
M
itä tiedäm

m
e Pylköistä

M
istä tulee “Pylkkö”?

Sukunim
i Pylkkö ei suoraan viittaa tunnettuun ja käytettyyn substantiiviin kuten vaikka

Suutari, Tikka tai M
äkelä. N

im
en alkuperästä kiinnostunut kirjoittaja joutuu lehteilem

ään
sanakirjoja, historiallista tutkim

uskirjallisuutta, esittäm
ään ’valistuneita’ arvauksia sekä

altistum
aan kritiikille. N

iinikään hän joutuu tekem
ään olettam

uksia varhaisten Pylkköjen
liikkum

isesta, eikä näitä olettam
uksia välttäm

ättä voida alkuperäislähtein vahvistaa tai
kum

ota. Tutkija törm
ää m

yös Etelä-Karjalan asutushistorian avoim
iin kysym

yksiin. N
äitä

aiheita on osin käsitellyt M
arkku Tani esitelm

ässään Pylkön sukujuhlassa vuonna 1997.
Pylkkö-nim

elle löytyy kolm
e m

ahdollista juurta, jotka vievät tykkänään eri suuntiin.
Ensim

m
äinen on m

uunnos suom
alaiseen nim

istöön pesiytyneestä germ
aanisesta

lainasta. Toinen vaihtoehto on kuvailevasta verbistä ’pylköttää’ johdettu substantiivi ja
edelleen erisnim

i. Lisäksi esitellään m
ahdollinen alkuperä ensim

m
äiselle lähteissä

m
ainitulle Pylkkö –nim

elle.

“Kansa, sotajoukko”
Suom

en kielessä on kerrostum
a germ

aanisia lainasanoja kuten ‘kuningas’, ‘aateli’,
‘porm

estari’, ‘am
m

atti’, ‘herra’ tai verbeissä ‘narrata’ ja ‘virkata’. Tutkija Viljo N
issilä on

arvellut Pylkkö-nim
en olevan tätä syntyä. H

än olettaa sukunim
ien Pylkkö, Pylkkänen ja

Pylkäs olevan nim
en Pulkka(nen) etuvokaalinen variantti. Kun sanoo ’pulkka’ ikään kuin

kitalaessa, m
uuttuu u-kirjain y:ksi ja a-kirjain ä:ksi. Syntyy nim

i Pylkkä, joka on m
yöhem

-
m

in m
uuntunut Pylköksi.

N
im

en Pulkka on katsottu pohjautuvan germ
aanisiin henkilönnim

iin Fulca, Fulco, Folke
ja Fulke. N

iihin törm
ää useaan otteeseen m

aam
m

e keskiaikaisissa lähteissä. Esim
erkiksi

Turussa on kirjattu  vuonna 1338 Fulconem
 eli Folke Skelga, Kastelholm

an linnassa
A

hvenanm
aalla Jow

an Folkasson vuonna 1434, M
ustasaaresta nykyisen Vaasan ku-

peessa on m
aininta Folcke G

regerssonista vuodelta 1440. Varsinais-Suom
essa U

skelan
pitäjässä esiintyy kylän nim

em
ä Fulkkila. N

im
i Fulka m

uunnelm
ineen oli käytetty ja

laajalle levinnyt.
Sanana Fulka tarkoittaa kansaa tai sotajoukkoa. Pohjois-Karjalan m

urteissa ‘Pulkka’
m

erkitsee vieläkin joukkoa. G
erm

aanisten ja skandinaavisten sanojen f-kirjain ihm
isten

suussa m
uuntunut p:ksi, jolloin Fulkasta on tullut Pulkka. Fulkalla on p:lliset vastineensa

m
yös Venäjän ja Liettuan kielissä.

“Esiinpistävä”
N

ykysuom
en sanakirjasta ei löydy sanaa ‘pylkkö’. Kuvaileva verbi ‘pylköttää’ löytyy,

m
erkityksessä pullottaa tai pistää huom

attavasti esiin jostakin. Esim
erkiksi: ”H

än köytti
kirnun selkäänsä pylköttäm

ään” Ei liene m
ahdotonta, että Pylkkö nim

enä olisi tätä perua.
Tälläisiä Verbi-substantiivi yhdistelm

iä on m
uitakin kuten ‘pilkottaa–pilkka’. Pilkka on ollut

puun kylkeen teräaseella hakattu m
erkki, joka häm

ärässä tai pim
eässä on ’pilkottanut’.

Pylkön m
erkitys esiinpistävänä tai ulkonevana selittäisi sanan esiintym

istä paikanni-
m

istössä sielläkin m
issä Pylkköjä ei ole asunut, esim

erkkinä Taivalkosken Pylkkölam
pi tai

Keski-Suom
en kunta Pylkönm

äki, jossa vuonna 1564 oli ainoastaan kolm
e taloa eikä

vielä 1695 kahdeksaa enem
pää. Toinen vaihtoehto kuntanim

en alkuperälle on, että se
ilm

aisee eräom
istusta, riista- tai kala-apajaa. Pylkkö-sukunim

ea on esiintynyt Etelä-
Karjalan lisäksi  Sortavalan tienoilla ja Pohjois-Pohjanm

aalla.

Lainauksia T. G
. M

urron kirjasta Savitaipaleen pitäjän historia (Etelä-Savon Kirjapaino 1939):

Suom
alaisten virkam

iesten käytös

Venäläisten om
avaltaisuudet kuvastuvat m

yös silloisten om
ien virkam

iesten toim
innassa, joka

m
onasti jätti toivom

iselle sijaa. V. 1772 kertoi oikeudessa Ratasalon kylästä kotoisin oleva talollinen
Jaakko Pylkkö, että kylänvanhin (=starosti) Kristian H

uttunen M
arttilasta oli itse kynttilänpäivänä

ennen jum
alanpalveluksen alkua hakenut häntä ensin pitäjäntuvasta ja sitten pappilan leivintuvasta.

Edellisessä paikassa oli H
uttunen Pylkköä tarkoittaen virkkanut: “N

yt piru ottaa hänet sieluineen ja
ruum

iineen.” Tavattuaan Pylkön leivintuvasta oli H
uttunen ilm

an m
uuta iskenyt tätä kepillä, ajanut

ulos ja käskenyt kiireesti m
enem

ään sotilaskyytiin, vaikka ei ollut Jaakko Pylkön vuorokaan, vaan
hänen toisten talo-osakastensa.

H
uttunen puolusti m

enettelyään sillä, että oli toisen starostin H
öm

pin välityksellä saanut varani-
m

ism
ies Borgin käskyn hankkia kiireesti hevosen sotilaskyytiin. Pylkön talon toinen osakas oli kyllä

huonolla hevosellaan saapunut paikalle, m
utta kun luutnantti näki sen, oli hän kauheasti suuttunut.

H
uttunen arveli, että ellei hänen m

ukanaan ollut sotilas olisi nähnyt hänen lyövän Pylkköä ja ellei hän
olisi niin nopeasti hankkinut parem

paa kyytihevosta sekä lisäksi rukoillut Pylkön puolesta, olisi
luutnantti pahoinpidellyt joko Pylkköä tai häntä.

O
ikeus ei kuitenkaan pitänyt H

uttusen selitystä tyydyttävänä, vaan m
ääräsi täm

än hankkim
aan

Borgilta todistuksen, että oli m
ainitun m

ääräyksen H
uttuselle antanut. Kun Borg kielsi sellaista

m
ääräystä antaneensa, sopi H

uttunen asian Pylkön kanssa.
Vielä Pylkkö kertoi oikeudelle, että hänen olisi pitänyt m

atkastaan H
am

inaan ja sieltä takaisin
saada kyytim

aksuna yhteensä 1 rupla 40 kopeekkaa, m
utta oli saanut ainoastaan 60 kopeekkaa. 1)

O
nnistuiko hän m

yöhem
m

in saam
aan puuttuvan lisäm

aksun, ei asiakirjoista selviä.

 1) Savitaip.–Suom
kenniem

en syyskäräj. 1772, L:vesi 34. V.A
.

Teollisuus ja kauppa
. . .

Seuraavina vuosina perustettiin yhä uusia m
yllyjä. M

ainitsem
m

e tässä ne, joista asiakirjoissa esiintyy
m

ainintoja. V. 1814 olivat Valkolanm
äen kyläläiset M

äntyperänkoskeen, virm
ajärveläisten jalkam

yllyn
alapuolelle, laittaneet ratasm

yllyn, josta m
aksoivat veroakin. V. 1815 anoivat talolliset Pietari Kärnä,

Pietari Parta, Tuom
as Pylkkö ja M

atti Koskim
ies oikeutta rakentaa Kärnäkoskeen tullim

yllyn, jossa
olisi kaksi paria kiviä. Partakosken sahan ja m

yllyn silloiset om
istajat Bruunit, Stevenit ja N

ahtit
vanhaan perustam

islupaansa viitaten saivat kuitenkin m
yllyn perustam

isen estetyksi.  (sivulta 167)

Lainaus Tyyne N
irkko-Leskelän kirjasta Suom

enniem
i 1689–1989 (s. 121):

Kellotapulin korjaussuunnitelm
ia

Kirkon ja kellotapulin korjausehdotuksia tehtiin pitäjänkokouksissa vuosina 1794 ja 1812. Kappalai-
sen asunto oli m

yös korjauksen tarpeessa. Kovin tukalalta näytti taloudellinen tilanne sodan
jälkeen, kun vielä äitiseurakunnan pappilaa vaadittiin rakentam

aan. 9)
Vuonna 1831 kellotapulin korjausasia tuli jälleen esille. Talonpojanpoika A

dam
 A

ntinpoika Pylkkö
Ratasalon kylästä Savitaipaleen pitäjästä esitti takauksen, jossa talonpoika Juho Esaiaksenpoika ja
A

ntti A
ntinpoika Pylkkö m

enivät vastuuseen kaikesta kustannuksesta ja vahingosta, jonka hän
A

dam
 Pylkkö siinä tapauksessa, että Suom

enniem
en kappelin asukkaat ottavat hänet kellotapulin

korjauksen rakennusm
estariksi, osaam

attom
uudesta aiheuttaisi. A

llekirjoitus oli rovastin vahvistuk-
sella. Tehtävänä oli kellotapulin korjaus ja sakastin kattam

inen uudelleen. Korjaussum
m

a oli 75
ruplaa työstä ja 25 ruplaa kustannuksista. Tarvikkeet piti tilata talven aikana ja työ oli suoritettava
seuraavana kesänä. Kappelin asukkailta vaaditut työpäivät suoritettaisiin m

yös silloin. A
dam

Pylkköä ei kuitenkaan tavata Suom
enniem

ellä kellotapulin korjaajana. M
onet velvollisuudet siirsivät

korjaustyötä eteenpäin. Tienteko Ristiinan rajalle oli yhtenä rasitteena vuonna 1832. Kellotapulin
korjaus siirtyi aina vuoteen 1834. 10)

 9)
SSA

, pitäjänkokouksen pöytäkirjat 14.5.1794, 30.5.1812 ja 31.1.1813
10)

SSA
, pitäjänkokouksen pöytäkirja 21.11.1831



Sigbiorn Pylko
Varhaisin dokum

entti, jossa esiintyy sukunim
enä Pylkkö-nim

en kaltainen nim
i, löytyy

Ruotsin valtionarkistosta ja on päivätty 5. huhtikuuta 1392 Tenholassa. N
eljä sikäläistä

talonpoikaa todistavat Jacob D
jäkenin ja Kristina M

agnusdotterin välisen sopim
uksen.

Vallaspari päättää, että jom
m

ankum
m

an kuollessa saa toinen pitää hallussaan Tenholan
pitäjän G

ännerbyn kylässä sijaitsevan tilan. Talonpoikien joukossa on Sigbiorn Pylko.
Viljo N

issilän teoria tuntuisi selittävän tässä m
aininnassa esiintyvän Pylkko-nim

en
alkuperää varsin hyvin. Tenhola sijaitsee H

ankoniem
en tyvessä Länsi-U

udenm
aan

ruotsinkielisellä rannikolla, joten ei ole luultavaa, että sikäläinen nim
istö pohjautuu

kovinkaan vahvasti suom
en kielen om

aleim
aisiin ilm

auksiin kuten ‘pylköttää’. Todennäköi-
sesti Sigbiornin äidinkieli on ollut ruotsi. Voisi kenties ajatella, että nim

en ‘Pylko’ kohdalla
on juuri tapahtum

assa N
issilän m

ainitsem
a Fulcon etuvokaalinen  m

uuntum
inen tai

liukum
inen. Kirjaim

esta u on tullut y. Ehkäpä o-kirjain vaihtuu piakkoin ö-kirjaim
eksi. Jos

kaavaan lisää f:n taipum
uksen m

uuntua p:ksi, oltaisiin nim
essä ‘Pylkö’. Täm

ä on vain
arvailua, sillä nim

ien kirjoitusasu on saattanut vaihdella paljonkin lyhyen ajan sisällä.
Suom

en etelärannikon varhain asutetut osat, joihin Tenhola kuuluu, ovat olleet kauan
kauppa- ja kulttuuriyhteyksissä saksalaisalueisiin. M

yös Tenholan seudut ovat todennä-
köisesti saaneet annoksia sikäläistä uudisasutusta. Lisäksi Tenhola on sijainnut Itäm

eren
eteläosista Tallinnaan johtavan purjehdusreitin varrella. Täm

ä reitti on kuvattu tanskalai-
sessa dokum

entissa 1200-luvulla. Yhteydet Pohjois-Viroon, joka oli 1300-luvulla saksalai-
sen ritarikunnan hallinnassa ja saksalaisen uudisasutuksen (D

rang nach O
sten) piirissä,

vahvistavat N
issilän teorian selitysvoim

aa Pylkkö-nim
en kaltaisen nim

en varhaisim
m

an
m

aininnan kohdalla. O
n selvää että, fulca-nim

i m
uunnelm

ineen on levinnyt m
yös Viron

alueelle. Esim
erkiksi Tallinnasta on m

aininta Junker Fulkesta vuodelta 1439.
Kokonaisuudessa on yksi m

utta. Vilkaisu Tenholan karttaan ja katse kiinnittyy kylään,
jonka kohdalla lukee ‘Pölkå’. Ei voi olla huom

aam
atta nim

en sam
ankaltaisuutta Pylko-

nim
en kanssa. Tavallinen ruotsinkielen sanakirja ei anna m

erkitystä pölk-sanalle. N
im

en
voisi näin ollen kääntää Pölk-joki. O

nko kylässä todella  täm
än nim

inen joki? Vai onko
Pylko-nim

inen henkilö tai tila antanut nim
en kylälle, jonka jokin kirjuri on m

yöhem
m

in
kirjoittanut m

uotoon Pölkå. Kysym
ys on tärkeä, sillä jos täm

än nim
inen joki on antanut

nim
en kylälle, ja toim

inut m
yös sukunim

enenä tai henkilön nim
enä, N

issilän Fulca-teoria
ei Sigbiorn Pylko -m

aininnan kohdalla enää tunnu m
ielekkäältä. Jatkoselvitysten lähtö-

kohta on tarkem
pi perehtym

inen Tenholan, ruotsiksi Tenåla, paikallishistoriaan.

Etelä-Karjalan Pylköt
Ensim

m
äinen kysym

ys, joka Pylkkö-nim
en kantajalle tulee m

ieleen, liittyy om
an suvun

m
ahdollisiin yhteyksiin Tenholan Sigbiorn Pylkoon. O

nko hän ensim
m

äinen sukulaiseni,
jonka nim

i on kansien välissä? Yhteyden m
ahdollisuutta ei voi kieltää, m

utta sen aukoton
todistam

inen on m
ahdottom

uus. Voi esittää seikkoja, jotka tukevat yhteyden todennäköi-
syyttä ja seikkoja, jotka näyttäisivät kum

oavan sen.
Yhteyden todistam

inen vaatisi, että voisi piirtää polvissa alenevan sukupuun, joka
alkaisi Sigbiornista ja päättyisi itseen, om

iin lapsiin tai lapsenlapsiin. Se on sula m
ahdotto-

m
uus. Työteliäs sukututkija voi rakentaa sukupuun, jonka tyvenä ovat 1500-luvun puolivä-

lin esivanhem
m

at. Tuolta ajalta alkavat valtionhallinnon lähdesarjat, Kustaa Vaasan
uudistusten poikim

at voudintilit. Erityisen tärkeitä sukunsa alkuperästä kiinnostuneelle
ovat niihin sisältyvät m

aakirjat. Ruotsin keskiaikainen (-1500) hallinto oli liian hajanainen ja
henkilökeskeinen tuottaakseen säännöllisiä, vuosi vuodelta eteneviä asiakirjasarjoja.

M
arkku Tani piti sukujuhlassa 1997 Pylkkö-suvun vaiheita käsittelevän esitelm

än.
H

än totesi, että Pylkkö-sukunim
eä esiintyi 1800-luvun puoliväliin asti yksinom

aan Ratasa-
lon kylässä Savitaipaleella. Tani arvioi Ratasalon asutuksen iäksi vähintään 800-1000
vuotta.  Ratasalon vanhoilla talonpaikoilla Junnolla ja Pylköllä esiintyy tum

m
atulikukkaa,

joka kavaltaa varhaiskeskiaikaiset ja rautakautiset asuinpaikat tai eräsijat. O
vatko Pylköt

Ratasalon kanta-asuttajia? A
inakin alueen ensim

m
äisissä m

aakirjoissa vuonna 1551 nim
i

esiintyy m
uodossa ‘Pylcköin’. Talo kuului laajem

paan H
yrkkälän seutukylään ja vuoden 1571

hopeaveroluetteloista löytyy isäntä Per Pylköinen. Kylännim
enä Ratasalo esiintyy 1602

(M
arkku Tani). Jos ensim

m
äiset Pylköt olisivat tulleet Ratasaloon viim

eistään 1200-luvulla,
joutuu ainakin läheisen yhteyden Tenholan Sigbiorniin unohtam

aan. Ratasalon  lähistön
Pylkkö-nim

estä m
uodostuneet paikannim

et  Kuolim
o-järven Pylkönselkä ja Pylkönlahti

voisivat viitata m
ahdollisuuteen, että Pylköt olisivat alueen ensim

m
äisiä asuttajia. Toisaalta

paikannim
et ovat voineet m

uuttua aikojen kuluessa. Tällaisesta korvautum
isesta on hyvä

esim
erkki juuri Kuolim

o-järven nim
i, jota ei ennen 1700-lukua esiinny, vaan vielä vuosien

1659 ja 1694 kartoissa oli U
kkovesi (M

arkku Tani). Kysym
ykset jäävät kysym

yksiksi. Tani uskoo
m

ahdollisuuteen, että Ratasalon asukkaat voivat olla perustaltaan sam
aa sukua.

T. G
. M

urto, ensim
m

äisen Savitaipaleen pitäjänhistorian (1939) kirjoittaja, luettelee pitäjän
nim

istöä, joka viittaa etupäässä häm
äläiseen uudisasutukseen. H

än m
ainitsee m

yös Pylkkö-
nim

en. Tosin M
urto käyttää epäm

ääräistä ilm
austa ’häm

äläiseltä tuntuva paikannim
istö’.

M
urto päättelee runsaan häm

äläisnim
istön kielivän etupäässä suur-H

ollolan alueelta tul-
leesta asutuksesta. Pylkkö-nim

en kohdalla siitä ehkä onkin viitteitä, sillä vielä vuosina 1460 ja
1461 esiintyy lähteissä hollolalainen henkilö, jonka nim

i on kirjoitettu m
uotoihin O

leff Pylkä,
O

leff Pylcki ja O
leff Pylky. N

im
en m

uuntelusta saa käsityksen kuinka m
onin tavoin sam

a nim
i

on saatettu kirjata. Esiintyypä Ratasalon Pylkön talo m
uodossa ‘Pylkä’ O

. C. Fieantdin vuonna
1790 laatim

assa sotilaskartassa.
Pertti Jurvanen 80-luvulla julkaistussa pitäjänhistoriassa käsittelee niinikään Savitaipaleen

nim
istön läntisyyttä ja luettelee nim

istöä, joka kertoo yhteyksistä Varsinais-Suom
een: Suur-

Suom
ensalo, Pien-Suom

ensalo, Suom
alansaari jne.  Keskiajalla suom

alaisella tarkoitettiin
nim

em
om

aan Varsainais-Suom
en asukasta. Ensim

m
äisenä täm

änkaltaisia pohdintoja esitti
Kustaa Vilkuna. H

änen m
ukaaansa Savitaipaleen, Lem

in ja Suom
enniem

en nim
istö viittaa

Länsi-Suom
een.

Savitaipaleen ja ylim
alkaan Etelä-Karjalan asutushistorian kuva on m

uuttunut. M
aakunta

on ollut arvioitua pitem
pään yhtäjaksoisesti asuttuna. Esikristilliseltä ajalta periytyvästä

jatkuvasta asutuksesta juoruavat runsaat tum
m

atulikukkaesiintym
ät. Taipalsaaren kolm

e
linnavuorta ja Lappeen yksi linnavuori ovat selviä m

erkkejä rautakauden ja varhaisen
keskiajan hyvin järjestäytyneistä paikallisyhteisöistä. Taipalsaarelta tunnetaan Vam

m
onnie-

m
en ja M

am
m

onniem
en rautakautiset hautapaikat. H

iljattain sellainen on löydetty m
yös

Rautjärveltä. Taipalsaarella on kairattu m
yös siitepölykerroksia. N

e kertovat 800-luvulla
alkaneesta m

aanviljelyksestä. Savitaipaleella täm
änkaltaisia tutkim

uksia ei vielä ole suoritet-
tu. Kivikasat, joita sijaitsee paikkakunnan kaskeam

iseen sopim
attom

illa paikoilla, ovat
m

ahdollisesti hautoja rautakaudelta. Tällainen röykkiö löytyy m
yös Ratasalosta.

Pylkkö-sukunim
en alkuperä jää m

ahdollisesti vaille yksiselitteistä vastausta. Savitaipaleen
alueen asutuksen länsiperäisyys tekee Viljo N

issilän Fulka-teorian m
ahdolliseksi Savitaipa-

leen Pylkkö-nim
en alkuperän selittäjäksi. Saattaa olla, että ensim

m
äisen lähteissä m

ainitun
’Pylkön’, Tenholan Sigbiornin nim

i on kokonaan eri juurta.
Sukuseura toivookin, että Pylkön suvun jäsenet om

alta osaltaan kantavat kortensa
kekoon ja toim

ittavat ehdotuksia tai m
ieluum

m
in vieläpä varm

aa tietoa Pylkkö-nim
en

alkuperän selvittäm
iseksi. Kaikki perustellut kom

m
entit ovat tervetulleita.

Teksti: Ilkka Pylkkö.
Lähdeteoksina on käytetty seuraavia:
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tava 1985.
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urto:Savitaipaleen pitäjän historia. O
y Etelä-Savon kirjapaino 1939.

Pertti Jurvanen: Savitaipale kotiseutuni. Lehtikanta O
y 1981.

Partakosken ja lähikylien historiaa. Lappeenrannan kirjapaino O
y 1996.

Pirjo M
ikkonen - Sirkka Paikkala: Sukunim

et. O
tava 1992.

Paula Sajavaaran artikkeli teoksessa N
ykysuom

en sanavarat. W
SO

Y 1989.
M

arkku Tanin esitelm
ä Pylkön sukujuhlassa 6.7 1997.
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