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Ruotu #20 Kåskinen 

  Ylivieska 

 

Sotilastorppa sijaitsi Ylivieskassa kylän yhteismaalla 40 km rantatieltä ja 2,5 km Ylivieskan kappe-

lilta, torpan #21 lähettyvillä.  Vuonna 1733 ruodun muodostivat talot:   

#8  Knutila Anders Anderss Ylivieska 

#34  Kåndio Jacob Larss Ylivieska 

#20 Männistö Johan Matss Ylivieska 

 

Vuoden 1752 katselmuksessa torpan rakennukset olivat paraikaa rakenteilla.  Sotilas sai juoma-

vettä lähellä virtaavasta purosta, mutta ruotu aikoi kaivaa uuden kaivon yhteiseksi torpan #21 

kanssa.  Pelloista oli valmiina vain hieman yli puolet, talolliset aikoivat raivata puuttuvat osuuten-

sa tulevana syksynä.  Knuutila ja Kåndiå olivat kylväneet palstoilleen ohraa.  Kåndiå oli rakenta-

nut nykyisten peltojensa ympärille hyvät aidat, mutta muilta pelloilta aidat puuttuivat.  Ojat tuli 

kaivaa kaikkien peltojen ympärille.  Kåndiå ja Männistö olivat raivanneet takamaille heinäniityt, 

Knuutila aikoi raivata osuutensa tulevana syksynä. 

Vuoden 1779 katselmuksessa tupa oli kylmä ja tuli tiivistää.  Lisäksi sotilaan piti korjata kolme 

rikkoutunutta ikkunaruutua.  Aitta tuli nostaa ja perustuksiksi tuli laittaa kunnolliset nurkkakivet. 

Vuoden 1782 katselmuksessa lato tuli uusia.  Saunaan tuli laittaa uusi lattia.  Jacob Männistön 

niitty piti raivata sotilaan avustuksella.  Ruodun tuli toimittaa sotilaalle riittävästi aidaksia ja aita-

tolppia, jotta hän voi kunnostaa aidat.   

Vuoden 1791 katselmuksessa aitta piti kattaa ja nurkat tuli laudoittaa.  Navetta piti nostaa 

maasta ja kengittää.  Peltoa ja niittyjä oli riittävästi.  Ruodun tuli hankki tarvittavat aidakset ja aita-

tolpat.  Uusi kaivo tuli kaivaa.  Kaikki puutteet tuli korjata vuoden kuluessa 2 riikintaalerin 16 kil-

lingin sakon uhalla. 

 

 

 

Staffan Flindthman/Strömsteen 1734−1740 

Staffan on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1715.  Hänet otettiin sotilaaksi 7.6.1734.  Hän 

pääsi 13.9. 1740 lomalle Savoon ja katosi tälle matkalle.  Oliko siis kotoisin Savosta? 

Staffan Strömsten s._._.1716, aviossa.  Staffan lahjoitti Ylivieskan kappelille 30 äyriä 7.4.1740.  

He asuivat Ylivieskan Condio/Ojalassa vuosina 1734−39.  Tämän jälkeen heidät on merkitty rip-

pikirjassa sotilaiden luetteloon, missä Staffanin viimeinen ehtoollismerkintä on tehty 14.9.1740. 

 

 

Lars Strömsten 1742−1757 

Lars on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1720.  Hänet otettiin sotilaaksi 24.4.1742.  Tuolloin 

hänen sotilasasuunsa kuului vanhan mallinen hattu ja sukat.  Ilmeisesti hän osallistui rykmentin 

Ruotsin-retkelle talvella 1743−44.  Hän oli linnoitustöissä Helsingissä vuosina 1748−51; ainakin 

vuonna 1749 Siltavuoren linnoituksella ja Helsingin veistämöllä.  Vuosina 1753 ja 1755 hänen to-

detaan olleen kotona sairaana.  Hän sai eron palveluksesta 20.8.1757 tyrän takia. 

Lars Johanss Strömsten s._._.1716 (isä Johan k._._.1750), vaimo Carin s._._.1714.  Lars on 

merkitty Haapajärven rippikirjassa sotilaaksi vuosina 1743−57.  He asuivat Haapajärvellä, vaikka 

Larsin ruotu sijaitsi Ylivieskassa.  Lars lahjoitti Haapajärven kappelille 15 äyriä 29.5.1757, ilmei-

sesti vaimonsa kirkottamisesta lapsenteon jälkeen.  He olivat itsellisinä Haapajärven Kuusaalla 

vuodesta 1758. 

 

Lapset: 

Margetha s.24.4.1738, 

Carin s._._.1740 (RK myös: s._._.1745), 

Beata s.26.3.1742 (RK myös: s.26.3.1745), 
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Johan s.14.8.1746 (RK myös: s._._.1748), vaimo Walborg Pehrsdr s.24.4.1749.  Rippikirjan 

mukaan Johan oli sokea.  He olivat ensin itsellisinä Haapajärvellä. He asuivat Haapajärvellä 

Järvelän uudistilalla Vuosina 1777−81 ja tämän jälkeen jälleen itsellisinä.  Johan on merkitty 

ruotuvaivaiseksi vuodesta 1811 lähtien.   

 Lapset: 

Carin s.12.11.1773, vihitty 3.11.1793 Haapajärvi Matts Pehrss Olckola s.31.1.1774 Haa-

pajärvi (vanh. Olckola Pehr Mattss s.7.4.1747 ja Walborg Mattsdr Olckola s.7.6. 

1753),  

Lars s.5.9.1777 Haapajärvi (Granholms tårp), 

Anna s.5.2.1781 Haapajärvi (Parckinen), 28.4.1791 Haapajärvi, 

Walborg s.5.6.1784 Haapajärvi, k.9.10.1785 Haapajärvi, 

Johannes s.15.1.1787 Haapajärvi (Strömsten), 

Elisabeth s.7.12.1793 Haapajärvi, k.12.3.1795 Haapajärvi, 

Lars s.17.7.1750 (RK myös: s.11.7.1750), vihitty 14.4.1779 Haapajärvi Brita Mattsdr Padingi 

s.20.1.1755 Ylivieska (vanh. Padingi, ent. Hintzala, Matts Jacobss s.24.2.1728 Ylivieska ja 

Susanna Erichsdr Nisula s.2.1.1731 Ylivieska).  He asuivat Hapajärvellä Järvelän uudis-

tilalla vuosina 1777−81 ja sen jälkeen itsellisinä Haapajärvellä.   

 Lapset: 

Mathias s.25.12.1779 Haapajärvi (Järvelä), 

Johannes s.29.10.1781 Haapajärvi (Strömsten), k.4.8.1783 Haapajärvi, 

Walborg s.9.6.1752 (RK myös: s.9.6.1755), 

Matts s.5.8.1753, 

NN kastettu 15.6.1755 Haapajärvi, 

Anna s.26.4.1757, kastettu 22.4.1757 Haapajärvi. 

 

 

Samuel Samuelss Strömsten 1757−1761 

Samuel on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1732.  Hänet otettiin 29.1.1752 varamieheksi ruo-

tuun #20 ja 20.8.1757 vakinaiseksi sotilaaksi tähän ruotuun.  Hän osallistui Pommerin sotaan 

vuosina 1757−61 palvellen Stralsundin varuskunnassa.  Hän jäi preussilaisten vangiksi 2.9.1761 

Daberkonissa/Taberkoussa ja otti pestin Preussin armeijaan. 

Samuel Samuelss Strömsten, ent. Kåpackala, s.17.9.1732 Ylivieska (vanh. Kåpackala 

Samuel ja Brita Simonsdr).  Suomen asutuksen yleisluettelon (SAY) mukaan Samuel oli renkinä 

ja varamiehenä Ylivieskan Kåndiossa vuosina 1753−57.  Rippikirjassa hänet on merkitty varamie-

heksi Ylivieskan Condio/Ojalaan vielä vuonna 1757.   

 

 

Henric Gustafss Houbits 1769−1772 

Henric on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1738−41.  Hänet otettiin sotilaaksi vuonna 1759 

Kemin komppanian ruotuun #9 nimellä Tallroth.  Ilmeisesti hän ei osallistunut Pommerin so-

taan.  Vuoden 1763 tarkastus- ja päästökatselmuksessa hänen todettiin olevan liian pieni ja kel-

paamaton, joten hänet hylättiin palveluksesta.  Hänet kirjattiin 30.7.1769 uudelleen sotilaaksi ni-

mellä Houbitz tähän Pyhäjoen komppanian ruotuun.  Hän kuoli 11.6.1772.   

Henric Houbitz s._._.1735, k.21.5.1772 Alavieska, vihitty 11.2.1760 Hailuoto leski Carin 

Nilsdr s._._.1721.  Henric oli ensin Kemin komppanian sotilas #9 palvellen Hailuodossa nimellä 

Tallroth.  Henric ja Carin muuttivat Ylivieskaan, missä Henric on merkitty sotilaaksi nimellä 

Houbitz ainakin vuosina 1770−72.  Molemmat lapset ovat syntyneet Hailuodossa.  Carin muutti 

lapsineen miehensä kuoleman jälkeen Ylivieskan Knuutilaan.  Carin vihitty 1.avioon 26.2.1751 

Hailuoto sotilas Olof Modig k._.2.1754 Hailuoto.  Hän paleltui jäälle matkalla Luodosta Ouluun. 
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Carinin lapset 1.aviosta Olof Modigin kanssa: 

Anna s.6.1.1752 Hailuoto (Modig), k.14.3.1795 Hailuoto, vihitty 13.2.1794 Hailuoto sotilas 

Matts Mattss Lind s._._.1769, k.12.3.1812 Hailuoto, 

Elisabeth s.29.4.1753 Hailuoto (Modig), 

Catharina s.6.10.1754 Hailuoto (Modig), k.9.2.1757 Hailuoto, 

 

Henricin ja Carinin lapset: 

Brita s.10.10.1760 Hailuoto (Tallroth), 

Maria s.12.12.1762 Hailuoto (Tallroth). 

 

 

Matts Houbitz  1773−1802 

Matts on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1749.  Hän oli 170 cm pitkä.  Hänet otettiin soti-

laaksi 16.6.1773.  Hän osallistui Kustaa III:n sotaan vuosina 1788−90 palvellen kesän 1788 saaris-

tolaivastossa tykkisluupilla No1, missä hän sairastui 28.8.1788.  Ilmeisesti hän osallistui vuoden 

1789 taisteluihin Savossa ja kesällä 1790 rykmentin sotatoimiin Savonlinnan seudulla.  Kesät 1795 

ja 1796 hän oli komennuksella Hämeenlinnassa; touko-/kesäkuussa 1796 hän oli sairaana.  Hän 

sai eron pääkatselmuksessa 7.7.1802, jolloin hänet todettiin vanhaksi ja kykenemättömäksi sota-

palvelukseen.  Hänen todettiin palvelleen hyvin edellisessä sodassa ja hänelle ehdotettiin eläkettä.  

Vuonna 1804 hänen todettiin pitävän yhä vanhaa sotilasasuaan.  Matts kirjattiin nostomiehenä 

armeijaan vielä Suomen sodan aikana kesällä 1808. 

Mats Mickelss Haubitz s.24.7.1753, vihitty 8.11.1775 Ylivieska Maria Andersdr Hakala 

s.13.3.1748 Ylivieska (vanh. Hacala, ent. Ypyä, Anders Anderss s.12.8.1722 Ylivieska ja Lisa 

Mattsdr Hakala s.1.3.1724 Ylivieska).  Matts lahjoitti Ylivieskan kappelille 8 killinkiä 14.12.1788 

ja 14 killinkiä 7.10.1790.  Marian äiti Maria Mattsdr asui heidän luonaan vuosina 1794−99.  Hei-

dät on merkitty ruotuun vuoteen 1806 asti, vaikka Mattsin palvelus päättyi jo 1802.  Suomen 

asutuksen yleisluettelon (SAY) mukaan Matts oli irtolaisena Ylivieskassa vuonna 1808, henkikir-

jassa myös vuonna 1810. 

 

 

Lars Arvidss Blom 1802−1809 

Lars on syntynyt Pohjanmaalla noin vuonna 1770.  Hän oli 170 cm pitkä. Hänet otettiin sotilaaksi 

9.3.1789 ruotuun #50 (katso), mistä siirrettiin 13.2.1802 tähän ruotuun.  Vuonna 1804 hänen 

todettiin käyttävän yhä vanhan mallista sotilasasua.  Hän osallistui Suomen sotaan vuosina 

1808−09.  II kenttäpataljoonan palkkarästiluetteloiden mukaan hän oli sodan loppuvaiheessa 

sairaana Tornion kenttäsairaalassa, missä hänet muonitettiin 14.12.1808 asti.  Hän sai jäädä sairaa-

laan vielä kotiuttamisen jälkeenkin.  Hänellä jäi saamatta palkka (1 riikintaaleri 42 killinkiä) joulu-

kuun 1808 ja helmikuun 1809 väliseltä ajalta. 

Katso ruotu #50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


