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Piirteitä Jokiläänin talonpoikain
asemasta.

Maamme talonpoikaisen väes-
tön historiassa ovat ne vaiheet,
jotka kohtalo on tuonut ]okilää-
nin asujamien eteen, merkillisim-
piä. Eivät yksin sen takia, että ne
käsittävät harvinaisen pitkän, yh-
tämittaisen yhteiskunnallisen ja
taloudellisen" jakson, lähes 400

vuotta. Tuo historiallinen olotila
on samalla koskenut suurta yh-
teiskuntaluokkaa ja aluetta, joka
nyt jakaantuu neljän pitäjän kes-
ken. Nykyaika tuntee lisäksi nuo
vaiheet niin tarkkaan, ettei löy-
tyne vastaavaa esimerkkiä maas-
tamme. Tuo pitkä ajanjakso on
eletty ikäänkuin historian kasvo-
jen edessä. ]älkipolvelle on säily-
nyt runsaita asiakirjakokoelmia,
joista tutkijat voivat kuin askel
askeleelta seurata menneiden pol-
vien tekoja. Me saatamme tar-
kalleen nähdä .kunkin Jokiläänin
talon olosuhteet, viljelyksen ja
elintason vuosisadasta toiseen.
Noista asiakirjoista sukeltaa esiin
15 sukupolven isännat, heidän
omaisuutensa, heidän työnsä, hei-
dän oikeutensa ja heidän taistelun-
sa. Kohtalo on ollut laupias, kun
se on antanut niin voimakkaan va-

lon langeta sukupolvia kestäneen
merkillisen ihmiselämän jakson
ylle, jotta nykypolvi saisi oikean
kuvan ja totuuden mukaisen kä-
sityksen nurmen alle kätketyistä
esi-isistään ja siitä heimosta, joka
]okiläänin avarat ja viljavat pel-
lot on meille perinnöksi.jjittanyt.

Onko Jokiläänissä nyky jään
elävä sukukunta entisten orjien
jäJlkeläisiä.? Olivatko esi-isämme
sorrettuja, kärsiviä ja heikkoja,
joilla ei ollut mahdollisuutta it-
seään puolustaa aatelisvaltaa vas-
taan? Eikö heillä ollut tietoa lail-
lisista oikeuksistaan? Elivätkö he
kuin armosta? Tällaiset kysymyk-
set risteilevät mieleen, kun ajat-
telee entispolven elämää. On kyl-
lä yleisesti tunnettu tosiasia; ettei
meidän maassamme ole koskaan
ollut varsinaista maaorjuutta, sel-
laista talonpoikien ikuista turpee-
seen kahlehtimista kuin Europan
sivistyneimmissäkin maissa, esirn.
Saksassa ja Tanskassa, puhumat-
takaan Venäjästä, missä talonpc-
jat tavaldaan ,kuuluivat suurtilus-
ten elävään irtaimistoon. Pohjois-
maiden talonpoikaisväestön iki-
vanhalla vapaudella on historiassa



ainutlaatuinen maine. Mutta kun
tutkijat ovat etsineet muun Euro-
pan laanityslaitosten' talonpoi-
kaisväestömme elämään jälkiä
jättäneitä vaikutuksia, ovat he py-
sähtyneet Jokioistenkin oloihin ja
esittäneet kuvaavia piirteitä siitä,
mihin talonpoikaisvaestömme oli-
si meillä joutunut, jos historialli-
set olosuhteet olisivat sallineet
läänityslaitoksen rauhassa maa-
hamme pesi ytyä. Ja etsittäessä
todistuksia siitä, että kansamme
on elänyt orjuudessa, on parhaim-
pana esimerkkinä Viipurin läänin
lahjoitusmaaolojen kanssa mai-
nittu Jokioisten talonpoikain sor-
rettu asema. Yleiseen tietoisuu-
teen, jonka mekin täällä olemme
omaksuneet, on näin painunut il-
man sitovampia todistuksia käsi-
tys siitä, että monen vuosisadan
aikana ovat jokiläänin talonpojat
eläneet tavallista kovemman sor-
ron alaisena. Koettakaamme et-
siä historiasta totuutta.

Etenkin täällä Hämeessä, jossa
kiinteä maanviljelysasutus on mei-
dänkin seuduillamme 6 a 7 vuo-
sisataa vanha, oli kasvanut itse-
näinen talonpoikaisluokka, jonka
vapaata asemaa ei Ruotsin valta-
kaan voinut paljon muulla tavalla
horjuttaa kuin asettamalla ras-
kaita veroja kannettavaksi. Van-
ha kalevalainen sankarihenki, roh-
kea ja sitkeä, peräänantamaton,
oli kansan 1uon teessa säil yttän yt
vielä' paljon piirteitä senkin jal-
keen, kun se oli luopunut sota- ja
eräretkistä ja kiintynyt maahan.
Ei vielä sekään tapahtuma, jolla
Jokiläänin talonpoikain erikoinen

historiallinen vaihe alkoi, että Jo-
kioisten neljänneskunta r 562 lää-
nitettiin aikakautensa mahtavim-
malle miehelle, kuuluisalle sota-
päällikölle Klaus Kristerinpoika
Hornille, aiheuttanut talonpoikain
asemaan muuta muutosta kuin
että he siitä lähtien maksoivat
veronsa Hornin tänne lahettämal-
le voudille, eivätkä enää kruunun
yloskantorniehille. Mitään karta-
noa ei silloin. vielä perustettu.
Mutta kun Jokioisten neljännes-
kunta r600-luvun alussa, siis n.
300 vuotta sitten, läanitettiin sota-
marski Jesper Matinpoika Kruu-
sille, muuttuivat olot pian. Tosin
ei kuningas voinut nytkään lah-
joittaa talonpoikain omistusoi-
keutta tiloihinsa, vaan ainoastaan
heille säädettyjen verojen kanto-
oikeuden. Mutta uusi lääninherra
alkoi rakentaa alueelle säterikar-
ranca. Kansantarina kertoo, että
kartano aiottiin ensin rakentaa
Saarten kylään, jossa Eskolan ta-
lon rakennuksia otettiin kartanon
väliaikaiseksi talliksi. Kun hevo-
set eivät siellä kuitenkaan menes-
tyneet, joku kun yöaikana pohti
kalkilla hevosten seljät, valittiin
kartanon paikaksi Hyrsylän kylä
Jokioisten kosken rannalla. Toi-
sella rannalla oli Nivankylä.
Edellisessä kylässä oli 7 talonpoi-
kaistaloa, jälkimäisessä 3. Ojais-
ten ja Pellilän .kylienkin maita
otettiin kartanon alueeseen. So-
vinnolla eivät talonpojat tahto-
neet luopua kodistaan ja maistaan,
tietää kansan tarina edelleen ker-
toa, vaan pitivät kirveenkiri tur-
vanaan mennessään työhönsä,



Lopulta antoivat muutamat pe-
rään sillä ehdolla, että saivat
muualta maata viljelläkseen. Si-
ten - jatkaa tarina - sai yksi
talonpojista talon Kartanonkylas-
tä, toinen Vaulammilta, kolmas
Lunttilasta ja kukin näistä talois-
sa sai nimen Harvia. Erään Hon-
kola nimisen talon kahdelle p.o-
jalle annettiin myös maa-alue
muualta. Toinen sai Vanlammin
Honkolan, toinen Perttulan ky-
lästä niinikään samannimisen ta-
lon. Tyttärelle taas annettiin vil-
lahame, vyyhti lankaa ja joku
penni rahaa.

Kansantarinassa on osaksi poh-
jana tositapahtumia. Kuitenkin
tuntuu todennäköiseltä, että Kruus
heti halusi karranonsa rakentaa
jokioisten kosken varrelle, sillä
voimakasta putousta saattoi käyt-
tää mylly- ja sahateollisuuden pal-
velukseen. Historiasta tiedetään
tapauksia, että aatelisherrat ilman
muuta häätivät talonpojat pois
kotikcnnuiltaan, kun tahtoivat it-
selleen heidän mailleen kartanon
rakentaa. Kun Jesper Matinpoi-
ka teki ensimäisen verosopimuk-
sen Jokioisten talonpoikain kans-
sa jo r e r j , mutta kartano raken-
nettiin vasta 1618 vaiheilla, ovat
väli vuodet hyvinkin saattaneet
kulua kansantarinan kertomaan
talonpoikain vastarintaan. Mut-
ta joka tapauksessa tiedetään, et-
tä Jesper Matinpoika r6r8 osti
omistus- ja käyttöoikeuden Hyr-
sylän ja Nivan kylien taloihin, ja
vahvisti kihlakunnanoikeus kau-
pat 22/9 sekä 12/10 1618. Neljä
vuotta myöhemmin osti Kruus
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vielä kaksi taloa Kartanonkyläs-
täkin. Merkkinä siitä, että kau-
pat piti tehdyn hyvässä sovussa,
antoi Kruus talonpojille vielä ys-
tävyydenlahjojakin, kuten asiakir-
jat kertovat. Maansa myyneet ta-
lonpojat saivat muuttaa niihin pi-
täjillä oleviin taloihin, jotka vero-
rästeista tai muista syistä olivat
joutuneet autioiksi, mutta näin
entisistä itsenäisistä talonpojista
tuli vuokraajia, lampuoteja. Joka
tapauksessa pitää eräs historioit-
sija Jesper Matinpojan menettelyä
kartanoa perustaessaan tunnus-
tuksen arvoisena.

Kartanon perustaminen toi alun
kaikelle sille pahalle, joka lääniä
sen jälkeen kohtasi. Kartano tar-
vitsi työveimaa ja siksi oli talon-
pojille määrättävä päivatöitä.
Kun Kruus 1613 teki alueen 134
talonpojan kanssa sopimuksen
maksettavista veroista, suostuivat
talonpojat m.m. tekemään vuosit-
tain päivätöitä sitä vastaan, että
heidät luvattiin vapauttaa eräistä
ylimääräisistä veroista, sotaväen-
otosta ja kyyditysvelvollisuudesta.
J esper Kruus saattoi nämä vapau-
tukset päivätöitä vastaan myön-
tää, koska niiden nautinto-oikeus
kuului hänelle. Kun sittemmin
valtiopäivät maarasivat uusia
ylimääräisiä veroja kalikille valta-
kunnan talonpojille, syntyi siitä
Jokiläänin talonpoikain keskuu-
dessa tyytymättömyyttä. He pi-
tivät sitkeasni kiinni Kruusin kans-
sa 16 r 3 tekernastaan säädöksestä,
jota he katsoivat oikeuksiensa pe-
ruskirjaksi. Siinä heidät oli va-
pautettu ylimääräisistä veroista.
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Ku~ ]esper Kruus oli r622 kuol-
lut, alkoivat talonpojat heti osoit-
taa vastahakoisuuttaan verovel-
vollisuuden suorittamista vastaan.
Asia jätettiin kihlakunnanoikeu-
den ratkaistavaksi r625. . Tämä
oli ensimäinen riitajuttu ja alku-
na pitkälliseen käräjänkäyntien ja
valitusten sarjaan, jota - välis-
tä kyllä muutaman kymmenen
vuoden väliajan jälkeen - jatkui
satoja vuosia meidän päiviimme
asti. Silloin tällöin ne puhkesi-
vat esiin tavallista voimakkaam-
pina. r öoo-luvun puolimaissa sai-
vat ne esim. niin vakavan luon-
teen, että lääni tyksen silloisen
omistajan, Katariina Oxenstiernan
isan, kuuluisan valtiokanslerin
täytyi antaa r651 talonpojille
suomenkielinen julistus, jossa
kehoi tettiin tottelevaisuuteen, ja
kanslerin pojan ] ohan Oxenstier-
nan oli matkustetta va jokioi-
sille, jossa hänkin antoi suomenkie-
lisen julistuksen talonpojille. Ta-
lonpojat tekivätkiri sopimuksen,
jossa päivätöiden luvuksi hyväk-
sytriin 24 vuodessa. Arvellaan,
että jo ] esper Matinpoika Kruusin
aikana olisi päivätöiden lukumää-
rä ollut sama. Se ei ollut kaik-
kein raskainta, sillä m.m. Elimäel-
lä oli vastaava päivätyövelvolli-
suus 52. Mutta senkin jälkeen
]okiläänin talonpojat olivat lujia.
Ei auttanut maaherran puuttumi-
nen asiaan eikä Katariina rouvan
vetoomus kihlakunnan oikeuteen.
Kun verojen ulosotto piti talon-
poikain luona toimeenpan taman,
»liittyivät nämä kaikella mielettö-
myydellä yhteen ja asettuivat vas-

tarintaan», kerrotaan maaherralle
jätetyssä selostuksessa. jos talon-
pojat joksikin aikaa rauhoittuivat,
aloittivat he pian jälleen yrityk-
sensä. Ne hankkivat Helsingin
maakonttorista laskelmia verois-
taan ja Tukholmasta todistuksia
oikeuksistaan. Maaherra toimeen-
pani tutkimuksia ja voudit esitti-
vät valituksia m.m. siitä, etteivät
talonpojat tehneet ajoissa päivä-
töitä kartanoon, vaan vasta sit-
ten, kun olivat suorittaneet ensin
omat työnsä. Kuinka hyvin Joki-
läänin talonpojat pitivät puoliaan,
osoittaa parhaiten se tosiasia, jos-
ta eräs tutkija huomauttaa, että
yleensä koko valtakunnassa vero-
päivätöiden lukumäärä kohosi
valtiopäivien päätöksellä v:lta
r652, mutta Jokioisilla se pysyi
en tiselläan. Vastoin voimassa ole-
vaa lakia jäi siis Joldäänissä päi-
vätöiden lukumäärä edelleen
24 :ksi. '

Seuraava suuri riitakausi alkoi
r700-luvun puolimaissa kartanon
jouduttua kapteeni Reinhold ]ä-
gerhornin omistukseen. Kapteeni
muutti itse Jokioisille ja otti hal-
li tusohjakset lujiin käsiinsä. Hän
syytti talonpoikia siitä/että nämä
olivat tunkeutuneet nauttimaan
kartanon maita, ja 50 talonpoikaa
puolestaan nosti jutun kapteenia
vastaan syyttäen tämän vaatineen
hei.ltä lisää päivätöitä sen perus-
tuksella, että hän katsoi heidän
talojaan puhtaiksi rälssitaloiksi.

. Seuraavan omistajan, laamanni
Reuterholrnin åikana riita jatkui,
kunnes kuninkaallinen tuomio
v:lta r782 julisti riidanalaiset talot



n.s, sukuoikeusrälsseiksi, joihin ta-
[onpojilla oli vain perinnöllinen
hallinta-, muttei omistusoikeutta.

Käytännössä seurasi sukuoike-
usralssi-kasitteen omaksumisesta
m.m. se kohtuuttornuus, et-
tä ei tunnustettu kyseelli-
sille talonpojille omistus-
eikä nautin ta-oikeutta kylä-
kuntien takamaihin, vaan kaikki
oikeus uudisviljelyksiin kuului
kartanolle. Siitä asiasta oli jo ai-
kaisemminkin riidelty. Kun ai-
kain kuluessa olivat talonpojat,
etenkin Palikkalan ja Levän ky-
lissä, raivanneet takamailleen niit-
tyjä ja peltoja, polttaneet ja ai-
danneet kaskia, jopa perustaneet
torppiakin, pitivät he niitä orni-
naan. Riidat niistä johtivat toisi-
naan väkivaltaisuuksiin. Kun
esim. kartanon puolesta oli koottu
heiniä latoori tällaiselta takanii-
ty.1tä Palikkalan kylän alueella,
ottivat kyläläiset ne sieltä väki-
valloin ja saivat oikeudessa vasta-
ta teostaan. Mutta itsepintaisesti
pitivät palikkalalaiset kiinni luon-
nolliselta tuntuvasta oikeudestaan.
He kaatoivat kylänsä takamailla
kaskia ja aitasivat peltoja 1720-

luvulla ja viljelivät niitä rauhassa
pari vuosikymmentä. Jägerhorn
haastoi heidät oikeuteen, joka tuo-
mitsikin heidät kunkin 5 talarin
sakkoon ja laihon menetetyksi.
Mutta palikkalalaiset eivät vielä-
kään hellittäneet, vaan jatkoivat
poistuomittujen peltojen-käyttöä,
kunnes taas viiden vuoden peräs-
tä saivat sakkoa. Vihdoin teki
kapteeni j agerhom talonpoikien
kanssa jonkinlaisen sopimuksen
torppien perustamisesta.
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Mutta lopullista sovintoa ei
saavutettu. Kenraali Wi1.lebrandin
aikana r Soo-luvun alussa puhkesi
jälleen riitaisuuksia m.m, ulkopals-
tojen omistamisesta. V:n 1782

tuomio saattoi kuitenkin talonpo-
jat niin heikkoon asemaan, että
W. täydellisesti hallitsi tilanteen
ja talonpojat peräytyivät ensim-
mäisen ,kerran nöyryydellä, joka
oli aivan uutta jokilaariin itsenai-
syys taistelussa. Myöhemmistä Jo-
kiläänin itsenäisyystaistelun vai-
heista mainitsen ainoastaan Tam-
melan kirkkoherran, - tri Granfel-
tin aloitteen valtiopäivillä 1872.

Siinä hän ~oetti kiinnittää sääty-
jen huomiota J okiläänin sukuoi-
keustilallisten epaoikeudenmukai-
seen asemaan. Hän piti etenkin
sitä huutavana epäkohtana, ettei
noilla tilaldisilla ollut oikeutta ky-
lien ulkopalstojen käyttöön. - Kun
se kuitenkin perustui laintulkin-
taan Jokioisten sukuoikeustilojen
kameraalisesta luonteesta, ei ulko-
palstojen käyttöoikeuden epäämis-
ta jaloilta voitu silti pitää suora-
naisena laittomuutena. Luultavasti
vedottiin juuri samaan laintulkin-
taan, kun tällä vuosisadalla kar-
tano hakkautti useimpien sukuoi-
keustilallisten metsät.

Jottei kuitenkaan takerruttaisi
liiallisiin riistosyytoksiin. on muis-
tettava, että Jokioisten sukuoi-
keustiloja, jotka loppuun asti kes-
tivät oikeustaistelun, oli enää vain
alku neljattakymmentä. Kolmen-
sadan vuoden aikana oli n. 100 al-
ku jaan itsenäistä taloa tavalla tai
toisella, ,mutta nähtävästi laillises-
ti, menettänyt oikeutensa ja niiden



entiset omistajat tyytyneet kohta-
loonsa. 1750-luvulta lähtien otti
osaa itsenäisyystaisteluun enää
vain vajaa 40 % ]okiläänin talon-
pojista. Alkujaan itsenäisistä ti-
loista joutui jo ] esper Kruusin ai-
kana kartanolle oston kautta II
taloa. Aikain kuluessa siirtyi lu-
kuisasti itsenäisiä taloja kartanon
omistukseen siten, että kun talon-
pojat etenkin ahtaina aikoina ei-
vät kyenneet maksamaan vero-
jaan, ja rästit nousivat suuriin
summiin (Perttulan Honkolankin
esim. ison vihan aikana lähes 900
talariin), tulivat talot lopulta '-oi-
keuden päätöksen kautta karta-
nolle tuomituksi. Jo vuosina
1663-68 sai kartano täten kym-
menkunta taloa, mutta varsinkin
raskaina ison vihan aikoina 1700-
luvun alkupuoliskolla j-outui niitä
kartanolle kymmenittäin, esim.
1725 yhdessä huudossa 10. V.
1729 oli jo toinen puoli läänin ti-
loista rälssitiloja, joita entiset ta-
lolliset tai vieraat lampuoteina
vilielivät. Vielä 1740-luvullakin
jätettiin taloja autioiksi. Etteivät
tuomionhaut suinkaan olleet liian
äkillisiä ja rastien jättämisellä tar-
koituksena saada talonpojat lam-
puodin asemaan, osoittaa mielestä-
ni se, että ainakin muutamat kar-
tanonomistajat antoivat huomat-
tavia verorästejä anteeksi. Mai-
nitsen muutaman esimerkin. V:sta
1633 vuoteen 1646 olivat läänin
talonpojat jättäneet rastiin pyö-
rein luvuin: 1,416 tynnyria rukii-
ta, 687 tynnyriä kauroja, 140 lei-
vis~ää voita, 24 leiviskää lihaa,
14 leiviskää humaloita ja 1-5 leh-

maa. Tästä antoi r-ouva Katarii-
na Oxenstierna, sama henkilö, jo-
ta talonpojat muutama vuosi jäl-
keenpäin niin pahoin pelottivat,_
suunnilleen puolet anteeksi.

Talonpoikain joukossa oli luon-
nollisesti huolimattomia ja laisko-
javiljelijöitä, jotka omasta syys-
tään hävisivät talostaan. Niinpä
todistavat lautamiehet 1724 oi-
keudessa, että eräs Kartanonkylän
talonpoika oli laiskuutensa takia
paästänyt talonsa häviöön, käyt-
tänyt esim. polttopuiksi ovia ja
mallasparven, myynyt kaksi huo-
netta j.n.e., jonka takia hänet sa-
nottiin irti talostaan.

Jokiläänin lukuisten torppien
oikeudellista asemaa vastaan voi-
daan vielä vähemmän tehdä muis-
tutuksia. Torpparilaitos onkin
myöhempi yhteiskunnaldinen ta-
lousmuoto. IlOo-luvun puolimais-
sa oli kartanolla vasta 4 torppaa,
mutta siitä lähtien alkoi niiden
luku nopeasti kohota. Yhtenä
syynä siihen oli sekin, että kautta
maan rupesivat talolliset tähän ai-
kaan korvaamaan veropäivavel->
vollisuutensa rahassa ja tilalle tar-
vittiin torpparien taksvärkkipäi-
viä. Kylien takamaille syntyi] 0-

kilaänissäkin uusia torppia. Eten-
kin laamanni Reuterholm edisti

. monin keinoin torppien lisäämistä
I 77o-luvulla. Torpparit eivät
oloistaan juuri tehneet sellaisia va-
li tuksia, etta niistä olisi aikakir-
joihin suuria todistuksia jäänyt.
Heillä ,ei ollut niitä mahdollisuuk-
siakaan kuin talollisilla pitää puo-
liaan. Verorasitus kohdistui nii-
hin epätasaisesti rii ppuen torpan



maista ja ennen kaikkea viljelijäs-
tä. Päivätöitä suorittamattoman
torpan keskimääräinen vero näyt-
tää Reuterholmin aikana olleen:
tynnyri rukiita, leiviskä voita ja
pari naulaa pellavia tai muuta
sellaista. Tiedetään vielä viime
vuosisadalta hyvinvoivan torpan-
isännän kerskuneen, etteivät her-
rat osanneet niin paljon veroa li-
sätä kuin hyvä torppa kykeni
maksamaan. Luonnollisesti oli
toisenlaisiakin tapauksia. Mutta
yleensä ovat historioitsijat panneet
merkille, että kartanoitten torppa-
reilla oli ylimalkaan katsoen pal-
jon turvallisemmat ja paremmat
olot kuin talonpoikaistalojen torp-
pareilla. - Torpparilaitos oli ai-
kansa luonnollinen talous muoto ja
vasta meidän aikanamme siihen
liittyi pahoja epäkohtia. Ypäjän
suuret torpparihäädöt 1866 toivat
sen näilläkin main ensi kerran sel-
västi ilmi.

On vaikeata ilman erikoistutki-
muksia saada selville, missä mää-
rin Jokioisten kartanon omistajat
hyötyivät alueestaan ja saattoivat
siis käyttää hyväkseen alustalais-
tensa työtä ja vaivannäköä. Pin-
tapuolisesti tarkastaen asiakirjoja
saa kuitenkin sen käsityksen, ettei
lääni yleensä rikkauksia omista-
jilleen .kerännyt. V. 1620 maksoi
koko lääni veroa pyörein luvuin:
rukiita 558 tynnyriä, kauroja 157

. tynnyriä, voita 250 leiviskaa, li-
haa yoIeiviskaä, teurasnautoja 10
ja lampaita 21 sekä jonkun verran
humaloita, heiniä ja villoja. 60
vuotta myöhemmin oli veromäärä
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jotenkin entisellaän paitsi että li-
sää oli tullut n. 300 tukkia. Joku
vuosi myöhemmin laskettiin vero-
jen raha-arvoksi 1660 talaria, siis
jotenkin yhtä monta kultarnark-
.ba. Mutta rästejä jäi paljon ja
kartanolla oli itsellä myös huo-
mattavia rasituksia, rn.m, oli sen
ylläpidettävä koko ruodullinen
sotaväkeä. Jo Anna Maria Kruu-
sin, vaikka olikin rikasta sukua,
täytyi kartanoa vastaan lainata
valtiopankilta. Samoin Lewen-
hauptit ja Hornit tekivät velkaa,
ja kapteeni j agerhornin oli otetta-
va Ruotsin valtiopankilta niin
suuri laina, että kartano lopulta
joutui kokonaan pankin haltuun
Jägerhorn oli kartanosta kaikkine
alueineen I700-luvun puolimaissa
maksanut J2 5,000 kuparitalaria eli
rahasumman, joka nykyisin muu-
ten vastaisi suunnilleen 100,000
rnk., ellei lähes 200 vuotta sitten
rahan ostoarvo olisi ollut paljon
korkeampi. Samaan. aikaan las-
kettiin kartanon tuottavan keski-
maann 5 % pääoman arvosta.
Kartanon oma karjakanta ei .vie-
lä I71o-:1uvulla ollut varsin huo-,
ma tta va: 3 1 lehmää, 23 härkää, 6
hevosta, 2 sormia, 22 päätä nuorta
karjaa ja J2 lammasta. Parhaiten
näyttää kartanolle tuottaneen tu-
loja saha ja mylly, puhumattakaan
Willebrandin aikana perustetuista
muista tehdaslaitoksista. Maaher-
ra Willebr,and kyllä osasi saada
tuloja alueestaan, mutta hän
myös~in uhrasi siihen satumaisia
summia.

Kun tarkastelee kuluneiden
vuosisatojen takaisia )okiläänin
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talonpoikaistalojen perukirjoja.
saa sen käsityksen, että talot oli-
vat kutakuinkin hyvinvoipaisia.
r zoo-luvun puolimaissa oli kah-
den talon arvo yli 2000 talaria ja
4I talon yli 1000 talaria. Leh-
mien keski määrä taloa kohti oli
suunnilleen 8, mutta olipa I7 ta-
lolla lehmiä IO tai sitä enemmän
eikä yhdelläkään 85 rälssitalon
joukossa alle viiden. Keskimää-
räinen kylvö oli 4-5 tynnyriä.'
Vertailun vuoksi sopii mainita, et-
tei Tammelan emäpitäjän puolella
ollut vastaavana aikana talojen
keskimääräinen varallisuus yhtä
korkea.

Vähäksi ei ole myöskään arvioi-
tava sitä suojaa, jonka kartano an-
toi alustalaisilleen, samoin kuin
kaikellainen muu tuki. Kun kylien
talonpojat vielä r eoo-luvulla rii-
telivät naapuripitäjien kyläläisten
kanssa rajaseuduilla olevista nii-
tyistä ja muista takamaista, avusti
kartanon vouti aina oikeudessa ja
muissa toimituksissa alustalaisia ;
kartanon oma etu oli myös ky-
seessä. Hyrsynsuosta kävivät jo-
kioislaiset kärä jiä somerolaisten
kanssa, Palikkalan kyläläiset Lep-
päarosta Lahden kartanonherran
kanssa, rehtijärveläiset matkulais-
ten kanssa Koirannan niityistä yli
sata vuotta, kunnes sen lopulta
menettivät, mutta J aukkarinmaan
voitti kartano Korven kylän ta-
lonpojilta Huhdin kylalaisjlle.
Usein näissä rajariidoissa kävi
niin, että riennettiin kilpaa niittä-
mään heinät, ja oikeus tai maahe-
ra pakoirti ne sitten palauttamaan
vasta puolelle.

Kartano suojeli al ustalaisiaan
myös vieraitten esittämiä verovaa-
timuksia vastaan. Niinpä sen ta-
holta koetettiin hakea Jokiläänin
asukkaille vapautusta rakennus-
velvollisuudesta, kun Tammelan
kirkkoa r z So-luvulla laajennet-
tiin,· samoin Papinsillan rakenta-
misesta. - Alustalaisten aineelli-
nen hyvinvointi riaytti olevan kar-
tanon etujen mukaista. Laamanni
Reuterholm koetti edistää asunto-
tas-oa ja totuttaa torpparit jättä-
mään savupirttinsä, jopa opetti
hän maalaisväestölle puutarhan-
hoitoakin, mikä sen aikaisissa
oloissa oli harvinaista. Wille-
brandin aikana annettiin alustalai-
sille runsaasti viljalainoja, jopa
lainattiin rahaakin. Willebrand
toimitti alustalaisilleen kaupun-
gista myös kaikellaisia kauppata-
varoita, esim, kahvia ja tupakkaa
- luonnollisesti omaksi hyödyk-
seen, eikä niistä siunausta talon-
poikaisväestölle koitunut, Mutta
tosihyötyä tuotti ennen pitkää se,
että Willebrand hankki talonpojil-
le perunoita ja sai heidät.siten vil-
jelemään tuota tärkeätä hyötykas-
via jo paljon aikaisemmin kuin
muualla näillä main. Kuusi vuo-
sikymmentä I700-luvulla pidettiin
kartanon luona markkinoita ja se
säästi jokioislaisilta monta Turku-
matkaa. Kartanon tiilitehtaasta
ja sahasta oli myös määrätty hyö-
tynsä läänin asukkaille.

Kaikesta huolimatta eivät alus-
talaiset voineet suhtautua' karta-
noon hyvillä mielin. Alituiset rii-
dat veroista ja alkoniityistä y.m.
hankaukset olivat kaivanneet poh-



jan sovinnollisuuden alta. Ison
vihan aikuiset tapahtumat Jokioi-
sissa antavat välähdyksen siitä vi-
hamielisestä suhteesta, millä lää-
nin alustalaiset katselivat karta-
noa. Täällä oli jo I700-luvun
alussa paljon rakennuksia, esim,
päärakennus, jossa oli 10 huonet-
ta, toisessa asuinrakennuksessa 7
huonetta, aittoja, karjarakennuk-
sia, saha, paja, mylly, jopa 30
kyynärää korkea torni varuska-
mareineen j.n.e. Rakennukset oli-
vat maalatut punaiseksi, mikä ei
siihen aikaan vielä ollut lainkaan
yleistä. Kartanon inspehtoori
Sveidell pakeni kartanosta Ruot-
siin venäläisten tieltä I7I 3. Ve-
näläiset veivät seuraavana vuonna
karta-nosta kaiken karjan ja viljan,
sahasta lautatavaran ja rautaosat,
polttivat sahan ja pajan sekä mui-
takin rakennuksia, mutta jättivät
suurimman osan niistä pystyyn.
Kun kartano oli jäänyt hoitamat-
ta ja vahtirnatta, kävivät talonpo-
jat ympäri Jokilääniä hävitystyö-
hön. Oikeuden pöykirjoissa mai-
nitaan ainakin parikymmentä
henkilöitä, jotka repivät raken-
nuksista irti ovia ja ikkunoita, vä-
likatto- ja permantolautoja, jopa
seinähirsiäkin ja tiiliä ja veivät ne
omiin tarpeisiinsa tai myös käytti-
vät hirsiä polttopuuksi myllymat-
kallaan. Huoneisiin jätetyt huo-
nekalut menivät saman tien. Tor-
ni oli kaadettu maahan, mutta ei
saatu selville, kuka sen oli tehnyt.
Rakennuksista oli sorrettu katot
alas ja muutamia pienempiä ra-
kennuksia olivat kyläläiset kuljet-
taneet kokonaan pois ja rakenta-

1 1

neet niistä itselleen myllyn tai
käyttäneet omiin- tarkoituksiinsa.
Kartanon maillekiri olivat kylä-
läiset kaataneet kaskensa.

Tällainen lyhytkin läpileikkaus
jokilaanin vaiheista ja tutustumi-
nen talonpoikasväestön oloihin ja
esiintymiseen edes pääpiirteittäin
saattaa meidät kyllä vakuutetuiksi
siitä perihämäläisestä sitkeydestä,
jolla lääniläiset taistelivat oikeuk-
siensa puolesta ja joka saattoi toi-
sinaan muuttua suorastaan itse-
päisyydeksi. Sellaisella luonteella
ei olisi koskaan maaorjiksi alistut-
tuo Varhaisempina aikoina, kun
itseriaistcn talonpoikain joukko
vielä oli suurempi, esiintyivät he
hyvin yksimielisesti ja rohkeasti,
mistään uhkauksista välittämättä.
Heidän keskuudestaan kohosi tai-
tavia johtajia, sellaisia kuin Matti
Yrjönpoika Kiipulta, joka kävi
Tukholmassa kuninkaankiri luo-
na. Kartanonomistajain täytyi
kohdella suurella kunnioituksella
sellaisia vastustajia. Siihen käsi-
tykseen saattaa helposti tulla, että
Reuterholminkin sovinnonteko sa-
notun Matti Y rjönpojari kanssa
oli todellinen; Reuterholrri'han an-
toi Matille Riidanlopun muisto
nimisen uudistilan. Kun kaikissa
talonpojille annetuissa julistuksissa
Oxenstiernari ajoista lähtien puhu-_
taan sovinnollisessa hengessä ja ke-
hoitetaan yhteisymmärrykseen,
täytyy sen osoittaa, että kartanon-
omistajat eivät väheksyneet talon-
poikain voimaa. Vasta kun suku-
oikeustilallisten y hteisrin tama
Willebrandin aikana hajosi, saat-
toi tuo muutenkin käskevä ken-
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raali ja maaherra käyttää uhkaa-
vaa kieltä talonpoikia vastaan ja
näistä suuri osa nöyrtyi. Se ei
kyllä ollut ihme, sillä lähes 200-

vuotisen oikeustaistelun aikana
olivat sukuoikeustilalliset nähneet
joukkonsa yhä harvenevan ja hei-
dän asiansa häviävän.

Kun kuitenkaan ei voida osoit-
taa, että kartano olisi läänin maa-
laisväestöä pitänyt aikakauttansa
tavallisuutta suuremmassa rasituk-
sessa, orjuudesta puhumattakaan,
kun lisäksi olemme havainneet, et-
tä alustalaiset menestyivät tiloil-
laan niin hyvin kuin yleensä
muuallakin, mutta siitä huolimatta
heidän mielissään kyti ali tuinen
vastahakoisuus kartanoa kohtaan,
'ei kaikessa tässä voi nähdä muuta

kuin sellaisen sielullisenilmiön,
joka on ominaista hämäläiselle ro-
dulle, jonka on vaikea tottua
toisten käskettäväksi. Siitä esi-
isiemme lujasta luonteenominai-
suudesta, heidän' sitkeydestään,
vapaudenrakkaudestaan, mutta
myös rohkeudestaan, jossa ei ole
orjanmieltä - siitä saa nykypol-
vi kiittää, että kohtalo kerran pal-
kitsi päämaaliin pyrkimisen vai-
vat ja antoi vapauden Jokiläänin
viljelijöille. Toivokaarnme, että
tietoisuus siitä, että esi-isämme
ovat uljaasti kantaneet rasituksen-
sa, sitkeästi pitäneet puoliansa,
eivätkä ole orjanmieltä ornaksu-
neet, antaa voimaa nykypolvenkin
monasti raskaaseen elämäntaiste-
luun.

E. Aaltonen.



sitä saatettiin tarvittaessa käyttää
ympäri vuoden. Asiakirjoista käy
ilmi, että tähän aikaan sahamyl-
lyssä sahattiin, paitsi kotitarpeiksi
tarvittavia lautoja, myös myytä-
väksi 800 tolttia seitsemän kyy-
närän pituisia lautoja. 800 toltin
valmistamiseen oli laskettu
tarvittavan korkeintaan r600 koh-
talaisen paksua, seitsemän kyynä-
rän pituista sahatukkia. Sahaus-
määräkiri jo.osoittaa, ettei saha ol-
lut käynnissä koko vuotta. On
arvioitu, että sahattavasta tukki-
määrästä saatettiin vain 400 saha-
tukkia ottaa kartanon ja siihen
kuuluvien 85 talon metsästä, JQS
tahdottiin metsistä jatkuvasti saa-
da raaka-ainetta sahateollisuudel-
le. LQPut oli ostettava.

Vuodelta r752 on säilynyt las-
kelma jokioisten sahamyllyn kan-
nattavaisuudesta. Rahamäärät
ovat taalaria ja äyriä hopeassa.

Sahateollisuudesta Jokiläänissä.
Aikaisempina aikoina, jolloin

sähkö ja höyry olivat vielä tunte-
mattomia, keskittyi teollisuus etu-
päässä vesistöjen varsille ja eten-
kin juuri koskien partaille. Vesi-
hän on vanhin kulkutie ja vanhin
voiman antaja. Niinpä jokilaä-
nin läpi virtaavassa Loimijoessa
olevan jokioisten kosken VQi-
maa on jo. hyvin kauan käytetty
sahateollisuuden palvelukseen.

Aivan tarkkaa tietoa siitä, mil-
loin ensimmäinen saha kosken ran-
nalle rakennettiin, e-i ole säilyn yt
jälkimaailmalle. Ensimäisen ~er-
ran mainitaan sahamylly asiapa-
pereissa vuodelta r7 52. Silloin
antoi jokioisten kartanon omistaja
inventcida omaisuutensa suurem-
man lainan hakemista varten ja
tässä omaisuusluettelossa puhutaan
myös sahamyllystä. Se oli raken-
nettu Jokioisten kosken rannalle
ja oli varustettu kymmenellä te-
rällä ja oli kaikin puolin hyvässä
kunnossa. Koskessa oleva pato ja
ruuhi olivat juuri näihin aikoihin
korjatut ja pärannetut ja siten VGi-
tiin vesi käyttää hyväksi tarkem-
min ja sahaa käyttää ympäri VUG-
den. Tämä ei tietenkään tarkoita
sitä, että sahamylly olisi ollut
käynnissä koko vuoden, vaan että

Tuloja:

600 tolttia puhtaita lau-
toja myytäväksi a
4:- .

200 tahtia hylkylauto-
ja myytäväksi a 2:r6
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Menoja:

1200 saha tukkia ostet-
tava a IO 2/3 äyriä

Sahan korjaus ja kun-
nossapito .

Sahurin palkka ja ela-
tys, torppaa lukuun-
ottamatta .

800 toltin ajopalkka
vientisatamaan ja
rahti Tukholmaan a
1: 12 .

Yleinen suostuntavero
Jäännös .. .

60:-

1,100: -
20:-

1,120: I6
2,900: :.-

Laskelman mukaan olisi saha-
teollisuuden voitto ollut noin 40
%, siis .huomatravan korkea. Mut-
ta lähemmin laskelmaa tar kastet-
taessa huomataan, että tuloiksi on
otettu 800 toltin hinta, mikä vas-
taisi 1600 tukkia ja menoiksi vain
1200 tukin hinta. Ilmeisesti on jo
näihin aikoihin ollut kartanon-
omistajan ja talonpoikien välillä
sopimus, että talonpojat vuosit-
tain tuovat kartanon sahalle yh-
teensä 400 tukkia. Tämä velvol-
lisuus on nähtävästi johtunut sii-
tä, että kartanonomistaja huoma-
tessaan sahaliikkeen kanna tta vai-
suuden on talonpojilta vastaavasti
lieventänyt joitakin muita rasi-
tuksia. Laskelmaari 'Otetut sahan
korjaus ja kunnossapitokustan-
nukset tuntuvat suhteettoman
korkeilta. Ehkä tämä johtui siitä,
että saha, pato- ja ruuhi olivat sik-
si heikosti rakennetut, että ne täy-
tyi aina muutaman vuoden kulut-
tua rakentaa kokonaan uudelleen.

Lähin vientisatama oli Halikossa,
jonne oli matkaa 6 penikulmaa.
Laskien kuorrnaan menevän I 1/2
tolttia lautoja, arvioitiin ajopalk-
ka Jokioisista Halikkoon yhdeksi
taalariksi hopearahaa toltilta.
Tukholma oli varmin ja samalla
myös edullisin sahatavaran myyn-
tipaikka. Säätyjen suostuntavero-
asetuksen 4 päivältä kesäkuuta
1752 mukaan oli sahamyllyn mak-
settava yleisenä suostuntaverona
kuninkaalliselle ma jesteetille ja
kruunulle vuosittain 20 taalaria
hopeassa.

I700-luvun jälkipuoliskolla oli
sahateollisuus valtion taholta tar-
koin rajoitettu. Niin' kauan kuin
metsiä oli yltäkyllin asutukseen
verrattuna, ei metsällä ollut sanot-
tavaa arvoa, vaan maanomistajat
käyttivät metsäänsä miten halu~i-
vat. Eipä edes kaskeamiseen, joka
kulutti metsiä suunnattomasti,
kiinnitetty huomiota. Vasta sit-
ten kuin teollisuus alkoi saada en-
tistä enemmän jalansijaa maas-
samme, alettiin antaa metsillekiri
enemmän arvoa. Mietittiin kei-
noja, millä tavalla tätä kansallis-
omaisuuttamme olisi suojeltava
yksilöiden mieli valtaa vastaan.
Kuten tavallista, mentiin nytkin
toisesta äärimmäisyydestä toiseen.
Maaherroille annettiin ankarat
määräykset ja ohjeet valvoa saha-
myllyjen perustamista. Eräässä-
kin ohjeessa sanotaan: »Näisä tut-
kistelemuxisa pitä myös selvästi
ulosmerkittamän, kutka Saha-ver-
kit ovat yksbladiset eli usiambain
bladein kansa, nau ttiaan huonen-
tarpexi eli myytäväxi, ja myös,



jos heiUä on määrätön sahamisen-
vapaus, eli myös ovat vuotisen
Sahatucki-lukuun omasta varasta
eli Osto-hirsistä verotetut, ynnä
laadun kansa niistä tiluxista, joi-
denga päälle ne istutetut ovat».
Penikulmittain ja tynnyrinalottain
oli ensin määrättävä se alue, josta
rakennettavan sahan tukki tarve

.oli tyydytettävä, SahaLle pidätet-
tävän alueen maaperä 01i tarkoin
tutkittava ja eri paikoin piti kaa-
taa puita syiden eli lustojen las-
kemista varten, jotta saataisiin sel-
vyys, kuinka pitkän kasvuajan
puu tarvitsi kypsyäkseen, s.o, mil-
loin sen latva alkoi kuivua, sa-
moin 'Oli laskettava, kuinka paljon
puita kasvoi tynnyrinalalla, erik-
seen aarniopuut. mastopuut. ja
mastoriu'ut, Näiden tietojen no-
jalla oli sitten määrättävä, kuinka
monta puuta saatettiin vuosittain
alueelta kaataa vähentämättä
puumäärää ja vastaisen hakkuun
mahdol.lisuutta. Tällä ta voin
määrättiin kullekin sahamyllylle
oma tarkoin rajoitettu tukkieri-
hankinta-alueensa, joten minkään-
lainen kilpailu eri sahamyllyjen
välillä ei voinut tulla kysymyk-
seenkään.

Jokioisten sahamyllyn osalle
määrättiin seuraavat Tammelan
pitäjän kylät:

Kylä.

Kuusto ja Lunttila 3
Kallio 1

7
1

15

Kojo 2 300

Susi kas 2 200

Torajärvi 1 180

Pikonkorpi 1 120

Teuro 5 100

Hykkilä 1 2 40
Lunkaa 3 2 20

Porras ja Ojainen 8 6 150
Liesjärvi 1 400

28 18 1,635

25

100

Kun sahateollisuus yhä enem-
mänedistyi ja yhä enemmän sa-
hoja perustettiin, tahtoi valtiokiri
ansaita niin paljon kuin mahdol-
lista lisäämällä veroja. Niin pä
Jokioisten sahamyllyliekin mää-
rättiin vuonna 1760 veroa 80 ho-
peataalaria 1400 toltin vuotuisesta
sahausmäärästä myytäväksi. Sa-
hausmäärä oli 10 vuoden aikana
noussut miltei kaksinkertaiseksi.
Tämän veron maksaminen aiheut-
ti sittemmin riitoja kartanonomis-
tajan ja viranomaisten välillä. Jo
vuosina 16 I 7 ja 1723 oli aatelistol-
le myönnetty oikeus ilman erikois-
ta lupaa rakentaa kotitarvesahoja
rälssimaalle, kun sensijaan rah-
vaan oli pakko valmistaa lautoja
veistämällä ja käsin sahaamalla.
Tämä siitä huolimatta, että sahas-
sa arvioitiin saatavan kolminker-
taisesti se määrä lautoja, kuin mi-
tä veistämällä saatiin. Nähtäväs-
ti edellämainitut aatelisten privi-
legiot olivat asetuksessa hyvin
vaillinaisesti seli tetyt, koska karta-
nonomistaja monena vuonna va-
paehtoisesti suoritti valtiolle me-
nevän veron sahamyllystään. Vas-
ta v. 1784 karnarikollegion pää-
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töksellä vapautettiin Jokioisten
sahamylly veron maksamisesta.

Vuonna 1782 oli sahamylly
taas korjattu ja laajennettu. Siinä
oli nyt kaksi raamia ja kussakin
10 terää. Tuotanto oli silti enti-
sestään pienentynyt. Ehkä Jo-
kioistenkin sahamyllyyn oli jolla-
kin tavalla sovellutettu se kunin-
kaallinen määräys, mikä metsien
loppumisen pelossa määräsi saho-
jen käyntiajan vain syksyksi ja
kevääksi, yhteensä noin kolmeksi
kuukaudeksi vuosittain.

Kymmenen vuotta myöhemmin
oli sahamylly taas rakennettu uu-
delleen. Saharakennus oli nyt
28 1/2 kyynärää pitkä ja 14 r/2
leveä ja raamit olivat hienotetai-
set.

Vuonna 1813 tehty laskelma sa-
han tuloista ja menoista:

T u l 0 t: Ruplaa

102 tolttia täysipuhtaita
lankkuja 3" paksuja, 7
kyynär. pitkiä a -: 75

30 tolttia puolipuhtaita
samanlaisia a -: 37,5

244 tolttia hylky tavaraa
\a -: 20 .

79 tolttia täysipuhtaita
lankkuja a -: 50 ....

82 tolttia samallaista hyl-
kyta varaa a -: 20 ...

261 tolttia lautoja a -30
81 tolttia puolipuhtaita

samanlaisia a -: 25 ..
1700 tolttia sekalaista

hylky tavaraa a -: 20

16:40
91: 35

20:25

Yhteensä hopearuplaa 644: °5

Meno t: Ruplaa

Annettu Kartanon tarpeeksi:
50 tolttia lankkuja

a -: 75 37: 50
700 tolttia sekalaista hyl-

kytavaraa a -: 20 .. 14~:-
700 sahatukin arvo

a -: 08 56:-
Sahurin ja asettajan palk-

ka kaikkiaan :... . . .. 75: -
Kruunun verot jaerinäi-

set muut menot .
Rautatehdas ja takomo ..
Sekalaisia korjausmenoja
Säästö .

3°:-
10:-
10:-

285:55

Yhteensä hopearuplaa 644: 05

Tästäkin laskelmasta huoma-
taan, että menopuolella oleva os-
tettu tukkimäärä, 700 kpl., ei rii-
tä tulopuolella mainitun sahata-
varamäärän valmistamiseen, vaan
on siihen tarvittu arviolta 600
tukkia enemmän. Nämä tukit on'
ajettu omasta metsästä ja talonpoi-
kien hallintaoikeudella omistamis-
ta metsistä.

Vuoden 1820 vaiheilla maini-
taan Jokioisten kaksiraamisen.
hienoteräisen sahamyllyn olleen
hyvässä kunnossa ja siinä sahattiin
vuosittain 3000 tolttia sahatava-
raa. Sahatukkeja hankittiin pait-
si omista metsistä myös Tammelan
pitäjän koko yläosasta.

Sahareollisuusaiheutti paljon
riitoja Jokioisten kartanon omis-
tajan ja muiden yrittäjien välillä.
Tärkeänä tekijänä näissä riidoissa
oli usein raaka-aineen hankinta-
kysymys ja koskivat nämä mil-



Ioin uusien sahamyllyjen perusta-
mista, milloin entisten uudelleen
rakentamista ja laajentamista.
Jokainen pelkäsi omalta kohdal-
taan sahatukkien puutetta tulevai-
suudessa.

Sahateollisuuden tuotanto 100
vuotta sitten oli mitätön nykyai-
kaiseen tuotantoon verraten. Vi-
rallisten tietojen mukaan nousi
kaikkien sahojen vuotuinen sa-
haus r Soo-luvun alkupuolella yh-
teensä noin 120,000 tukkipuuhun.
Vaikka otetaankiri huomioon, et-
tä sahojen tuotanto oli todellisuu-
dessa virallista suurempi, vastasi
sen ajan sahateollisuus vain paria
nykyaikaista sahaa. Suhteellisesti
arvostellen on Jokioisten sahamyl-
lylla ollut huomattava sija Lou-
nais-Suomen sahateollisuudessa ja
on Jokioisten kartanon omistajal-
la ollut suuri sananvalta teolli-
suutta koskevissa kysymyksissä.

Vasta jokkis Gods Aktiebolagin
aikana viime vuosisadan lopulla
Jokioisten sahateollisuudessa alkoi
kehitys nykyistä astetta kohti. Jo
vuonna 1879 parannettiin sahaa
huomattavasti ja 4 päivänä mar-
raskuuta 1886 päätti yhtiökokous,
että vanha saharakennus hävite-
tään ja uusi ajanmukainen raken-
netaan tilalle. Tämän vuosisadan
alussa saha paloi. Se rakennettiin
uudelleen sähkövoiman siirtoa hy-
väksi käyttäen jonkun matkaa
kosken yläpuolelle, missä se vielä-
kin on. Aikojen kuluessa siihen
on tehty joitakin parannuksia. Jo-
kioisten kartanon metsiä Olli suu-
ressa määrässä käytetty rautateol-
lisuudelle tarpeellisten hiilien val-
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mistamiseen. Aivan vume VUOSI-

sadan lopulla hiilien tarve tuntu-
vasti väheni. Jokkis Gods Aktie-
bolagin vuosikertomuksessa vuo-
delta 18'98 todetaan, että sahateol-
lisuus oli tuottanut voittoa. Joh-
tokunnan mielestä Olli syytä laa-
jentaa kysymyksessä olevaa teolli-
suudenhaaraa, varsinkin kun yh-
tiön omista metsistä hiilenpolton
loputtua voitiin saada sahateolli-
suudelle raaka-ainetta huomatta-
vasti suurempi määrä kuin ennen.
Sitäpaitsi kehoirti sahateollisuu-
den laajentamiseen sekin seikka,
että juuri näihin aikoihin valmis-
tui Jokioisten-Forssan rautatie,
joka tietysti tuli suuressa määrässä
vähentämään sekä valmiin puuta-
varan että jossakin määrin myös
sahatukkien kuljetuskustannuksia.
Saha ta varan vienti sai vähi tellen
yhä suuremman merkityksen.
Myöskin Jokiläänin alustalaiset
saivat sahauttaa tukkinsa karta-
non sahassa pientä korvausta vas-
taan.

Allaesitetyt luvut osoittavat,
kuinka sahateollisuuden laajenta-
minen vaikutti oman metsän käyt-
töön saha teollisuuden raaka -ainee-
na:

Omasta metsästä hakattu saha-
tukkeja:

Vuosi kpl j3

1880-1881 3>330 33,300
1885-1886 1,825 18,250
1890-1891 3,530 35,300
1895-1896 3,488 34,880
1896-1897 7,409 55,568
1897-1898 4,219 36,800

2



18

1898-1899
1899-1900
19°0-19°1
1905-1906
1910-1911

_ 1914-1915

9,575
28,651
29,296
35,453
I3,09°

181,124

63,575
2°4,221
188,482
200>315

82,679
829,218

. Voiman saanti Jokioisten kos-
kesta on vaihdellut huomattavasti
eri vuosina. Tästä syystä sahaus-
tulos eri vuosina saattaa muodos-
tua hyvin erilaiseksi. Huomatta-
koon myös, että omasta metsästä

hankittu raaka-ainemäärä on tällä
vuosisadalla yleensä ollut vain pie-
ni 'osa käytetystä raaka-ainemää-
rästä. Ostamalla on hankittu suu-
ret määrät saha tukkeja. Mainitut
luvut eivät siis anna mitään koko-
haiskuvaa Jokioisten sahateolli-

- suudesta, mutta pitempää ajanjak-
soa silmälläpitä-en nähdään niistä
ky llä havainnollisesti Jokioisten
varsinais-en vientiteollisuuden
osuus Jokioisten kartanon oman
metsän käyttämisessä.

Eino K. Simola.



rustusten mukaan tehty uusi alttari
pyytää mie liiri palauttaa.

Jakiaisten .kirkon säilyneet kalusto-
luettelot alkavat vasta sata vuotta kir-
.kon perustamisesta. Kalustoluettelossa
helmikuun 24 päivältä 1737 mainitaan
kirkon vanhan alttariveatt eenolleen vil-
Iakankaasta. Uusi silloin käytännössä
oleva oli pun.aisesta kukitetusta same-
tista muutamine kultakaluunoineen.
V. 1767 mainitaan se korjatuksi ja vasta
1841 tämä vanhentuneena poistettiin
luettelosta.

Jokioisten kirkon alttarista ja sen
vaatteista.

jokioisten kirkon vanhimman alttarin
muodosta ei meille ale jäänyt mitään.
kuvausta. Nyttemmin purettu alttar i
on vasta vuoden 1862 korjauksessa teh-
ty. Se kuvasti kokonaan sitä nnautonta
tyyliä, joka kirkolle silloin annettiin.
Sen terävän suippeneva ja puolivai-
miilra näyttävä tyyli erosi kokonaan
kirkon vanhasta, pyöreästä muodosta,
jat,a esimerkiksi sen pyöreäkupalinen
välikatto edustaa ja jota vasta valmis-
tunut, arkkitehri Rafael Blomstedtin pii-

Edellämainitun kalustoluettelon mu-
ka.anali toinen alttar iliina ralli (dräll)-
kankaasta ja toinen, nähtävästi vanhem-
pi, suomalaista palttinaa. Mainitaan
myös vanha altuariljina »kankuripaltti-
nasta» (af -vafv.ar elarft). V. 1767 pääte-
tään hankkia uusi alrtar iliina, »el'lei l.i.h-
joitust.a tule» tähän tarkoitukseen, Sel-
lainen saatiinkin lahjaksi samana vuon-
na ja oli se varustettu »pitsein ja fran-
suin». Vähän myöhemmin saatiin pa-
rikin uutta alt tar iliin.aa. Edellisen lah-
joitti pastori Gabriel Sandsten (oli Ja-
kiaisilla 1746-1799) ja oli se ripsuilla
varustettu, ja jälkimäisen majurinrouva
Vendla Gustava Jägerho.rn. V. 1825
marrutaan kenraalimajuri van Wille-
brandin . lesken lahjoina kaksi alttari-
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Iiinaa »cambric--kankaasta ja ripsuilla
varustettuja. Viimeksi mainitut poistet-
tiin luettelosta 1873. -

V. 1737 mainitaan a lttar ilevyn ympä-
rillä olleen punainen vaate> joka pois-
tettiin 1873 vuoden luettelosta. Nyt
poistetun alttarin ympärillä ollut> pe-
rin kulunut punainen vaate lienee ollut
lahja vuodelta 1893.

V.anhin mainittu kalkkiva ate on ollut
suomalaisesta palttinasra karkeine 5-
rivisine pitseineen. V. 1767 lahjoitti
pehtoorinrouva Susanna Wessman »pit-
sein ja fransuin- varustetun kalkkilii-
nan, joka rikkinäisenä poistettiin luet-
telosta 1841 vuoden jälkeen. Punapoh-
jaisen, r istir uutuiscn .ja ripsuilla varus-
tetun silkkikankaisen kalkkiliinan lah-
joitti myös talonemäntä Brita Heikinty-
tär Vaulamrnin Honkalasta. Samanlai-
sen purnpulikankaisen ja neulomuksilla
varustetun lahjoitti V.1840 kapteenin-
rouva Sofia Bremer:'

Vanhin kalkkivaate oli sinisestä sil-
kistä ja varustettu punaisilla ripsuilla
sekä lahjoittajan alkukirjaimilla. Haa-
paniernen Mikkolasta oli lahjoitettu kel-
tareunainen kalkkivaate, mutta sen oli-
vat rotat syöneet niin, että se poistettiin
v. 177 4. Uuden sinisen (» af. blå Borda .
lour» ) keltaisine ripsuineen lahjoitti

kappalainen Sandsten. Tämä kalkkivaa-
te poistettiin luettelosta vasta 1840. Ny-
kyinen kalkkivaate punaisesta sarnetista
on ostettu 1905.

Nähtävästi paaston aikana ja suru-
juhlissa käytettäväksi lahjoitti kappa-
.Iainen Sandsten myös mustan alttari-
vaatteen, jollaista ei nykyaikana enää
ole käytännössä kirkossamme, niin kau-
nis tapa kuin sellaisen käyttäminen oli-
sikin.

V. 1823 lahjoittivat kenraalirouva
Wendla Gustava von Willebrandin peril-
liset tämän muistoksi 2 kandelaberia
kullatusea pronssista ,ja hiotun kristallein
koristetut. Kummassakin kandelaberis-
sa sn kaksi kynttilänhaaraa ja ovat ne -
kullatuilla puujalustoilla alttarin kum-
mallakin puolella.

Jos kalustoluettelojen mukaan kuvit-
telemme jokioisten kirkon altcaria kir-
kon parina ensimäisenä vuosisat an a, em-
me voi olla huomaamatta, että se täl-
löin oli paljon paremmin ja asianmu-
kaisemmin huolehdittu kuin viimeisenä
kuluneena vuosisatana. Hankkimansa
uuden alttarin kautta toivomme Jokiois-
ten seurakunnan palanneen uudestaan
vaalimaan esi-isiensä tapoja kirkkonsa
jumalanpal veI usmeno jen juhlallisru tra-
miseksi.

E. ·W. Elovaara.



Vanha kasvihuone.

I770-luvulla oli siellä puutarha. 2

Laamanni Gustaf Gottfried Reu-
terholm oli harras puutarhojen ys-
r iva, koettaen saada alustalaisen-
sa istuttamaan ja hoitamaan lehto-
kujia ja hedelmäpuita. 3 V:n I783
kartan mukaan oli kartanon puu-
tarha suunnilleen samalla paikalla
kuin nykyisinkin, silloisesta asuin-
rakennusryhmästä jokeen päin;

Jokioisten kartanon puutarha yli
100 vuotta sitten.

Vielä Iloo-luvun puolimaissa
olivat puutarhat Etelä-Suornenkin :
herraskartanoissa 'harvinaisia.

.eisemmin alettiin niitä perustaa
vasta sataluvun loppupuolella.
Aikakirjoissa puhutaan ensin kaa-
li- ja ryytitarhoista, sitten kirsik-
ka- ja karviaismarjatarhoista sekä
lopuksi varsinaisista puutarhois-
ta. 1 - Jokioisten kartano oli
puutarhankin suhteen aikakauten-
sa etupäässä, sillä viimeistään jo

1 Gabr. Nikander : Finländska herre-
gårdar under den gustavianska tiden.
Hist. Tidskrift 1917.

2 V:n 1774 tileissä matrutaan m.m.
puutar.hur i (Jöran. Winterbäck).

3 E. Aalronen : Muuan mallitalo, Ko-
riseutukuvauksia VII, s. 49.
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. siinä oli 8-10 suurempaa puutar-

halohkoa. Omenapuita lienee jo
istutettu.

- .:uterholmin puutarha ihan-
teena olivat aikakautensa rans-
kalaisen barokkityylin mukai-
sesti suorat lehtokujat ja suorakul-
maiset neliöt. Mutta jo 1790-lu-

-vulla perustettiin lounaiseen Suo-
meen englantilaisen tyylin tapaan
l-ionnonmukaisempia puutarhoja
ja puistoja. Siten uudistettiin Wil-
lebrandin isänn yyden aikana Jo-
kioisten kartanonkin puutarha ja
luotiin uusi puisto: Kartanon
puisto on pääasiassa vielä samassa
muodossa, minkä se 130-140
vuotta sitten sai. Siellä kasvaa
Willebrandin aikuisia tammia ja
väitetäänpä muutamien omenapui-
oenkin olevan niiltä ajoilta. Rans-
kalaismallisen kasvihuoneen ra-
kennutti .Willebrand puistoter-
rassin alapuolelle joen ja puutar-
han väliin r Soo-luvun alussa.
Täällä kasvoivatetelä~hedelmät:
aprikoosit, viikunat, pomeranssit,
sitruunat, viiniköynnös ja kiina-
1~; "en kirsikka, kertoo luutnantti
Ramsa y ma rkapäiväkirjassaan
v:lta 1807. Pääasiassa on kasvi-
huone vieläkin samanaikaisessa
muodossa.

V uosisadan lopulla oli kartanon
puutarhurina Friman niminen
mies, todennäköisesti ruotsinmaa-
lainen. 5 Kun hänellä oli apunaan
3 renkiä, olivat puutarharikin
viljelykset jo suurenpuoleiset .. Ta-
vallisimpia puutarhakasveja viljel-
tiin myös Pellilän kylässä Simolan
pellossa. Puutarhan tuotosta mai-
nittakoon, että tilivuonna 1798-
99 saatiin perunoita, joita silloin
kasvatettiin· vielä yksinomaan
puutarhassa, 76 yi!h~riä ~if-t~p-
paa, punajuuria 4 tynnyriä, kera-
kaalia 9 1/2 t. 5 k., lanttuja 42 t. ja
nauriita 6 t. 15 k. Jonkun ver-
ran saatiin Simolan pellosta myös
maa-artisokkaa ja »lodlokia», -
Kartanon valkoiset herneet olivat
varmaan erinomaisia, sillä niitä
vietiin monelle ylhäiselle herralle.
- Tilikautena 1801-02 oli silloi-
sella puutarhurilla Nils .Mat-
hien'illa apunaan jo 5 renkiä.

E. Aaltonen.

• Kasvihuone mairuraan tileissä 1801,

jo~loin se ei vielä ollut lopullisesti val-
mIS.

5 V. I799 mainitaan puutarhurina Fri-
manin ohella Carl Göhl.



Jokioisten kuntakokousten puheen-
johtajat.

V. r 865 kunnallisasetuksen as-
tuttua VOImaan muodostivat JoO-
kicinen, Perttula ja Humppila
yhteisen kunnan, jonka kun tako-
kousten puheenjohtajana oli Var-
sanojan kartanon hoitaja August
Westerlund. Hänen kirjoittaman-
'sa pöytäkirjat ovat ruotsinkieliset,
mutta huolellisesti ja tarkasti teh-
dyt.

Marraskuun r6 p:nä r873 päät-
tivät jokioinen ja Humppila mUQ-
dostua eri kunniksi ja samassa ko-
kouksessa valittiin jokioisten kun-
nanensimäiseksi kuntakokouksen
puheenjohtajaksi v.t. kappalainen
B. G. Lindell ja varaesimieheksi
patruuna E. O. Palm. Missä mää-
rin Lindell 'Oli alotteiden, mies ei
kä y selville pöytäkirjoista, mutta
hänen hyvällä suomenkielellä ja
muutenkin verrattain hyvin kir-
joittamansa pöytäkirjat osoittavat
hänen 'Olleen varsin sopivan mie-
hen tärkeällä paikallaan. Lindellin
aikuiset kuntakokoukset 'Olivat
varmaankin esimerkkinä vastaisel-
Iekin ajalle ja siitäkin muistetta-
via, että niissä usein tehtiin väes-
tön siveellisen elämän pafantamis-

, ta tarkoittavia päätöksiä. -

Huhtikuun r8 p:nä r878 erosi
pastori Lindell kuntakokouksien
puheenjohtajan toimesta muuttaes-
saan seurakunnasta ja hänen si-
jaansa valittiin 'Opettaja T. Koski-
nen. Valinta-aika 'Oli alunperin
tarkoitettu lyhytaikaiseksi, ja
näyttää siltä, että kunnan asiain
hoidolle 'Olivain eduksi, että vaih-
dos pian tapahtui. Koskisella ei'
näytä olleen •erikoista harrastusta
kunnallisiin asioihin, ja hänen tie-
detään myöskin riitaantuneeri Jo-
kioisten kartanon hoitajan kanssa
siinä määrin, että se aiheutti kan-
sakoulun miesopettajan viran
muuttamisen naisopettajan virak-
si I 883.

] 0 vajaan vuoden sisällä eli
maalisk. IO P :nä r 879 valittiin
Koskisen sijaan puheenjohtajaksi
pastori K. O. Mannström, joka si-
tä tointa hoiti yhtämittaa kevää-
seen I 886. Mannströmin QSUUS
aikanaan kunnalliseen elämään oli
kaiken aikaa hyvin tehokasta ja
patruuna E. O. Palmin rinnalla
hänellä 'Oli tärkeä sija, ja tämän
kuoleman jälkeen, mikä tapahtui
r882, hän 'Oli kunnan ehkä vaiku-
tusvaltaisin mies. Mannströmin
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laatimat pöytäkirjat ovat aina
siististi ja, mikä tärkeintä, perus-
tellusti ja kaikin puolin asiallisesti
kirjoitetut. Varsinkin tärkeäin
asiain esillä ollessa ja eri mielipi-
teiden ilmaantuessa hän on kirjoit-
tanut hyvin huolellisesti ja yksi-
tyiskohtiin menevät pöytäkirjat.
joiden arvo vastaiselle tutkimus-
työlle on erittäin merkittävä.
Mannströmin jä,lkeen jäi kuntako-
kousten pito varaesimies Ludvig
Berndesilie seuraavaan kevääseen
asti. Berndes ei itse kirjoittanut
pöytäkirjoja. koska lokak. 28 p:nä
r886 valittiin kuntakokouksen
kirjuriksi maanviljelija Nils Adolf
Procope, muuten ainoa henkilö,
joka virallisesti on rahan toimeen
valittu.

Toukok. 2 p:nä r887 sai kunta-
kokous taas vakinaisen puheen-
johtajan, pastori Edv. J ohans-
sonin. Hänen toimintansa kesti
vain seuraavan vuoden loppuun.
Johansson ei nähtävästi ollut eri-
koisen innostunut kunnalliseen
toimintaan. Hänen kirjoittaman-
sa pöytäkirjat ovat tkyl,lä asialli-
set, mutta lyhyesti ja vähemmällä
huolella kirjoitetut kuin pastori
Mannströmin pöytäkirjat.

Vuoden r889 alussa ryhtyi pu-
heenjohtajan tehtäviä hoitamaan
metsänhoitaja Knut Arborelius.
Hän oli Ruotsin alamainen, mutta
hallitsi kuitenkin hyvin suomen-
kielen. Hänen kirjoittamansa pöy-
täkirjat herättävätkineniten huo-
miota juuri sentähden, että ne ovat
ei ainoastaan asiallisesti, mutta
myöskin kielellisesti niin hyvin
kirjoitetut, että on vaikea uskoa

niitä ruotsalaisen miehen laati-
miksi. Arborelius oli muuten har-
vinaisen hyväntahtoinen ja yhteis-
tä parasta harrastava henkilö,
ja moni vanha jokioislainen muis-
taa vielä hyvin, miten Arborelius
kunnallislautakunnan esimiehenä
ollessaan antoi köyhäinhoitoa
nauttiville avustusta saaden lopuk-
si suorittaa antimensa omasta
kukkarosta, kun ei aina muistanut
tai tahtonut niitä kunnan menoik-
si merkitä. Periaatteellisissa kysy-
myksissä saattoi hän kuitenkin olla
jyrkkä. Tämä ilmeni m.m. siina
vastauksessa, jorrka hän kuntako-
kouksen puheenjohtaja ra-. Jo-
hanssonin ja R. Köngön kanssa
jättikuntakokouksen jouluk. 2 r
P :nä r 888 tekemää päätöstä vas-
taan, jonka mukaan renkejä ru-
vettiin ensi kerran verottaruaan.
Arboreliuksen toiminta-aika kesti
3 v. ja hänen jälkeensä va'littiin
kuntakokouksen puheenjohtajaksi
vuosiksi r892-94 kauppias O. A.
Söderberg.

Söderberg oli kieltämättä kun-
nallisiin toimiin innostunut mies ja
puuhasi aikansa ensimaisteri jou-
kossa. Puheenjohtajan toimi oli
hänen aikanaan suuritoinen. Kun-
najlishallinnon eri aloja varten
tehtiin hänen aikanaan laajoja oh-
jesääntöjä, ja niiden pöysakirjoi-
hin kirjoittaminen vaati paljon
työtä. V. r892 ,kato antoi Söder-
bergillekin lisäksi paljon puuhaa.

Söderbergiä seurasi kuntako-
kouksen puheenjohtajana larnpuo-
ti K. G. W,igilant v. r895 alusta
lukien. Kuinka kauan hän tointa
hoiti, ei ole nyt allekirjoittaneen



muistissa, mutta lähes kymmen-
kunta vuotta se kesti. Kaikki hä-
nen aikuisensa pöytäkirjat tuhou-
tuivat Jokioisten palokunnantalon
palossa 1919. Wigilant oli tehtä-
vissään tunnollinen, ja hänen pu-
heenjohtajakaudellaan kunta jou-
tui panemaan alun sille ripeälle
kansakoululaitoksen kehittarnis-
työlle, mikä sitten on jatkunut
meidän aikoihirnme asti. Hänen
viimeiset puheenjohtajavuotensa
sattuivat n.s. routavuosien pahim-
miksi ajoiksi, jolloin ilmiantoja
tehtiin sekä kuntakokousten pää-
töksistä että siellä lausutuista mie-
lipiteistä.

Wigilantin jäl-keen toimi pu-
heenjohtajana lyhyen aikaa opet-
taja H. M. Rekola, ja häntä seu-
rasi asemapäällikkö Hj. Alleen v.
1905 alusta 'kevääseen 1912. Mo-
net muistavat vielä sen pontevan
ja suorasukaisen tavan, jolla hän
puheenjohtajan nuijaa käytteli.

. Hän oli aiotteiden mies suurem-
massa määrässä kuin yksikään pu-
heenjohtaja ennen tai jälkeen hän-
tä, ja monet niistä uudistuksista,
joista tämän ajan pöytäkirjat ker-
tovat, ovat hänestä lähtöisin. Mut-
ta kunnan yhteisiä varoja hän ei
säälinyt, ja jotkut hänen uudistus-
homrnistaan, kutenesim. rautabe-
tonisillan rakentaminen Jokioisis-
sa Loimijoen yli, jäi toteuttamat-
ta sentähden, ettei varoja ollut
tarpeeksi käytettävänä. Kevääl-
lä 1912 erosi Atlleen äkkiä puheen-
johtajan toimesta jäädessään vä-
hemmistöön sairaanhoitajan asun-
tokysymystä ratkaistaessa, ja hä-
nen jälkeensä valittiin siihen huh-

.
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tik, 29 p:nä sahanhoitaja Jalmari
Ly1y ensin saman vuoden lop-
puun ja sitten vielä vuosiksi 1913
-15. Puheenjohtajana Lyly oli
maltillinen, tasapuolinen ja sovit-
televa, eikä kellään iliene ollut mi-
tään muistuttamista häntä vas-
taan.

Viimeisenä kuntakokouksen pu-
heenjohtajana oli kassanhoitaja
Lauri Lindholm. Hänen puheen-
johtajakautensa sattui juuri sota-
vuosiksi ja sentähden monestakin
syystä vaikeimmaksi. Monet tä-
män ajan hallinnolliset maarayk-
set asettivat jo sellaisenaan vai-
keuksia, mutta varsinkin elintar-
vepulaa käsittelevien kysymysten
ratkaisu pani useasti puheenjohta-
jan sekä hermot että taidon koe-
tukselle. Päättäväisenä miehenä
selvisi Lindholm kuitenkin tehtä-
västään ja vain kerran 1917 oli hä-
nen pakko keskeyttää kokous,
mutta sai palka'kseen seuraavan
vuoden helmikuun 18 P :nä pide-
tyssä kuntakokouksessa, jossa oli
saapuvilla puoliväliin kolmattasa-
taa miestä, väistyä puheenjohta-
jan paikalta ja luovuttaa nuijan
toiselle, kokouksen valitsemalle
miehelle.

Sen puoliväliin viidettäkym-
mentä vuotta kestäneen jakson ku-
luessa, jonka aikana Jokioisissa
kuntakokouksia pidettiin, on siis
II vakinaista puheenjohtajaa ol-
lut. Useista näin jälkeenpäin asia-
kirjain valossa ja mieskohtaisella
tunterrruksella saatu kuva ja käsi-
tys on luonnollisesti jossakin mää-
rin erilainen. Mutta kaikkia hei-
tä voimme kiitollisuudella muistel-
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la, sillä he ovat kukin parhaansa
mukaan vaikuttaneet niiden pää-
määrien ja pyrkimysten hyväksi,

joiden puolesta kunnallinen yhteis-
kunta on puolen vuosisataa työs-
kennellyt.

Hemmi Helle.



Jokioisten markkinat.
Va.rhaisempina aikoina tahdot-

tiin kaikki kaupanteko keskittää
kaupunkeihin, jonka vuoksi maa-
seudulle annettiin lupa markkinoi-
ta pitää vain harvoissa paikoissa:
Niinpä r eco-duvulla oli täällä
Etelä-Hämeessä vuotuiset mark-
kinat vain Rengossa ja Hattulassa
sekä r zoo-luvulla luvalliset mää-
räaikaiset markkinat ainoastaan
Vesilahden kirkolla ja Jokioisten
kartanon luona.

Turun porvarit olivat 1723
hankkineet hallitukselta luvan
markkinoiden pitoori Jokioisten
kartanon maalla vuosittain elo-
kuun 5 p:nä. Jotta Turun porva-
rit hyvin pääsisivät markkinoille,
esitti Jokiläänin rahvas 1724 Å.lh-
lakunnanoikeudelle, että viran-
omaiset veivoittaisivat Turun
läänin puolellakin asuvan rahvaan
korjaamaan ison vihan aikana
rappeutuneen Sorvaston tien, .ku-
ten he olivat korjanneet oman
osansa. 1 Etupäässä kävivatkin
Jokioisten markkinoilla Turun ja
Porin .kaupunkien porvarit, vä-
hemmän hameenlinnalaiset, niin
Hämeen läänissä kuin markkina-

1 ja lrnari Finne: Tammelan kihlak.
tuomiokirjat. Vuosikirja I, s. 73.

paikka olikin, Jokioisten mark-
.kinoilla sai käydä kauppaa vain
»kauppamiestavaroilla, karkeah-
koilla palttinoilla, rohtimikudok-
silla ja saroilla». 2 Tietenkin os-
tivat kaupunkien porvarit talon-
pojilta myös ruokatavaroita. nah-
koja, ehkäpä tervaakin ja solmi-
vat kauppoja mastopuista. olan-
kuista y.m. Luvatonta kauppaa
aloi tettiin kuitenkin mar kkina-
matkoilla pitkin maaseutua har-
joittaa. Kenraalimajuri J. H.
Harniltonin valituksesta antoi
Tammelan kihlakunnanoikeus
1733 tiedoksi Jokiläänin rahvaal-
le, että porvarit eivät saaneet os-
taa maalaisten tavaroita maaseu-
dulla, vaan rnarkkinapaikalla,
sekä kiellettiin heitä antautumasta
Iaittomaan kauppaan porvarien
kanssa. 3 Otaksuttavasti koski kar-
tanonomistajaa porvarien hiton
kulkukauppa pitkin maaseutua
siksi, että hän menetti markkina-
paikan vuokria. Myös kruunu
hävisi sellaisesta kulkukaupasta,
sillä markkinoilla kannettiin tul-
lia. Hämeenlinnan tullikamarin

2 J. Qvist: Finlands marknader, s.
219.

3 JH IV, f. 490.
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tehtäviin kuului tullinkanto Joki-
oisten markkinoilla. Tullia ke-
rääntyi kuitenkin niin vähän -
v. 1732 esim. 1 talari 13 1/4 äyriä
- ettei kannattanut tullimiehiä
niin pitkälle lähettää, jonka vuok-
si tullinkanto lopetettiin koko-
naan.4 Markkinoita varten teetti
kartano myymalakojuja.

Maaseudun yksitoikkoiseen elä-
mään toivat markkinat kaivattua
vaihtelua. Silloin kokoontunut
markkinaväki joi olutta ja viinaa
ja söi vehnästä, kuten vieläkin.
V. 1774esim. myytiin (tilien mu-
kaan) lähes 800 vehnäleipää ja 200
kannua kolmenlaatuista olutta.

• K. O. Lindeqwist: Hameenlinnan
kaupungin historia Ruotsin vallan ai-
kana, s. 360.

Myös myytiin markkinoilla karta-
noontuottamaa purutupakkaa.

Maaseudun markkinoita ei hal-
lituksen taholta suosittu. Niinpä
hyljattiin 1755 anomus markki-
nain pidosta Urjalan Laukeelan
kylässä. Kuninkaallisella kirjel-
mällä 3/3 1785 lopetettiin Jokiois-
tenkin markkinat. G

Yli 60 vuotta oli kuitenkin
markkinoita ehditty J okioisilla
pitää ja niistä jäi muisto kansan-
kertomuksiinkiri. Markkinapaik-
ka: oli Mallenin kartan mukaan
kartanosta Humppilaan päin vie-
vän tien varrella n.s. Suopyölin
pellolla.

E. Aaltonen.

5 J. Qvist, m. t., s. 220. _



eraan naisen mukana edelliset
Asplundin sairaalle vaimolle, mut-
ta väkijuomat hän piti itse. Tuli
siihen samalla kolmaskin mies,
räätäli Mikko Yrjönpoika Laut-
takorva, 2) jonka Asplurid oli pyy-
tänyt ostamaan kestikievarinpitä-
jä Henrik Frimanilta kolme kort-
telia viinaa hautajaisviettoa var-
ten. Kestikievari oli siihen aikaan
aivan pappilan kohdalta maellä
toisella puolen maantietä. Kol-
meen pekkaan tehtiintuoduista ai-
neista kahvipunssit ja pari lasia
toria kaikessa ystävyydessä. Kel-
lo 7 aikaan illalla pastori antoi
viittauksen, että nyt oli lopetetta-
va ja vieraat laheivat, Mikko
Lauttakorva (eli alkuaan Lautan-
korva) lähti viemään Frimanille
tyhjän pullon takaisin, mutta pa-
lasi hetken kuluttua pappilaan kä-
dessään Asplundin hattu ja tie-
dusteli minne Asplund itse oli jou-
tunut. Pastori oli sillä välin men-
nyt Iyhty kädessä väentupaan ja
tehn yt ta vallisen iltakierroksensa
talon rakennuksis·sa. Räätälli hyölk-
käsi pastorskån kamariin, kurr-ei

Syytejuttu Jokioisten pastoria PIan-
mannia vastaan 1813-1815.

Syksyllä I 8I 3 syntyi liinanku-
toja Isak Asplundille ja hänen
vaimolleen Margareta Ingmannille
kaksoispojat, joista toinen oli kuol-
leena syntynyt, toinen ehti saada
hätäkasteen ennen kuolemaansa.
Perhe asui Lintupajussa, ei varsin
kaukana pastori Planrnanin pap-
pilasta. ,) Se lienee ollut tutta-
vuussuhteissa pappilaan. Kun per-
heenäi ti jäi sairastamaan tavallis-
ta pitempään lapsivuodetta, olivat
pienokaiset toimitettavat vaati-
mattomasti hautaan. Maanantaina
syyskuun 15 p:nä kello kolmen ai-
koina iltapäivällä lähti pastori
Planman ja liinankutoja Asplund
yhdessä edellisen hevosella ja kää-
seiUä hautausmaalle, missä lukkari
Halinin avusruksella toimi tettiin
pienokaisten ruumiinsiunaus. Pap-
pilaan palaetiin jo tunnin perästä,
jolloin Asplund tahtoi vähan kes-
tita pastoria vaivoista. Hän toi
puoli naulaa ikahvia ja saman ver-
ran sokeria selkä jotain väkijuo-
maa. Nähtävästi säälien perheen
vähävaraisuutta pastori läheoti

1) Pappilana oli siihen aikaan nykyi-
nen vanha pappila. 2) Lauttakorva on nykyinen Savikko.
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pastoria tavannut, tiedustamaan
oliko Asplundia nähty. Kun ei
kukaan sanonut tästä tietävänsä,
hän taas kiirehti Frimannille tie-
dustamaan toisen ja kolmannen
kerran, oliko siellä nähty Asp-
lundia, kädessään samainen 'hattu,
jonka hän väitti :löytäneensä pap-
pilan kellarin ty köä. Mikko, jo-
ka iältään oli kymmenkunta
vuotta vanhempi sekä Planmania
että Asplundia, näyttää olleen ko-
kolailla hutikassa, ]älestäpäin hä-
nen kerrottiin puhelleen yhtä ja
toista outoa Asplundista ja pa-
pista, mutta juopuneen puheelle ei
osattu antaa arvoa. Friman oli
vain vaatinut häntä visusti etsi-
mään, minne Asplund oli joutu-
nut. Asplund-raukka oli myös
tunnettu viinaanmeneväksi, jopa
sakotettukin juopurnuksesta. Par-
haansa Miloko taisi tehdä, minkä
humalainen kykeni, Asplundin et-
.simiseksi, Tämän hattu kouras-
.sa hän turhaan etsi illlan miestä ja
päätyi lopuksi yöksi Loistilaan,
joka silloin sijaitsi Lintupajun ny-
kyisen tiehaaran kohdalla maan-
tien länsipuolella. Pimeässä jaku-
raisella tiellä Mikko-parka oli
maantieojissa perin savennut it-
sensä, mutta Asplundin hattu eli
jälellä todistuskappaleena. Mutta
missä oli mies itse?

Kun Asplundia ei seuraavana
.aarnunakaan kuulunut koOtia, palk-
.kasi sairas vaimo pari naista tätä

. haeskelemaan. Hukkaan he kui-
tenkin tekivät työtä tiistaipäivän.
.Kaikki ovat ihmeissään, minne
Asplund on kadonnut. Vasta kes-
kiviikkona kuului odottamatto-

mia. Pastorin rouva Hedda Plan-
man huomaa ruumiin santakuo-
passa pappilan ja maantien välil-
lä. Hän -lähettää kiireesti sanan
miehelleen, joka on väkineen Ko-
tiniitulla aitaa panemassa. Kaik-
ki rientävät paikalle, ja aivan oOi-
kein, Asplundin ruumis löydetään
santakuopasta vain 16 kyynärää
pappilan kellarin ovesta maantiel-
le päin. V aina ja makasi suullaan
parin kiven päällä kasvot jonkin
verran turvonneina ja naarrnuis-
sa. Oikean silmän päällä oli PUD-

len tuuman pituinen haava ja ne-
nässä oli veritahroja. Ruumis kan-
nettiin pappilan aittaan ja asiasta
tehtiin ·ilmoitus viranomaisille.

Nmisrnies Gabriel Orell ja muut
poliisiviranomaiset alkavat tutkia
asiaa. ] a seurakunnassa nousee
suuri häly. Salaperäinen tappo
tai murha on tapahtunut. Tiede-
tään Mikko Lauttakorvan juo-
vuspäissään Frimanille sanoneen:
»En tiedä kuinka kävi. Kerron
toisten» ja »Pappi tuuppasi Asp-
lundia, eikä se mies falskisti tuup-
paa. Asplund kaatui Planmanin
ikkunan alle ja 'sinne minä sen jä-
tin». Oli todella kumma, ettei
ruumista oltu ennemmin huo-
mattu, kun s·itä haettiin. Sen
vuoksi levisikin juttu, että se oli
kätkettynä P'lanmanin ikellarissa
parisen päivää ja että vainajan
sieramissa oli m.m. ollut verinen
karva tukko. Edellista väicetta
vastaan todistivat kuitenkin kalk-
si pappilan naispalvelijaa, että he
olivat käyneet kellarissa kaljaa
noutamassa 'eikä siel:lä ruumista
ollut, ja Anna Westgöte, joka pe-



si ruumiin, todisti, että kun hän
pesi veri tahrat pois, ei nenässä ol-
lut mitään karvatulppaa, vaan ne-
näkarvoja.

Planman itse oli vähällä tehdä
karhunpalveluksen asialleen. Kun
ruumis oli löydetty, lähetti hän
»vaimon sairauden takia» täMe
sellaisen sanan, että hänen miehen-
sä oli kuollut poltteeseen pappi-
lan sängyssä. Menipa hän itsekin
leskeä lohduttamaan luvaten tälle,
niin kerrottiin, pitää huolen les-
kestä ja lapsista sekä antaa puolet
omaisuudestaan hautausta varten.
Mikko Lauttakorvaa alettiin syyt-
tää Planrnanin lahjomaksi, koska
hän. oli tullut yhä umpimielisern-
mäksi ja pelkäsi itsekin nahkaan-
sa. Yleinen mielipide alkoi käy-
dä yhä syyttävämmäksi Pla11-
mania vastaan. Häneltä voitun
odottaa rajuja otteita. Hän oli
tunnettu äikkinäis'eksi ja kiivaak-:
si luonteeksi, sanotaan rovasti
Tolpon 'lausunnossa, joka ei kyllä-
kään ole syyttävässä hengessä kir-
joitettu.

Asiasta syntyi luonnollisesti oi-
keusjuttu. Syytettyinä olivat pas-
tori Planmann ja räätäli Mikko,
osittain myös pastorin rva Hedvig
P'lanman ja majatalon pitäjä Heik-
ki Friman. Asiasta istuttiin kaik-
kiaan neljät käräjät, joissa kuulus-
teltiin tarkalleen kaikki asian-
osais-et, pappilan nais- ja miespal-
velijat, taksvänkissä olleet ja mo-
nia muita paikkakuntalaisia sekä
kruununpalvelijoita. Kaikki kul-
kupuheetkinesitettiin oikeudelle.

. Syytteeseen Planmania vastaan
yhtyi myös erään entisen nppl-
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koulupojan, Samuel Pietarinpojan
puolesta hänen holhoojansa, sillä
Planrnanin väitettiin rippikoulus-
sa poikaa kovakouraisesti :kohdel-
leen. Konsistoriumi määräsi
asiamieheksi oikeuteen Someron
kappalaisen, maisteri Mikael Lun-
denin ja pidätti Planrnanin viras-
ta toistaiseksi, jota kesti koko oi-
keuden käynnin ajan eli toista
vuotta. Kihlakunnanoikeudessa
asia päättyi helmjkuun 15 päivä-
nä 1814. Vaikka kihlakunnanoi-
keus ei ollut tyytyväinen piirilää-
kärin, asessori Scherfbeckin anta-
maan ruumiintarkastuskertomuk-
seen, siinä kun ei annettu tarkko-
ja selostuksia niistä v arnmoista,
joita Asplund-vainajassa oli ha-
vaittu, antoi se kuitenkin päätök-
sensä. Siinä sanotaan, ettei Plan-
mania ei'kä Mikko Lauttakorvaa
voida syyttää siitä, että he tahal-
laan olisivat aiheuttaneet Isak
Asplundin kuoleman, vaan että
vainaja siihen määrin paihtynee-
nä, ettei kyennyt itseään hoita-
maan, on itse pimeässä langennut
kiviin ja kuolettavasti luokannut,
mutta että heidät, koska olivat
laiminlyöneet menetellä; kuten
olisi tullut vainajan auttamiseksi,
tuomitaan »puolen miehen sak-
koon yhteensä 15'd talaria hopeas-
sa (,72 rupl. hopea ta) puoleksi
kruunulle ja kantajalle Selkä kihla-
kunnalle ja rahain puutteessa
kumpikin 14 päivän vesileipavan-
keuteen», Muut asianomaiset va-
pautettiin. Ruumiintarkastusku-
lut, 10' rpl. 82 kop., saivat Plan-
man ja Lauttakorva suorittaa .
Asia alistettiin hovioikeuden tut-
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kittavaksi. Kanteesta Samuel Pie-
tarinpojan puolesta oli myös luo-
vuttu.

Asian .kulkua hovioikeudessa
emme ole olleet tilaisuudessa seu-
raamaan. Päätös sieltä tuli vasta
joulukuussa. Tuomio ei siellä tun-
nu ainakaan nousseen, koskapa
Planman saa viranhoitonsa. Ho-
vioikeuden tuomiossa nahtävasti
määrätään, että kummankin tuo-
mitun on paitsi sakkoja, tehtävä
yksityisrippi, koskapa yleinen

/

syyttäjä' siitä vaatii virallista to-
distusta heinäkuussa 1815. Tam-
melan diariokirjojen mukaan
Planman onkin sellaisen tehnyt
Jokioisten kirkon sakaristossa.
Koko syyteajan Planman ja Laut-
takorva olivat pidätetyt Herran
ehtoolliselta, ja Asplundin ruumis
voitiin oikeuden päätöiksen mu-
kaan kristillisesti haudata vasta
maaliskuun 21 päivänä 1815. Asia
oli loppuun ratkaistu ja sen muis-
tokin on vähitellen häipynyt.

E~ 1f/. El~'vaara.



Hajahuomioita Jokioisten kartanon
taloudesta 1700~luvunlopulla.

Tässä yhteydessä on tilaisuus
esittää Jokioisten kartanon talou-
desta ainoastaan hajahuornioita,
mielenkiintoa herättäviä ensimai-
nin toja j.n.e. V. 1774 oli kar-
tanossa 31 lehmää, 23 härkää, 6
hevosta, 2 sormia, 7 hiehoa, 15 va-
sikkaa, 33 lammasta ja 1 hanhi.
Verrattain pieni oli siis tähän ai-
kaan kotieläinten määrä kartanos-
sa. Huvittavaa on nähdä, että
kartanossa jo tähän aikaan käytet-
tiin kahvia, sillä mainitaan inven-
t1~iossa nimenomaan kahvipaahti-
11:,. Samalta vuodelta mainitaan
7 I uori- eli kiviporanterää ja nau-,
la 1 uutia. Jo varhain siis lohkas-
tiin kartanossa kiviä nykyaikai-
sella tavalla, kun talonpojat pit-
kin aikaa jälkeenpäin koettivat
saada kiviä halkeilernaan paisute-
tuilla ohranjyvillä y.m. konsteilla.
V. 1777 mainitaan inventariossa
m.m. 6 rapunhaavia ja nuotta;
luultavasti käytiin nuotalla kalaa
pyytämässä Rehti- tai Kiipunjär-
vellä.

Willebrandin aikana vilkastui
kartanon elämä suuresti ja sen ta-
lous laajeni kaikin puolin. Suuret
rakennushommat, uudet tehtaat,
vieraitten paljous y.m. seikat ai-

heuttivat sen, että jo kartanon vä-
ki huomattavasti lisääntyi. Vuo-
sisadan vaihteessa mainitaan tili-
kirjoissa m.m. kartanon inspehtoo-
ri (ensin Berg,. sitten Eric Hult-
gren), kirjanpitäjä (Bergsten), sa-
hankirjuri (Ståhlberg), puutarhuri
(ensin Friman, sitten Nils Mat-
hien). Useimmat ammattilaiset
olivat myös edustettuina. Oli
nikkari ja pari kirvesmiesta, ta-
vallinen seppä, jonka ei tarvinnut
edes hevosia hengittää, sillä oli
eri mies sitä varten. Olipa-kupa-
riseppäkin (Vikström) ja kalusep ..
pä sekä niin etevä räätäli, että itse
kenraalille .housut neuloi ja vävy-
pojalle frakkipuvunkiri teki. Oli
luonnollisesti myös suutari, myllä-
ri, rännimestari, tiilenlyöjä, kivi-
mies, jota juhlallisesti' sanottiin
vuorenlouhijaksi (Ahlgren). Ra-
kennusaikana oli myös lasimestari
ja muurarimestari ja useita muura-
reita. Maatalouspuolella 3 renki-
voutia johti töitä, 3 paimenta
(rn.rn. Hutka ja Loistila) kaitsi
karjaa ja härkäpaimen hoiti veto-
härkiä. Kersantin johtamat 5 so-
tamiestä ja 7 reserviläistä antoivat
oman lisänsä kartanon väestön
kirjavuuteen, samoin kuin varjä-

3
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rinkisällit, konemiehet. kehrääjät
ja kutojattaret. Tuhankeittäjä
Grönskog valmisti raaka-ainet-
ta vöyriläiselle Matti Giölarille,
joka oli kartanoon tuo-
tettu 'Opettamaan salpietarin val-
mistamista ja jonka 'Ohje-et var-
muuden vuoksi ikuistettiin tilikir-
jan kanteen. Ja palovartija Ha-
ke kulki kartanon rakennukselta
toiselle ja ruotsinkielellä huusi joO-
ka tunti: Kello 'On jo sen ja sen
lyönyt.

Luonnollisestieivät kaikki hen-
kilöt, joilla 'Oli vieraskielinen su-
kunimi, 'Olleet ruotsalaisia. SUD-
malaisille, etenkin sotilaille, annet-
tiin ilman muuta ruotsalaisia su-
kunirnia. - Täällä tapaamme sel-
laisia nimiä, jotka sitten esiintyvät
Forssassakin: Palin, Hjort, Mårt,
Nyberg, Åmark y.m.

Kenraali Willebrand, jolla 'Oli
niin 1uon taisa t liikemiehen vais-
tot ja kaupan teon halut, korvasi
rahapalkan vaelleen suureksi 'Osak-
si tavaralla. Hän jakoi muura-
reille ja yleensäkin kartanon väel-
le viinaa ja tupakkia, joiden hinta
vähennettiin palkasta. Kun talon-
poikia ja yleensä alustalaisia lähe-
tettiin tukkimetsiin tai kaupunki-
matkoille, annettiin kartanosta
mukaan viinaa. Kartanon väel-
le niinkuin laanilaisillekin tuotti
Willebrand Turusta suolaa, silliä,
silakkaa, tupakkaa, kahvia y.m.
suuret määrät. 1 Hankkipa Wille-

1 Esirn. 1799 suolaa yli 41 tynn., sil-
liä yli 9 tynn., silakkaa 30 tynn., tu-
pakkaa 1990 rullaa, kahvia 13 I[Z nau-
laa.

brand kartanoon perunoitakin,
vaikka niitä itselläkin kasva tet-
tiin, ja myi ympäristön torppa-
reille siemeneksi, siten totuttaen
rahvaan tuohon tulevaisuuden
kasviiri tavallista aikaisemmin. -
Verkatehdasta yarten tuotiin Tu-
rusta Icaikellaisia väriaineita, soo-
paa, saippuaa, lyijyhartsia y.m.
Tehtaitten ja suuren pajan tarpei-
siin vedettiin Turusta rautaa ja
nauloja, jälkimäisiä esim. 1801-
02 38,000 kpl. Sepät takoivat
hevosenkenkiä, hakoja, verkateh-
taan kuivaushuoneeseen piikkejä,
myllyn osia y.m.s. Ja kuri Wille-
brandin perheen luona kävi kesäi-
seen aikaan paljon vieraita, jopa
kesällä 1802 itse Ruotsin kuningas
kuningattarineen, niin oli Turusta
tuotava paljon erilaisia herkkuja,
kuten Ranskan omenia, ankeriaita,
viinejä y.m., pöytä- ja huoneka-
lustoa, »Helsingin kangasta» j.n.e.
Nuutajärven lasitehtaalta käytiin
noutamassa lasipurkkeja, ikkuna-
laseja y.m. Verkatehtaan tuottei-
ta vietiin vuorostaan maailmalle,
samoin lankkuja, lautoja, viljaa,
olkia, viinaa y.m. Kaiken tämän
liikenteen takia olikin kartanon
torppareilla runsaasti kyytejä
Turkuun, Helsinkiin, Hunsalaan
ja muualle.

Jokioisten kartano oli Wille-
brandin aikana viljarikas. Etu-
päässä ruista myytiin kartanosta
suuret määrät Sornerolle, Martti-
laan, Halikkoori y.m., tilivuonna
1798-99 esim. yht, 502 tynnyriä
ruis ta ja yli 48 tynnyriä ohraa se-
kä kauraa n. 35 tynnyriä, mikä
kaikki rahassa teki lähes 3,000 ta-



laria. Viljan Jainaamista myös
harjoitettiin. Joinakin vuosina,
milloiru oli sattunut huono sato,
esiintyy lainausluetteloissa sadot-
tain alustalaisten nimiä. Jos kar-
tanossa ei riittänyt viljaa tarpeek-
si, hankki Willebrand sitä Turus-
ta. Siten esim. 1801-02 sai 42

jokioislaista lainaksi Turusta tuo-
tua viljaa. Luonnollisesti karta-
no otti korkoa lainauksesta. Lai-
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na ttiinpa alustalaisille toisinaan
rahaakin.

Talot ja torpat vuorostaan toi-
vat kartanoon luonnontuotteita,
kuten sysiä, tuohia, 2 humaloita,
maltaita, kehruuksia j.n.e.

E. Aaltonen.

2 Esim. 1801-02 tileissä 353 leiviskää,
ar voltaan 28 talaria 8 äyriä.



Kirkko sovinnon välittäjänä.
Jokioisten kirkonarkistosta on opett. T. Hirsjärvi :jäljentänyt seuraavan, aika-

kautensa oloja kuvaavan pöytäkirjan:
. (Suomentanut J. W. rK,aJeva).

Korkeastioppineen herra rovastin
määräyksestä, joka oli annettu kappa-
laiselle Gabr. Sandsteenille, kutsuttiin
Jokioisten sakaristoo n I5 pnä jouluk.
I754, sittenkun jumalanpalvelus oli.Icp-
punu t, nuhdeltavaksi sotilas Styfmanin
vaimo Pellilästä, Halin vaimoineen ja
Inrala vaimoineen, joiden lisäksi oli
pyydetty todistajina olemaan läsnä Vau-
lammin Matt ila, Matti Erikinpoika sa-
masta kylästä, Yrjö Henrik Unka ja
Haapaniemen Mikkolasta Matti Pertin-
poika. Päätökset ,tulivat tämän laa-
tuiset :

I) Minä kysyin asianomaiselta Styf-
manin vaimolta, jos hän nyt on elänyt
ja elää sovussa ja rakkaudessa miehen-
sä, ruotutalonpoikain sekä heidän vai-
mojensa kanss-a, johon .hän hyvin kii-
vaasti ja katkerasti vastasi: mitä rakka-
utta ja lempeyttä minulla voi olla, jota
myötäänsä Ioukkaavar ja herjaavat yh-
tähyvin Halin ja hänen vaimonsa kuin
myös Intala ja hänen vaimonsa, sellai-
silla puheilla kun huoruus, varkaus,
noituus yrn., jonka vuoksi minä olen
tahtonut heitä laillisesti etsiä ja todis-
taa heidän puheittensa paikkansapita-
mättömyyden. Senvuoksi haluan minä

turvautua lakiin ja oikeuteen kenen-

kään sitä aavistamatta. - Tämän jäl-
keen kysyin minä Halinilta ja Intalalta
vaimoineen, jos he ovat käyttäneet sel-
laisia sopimattomia sanoja hänestä. Sii-
hen he yksimielisesti vastasivat kieltä-
västi. Senjälkeen kysyin heiltä, ovat-
ko he sitten puhuneet hänestä ystävälli-
sesti ja myötatunnolla, vastasivat he
siihenkin yksimielisesti myöntavastl.
Sillä he pelkäsivät, että hänen levoton
miehensä pa].a,a Helsingistä, silloin täy-
tyy jättää talo ja koti.

2) Minä kysyin usein mainitulta Styf-
m an inwaimolta, eikö hän tahtoisi an taa
anteeksi loukkauksia ja unhoittaa viha-
mielisyyden', epäystävällisyyden ja kat-
keruuden. Siihen hän jälleen vastasi,
että hän ensin niinhyvin .Haliniin kuin
Intalaan ja heidän vairnoihinsa nähden
tahtoo ottaa sen asenteen, mikä hänet
vapauttaa ja mikä tyydyttää todistajia."

3) Kysymykseeni jos hän siten muut-
tuneilla käsityksillä olisi halukas mene-
mään Herran Pyhälle Ehtoolliselle, se-
kä kuinka Kristus voi saada aikaan so-
vituksen sydämessä, niin voisi :pappikin
laskea ehtoolliselle sellaisen syntisen en-:
sin nuhdelruaan samoinkuin tavallisesti
niitä, jorka aikovat Herran Ehroollisel.



le. Tähän hänellä ei ollut mitään sa-
n ot tavaa.

4) Sitten hän puhkesi puhumaan kiih-
keästi: olen kahden vuoden aikana ol-
lut monet kerrat ilmoitettuna Herran
Ehtoolliselle, mutta sitä ei ole anrie ttu,
sillä herra rovasti ,ja papit ovat olleet
minulle epäsuosiollisia pitäen Halinie n
ja Intalain 'puolöa. Tähän sanoin minä
hänelle, että ',hänen yksin tulee huoma-
ta ylen levoton tilansa, niin ei hän kan-
taisi kaunaaopettajiaan kohtaan, ettei
hän tulisi käyttämään 'Väärin kallista
ateria-a.
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5) Viimein pyysi hän lähtiessään sa-
karistosta, että papit korke-an valt-ansa
avulla, jota 'han .karkessa lupasi kunni-
oittaa, suostuisivat hänen käyntiinsä
Pyhalle Ehtoolliselle.

Tälle katkeroituneelle ihmiselle en
vorn ut tehdä mitään muuta.

Että näin on tutkittu ja todeksi ha-
vaittu, todistavat seuraavat:

Matti Eerikinpoika.
kirkkovaartri.

John Borenius.

Yrjö Heikinpoika Unka.
Matti Pertinpoika Mikkola.



Silmäilyjä Jokioisten kirkon kokousten
ja kirkkoneuvoston päätöksiin.

Lukkari Simo Halinia muistu-
tettiin 31. 3· 1734 aina tarvittaissa
olemaan saapuvilla. Ryssän ko-
peekoita, joita ikollehtikeruussa oli
1. ••••••
kertynyt, paatettun 1. 4· 1734
vaihtaa Ruotsin rahaksi. Kirkon
kattoa varten määrättiin 2. 2.
1735 joka talon tuomaan 10 paa-
nua

Hair.ostä kirkossa tuormttun
Hutka 2. talarin ja Ungan renki 3
ralarin sakkoori. Sotamiehen
vaimo Brita Heikintytär Haapa-
niernestii tuomittiin kirkkohäiriön
vuoksi seuraavana pyhänä istu-
maan jalkapuussa. - Kirkon ra-
ha-arkun avairnista otti huostaan-
sa J. Amnell yhden, kartanon
isannöitsija A. Ekebom toisen ja
kirkon isäntä J. Inki kolmannen.
Eräs mies päätettiin 11. 4. 1736
haastattaa kärä jiin petollisen nai-
mislupauksen tähden. - Kiipun
Kutilan poika Martti Tuomaan-
poika tuomittiin 22. 4. 1744 seu-
raavana sunnuntaina jalkapuuhun
huonon lukutaitonsa vuoksi, sa-
;110111 7. 7· 1745·

Kirkon raha-arkku kaivettiin 8.
5· r 744 ylös haudasta, missä se oli
ollut ryssiä paossa. Samalla ark-
ku avattiin, ja huomattiin kaik-

kien r <J hojen, jotka sinne 1742 oli
pantu, olevan tallella. - Kirkon-
kokouksessa 4. 11. 1744 ilmoitet-
tiin Juho Klemetinpojalla Hump-
pilasta sekä hänen vaimollaan ole-
van kastamaton lapsi. Eivät ol-
leet saapuvilla. Kutsutaan heidät
toiste kirkkoon. Lasten isä oli-
kin saapunut 7. 7. 1745. Valitti
lapsen äidin olevan kipeän, siksi
oli kaste jäänyt. Lupasi maksaa
3 talaria köyhille. - Rovastin ja
lukikarin välillä oli 7. 7· 1745 ar-
vokysymys. Rovasti väitti pitä-
jäntupaa siivottomaksi y.m.-
Ruotivaivaisten hoidosta päätet-
tiin 31. 3. 1746. Seurakuntalaisia
varoitettiin 22. 9. 1746 saapu-
maan kirkkoon ajoissa. Seura-
kunnan jäsenten ja kuudennus-
miesten oli ilmoitettava papistolle,
jos seurakunnassa jotain syntistä
tapahtuisia,

.Uuden kirkonkellon ostoon ke-
heitettiin 24. 3· 1747 keräämään
varoja häissä j.n.e. varoittamalla,
ettei köyhiäkään unohdettaisi.
Eri vuosina ja aikaisemminkin oli
tapana jakaa seurakunnan köyhil-
le apua, esim, nyt jaettiin 12 hen-
kilölle 5 talaria henkilöä kohti.
Eri vuosina 'Oli myös tapana tuo-



mita huolimattomia lukijoita jal-
kapuuhun.

Maria Matintytärtä, heikkomie-
listä vaimoa, joka lopulta tuli ai-
van mielisairaaksi, ahdisteltiin
monena vuotena näistä ajoista al-
kaen noituudesta y.m. häiriöistä.
Lopulta toimitettiin hänet kuiten-
kin mielisairaalaan Tuomiokapi-
tulin kehotuksesta 19. 12. 175 J.
Hänet olisi pitänyt aikaisemmin
sellaiseen toimittaa. Turun tuo-
miokapitulillekin asia idmoitettiin,
kuten suurikin urotyö. Asiasta
on aikoinaan m.m. rehtori Hyöty-
niemi kirjoittanut tutkimuksen.
Koska jutussa esiintyi pastori G.
Sandstenkin 'kantajana olisi tasa-
puolisuuden vuoksi Marian asioi-
den tutkijain pitänyt vähän kos-
ketella myöskin S:n asioita, hänen
kipuaan ja molempain vaimojensa
kuoleman syitä j.n.e., jolloin Ma-
riankin asia olisi voinut saada toi-
sen valaistuksen. Esirn. Turun
tuomiokapituli myöhemmin käsit-
teli S:n päätkipukysymystä, mää-
räten hänelle apulaisen.

Kun ilukkari ei ollut tehnyt ti-
litystä kellorahoista, päätettiin
11. 6. 1749 sellainen hänehä vaa-
tia. Tältä sataluvulta on maInittu
myös useita tapauksia, kun äidit
ovat yöllä vahingossa likistäneet
pienen lapsensa kuoliaaksi.
.Asia kulki ainakirkkoneu-
.voston kautta. Jokioislai-
set kieltäytyivät 30. 1. 1753
ottamasta osaaemäpitäjän
kellotapulin korjaukseen. Karta-
non ankistossa sekä kirkonkokouk-
sessa 14. 7. 1754 mainitaan .kap-
teeni Jägerhornin antaneen sii-
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hen lääninsä puolesta avustuksen.
Uusi kirkonkello päätettiin 4. II.

1753 ostaa. Kerätty oli seurakun-
talaisilta 466 talaria ja kirkon ra-
ha-arkusta otettiin 500 talaria.
Kartanonomistajan, kapteeni
Reinhold Johan Jägerhorn'ia pyy-
dettiin kello ostamaan Tukhol-
masta, ja annettiin rahat hänelle.
Kello maksoi 1200 talaria.

Seurakunta erotti 4. II. 1753
lukkari Simo. Halinin virastaan ja
valitsi hänen tilalleen rovasti Am-
nellin luona olevan koulupojan
Daniel Tarkeniuksen. Tuomio-
.kapi tuli hyvä.ksyi päätöksen 12.
12. 1753, ja Tarkenius sai valta-
kirjan 19. 12. 1753. - Sotamies
Styfmanin .vaimoa Pellilästä ran-
gaistiin 15. 12. 1754 m.m. epäso-
vusta.. Herran ehtoollisella käy-
mattömyydesta y.m. Samoin sa-
kotettiin 27. 12. 1754 sotamies
Spåraa ja hänen appeaan Lato-
vainiosta poissaolosta armopöy-
dältä I2 talarilla. Kirkosta
mainitaan 28. I2. I754 varaste-
tun rahoja. - Sotamies Simo
Spurfält'in vairno Valpuri Sipin-
tytär valitti 2. II. 1755 miehensä
elävän huonosti. Sotamies
Åströmiä ja Niemen Jaakkolan
poikaa kohtaan kaytettiin 30. 5.
I757 kirkkokuria. - Ellei ennen
12 vuoden ikää osannut [ukea kir-
jaa (sisältä) ja kristinopin kappa-
leita, tuomittiin 27. 5. 1759 osaa-
mattomille 1 talarin uhkasakko.

Kun rengit Josef Simonpoika ja
- Matti Tuomaanpoika olivat olleet

vallattornia, tuomittiin he molem-
mat 21. 3. I762 6 taiarin sakkoon.
- Kiipun Valtti sakotettiin luku-
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asiassa 2 talarilla. - Kun kirkon
alaa alkoi olla ahdasta, kiellettiin
26. 9. 1762 kirkkoon hautaamasta
muita kuin isäntäväkiä. Muut ai-
kuiset ja lapset piti haudata siitä
lähtien hautausmaahan. Rahan-
arvon alenemisen vuoksi korotet-
tiin kirikonisännän palkka 12. 6.
1763 6:sta r S raan talariin vuo-
dessa, Kirkon vaatteet oli hänen
pesetettävä 1: 16 vuosimaksusta.
Mutta jo 8. 7. 1764 korotettiin
kirkonisännän vuosipalkka 24 ta-
lariin, ja suntien vuosipalkka
2 :sta 6 talariin. Samalla päätet-
tiin 4 ensimmäisen palkin pituuden
mitalla Kuorista lukien haudan
hinnan .kirkon alla olevan 3: 16,
sekä siitä 3 viimeisen palkin pi-
tuudcn alan oveen päin 2:16.

Vakinaisia ruoti vai vaisia oli
1764 10 ja ylimääräisiä 6. Kuikin
sai 6: -. Kartanon tulipalossa
1765 tuhoutui myös kirkon tiima-
lasi. Kirkonisanta määrättiin 1.

2. 1767 tuomaan Turusta. uusi
kastemalja. vanha oli liian pieni.

Suntielle määrättiin 1 kollehti
15 sunn. Kolmin. päivästä. -
Koska oli tultu ja lähdetty kirkos-
ta säännöttömästi, julistettiin sel-
laisille jalkapuu-uhkarangaistus,
samaten niille, jotka muuten häi-
ritsivät juniadanpalvelusta. - Jo-
kioisten seurakunnan omaisuus ra-
hassa oli 24. 8. 1767 yhteensä
2477 talaria 28 äyriä, josta seteli-
rahaa oli 1224 talaria ja ploetuja
745: 16.

] uoppous pidoissa, häissä, risti-
äisissä ja hautajaisissa kiellettiin
12. 6. 1768 sakon uhalla (3 ryyp-
pyä sai vuorokaudessa ottaa are-

rian aikoina). Sakko oli 12 tala-
ria sille joka joi tai tarjosi.

Kapteeninrouva Hedvig Eleo-
nora ]ägerhorn (o.s. Willebrand)
lainasi 18. 10. 1768 Jokioisten
seurakunnallta 2,000 kuparitalaria,
luvaten maksaa sen seuraavana
talvena takaisin. Takaukseksi
panttasi hopeaa (»på ]ockis gård
och i kyrckkistan förvarad 8 mar-
ker och 2 lod silfwer»). Kirkon-
kokouksissa mainitaan myöhem-
min tästä lainasta. M.m. käy sel-
ville 14.- 7. 1771, että rouva W.
lainasi rahan Stjernwallin velan
rna.ksuksi (»till Stiernwaldska
giäldens betalning lånt af detta
Capcl»). Kokouksessa 16. 5. 1772
mainitaan hänen joutuneen vara-
rikkoon. Asiaa valvomaan valit-
tiin pastori J. Borenius. Ko-
kouksessa 23. 8. 1772 mainitaan
panttihopeat myytävän 16. 9.
1772 huutokaupalla hovioikeu-
dessa (»till den mäst bindande i
Åbo»). Lukkari Tarkenius kir-

.konisantana sai tehtäväikseen vie-
dä hopeat Turkuun ja tuoda rahat
niistä. Matkarahoikseen myönsi
seurakunta hänelle 48 talaria. Ko-
kouksessa 4. 7· 1773 mainitaan
sanotuista hopeista huutokaupassa
saadun 1500 talaria, jotka Tar-
kenius oli seurakunnalle tuonut.
Seurakunta hävisi siis 500 talaria
ja usean vuoden korot.

Kun suntio Heikki ]aakonpoika
oli äkkiä 'kuollut, valitsi karta-
nonisäntä uudeksi suntieksi edel-
Lisen vävyn Antti ] aakonpojan.
Mutta seurakuntalaiset, kun niille
asia 5. II. 1769 ilmoitettiin, eivät
tahtoneet maksaa hänelle palkkaa,



koska eivät olleet häntä valinneet-
kaan.

Jos tunkeutui toisen penkkiin
kirkossa, sai maksaa 3 talarin sa-
kon, mistä päätös 1. 7. 1770.

Kirkosta juoksijat tuomittiin 14.
7. Ii7I jaLkapuuhun . .:- Räätäli
Tuomas Yrjönpoikaa Minkiöstä,
joka oli kohdellut vaimoaan pa-
hasti (»med hugg och slag»), nuh-
deltiin 5. 6. 1774. Kirkonko-
kous määräsi 8. 12. 1776 jokai-
selle, joka ei oppinut Svebiliuksen
katekismusta, 3 äyriä sakkoa hope-
assa tahi 6 äyriä, joka oppimansa
unohtaa, ja jalkapuuhun, ellei op-
pinut Svebiliuksen selityksiä en-
nen l3 vuoden ikää. Samalla
:määrättiin pidettävaksi kyläru-
kouksia ja julistettiin 1 talarin sak-
ko jokaiselle [aiminlyöjalle. Ke-
heitettiin hankkimaan myös
seurakunnan nuorisolle »ylösra-
ken tavia kirjoja» (parhaille luki-
joille).

. Kun muurarimestarin vaimo
Hedvig Bergman (o.s. Cadenia,
Jokioisten pastorin tytär), oli syn-
tynyt ja kasvanut seurakunnassa,
otettiin hänet, hoidon puutteessa
kun oli, ruotivaivaiseksi karta-
noon. Kun kruunulta oli köyhiä
varten saatu r o riksiä, jaettiin se
5. 8. 1781. - Tulipalojen ja var-
.kaiden varalta määrättiin 12. r r ,
l786 kyläkuntiin yövahdit.
Torppari Kaarile Kaarlenpoika
Laikkalammi tuomittiin 25. 2.
l787 rukousten pitämättömyydes-
tä 2 killingin 8 äyrin sakkoori. -
Kotivihkiäisistä määrättiin 15. 6.
l794 maksettavaksi kirikonrahas-
toon 8 killinkiä kerralta.
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Kokouksessa 7. 6. 1795 esitti
kartanon isännöitsijä Johan Berg
kartanon vanhan karjanhoitajan
Perttu Simonpojan yli jo-vuoti-
sesta uskollisesta pal vel uksesta
ansiolliseksi saamaan Kuninkaalli-
sen Huoneen hallitusseuran ansio-
merkin, mihin yhdyttiin. - Kir-
konisäntä, pastori A. Planmania
muistutettiin 25. 5. 1804 puutteel-
lisesta tilinteosta, mistä tuomioka-
pitulikin oli muistuttanut jo 17· 9.
Lupasi tehdä paremmat tilit. -
Kirkkoneuvostossa 22. r o, 1809
käsiteltiin kartanon isännöitsijän
Erik Hultgrenin ja vaimonsa Anna
Christina Nordmanin epäsopua.
Planrnanin mielestä johtui se osak-
si rouva H:n mielihalusta viinan-
juontiin. H. halusi eroa. Asias-
ta kirjoitettiin tuomiokapitulille.
Sanotun rouvasherikilön oli Turun
tuomiokapituli päätöksellään 20.
r r , l805 vapauttanut miehestään
merimies Israel Hagelbergista, jo-
ka 1796 lähtien ei ollut käynyt
vaimonsa luona, ja 1799 oli kir-
joittanut olevansa englantilaisessa
laivassa. Hultgren-Nordman
tapauksessa muistelen tulleen nuh-
teet. Erillaän vaimo ainakin eli
muutamia vuosia miehestään, pois-
sa jokioisilta, mutta mies näyttää
hänet taas hakeneen, sillä lopulta
elivät yhdessä, syntyipä heille
silloin 2 las takin.

Köyhille lapsille ostettiin 8. 9.
l8II 12 katekismusta ja yhtä
monta aapiskirjaa. - Israel Rau-
tellin Turusta mainittiin 13. 10.
18 1 1 pidetyssä kokouksessa ro-
kottaneen seurakunnassa lapsia.
Kokouksessa 18. 7. r S 13 valittiin

f
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Jokioisille (kuten emäpitäjään
Tammelaan ja Perttulaankin oli
tehty) köyhäinhoitolautakunta.

Kun kartanon isännöitsijän M.
Granrothin köyhäinaputilitykses-
sä oli jaettu 1 t. 32 kappaa, ja huo-
mautettu tynnyrissä olevan 36
pyyhkastya (»strukna») kappaa,
huomautti Tolpo tynnyrissä ole-
van J2 kappaa, joten tilitys olisi
ollut 2 tynnyriä, eikä 1 t. 32 ,kapp.
- Kirkonkorjaustyön valvojaksi
valittiin 19. 6. 1814 Salomo Eeri-
kinpoika Simola Ojaisilta 40 kil-
lingin päiväpalkalla. - Rippi-
koululapsille päätettiin 30. 6.
1815 tuomiokapitulin kiertokir-
jeen johdosta 6. 5. 1815 ostaa ja
jakaa vuosittain 3 Uutta Testa-
menttia parhaille lukijoille. Ko-
kouksessa 15. 9. 1816 jaettiin rou-
va W. G. von \'{!illebrandin lah-
joi tusrahaston korot 23 talaria ja
7 ruplaa (eräs avunsaaja oli m.m.
leski Brita Reuter Minkiön Salin-
saaresta, siis aatelissuvun jäl'kelai-
siä). Kokouksessa 26. 4. 1818
säännösteltiin keisarillisen kerjä-
läisplakaatin johdosta 9. 9. 1817
myös kerjuuoloja. seurakunnassa.
Samoin ikeskusteltiin köyhäin- ja
työhuonekysymyksestä. Määrät-
tiin edellämainitun kirjelmän joh-
dosta verotus köyhäinhoidon hy-
väksi seurakunnassa. Kukin kylä
velvoitettiin hoitamaan köyhänsä.
Kun perttulalaiset eivät 26. 4.
1818 suostuneet jokioislaisten
kanssa yhteisesti kustantamaan
Seilin parantolaan mielisairasta
Juha Antinpoika Kolkkaa Lato-
vainiosta, vaan saivat jokioislaiset
itse sen kustantaa, kieltäytyivät

jokioislaiset 26. 9. 1819 myöskin
kustantamasta mielisairasta Sa-
muel Päärinpoika Somiskaa mie-
lisairaalaan perttulalaisten kans-
sa. (Vaulammin Olkkolan mieli-
sairaasta isännästä oli myös ennen
riita).

Maaherran kirjelmän johdosta
23. 10. 1820 keskusteltiin 17. 12.
1820 pitäjänmakasiinin perusta-
misesta seurakuntaan. Kokous oli
yhteinen Humppilan ja Perttulan
kanssa. Yhteinen kansa huomaut-
ti olevansa puoliksi osallisena kar-
tanon Jainamakasiiniin.. Tähän
huomautti kartanon isännöitsijä
Berg ,kartanossa aina pidettävän
100 tynn yriä viljaa, osaksi -rukii ta
ja ohria tarvittaessa lainattavak-
si 3 kapan korolla tynnyriltä, jo-
ten lainausjyvästöä ei kappeleissa
tarvita. Asia jäi silleen.

Kun ,kirkonvahtimestari Antti
Juhonpoika Niernelta oli 6. r ,
182I kuollut, oli kuulutuksella
(»uti Finlands Allmänna· Tid-
ning») etsitty soveliasta henkilöä
toimeen. Kokouksessa 28. 10. I82I
olikin siihen jehdokasta: I) torp-
pari Jokioisilla v.t. lukkari Jacob
Johan Ekendahl, s. I770, ollut
Tammelassa V.t. lukkarina. 2)
herrasväen pal veli ja J okioisten
kartanosta Erik Orell, s. 1795· 3)
renki Kuhmoisten kappelista An-
ders Flinck. Hänellä oli rokot-
rajan todistus Talousseuralta,

»Herrasväki» valitsi palvelijan-
sa Orellin, jolla ei ollut mitään
todistuksia.

Someron lukkarin Adam Ni-
kanderin ilmoitettiin rokottaneen
lapsia Jokioisilla. Siitä annettiin

~_ ~_ _ ~__ _ • h_ ~_ • ~ _



hänelle todistus. - Kokouksessa
3.8. 1823 ehdotettiin annettavak-
si Huoneenhallitusseuran suuri
hopeamitalli torppari Mikko Lau-
tankorvalle Kiipulta maanvilje-
ly.ksestään. - Kokouksessa 22. 8.
1824 kehotettiin tehtaan kirjanpi-
täjän Gabriel Emrnanuel Mans-
neria ja vaimoansa Mariana Ro-
sendahlia elämään sovinnossa,
minkä lupasivat.

Keisarillisen kuulutuksen joh-
dosta 26. 6. 1827 keskusteltiin 4.
11. 1827 kätilön otosta seurakun-
taan. Kartanonomistaja J. Bre-
mer oli vastaan, eikä sitä otettu,
vaikka pastori A. Planman kyllä
puhui asian puolesta. - Lukkarin
otosta ryssien rääkkäämän lukkari
Adam Halinin kuoltua oli kysy-
mys 4. 1. 1829 pidetyssä kirkon-
kokouksessa. Ensimäisellä tilalla
oli Turun tuomiokirkkokoulua
käynyt Jaakko Hokka (eli Lun-
den) Tammelan, Lunkaasta (s.
1794) ja rokottanut yli 1,000 hen-
kilöä. Toisella tilalla oli suutari
Zacharias Starck Tammelan Jär-
venpäästä (s. 1792). Kolmannella
tilalla oli entinen koulunuorukai-
nen, silloinen puusepänoppilas
Carl Magnus Qvick Hämeenlin-
nasta (s. 1810). Bremer valitsi
Qvickin. Vieläpä hän valittiin
21. 6. 1829 Bremerin tahdosta kir-
konisännä:ksi. Mutta kun Q:n ti-
leissä oli virheitä, joista toiset hän,
kyllä selvitti, mutta väitti toisia
pastori Planmanin tekemiksi, va-
litsi Bremer 1. 7.1832 uudeksi kir-
konisännäksi tehtaankirjurin Gus-
taf Lindkvistin Kalakoskelta.

Pastori A. Planman seurakun-
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nan rahojen hoitajana lainaili niitä
omavaltaisesti omiin tarkoituk-
siinsa ilman velkakirjoja ja taka-
uksia. Kokouksessa 22/8 1830'
hänet vedettiin siitä ahtaalle. Ra-
hoja ei näkynyt, vaikka niitä 3 :ssa
eri rahastossa olisi pitänyt olda 'Yli
1200 riksiä. Bremerin mielestä
olisi velan maksuksi voitu pidät-
tää 1/2 Planrnanin palkasta, mutta
Planman valitti, ettei hän silloin
voisi elättää lapsiansa ja vaimo-
aan. Bremer ehdotti Planrnanin
antamaan velasta velkakirjan 3 %
vuotuiskorolla sekä maksamaan
korot. Seurakunta hyväksyi sen.
Mutta 18. 8. '1833 muistutettiin,
ettei Planrnan ollut maksanut kor-
kojaan. Kellään ei ollut kuiten-
kaan halua ryhtyä oikeudenkäyn-
ninkään kautta niitä häneltä ha-
kemaan. Lopulta 2. 8. 1835 kap-
teeni J. Bremerin ehdotuksesta,
koska Planman oli ollut seurakun- ,
nan pastorina 37 vuotta, sekä pää-
oma ja korkosaatava pyyhittiin
pois. Tässä huomaamme Brerne-
rissä kauniin piirteen. Seurakun-
talaiset myös näyttivät Planrnanis-
ta pitävän. Pian ukko senjälkeen
kuolikiri ja perhe hajaantui sinne
ja tänne.

Osasivat seurakuntalaiset myös-
kin osoittaa mieltään lukkaria
kohtaan, jota he eivät olleet valin-
neet. Kun Qvick 18. 8. 1833
pyysi 1 tai 2 leiviskää heiniä joka
talosta vuosittain, niin suurin osa
seurakuntalaisista lähti pois kir-
kosta, eivätkä jälelle jääneetkään
myöntäneet. - Kirkkotien korja-
ukseen päätettiin 31. 8. 1834 koo-
ta 32 killinkiä jokaiselta tienteko-
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velvolliselta. Humppilalaisen
mielisairaan itsellisen Juha Antin-
poika Kolkan sairaalakustannuk-
siksi päätettiin 2 I. 12. r 834 koota
18 killingin maksu taloa kohden.
- Vapaaehtoista köyhäinapua oli
3· 5· r835 mainittu kootun 52 rik-
siä. Sillä ostettiin 3 1/4 tynnyriä,
rukiita, jotka jaettiin 1/4 tynnyrin
erissä kipeimmin tarvitseville. -
Bremerin ehdotuksesta päätettiin
verottaa vuosittain palvelusväkeä,
miehiä 12, naisia 6 killingillä, jon-
ka isännät etukäteen heidän pal-
koistaan maksavat.

V aina jain vastaanottosoi tot pää-
tettiin alottaa, kun saatte Kiipul-
ta ja Minkiöltä ,käsin tulee pie-
nellä sillalla, ja Jokioisilta käsin
tultaissa saartojoukon saapuessa
tiellä olevalle portille. Sielukel-
loja soitetaan 5 minuuttia. Kel-
lonsoittajat saivat 16 killinkia vai-
najalta, mutta torppariväestöltä 8
killin:kiä.

Kokouksessa 24. 5. 1835 otettiin
valtiolta r oo bancoruplan laina
jyvien ostoon sillä J. Bremerin te-
kemäldä lisäyksellä, että laina ku-
luvan vuoden aikana takaisin
maksetaan. Kuten tehtiinkin.

- Jokioisten seurakunnan »vara-
magasinin reglementi»n vahvisti
senaatti 29. 10. 1856. Makasiini
oli ajateltu yhteiseksi Humppilan,
Jokioisten ja Perttulan seurakun-
nille, mutta Humppilan ja Pert-
tulan seurakuntalaiset .kieltaytyi-
vät siihen osakkaiksi yhtymästä.
Ohjesääntöjen mukaan oli talvella
1857 'Osakkaiden tuotava jyväs-
töön perusjyvät. Siihen oli niin

tadollisten kuin torppareittcn yh-
dyttävä. Jyvästön pääoma oli
kasvatettava 500 tynnyriksi.

Mutta kappeleiden yhteisessä
pitäjänkokouksessa 18.9.1864 Jo-
kioisilla ilmoitti Kartanonkylän
isännöitsija, asessori C. Winter
isän tänsä Gougerin puolesta: »et-
tej hän tahtonut otta osaan tähän
magasinin laitoksen, sen vuoksi,
että se matkan saata ej ainoastaan
huolimattomuutta, vaan myös
laiskutta maanviljellysten tykö-
nä.» jokioisillakin olivat kaikki
sukuoikeus- ja perintötalonisännät
laitosta vastaan, paitsi Kiipun Ku-
tilan vanha isäntä. Mutta J oki-
oisten kartanon omistaja velvoitti
kaikki kartanon vuokraajat ja
torpparit ottamaan osaa makasii-
niin. Osuusvilja. joka vuodelta 5
kappaa rukiita ja viimeisenä vuo-
tena 5 kappaa ohria, tuli olla si-
säänmaksettuna syksyllä 1867;
ensi kerta oli tuotava syksyllä
1864. Sukuoikeus- ja perintöta-
lon isännät saivat aikaa »tystern-
min peräänajatella ja tutkia» ma-
kasiinin osakkaiksi yhtymistään,
ja myöhemmin yhtyä, jos tahtoi-
vat.

Kapteeni Josef Bremer ja rou-
vansa Sofia, o.s. Baer, lahjoittivat
3. 12. 185 6 Jokioisten seurakun -
nalle 1,000 hopearuplaa rahastok-
si, jonka korot (sjlloin 50 rupl). pi-
ti vuosittain Mikkelin päivänä ja-
kaa 25 ruplan erissä Jokioisten
rälssitalojen tai torppareitten avio-
liittoon aikoville kunniallisille ja
siveille tyttärille. - Samat hen-
kilöt lahjoittivat 14. 8. 1862 Hög-
forssissa (Pyhäjärvellä H.I.) päi-



vätyllä lahjakirjalla rahasumman
kouluavuksi Jokioisilla.

Kirkonkokouksessa 13. 10. 1860
hyväksyttiin Jokioisten köyhäin-
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hoidon ohjesäärinöt. Bremer valit-
ti, mutta se-naatti hyväksyi ne lo-
pullisesti II. 2. 1862.

Tarmo Hirsjärvi.



Kartano ja alustalaiset.

L

Muistitietoja Jokioisten entisyydestä.

Muistitietoja kenraali Wille-
brandista.

Etsiessäni muistitietoja vanhas-
ta Jokiläänistä en ole enää onnis-
tunut saamaan yksicyiskohtaisem-
pia kuvauksia, mutta kylläkin
yleispiirteitä, mitkä kuvastavat
eri isäntien aikaisia elämyksiä.
Vanhemmat kertomat koskevat
von Willebrandin aikaa.

1Soo-luvun alkuvuosilta on ker-
rottu, että WiHebrand kehoitteli
-eri henkilöitä raivaamaan viljelys-
torppia asumattomiin koppiin.
Raivaustyön yhteydessä oli vel-
voitus polttaa alueelta kaadetta-
va metsä pajahiiliksi. Täten sai
Willebrand vuonna 1804 valmis-
tuneeseen rautaruukkiinsa tarvit-
tavat hiilet. Oliko tässä yhtey-
-dessä alkuaikoina SDV1ttU mistään
hiilien paljousmaaräsra, ei ole ker-
rottu, mutta se on mainittu, että
Willebrand näille uutistorppareil-
leen antoi joka vuosi rautaiset
reentalla-aineet, jotta eivät reen-
jalakset olisi kuluneet hiiliä . ve-
dettäessä. Näinä aikoina piti tor-
pan perustamisen olleen niin va-

paarnielistä, että jotkut aivan
oma-alotteisesti kartanoon ilmoit-
tamatta valitsivat itselleen asuma-
paikan. Myöhemmin olosuhteit-
ten muututtua säännösteltiin hii-
livero vuokrasopimuksien yhtey-
dessä. '

Hiili verojärjestelmä jatkui aina
1890-luvun keskivaiheille saakka.
Se oli torppareiden puolesta suo-
sittu. j arjestelmä ei pienimmäs-
säkään määrässä häirinnyt kesäi-
siä peltotöitä. Syksyllä maan jää-
dyttyä käytiin metsänvartijan
osoituksen mukaan kaatamaan
metsää seuraavan vuoden hiilive-
roa varten. Puut mitattiin ja mit-
tauksen perusteella määrättiin,
miten monta rinttua - rinttu oli
12 tynnyriä ja hiilitynnyri 1 kuu-
tiokyynärä - olli saatava. hiiliä.
Joskus sattui, että. hiilimiilu epä-
onnistui siihen määrään, ettei tul-
lutkaan ,torpan hiiliverornäara
täyteen. Tällöin oli vajaus suo-
ritettava joko rahassa tai turvau-
tuen naapureilta ylitse jääneisiin
hiiliin, muuten j~i verorästiä. Mit-
taus ja laskelmat olivat toisiinsa
siinä suhteessa, että tavallisen
polttornenestyksen vallitessa jäi



pikemminkin ylijäämää kuin
puuttui. Onnistuneessa miilun-
poltossa tuli hyvinkin runsas yli-
jäämä. . Näistä ylijaämähiilista
maksoi kartano määrätyn hinnan
rintulta. Hinta ei kyllä vastan-
nut ympäristön markkinahintoja,
joten torpparit mieluimmin myi-
vät y:1ijäämähiilensä maakuntaan.
Kar-tanon puolesta oli lupa ympä-
ristöllekin myydä, mutta vain
sillä ehdolla ja ra joi tuksella, että
tavara tuli myydyksi kartanon
omille alustalaisjlle, Varhaisem-
'pana aikana monet uskaliaimmat
torpparit veivät ylijäämähiiliään
silloin tällöin Turkuun asti.

Heti syksystä koetettiin saada
hii'limiilu palolle ja sitten varsi-
naisen ajotalven ajalla hiilet kul-
jetettiin kartanoon. Kul jetusre-
kien päällä olivat rintut, pajun-
tai kuusenvitsoista taikka päreis-
tä tehdyt korit, joiden tilavuus
oli I2 tynnyriä. Hyvien ke-
lien ajalla ;kytkettiin kaksi rinttu-
r~keä peräis~n, jotta kuljetus kä-
,.1 nopeammIn.

.
Maanomistusriitoja .on kerrottu

Willebrandin ajalla syntyneen si-
ten, että hän olisi ostellut rälssi-
ja veroralssi tiloja sellaisilla väli-
puheilla, että en tisille talonhalti-
joille oli mä~rä jäädä perinnölli-
nen nautinto-oikeus, millä oli su-
kulunastustilan luonne, »pörstrat-
ti». Kauppakirjat olivat luonnol-
lisesti ruotsalaisia, eikä kansa
muutenkaan kirjoitustaidonomana
tietänyt, tuliko välipuhe kauppa-
kirjaan merkatuksi. Näin piti
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tulleen riitaisuuksia, kun kartano
sopiviksi katsominaan hetkinä
muutti näitä ostamiaan taloja
lampuotitiloiksi.

Eräs kartanon työnjohtaja
Willebrandin aikana oli niin häi-
jy, että taksvärkkärit ikaiken va-
ralta olivat työmailla aseilla va-
rustettuja. Erikoisemmin on muis-
tikertomuksissa säilynyt Pertun
torpan pojat Ojaisten kylästä.
Näillä oli aina kirves mekon vyö-
hön pistettynä kaiken mahdolli-
sen yllätyksen varalta. »Häijy-
Päri» (Berg) olikin läänin antama
nimitys häijyimmälle työnjohta-
jalle.

Hautapaikkansa määräsi Wille-
brand jokioisten puistoon. Ai-
heen tähän maaräykseensä sai hän
käysrkennellessään kartanon puu-
tarhassa. Hän kertoili tuntevan-
sa leppoisaa väsymystä aina sa-
malla kohtaa, joten hän siinä usein
istuskeli vanhuksen haaveissa rau-
keuttaan tyydyttäen ja niin mää-
räsi, että hän kuolemansa jäl-
keen haudattaisiin juuri sille koh-
dalle. Wil'lebrand kuoli Turussa
ja ruumis säilytettiin Maarian ,kir-
kon ruumiskellarissa niin kauan,
kunnes hauta ] okioisten puistossa
tuli kuntoon.

II.

Kapteeni Bremerin ajoilta.
Kapteeni Bremerin hallinto-

kaudelta on vanhassa Jorkiläänissä
vielä koko paljon muistitietoja.
Bremerisiä muistetaan paljon ha-
nen hyviä ominaisuuksiaan. ] uu-
ri niitä muistellessa tulee ehdotto-
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masti mieleen, että kaikilla Bre-
merin aikaisilla oikeudenkaynneil-
lä, mikäli niitä on ollut alustalais-
ten kanssa, on täytynyt olla tosi-
asialliset syyt. Alustalaisten ta-
loudellinen hyvinvointi oli kaptee-
ni Bremerillä läheinen sydämen-
asia. Tämän tähden oli hän aina
toiminnassa ja liikkeellä tehdäk-
seen asiain edellyttämiä siirtoja ja
samalla neuvonta työtä. Jos lam-
puotitilan haltijat tulivat heikosti
toimeen, eivätkä työt joutuneet .oi-
keilla ajoillaan, niin niitten halti-
joille katsottiin pienempi torppa,
ja tehtiin päinvastainen siirto, jos
pienen torpan haltijoilla oli kykyä
hoitaa 'isompaakin tilaa. Vieläpä
ahkerille palkollisilleen Bremer
tcimitteli vuokratorppeja tai lam-
puoteja. Esim. Varsanojan kyläs-
sä sijaitsevan sivukartanon moni-
vuotinen tallimies järjestettiin
juuri Bremerin toimesta viljele-
mään Jaakkola nimistä lampuoti-
tilaa Varsanojan kylässä. Tämä
ahkera tallimiesei kuitenkaan tul-
lut toimeen sanotulla tilalla, ja
niin kävi kapteeni Bremer taas
uudelleen asiain järjestelyyn. Hän
sanoi suorasukaisesti entiselle tal-
limiehelleen: »Sinä olet kovin ah-
kera työmies ja minä toivoin, että
sinä olisit saanut lastesi kanssa
ylentyä omassa isännyydessäsi,
mutta sinulla ei olekaan kykyä
hoitaa omaa talouttasi. Mene ta-
kaisin vanhaan toimeesi, muussa
tapauksessa me häviämme kurn-
pikin!« Simo palasi entiseen toi-
meensa ja sai kapt. Bremerilta
täyden tunnustuksen ahkeruudes-
taan.

Kapt. Bremerin aikainen ohjel-
ma torppien ja lampuotitilojen
haltijain siirroissa jatkui Jokilää-
nissä aivan viime vuosisadan lo-
pulle asti, kunnes kaupungeista
tuodut uudet teoriat alkoivat
torpparikansan keskuudessa ver-
sota. Tältä ajalta alkoivat mo-
lemminpuolisesti taloudelliset ky-
vyt arvosteluissaan keskittyä pi-
tämään silrnalla enemmän poliirti-
sia näkökantoja. Vuokraajain ja
vuokranantajain yhteenkuuluvai-
suus ei tämän jälestä enään ollut
niin kiteytynyttä kuin se oli kapt.
Bremerin ajoilla.

Eräs vanhempaa aikaa ja m.o-
lemminpuolista yhteisymmärrystä
edustava oli torppari Harjula
Saarten kylästä. Hän oli anta-
nut torpanpidon pojalleen ja ai-
koi torpan vanhuksena pienen
eläkkeensä turvissa elellä. Lähis-
töllä oli Kaupin torppa, ~ikä oli
vil jelijänsä hallinnossa päässyt
rappeutumaan. Eläkeläiseksi an-
tautunut Harjula otti tämän tor-
pan vuokralle, eikä kovinkaan
monia vuosia tämän jälestä alkbi
Kauppi olla samalla tasolla pa-
raiden toimeentulevien torppien
kanssa. Harjulan vävypoika oli
näihin aikoihin sukulunastustilal-
laan alkanut taloudellisesti rap-
peutua häviötä kohden. Harjala,
Kaupin viljelijä, järjesti niin, että
vävypoika myi sukulunastustilan-
sa ja siirtyi vuokralaisena viljele-
mään Kaupin torppaa. Harjulal-
le järjestettiin tässä yhteydessä
Kaupin torpastakin pieni eläke.
Harjulan toimintatarmo oli siksi
työintoinen, ettei vieläkään alis-



tunut toimettomana eläkemiehen
palVla viettämään. Tämän jäles-
tä hän siirtyi Humppilan kunnan
alueelle Huhtain ky.lään Marttila
nimiselle tilalle. Saatuaan tässä-
kin talossa toimintatehonsa huo-
matuksi, hän vieläkin muutti vil-
jelmää. Marttilasta muodostettiin
näihin aikoihin sivukartano. Nyt
siirtyi Harjula Kopin tilaa vilje-
lemään ja pian saattoi Kopin ti-
lallakin havaita Harjulan toimin-
tatehon seuraukset edistystä koh-
den. Köpin tilan toimitti Harjula
Kalle nimiselle pojalleen ja sai vie-
lä kolmannen elakkeenmaksajan
itselleen. Tämän jälestä hän ve-
täytyi 'alkuperäiseen lähtökoh-
taansa Saarten Harjulaan elellen
lopun ikäänsä eläkevanhuksena.
Harjulan edesottamiset ovat olleet
todellista y hteisymmärtämistä
kartanonomistajan kanssa. Vielä
tämän Harjulan poikakin, joka jo
oli antanut Harjulan torpan nuo-
rempien hoivaan, siinä lähes 90-
vuotisena anoi ja sai oman lohko-
tilan itselleen, kun suuri palstoi-
tustyö oli käynnissä.

»Pörstratti-» eli sukulunastus-
tillat olivat samaten kuin torpat-
kin kap t. Bremerin huolenpidon
alaisia. Nämä kuuluivat torppien
kanssa Jokiläänin kokonaisuu-
teen. Näidenkin hyvinvointi ko-
hotti läänin taloudellista arvoa
samalla teholla kuin torppareiden-
kino

Aikaisemmin
tustilojen siirto
tyttarehle siten,

kävi sukulunas-
isältä pojalle tai
että yksi [apsista
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sai talon ja toisten lasten osalle
lankesi irtaimisto. Näin tuli talo
perinnönjaossa arvioiduksi vain
murto-osaksi ,irtaimen hinnasta
riippuen perillisten lukum,äärästä.
Talon luonne ei edustanut kovin
suuria etuisuuksia torppaan ver-
rattuna, pääasiassa vain sen, että
talon nautinto-oikeus kulki suvus-
sa perintönä ja kartanoon suori-
tettava vero oli pienempi pinta-
alaan verraten. Tähän tosin tuli-

,vat [isäksi yleiset manttaaliverot,
jottei etuisuus verovähyydessä ol-
lut erikoisemmin kadehdittava.

Siinä r Soo-luvun keskivaiheilla
tuli sukulunastustilallisten perin-
nönjaoissa käytäntöön uusi jako-
peruste. Sille lapselle, joka talon
otti vastaan, tuli velvoitus mak-
saa" kiinteimistösta osuus kanssa-
peri'llisilleen. Kapteeni Bremer
kiinnitti tähän kohtaan huomion-
sa. Tuntien sukulunastustilallis-
ten taloudellisen elintason hänelle
kävi sääliksi niiden osuus, jotka
jäivät taloa hallitsemaan. Siinä
1850- ja 60-luvuilla: kutsui Bremer
kirkkokuulutuksilla alustalaisiaan
kokoon eri puolille lääniä keskus-
telemaan ja neuvottelemaan suku-
lunastustilallisten vastaisista pe-
rinnönjaoista. Hän tahtoi erikoi-
semmin huomauttaa sitä seikkaa,
ettei poistuvien lasten sovi olla
kovin vaarivaisia. Sukulunastus- •
tilallisten heikosta taloudellisesta
asemasta oli hänellä esittää tilas-
toa. - »Jos taloon jää:pä rasite-
taan puoliverollisessa talossa pe-
rintöosuuden maksuilla, niin ei ta-
lo säily suvulla»! Tästä olli Bre-
merillä esimerkkejä, miten eri su-

4
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kulunastustfloja oli joutunut kar-
tanon yhteyteen taloudellisten vai-
keuksiensa tähden.

Kertojani kodissa Vaulammin
Jaakkolassa oli edelläkerrotunIai-
nen kokous. Lauri/la Haapanie-
men kylästä oliensimäisiä, joka
joutui tfåmän uuden jakoperusteeri
mukaan perinnönjakoon. Uutuus
tuli Jokiläänin yleisön huomion
kohteeksi ja lausuttiin arvosteluja
ja ennustuksia tulevista sukulu-
nastustilojen haltijoista, mutta
yleensä enimmäkseen säälillä ja
epäilyksellä siitä, voivatko tadoon
jäävät maksaa kanssaperillisilleen.
Ei kuitenkaan sääntöä, josta ei
poikkeusta. Eräs kylän räätäli,
Lammin Kalle, varmana vakau-
muksenaan lausui: »En tiedä, jos
muut voivat sitä maksaa, mutta
kyllä ainakin" Hokan Heikki Var-
sanojalta» !

Kapt. Bremerin luonnetta ku-
vastaa seuraavakin tapaus. Sillan-
pään torppa Jokioisten pitäjän
Ojaisten kyllästä on ollut saman
suvun hallussa useamman suku-
polven ajan. Vanha kertoma tie-
tää, että kapt. Bremerin aikaiselta
Sillanpään isännältä pääsi tuli
kerran metsään. Pelon ja epätoi-
von järkyttämänä riensi Sillan-
pää kapt. Bremerille ilmoittamaan
sattuneesta tapauksesta ja itkien
tunnusti aiheuttaneensa vahingon.
Kapt. Bremeriin .koski uutinen
kuohahtavasti ja ajoi Sillanpään
ulos sanoen: »Merie pois minun
silmieni edestä»! Silllanpään läh-
dettyä riensi Bremer perässä pa-
lauttaen hänet takaisin ja asiasta
alettiin neuvotella tyynesti harki-

ten. Kerrojani ei muista, millai-
nen oli loppusovinto. mutta se ei
ainakaan aiheuttanut vanhojen
hyvien suhteitten rikkoutumista.

Kapteeni Bremer poistuessaan
jokioisilta Karkkilaan piti Joki-
läänille jäähyväispuheen Jokiois-
ten kirkossa. Jokiläänin asu ja-
met olivat /hyvin runsaslukuisena
tässä jäähyväistilaisuudessa. K yy-
rieleitä vuodattaen oli Bremer tul-
kinnut jäähyväishetken tunnetta:
»Nyt minun täytyy tämä hyvä
läänini jättää». Läsnäolleet alus-
talaiset valtasi myöskin ikävän-
tunne ja .kyynelkarpaloiden vieri-
essä suoritettiin kädenpuristus se-
kä molemminpuolisesti siinä toi-
votettiin J unialan siunausta tule-
vien päivien osalle. Tämän jä~
lestä joutui Jokioisten kartano
Kasimir Bremerin isännyyteen.

II!.

Bremerin 'poikien "isännyyden
ajoilta.

Yhtä kapt. Bremerin poikaa sa-
nottiin »vuoriparoniksi». Hän on
ollut mahdollisesti vuori-insinoö-
ri. Tämä oli aikaisemmin poissa
kotoa. Nuorimmalla pojalla Ak-
selilla oli huomattavat urheilulli-
set harrastukset. Erikoisemmin
lienee hän ollut metsästykseen
mieltynyt. On kerrottu, että Ak-
seli vaihtoi hyvän hevosensakin,
kun sai mieleisensä ja toivomansa
koiran.

Sattui niin, että Kasimir Bre-
merin jalka alkoi vihoitella jalki-
neen kankeudesta ja siitä kehittyä



verenmyrkytys. Kasimir-herr alla
oli silloin jo morsian, mutta jalka-
vika vakaannutti hänet sellaiseen
uskoon, että se oli hänen kuolin-
tautinsa, Tämä vakaumus ja kun-
nioitus morsiantaan kohtaan kan-
nusti hänet toimimaan morsiamen-
sa taloudellisen tulevaisuuden tur-
vaamiseksi. Mainitut seikat huo-
mioonottaen teki Kasimir veljen-
sä Akselin kanssa sellaisen sopi-
muksen, että Akseli naisi hänen
morsiamensa. Tämä tapahtuikin
ja kapt. Bremer osti nuorelle pa-
rille Lastusten vkartanon jostakin
Tampereen puolesta. On kerrottu
kapt. Bremerin jo aikaisemmin
suunnitelleen, ettei Akseli herraa
kiinnitetä Jokioisten isännyyteen.

Pitkäksi ei Akseli Bremerin
avioliitto tullut. Akseli kuoli ja
Lastusten kartano myytiin. Leski-
rouva muutti lastensa kanssa Hä-
meenlinnaan. Kasimir Bremerin
jalka oli tällä ajalla parantunut,
joskin se oli poikkileikattu. Suh-
teet kehittyivät vanhaan morsia-
meensa entiselleen, ja niin hän nai
vel jensä lesken, joka sitten olikin
Jokioisten kartanon emäntänä
Kasimir Bremerin isännyysajan.
Tämän jälkeen joutui Jokioisten
kartano osakeyhtiölle. Bremer
muutti perheineen Helsinkiin asu-
maan.

Kasimir Bremerin isannyys-
ajasta on nykyisillä ikävanhuksil-
la kauniita muistoja. Varsinkin
suurten nälkavuotten 1866-68
aika antoi leimansa. Bremerin ja-
lomielisyydelle, kun hän Jokiois-
ten kartanoon järjesti suurta ta-
loudellista uhrautuvaisuutta ky-
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syvän ilmaisen ruuanjakelun kul-
jeksiville köyhille.

IV.

Riitoja kartanon kanssa.

Kartanon kanssa syntyneet su-
kulunastustilojen oikeudenkäynnit
on kerrottu pääasiallisesti synty-
neen verovelvoi tuksista. Verot
olivat vuosikymmenien, ehkä
vuosisatojenkin ajalla muuttuneet
ja siitä alkoi yksi ja toinen hakea
muutosta, joskus joukollakiri use-
ampi talo yhdessä ja vaihtelevalla
onnella. Esim. Latovainion Le-
melän emäntä alkoi riidellä vero-
vähennystä taloonsa. Tässä yh-
teydessä oli Lernelan emäntä ot-
tanut toisiakiri sukulunastustilalli-
sia yhteiseksi asiakkaaksi pyytäen
50 ruplaa jokaiselta sukulunastus-
tilalliselta, mutta toiset katsoivat
uhrauksen toivottomaksi ja niin
eivät rohjenneet yhtyä karitee-
seen. Lemelän emäntä ajoi asian
omalta kohdaltaan ja menestyi sii-
nä niin, että saikin sitten alene-
maan kartanon vaatimukset mo-
nessa kohdin puoleen. Tämä~ jä-
lestä, kun kartano lähetti Leme-
Iän miehiä kyytivelvoitustaan
suorittamaan, antoi emäntä renki-
pojille määräykset, etteivät saa-
neet viedä kyytikuorrniaan pitem-
mälle kuin 8 periikulmaa. Renki-
pojat olivat uskollisia emäntänsä
määräyksille ja niin he purkivat
Turkuun aiotut kuormansa Lie-
don pitäjän Ankan kylässä. Le-
melän miehet saivat sittemmin ta-
san 8 penikulmaisen matkan kyy-
ti vel voitusten suonttamisessa.
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Näiden tapausten jälestä aikoi
Laurila, Haapaniemen kylästä,
hakea useampien sukulunastusti-
lallisten nimessä samallaisia hel-
poituksia, mitä ponnekas Lemelän
emäntä Latovainion kylästä oli jo
itselleen saavuttanut. Kerrojani
ei muista, pääsikö. Laurila aietta
pitemmälle. Laurilan aikeet ovat
olleet siinä r Soo-luvun keski vai-
heella.

v.
Alustalaisten taloudellinen asema.

Tunnettu ja tunnustettu on ol-
lut jokioisten torppareiden talou-
dellinen . hyvinvointi. Tä.hän
saattoi vaikuttaa kartanosta jär-
jestetty palkintojen jakelu malli-
kelpoisille talouksille. Niitä jaet-
tiin ei yksinomaan maanviljelyk-
sistä vaan huolta ja käytännölli-
syyttä tavoittelevista uutisraken-
nuksistakin. Tämä kaikki ei kyl-
läkään ole merkinnyt sitä, ettei
läänissä olisi ollut torppareita tai
lampuotitiloja, mitkä tulivat hy-
vin heikosti toimeen. Mainitsen
esimerkkinä Varsanojan kylästä
1880-luvulta erään torpparin, mi-
kä lienee ollut ennätys talou-
dellisessa saamattomuudessaan.
Mies oli syntyperäisin k.ot.ot.orpas-
ta ja saanut torpan hallinnon van-
hempiensa jälkeen. Oli erikoisen
voimakas ja terve mies ja vieläpä
toimeksisaapakin, silloin kun hän
teki töitä toisten johdolla. Ei dl-
lut vaimokaan 'hu.on.ompia työn-
tekijöitä. Kaikesta huolimatta ko-
toinen talous rappeutui kaikin-

puolisesti, joskaan verorästit eivät
olleet huomattavat. Paivatyöve-
ro meni laatuun terveellä, saatta-
valla työkyvyllä, mutta kotoiset
työt jäivät suorittarnatta. Rap-
peutuminen meni aste asteelta niin,
että karjahuoneiden hävittyä siir-
rettiin hevonen, 'lehmä ja pienikar-
ja ihmisten kanssa samaan huo-
neeseen, yksiin lämpimiin. Täl-
laisissa olosuhteissa ei kestänyt
vaimon terveys ja sairauden tul-
tua oli turvauduttava kunnan
apuun. Siinä 1880- ja 90-1uvun
vaihtoaikaan jätti ,?anottu paris-
kunta torppansa ja tämän jälesrä
hankki mies elatuksensa perheel-'
leen souvarina. Silloin edistyi ta-
lous huomattavasti ripeässä tah-
dissa. Huumoriin taipuisa mies
ilmaisi sen usein: »Nyt kelpaa os-
taa kahvia jo 5 naulaa kerralla.
Ei tee enää rahan puute kiusaa
niinkuin teki torpparina ollessa-
ni!» Myöhemmin saivat nämä
vielä omavaraisesti asunnon vuok-
ratontille,

Tehtäessä keskinäisiä vertailui-
ta taloudellisesta hyvinvoinnista
varsinaisten torppareiden ja suku-
lunastustilallisten välillä, niin
keskiarvo oli sukulunastustilalli-
silla heik.ompi. Tähän seikkaan
lienee ollut syynä se, että vero-

. isännillä oli torppareihin nähden
määräämisvaIta, mutta sukulunas-
tustaloilla tuli isännyys perinnön
perusteella, joten veroisäntä ei
voinut edellyttää talon saantia
työkykyisemmälle henkilölle.
Torppaan ja lampuotitilaan näh-
den oli veroisännälla itsemäärää- .



misoikeus, ja -kapt. Bremerin ta-
painen luonne teki jokaisessa 'koh-
dassa havaintojaan lään.illä käy-
dessään. Tyohön pystyvä, aloite-
kykyinen työmies oli aina etuoi-
keutetussa asemassa torpan saan-
tiin nähden. Sattui tässäkin jos-
kus virheitä, varsinkin jos torppaa
säilytettiin suvulla. Usein näissä-
kin tapauksissa yritettiin yhteis-
yrnmarryksella selviytyä ja usein
onnistuttiin.

Litviiki- eli tilipäivät olivat yh-
teisiä neuvottelupäiviä. Silloin
pyrittiin molemminpuolisesti saa-
maan asioihin selvyyttä. Isännät
tällöin utelivat naapureiltakin, ja
jos ilmeni seikkoja, mitkä eivät
olleet torppareista itsestään johtu-
via, kuten sairaus tai joku muu
omaa syyttään esille tullut vai-
keus, niin silloin monasti armah-
duksella poistettiin verorästi.
Tä'llaisten tapausten yhteydessä
sattui yhtä ja toista, mistä naapu-
rit laskettelivat purevia leikilli-
syyksiään. .Esim. kapt. Bremerin
rouvaa puhuteltiin sen ajan val-
lassäädyn tapaan »arrnoksi». Suu-
laat naapurit selittivät naapuria
kohdanneen armahduksen merkit-
sevän: kapteeni antaa »Armon-
sa»!

Verorastien armahdukset olivat
melkeinpä jokavuotisia yhden ja
toisen osalle, Vieläpä jokioisten
kartanon ollessa osakeyhtiön
omistuksessa antoi isännöitsijä
Palm armon käydä oikeuden edel-
lä. M.m. hän kerran kysyi Kii-
pun Kurkulta: »Luulisitkos tule-
vasi paremmin toimeen, jos minä
pyyhkin verorästit 'pois?« -
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»Kyllä luulisin, ainakin koetan!»
Tämän jälestä Kurkku alkoikin
edistyä taloudessaan. Tosin kyllä
hänelle tuli uusi emäntä samoihin
aikoihin edesmenneen tila'lle, ja se
saattoi olla huomattava tekijä
Kurkun taloude'llisessa edistyk-
sessa.

Aikaisemmin on jokilaariin
kansa tajunnut, etteivät verosuh-
teet ja niiden velvoitukset olleet
määrää viä teki jöi tä taloudellises-
sa hyvinvoinnissa. Tyydyn mai-
nitsemaan vain Timarin isännän
lausunnon: »J.oS mi~ä ja Eskolan
Vappu olisimme yhdessä, niin me
asuisimme kivimuurissa! Mutta
jos Eskolan Erkki ja meidän Mai-
ja olisivat yhdessä, niin .ne olisi-
vat jo aikoja olleet maantiellä!»
Edellaolevaan sisältyy tunnustus
oman kyvyn tuottamasta hyötyte-
hosta. Samallainen tunnustus si-
sältyy erään vuokralaisen oman
kykynsä arvosteluun. Naapuri
oli huomannut, että siellä ja siel-
lä oli jo leikattu ruista. Tähän
luettelemiseensa sai naapuri vas-
tauksen: »Leikattais meilläkin,
mutta kurssi puuttuu!»

Verotussuhteet jokiläanissä on
voitu käsittää hyvin vastakkai-
sesti. Tässä joudutaan eri per-
sonallisuuksien kohdalta erilaisiin
tuloksiin. Jos otamme j.oedellä
kerrotun oman kyvyn ja toimin-
nan taustaksi, niin emme voi teh-
dä yksipuolisia syytöksiä liikaa
korkeista veroista. Vuokrasuh-
teet oli va t kylläkin kehittyneet
niin, että vuokrasopimus voitiin
sanoa irti milloin vain, mutta kui-
tenkin siten, että irtisanomisen tu-
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Ii tapahtua joulukuussa, Tuomaan
päivänä, ja sitten seuraavana ke-
väänä Maarianpäivänä tuli jät-
tää torppa.

Vanhemmat torpparit eivät ol-
leet väittäneet tai tahtoneet pai-
nostaa sellaista olettarnusta, että
isännillä olisi ollut halua ajaa
torppareitaan maantielle. Se kyl-
lä oli tunnustettu, että jokainen
irtisanorninen tiesi verolisäystä.
Eri yksilöt ottivat erilaisin tun-
tein irtisanomisen vastaan, jotkut
aivankuin pil·katen veroisäntiään
siitä, etteivät osanneet heti mää-
rätä riitLävää veromäärää, kuten
Valta Humppilan Huhtain kyläs-
tä. Vuosi tiliä tehtäessä annettiin
tietää, että 'kar tano aikoi lisätä ve-
roa, ja niin oli irtisanominen odo-
tetta vissa asianmukaisessa järjes-
tyksessä. Vaikka tällainen tilipäi-
vän ohjelma tuli Vallan osalle
melkeinpä joka vuosi, niin ei
Valta silti .hermostunut eikä syyt-
tänyt herroja kademielisyydestä
hänen taloudelliseen 'hyvin voin-
tiinsa nähden. Valta kerskui vain
naapureilleeri: »Ei hyvät herrat
osaa panna torppaan niin paljon
veroa, mitä hyvä torppa kannat-
taa.» Valta edistyi jokavuotisista
veroylennyksistä huolimatta ja lo-
pulta osti crnan maatilan Metsä-
maan kappelista. Eräs toinen
torppari, Salmenoja, Jokioisten
Kiipulta, veropaljouksista puhut-
taessa huomautti aina: »Karian-
munilla semmoiset verot ovat
maksetut, mitä tällaisissa torpis-
sa veroa on!», Oli kyllä toisia
yksilöitä, jotka syyttivät heti
vercisantien kademielisyyttä, jos

vähänkin paremmin toimeentuli,
ja siinä muka oli syy, ettei tehnyt
mieli torppaa voimaperaisesti vil-
jellä. Useassa tapauksessa on ker-
rottu verolisäyksen syynä olleen
uudismaiden viljelyksistä johtu-
neiden olosuhteiden muutokset.

VI.

Rahtimatkoista.

Jokioisten suuri maatila ja sen
yhteydessä ollut rautaruukki
johti vilkkaaseen tavarainvaih-
tOOl1. Tavarain kuljetuksissa käy-
tettiin veroläänin ju:htapäivätyö-
tä ja sukulunastustilallisten kyyti-
velvoitusta. Tavarain siirrot koe-
tettiin toimittaa joutuisasti sa-
maan aikaan, ja niin kutsuttiin
verolääni 'kokonaisuudessaan kyy-
tiin. On kerrottu varhaisemmin
näissä kyytikaravaaneissa olleen
kolmesataakiri hevosta ja miestä.
Tästä johtui, että .miessakissa oli
monenmoisia luonteita. Nuorem-
mat sakissa innostuivat milloin
yhteen, milloirrcoiseen' koiranjuo-
neen, Toimin tainnoissaei niistä
aina huomattu seurauksia. Tä-
män tähden Jokiläänin karavaanit
syrmyttivat kauhua niillä seuduil-
la mistä se joutui kulkemaan. Rius-
kemmat luonteet olivat aina aloit-
teen tekijöinä. Milloin nostettiin-
jonkun vastaantulevan hevonen ja
kuorma paksuun lumikinokseen
tai hajoitettiin ja vietiin tien vie-
rellä ollut heinänsuova y.m.
Niissä monen hiljaisemmankin
luento virkistyi toimintatarmoori.
Tällaisia rius'kempia, häikäilemät-



tomampia aloitteentekijöitä on
kerrottu olleenewpäässä Huhtain
ja Kiipun kylien poikien joukos-
sa. Jos paikalliset miehet matkan
varsilla asettuivat estelernaan näi-
tä karavaanien mielenpur'kauksia,
niin ne käsitettiin suoranaisiksi
tappeluhaasteeksi ja niin toiminta
kehittyi sitä vastaavalle asteelle.

Kaikkialla alettiin peljätä Jo-
kioisten karavaani joukkoja. Jo
illalla aikaisin lukitsivat tien
varsilla olevat asujamet huoneen-
sa, milloin vain ennakolta oli aa-
vistus Jokiläänin miesten saapu-
misesta. Häikäilemä ttömimmä t
Jokiläänin miehet eivät naista
varctoimenpi teistä väli ttäneet.
Jos missä aikoivat yöpyä, ja ovet
olivat suljettuina, niin käytiin
vain talon pihalla etsimään ha-
kotukkia ja sillä lyötiin ovet au-
ki. Näiden tämäntapaisten mur-
tojen johdosta sai hakotukki
Lounais-Hameessä nimen »Joki-
läänin tiirik'ka».

Niillä seuduilla, missä Jokilää-
ni joutui useimmin matkaamaan,
tuli kauhuntunne siksi voimak-
kaaksi, että käännyttiin virasto-
jen puoleen. On kerrottu, että
Jokioisten kartano sai maaherral-
ta määräyksen, ettei se saisi lä-
hettää näitä tavarakyydin kul-
jettajia enempää kuin korkein-
taan viiden'kymmenen hevosmie-
hen joukoissa. Senjalesta alkoi
karavaanien kujeet vähetä, mutta
pienemmissäkin sakeissa oli aina
yksilöi tä, joilla oli erikoista har-
rastusta 'koiruuksien tekoon ja
tappeluun. Viimeinen jokilaariin
karavaanitappelu suoritettiin
muistaakseni 18Jo-luvun ensi-
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maisina vuosina Uskelan Isossa-
kylässä. Tällöin kävi vielä niin,
että pahimmin selkäänsä saanut
tuomittiin oikeudessa rangaistuk-
seen, vaikka hän ei kuulunut var-
sinaisiin tappelijoihin eikä tappe-
lun aloittajiin, mutta lopullisesti
käsiin jääneistä sai kantaa vastuun
kaikista.

VII.

Kilpailut
J okioisten kartanon työmailla tu-
livat erikoisemmin päiväjärjestyk-
seen sen jalesta, kun kartano siir-
tyi osakeyhtiön omistukseen. He-
ti kun yhtiö alkoi kartanoa halli-
ta, tuntiin Ruotsista työväkeä ja
työnjohtajia. Kartanon isännistön
taholla uskottiin ruotsalaisten ole-
van ylivoirnaisempia töiden suo-
rituksissa, Suomalaisten sisukkuus
ei alistunut suoralta ctteelta täl-
laisiin otaksumiin, vaan hidasus-
koisina vetosivat todellisuusnäyt-
teisun.

-Eraäna syksynä kauranniitossa
sitten tulikin jonkinlainen viralli-
nen koe. Niin sanotulla »ruukin-
pellolla», mikä nyt on Ferrarian
asuntctontteina, oli kauran nii-
tos ja siihen kokoontuivat karta-
non herrat ja muitakin chikulke-
via katselemaan. Herrain usko
oli, että ruotsalaiset voittaisivat,
Toisilla oli hiljainen vastavaite:
ei ole vielä sanottu, koetus sen
vasta todistaa! Kilpaottelun 'on
kerrottu olleen' niin tuima, että
heikoimmat miehet oikein vapisi-
vat vcimainponnistuksesta. Neli-
miehinen ryhmä vanhan Jokilää-
nin miehiä: Ritamäki, Andersson
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ja Nummi (neljännen nimeä en
ole onnistunut saamaan) selvisi
voittajana. Herroille tulos oli yl-
lätyksellinen, sillä he luottivat
ruo-tsalaisten kehittyneempiin työ-
tapoihin, mutta vanhat jokilaanin
miehet päättelivät: oppii se suo-
malainenkin työtaidon. Tämän
kilpakokeen jälkeen ei enää ar-
vioitu ruotsalaisten työtehoa yli-
voimaisemmaksi.

Myöhemmin yksi voittajasakis-
ta, Andersson, sittemmin Lehti-
nen, sai kartanostaetumiehen toi-
men. Etumiehen luonteesta riip-
pui, miten paljon työmailla tuli
kilpailuja. Työkykyisempänä oli
etumiehellä mahdollisuuksia ran-
gaista »taksvarkkäriä». Suhteet
saattoivat joskus syystä tai toises-
ta olla yhden ja toisen läänin mie-
hen kanssa .kireat, ja työmaalla
oli tällöin helppoa antaa tietää,
että etumiestäkin oli kaikin puoli-
sesti kunnioi tetta va. Tällaisten
karsai tten näkökantojen pinnalle
noustessa' joutui usein heikkoky-
kyinen ,läänin mies ahtaalle. Työ-
kykyisempien läänin miesten ryh-
missä saattoi olla luonteita, jotka
odottelivat kilpailuhaasteen esille
tuloa. Nämät tahtoivat läänin
puolesta olla kurinpitomiehinä ja
vetää etumies tiukalle. Usein tä-
mä etumiehen rankaisu onnistui-
kin, mutta siina samassa yhtey-
dessä tuli heikoimmille läänin
miehille vielä kovempi osuus. Aa-
mulla saatettiin tehdä sopimus,
ettei aloitettaisi kilpailuun kiihot-
tavaa hulluttelua, mutta kun etu-
mies olisi tahtonut tehdä työn
joutuisammaksi, niin hän joskus

turvautui persoonalliseen halvek-
sumiseen, kuten kerran Peltosuol-
la heinänkaadossa. Läänin miehet
säilyttivät koko pitkältä mielen-
malttinsa, mutta sitten kun etu-
mies sanoi: »Palikkalan taloista
pannaan aina paimenpoikia karta-
non töihin», sai tämä hiljaisem-
matkin luonteet kuohahtamaan.
Palikkalan talojen po ja t näytti-
vät, että kykenivät ne »paimen-
pojatkin». Etumies tiesi illaUa,
että »pairnenpojat» voivat mennä
etumiehen ohi työnteossa.

Varsinaiset työnjohtajat, peh-
toorit, eivät olleet suoranaisissa
työkiistoissa osallisina, mutta vä-
lillisesti sentään joutui va t osaltaan
olemaan mukana puolelle ja toi-
selle, usein kyUä tahtomattaan.
Esim. Vigilant-niminen työnjohta-
ja kielsi usein tinki- eli urakka-
työn siksi, että monet saattavat
kyvyt tässä yhteydessä palvoivat
omia kunnianjanoisia pyy teitään
aiheuttaen itse tyonjohtajan ja
etu miehen huoneori huutoon.
Eri ttäin laiskanl uon toisille annet-
tiin mieluimmin tinkejä suurem-
.man työtehon aikaansaamiseksi.

Yhtenä aikakautena, jota ei
enää tarkemmin muisteta, oli jon-
kimmoinen tarkkailu laiskemmis-
ta työmiehistä. Näille annettiin
illalla »taksvarkkilappu», josta
oli kulmat poissa. Näistä sai 'kyl-
läkin täyden työpäivän, mutta
Iitviikitilaisuudessa nämät antoi-
vat huonon kuvan torppien päi-
vätyöveron suorittajista. Kovin
vanha tämä tapa ei ole voinut 'Ol-
la, sillä ennen dappujarjestelrnaa
käytettiin paivätyöpulkkia suori-



tettujen palvlen kuittauksissa, jo-
ten nämät kulmattomat laput ovat
olleet käytännössä siinä viime vuo-
sisadan keski vaiheilla.

VIII.

Maanjakohaaveita.

Siinä 187o-luvun alkupuolella
oli monen Jokioisten kartanon
alustalaisen ajatuksissa varmistu-
nut otaksuma, että herrat olivat

,ryöstäneet maat ja pakottaneet, ta-
lonpoikaisväestön maksamaan ve-
roa kartanoon. Tämän oletetun
vääryyden palauttamista entisel-
leen alettiin unelmoida ja samas-
sa yhteydessä toimiakiri. . Eräs
Jaakko-niminen mies, joka oli ai-
koinaan vuokralaisena viljellyt
Mattilan tilaa Vieremän kylässä,
otti käytännöllisen aloitteen asian
korjaamiseksi. Tämä Mattilan
Jaakko, jota myöskin »Metsa-
J aakoksi- sanottiin, kulki ympäri
Jokilääniä »puumerkkejä» kerää-
mässä ja samassa yhteydessä teki
epäilijöille rohkaisevia lupauksia
asian onnistumisesta, Keisarilie
oli vain esitettä vä tosiasialliset
olosuhteet ja siihen ei uskottu la-
kiasiamiestä, Vaan kun jokilaänis-
tä lähetettäisiin oma mies, niin
epäilyksille ei ollut eikä jäänyt
tosiasiallista aihetta. Puumerk-
kien .koonnin yhteydessä keräsi
Jaakko samalla rahoja etumaksuk-
si.: Näiden käsirahojen paljoudes-
ta tulisi riippumaan saatavan
maa-alueen suuruus. iMitä enem-
män Jaakko sai käsirahoja, niin
samassa määrässä enemmän J aak-
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ko takasi olevan mahdollisuutta
saada maata. Monet luovuttivat-
kin kaiket rahansa J aakolle.

Maailmassa löytyy aina .hyvän
vastustajia ja epäilijöitä. Yksi-
mielisenä ei J okiläänikään sulau-
tunut Jaakon esittämiin edullisiin
tarjouksiin. Oli yksilöitä, jotka
vain ivaten suhtautuivat Jaakon
edesotramisiin. - »Mistas hävin-
nyt vuokralainen jakaa maata,
vaikkapa hänelle enemmänkin an-
taisi rahoja?« oli toisinajattelevien
usko. Saatuaan rahoja matkusti
Jaakko Pietariin. Mitä Jaakko
olisi toiminut Jokiläänin asiamie-
henä Pietarissa, ei ole kerrottu,
mutta se kyllä on varmaa, että
hän siellä joutui. viranomaisten
kanssa tekemisiin. Jaakon Pieta-
rissa 01'0 kulutti rahoja, ja niin
oli Jaakon käännyttävä Jokilää-
nin asiakkaitten puoleen pyytäen'
lisavaroja. Jokiläänissä oli' alka-
nut jo monen toivorikkairnman-
kin ajatuksissa kypsyä epäluuloja
j aakkoa kohtaan. Oli kuultu hu-
huja, että Jaakko vain juopotteli,
eikä »maanjako. kehittynyt mik-
sikään. Varmauskoisemmat eivät
kadottaneet toiveitaan, vaan oltiin
valmiit uusiin uhrauksiin.
»Kyllä minä markan panen, en
minä perää!» sanoi Kankare 'Pa-
likkalan kylästä lisävaroja luo-
vuttaessaan, ja sarnallainen va-
kaumus oli usealla muullakin
maanjakoon inriostuneella.

Jaakon Pietarissa olosta
saatiin herikilökohtaisempiakin
tietoja. Esim. Nok'kalan Ju-
ha, silloisen Tammelan Ku-
halan kylästä, oli pitemmän
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ajan Pietarissa työansioilla ja
nähnyt Jaakon juopuneena kek-
kaloivan Pietarin kadulla. Juha
oli udellut: »Millas asioilla Jaak-
ko Pietarissa oleilee?« - »Mina
olen seurakunnan asi-oilla», esitti
Jaakko. Maanjako Jaakon esit-
tämillä edellytyksillä ei alkanut
tcteutua, Loppujen lopuksi Jaak-
ko lähetettiin Pietarista ruunun-
kyydillä .kotipaikoilleen. - Tä-
mä Metsä-Jaakon suunnittelema
maan jako ei mennyt ilman jälki-
seurauksia ]okiläänissä. Jokiois-
ten osakeyhtiön taholta tuli hää-
töjä kiihkeimmille »rnaanjaon»
kannattajille näistä lain vastaisista
itsenäisyyspyrkimy ksistään. To-
sin kyllä useat torpparit, vaikka-
kin oli va t J aakkoa rahoi ttaneet,
saivat anteeksi nöyrällä esiintymi-
sellään tunnustamalla yksinkerrai-
suutensa ja lakienvastaisen menet-
telynsä, mutta tylyimmille, jotka
yhä uskoivat maanjakocn, oli
häätö edessä.

Maanjakoajatus ja -usko oli
syöpynyt monien alustalaisten,
mieliin. Niinpä ajatus purkautui
es:.lleaina silloin tällöin ja sai rou-
ta vuosina virikettä. Tällöin löy-
dettiin joku entinen »Kalvolan
lukkari», ja tämän kintereillä sit-
ten maanjakouskoisimmat juoksi-
vat torppareita rohkaisemassa ja
elvyttämässä. Paikalliset maan-
jakouskoisimmatkaan eivät antau-
tuneet suoranaiseen toimintaan,
joskin heidän vakaumuksensa oli
niin varma ja pätevä, etta aina
näkivät Jokioisten kartanon jou-
tuvan pois herroilta. Esim. Ku-
jalan Mocses ja torppari Palomä-

ki Perttulan kunnan Palikkalan
kylästä eksyivät aina kaikissa kes-
kustel uissaan loppupon teen:
»Kohta tulee maanjako ja J okiois-
ten kartano joutuu pois herroil-
ta l. Mocses uskoi tietävänsä tu-
levat rajatkiri ja luetteli usein, mi-
ten kukin naapuri saisi palstansa.
Kerran ei Mooses muistanutkaari
kaikkia naapureitaan ja siksi ky-
syttiin: »Mistäs Stenman maa?» -
»Kyllä Stenrnanille kans katto-
taan maankoipia», oli Mooseksen
vastaus.

Tällaiset herkkäuskoiset persoo-
nat tulivat usein huvin ja huvit-
telun kohteeksi, varsinkin kun
tuntui mahdottomalta estää nai-
den parissa puhetta maanjaosta.
Maanjakovakaumus oli syöpynyt
torppareihin niin voimakkaasti,
että se säilyi nykyiseen torpparei-
den itsenäistymisaikaan asti to-
teu tuen siis lopultakin.

IX.

Työpäivät ja selkäsaunoja.

Ennen vuotta r870 olivat Jo-
kioisten kartanon kesäiset työpäi-
vät viisitoistatuntisia. Aamulla
aloitettiin työt klo 4 ja illalla lo-
petettiin klo 9. Tässä oli sitten
kaksi tuntia ruokailuaikaa, suurus
klo 8-9 ja päivällinen klo 2-3.
V. 1870 lyhenriettiin työpäivät
kolmetoista tun tisiksi siten, että
työt aloitettiin aamulla klo 5 ja
lopetettiin illalla klo 8. Tämän
jälestä oli seuraava työpäivän ly-
hennys 1900-luvun alussa, jolloin
taas pudotettiin tunti pois kum-
maltakin puolen.



Tuohikontti miesten ja naisten
eväskantamuksessa oli työnjohta-
jalle merkkinä siitä, ketkä olivat
työtä varten ·sakissa. JQS oli muun-
lainen eväskantamus, niin ei työn-
johtaja tiennyt ilman esittelyä
työhön määrätä. Tuohikontti oli
myöskin niiden työmiesten suoja-
kilpenä, joiden välit olivat korit-
toriherrojen kanssa epasovussa.
Kontti suojasi lähes koko seljan
pampuniskuilta. Pamppu on ker-
rottu QUeen konttoriherrojen lyö-
mäaseena, mutta mistä epasovun
aiheet ovat syntyneet, en ole Ofl-'

nistunut saamaan selville. Ehkä
ne ovat olleet vain nuorten kont-
toriherrojen ja läänin poikamies-
ten keskinäisiä kalavelkoja. Rius-
kemmat voimakkaat miehet meni-
vät täydellä antaumuksella taiste-
lua varten konttoriin, ja on ker-
rottu, että vanhemmalla ajalla
näissä konttoritaisteluissa toisi-
naan särkyi kalustoa. Taistelu-
onnen yleensä on kerrottu olleen
läänin miehille suomisampi. -
»Pirunpesa» kartanon hovin alu-
eella usein aiheutti ylimääräisesti
halua poikamiesten keskeisille päi-
hinantamisille. »Pirunpesä» oli
karisoitettu monenmoisilla yksilöl-·
Esillä [uonteilla, koskapa yhteen
aikaan laulettiin: »Lindelöfin 05-
·kari laulun teki ja Urho se antoi
nuotin, kun kaikellaisia likkoja
tonne »Pirun pesään» tuotiin».

Metsänvartijoilla on ollut hy-
vin suuri vaikutusteho veroläänin
ja kartanon välisissä suhteissa.
Monet vuokralaiset pitivät met-
sänvartijan vaikutusvaltaa tär-
keimpänä tekijänä suhteitten ra-
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.kentamisessa veroisännän kanssa.
Nämät kokivat kaikin tavoin säi-
lyttää metsänvartijan myötätun-
non puolellaan. juomahimoisten
metsän varti jain kanssa tämä kävi
laatuun ryyppykestityksellä. Eri
metsanvartijain yksilöllisestä luon-
teesta johtuen saa ttoi kartanossa
kehittyä epäluuloja joitakin vuok-
ralaisia kohtaan, ja nämät olivat
hyvin mahdollisia niiden vuokra-
laisien osalle, jotka tahtoivat asi-
ainsa yhteyksissä sivuuttaa .,met-
sanvartijan arvoaseman. Usealla
on ollut vakaumus, että metsän-
vartijat jossakin määrin toimitti-
vat konttorikurinpiroa alustalai-
sille.

x.

Viljelmien järjestelyä.

I 890-1 uvun alkupuolella alkoi
jokioisten osakeyhtiö järjestää
tcrppareidensa viljelemät maat
yksilohkoisiksi. Tähän asti oli ol-
lut viljelmät useammassa [ohessa
ja vieläpä toisten kylien taka-'
maillakin, kuten esim. Varsanojan
kylän tcrppareiden niitut olivat
Palikkalan kylän takamailla. Loi-
mijoen ylimenon tähden tuli näil-
le niituille matka pitkäksi varsin-
kin senjälestä, kun Palikkalan ky-
län kohdalla ollut lautta hävitet-
tiin. Tämän jälestä oli Varsan-
ojan torppareiden niituilla-käyn-
nit tehtävä joko Vaulammin tai
Kurjensillan .kautta. JQillakin
torpilla oli viljelmälohkoja useam-
pia kuin viisi.

Tässä torppien maiden järjeste-
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lyn yhteydessä .koetettiin karta-
non puolesta karttaa pienien torp-
pien muodostusta. Kartanon puo-
lesta oli tultu sellaiseen kokemuk-
seen, että pienet torpat olivat
metsänkulutukseen nähden epä-
edullisempia maanomistajille.
Torppien luku ei sanottavasti
vaihtunut. Jos vanhoja rintamai-
ta yhdistelemällä oli pakko pois-
taa joitakin torppia, niin ylösot-
tamattomille niituille muodostet-
tiin uusia torppia. Tässä järjes-
telyssä mitattiin torppien vilje-
lysalat niin suuriksi, että vain ani-
harvalla oli mahdollisuus Iohkoti-
loja muodostettaessa saman pelto-
pinta-alan saamiseen, mitä oli
torpparinavil jell y t. Tämän
säännöstelyn jälkeen edistyi maan-
viljelys ]okiläänin torppareiden
keskuudessa huomattavasti. Ensin
kyllä monet vanhoillisemmat
ep~ilivät, miten enää voi karjaa
hoitaa, kun niityt tulivat pois,

mutta pian nämätkin havaitsivat
e.~t~ heinä kasvoi peltoviljelykses~
säkin.

Tässä olen kertoilut yleispiir-
teisiä kuvauksia vanhasta ]oki-
läänistä. Kertojistani useimmat
lepäävät jo nurmen alla, jos on
vielä moniaita elossakin. Aikai-
semmin ovat omat vanhempani
runsain määrin kertoilleer ] okiois-
ten hovin ympäristön muinaisuu-
desta monia pikkuseikkojakin, joi-
ta en tässä ole toistanut. Joku
varsinainen jokioislainen olisi
mahdollisesti voinut kertoa kaiken
onnistuneemrnin. Tahdoin kui-
tenkin osal tani kan taa korteni
Lounais-Hämeen kotiseututyölle.

Edv. Rautanen.

III osasta alkaen julkaistu Fors-
san Lehdessä syyskuussa 1931.



miksikään vähäpätöiseksi. Saat-
. toihan tuo olla vaikkapa jonkun
alankomaalaisen taiteilijan maa-
laama. Sitä suurempi on ihme-
tyksemme, kun vuoden I84I ka-
Iustol uetteloonon myöhemmin
tehty merkintä »poisotettu ja säi-
lytetään Jokioisten Kartanossa».
Tämän alttaritaulun vaiheet ovat
kokonaan tuntemattomat. Kalus-
toluettelosta se kokonaan poiste-
taan v. I873'

Alttaritaulun virkaa pantiin
senjälkeen pitämään kapteeni Jo-
sef Bremerin v. I840 lahjoittama
pieni taulu kuvaava »Kolmea itä-
maan viisasta kunnioittamassa
Jeesus-lasta», mikä taulu puhdis-
tettiin v. I862 ja mikä nykyään
säilytetään kirkosta sakaristoon
vievän oven päällä. Myöhemmin
sai alttaritaulua korvata Bremerin
v. I 857 lah joi ttama rukoileva J ee-
sus Getsemanessa, mikä taulu ai-
na meidän päiviimme asti on Jo-
kioisten kirkossa osoittanut paik-
kaa, missä alttaritaulun tulisi olla,
jos kohta se ei ollenkaan sopinut
vuonna I862 laitettuun tyhjänä
seisoneeseen alttarikehykseen, joka
vastikään on poistettu. V. I 8 57
Bremer lahjoitti kirkolle pari
muutakin painettua taulua. Edel-

Jokioisten hävinnyt alttaritaulu.
Nykyaikaisen ihmisen 'lnielestä

tuntuu oudolta, ettei niin vanhas-
sa kirkossa kuin Jokioisten kirkko
on, ole alttaritaulua. Niin ei ole
aina ollut.

Juhannuspäivänä I735 paljas-
tettiin Jokioisten kirkon peräsei-
nällä »kaunis alttaritaulu», esittä-
vä ristiinnaulittua ja neitsyt 'Ma-
riaa sekä Johannesta. Taulu oli
kartanon isännän, »korkeajalosu-
kuisen, herra parooni ja kenraali-
majuri Johan Henrik Hamiltonin
hhj:1 Jokioisten kappelille. Pa-
rooni Hamilton oli Jokiläänin
omistaja puolisonsa Julia Sidonia
Levenhauptin kautta, joka oli
mahtavan Kruus-suvun jälkeläisiä.
Puolisot olivat Jokiläänin ensim-
mäiset isännät, jotka läänissään
asuivat. Parooni Hamilton näyt-
tää kaikessa harrastaneen hyvää ja
jaloa. Enemmän kuin muut kar-
tanon omistajat ovat Hamilton-
puolisot muistaneet Jokioisten
kirkkoa lahjoillaan ja edistäneet
seurakunnan parasta. He lepää-
vät kumpikin muurihaudassaan
kirkon alttarin alla.

Tietäessämme Hamilton-puoli-
sot varakkaiksi ja jalomielisiksi
lahjoittajiksi emme voi kuvailla
hei dän alttari ta ul ulah jaansakaan
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linen esitti enkeli-ilmestystä neit-
syt Marialle ja jälkimäinen enke-
li-ilmestystä joosepille Egyptiin
paon johdosta.

Tänä vuonna on Jokioisten
kirkko saanut uuden alttarin, jo-
ka on arkkitehti R. Blomstedtin
piirustusten mukaan tehty ja pa-
remmin kirkkoon sopiva kuin v.

1862 rakennettu, mutta kesken-
etäiseltä näyttänyt. Toivottavas-
ti ei kulu pitkä aika ennenkuin
Jokioisten kirkko saa uuden altta-
ritaulun vanhan tuntemattomasta
syystä aikoinaan poistetun taulun-
sa sijaan.

E. W. Elovaara.
F. Lehden n:ssa 92.



Pieniä pilkkeitä Jokioisten kirkollisesta
elämästä.

Jokioisten kirkon vanhimmassa tilissa
v:lta r648 kertyi m.m. kirkolle sakko-
ja 24 talaria. Erään s.rkotetun nimi 011
Villeri Kaija, ja tois-en Häsä Maija. -
Kun metsästäjäin oli pyynnille lähteissä
pyyntionnen saavuttarniseksi tapa luva-
ta lahjoja myöskin kirkolle, saatiin r66r
m.rn. karhuntaljasta 8 t ilar ia. Sen os-

ti pastor in 'Poika joharincs Teerh. -
Rakennusmestari Matti Harvin sai r665
kellotapulin korjauksesta 6 talariu. Kun
kirkon paarit ja paar iv.aatc olivat r669
Loimaalla lainassa, saatiin niistä vuok-
r.aa r talari. Vieraspitajalaiste nkin oli
tapa lainata naapuripitäjan paareja ja
paar iv.aat.te ita, milloin tiesivät niillä ole-
van ne uudet. - Kun kartanon isän-
nöitsijä »autuas» Päär Söyririginpoika
oli kuollut, mutta eläissään tehnyt kir-
kolle »kauniita Iahjoituksia», sai hän
r672 ilmaisen hauta paikan kirkkoon.
- Kun Jokioisilla te rva ntiin kirkon-
kattoa, vuokrattiin Tammelan kirkolta

r673 tervapata. vuokraksi :maksettiin
siitä 6 rala ria, sillä kattilalle oli käynyt
vahan huonosti. - Autuaan, pastori
Grel vainajan tyttärelle Marialle mak-
settiin r676 palttinan kutornjsesta 'kir-
kolle 5 talaria 2 äyriä. Tiimelasi os-

tettiin kirkkoon r677, maksoi 3 t alar ia ;
sen myi pastori Joachim.

Vaulammin Sipi haudattiin r676 kir k-
koon ilmaiseksi, koska oli ollut raken

t.rmassa kirkkoa. Seuraavana vuonna
saivat samasta syystä ilmaisen haudan
kirkossa .Matti Harvi.a Va ir.arnmilta ja

Lauri Kiipulta sekä Jänhijoelta Yrjö
Nikula, koska oli työskennellyt kirkos-
sa. Kirkkoon haudatt iin r684 maksut-
ta Dns Studiosus Abr nhr.m Seroderus.
- Kirkkoon ostettiin r689 rautapata,
hinta 14 talaria, joten ei tarvinnut enää
pelätä T'amrne.an kirko~ tervapadan
sarkyrnista, kun oli pata omasta t.ak.aa.

- Uusi messupaita ostettiin r699, mak-
soi 24 talaria. Lukuseteleitä ostettiin
use mu vuotena.

Kun Msr ii Sorri Talsolast a oli rnak-
sariut sakon Jokioisten seurakunnalle,
maarattiin J oboisten se urakunt.a r 700
maksamaan siitä il z eli 3: 24 Tamme-
lalle, mikä tehtiin. - Jokioisten karta-
non seppä valmisti r7'J2 kirkkoon r z-
ha.araisen r.autaisen kynctilakruunun,
sa.aden siitä r o talar ia. Saman kruunun
hintaa maksettiin r704 vielä 8 tahri,.

Köysimestaria ei jokioisilla ollut

kunnollista, koska r704 maksct.tiin So-
meron köysimestarille hamppuisesta
kellon köydestä r r.al.ari r6 äyriä. Terva,
tynnyrillisestä maksettiin samana vu on-
na 4 .kar oliinia. Jokioisten kartanon

sl : r705 tapahtuneen palon vuoksi mak,
soi kirkonrahasto samana vuonna P;l~O-

,apua 8 talar.ia.

Kellotapulia korjattiin näihin aikoi-
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hin, sillä 1708 maksettiin entiselle kir-
konisännälle Juho Antinpoika Laikka-
lammelle 'kellotapulin rakentamisesre,
kantarnisesta ja terva.amisesta sekä uu-
den kirk onkistun (raha-arkun) puista l.
puut yöstä yhteensä 44 ta lar ia 24 äyriä.
Samaisen raha-arkun r.audoitukseste
maksettiin 3 talaria, Uutta paar ivaate r-

ta varten estettiin 17JO yhteensä 7 1/2
kyynaraa kangasta a 7:- = 52 talar ia 16
äyriä. Samoin ostettiin alttarille pu-
naista vaaterta 7 1/2 kyynärää, hinta
33 talaria. Scura.avana vuonna makset-
tiin vielä paarivaacteen lisähintaa 5: 16.
- Tervankeitto ei näytä olleen Joki-
oislaisten vahvimpia taitoja, 'koska
1721 ostettiin kirkonkaton tervaukseen
Punkalaitumelta 2 1/4 tynnyriä ja Loi-
maan Virrsanojalta 5 314 tynnyriä ter-
vaa, hinta yhteensä 88 talar ia 18 äyriä
eli 24 1/2 karoliinie , Tervaa ostettiin-
kin 'usein, sillä jo 1724 ostettiin taas 6
tynnyriä 90 taLarilla.

Kirkon kirjastoa lisättiin varojen mu-
kaan. Paitsi t av.anmukaisi.a virsikirjoja.
raaenattua ja käsikirjaa, ostettiin esim.
1666 Anarnia Papa. 1724 Kristian
Schriverin Sielun aarre (ruotsalainen)
18 talarilla. Sen lisahintaa maksettiin

1727 vielä 18 talar ia, - V. 1725 vaih-
dettiin i l : tuopin vanha tina'ka nnu

vaskenvalaja Elias Ståhlfootilta 3 kort-
telin karinuun ja tehtiin väliä 2 talaria
20 äyriä.

Kirkon alle hautauksesta oli korkeam-
pi maksu kuin hautausmaalla, Mutta
ilmaiseksi ·haudattiin kirkon alle papit,
heidän r ouvansa, samoin lukkarit ja
suntiet vaimoineen, kirkonisännät, kir-
konr.akentajat, kirkolle lahjoittaneet,

kirkon kuudennusmiehet j.n.e., sekä
kartanon isannöitsijat. Kirkon alla oli
kartanolla oma hautansa, samoin aina-

kin yksi papiston hauta (holvi). Sa-
man.arvoisista henkilöistä tuli toisesta
maksaa, toinen jonkun syyn vuoksi sai
ilmaisen hautapaikan, kuten esirn. 29/3
1674 rnaksetciin kar tanon myllärin
haudasta kirkkoon 3 talaria, mutta 1715
haudattiin kartanon vanha Hannu myl-
läri maksutta kirkon alle. Varallisuu-
den mukaan erotelriin vain.ajain kun-
nianosoituksetkin 'Vielä haudan partaalla,
Vara'kkaampi pääsi kirkon alle, ,joko pe-
rälle kuoriin, keskukirkkoon, ovenpuo-
lelle tai eteisen alle. Toiset haudattiin
ulkopuolelle.

Paitsi hautapaikoista, sai kirkko tuloja
'kellojen soitosta, paareista ja paar iva at-
tcesta. Tärkeätä oli käyttää heti uu-
si·a paar eja ja paar ivaatetta, kun ne oli-
vat hankitut, vaikka vuokra niistä oli-
kin tuntuvasti kalliimpi kuin vanhoista,
usein kulunaista ja r ikkcimmista. Niin-
p~ tyydyttiin 1718 Vaulammi n Köngön
lapsi hautaamaan kirkon eteiseen van-
haa paarivaatct t.a käyttäin (maksoi 28
äyriä), mutta 5/3 1720 Kalsun Antin
vaimoa haudattaissa käytettiin uutta
paarivaatetta, jolloin hautausmaksu oli
3 talaria 15 äyriä, Tosin aikuisen .hau-
tausmaksu jo sinänsä oli kalliimpi 'kuin
lapsen. Hautausmaksujen suuruus ei
kuitenkaan aina riippunut siitäkään, sillä
1/5 1720 haudattiin vanha vaimo Saara
Vaulammin Köngöltä uutta paar ivaa-
tetta kaytrain ; maksu oli 31 äyna.

Hautaustaksa 'Vuodelta 173 1 oli seu-
r.aav a :

Tä ysikasvaneer
Lapset
Täysikasvaneet
Lapset

Taysi'kasvanut
Lapset

kuoriin .

kirkkoon 3:-
1: 16
1: 16

-:24

eteiseen



Taysikasvanut kirkkomaahan ... -: 16

Lapsi -: 8
Paarivaatteen vuokra -: 15

Kuolleena syntyneet tavallisuuden
mukaan maksutta.

Kun Saar en Timarin isäntä Yrjö Mar-

tinpoika haudattiin 1739, lainattiin Pert-
tulan kirkolta paarivaate. Kartanon
renki Grels Päariripoika haudattiin 6/3
1743 kirkkoon maksutta (efter wanlig-,
heten).

Kirkolle ostettiin 1746 rautakattila,
maksoi 27 talaria. Eivät näyttäneet siis
omaansakaan osanneet käytellä, koska
rikkoivat kuin Tammelcnkin padan. -
Kantanon seppä Eer.ik/ki Juhonpoikaa
sakorettiin r z talar ia 1746 suunsoittami,
sesta r ovasti Amnellia kohtaan (För dcss
o.idiga ut br istande ord Hr Probsten
Amnell). Näihin aikoihin keksi kirkko
myös uuden tulolähteen, par iskuntien

kotona vihkimisen. - V. 1753 22/8 oli
menoja uuden kirkon kellon ostamisesta
500 calaria. Samana VUOl1Jla varastettiin
kirkosta ylioppilaiden kollehtir ahoja 54
ralaria 10 äyriä; mistapa varas .juuri ne
osasikin 'viedä. Kirkon raha-arkkua sai-
lyteotiin näinä aikoina (esim, 1757) Jo-
kioisten kartanon aitassa (nti Boda).
Uusi paarivaate, 8 kyynar ia, hinta 96
talaria, os~ettiin 1765.

Messukasukka maksoi 26/5 1762 kaup,
pias Brcmcr in (Turusta) kuittauksen
mukaan 233 talaria 16 äyriä. Uuden raa-
matun painatusta varten koottiin 1772
-1777 errvuosma rahaa. - Isojako-
kustannu ksia Portaan Ojaisten kappa-
laisen virkatalosta maksettiin 1788 10
taI,aria 27 k illinkia 3 äyriä. SlUlaJ11
vuonna sakoeertiin Lauri julborn'ia Reh,
tijärven Töyvältä, kun hän oli viskan-
nut hiljan haudazun ruumiin ulos hnu-
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das.a. - Pappilasta meni isojakokus-
tarinuksia 25 calaria 22 'killinkia 6 äy-
riä. In tal an virkatalon kartta lunas-
tettiin 1820 7 talarilJ.a.

Rovastinrark.asruksee n 1825 laitettiin
uusi messupaita. papinkapp a, pari kynt-
tilänjalkoja ja kellotapuliin uusi rappu.
- Leikkaushuone maksoi 1844 137 rpl.
65 5/7 kopekkaa (oli muita'kin merioja
jälkeen siitä).

Kapteeni J. Bremer ei suvainnut seu-
r.akuntalaisten ottaa osaa kirkon tilien
hyväksymiseen. - Läänin arkkitehti

Edelfeltille maksettiin 18 rpl 51 kop.
matkasta Jokioisten kirkkoon 6/r2 1861.
- Naulatehtaan mestari Henr. joh.
Dufva lahjoitti 7/5 1861 kynttiiakruu-
nun ostoon kirkolle 17: 86.

Messukasukan .kustannuksi.a rnakset-
tiin 4/8 1862 61 IlPI., alttarivaatreesta
3/9 1862 10 rpl. 80 kop, Sakariston
vaatekaapista maksettiin 16/r0 1862 14
rpl, 80 Kirkonpenkkien ' numerointi

maksoi 18/11 1862 25 kopeekkaa, Kir-
kolle ostctusta pronssisesta kynttilän-
kruunusta maksettiin 22/12 1862 30 rpl,
80 kop, (oli 8-hJ,ar.ainen). Kahdesta
rautaisesta kynttiläjalassa saarnatuoliin
maksettiin 24/r 2 1862 35 :kopeekkka.a.
Maisteri W. Bremer lahjoitti 20/12 1862
messupaidan kirjailuun 9 rpl. 28 kop.
Messupait.aan ostettiin 1863 II kyynä-
rää serttinkiä. - Vuosilta 1863-67 on
Tammelan Ojaisten pappilaa koskevia
päätöksiä. - Kirkon arkistoon ostettiin
4h2 1867 kirjahylly, maksoi 6 mk.
Kynttilän pidikkeitä 20 kpl, ostettiin
18"68 kirkkoon.

Kirkon savupiipusta maksettiin 23/rr
1868 15 mk. 60 p. Peilistä maksettiin
1869 5 mk. Tilinrarkastajar tekivät-
1870-1 uvulla :muistu tuksia, kun kirkon-
isäntä oli maksanut Tammelan Ojaisteri
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pappilan virkatalon palorahat. Kirkon.
kokous hyväksyi muistutuksen. Seu-
raava kirkonisäntä maksoi kuitenkin, ja
kirkon kokous tilinzar kastajain esitykses-
tä piti sen vääränä. Asia käsiteltiin piis-
pantarkastuksessa 9/8 1873. - Kirkon
rornuista saatiin 1874 yhteensä r 1 mk.
75 p. (pöytäkirjan mukaan),

Ensi kerran teki ciiit 1/r-1/5 1873
suo m e k s i opett.aja M a t t i K a h i-
1 ,a i n e n. Tilintarkestajat Karl Snell,
Karl G. Wigikmdt ja Juho Klerne la
ehdottivat pappilan palorahat täsr'edes

rnaksertavak si kunnan kassasta. Luke-
matta hyväksyi kirkonkokous tilit.
Mutta Kahilainen otti seuraavaan tiliin
pappilan palor ahat ~a tilint.arkastajat te-
kivät uuden muistutuksen. Näi'hin
aikoihin mainitaan Jokioisilla vanha ja
uusi pappila. - Alttarin reunust.aa var-
ten ostettiin 28/4 r880 16 'kyynäraa
molskiverkaa 22 mk. 75 p. Työpaikka
LiljalIe maksoi 6 mk

Viimeisen 50 vuoden aik.ana en enää
ole poirnintoja tehnyt.

T. Hirsjärvi.
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