
Orava Henrik Jakobinpoika 

Henrik Jakobinpoika Orava (k. 1697) – Oravalan talon omistaja, valtiopäivämies 

Oravalan talo Vihdissä on ollut saman talonpoikaisen suvun hallussa ainakin vuodesta 1543 alkaen. 

Suvun toisessa tunnetussa sukupolvessa Sigfrid Perinpoika eli Sigfridus Petri (k. 1613) oli 

kirkkoherrana Vihdissä. Tämän kirjoituksen kohdehenkilö Henrik Jakobinpoika Orava (k. 1697) 

polveutui Sigfrid Perinpojan veljestä Jakob Perinpojasta (k. 1593) ja edustaa sukuketjun kuudetta 

sukupolvea. 

 

Henrik Jakobinpoika Orava mainitaan erään rajariidan yhteydessä tarkastusmiehenä vuonna 1655 ja 

eräässä vuonna 1667 Oravalassa annetussa kuitissa hänet mainitaan nimismiehenä. Tyttärenpojan 

kastetilaisuudessa 30.1.1695 Henrik Jakobinpojan kohdalla käytetään ensimmäisen kerran lisänimeä 

Orava, jota alettiin viimeistään silloin käyttää suvun nimenä.  

 

Henrik Jakobinpoika Orava oli kaikesta päätellen arvostettu henkilö sekä talonpoikien että 

hallintoviranomaisten keskuudessa. Hänet oli määrätty Vihdin nimismieheksi vuonna 1666 ja 

valittu Vihdin seurakunnan kirkonisännäksi vuonna 1687. Lisäksi hänet valittiin talonpoikien 

edustajana Ruotsin valtakunnan säätyvaltiopäiville vuonna 1672 ja vuonna 1686, edellisellä kerralla 

Hattulan kihlakunnasta ja jälkimmäisellä kerralla Raaseporin läntisestä ja itäisestä kihlakunnasta.  

 

Henrik Jakobinpoika Oravan puoliso oli Elin Hansintytär (k. 1693), jonka vanhemmat olivat 

Raaseporin itäisen kihlakunnan vouti Hans Mattsinpoika ja Elin Henrikintytär. Henrik Jakobinpoika 

Oravan ja Elin Hansintyttären perheeseen syntyi ainakin 15 lasta, joista 6 on haudattu pienenä. 

Henrik Jakobinpoika Orava kuoli Vihdissä vuonna 1697 ja hänet on haudattu Vihdin Pyhän 

Birgitan kirkkoon, josta ovat muistona rauniot nykyisellä "Vanhankirkon niemellä".  

 

Oravalan talon asemaa silloisessa yhteiskunnassa osoittaa se, että yhtä lukuun ottamatta Henrik 

Jakobinpoika Oravan ja Elin Hansintyttären kaikki aikuisiksi eläneet tyttäret naitettiin rusthollin 

omistajien tai heidän poikiensa kanssa. Perheen vanhin poika Jakob Henrikinpoika Orava, joka 

kuoli vuonna 1708, oli Oravalan rusthollin seuraava omistaja. Hän oli vuodesta 1697 alkaen myös 

Vihdin nimismies ja kirkonisäntä. 

 

Oravalan talon myöhemmän historian ymmärtämiseksi on lopuksi aiheellista selostaa lyhyesti 

sukuketjussa tapahtuneita nimen muutoksia. Henrik Jakobinpoika Oravan ja Elin Hansintyttären 

aikuiseksi eläneistä pojista toiseksi vanhin, Nils Henrikinpoika (1669–n. 1742) oli kornetin arvoon 

ylennyt sotilas, joka otti itselleen nimen Wichtman. Seuraavassa sukupolvessa myös Oravalan talon 

omistajasuku otti sukunimen Wichtman. Vuonna 1835 talon isännäksi tuli Maria Charlotta 

Wichtmanin puoliso Israel Törnström. Suurin osa tämän sukuhaaran jäsenistä otti vuonna 1906 tai 

sen jälkeen suomalaisen nimen Hiidenheimo. 
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