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Forssa 1925.
Forssan Kirjapaino O. Y.

Tammelan nimismiehiä.
Lounais-Hämeen
v arihimmassa
tuomiokirjassa
v:lta
1506 mainitaan olleen Tammelassa
nimismiehenä
Knut
Teurolainen
(teyrolaine)·
Hänellä tarkoitetaan
nähtävästi jotakuta Teuron kylästä ko .•
toisin olevaa kihlakunnan
käräjillä määrättyä kruununhallinnon
paikallista
virkamiestä, mahdollisesti
.juuri kruununväen
kyyditystä ja kestitystä varten valittua.
Hän todennäköisesti oli joku Teuron
talon isanj.å.
Lähdetietojen
puutteessa ei
seuraavista
nimismiehista ole
minulla tietoa ennenkuin 1600luvun loppupuolella.
Kåråjillä26-2718
1652
mainitaan
kruunun 'käskyläinen
(bef'allningsman)
M i k koE
s k i1 i n p 0 i k a,
todennäköisesti.
Kuustosta.
Käräjillä 1315 1656
Kydön
nimismiehen
talossa
mainitaan
samalla
nimellä

K le m e t t i Jaa k 0 n p oi k a.
Sittemmin
mainitaan
7-812
1665 pidetyn kåräjät Portaan
nimismiehen
talossa.
Nimismies oli Y r j
G r eli n p 0 ik a, sillä 2314 1682 haudattiin
samanniminen
vanha
nimismies Portaasta, Hänen seuraajansa
oli Kaukjårvelta
J uh aAn t i n p 0 ik a. Kruunun
käskyläisenä
mainitaan
30110
1682 Hans B u r g m e i s t e r ja
v. 1697 Johan B r 0 s e 1, mutta
ne olivat mahdollisesti
vouteö

Ja.

Edellämainittu
Juha Antinpoika
oli
todennäköisesti
Kaukjärven
Pinnin
isäntä,
koska
Pinnillä löytyy hänen
papereitaanJo V. 1681 mai".
nitaan haudatun nimismies Juha Antinpojan lapsi Kaukjårveltä.
V.
1708 nimitetään
häntä vanhaksi nimismieheksi.
Silloin hän 29!2 kastoi håtakass
teeseen Koiolla ratsumies Erik
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Maria Kristiina eli Maja-Stina
Davidinpojan
ja
vaimonsa
Maria
Päärintyttären
pojan
Limnelia.
Ainakin
v. 1747
maini taan Z· Orell vielä täällä
David Erikiripojan.
Juha Annimismiehenå.
tinpoika oli varakas mies, lainai lIen m.m. tarvitseville
jyKäräjillä
Kydossa
r r]r 1753
VIa; olipa eras Mouhijårven
mainitaan
m.:n. olleen nimispappikin hänen velallisiaan.
mies G e 0 r g F SlI c k Tammelasta,
(synt.
629, kuollut
Hänet
haudattiin
2219 r7t7
maksutta
kirkon kuoriin.
1764).
Kirkonkirjassa
1756Juha Antinpojan
loppuaika62 mainitaan
Tammelan Marttilassa asuneen varanimismies
na hoiti nimismiehen
tehtäviä
yloskantokirjuri
A b r a h a m Georg Falckin.
Eräässä Tam,
Or e i 1, jonka mainitaan
ainamelan kirkonarkistossa
olevaskin jo v. 1703 asuneen Kydossa asiakirjassa 3017 1758 mainitsee
Georg
Falck
itsensä
sä. Hänen vaimonsa oli Margaretha' ErikintytårAbraham
Tammelan
nimismieheksi,
Orell haudattiin
2219 1728 kirmutta, JO 7112 samana vuonna
kon kuoriin 8 talärin maksuseräässä
kihlakunnanoikeuden
pöytäkirjassa
mainitaan
toita.
Nimismiehen
leski
Marganen henkilö Tammelan
nimismiehenä.
Seuraavassa' kirkon"
'retha Achrenia mainitaan
vieI
kirjassa
mainitaan
Falck
jo
lä 8hz 1'731 ollen Liuikkalan
Heikari lapsen kummina.").
entiseksi nirnismieheksi
(afsk.
Seuraava nimismies oli edellänsm.) ja v:n J 764 kohdalla on
"dorl''.
Turun tuolisten
poika
Z a c h ari 3! S merkintä,
'0 r e 'II.
I-hinet maini taän 01'- miokanitulin
pöytäkirjassa
912
leen tääIiå ainakin jo v. 1723 1763 vastataan
Tammelan roIåh tien kummiria eri paikoissa.
vastin
Johan
Amnellin valiHän asui Kydosså ja pidettiin
tukseen, jossa hän oli valittahänen talossaan käräiiå: estm.
nut, ettei
entinen nimismies
16-1'911 1725 pidetyillä
käräGeorg Falck Tammelasta käy
jillä mainitaan
hänet nimisHerran huoneessa eikä H. py.
mieheksi. Hänen puolisonsa oli . hällä
-eh.too llisella,
kehotta*) Pitäjänapulåisena Somerniemellä sekä sittemmin (1710-47) kappalaisena
Soinerolla oli Simo Achrenius, jonka poika oli kuuluisa hengellinen runoilija Abraham Achrenifis. Lieneekö Margaretha Achreniä ollut heidän sukuaan ?
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malla Amnellia ottamaan mainittu asia kåsiteltåvåksi
kirkkoneuvostossaMitään pöytäkirjaa siitä ei kuitenkaan
ole
tallella, tokko asiata mahdettiinkaan
kirkkon,euvostolle
esittää,
mutta
kirkonkirjassa
on v.n 17€i3~64 kohdalla merkintä Falnkin,käyneen
ripillä.
Hänen puolisonsa Margareta
eli Greta j uliana Ore1l, s. I7IQ,
kastettu
21112 1732 oli nimismies Zachar ias Orellin ja vaimonsa
Maja-Stina
Limnelian
tytär Kydöstä.
Leski vihittiin
1313 1766 uuteen avioliittoon
rummuttaja Alex. Vilho Holstin kanssa Kydöstä.
Kirkonkokousten
pöytäkirjoissa V. 1756 Ja k ih Iaku nnanoikeuden
pöytäkirjassa
7112
1758. mainitaan
Tammelan
nimismieheksi
J 0h a n
Z i tt i n g. Miten kauan hän täällä
oli, ei ole tietoa, mutta kihlakunnan .kruununvcutina
mainitaan hän esim. V. 1769.
V· 175~62
välillä asui Hevoniemen
Mansikkaniemessä
varahenkikirjuri
Eri k He mm i n ~ J u se 1i u S{ (s. 1720,
kuollut 1813 1793), sekä myöhemmin 1764--07 välillä Tammelan
Lukkalassa
sisarensa
Helena J uhan NSnS$'?-.V. l1-67
-93
valil lå asui hän Tamme-

lan Marttilassa,
jossa v. 1793
kuoli keuhkotautiin.
Ainakin
22[2 T704 mainitaan
hän jo
Tammelan
nimismiehenä,
ja
v. 1793 hänen poikansa Erik
Johan samassa toimessa,
Puolisona
oli hänellä Beata
Barch S. 17413, vihitty- I515 1766,
kappalaisen
Gabriel
Barch in
ja vaimonsa Beata Charlotta
Jägerhornin
tytär
Kuuston
Klemelåstå,
Eri k J 0 h a n J u s eli U 5,
edellisten
poika, 5. 2416 1767,
asui 1793~98 välillä. Tammelan Marttilassa.
Puolisonsa oli
Ulrica
Maria
Lepsen, s. 2.4[4
1773
Tammelassa,
kersantti
Friedrich
Wilhelm
Leps'in
(myöhemmin
Lepsen) ja vaimonsa
Gertrud
Christina
Aganderin
tytär,
vihitty
Akaassa.
Rouva
kuoli ~121IO
18r6 Tammelassa.
C a r l G ~s t a f S a g u 1 i n
s. 18112 17'80 Turussa, tuli 2312
1807 Tammelaan,
muuttokirjassa merkitty
tulleeksi Mansikkaniemeen,
mutta kirjoissa
oli Taisolan Pekolassa. Muutti
Sornernlle
31<J 1810. Puoliso
Sofia
Löfvenmarok,
5.
915
I7B3 Turussa. -=-Nimismies Sagulin 9H toiruekas
~ maanviljelijå: 'Tammelan
pappila
oli
m.m- hänellä vuokralla.
Kun

6
pappila sattui hänen aikanaan
palamaan,
tuli siitä rettelöitä,
joissa' S:a vastaan tehtiin eri,
näisiä syytöksiä.
Carl
F 0 r s b e r g, s- 1785
Espoossa!
entinen
Jokioisten
rautatehtaan
kirjanpitaja,
oli
jo ainakin 23!3 181I Tammelan
nimisrniehen i. Hän
asui silloin Kuusten Lanalla, v. 1813
-14
Mansikkaniemessä,
v.
1815-20
Linikkalan
VähälläSaksalla ja v:sta 182,1 lähtien
Kydön Heikkilässä, jossa kuoli 1211I 1844. Puolisonsa
oli
J ohanna Sof ia Crusell, s. 161II
1773 Espoossa, kuoli 2416 1844·
G u s t a f A d o 1f F r e y, s.
2719 1808, tuli Lempäälästä U[2
1844. Asui ensin· Tammelan
Simi låssa ja v:sta 1850 lähtien
Tammelan Eskolassa, joka hänellä oli vuokralla, ja missä
hän kuoli 25!7 J354. Hänenpuolisonsa
oli Sofia Vilhelmiina
Nordberg, s. IOIII 1803.
J 0 h a: n E m i 1 EkI ö f, s.
16112 1818 Tampereella,
tuli v.
1854
Hämeenlinnasta
Hevoniemeen,
muutti
1110 1855
Tammelan
Eskolaan ja täältä
v. 1866 Hämeenlinnaan.
Puoliso Caroliina
Lovisa
Schottraan, s. 2515 1825 Iitissä ..'.
K 0 n s t a n t in
N 0 r dg r e n, s. 1315 1835 Tammelan

.

V uol tussa,
isä vääpeli ja rokottaia Anders Nordgren, _äiti
Maria Heikintvt.ir. Tuli v. 1859
apulaiseksi Eklöfille·
Meni v.
1862 Hausjarvelle.
K a r 1 N i k o l a i P e t t e r ss 0 n, s. JI 19 183h Porvoossa, tuli
v. 1863 Hämeenlinnasta
Tammelan
Eskolaan,
muutti
sieltä v. 1867 Kydön
Silvolle
ja v. 18/,0 Messukylään. - Puoliso Ida Elisabet
Erika Henriette Bonsdorff, s.816 1838, tuli
J okio isilt a, vihitty 2016 1865.
Br')r
AksEol
Samuel
F r e y, s. 2818 11)51 Tammelan
Eskolassa, isä G. A. Frey, äiti
Sofia Vilhelmiina
NordbergTuli v. 1868. - Puoliso Blondina Cecilia Tennberg,
s. 9110
1841 Hämeenlinnassa,
vihittiin
1816 1868. Asuivat aluksi Tammelan
Eskolassa,
muuttivat
v. 1869 Linikkalan
Skyttälään,
jossa mies kuoli 519 1891.
AxeJ
G a b r i e 1 Ale ksan t i~ 1 i N y m a n, s. 2717
1845 Tammelan
Marttilassa.
Vanhcmmat
Lkirjanpitäjå,
talenisäntä Gabnel Nyman (tuli Karjalohjalta
v : 1844) ja Karoliina
Gädda, pastorin tytär
Tammelasta.
A. Nyman asui
Kaukjarven
Pinnillä v~ 18721884, siitä lähtien
Forssassa.
Puolisot: 1) Matilda Vilhelmii-
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na' Nyman s. 517 1850 Turussa,
sassa. Muutti v. 1918 Kuhmoivihitty 30112 1872 Turussa, jos- siin. Puoliso Elin Alfhild Eli"
ta tuli v. 1873 Tamelaan, kuoli
sif Regnell, s. .117 1872 Helsin916 I878. i) Maria Elisabeth
g isså, vihitty 151II 1899.
Nordanvehr s. 2217 1863 TamA r t t u r H a g m a n, s. 613
melassa, vihitty 171Iz' 1884. 1862 Lapualla,
Tuli 19I8 UuA. Nyman mainitaan
v. 1879 deltakirkolta.
Asui Forssassa.
lähtien vara- ja v. 189I lähtien
Muutti v. I919 Paimioon. Puovarsinaisena
nimismiehenå- .: liso Bertta Maria Salonen, s.
Kuoli r618 1898. 01'1 I871--9I
21r2 r882 Uudellakirkolla.
Tammelan
kunnallislautakunA 1 b i n VaI k 0 n e n, s. II9
nan vara-esimiehenä, sekä kun1875 Mikkelissä.
Tuli v. I9I9
nan lainamakasiinin
hoitajana
Pälkänneeltä.
Asuu Forssassa.
-ja Suomen maalaisten paloapuPuoliso
Ester
Lovisa Grönyhdistyksen asiamiehenä.
holm, s. 817 I884 HelsingissäErnst
Axel
Mikael
Talrmo
Hirsjärvi"
Sy 1vi n, s. 41ro I865 Säkkijärvellä, varatuomari.
Tuli 25[IJ
Forssan Lehdessä 2216 1925.
r898 Sortavalasta.
Asui Fors-

Tammelan

kirkkoherrat suomenkielen
käyttäjinä!

Mielenkiintoisia

suomalaisia
asiakirloia.

sivistyshistoriallisia

Kun on .kysymys Tammelan
,entisten
kirkkoherrojen
suomenkielen
käytöstä, on ennen
kaikkea muistettava
Tammelassa 1648-7I
kirkikoherrana
ollut Laurentius
Petri, jonka
nimi on tunnettu suomalaisen
kirjallisuuden
historiassa,
j ulkaisihan
hän jo v. 1658 suomenkielellä
r iirrri'kronjkan
nimellä
"Ajan
Tieto
Suomenmaan menoist ja uskoist", missa hän runomitalla
kertoilee tapauksia
Suomen
historiasta.
Teos osoittaa Laurentius
Petrin verrattain
hyväksi suomenkielen käyttäjäksi .: Kun hänen
"Ajan tietonsa"
kuitenkin
on
u usin tapainoksenkin
kau tta
tunnettu,
en halua tässä esittää siitä esimerkkejä.
.Mutta
Tammelan
kirkonarkistossa
on myohernpien kir'k-

koherrojen
suomenkielellä
kirjoittamia
kuulutisksia
joista
alempana esitan eräitä.
Kruununvouti
Johan Schreyn
2711 1735 päiväämän
papiston
tertiaalit.inutia
koskevan asiakirjan on rovasti Johan Amnell
(1733-1772) suomentanut
seuraavasti:
"On tasa myös hyvinuskotun
Crunun
Fouydin kirja, joka
seuravaisella
muodolla kuulu
suomenkielin.
Nijncuin
hänen kuning allisen
majestetina
resolu tianin
kasitta 18 paivanå edesmennessä marraskuussa
arrnollisimmast on tahtonut
tiettåvaxi
tehdä ja asetta, että Pappisaadyn ter tiali ti 11 unin ulosvetämisen .kanssa Snomen maassa
pitä tapahtuman
tehtiiin yhdistysten ja vanhan tavallisuuden
jälleen, ja myös korkiast-vapasukuisen
H. Baroni
ja Maanherra
sen asetuxen voimasta

"

r

0I1 sin.i ] I päivand seuravaisessa jeulukuussa
minulle käskenyt niin laitta, että se talonpoika, joka yhtenävuotena
senkaldaiset jyv.it mitä märättiin
paickan,
ei pidä sillä jallens
vaivattaman
ennen kuin hänen
VUClrOilSjällens tule, sen tähden
on Tammelan pit.äjälle senkal-'
tainen
jako tch ty, kuin tässä
allakäsin seurava on, jooga jålken, nijncu in pidäs tertialin
puantumin
jälken on jaettu 4
ruotuhun, jokainen talonpoika
tule yhdellä kerralla antaman
nijn paljon kuin tertiali hänen
tuloistans neljänä vuotena lang ia, ja sitten hän sa olla kolme
vuotta paitsi sitä veroa; ja sentähden
tygösanotan
ennen nimitetyn pitäjän asuvaiset, että
ei he ainoastans aseta tätä jakoa itsellens velve ll isexi ojennuxexi, van myos kaieleen kuuliaisuden
kanssa
tottelevat,
koska
heitä
tähän vetämisen
käsketän.
Kyto V. ~27
janI735 .

Ioh Schrey.

Jako.
E n ~ i m m ä i 11 e J;1 r u 0 t u.
Haudankorfv a,
Linickala
j årfvenpa,
KftLJkjärfvi, "Vieri-.
ma, Talsoila,
Pällilä,
Oj9.-is,
Nismis ja Palicka lar; kyJi:it.

Toi n e 11 f uot u.
Kuusto, Kytä, Luntila, Hefvoniemi,
Kang ais, Kaukoila,
Tammela, Susikas. Hapariiemi,
Waulambi,
Nybylefva,
Bertula, Wiloilan ja Somiskan kylät.
G 0 l m a s r u 0 t u.
Oijs, Portas,*) letku, Patamo,
Torro, Teurois, kartano, Warsanoja, Saari", Kijpu, Taipale,
Huhtis ja Ladonwainion
kylät.
:'\ e l j ä s r u 0 t u.
'I'alpia, Sukuia, Kallio, Rihivalkama,
Häifviä,
Iiesjårfvi,
Picon korpi,
Torajårfvi,
Kuslammi, Kojo, lungais, Hyckilå,
Kuhala,
Iänjoki.
Rechtiärfvi,
Mingio, Koivisto, Humpilan ja
Wenäjan kylät. ut supra
Joh. Schrey".
Itse puolestaan
kirjoitti Amnell edellisen johdosta seuraavasti:
"Edellä nimitetyn kuning aallisen
Majesteiin
armollisimman resolutionin, kor k iast vapasucuisen
herra mariherran
käskyn ja hyvin uskotun Crunun I('UydiI1 kirjan voimasta
tygösanotan
sijs Ensimmäistä
ruo tug, joka tänä vuotena rninun trrtiflJini vastahan
jaettu
on, @Wi h~ itaens walmisen pitå. Nimittäin
(seuraava] kylät) - - ~~uvaj:'l@t tlJlf~Vflt lmi- ,

*') Muutamat kylät alkavat pienellä kirjaimella.
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keila muotoa tulemaan perjannä näyttämän
mrka sy on jos
daina pappi lahan amulla, otta- •jotakin on laiminlyöty. Muistutetan
myös, ottä jotca silloin
man U~05 h=idan 4 vuoden tertialinsa ven an, ja viemähän jo- pois ovat, tulevat
maxaman
sen kircon
cocouxesa
päälle
ka
talo puolestans
osittain
.pannun uhca ~acon. PappilasTenholahan
Prästkullahan,
sa 16 elnk. 1760.
]. A.
osittain Turkuhun. Ja nijncuin
tämä asia ei v.ivytystä kärsi
Kircon kuusimiehet
muistuerinomaisten
syiden / tähden,
tetan ei t2. he myös silloin ovat
saapuvilla."
nijn muistutetan,
että jos joku
jättä
velvoll isudensa
takapeTohtori
Michael
Avellanin
rin nijn on se tuleva hänen
(1773-1807)
suomenkieli luisti
vastuuxensa
påalle.
Prästgårseuraavasti:
• "N ijnkuin
si :ttä
vanhasta
den V. - 1 Febr, 1735.
J oh. Amnell.
tjundi a it asta jong a asianomai-set seurakunnan
jäsenet lahjoiNe kylät jotka ei ny tt nimitit Kaukjarven palon vahingon
tetyt ole, saavat toisella' erällä
joxikuxi
avuxi, usiammat vatiedon."
lituxet ovat minulle tietä anneKirkkokuulutusten
joukossa
tut ja muistutuxet
että se lahja
on myös muutamia Amnellin
paremmin pidäs tasoitettaman;
suorneksi
kirjoittamia
kuulu\ nijn saavat seurakunnan
jäse'
tuksia, esim,
net. tulevana Sunnuntaina
]:Ia
"Tygcsanotun
ne lapset jotsuokon rauha ~~Jken Jlan palka vijmeis
luenvuoron aican
velluxen seisaht i sijtta asiasta
löyttin huolimattomaxi
heidän
lähemäxi keskustelemaan.
PapChristin
opin påcappaldensa
pilassa sma 14 p. Heinä kuusa
oppimisessa ja sitten sarnatuolista nimeldä tulIt muistutetu1792.
-,
Mich.
Avellan".
xi, että heidän edesseuraavasen
Mahdollisesti
v:1ta 1797 on
Mittu Marian asti piti heitäns
seuraava
kuul utus:
parandaman;
että he ensimäis
"Tulevana
Sunnuntaina'
j.Ia
Sunnuntaina,
volente Deo jäl-·
suokoen rauha pidetän
kirkon
keen Jumalan palveluxen
ankokous jossa Seurakunnan
kudavat
löytä . itzens
kircosa
näyttämän,
cuinga he ovat it- dennos miehet pitä saapuvilla
oleman nijn myös muut seurazens ojendanet.
Silloin ovat
kunnan vanhemmat.
Samassa
myös heidän vanhembans
Iäs-
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koko.uxess~
..käsketän
tämän
Talpian Kolkan trengi Thomas
Matthiaxen
poika andaman itsensä löytä laviampata tiliä tekemässä
luwtomuudestansa
Christinopin
pääkappalitten
lukemisessa.
Mich. Avellan."

.

Tammelan
ensimmäinen
opettaja,
ylioppilas
Thomas
Leinmarck
(1775-1820,
joka
samalla
oli pitäjänmakasiinin
hoitajana,
käytti suomea seuraavasti:
"Nasta Tisdag wecka ti1 eller
den 16 i denna
månad,
pitå
kaicki 'ne Pitäjän Magazinin
laina miehet, laina 'jyvånsa sisälle la ittaman, iotka ei syxyllä sisal!e tuonet.
Ja -r,ämät .nag az irrin lainat
tulevat nyt sib kiivamalla vatimuxella maxett avaxi, kuin ei
maxaziniså
ole nyt yhtään jyviä, ia kuiteng in täyty magazinin p;iinä päivinä yhden osan
krunu lle maxa Jyviä. Joka nyt
täsä a=iasa on i ottelematoin,
se
tule kohta kru nu lle ryöstettäväxi. Erittäin
varoitetan
tähän ro axoon, Johan Matinpoika Karhaus ja Torpari Michel
Matin poika Lctkulda.
Jos joku :-cisi asiasa olis niin peräti
rohkia, ettei hän kasvoi akan sisälle tois hänelle pitä tapahtu-

man niin kuin nyt sanottu onHycki ia den 5 Martii 1802.
Leinmarck."
Tohtori

'Nils Magnus Tolpo
(1809~I853)
kirjoitti
suomea
seuraavalla
tavalla.
"Seuravaiset
tygösanotaan
tämän kautta yxivakaisesti,
että heidän vålttamåttomasti
pitää ensimmäis Sunnuntaina
tästä viikon taka oleman saapuvilla tasså Herran Huoneessa,
että jålken
päätetyn Jumalan
palveluxen
Seurakunnan
Vanhernbain Läsnäollessa saamaan
Varoituxia
heidän huolimattomuudensa tähden kirjan Lukemisessa,
nimittäin:
(seuraavat
nimet).
Ja muistutetaan
että se, joka
ei tätä kutsumusta tottele, tuodaan kruununnalvelijain
kautta hänen omalla kustannuxel=
lansa.
Annettu
Tammelassa
s. 27 Elokuusa 1815.
Nils Magnus Tolpo."
Seuraava kirkkoherra,
tohtori A. E. Granfelt
(1855-1899)
käytti
jo suomenkieltä
koko
sujuvasti aikalaisiinsa
nähden,
käyl taen
etupäässä
suomea
kansI iak ielenaän.
Tarmo
Hirsjärvi
..
, Forssan
la 1925.

Leh dessa heinäkuul(Lyhennetty)

.

Vanhoista kätköistä.
Rovasti Nils Magnus Tolpon ja
rusthollari Zacharias Jaakon-poika Kallion
välinen
kunnianloukkausiuttu.
Alisen

Saaksmaen
kih lakun..~-.someron
pitäjien karajakunna
n, Tammelan
pitäjän
Hevoniemen
Mansikka ..
niemessä
~71II ~816 pidettyjen
käräj ien pöytäkirjassa
kerrotaan m.m. Tammelan
kirkkoherran,
laaninrovastin,
korkeaarvoisen
ja korkeastioppineen
maisteri
Nils
Magnus
Tolpon
tulleen oikeuden
istuntoon,
jåttåen
samalla
pääkohdissaan
n~l1. Tammelan

seuraavasisaltoisen
kannekir ..
jelman:
"Kun 'I'arnme lars emakir kkoseurakunnan
kirkossa
3113 1816
jumalanpalveluksen
jälkeen
pidettiin.
kirkonkokousta
ja
käsittelynalaisena
oli pappilan

asuinrakennuksen
symys,
.Zacharias

vuorausky-

jouduin
rusthollari
]aakonpoika
Kallion

taholta

[oukkaavan
kohtelun.
ja
muistan
ainakin
hänen sanoistaan
"M i n ä k y ~1 ä 1 a i t a n t e idä n N 0 r d!5 r e '1 i 'kr s i l",
minkä
hän
useampia
kertoja
toisti,
Kun
Tammelassa oli joku vuosi ta ..
kaperin
Nordgren
niminen
pappismies,
joka
tuli
tuomituksi kunniattomaksi,
ei siis
rusthollari
Zacharias
Kalliolla
ole muu aikomuksena
kuin toimittaa
minut kunniattomaksi."
Tiimän johdosta
herra
lää ..
n inrovast i To lpo pyysi
kih lak u nn a noi keuden
tutkimaan
Iliinen menettelyansa
papp il an
asu inrakennuskysymyksessa
ja
va n t i edesvastuuta
rusthollari
Zachar ias Kalliolle
hänen kun ..
niansa loukkaamisesta.
Mutta
vaikka
lautamies
Samuel
J uhonpoika
Similä
oli
konrahti
rovasti
Telpori
py:yn.nosta haastanut
~\~lion
vastaamaan
edellarnaini
tussa
asiassa
tähän
kihlakunnanoi-

alaiseksi

I

keuden istuntoon, ei hän ollut.kaan saapunut,
Lääninrovasti Tolpo pitivarsifl
välttämättömänä,
että vastaajan pitäisi
itsekohtaisesti
saapuvi lla oleman,
Tämän
johdosta kihlakunnanoikeus
valipaatoksellään velvoi tti jo ennenmainrtun rusthollari
Zachrias Kallion saapumaan
oikeudenistuntoon seuraavana perjantaina
29
p:nä kuluvaa marraskuuta,
jättäen kruunun nimismies
Forsberg in huoleksi
hänen noutamisensa,
ellei hän suosiolla
saapuisr.
Silloin tuli lääninrovasti Tolpon myös olla oikeudenistunnossa- saapuvil1a.
Edelleen
kerrotaan
kih lakunnanoikeuden
pöytäkirjassa
291II 1816, miten Iäänil!rovasti
Tolpo oli saapunut'
oikeudenistuntoon,
ja varakruunuuniruismies Gabriel Orell oli noutanut ennen mainitun rusthollari Zacharias
Kallion, jolloin
Tolpo uudisti kaiken sen, minkä hä-n 271II r816 jo olt esittänyt kihlakunnanoikeudelle
ja
mikä rhyös suorneksi tulkittiin
vastaajalle Zacharias Kalliolle.
Mutta kun vastaajalta.
rusthollari Zcharias Kalliolta
vaadit"
tiin vastausta, väitti
hän tulleensa äJkikiä' kipeäksi, eikä sen
vuoksi kykenevånså
asiata selittämään, vaikkei hän tuonti-

.•

matkana
ollut
yhtään
varakruununnimismies
OrelliUe
kipuaan valittanut.
Eikä hän
myoskåän tunnustanut
erehtyneensä väittäen vain olevansa
sairas, eikä muistavansa
mitään.
Silloin nimesi herra lääninrovasti .Tolpo puolestansa
todistajiksi Tammelan
kappalaisen
herra Kaarle Kustaa
Gäddan,
pataljoonan
saarnaajan,
maisteri herra Nils Israel BerghälIin, Tammelan lukkarin Johan
Wahls-tedtin,
talolliset
Matti
Antinpoika
Tockon
Kaukjarveltä, Juho Matinpoika Yrjolän
Kaukolasta
sekä nahkuri Juho
Lindgrenin
Hevoniemestä,
jotka kaikki huudettaessa
tulivat
sisaan.
Todistajavalansa
vannottuaan sanoivat kaikki edellåmainitut
todistajat
olleensa
läsnä 3112 samana vuonna pidetyssä,
kysymy ksenalaisessa
Tammelan
kirkonkokouksessa
.
Kun kysyttiin,
olisiko
vastaajalla, rusthollari
Zacharias
Kalliclla imitään
rhuistu tettavaa todistajia
vastaan,
toisti
hän yhä uudestaan
olevansa
sairauden vuoksi kykenemätön
vastaamaan.
Siksi sai ensinnä
todistaa
herra
kappalainen
Gädda, joka maini tsi olleensa
31 p:nä viime
maaliskuussa,
päätetyn
jumalanpalveluksen
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jälkeen pidetyssä kysymyksenjulistaa
totuutta,. muttatultuaan sieltä alas ei välitä '-toalaisessa
kirkonkokouksessa.
Tällöin herra lääninrovasti Tel- tuudesta sekä ettei Tolpo voipo toimiessaan kokouksen pu- nut enempää puolustaa menettelyaan ja ettei hänellä myös
heenjohtajana
kysyi, laudoitettaisiinko
pappilan
pääraollut valtaa estää häntä Kalliokennus. Silloin Zacharias Kal- ta, puhumasta, päättäen lopuklio alkoi huutaa täyttä
kurksi
puheensa:
"v a s t a atk 0
kua, ettei pitäjäläisten
pitäisi
s i n ä puh e e s i; k y 11 ä m isuostua siihen, rovasti Tolpo
n ä 0 m a n i v a s ta a n",
tahtoo vain rasittaa
pitäjäläiHerra pataljoonan saarnaaja
siä veroilla, joiden pöytäkirjan
Berghall luki laatimansa
kirmukaan
eI
pitäisi
kuulua
jallisen lausunnon.
Edellisen
heille.
Kun
rovasti
Tolpo todistuksen
lisäksi todistaja
siihen huomautti, ettei hän, ot- maini tsi rusthollari Z. Kallion,
puheen ollessa ennenma.initustaessaan sovitusta korvaussummasta rakennuttaaksensa
pap- ta pappilan rakennuspoytakirpilan, ollut ottanut sitä vuoratjasta, huudah taneen: 'lJ a s i ttavaksi, vaan että se velvolli- "t e 0 n v ä ä r i n vie t y P r 0suus
kuului
seurakunnalle,
t 0 c 0 11 a a n. Tuo k a ted e s
huudahti rusthollari Zacharias
s e P r 0 t 0 c 0 11a !" Mitä tuli
Kallio: "s i 11 0 i n 0 n. p ö y t ä- K:n väitteeseen toimittaa
rok i r j a \v ä ä.r ä, t etu
1'e t te
vasti Tolpo Nordgreniksi,
pes e 11 a i s e k S} k uin, N 0 r d- rustui se rusthollari Z. Kallion
g" r e n, m i n ä t a h d.o n s,a a thyvään ystävyyteen
Sagulinin
t a a te idä t N 0 r d g r e n i kkanssa .. Myöskin huudahti Z.
·S 1,
sen
m i n ä saa naIKalfio rovasti Tolposta: "k y j,
k aan
S g u l i n i n av u l- I' ä s a r n a s tuoli
s aku
mIa". Tämän Zacharias Kallio
m i n gin puh u u t 0 d u d e stoisti useasti, vähintäin
neljä t a, m u t t a ik uin t u 1e ala" s
kertaa, vaikka
rovasti Tolpo
Ii i n o j ä n ä t 0 t u t aku
1u esoveliaalla, tavalla koetti tyynkan".
nyttää häntä. sekä varoitti hänLukkari Wahlstedt yhtyi totä sellaisia puhumasta. - Siitä
distuksessaan
kappalaiseen
"huolimatta jatkoi 'Kallio vain
Gäddaan lisäten samalla, että
puhettaan, väittäen, että rovas- rusthollari "Z. Kallio puhuesti Tolpo kyllä saarnatuolissa
saan
jyskrytti jalkojaan
la t-

.
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tiaan huutaen
edelIäkerrottusuttiin sisään ja huomautettiin
heille todistustensa
erilaisuujen lisäksi, että hän oli yhtä
_hyvä
kuin
rovastikin,
hän
desta, vastasivat he, 'että Z.
Kallio puhui mainitussa
kiromisti ;:'I1YÖS sudennahkaturkit.
niin monia
kuten rovastikin, ja hän oli ri- konkokouksessa
sanoja herra rokas mies, mutta
rovasti
sitä- sopimattomia
vastoin köyhä.
.vasti Tolposta, että niitä on
Ta1oll'inen Matti Tocko to- mahdoton nyt -enåa kahdeksan
disti, ettei hän muista kaikkea,
kuukauden
jälkeen
kaikkia
mitä Z. Kallio lausui, mainiten
muistaa, mutta vakuuttivat
he,
kuitenkin
Nordgrenia
koskeettei Z. Kallio voinut mainitsevan kohdan ja että Z. Kallio
maIlaan NordgreniITa
tarkoi thänen mielestään tuli kirkkoon
taa ketään muuta kuin muutatarkoituksella
ainoastaan
r nmia vuosia sitten kunnialta
luomi ttua, täkäläistä
pitäjändellä rovastin kanssa.
- Talollinen Johan Y,rjölä' ei apulaista Adolf Nordgrenia
ja
tiennyt,' tekikö vastaaja
ilmi- Sagul.inilla pitäjän ...entistä niann on, mutta meluinen edellä- misrniestä
toimitusvouti
Carl
~
mainittu
kirkonkokous
kyllä
Gustaf Sagulinia, koska muita
oli. Todistaja muisti Z. Kallion
samannirnisia
henkilöitä
ei
huutaneen -rovast ille: "k a t s 0 täällä ollut ollutkaan.
Kun
i t s e ås,
muuten
tulet
Zacharias
Kallio' kutsuttiin
N.o r d g
n i k s i,
s i ks i esille, ei hän nytkään
vastantahdon
minä
laittaa
nut todistajain
kertomuksiin
s i n 11 t S a g u Iin i n a v u 1. mitään muuta kuin, että hän
l a, j Q n k ao t a n a s i a m i e- oli sairas ..
~ 11 e k sen i".
Herra
lääninrovasti
Tolpo
Todistaja Johan Lindgren ei katsoi edellämainittujen
todisollut kuullut kaikkia, mitä sil- tajien
sitovasti
todistaneen
loin kirkon kokouksessa puhut"
rusthollari
Zach arias Kallion
tiin. Hän oli kuitenkin kuullut
syylliseksi
siihen, mistä hän
Z. Kallion
sanat
ros astille:
oli häntä syyttänyt sekä katsoi,
"k a t soi
t s e ä s, t a h imiettä Z. K:n väite sairaudestaan
n ä 1a i ta ns i n u t S a g ul i- oli tuulesta
temma ttu, johon
n in
avulla
Nordgrehän ei toivonut oikeuden kiinn i k s i".
nittävän huomiot~an.
Tämän
Kun todistajat
jälleen kut- jälkeen Herra rovasti, pöytä-

re
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kirjojen avulla tahtoi osoittaa
Z.
Kallion
väitteen
asianomaisten
pöytäkirjojen
paikkansapitamattötnyydeätä
petät>
tomaksi seuraavällå:
t ) Tammelan
seurakunnan
kirkonkokousten
pöytåkirjojen
könseptikirja
alkaa iilII 1784
ja loppuu 1211 1812, ja siinä on
myöskin
kysymyksenalaisen
kirkonkokouksen
pöytäkirjan
korisepti
29b: 18q9 pidetystä
kirkon kokouksesta.
Sen' on
kirjoittanut
entinen Tamrnelan
kappalainen
nykyinen
Lopen
kirkkoherra
Nils Berghall. Siinä mainitaan
pitäjänmiesten
1719 1808 palaneen
Tammelan
pappilan
päärakennuksen
tilälle, entiselle tont il le päättäneen rakennuttaa
uuden rakennuksen, jonka pitäjän asukkaat
antoivat
herra
läänihrovasti
Tolpon rakennettavaksi,
sitoutuen tuomaan r akennuspaikalle 650 hirttä, 60 parrua, tekemään
yhden
työpäivän
joka
savulta sekä maksamaan
laauinrovasti
Tolpol le tuhannen
(1,060) riikintalaria.
Nämä tahat herra
rovastin tilli koötä
seurakunnasta
kolmen vuoden
aikana
räkennustyön jälkeen:
seitsemän
riil(intaalatiaz8
kiiEnki-ä
4
tundsfykkiä
jokai- ~
~
seltä kokonaiselta
manttaal ilta.
SitäVastaan piti rovastin

täyteen
ja lailliseen kuntoon
rakennuttaa'
mainittu
rakennus ("och hvaremot
Prosten
borde i fult och lagl ig f stånd
upforo Byggnaden").
2) Huonetarkastuksessa
10III7 1809, jossa oli lukuisasti
seurakuntalaisiakiri
sa apuv illa, mainitaan
peytåkirjan
mu'kaan
puheenaollut
päärakennus kuluneena
kesänä ra kennetun
turkulaisen
rakennusmiehenjohdo
lfa. Rakennus sisalsi salin, neljä kamar ia ja
eteisen,
kaksi
vinttikamaria,
jotka palaneessa rakennuksessäkin olivat sekä lisäksi kaksi
karnaria, keittiön, kaksi ruokakammiota,
komeroita
ja neljä
konttoria
vinnillä sekä ra kennuksen alla olevan -pienen kelJarin.' Kaikki huoneet lupasi
herra rovasti varustaa
avattavin kahdenkertaisin
ikkunoin,
vuorata
huoneet
tapeteilla.
kiinnittää
komeroiden ja konttoreiden
oviin lukot ja avai-·
met, Seurakunta hyväksyi kiitollisuudella
rakennuksen,
multa lisähuoneiden
l{unnossapidon katsoi kuuluvan wirk a.'a10n -hältijalle., koska ne eivät
kuuluneet
seurakunnan
rakennusvelvol lisuuteen.
Tammelan
seurakunnan
kirkorikokousten
pöytäkirjaniteesså, joka alkaa heinäkuusta
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V. 18I2,
on 'kirkonkokouksen
poytakirjassa 2419 1815 § 2 mainittu seuraavaa:
Allekirjoittanut
pastori esitti
seurakuntalaisille,
eikö olisi
tärkeätä vuorata pappilan päära kenn us ensi kesänä laudoilla
selittäen tahtovansa itse omalla kustannuksellansa
vuorata
IO kyynärää
rakennuksesta,
joka vastasi sitä osaa, mikä rakenn uksessa oli yli seurakunnalle' kuuluvan määrän.
Seurakun ta
selitti,'
samoinkuin
kappeleidenkin
asukkaat,
toimenpi teen tarpeelliseksi
ja että sita varten oli seuraavana
talvena tarvittava vuorausaine
hankittava
suhteellisesti manttaalin mukaan.
4)
Samassa
pöytäkirjani •.
teessä kirkonkokouksen
pöytäkirjassa 31 p:ltä viime maalis, kuuta, joka pöytäkirja tarkastettiin -714 kuluvana vuonna ja
jonka
myös muutamat seurakunnan
jäsenet
ovat allekirjoittaneet, kerrotaan nyt kysymyksessä oleva asia. Mainitsen siitä pääkohdat.

§ 3·
"Kerrottu aan
asian esivaiheet esitti rovasti Tolpovalittavaksi' joku taitava henkilö
kysymyksenalaista
pappilan
päärakennuksen
vuorausta toi-

mittamaan mainiten, että työtä suor ittarnaan
on tarjolla
kaksikin
henkilöä,. nimittäin
vuokraaja Abraham Björnmari
Somerol ta, joka vaati työstä
kapan rukiita joka talosta, ja
rutsholJarin
poika Juha EkmanTalpialta
joka tahtoi puoli kappaa rukiita joka talosta
tai neljä killinkiä joka laudasta, jos hän hankkisi vuor ausaineetkin, sekä juuston ja kakun
joka talosta.
Silloin väitti rusthollari Zacharias Kallio, ettei tarvita rakennusmestaria eikä vuorausta,
koska rovasti itse oli velvollinen omalla kustannuksellaan
rakennuksen
vuoraarnaan 'sen
sopimuksen
nojalla, joka tehtiin, kun hän otti rakennuksen
v. 1809 rakentaaksensa.
Siihen
vastasi allekirjoittanut
rovasti
ja pastori, että hän on jo suorittanut
kaiken
rakennusvelvollisuuden
mitä hänellä ennenrnaini tun rakennuksen
rakentamisessa
oli.
Vuorausta
hän ei ollut ottanutkaari
tehdäkseen, eikä sitä häneltä oltu
vaadittukaan.
Sitävastoin
on
hän kyllä valmis, kuten on luvannutkin, osaltaan VLiO 'auttamaan rakennuksesta
IO kyynärää eli sen osan, joka ei kuulu
seurakunnan
rakennusve.vo lli
suu teen.
2
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Rusthollari
Zacharias Kallio
vastusti
jyrkästi
vuorausta
väi itäen, ettei hånellå itsellään
ole velvol'lisuutta vuoraukseen
ja kehoitti muitakin seurakuntalaisia yhtymään samaan mielipi teeseen.
Silloin
allekirjoittanut
pastori luki uudestaan
suomeksi
sana san alta 2 §:n ennenmainitusta pöytäkirjasta
24 p:ltä viime syyskuuta ja kehoitti seurakuntaa ilmoittamaan,
jos jö llakulla on jotain
vastaansanottavaa
seurakunnan
tek~mästä
päätöksestä.
Mutta
ei yksikään muu sitä vstustanut
paitsi Zach ar ias Kallio.
Kun senjälkeen
al lekirjoi ttanut
rovasti
kehoitti
seurakuntaa paattåmåån, otettaisiinko
rakennusmestari,
nosti
Zacharias
Kallio
jälleen suuren 2.8.nen kieltäen
seurakuntalaisia
sanomasta
mitään ja
lupasi
vastata
kaikesta sekä
huusi
useita
kertoja samalla
tavalla. Koska allekirjoittanut
rovasti huomautti hänelle, että
hänen pitäisi myös antaa-muillekin puheenvuoro,
eika estää
muiden
seurakunnan
jäsenten
vapaata
sananvaltaa,
syyti
Zacharias Kallio useita herjaavia ja halventavia
soimauksia
a llekirjoittanutta
rovastia koht a an,
mistä
allekirjoittanut

tahtoo häntä erityisesti syytettäväksi.
Oikeus vertasi nyt näitä lue- ,/
tuita 'kohtia
sisälletuotuihin
asiakirjoihin ja huomasi ne oikein jåljennetyiksi
ja alkuperäisten kanssa yhtäpitäviksi.
Samalla vaati 'rovasti Tolpo
rusthollari
Z. KallioIta oikeudenkäyntikuluja,
todistajain
palkkoja
oikeuden harkinnan
mukaan.
Pataljoonan
saarnaaja Berghäll vaati KallioIta
5
hopearuplaa
todistajan
palkkaa.
Varakruununnimismies
Gabriel Orell, koska hän meni
noutamaan
rusthollari
Zach arias Kalliota uskoen, että hän
ryh tyisi
vastarintaan,
varasi
mukaa nsa kaksi _vierastamiesta, jatti
oikeuteen
senvuoksi
laskun, jonka loppusumma
oli
2 ruplaa
90 kopeekkaa
h opeassa. Laskussa mainittiin
toise-"
na vieraana
miehenä
olleen
Johan
Rosenqvist
Joki oisilta,
toisena talollinen Jaakko Tuomaanpoika
Häiviästä, joi lle oli
kyyti- ja päivärahat
maksettu.
Kruununnimismies
Carl Forsberg yleisenä syyttäjänä
yhtyi
lääninrovasti
Tolpon
kariteeseen katsoen toteennäytetyksi
sen, mistä rusthollari
Kalliota
oli edellä syytetty.
Kihlakunnanoikeus
tutki ttuaan, mitä asiassa oli esitetty,
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kihlakunnan
ja herra lääninkatsoi
toteen näytetyksi,
että
rovasti Toipori välillä, sovitetrusthollari
Zacharias J aakorttuna sakot varojen puutteessa
poika KaUio ennenmain itussa
k a h d-e n k y m m e n e n n e 1Tarnmelan
kirkonkokouksessa
vesijll3 1816 oli käyttäytynyt
sopi- j å.n vuorokauden
1e i p ä van k e u d e 11 a
Hämattomasti
Tammelan
kirkkoherraa, iääninrovasti,
maisteri
meenlinriassa.
Lisäksi tuomittiin
vastaaja
maksamaan toNils Magnus Tolpoa kohtaan
loukaten häntä sopirnattomilla,
distajain palkkioina y.m. vara;
kunniaa loukkaavilla
puheilla
nimismies Orell ille laskun muja kåytöksellä,
uhaten saattaa
kaan 2 rpl. 90 kpk. hopeassa
ja rovasti Tolpol le todistajäin
hänet Tammelan
virasta eroipalkkoja 10 rpl. hopeassa, jo"
tetun ja kunniattomaksi
julistetun
pitäjänapulaisen
N ord- horr sisältyi myös pataljoonan
saarnaajan
Berghällin vaatima.
grenin 'kaltaiseksi;
eikä herra
läänini'ovasti
Tolpon·
häntä
todistaian palkkiokiri.
Vali tustäst<ä ystävällisesti
varoitettua
osoi tus julistettiin.
tahtonut
vaieta, vaan uudisti
Näin oli tämä asia päättynyt.
menettelynsä
useita
kertoja
Pappila
kyllä vuorattiin,
sillä
hypellen lattiallahuutaen,
et- samassa
3113 1816 pidetyssä
tä hän oli yhtä hyvä mies kuin
kirkonkokouksessa
otettiin rarovastikin,
että hän oli rikas,
kennusmestari
Mathias Enberg
mutta
rovasti velkainen,
että
Urjalasta
vuotaamaan
mainithänellä
oli sudennahkaturkit
tu pappila.
kuten
rovastiIlakin
j.n.e.; ja
Zacharias Kallio näyttää olkoska ei hän voinut väitteileen hyvin itsenäinen henkilö.
tään todistaa, katsoi kihlakunHän ei suuresti herroja kumarnanoi keus oikeaksi
nojautuen
.reIlut, eikä kiivastuneena
voi8 §:n XVIII Cap. kirkkolaissa
nut hillitä itseään joutuen siten
ja Kuninkaalliseen
määrävklainkin kanssa tekemisiin. Häseen yleisestä laista 2011 I779, nen nimensä' esiintyy usein sen
fuomita rusth dllari Zacharias
ajan poytakirjcissa.
M.m. v.
Jaakonpoika
Kallion
s a dan
rSro thanen esityksestään
kään:
t a l ari n eli
ne 1j ä n k y m- nyttiin,
hallituksen
puoleen
m e n e n k a h d e k san
h 0- hollikvytiasiassa,
toisen kerran
p e a r u p La n sakkoon,
jaetlumiaurauksessa.
tuna kolmeen osaan kruunun,
Kun \iV aulammin
kylä slII
I

-

-

-
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paloi ja korvaus oli tam-melalaisten mielestä liian korkea, ehdotti juur i Z. Kallio
Tammelan
kirkonkokouksessa
asiasta
valitettavaksi,
mikä
-teh tiinkin, ja Z. K. valitti aina
keisarill iseen halli t uskonselj iin
asti saaden palokorvauksen, jo-ka oli: määrätty 6836 hopearuplaksi 12 i 'kopeekaksi tuntuvasti alenemaan. Tämä mryötälkäyminen toisaalta näytti ko-hottaneen hänen itsetuntoaan,
.jota vuorostaan nyt kihlalkunnanoikeudessa tasoteltiin.
Toiseltapuolen
osottaa edelläkerrottu tapaus, että tohtori
Tolpo,
niin rauhanmieheksi
kuin häntä varsinkin vanhempana
mainittiinkin,
oli perin
arka kunniastaan, että sitä piti
käräjiltäkin
etsiä, kuten eräs
18IO

toinenkin
tapaus myöhemmin
Kaukjärven Lassin isännän ja
hänen välillään todistaa.
Selvittämättä
on myöskin nykypolvelle, mikä osuus Tolpolla·
oli pastori Nordgrenin virasta
erotukseen
ja kunnialta tuomitsemiseen.
Sanomalehtikirjoituksissa
r Soo-Iuvun
keskivaiheilla viitataan
ohimennen
jollakulla
Tammelan
papi lla
olleen siinä osallisuutensa.
Joka tapauksessa, todistaa edelläkerrottu tapaus,· ettei
seurakunnan kirkkoherran
ja seurakuntalaisten
väli ollut
ehjä.
Syytä oli kai vähän kummalla- kin puolella.
T. H i r s j ä r v i.
Forssan
'la

1925.

Lehdessä

heinåkuul-'

/

Torro, Letku ja Patamo irti
Tammelasta.
1770-

hanke oli, minkä vuoksi
sitä
vastustettiin
varsinkin kirkon
ja pappilan
rakennusvelvol'liLienee nykyaikana,
jolloin
uusia kuntia on meilläkin
pe- suuteen nähden.
Toisen kerran
asiasta
kesrustettu, mielenkiintoista
vaillinaistenkin asiakirjojen valoskust~ltiin 281II I779 pidetyssä
sa tarkastella
.erästä vanhaa
pitajankokouksessa,
missä
yr itysta
irroittaa
Tammelan
mainittiin
läsnäolleen
m.m.
pitäjän yhteydestä
muutamia
"Herra everstiluutnantti
ja riEtelä-Tammelan
osia. Tarkoitari A. G. von Post, Herra Matan nimittäin Torron, Letkun
juri ja ritari G. H. von Wright,
ja Patarnon kylien siirtoyritysHerra kornetti Fr. W. Lepsen,
tä I770-80 luvulla TammelasHerra maanmittari
Gabr. Fr.
Odelman, Herra varahenkikirta SOineron yhteyteen.
Tammelan pitäjänkokouksesjuri ja kruununnimismies
Eric
Hemming Juselius", sekä useisa 21I I774 mainittiin
seurajäseniä
kunnan jäsenille, miten Tor- ta muita seurakunnan
ron kyläläiset
ja muutamat
niin hyvin ritari stosta ja aate-listosta kuin yhteisestä kansasmuut olivat hakeneet oikeutta
erota Tammelasta ja .liittyä S::;- takin. Seurakuntalaisi lle mainittiin Torron,
Letmun.i'a
meron .seurakuntaan.
Päätettiin alamarsuudessa
ilmoittaa
Pat a m 6 n kyläläisten hakeja oiHänen Kuninkaalliselle
Majes- van eroa Tammelasta
teetillensa, kuinka
sopimaton
keutta. yhtyä Someron seura"
kuntaan. Tuorniokapitulilta
oli
ja
perustelematon
mainittu
Huomattava
eroyritys
So-luvulIa.
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mitä etupäässä tuli Torron kytullut
seurakunnan
pastorille
lään. Letkun ja Patamon asukasiasta tiedonanto ja välipääkaiI'la ei taas ollut mitään
petös.
Läsnäolevat
seurakunnan
ja- rusteita, koska hei:l1ä oli hyvä
kirkkotie.
vaikkakin
jonkun
senet uskoivat, etteivät kaikki
verran pitkä, mikä ei asiaan
kysymyksenalaisten
kylien
kuulunut.. Torrolta oli d· periiasukkaat
voineet
olla yhtä
mieltä asian alkajain ja ajajain
kulman matka
Someron
kirkanssa.
niin kohtuuttomaan
kolle, ja maasto, jonka kautta
oli perin
pyyntöön nähden, jonka yksi . tie tuhsi tehtäväksi,
kivistä, vieläpä vesiperaistakin.
ja toinen toikin
keskustelussa
Tämän takia olisi tehtävä runjulki,
minkä
ohella luettiin
saasti siltoja, jotka taas särkyi,
asian johdosta .kertyneet asiakirjat sekä tiedusteltiin,
mitensivät, kun Kultelan kyläläiset,
kä pitäjän asukkaat suhtautuiJoiden metsät olivat ainoastaan
sivat tahsn kysymykseen.
t periikulmaa Torrolta, niitä
su vella ja talvella ali tuisesti
Rylml~Qtinl}iJ"juri Carl Sonckin
kayttaisivat. JO& sitävastoin ravllst31a\J~~.
kennettaisiin
maantie Torrolta
'I'alpialle ja sieltä järven t}:lfe3,T'iedusteltaessa
torrolaisten
ta sivua Sukulan niittyjen
samielipidettä
kysymyksenalaijärvestä
johtavan
seen eroon nähden, jätti TOITon moinkuin
Martti lan
ry kmen tinkirjurin
puron ylitse, iiiiättyen tie niin
Muurirnaelle,
jossa
virkatalon
haltia, herra
ryk- kutsutulle
mentinkirjuri
ja kuninkaallise yh tyisi Sukulan
kirkkotiehen, niin olisi ti:i>m,äma'tka noin
sen Jwvioikeuden
varanotario
i penik'ulmafl, ja, -toinen
sen
Carl Sonck k.okouksen
pöytäverta teiden
yhtymåpaikoista
kirjaan otettavaksi
kirjallisen
Tammelan
kirkolle
vanhaa
lausunnon.
Tässä lausunnossaan esitti hän pååkohdissaan
tietä.
Torrorr-c Talpian Sukuseuraavaa:
Kysymyksenalailan välillä
oli ent\mdefiitaan
seen eroon ei lausunnonantaja
kyllä olemassa porrastie, joka
sen paremmin
kuin edeltäjänoli tehty pitkittäin
q,§etet1Ji~ta
såkåån rykmentinkirjuri
Sonck,
(:~ rinnan) puista ja kelpaisi se
pohjaksi uudelle .HeUe. . Sitäkatselleet olevan mitään aihetoli lausunnonantajan
ta. Eroa puoltavat
seikat oli- paitsi
mielestä eronhakijoilla
s.Iloisvat
heikosti
perusteltavissa,

.

23
ten Tammelan pappien
virkaaikana
velvollisuus
maksaa
heidän palkkansa, ottaa osaa
alotettuun
kirkon
rakentamiseen sekä pappilan
kunnossapi toon
ja pi täjänmakasiinin
viljavarastojen
kartuttamiseen, jota hakijat
eivät
rykmentiukirjuri
Sonckin
ielestä
näyttäneet muistavan. S'täpaitsi oli niin Tammelassa
kuin
Somerol laki n
ylimääräinen
pappi, jonka padkkaukseen
täytyi ottaa osaa, .kuuluipa
kumpaiseen seurakuntaan
tahansa.
- Koska herra
tohtorilla
ja
rovastilla
ei ollut
puolestaan
mitaan vastaan, jos joka
neljäntenä sunnuntaina
pidettäisiin saarna Torron kulmakunnalla, olisi syytä tämä
laillisesti valeauttaa.

Kun edellämainittu
rykmentinkirjuri
Carl Sonckin kirjelmä oli luettu ja suomeksi tulkittu, muistutti
rykmentinkirjuri Sonck
vielä
uudestaan,
etteivat hänen kaikki
naapurinsa olleet eron kannal la, minkä he varmaankin
ilmaisisivat,
jos asia heille esitettäisiin. Hän
toivoi valmistettavan
heille tilaisuuden seuraavassa kokouksessa
ilmaista
mielipi teensa
tässä asiassa.

Sonckin mielipiteet tulevat
päätökseksi.
Herra överstiluutnantti
ja ritari von Post ja herra majuri
ja ritari von Wright ilmoittivat
yhtyvanså
edellämainittuun lausuntoon,
joka heidän
mielestään oli hyvin
perusteltu.
Lisäksi
huomautti
von
Post, et ta kyseenalainen
tie
Torron ja Tammelan
ernakirkon välillä on perin tarpeellinen ja pitäisi kuntoon
laittaa,
minkävu oksi olisi lähetettävä
kirje ja määräys
kuninkaalliselle Uudenmaan
rakuirnarykmentille, jonka useita rusth olleja löytyy Torron kylässä, ja
näiden
rakuunain
alituisesti
on ajettava Mustialassa
(joka
oli sanotun rykmentin everstin
virkatalo).
Rykmentin
tulisi
myös ottaa osaa sanotun
tien
tekoon,
samoinkuin
Torron,
Taipian ja Sukulan
kyläläisten. Tahan mielipiteeseen
yhdyttiin.
Torrolaiset yksin jatkavat
erohanketta.
Sittemmin oli asia uudelleen
keskustelunalaisena
2615 1782
pidetyssä
pi tajankokouksessa.
Siinä olivat m.m. läsnä overstiluutnantti
von Post, kapteeni
von Wi llebrandt, kirkon
kuudennusrriiehet Juha Taloneri ja

Jaakko Juhanpoika Jaska sekä
useita muita seurakunnan vanhimpia jäseniä.
Tällä kertaa
olivat Torron kyläläiset
yksinään tehneet tuomiokapitulille
anomuksen saada siirtyä Someron seurakuntaan.
Tammelan
seurakunnalta
tiedusteltiin nyt
sen mielipidettä
torrolaisten
eronh austa, jonka johdosta puheenjohtaja
jo oli antanut
oman lausuntonsa
asian kiireellisyyden vuoksi.
Kapteeni.
von Willebrand
esitti, että hän osaltaan
saa-'
tuaan tietää, että asiata koskeva lausunto on' jo lähetetty, ei
voi lausua mielipidettään
en·
nenkuin on saanut tiedon tuomiokapitulilta
sinne lähetetyn
lausunnon
sisällyksestä
saadaksensa siitä valaistusta
ja
tietoa asiasta ja niistä syistä ja
kustannuksista,
joita torrolaiset ovat korkea-arvoisalle
tuomiokapitulille esittäneet.
Tätä
oikeutta
ei häneltä
voitane
kieltää, varsinkaan kun saarnatuolista oli jo julistettu tuomiokapitulin ja piispan päätös,
että ensin olisi tullut
kuulla
seurakuntaa ja vasta sitten olisi kirkkoherran
tullut
antaa
asiasta oma lausuntonsa.
Överst iluutnantti
von Post
yhtyi
kapteeni;
von Willebrandtin lausuntoon sillä Iisa-

huomautuksella,
että torrolaisilla oli sitä vähemmin
syytä
valittaa ratkaisun
vi ivytystå,
kun heidän ei ole havaittu koskaan huomauttaneen
pi tåjånkokouksen menettelystä
tässä
asiassa. - Seurakunnan
muut
jäsenet yhtyivät
edel lisiin ja
kieltäytyvät
ryh tymastå
vastedeskään asian johdosta
mih inkåan toimenpiteisiin.
Läsnäolevat Torron kyläläiset
tahtoivat
esitettäväksi
kaikki
vastaväitteet
heidän
erohankettaan
kohtaan. He eivät. tahdo vähäisimmässä määråssakaan ottaa osaa Tammelan kirkon rakentamiseen,
johon eivåt luulleet olevansa velvollisia
niirikauan, /' kunnes
ovat saaneet päätöksen nyt vireillä olevassa eroasiassa. Tätä
vastaan ilmoittivat-toiset
seurakunnan
jäsenet
löytävänsä
kyllä keinoja niin torrolaisia
kuin mahdollisesti
muitakin
, kirkonrakennusvelvollisu,udes·
ta kieltäytyviä ja niskoittelevia seurakunnan jäseniä
kohtaan.
Niskoittelevat torrolaiset .
käräjiin.
Vielä
kerran
maini taan
asiasta 2IIs 1788 pidetyn
pitäjänkokouksen
poy tak irjassa.
Kerrotaan lautamies Juha Si-
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milän Linikkalasta
muistutt aneen
kokoukselle,
että hän
muutamia.
vuosia takaperin
käskystä,
todistajanaan
entinen rakuuna - Yrjö
Sundman
Sukulasta,
oli kihlakunnanoikeu teen haastanut
niskoi ttelev ia torrolaisia kirkonrakennustyön laiminlyönnistä.
Kuitenkin haaste- ja todistajanpalkkiot olivat yh'a vielä maksa'.
matta.
Päätettiin
maksaa Similälle 16 ja Sundmanille 6 killinkiä hopeassa, johon
Similä
selitti
olevansa
tyytyväinen.
Ei ole ollut kaytettavissa, kihlakunnanoikeuden
poy takirjo-

hautausmaa,
joka edelleen
on
käytännössä.
Mutta,
hautausmaa
ilman
kirkkoa tun t\1U kolkolta. Siksi
rakensivat
torrolaiset
itselleen
ei tosin juuri kirkkoa,
vaan
saarnahuoneen,
joka
oli· olemassa jo ainakin v. r809' Kirkonkokouksessa
1818 r8II mainitaan
Torron
saarnahuoneosakkaiden anomuksesta
saada
nauttia Herran ehtoollista
jumalanpalvel usten
yh teydessä
saarnah uoneessaan. Siksi heille myönnettiin
seurakunnan
varoista.
annettavaksi
sanottuun tarkoi tukseen
viiniä
ja

Ja.

öylatteja.

./

.

Hautausmaa ja saarnahuone .
Torrolle.
Kun
ei torrolaisten
yrityksestä siirtyä
Someron
seurakuntaan tullut
mitään,
aLkoi
asiassa uusi vaihe, itsenäisyysajatus. Se; ilmeni ensinnä oman
ha u tausmaan lai toss 3..
Torrolaiset per kasivat luu' ausmaakseen kappaleen
nummea
Ja
pyysivut tuorniokapitulilta
oikeutta saada
haudata
siihen
kuolleitaan.
Päätöksellään
291 IO r800 hyväksyi
tuomiokapituli torrolaisten
pyynnön ja
31 p:nä toukokuussa
v. r So r vihittiin juhlallisesti
torrolaisten

Saarna huoneen
rakentamisessa ei näytä kuitenkaan
noudatetun,
lain
pu ustavillisia
määräyksiä,
koska
tohtori
Cranfdt
eräässä Torrolla pidetyn kokouksen
pöytäkirjassa
Si9 r875 lausuu siitä seuraavaa:
"Tammelan
emäkirkon
saarnatuolista
laillisessa järjestyksessä'
julistetun
kuu lutuksen
johdosta
nosti al lekjrjo it tava
puheenjohtaja
(Granfelt)
kysymyksen, miten tämän Torron
kylän
saarnahuoneen
rakennuksen
oli tehtävä,
ettei se
suurelle rappiolle jo ehdittyä
paikallensa
raukeisi,
koska
yleisesti tunnettu asia on, että
tätä e s iv a II a n 1 u v a t t a
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rakennettua
saarnahuonetta
ei
saa
paran tamalla
otolliseen
kuntoon saattaa.
Hän esitteli
sen ohessa tutkisteltavaksi
tässä tilaisuudessa, ~illä
tavoin
suureksi osaksi vielä kelvolliset seinähirret 'ja sisarakennuksen aineet voisi käyttää
kyläkunnan hyödyksi.
Asiasta ei
kuitenkaan syntynyt
mitäkän
sopuista
keskustelua,
koska
enin osa asianomaisista
yksipuolisesti vaan väi ttivat olevansa oikeutetut
omaa k irkleoansa parantamaan
parhain
kuin tai tavat, josta syystä allekirjoittanut puheenjohtaja katsoen saarnahuoneen
nykyistä
rappiotilaa
ja valftåaksens i
pian tapahtuvaa vahinkoa, oli
vaadittu
viranpuolesta päättämään, että Torron saarnahuoneessa ei tästedes enää voi mitään Jumalanpalvelusta
pitää,
ennenkuin taitavain ja luotettavain syynimiesten kautta on
todistettu, että tätä saarnahuonetta hengen vaaratta vielä voi
yhteiseksi J umalanpalva'ukseksi käyttää, tahi jos se tarkotukseensa ei enää kelpaisi ja asianomaiset
kylänmiehet
voivat
sen todeksi näyttää, että heille
on ,oikeus saarnahuonettansa
parantaa
ja täyteen kuntoon
saattaa,
sekä si tten tarpeen
. mukaisesti tämän parantaneet",

Saarnahuoneesta
kansakoulu.
Sikseen jäi asia taas lähes
pariksi kymmeneksi
vuodeksi"
kunnes 3113 1891 .pide ttirn Torrolla An tti Mang in talossa kokous kansakoulun
saamiseksi
Torrol le. Jotta koulu olisi helpommin kylään saatu, päättivät torrolaiset m.m.:
3') Torron
entisen
rukoushuoneen
rahastoa, noin tuhat
markkaa, sa~ käyttää täitä tarkoitusta
varten kuitenkin ehdolla, että sen varoja ensin
kaytetaan nykyään haussa olevan uuden kylähautausmaan
lunastukseen, jos näet korkeat
asianomaiset sen tähän jälkimmäiseen tarkoitukseen myöntävät käytettäväksi;
b) kaikki käytettäväksi
kelvolliset rakennustarpeet
v anhasta rukoushuoneesta saa ni.nikään käyttää kansakoulun rakennusta varten;
'c) Se maapalsta. joka vanhuudestaan
on kuulunut
ru-,
koush uoneelle,
luovu tetaan
myös koulun hyväksi".
Vastikkeek'si
lahjo. tuksistaan toivoivat kyläläiset koululle rakennettavan
yhden niin
tilavan
huoneen,
"että siinä
voisi pitää hartaushetkiä
.kulmakunnan väestön kanssa", ~ekä että koulun tuleva opettaja
velvoitettaisiin
niitä pitämään.

I
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Kuntakokous
318 1891 hyväksyi muut torrolaisten
tarjoukset, mutta tarjotusta
kirkonrahastosta 400 mk.sta ei huoli.ttu,
eikä myös opettajaa velvoitettu pyhåpaivasin ,hartaushetkiä
koululla pitämään.
Viime vuosina -on torrolais~ I
ten vanha erokysymys taas joskus sukeltanut
esiin. Koska
sillä en vanha
historiallinen
pohiansa, johtanee
se, vaikka
vitkaankin,
lopulta
uuden

kunnan, ehkä seurakunnan
perustamiseen.
Torron suon ympäriIlä
olevain
kyläkuntain,
vielapa Someron r ajaseu tujenkin sopisi muodostaa uusi kun-:
ta .. Nykyinen lainsäädäntä
tekee mahdolliseksi
itsenäisten
kuritien muodostumisen samassa seurakunriassakin.
T a r m 0 H i r s j ä r v i.
Forssan
1925·

Lehdessä

lokakuu

lh.

Eräs kirkkokuri-asia Jokioisissa
1700-luvun puolivälissä.
Pakanuuden
ajalta peräisin
oleva - usko salaisiin voimiin,
joita noituuden avulla koetettiin saada ihmistä suojelemaan,
ei ole helposti hävinnyt
kansastamme.
Jo
keskiaikana
p nspa 'Konrad
Bitz (14601489)
synodaalisåannoissåån
paheksuu kaikenlaista
noituudenharjoitusta. jonka tai kaus
koisella tavalla
uskottiin te
hoovan vettä ja tulta, miekkaa
ja muita hengenvaaroja
vastaan.
Tuomiokapitulit
rnyohemmin silloin tällöin antavat
papeille kehoituksia
taistelemaan noituutta
ja muuta pakanuutta vastaan.
Mutta siitä
huolimatta on noiltausko kulkeutunut läpi aikain, jopa meidän päiviimme saalkka. Kaikkialla luultiin
pimeyden voimien temmeltävän
ja näiden
voimien kanssa ajateltiin muutamien ihmisten olevan suoras,
taan liittoutuneita.
Varsinkin

1600-luku on tullut surullisen
kuuluisaksi
lukuisine
noitia
koskevino
oikeudenkåynteineen ja 'kuolemantuomioineen.
Valistuneempi
k atsaritokarrta alkaa kuitenkin
jo seuraavalla sataluvulla
päästä valtaan noituuden kasi ttelemisessä. ,Kuvaavana
ilmiönä 1700"
luvun suhtautumisesta
tämänIuon toisiin ilmiöihin esitämme
seuraavassa eraan Jokioisissa
mainitun sataluvun puolivälissä esiintyneen ja kauan vireillä
olleen, noituutta
h arjoitt.avaa
hen'kiloa koskevan kirkkokuri·
asian, joka edellisellä
sataluvulla olisi asianomaiselle saattanut tulla. hyvinkin Ikohtalok'kaaksi.
Rovasti
J oh. Amnellin tou
kok. 15 p:näJ 1748 pitämässä
kirkkoneuvoston
kokoijksessa
oli käsiteltävänä juttu Kiipun
Saaresta kotoisin olevaa itsellistä Maria Matintytärtä
vas-
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rakunnan.
.kappalainer» Gabr.
taan, joka ei ainoastaan häijyn
Sandsteen ymmårtavåisten
kyluonteensa vuoksi olLut suurena rasi tuksenalkoko
Iahirnläkunnan
miesten läsnäol'essa
mälle ympäristölleen,
vaan jo- ottamaan tarkkaa selkoa asiaska myöskin harjoitti noituutta,
ta ja toimiJttamaan lkaikesta
epail ipa
lisäksi
miehensä
.asianmukaisen selostuksen, jotErik Antinpojan. jonka kiiputa Maria havaittujen
seikkain
laiset todistivat "hiljaiseksi ja -perusteel la voitaisiin ilmi antaa
hurskaaksi mieheksi",
koettaasianomaisille.
van noituudella häntä tuhota.
Pastori! Sandsteenin
keskusKo'kouksessa
mainittiin,
että .telu naisen kanssa näyttikin
aluksi!
johtavan
rauhallisiin
hän tällaisilta vaaroilta itseään
-turvatakseen käyttää siunattua
tuloksiin.
Nähtävästi
näitten
vettä, jota hän juo ja jolla it- tutkimusten
perusteella Maria
-sensä voitelee.
Veden siunaaoli näet rovasti Amnellilta saaettä
misen ilmoitti Maria itse suo- nu t sellaisen todistuksen,
rittavansa "isåmeidån't-rukouk
hänet lasketaan herranehtool'lisella, uskontunnustuksen,
U{as-. selle, koska oli tunnustanut
teen- ja herraneh tool'lisen ase- hairahduksensa
sekä luvannut
tussanojen lukemisella.
Mutta
jättää taikauskoisuutensa.
Näytämä, kuten sanottu, oli hänen
tettyään tämän "setelinsä" pasoma ilmoituksensa.
Talolli:nen
tori Sandsteenille
oli tämä i'lmcittanut myontåvansåkin
häKara Kiipulta o li koko rippiväen edessä kertonut tässä hä- nelle esimiehensä käskyn munen n.s. siunaamisessaan
käytkaisen oikeuden, mutta sarnaltävän myöskin hehkuvia tulila huomauttanut,
että ellei hän
itseänsä pysyväisesti paranna, .
kekäleitä
ja tulikiveä,
jottei
"kukaan
voisi. luulla hänen
saattaa hän joskus toiste taas
tulla ehtoollisesta osattomaksi.
käyttävän Jumalan voimallista
sanaa
paholaista
·vastaan",
Mutta sitä hänen ei olisi pitänyt sanoa! Maria oli näet puh=
vaan olevan tietysti vuorovaikutuksessa
itse pimeydenruhjennut niin sopimattomiin m ielenpurkauksiin,
että Sands teen
tinaan kanssa. Kun Maria vakavista
varoituksista
ja neuoli antanut viedä hänet ulos.
Kun Maria lisäksi sittemmin
voista huolimatta oli jatkanut
epäkristillistä
elämäänsä se- pidetyssä saarnassa oli luullut
oli hänen
kä noituuttaan, määrättiin seu- itseään puhuteltavan,
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mielensä
oHut täynnä kiihtymystä.
Tällaisten seiklkain val'liteset ei kirkkoneuvosto
kokouksessaan helmik. :2 p:nä I749
tiennyt muuta neuvoa kuin että hän joko ikäy pastori' Sandsteenia
pultuttelemassa,
jos
katsoo itsellään siihen aihetta
<olevan, tai ystavållisellä sävyisyydellä
ja katurrtuksella menee Herran pöytään.
Epäiltavåä on, tokko Marian
kaltainen raju luonne noitten
kehoituksien
toteuttamiseen
-mukautui, , Asiatkirjat
tähän
nähden \ kokonaan vaikenevat.
Mutta
kirkkoneuvoston
kolo
kouksiakaan . ei tämän johdosta moniin aikoihin
pidetty,
kunnes Maria taas muutamia
vuosia. näit·ten tapausten jälkeen
astuu uudelleen näyttämölle, ja 'laajoja pöytäkirjoja
'syntyy hänen asiansa johdosta.
Tällä välin hän on Kiipulta
muuttanut
j anhijoen
kylään,
asuen Arkkilan talon maalla.
Sielläkin hän on .kylälaisten
todellisena painajaisena. Tammelan kirkonarlkistossa löytyvän asiakirjan mukaan oli hän
ennen
Kiipulle siirtymistäänkinasunut sanotussa kylässä, ja
oli häntä jo helm ik. 26 p:nä
I745 pidetyn
katekismuskuulustelun jälkeen julkisesti nuhI

deltu, koska "oli niin toraineh
ja paha vannornaan, ettei autantit rauha~
koko kylälle".
(Kts. T. Hirsjårven Tammelan
kansanopetuksen vaiheet I. siv.
69) .

Vuonna I752 toukok, II p:nä
rovasti
Amnellin
pitämässä
'kirkonkokouksessa
otetaan
tämä pi tkål'linen juttu jälleen
kåsiteltåvåksi,
Kokouksessa
olivat sa apuv il la Maria ja hänen miehensä Erik sekä seuraavat
Järthijoen
kyläläise't:
kuudennusmies Knuutila, talolliset Nikula, Arkkila ja Kanko.
Suurella
Ikiihkomieli:syyd'elläesittää Maria taaskin miestään
vastaan, m.m, sellaisia valrtukisia, eHä·tämä noituudella tahtoo hänet surmata.
Suurella
sävyisyydellä: mainitaan
Erikin vakuuttaneen
syyttornyyttään. Edellämainitut
janhijo=
kelaiset niinikään vakuuttavat,
kuten aikaisemmin kiipulaiset,
etteivät
ole miehessä mitään
syytc ksesså
esitettyjä
vikoja
havainneet, mutta "että Maria
Ruotsista palaamisensa jälkeen
oli ollut kovin hil liton ja meluava sekä - että hän kaikista
neuvoista
huolimatta
jatkoi
'veden
lukemistaan',
luullen
sitä
voimakkaaksi
(keinoksi
noituutta vastaan".
Tätä asiakirjassa vain sivu-
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mennen, joskjn selvästi mainittua köyhän itsellisnaisen
Ruot'sissa-käyntiä
ei
kuitenkaan
tarvinne ottaa vakavalta
tkanrialta, vaikkakin- se asiakirjassa esitetään idman minkäänlaista viittaustakaan
epäilyyn, Ma. ria lienee tosin jutun .kestaessa
ollut matkoill'akin
ja \kukaties
uskotellut
toisille
käyneensä
Ruotsissa saakka" "Kunirikaissa kaynneistå" hän, kuten tulemme näkemään, myöhemmin
Ikin
'haaveilee,
koska
epäili
kaikkien, niin pappien kuin pitäjäläistenkin,
jotka
hänen
merkifIisiin
edesottamisiinsa
eivät mukautuneet,
olevan hånen v ainoojiaan.
Olipa sanotun käynnin laita
miten tahansa, varsin .kiusaldiseksi alkoi' tämän
omituisen
naisen juttu käydä sekä prtåjåläisille, jotka
hänen kanssaan
olivat
kosketuksissa,
että
myöskin papistolle,
joka rak.kaudella ja sydämeUisyydellä
oli häntä koettanut
neuvoa sekä keh oi ttaa sovinnollisuu teen
ja hiljaisuuteen,
vieläpä muistuttanut
lain ankaran kädenkin voivan tarttua häneen, el.
lei parannusta
tapahdu.
Epäkristillisen
mielenlaatunsa ja sopim attomien
edesot tam isiensa vuoksi
Marialle annettu herranehtoolliskiclto
oli

hänelle

pahana loukikauskiveAnkaroilla
edesvastuunuhkauksilla
hän sanotussa kirkenkokouksessa
ahdistelee
ro-:
vasti -Amrrellia, joka Ikuj,tenkin
kysymyksen
käsittelyssä
osoittautuu
varsin
tahdi kkaaksi,
ldihkoHomaksi
seka valistuneen mielialan omaavaksi hen
kiloksi. Hän ei mitenkään tahdo asettaa esteitä Marian ehtool lisellakaynni lle, jos se vain
tapahtuu
sovinno llisel.la
ja
muuten
kristilIiselIä
mielellä,
mutta sellaisessa mi1elentilassa,
kuin missä hän oli, ei hän "Jumalan sanan eikä korkean esi
vallan
määräysten
mukaan"
v oj siihen suostua.
Mutta oikeata kristillistä
mielialaa ei
tässä rajussa ja kiihkomielisessä naisessa voitu etsimäHäkään
havaita.
Kun rovasti kirkonkokouksessa
lopulta
Marian
todistarnattomia
syytoksia ja
vaatimuksia
huomioonottamatta ilmoittaa siirtyvänsä muihin
asioihin,
a.lkaa vaimo
pitää
niin tavatonta melua ja uhkailua, 'että suuresti häirittynä
oli
toisia kysymyksiä
käsiteltävä.
Vihdoin
näyttää
60-vuotias
rovasti kyllästyn~en
.koko juttuun. Hän ilmoittaa asian tuo
mickapituliin
ja vuonna 1753
määrä tään pastori
J oh. Borenius huhtikuun
ajaksi saarnaanä,

i
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maan ] okioisten kappelissa ja r.ia suuren katkeruuden
val"kaikella hellyydellä keskustelassa: "Minä tunnustan itseni
lemaan sanotun itsellisnaisen
su ureksi
syn tiseksi Jumalan
kanssa sekä- tekemään mitä j u- edessä, mutta lahimmå-ståni en
malan sanan, lain ja omantunole milloinkaan loukannut, 'en
non mukaan
katsoo tarpeelliole myöskään mikään varas en
kä
avionrikkoja".
Miehensä'
seksi".
Mainitun
kuukauden
ensi- mainitsee hän edelleenkin tuotmäiseksi
päiväksi, jo hloin Jo- tavan hänelle paljon sydansukioisten kirkossa oli rippi ja rua.
Läsnäolevat
kyläläiset
herranehtoollisen
vietto, kutsanoivat
kuitenkin hänen eläsuu Borenius heti. Marian en- vän epasovussa koko kyläkunnen jumalanpalveluksenvalkanan kanssa eikä hänen epäkrismis'ta kuu 1ustelta vaksi. J ott~i
tiUisyytensä
näytä tuottavan
Marian perin levottoman mie- hänelle
vähintäkään
levottolen laadun vuoksi mitään häi- muu tta. Maria huomauttaa selriöitä tapahtuisi
kirkossa, jo- laisten syytösten olevan aivan
hon jo joku osa seurakunnan
perusteettornia ,sekä vakuuttaa
olevansa
"hiljainen ja lempeä
jäseniä oli kokoontunut, toimiihminen, viettäen kristillistä ja
tettiin
kuulustelu
sakastissa,
kunniallista
.elämää".
Borejonne
seurakunnan
Iukkam
vieraiksi miehiksi kutsui j ån
nius teki; edelleen "suurelta
h ijoe lta lautamies Antti- Tuolempeydellä
ja rakkaudella"
kysymyksen,
eikiö hän nyt
maanpoika Nikulan ja Tuomas
tah toisi tunnustaa
tel\emiään
Yrjonpoi ka Pekkalan sekä Kiipuita AnttI Antinpoika
Kurvirheitä ja syriteja sekä luvata
totista
parannusta ja mielenkun ja sahur i Tuomas ]uhonpojan,
Kokouksessa
oli låsna
muutosta,
ilmoittaen - tutkija
myöskin
seurakunnan kappamyön teisessa tapauksessa sekä
viheliaiseen
tilaan
lainen Sands teen. Boreni uksen . Marian
katsoen että myöskin korkeain
kysymykseen, - onko Maria1la
esimiestensä kåskysta jakavanmi tään kristillistä valmistusta
ja halua Herran pyhälle eh tool- sa häneHekin
Herran pyhää
ehtoollista.
Mutta
tähänkin
Iise lle ja' voiko hän nyt sydävastaa
Maria
mestään tunnustaa -tehdyt syn- kysymykseen
tinsä se kä J urnalaa että lähin»
suurella katkeruudella
ja kiih
"Minä en VOI
mäistään kohtaan, vastasi Ma- komielisyydella:
/

33
luvata mitään parannusta
sitä
vähemmin,
koska en ole mitään rikkomusta
tehnyt, vaan
valitan
sitä, että minulta vierasten miesten Iasnao llessa jotakin sellaista kysytään".
Ma»
r ia katsoi
siis ripitt aytymisen
aivan
tarpeettomaksi.
Sekä
tässä tilaisuudessa
osoittamansa julkean käyttäytymisen
että
myos aikaisemmin Amnellia ja
Sandsteen ia kohtaan
ilmaisem ansa
vastenmielisyyden
hänen
ripittämiseensä
nähden
katsoi Borenius kyllin selvästi
osoittavan
hänen mahdotto
muutensa
Herran
pöytään,
Näin oman seurakunnan
pappien kuin vieraankin papin hyvaa tarkoittavat'
ja lempeät
pyrkimykset
taivuttaa
häntä
kristilliseen
mielialaan
osoi t
tautuivat tuiki mahdottomiksi.
Sakastissa pidetyn tutkimuksen lopulla
Maria vihdoin kokoriaan
kieltäytyy
herranehtoolliseHe
menemästä, vaikka
aluksi
tässä tilaisuudessa
kolme /k,ertaa oli sitä pyytänyt,
vaan uhkasi nyt ensin rnatkus
taa Turkuun t uomiokap ituli lta
oikeu tta anomaan
sekä sieltä
jatkaa
matkaansa
Tukholmaan saadakseen
kuninkaal ta
oikeuden
päästä herraneh tool
liselle ja näin vapautua
kirkkokur'in al aisuudestaan.

o

o

Täysin
tuloksettoman
keskustelun
päätyttyä
siirryttiin
saixastista
kirkkoon, jossa jumalanpalvelus
piti alotettaman. Mutta siellä seurasi jalkinäytös, joka
monessa
suhteessa hakee vertaistaan.
Ennenkuin ehtoellisvieraitten
nimet oli huu'det tu, samoinkuin
sen kestäessäkin ja yleisen rippitoimituksen
alussa alkoi Maria lkaikk ia suuresti
harmittavan häiriön kirkossa, huutaen
korkealla
äänelLä suunnattomasti ja sekoittaen
meluunsa
uhkaavia kysymyksiä papisto lle siitä, kuinka he voivat puolust autua
senjohdosta,
ettei
hän tä herr aneh toolliselle
lasketa.
Borenius katsoi lopulta
velvollisuudelkseen
huomauttaa kokoontuneille
seurakuntalaisille, etteivät tällaisesta melusta ja epäkristillisestä
'kåyt
täytymisestä
pah entuisi, vaan
pikemminkin
säälisivät Marian
surkeata tilaa. Tämän jälkeen
käski hän lukkarin alottaa virren, jonka jälkeen Maria vaikeni jälellä:olevan
jurnalanpalveluksen
ajaksi,
mutta al'kci
taas jumalanpalveluksen
päatyttya
huudella uh kauksiaan,
niin että kirkkokansa
rynnistäen alkoi rientaå
ulos kirkosta.
Maria uhk ai ll taaskin het im io
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nen ihminen
asuu Jokioisten
ten matkustaa
Tukholmaan,
kappelissa, sekä toivoivat, että
jättäen seurakunnalle
hyvästit.
Kysyipå vielä seurakuntalaisiltämänlainen
henkilö olisi heistä mahdollisimman
kaukana.
ta, olisiko hei lla mitään asioita
kuninkaalle' esitettävänä.
Hän
"Varsinkin
kun vieraita henkiiky llå tul isi omien asioi ttensa
läitä toisista seurakunnista
on
kirkossa saapuvilla,
voivat he
ohella
alamaisen noyryydella
luulla, että yhdel-lä ja toisella
muidenkin
asioita valvomaan,
on vapaa puhevalta kirkossa
vakuuttaen,
että anomu kset
tulisivat
saamaan
tyydyttå
sekä oikeus ilman valvontaa
pitää
meteliään
niinkuin havän ratkaisun!
Edellämainittujen
seikka in ·Iuaa".
nojalla ei Borenius voinut tulla
. Lopuksi
huomauttaa
Boremuuhun käsitykseen, kuin että
nius piispan
ja tuomiokapituMarialla on "osaksi 'ylen håijv
lin käskystä, etteivät seurakunja
rauhaton
luonnonlaatu.
talaiset antaisi Marialle aihetosalksi täytyy hänen jårjessaan
ta mihinkään
mielenl iilkuttrkv
olla hairioita ja 'puutteell isuuksiin, vaan koettaisivat
seurussia, sillä kukaan järkevä ihrn i- tella hänen kanssaan
kaikella
nen ei' uskaltaisi jatkaa ikäviä
rakkaudel:1a ja ystavallisyydelmielenpurkauksiaan
rangaislä sekä kärsisivät
hänen haiktuksenkaan
pelosta, vaan tunkouksiaan,
- mrstaisi hairahduksensa
ja HerKuten edelläesitetystä
näkyy,
ran nimessa ottaisi huomioonosoittaa papisto tämän pitkälsa ne monet muistutukset
ja
lisen jutun
käsittelyssä varsin
huomautukset,
joita sekä korsuurta
malttia
ja kiihkottokea-arvoinen
tuomiokapituli
muutta.
rzco-luvulla
vahlin.
että takalaineri papisto on h a' neen "valistuksen"
henki, josta
nelle silloin
tällöin antanut"> m.m. Amnell näyttää vaikutuk·
Herranehioolliselle
häntä Bo
sia saaneen,
on epäilemättä
reniuksen
mielestä ei voitaisi
suurelta
osalta ollut vaikuttalaskea ennenkuin Herra ennåtmassa
uuden katsantokannan
täv'äHä
(förekommande)
ar- muodostumiseen
tåmånlaatuimollaan on hänet kääntänyt.
sissakin
tapauksissa.
Marian
Seuraukunnan
jäsenet lausuisyyttäminen
noituudesta
jää
vat tilaisuudessa
valittelunsa
vähi tellen
aivan
sivuasiaksi,
senjohdosta, että Marian tapaiBoreniuksen laajassa tutkimus-
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pöytäkirjassa sitä ei edes mainita' vaan muodostuu juttu yähitellen yksinomaan taval lista
ikilUsallisemmaksi . kirkkokurikysymykseksi.
Edellisellä vuosisadal1a
olisi vahernrnii'tkim
noituuden ilmiöt käsitelty varsin suurella ankaruudella.
To
sin oli vielä kyseessäolevan jutun aikanakin
voimassa 1734
vuoden lain rikoeikaari, jossa
loi tsimisesta
ja taikauskosta
säädetään kuolemanrangaistus,
mutta sitä ei Juuri enää käytetty. Aletaan tällaiset noituusilmiöt yhä- yleisemmin käsittää

tietämättöm.yyden
tai _ sielun
sairaalloisuuden
aiheuttamiksi.
Niin tässäkin asiassa, Jo vuonna 1754 olipuheenaollut
Maria
hoidettavana
Helsingin
vanhan kaupungin
hospitaalissa,
jonne Jokioisten seuralkunrian
patronus,
kapteeni Jägerhorn,
rovasti
Arnnell, kappalainen
Sandsteen sekä muut seurakuntalaiset olivat hanel le Iunastaneet sairassijan.
J. E. H yöt
Forssan

Lehdessä

y n i e m i.
lokakuulla
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Näköala

Kaukolan

harjalta.

Lounais-Hämeen helmi.
Aina vuodesta 1880 saakka,
jolloin
kuuluisa maamiehemme A. E. Nordenskiöld
ensimäisenä pohjoismaissa
julkaisi
k irjotu'ksen
kansallispuistojen
perustamisesta
Pohjolaan,
on
kysymys luonnonsuojeluksesta
ollut esillä maassamme.
Siitä
ovat yksityiset harrastajat
kirjotelleet, sitä ovat yhdistykset
ja komiteat pohtineet, ,siitä on
esitelmiä pidetty, kunnes vihdoin lähemmä puolen vuosisadan ponnistukset
johtivat tuo
lokseen: v. 1923 saimme luonnonsuojelulain,
jolca saman

vuoden heinäkuun
voimaan.

1

p:nä astui

Ensimäisenä
- tehtävänä
oli
luettelon laatiminen siitä, mitä
alueita
ja yksityisiä luonnonmuistomerkkejä
maassamme
on, jotka ennen muita pitäisi
saada ra uhoi tetuiksi ja säily tetyiksi
tuleville
sukupolville,
t.s. maamme
luonnonmuistomerkkivarasto
oli inventoitava. Tässä työssä on monella
taholla
ollut
havaittavissa
huomattavaakiri
innostusta, ja
onhan se työtä, jossa kaikki,
ylhäiset ja alhaiset, rikkaat ja
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köyhät, puolueisiin
katsomatkaadettu ja oksia ja latvuksia
on vielä maassa, Vasemmalla
ta, voivat olla myotavaikutta
massa, sillä kaikillehan
on ko kädellä näkyy koko ajan sal
mi, jossa pari vihertävää saar
tiseutu rakas, kaikki tunnemta heijastuu·
veden tyyneen
me ne menen
monet
katkea'. mattomat siteet, jotka yhdistäkaIvoon.
Oikealla kädellä on
syvä, tummavetinen
Kylalamvät
meidät.
kotiseutuumme.
Paljon
mielemki intoista on 'jo
pi 'ku kk ivi ne lumpe ineen ja ulsaatu
1.unnetuksi,
jopa ovat .p ukoineen.
ensimäiset
rauhotukset
astuNyt tulemme harjun koskeneet voimaan,
mutta
paljon
mattomaan
osaan.
Yhä kortyötä
t.arvi taan vielä saadakkeammaksi käy harju, yhä jyrkeinmiksi
rinteet.
Solakoina
semme edes jonkinlaisen
luet'
telon luonnonmuistomerkeistä
reunustavat
männyt tietä, sini
ja rauhotukseen
sopivista
alu
senä
siintää
vesi tuolla alh aal
.
~
eista. Yksi tällainen on Kaula molemmin
puolin ilta-aukolan harju, Lounais-Hämeen
ringon
valaistuksessa
punoithelmi, Tammelassa.
.
tavien
runkojen,
välissä.
IhJos alamme matkan
harjun
misääntä ei kuulu,
vain Luonnon tyyntä ja syvää hengitys'
Pyhäjärveen
pistävästä
kärjestä, on harju aluksi vain noin
tä. Mu tta maassa, ilmassa ja
latvoissa
on elämää.
viisi I1letriä veden pinnan ylä- puiden
puolella ja sen syrjat, joita ti- Siellä luonnon siivekkäät oliot
heä, nuori mäntymetsä peittää,
temmeltävät'
kesän riemuista
ovat verrattain
loivat.
Maa nauttien.
Maata
peittävät
puolukat,
joukossa tuoksua via
han varisseet
neulaset peittävät harjun keskikohdalla kul- ~alvikkeja ja vanamoja.
kevaa
tietä
tehden
askeleet
Taas
laskee
tie.
Luonto
melkein .kuulumattomiksi.
Ei muuttuu.
sillä täällä
seisovat
edes aina valpas toyhtotiainenkuuset
kunniavartijoina
tien
kaan mitään (kuule, vaan päämolemmin
puolin.
Maa on
set. aivan läheltä katselemaan
sammal ten peitossa, niin' peh
sen vilkkaita liikkeitä männyn
meiden ja houkuttelevien
näoksissa.
köisiä, että väkisinkin
laskeuHiljalleen nousee harju. Tältuu Lepäämään kuunnellakseen
lä kohdalla näkyy
kulttuurin
tuulen ja kuusien hiljaista kesvaakutuksia,
sillä metsää on kustelua ja laulurastaan,
sävel-

"

38
ten mestarin, syviä, täyteläisiä
sointuja
ja katsellakseen
ke
säistäsinitaivasta,
joka tuolla
korkealla kaareutuu.
Vain jo
ku pilvenh attara meitä tuolta
ylhäältä lkatselee.
Korkeammalle
kuin
äsken
nousee harju, edellinen laskeutuma oli vain kuin voimainkoontia, lepaamista, jotta vielä
korkeammalle
pääsisi. Vasemmalla seuraa salmen sini meitä
koko ajan puiden välissä. oikealla
on pieniä
salolampia,
jotka kimmeltävät
tummina ja
arvoituksellisina
kuin neidon
silmät.
Rinteet
ovat aivan
äkkijyrkat,
jopa 40-50 metriä
korkeat, harju on kapea,}:uin
suuren lohen selkä se järvien
välistä
kohoaa.
Vuorotellen
ylöspäin
ja alaspäin käy tie,
joka
kerran
korkeammalle
Ikuin edellisellä
kerralla, vuo
r0111 männyt, vuoroin
kuuset
tietä vartioivat, ja t"esi SIintää
tuolla alhaalla syvällä.
Kunnes
lopulta
saavumme·
harjun korkeimmalle
kohdalle.
Näköala
on sieltä kauneinta,
mitä suvinen luontomme
voi
tarjota.
Salmi
lepää tuolla
edessämme
tyynenä,
vehreät
saaret: kylpevät
ilta.auringon
loisteessa
rantojen
tummaa
taustaa
vastaan
ja kaukana
siintää Pyhäjärven
laaja utap-

pa. Tuulonen
uinahtaa,
lehdet laskeutuvat
. levolle, lintu
kätkee päänsä
siipensä
alle,
aurinko on vajonnut taivaan
rannan taa, vain pilvenhattara
korkealla
taivaalla
puno+taa, .
laulurastas
yksin
valvoo
ja
laulaa h urrg au tuneena suviyön
hämärästä. - . Kaukolan harju on loistava,
täysivoimainen
helmi maamme ihanassa luonnonkauneushelm inauhassa,
jossa toisina
helminä ovat
Imatra, Pu nkaharju, Koli, Kangasala,
Aulanko, Pyhätunturi
ynnä monet
muut. Mutta meidän
täytyy
pitää .huo lta siitä, että tämä
helmi, LounaisHameen
kirkas
helmi, ei pääse himmenemään.
Ei . riitä
se, että paikallemaanomistajan
hyväntahtoisella luvalla
- rakennetaannäkötorni
ja liikenneyhteyttä
paikalle parannetaan.
Sillä tulevaisuudessa
voi h arjulla 01'1a
uudet omistajat, jotka kenties
- päinvastoi-n kuin nykyiset
- eivät pane mitään
arvoa
luonnonsuojelun
jalolle
aatteelle,
vaan
armotta
hävittävät
ja
raiskaavat
tä:;
män ainutlaatuisen
alueen, kuten eräät Kangasalan
harjujen
omistajat ovat tehneet. Ja si]loin on liian myöhäistä ,katua.
Sikäläisten
nuorisoja maa-

I
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miesseurain, mutta ennen kaikkea Lounais-Hämeen Kotiseu
tu ja museoyh distyksen, jonka
ohjelmaan
kuuluu
myöskin
luonnonsuojelu,
pitäisi
ottaa
.lcurmia-asiakseen
saada tämä
korvaamaton,
helmi rauhoite----......

,

tuksi, ja tulevat
sukupolvet
ovat heitä kiitollisina muisteleva.
11m ari H i 1d e n.
Forssan
1925·

Lehdessä

lokakuulla

Portaan pitäjän vouti lähes 400
vuotta sitten.
Suomen historia kertoo, että
Kustaa Vaasan
aikuiset voudit, joiden
pääasiallisimpana
tehtävänä
oli koota maakuntien talonpojilta
veroja kruunulle, käyttivät
julkeasti vää
r in valtaansa.
Vaikka verojen
suuruus oikeastaan oli määrät
ty ja kuninkaan verokamarille
piti niistä
tehdä tarkat tilit,
niin aina saivat voudit monellaisten eri verojen ja.irnittojen
horjuvaisuuden
avulla tilaisuu
den kiskoa
talonpojilta
liikaveroa myös omiin taskuih insa.
Aateliset maanomistajat
myöskin vääryydellä ja väkivallalla
hankkivat
itselleen
talonpoikain maita ja nautinto-oikeuk
sia.
Talonpojat
kantolivat
tällaisista
teoista Kustaa Vaasalle, joka kyllä antoi ankaria
varoituksia
aatelisille ja toisi
naan
hirtättikin
vouteja
ja
kirjureita, jotka olivat kansalle vääryyttä tehneet.
Etenkin

~käytyään
Suomessa
v. I555
joutui+Kustaa
"Vaasa huomaamaan
aateliston
ja voutien
menettelyn.
Hän panikin sil·'
loin kansliansa
virkamiehen
Jaakko Tei tin, suomalaisen la·
kimiehen, joka itse ennen oli
ollut voutiria, tutkimaan
aate
liston h arjoi ttamia väärinkäytöksiä.
Vuosien I555-57 tut
Ikimusten
tuloksena syntyikin
sitten "Jaakko Teitin valitusluettelo
Suomen
aatelistoa
vastaan".
Tässä mielenkiintoisessa asiakirjassa
on aineksia
myöskin Portaan pitäjän silloisen voudin esittelyyn.
Portaan. kylä oli vanhastaan
hallintopitajan
voudin asuin
paikkana, 'koska se oli yleisen
tien varrella
ja voudin tehtä
viin kuului myös kyyditylesen
järjestäminen
kruununmieh.lle.
Vielä
I556 mainitaan
Porras
voudin
asuinpailkkana,
mutta
muutto
Mustialaan
tapahtui
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. näh tävästi
samana
vuonna.
dän ne ljanneskunnastaan,
jo ta
Tällöin
oli vautina
Las s e sanataan
"[åkestin
(IokioisJ ö n s o n.
Erään
asiakirjan
ten) näliesskunda",
(kauraa 10
mukaan, jonka toisessa yhtey- puntaa ja ruista 1 punnan, jodessä tulen julkaisemaan,
on kaiselta
talonpojalta
yhden
Lasse-voirti juuri ollut Mustiakarpion.")
Teitti on poytäkirJoan kuninkaankartanoa
perus.
jaan merkinnyt,
että ·tätä nitettaessa
"taimeenpanevana
mittää Lasse apukauraksi.
johtajana".
Hänen a.lueeseensa
Vastauksessaan
väittää Lasse
kuului paitsi Tammelan ja So- lisäksi, että hän oli kauran otmerori pitajiå myöskin Aleaan
tanut
ampujain
tarpeeksi, ja
pitäjä sekä Pohjanmaalla
ale;
sen oli Knut Pentinpoika
kuvat takamaat
Närpiö, Mustaluttanut
3 viikossa 3 ratsuväsaari ja Körebraminne.
Lassen
knruodun lkanssa.
Ruispunnan
nimi näkyy
olevan
monissa
väitti
hän olev an neljännessen aikuisissa
verotileissä
ja miehen**) jyviä. Kuitenkin samaakirjoissa.
Jaakko
Teitin
noivat talonpojat,
että neljän
pitämässä
tutkinnossa,
joka
nesmies oli sitäpaitsi
ottanut
toimitettiin
Turussa
helmiheiltä yhden punnan ruista.
kuun 10 p:nä I557, tehtiin LasSitten
syytti
Niilo Laurinsea vastaan hänen itsensä läs- poika J okioisten Nivan kylasnäallessa seuraavat
syytökset:
tä, että Lasse oli häneltä ottaEnsiksikin
kantelivat
Tapanut 10 markkaa ja pitänyt sen
111
Pietarinpoika
Sukulasta,
hyvänään.
Tällä
rahalla
itJuho
Eski linpoika
Ojasilta,
moitti
Lasse
kuitenkin
ostaNiilo
Eskilinpoika
Hevonieneensa hårjån ja toimittaneen
mestä,
Martti
Pietarinpoika
sen Lasse Pietarinpojalle
nelKuustosta.
Perttu Simonpoika - janneskunnan
puolesta. Talon"Hodh ild"
(en tiedä
mitä
pojat kumminkin
sanoivat ankylää tarkoitetaan),
Niilo (Ni- taneensa hänelle, paitsi sitä 10
culus) Paavahinpoi.ka
Ojasilta,
markkaa,
vieläkin
10 markÖrian Matinpoika
Tammelasta
kaa h arjan ostamista
varten
ja Pietari Eskilinpaika
Ojasilneljänneskunnalle.
ta, että Lasse ali ottanut heiTapani Pietarinpoika
Suku
\

*;1. Punta oli 6 pannia, 1 veronkantopanni 3/4 tynnyriä. Karpio oli tavallisesti
10 kappaa.
**) Neljännesmies eli verokuntamies
(bolman) oli veronkantaja.
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lasta, valitti, että Lasse oli ottanut häneltä 2 lehmää ja yhden hårjån. Nämä tunnustikin vouti ottaneensa,
koska
Tapaniri vaimo tehtyään _aviorikoksen oli karannut miehen.
sä luota Ruotsiin, ja' koska Tapani oli ottanut toisen vaimon.
Johan
Eskilinpojalta
Hevoniemestä oli Lasse jorisen ottan ut hevosen, joka oli JO
markan arvoinen.
Lasse vastasi ku itenk'in antaneensa hanelle aitan Mustialan
kylästä
ja sen lisäksi 7 kuormanalaa
niittyä.
Martti Pietarinpoika
Kuustosta syytti, että vouti oli luvannut
hänelle siitä maasta,
jon ka hän menetti Mustialassa,
1!6 koukunalan
maata Kuus-,
ton kylästä, mutta
sitten oli
vouti
saanut
parin
härkiä:
Antti
Paavalinpojabta
Kuustosta, jolle hän nyt antoi puolet maasta.
Vouti vastasi tä
hän syytökseen,
että hän ei
voinut
antaa enempää maata
Matti Pietarinpojalle
kuin hänellä siihen oli oikeus. Mutta
härjän oli hän ostanut omilla
rahoillaan, ja oli sama härkä
valkoinen, ja oli vieläkin Mustialan kartanossa.
Edelleen
sanoivat talonpojat, että Lasse oli ottanut hei'ltä sen, mitä veroista oli, jäänyt

jousimiesten
jälkeen,
le iv an,
lihan, voin ja.muut elintarpeet.
yhteensä 30 leiviskaå.
Talonpojat sanoivat
toimittaneensa
sotamiehille apua joka savu'l
ta. Se oli laskettu marittaalin
mukaan, joten joka talonpoika
oli suorittanut:
kuorman heinia, patmaan
olkia, lcarpion
kauroja, leiviskän leipää, t lei
viskää lihaa, 4 mk. rahaa, t
karpiota
maltaita
ja yhden
kynttilän.
Sitäpaitsi
suoritti
6 talonpoikaa
yhdessä yhden
lampaan. - Vouti osasi kumminkin
jälleen puolustautua:
Hän ei voinut tasmal'leen tietää, lkuinka
paljon ylijäämää
oli ollut jousimiesten jälkeen,
ennenkuin
näkee sen kirjoistaan. Kuitenkin
tahtoo hän
siitä tehdä tilin.
Myös tunnusti
Lasse-vouti
ottaneensa
Mustialan
kar tanoon lehmän Sel'leltä Susikkaan kylåsta, Selle oli ottanut
lehmän Heikiki juhonpojalta
Talpialta kyytimatkoista, jotta
tämä niistä vapautuisi.
Tähän 'loppuivat asiakirjan
mukaan syytökset ja puolustelut.: Kuten näkyy, osasi vouti
nokkelasti torjua päältään syytökset vääryydestä ja 'kiskomisesta. P.. siakirjat
civät kerro,
miten Lassen juttu päättyi,
saiko hän rangaistuksen ja sai-
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vatko
talonpojat
hyvitysta.
Otaksuttavaa
kuitenkin -on, ettei tutkimus
paljonkaan
talonpoikain
asemaa
auttanut.
V. I557 mainitaan Mustialassa

,

,

kuitenkin jo uusi vouti, ]ören
van Borgh,
E. A a It 0 n e n.
Forssan Lehdessä lokakuulla
I925·

