Esipuhe
Tämä Lappajärven toisen säilyneen rippikirjan alkuosa eli vuodet 1728-1738 on
tehty samoin periaattein kuin ensimmäinenkin, joka julkaistiin vuonna 1995.
Alkutyö tehtiin Järviseudun kansalaisopiston piirinä ja lopputarkastukset sekä
viimeistelyn teki Evijärven sukututkijat ry.
Signumeista
Ensimmäisen kirjan julkaisemisen jälkeen on Lappajärven seurakunnassa säilytettävien rippikirjojen signumit muutettu siten että signumin viimeinen numero
on muutettu yhtä suuremmaksi. Tämä johtuu siitä, että Vaasan maakunta-arkistossa Lappajärven kirkonarkiston kokoelmissa olevalle sivulle 217, Lamminkylä, Hernesniemi, on merkitty signum 1Aa1. Sama sivu täydellisempänä on
Lappajärven kirkkoherranvirastossa rippikirjassa IAa18, vuodet 1894-1903.
Tämän tyyppinen signumien muuttaminen vie pois pohjan signumien käytöstä
lähdeviitteinä ! Vaasan maakunta-arkiston luvalla esitetään kopio nykyisestä
signumista IAa1 tämän julkaisun liitteenä siksi, ettei turhaan etsittäisi
laajempaa aineistoa.
Esitystavasta
Aukeamat on esitetty alkuperäiseen nähden siten, että yksi rippikirjan aukeama
vastaa julkaisun sivua. Kuulustelumerkinnät on jätetty pois ja rippiajoista on
merkitty 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. Uudelleen avioitumisessa on rippiajat tarkastettu
käyttäen hyväksi kuolleitten ja vihittyjen kirjoja. Renkien ja piikojen osalta
kaikkien aikojen määrittely on ollut mahdotonta. Tässä rippikirjan osassa ei
esiintynyt syntymäaikamerkintöjä. Kaikki sukulaisuutta tai ammattia ilmaisevat
merkinnät on alkuperäisestä poiketen kirjoitettu pienin kirjaimin.
Sidontavirhe
Tässä rippikirjan sidoksessa havaittiin sidontavirhe. Aukeaman 94 vasen sivu eli
nimisivu ei vastaa oikeaa sivua eli rippimerkintöjä. Oikea sivu löytyy seuraavan
aikajakson aukeamalta 8. Aukeaman 94 oikeaa sivua eli rippimerkintöja vastaava vasen eli nimisivu on aukeamalla 97. Lopullinen todiste tietyn aukeaman
vasemman ja oikean sivun vastaavuudesta löytyi mustetahrojen sekä numeroiden ja kirjaimien peilikuvista vastakkaisilla sivuilla, kun kirja oli suljettu ennen
musteen kuivumista. Sivut tarkastettiin havaitun virheen molemmin puolin
kahdenkymmenen aukeaman osalta. Muita virheitä ei löydetty. Virheet on
korjattu tässä julkaisussa. Katso sivuja 94 ja 97.

Sukunimistä
Rippikirjassa sivun ensimmäisella rivilla henkilönimen edessä oleva "sukunimi"
on julkaisussa merkitty talon nimeksi. Jos "sukunimi" on henkilönimen jäljessä
se on merkitty yksilölliseksi sukunimeksi omaan sarakkeeseensa. Katso esimerkiksi 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 rehtori Lauri Vuorisalmelle. Pääosan tulkinnasta tekivät Merja Leppälä ja Maiju Vartio, tarkastusvaiheisiin osallistuivat heidän lisäkseen Mauno
Puotinen, Annikki Jokela sekä 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. Suuri kiitos Jyväskylän
Yliopiston professori Tuomo Pekkaselle latinankielisten ilmaisujen tulkinnasta.
Viimein kiitämme puolisoitamme Maija-Liisa Kupilaa, Laila Högnabbaa ja
Aulis Vartiota pitkämielisesta suhtautumisesta.
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