Esipuhe
Etelä-Pohjanmaan Järviseudun nykyiset seurakunnat Lappajärvi, Alajärvi,
Evijärvi, Soini, Kortesjärvi, Lehtimäki ja Vimpeli muodostivat 1663-1751
välisenä aikana Lappajärven kappeliseurakunnan. Tältä ajalta on kaksi sidosta
rippikirjoja. Ensimmäinen vuosilta 1694-1711 ja toinen kaksijaksoinen vuosilta
1728-1738 ja 1739-1751. Tämä kolmas julkaisu on tehty samoin periaattein kuin
kaksi aikaisempaakin. Alkutyö tehtiin Järviseudun kansalaisopiston piirinä ja
lopputarkastukset sekä viimeistelyn teki Evijärven sukututkijat ry.
Esitystavasta
Aukeamat on esitetty alkuperäiseen nähden siten, että yksi rippikirjan aukeama
vastaa julkaisun sivua. Kuulustelumerkinnät on jätetty pois ja rippiajoista on
merkitty vuosina ensimmäinen ja viimeinen. Samalla rivillä olevat henkilöt on
esitetty samalla rivinumerolla alakkain vasemmalta oikealle. Väliin kirjoitetuille
henkilöille on annettu oma rivinumero vaikka rippiaikamerkinnät on
alkuperäisessä kirjassa vedetty samalle riville. Kaikki sukulaisuutta tai ammattia
ilmaisevat merkinnät on alkuperäisestä poiketen kirjoitettu pienin kirjaimin.
Tässä rippikirjan osassa on joitakin syntymäaikamerkintöjä. HUOM!
Syntymäaikojen päivä- ja kuukausimerkinnät voivat olla väärässä järjestyksessä!
Kopioitaessa havaittiin, että jopa päällekäisillä riveillä järjestys oli vaihtunut.
Syntymäaikoja ei ole tarkastettu muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Alkuperäinen kirjan lehdet ovat jo nyt niin haperoita, että reunoista murtuu
käsiteltäessä murusia. Tästä johtuen joistakin syntymäajoista oli luettavissa vain
vuosi, pv- ja kk- merkinnöissä saattaa olla virheitä.
Sidontavirhe
Edellisessä kopioinnissa havaittu sidontavirhe poiki seurauksen myös tähän
julkaisuun. Aukeaman 8 vasen sivu eli nimet on oikein, mutta oikea sivu eli
rippi- ja syntymäaikamerkinnät oli sidottu edellisen jakson (1728-1738)
aukeaman 97 oikeaksi sivuksi. Asia on korjattu tässä julkaisussa. Aukeaman 97/
(1728-1738) oikean sivun kääntöpuoli on tyhjä, joten se ei aiheuta lisävirheitä.
Alkuperäisestä rippikirjasta puuttuu lehti 93. Siitä on maininta asianomaisessa
paikassa. Sivu 90 esiintyy kaksi kertaa, 90 ja 90a.
Sukunimistä
Rippikirjassa sivun ensimmäisella rivillä henkilönimen edessä oleva "sukunimi"
on julkaisussa merkitty talon nimeksi. Jos "sukunimi" on henkilönimen jäljessä
se on merkitty yksilölliseksi sukunimeksi omaan sarakkeeseensa. Katso esimer-

kiksi torpparien kohdalta.
Kiitokset
Tämän julkaisun syntymiseen ovat vaikuttaneet Järviseudun kansalaisopiston ja
Järviseutuseuran panos vuosilta 1994-1996, jolloin saatiin rippikirjojen työkopiot ja tehtiin tämäkin kirjan ensimmäinen tulkinta. Suuri kiitos tästä mahdollisuudesta Lauri Vuorisalmelle. Pääosan tulkinnasta tekivät Merja Leppälä ja
Maiju Vartio, tarkastusvaiheisiin osallistuivat heidän lisäkseen Mauno Puotinen
ja Tommi Lehto. Tarkastuksessa käytettiin hyväksi myös edesmenneen Viktor
Peltokankaan käsinkirjoitettuja kopiointeja. Haluamme kiittää Lappajärven
kirkkoherra Hannu Penttistä tilaisuudesta saada tehdä viimeinen tarkastus
Lappajärven kirkkoherranvirastossa alkuperäistä rippikirjaa vastaan, samalla
kiitämme Irma Siirtolaa tulkinta-avusta. Viimein kiitämme puolisoitamme
Maija-Liisa Kupilaa ja Laila Högnabbaa myönteisestä suhtautumisesta.
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