
RYHÄSEN SUKU

I Juuret, mistå tulemme

Laatokan karjalasta.
Elisenvaaran kupeessa Ryhå3.å -nirninen paikka, kyIå nåkyy v. 1645

kartassa. Karttakeskuksen julkaisemassa Karjalan kannaksen kartan

1938 nåköispainoksesa Elisenvaaran-Kurkijoen alueelLa on neljå
Rahola -nimistä paikkaa.

Tieoossamme oleva vanhin kirjaLlinen dokumentti on vuodelta L54?

Cau Ryhein -nimisestå miehestå Juvalta.

Puumalassa Ryhä1å -niminen ky1ä, jossa asui v. 1614 kolme Ryhånen

-nimistå perhettå, todennåk6isesti lvan Rijhoisen 1551 ja An

Rijhoisen 155? jä1ke1åisiå.

I1 Ke itå olernme ja nimen taustaa

Ede11å olevasta voidaan johtaa, ettå Ryhåset ovat tyypilListå

Laatokan Karjalasta 1åhtöisin oLevaa suomaLaista sukujuurta, kuten

savolaiset suvut yleenså.

Tästå hyvånå osoituksena on tieto, ettå kun keskieurooppalaiset

L800 -1uvu11a yrittivåt todistella suomalaisia mongoLeiksi niin

ruotsalainen tutkija Gustav Retzius valitsi mm. Johan Ryhåsen

ja hånen vaimonsa Susannan os. Hassinen, objektiksi kuvaamaan

suomalaista ihmistä. Heidån luustonsa mm. mitattiin yksityis-

kohtaisesti, heidåt valokuvattiin ja tietoja verrattiin vastaaviin

mongoleissa. Nåin osoitettiin, että suomaLaiset evat oma rotunsa.



Tutkiuruksen tulokset julkaistiin Pariisin maailmannåyttelysså

vuonna 18?8.

Ryhånen -nimen siså1Iöstå ei tunneta vielå kovin varmaa tietoa.

Ryhåsiå on erityisesti Savossa ja Pohjois-Karjalassa: Iisalmessa

Lapinlahdella, Sonkajårvel1å, Vieremå3.1å, Enossa ja Ilomantsissa.

Juvalta mainitaan Cau Ryhein v. 1547, Puumalasta Ivan Rijhoinen

i-551, ja An Rijhoinen 1557" Kåkisahnessa Anders Perss€ Ryhein

1515, Juuassa OLof Ryhäinen 1570, Ilonantsissa Paavo Ryhånen 1689

Iisalmessa Anders Ryhäin 1524

Jotain vertaiLua esiintyy venå1åisestå ristimånimestå Trufan,

esim. Trufannik Maksimoinen 1500 RåisåLä, Trufanan öde L642

Kurkijoki, Truphans öhde 1540 Ilomantsi, sekå sanoja ryhjårryhmå

tiheimmin rakennettu kylån osa: tiuha, pulska ja ruhka ryhkå

kasaantuma, rykelroä, suuri joukko.

Ruotsin Soukolovaarassa asuvalta prof. Erik Valbergilta olen saa-

nut tietåå: ryhånen -sanan vartalo ryhå tarkoittaisi nyös paksua,

vahvaa; ryhåvalas, ryhåniska härkä, ryhäniska nies jne. Tornio-

joki-våy1ån alueen vanhassa meån kielesså ryhå -sana on jatkuvassa

kåyt6ssä em. tarkoituksessa, kertoi prof. Valberg. (18.07.1994)

III Suvun leviämisestä Suomessa

Cau Ryhein Juvalta v. 1-547 on vanhin tiedossa oleva Ryhåsen suvun

kantaiså. Ryhåsen suvun Leviåminen taatokan karjalasta pohjoiseen

ja 1ånteenpåin ajoittunee L500 -luvun aIkupuolelIe.

UusiLle asuinsijoill"e siirtynistå edelsi yleenså vanha eråperinne.
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Mm. Arvo M. Soininen osoittaa Pohjois-Savon asuttamista koskevassa

teoksessaan, miten eråmaiden omistussuhteilla on olIut tårkeå

merkitys uudisasukkaille. Uusia asuinsijoja o1i luonnollista

katsella suvun kåytösså olleiLta tutuilta eränkåyntialueilta.

Kotitalon eråsija ol-i monen uudisasukkaan måärånpåå-

Tosin Savon eråomistuksen laadusta on historioitsijoilla eriåviå

kåsityksiå. Nykyisen hyvin todennåköisenå pidetåån samanlaista

kehityskulkua eråmaiden omistuksesta kuin mitå Pohjois-Håmeesså

ja Satakunnassa on vallinnut, eli eråalueet ovat periytyneet talo-

kohtaisesti jå nåin suvun nimi on edennyt uusille a1uei1Le.

Kauko Pirisen v. 1982 toimittaman Savon Historian 2. osan mukaan

Ryhåsen suvun eteneminen on pååosin ede1låkuvatun tapaista.

Ryhåsen jåIke]åiset ovat edenneet Savossa seuraavasti:

Vuonna 151-4 asui Puumalassa 3 perhettå Ryhåsiå ja yksi perhe

Tavinsalmen (Iisalmi) Ryhå1ånnäesså- Nåistå perheistå nåyttåvåt

Ryhåset levinneen tasaisesti Savon a1uee11e, Erityisesti Ylå-

Savoon.

Tunnusomaista on o1lut vesireittien suunnassa tapahtuva eteneminen

Kallaveden reittiä on tultu Y1å-Savoon ja Pielisen reittiå Joen-

suuhun, Enoon ja Ilomantsiin. Nåi1Iå alueilLa on edel-1een suvun

kesk i ttymi å.
i-700 -1uvu11a on siirtyrniå tapahtunut myös Kainuun suuntaan.

Änders Ryhein siirtyi perheineen Sotkamon Laakajårve11e v. 1?30

-v.aihei1Ia. Joko hån tai joku toinen Ryhånen on siirtynyt Vienan

Karjalaan 1700-1800 -lukujen taitteessa.
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Prof. Pertti Virtaranta kertoo kirjassaan nVienan kyliå kiertå_
mässårr (s' 2061 kirjailija Jaakko Rugojevin olevan tåtå sukua.
Samoin kertoo J.I{. Juvelius "Muistoja pohjoisen Venåjån Karjalan
muinaisuudestarr fr sotien jålkeen fr muuttaneesta Ryhäsestå. Myös
runonkertoja rssakka-ukko Ruhanen Lienee hånen jåIkeläisiåån,
kuoli vuonna 1914 9g-vuotiaana.

rv Erikoisia tietoja, tarinoita vuosisatojen takaa

vaikeaa ja uhanalaista oIi uudisasukkaan elåmå savon metsisså.
vuonna 1713 venålåiset yIlåttivåt Puumalan Vesiniemessä paavo

Ahtiaisen Pojan tilikon ja Kaisa Ryhättåren. Mummo tapettiin ja
pqika vietiin viipuriin eråån luutnantin omaksi.
rr Minkå mies raatoi, sen vero, vilu ja vaino kaatoi , sanoo
i isalmela inen kansannuistannainen.

Kauppanatkat clivat nnonella tapaa vaaraLlisia- Voin kauppa-

matkalla August.Ryhånen Jokelasta kuoli vuonna 1845 kuumeeseen

pietarissa vain 27 -vuotiaana. Samoin kåvi 24-vuotiaalle Juho

Ryhåse11e Jokelasta viisi vuotta myöhemmin. Kuolinsyyksi ilmoi-

tettiin kolera. Perimåtieto kertoo ettå jompikumpi nåistå olisi

ryöstetty ja tapettu saunaan heittåmålIå rikkihappoa kiukaalle'

N€, jotka hengisså selvisivät kauppanatkoilta takaisin, toivat

tullessaan mm. suolaa, kellojar sinoberivåriä, hopea -ja posliini-

astioita, neuloja, kankaita, tulitikkuja ja ketunmyrkkyå' voi-

kauppamatkat tehtiin talve1la hevosilla ja oli myös merkittåvå

rahantulo. Kaupan tuottoisaa menestystä kuvannevat kansan-

muistannaiset: 'r Rinnukset auki kuin Ryhåsi11å * ja 'rRikkaita

kuin Ryhåset rr.
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E1åmåntavoiltaan ja luonteenLaadultaan esi-isåt ja -åidit olivat
(suvun tutkittujen haarojen osalta) oIleet såvyisåå, kuuliaista
ja yhteiskunnan normistoon sopeutuvaa väkeå.

Iisalmen markkinoilla on tosin tullut muutamille juh1atuu1e11a

kulkeneilLe sakkoja. Kuriositeettina muuan Tuomas Ryhånen, hån oLi

kåyttånyt sanan såi1åä niin råvåkåsti, ettå oLi joutunut sakkoa

vetåmåån.

Iisalrnen maaseurakunnan hallintoon esim. Jokelan ky1ån Ryhåset
I

ovat osallistuneet 1700-1800 -1uvui11a aktiivisti. Kirkon

kuudennusniehinå ovat toimineet Påh1 Ryhåinen s. 1?08, Eero

Ryhänen s. 1745, Paavo Ryhänen s. l-77L ja Eero Ryhånen s.1794.

Heidån neljånteen toimipiiriinså kuuLuivat Niemisjårven, Herne-

jårven, Jokelan, Varpaisten, Rutakon, Sonkajårven, Oinasjårven

Pörsånmåen, Toivakon, SåLevån, Haapajärven sydånmaan, Haajaisten

sydänmaan, Laaran, Päsmårin, Vehmasjårven sydänmaan, Jumisten,

Paloisten takamaan ja Korpiskylåt. siis noin parin nykyisen

kunnan laajuiset alueet.

Kuudennusmiehen tehtåviin kuului valvoa piirissåån piirilåistensä
siveellistä ti1aa, köyhåinruodutuksen oikeudenmukaisuutta ja

piirilåistenså tarpeita sekå esittäå nåiden puolesta asioita
pitäjånkokoukselle. Kuudennusmiesten tehtåviin kuului samalLa

o11a pitåjån omiin tarpeisiin kannettaviksi pååtettyjen vilja-
ja rahaerien kantajina. He olivat toisinsanoen piirinså kaikin-
puolisia huoltajia.
Kuudennusmiehillå o1i asuinpaikallaan oikein oma virkahuone joka

o1i sisustettu ja maalattu siså1tå ajan tapojen mukaisesti.



V Suvun nyk. sijoittumisen painopisteet

Ryhåsen suvun kantaisån 1åhtiessä Karjalan Elisenvaarasta n. 500

vuotta sitten perustamaan uudisasutusta Sååmingin pitåjån

Puumalaan, heidän vahvuutensa ja taitonsa lienevät olleet

kalastuksen, metsåstyksen ja kaskiviljelyn suunnassa. SamoiLla

taidoilla on edetty Y1å-Savon aIuei1lakin. Pååsååntöisesti voinee

Sanoa Ryhåsten varhaista sukua uudisraivaajien suvuksi.

Mutta jo 1800 -1uvu1ta on hajatietoja hakeutunisesta perinteisen

kaskikulttuurin uLkopuo1el1e. Esim Enossa on ollut kauppiassuvun

naåra, åamoin li="L*"=t. puusepånty6n taitajia-

Savon elinkeinorakenteen yleisen muutoksen mukana Ryhåsen suku on

hyvin edennyt muutoksen virrassa. Suvun jåsenten, 1531 henkeå,

huomioiden, amnattijakauma on nykyisin varsin edustava.

Telen puheLinluettelotietojen nukaan Ryhåsen suvun levinneisyyden

suunta on seuraava:
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