		51 1/2
	33	p	Johan  	7

	34		Anders Hyrynen	76		samoin
	35	vmo	Gertrud		52
	36	p	Johan 	24
	37	tr	Maria 		6

	38		Cnuts Kåtti	32		samoin
	39	vmo	Wallborg Hindricsdr		31
	40	tr	Maria 		6
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	41		Jöran Parkoin	47		samoin
	42	vmo	Helena Hindriczdr		46
	43	tr	Birgita		5

	44		Matz Pullinen	72		samoin
	45	vmo	Anna Påhlsdr		42
	46	p	Anders	7
	47	tr	Elisabeth		12

	48		Jacob Kekoin			v. 1700 jäänyt autioksi

	49		Jöran Karonen	32		Ei vesilaitetta (voima), eikä omista
	50	vmo	Elisabeth		22	myllyä.
	51	anoppi	Anna  		42

	52		Simon Karonen	38		Rappiolle joutunut, pellot täytyneet
	53	vmo	Catharina		35	jakaa viljelykselle.
	54	p	Simon 	3

	55		Petter Karonen	38		Ei omista hevosta eikä lehmää,
	56	vmo	Maria  		45	pellot pitänyt jakaa viljelykselle.
	57	p	Jöran  	7
	58	isoisä	Jöran (Petters fader)	122
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1.28	Räihävaara

	1		Eskell Jordika	44		Ei omista myllyä (käyttökelpoista)
	2	vmo	Maria Ericsdr		30	kalastaa Suvantojärvellä.

	3		Michell Jordika			v. 1700 jäänyt autioksi.

	4		Lars Tulokas	32		Asuvat myöskin saman järven rannalla
	5	tr	Helena 		5	ja kalastavat tässä kylässä, eivät omista
							myllyjä, keskinkertaiset metsämaat.

	6		Sigf Jonason Karoin	37
	7	vmo	Maria 		38
	8	p	Anders	7
	9	tr	Maria 		2 1/2
	10	tr	Wallborg		5
	11	veli	Matz    	32		Sigfredz brod
	12	vmo	Helena Matzdr		22



1.29	Tikansaari

	1		Thomas Ticka	72		samoin
	2	vmo	Birgita		72
	3	tr	Wallborg		22
	4	veli	Anders	22 (?)
	5	vmo	Birgita		62
	6	p	Johan	6
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	7	inhys	Mårten Grellson	22
	8	vmo	Catharina		22

	9		Adam Iwoin	32		samoin
	10	vmo 	Helena Jöransdr		32
	11	p	Matz   	5

	12		Samuel Sillwast	42		samoin
	13	vmo	Anna Andersdr		25
	14	tr	Maria 		11


1.30	Valkjärvi

	1		Simon Lalo	62		Nämä täysin kurjat omistajat. Kasvu
	2	p	Johan   	32		jää nähtävästi hallan vietäväksi.
	3	vmo	Maria  		25	Heillä ei niittyjä.
	4	p	Eskell 	5
	5	tr	Helena 		2
	6	p	Bertill	30
	7	vmo	Anna Jöransdr	15

	8		Sigfreds Hännikäin	60		samoin
	9	vmo	Maria 		32
	10	p	Matz   	17
	11	vmo	Anna  		20
	12	2. p	Johan 	15
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	13	inhys	Johan Ackain	62		
	14	vmo	Catharina		62

1.31	Sumbula

	1		Samuel Kuparin	62		Tämä Sumpulan omistaja samanlainen
	2	vmo	Magdalena 		62	laadultaan kuin edeltävä. Merkintä
	3	p	Matz   	38		tiedoksi.
	4	vmo	Anna Jöransdr		36


Yhteensä
	51 miestä	50 naista

YHTEENSÄ	
	372 miestä	345 naista


