HISTORIATIETOJA
Taustatietoja
Suvun historiasta on tutkittua ja kirjattua tietoa. Tutkimuksen aloitti Aimo
Roivas vuonna 1985 ja seuran perustamiskokouksessa hänellä oli tutkittuna
suvun historia kantaisään Niilo Roivaiseen (Nicolaus Petri Roiva) saakka, joka
oli Iisalmen ensimmäinen kirkkoherra. Tutkimustiedot on koottu sukukirjaksi
yhteistyössä Joensuun Maakunta-arkiston kanssa.
Poimintoja sukukirjasta
Iisalmen seudulla oli 1620- luvulla niin paljon asutusta, että oli tarpeellista
perustaan sinne oma seurakunta. Iisalmen maaseurakunnan historian mukaan,
"Iisalmen ensimmäiseksi kirkkoherraksi Viipurin piispa Elimaeus määräsi Niilo
Pietarinpoika Roivan eli Roivaisen. Hänen ja hänen poikiensa nimet on merkitty
Iisalmen kihlakunnan tuomikirjoissa Roivaisiksi. Kirkkoherra Roivainen (s. noin
1590) oli ollut Juvan kappalaisena 1615/16 - 24 ja lienee saapunut viran
hoitoon Iisalmeen jo ennen seurakunnan perustamisvuotta".
Sukukirjassa mainitaan: "Kirkollisissa viroissa nimi kirjoitetaan ajan tavan
mukaisesti latinaksi NICOLAUS PETRI ROIVA. Voudin ja läänintileissä käytetään
etupäässä ruotsia, ja nimi kirjoitetaan NILS PEERSSON. Suomenkieltä ei näinä
aikoina vielä kirjoiteta, mutta puhuttaessa nimi on NIILO PEKAN-, PIETARINTAHI PETTERINPOIKA ROIVA."
Sukukirjan mukaan: "Iisalmen maaseurakunnan historia käyttää nimeä Pietari.
Ennen Nicolaus Petrin Savoon tuloa ei sieltä löydy Roivainen-Roivas nimisiä
sukuja. Savossa perinteisesti täytyy olla sukunimi, ja oikeuden pöytäkirjoista
hänet tavataan nimellä ROIVAINEN (Roifvainen). Savon historia mainitsee Niilo
Pietarinpojan olleen Mikkelin kappalaisena vuonna 1617, jolta ajalta oleva
sinetti on kansallismuseossa. Näöllään se ei kuitenkaan anna viitettä asiaan.
Savosta löytyy vuodesta 1607 alkaen Nils Peerssonin kuitteja, jotka on
allekirjoittanut Viipurin linnanpäällikkö Arvid Tönnenpoika. Ennen vuotta 1615
hän esiintyy useammassa Savon pitäjässä ja sen jälkeen Juvan kappalaisena
käyttäen kuiteissa latinankielistä nimimuotoa. Niilo Pietarinpojan vanhemmista
ei ole löytynyt tietoa. Nimikirjoituksen perässä käyttämänsä kirjaimet W.C.
merkitsevät tutkijoiden mukaan hänen käyneen koulunsa Viipurissa ja olleen
sieltä päin."

SUKUPUU
Sukukirjasta käy ilmi:
NICOLAUS PETRI ROIVAINEN (ROIVAS), S. n. vuonna 1580. K. 1654 Iisalmi.
Iisalmen msrk:n historian mukaan Juvan kappalainen vuosina 1615-1624,
Iisalmen kirkkoherra vuosina 1627-1654.
- Puoliso MARKETTA MATINTYTÄR.
Perheessä oli kahdeksan lasta, kaksi tytärtä ja kuusi poikaa. Heistä alkaa
kasvaa voimakkaastikin vaikuttavia sukuja ainakin Savoon ja Karjalaan. Lasten
syntymäajat eivät ole tiedossa, joten ikäjärjestys on epävarma. Ammatit ja
muu oheistieto on peräisin historian kirjoituksista.
LAPSET:
PEKKA
Iisalmen lukkari v. 1648-63. Kuoli 1672. Poika Niilo oli Iisalmen lukkari v.
1674-82.
ELJAS
Kenttäpappi (Sotilaspappi). Läänintileissä Iisalmella.
JOHANNES
Maanviljelijä Iisalmen Hernejärvellä.
LAURI
Rakuuna ja maanviljelijä Iisalmen Ollikkalassa. Lukkarina Tohmajärvellä v.
1679-84.
RISTO
Kotivävynä Maaningan Halolassa. Murhattiin v. 1655. Syytteeseen Halosen
veljekset.
SIMO
Iisalmen kuudennusmies. Ilomantsin lukkari vuodesta 1684. Asui Sarkkilassa.
MARGARETA
Aviopuoliso nimismies LARS MATTSSON. Perivät Ollikkalan tilan. Nimeksi tulee
Sonninen.
HELENA
Aviopuoliso maanviljelijä NIUTANEN Hernejärveltä. Tila jää Johannes-veljelle
vuonna 1662.

