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Alkusana.
Tarkastellessa Louneis-Hiimeen
kulituurioloje, huomaa hel»
posti, että ne ovat jo hyvin vanhoja. Myöskin huomaa, että ne
nykyisin ovat miltei koko alalla vilkkaasti muuttumassa, siirty»
mässä vanhanaikaisista uudenaikaisiin muotoihin. Tämä on anra«
nut mainitun alueen menneisyyden tutkimista harrasta ville henki»
löille kiirehtivän aiheen perustaa Louneis-Hdmeen
Kotiseutu» ja
museoyhdistys.
Tämän avulla toivotaan helpommin ja iiiy del»
lisemmin voitavan korjata talteen kaikki ne kulttuurijäännökset,
joita vielä on tavattavissa ja joiden arvioidaan eri puolilta valai=
sevan tämän alueen, sen luonnon ja siinä asuvan kansan eikei»
sempia vaiheita.
Kansantietouden
ja alkuperäisten ty omenet»
telytapojen kirjaan merkitseminen ja säilyttäminen vastaisen varalle on myös tälle yhdistykselle
kuuluvia kiireellisiä tehtäviä.
Niinikään kuuluu yhdistyksen
lähimpään ohjelmaan jatkaa sitä
Lounsis-Hiimeen
alueen historiallisten olojen ja vaiheiden tutki»
mista ja työn tulosten julkaisemista, mikä jo on saatu hyvälle
alulle usean viime aikoina ilmestyneen
teoksen kautta. Mitä
enemmän yhdistys
sitten onnistuisi saamaan tätä varten varoja
ja tehtävään innostuneita kykeneviä työvoimia, sitä enemmän se
voisi laajentaa työmaataan kerätyn aineiston tutkimiseen ja [ul»
ksisemiseen nähden.
Ensimäisinä ja kiireellisimpinä tehtävinä on kuitenkin pidetty
alueella tavattavien kulttuurijäännösten
talteenottoa ja säilyttä=
mistä. Toisena tärkeänä tehtävänä on katsottu olevan tietojen
levittämisen keräysten tuloksista.
Nehän olisivat omiansa euiie»
maan asiaa harrastavia pysymään tällä alalla suoritettavan toi=
minnan tasalla, pitämään yllä innostusta heissä ja keräämään
työn pariin yhä uusia voimia sekä ennen kaikkea työn edisty=
misen kestäessä ja ohessa opettamaan ja sivistämään aikakauden
väestöä niillä tiedoilla ja taidoilla, joita esieisiimme tunsivat, ja

•

niiden vaiheiden selvittämistä, minkä alaisena alue ja sen väestö
on ollut, ja joitten tunteminen ja taitaminen on tasaisen ja iet»
veen edistymisen
ensimäinen ehto.
Entisyytensä
tunteminen
kasvattaa myös kansan itsetuntoa ja kohottaa heimoushenkeä.
Sitä tarvitsee ennen kaikkea Hämeen [uro heimo, eikä siitä
vähimmän
Louneis-Hiimeen
asukkaat.
Erittäin
suurimet»
kityksellistä on yhdistykselle se seikka, että se toiminnallaan saa
arvokasta apua niiden pääkaupungin oppineiden puolelta, joiden
sydäntä lähellä on hämäläinen heimo ja sen menneisyys. Näitä
seikkoja mielessä pitäen on suunniteltu tämä vuosikirja, jonka
ensimäinen vihko tässä tulee julkisuuteen.
Kun edellisessä on puhuttu »Louneis-Hiimeesiii»
jonkillei»
sena määrättynä alueena, jonka edellämainittu yhdistys on otte»
nui toimintansa alueeksi, niin sietää tässä yhteydessä esittää sen
johdosta vähän selvittelyä.
LounsiseHsmeen
aluemuodostus perustuu historiallisiin veiheisiin ja olosuhteisiin. }o siitä lähtien kun täkäläisiä seutuja
aletaan yleisemmin
mainita historiallisissa lähteissä, siis 1500,"
luvun alusta, muodosti pääosa nykyistä LouneissHiimeitii yhden
hallinto," ja yhden kirkkopitäjän, ollen Tammela silloin alueen
keskuksena.
Myöhemmin
alueen yhtenäisyys
vielä täydellistyi,
kun LouneiseHiimeen
syrjäseudutkin
(paitsi Urjala) liitettiin
samaan hallintopitäjään.
Vaikka aikojen kuluessa entinen suur»
pitäjä sekä kirkollisessa että hallinnollisessa suhteessa jakaantui
moneksi eri pitäjäksi, on kyseellinen alue uusilla siteillä kuiien»
kin ruvennut jälleen muodostumaan yhtenäiseksi alueeksi, johon
lasketaan kuuluvan kaikki muut Tammelan kihlakunnan pitäjät,
paitsi sen koillisosassa olevat, nim.: Kalvolan, Sääksmäen, Akaan
ja Kylmäkosken
kunnat. LouneiseHiimeen yhteinen, luontainen
keskuskohta on Forssan kauppala.
Siellä oleva verrattain suuri
väkiluku (noin 6,500 henkeä) tehtaat, monet kauppa: ja pankki:
liikkeet, oppilaitokset, sairaalat, lääkärit y. m., sekä ennen ksik»
kea hyvä maataloustuotteitten
menekkipaikka ovat vaikuttaneet,
että sanotun kauppalan ympäryskuntain
liikenne suuntautuu
sinne. Siitä on muodostunut Lounais-Hämeen
sekä ieloudelli»
nen että henkinen keskus, ja nykyisin yleensä kaikki merkit
. viittaavat siihen, että se siinä suhteessa yhä varmistuu ja voimistuu.

Louneis-Hsme
muodostaa nyt jo jotenkin yhtenäisen
alueen,
johon voidaan lukea seuraavat pitäjät:
Tammela, Somerniemi,
Somero, Jokioinen, Ypäjä, Humppila, Urjala, Koijärvi ja Forssan
kauppalakunta.
Tätä Louneis-Hsmeitii
tarkoittaa myös yhdis»
tyksemme
toiminta, kuitenkaan vieromette,
milloin niin sattuu,
niitäkään museoaineksia, jotka ovat kerätyt alueen rejeneepu»
reina olevista kunnista.
Se seikka, että voidaan historiallisten
vaiheiden pohjalla puhua vanhasta lounsis-hiimiiliiisestii kultiuu»
rista, on ollut omiansa kehoittamaan kysymyksessä olevassa teb»
tävässä rajoittumaan etupäässä Louneis-Hiimeeseen.
Myön::
nettäköön kuitenkin, että ehkä tärkeimpänä määrääjänä siinä on
ollut käytettävissä
olevien varojen ja kykenevien
työvoimien
puute, mikä on pakoittanut
supistamaan
toiminnan verrattain
suppealle alalle, jotta voitaisiin näilläkin edellytyksillä joitakin
tuloksia näyttää.
Kuitenkin toivotaan, että tehty työ saa byvsk»
symisen ja sen seurauksena yhä uusia voimia jatkamaan eloi»
tettuun suuntaan.
Forssassa, 20 p:nä syysk. 1924.
Lounais-Hlimeen

Koiiseuiu- ja museoyhdistyksen

Johtokunta.
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Lounais-Hameen Kotiseutumuseoyhdistys.
Viime vuosina Lounais-Hämeessä vireillä ollut verraten
vilkas kotiseutututkimusharrastus.
jonka tuloksena ovat olleet!
Forssan Lehdessä sekä muutamassa eri llisessa teoksessa jul-.
kaistut tutkimukset ja kokoelmat alueen entisista vaiheista,
kulttuurioloista,
kansantietoudesta
y.m., johti usein muu.
tamien asiaa harrastavien henkilöiden keskuudessa puheen
paikallisen museon ja sitä ylläpitävän ja alueen menneisyyttä
tutkivan yhdistyksen perustamiseen.
Tämä ajatus sai k iinteåmrnän
muodon etenkin sen jälkeen kuin Forssan Lehti 28~6
1923 asiasta julkaisi pääkirjoituksen.
Kun Forssaan oli järjestetty samana vuonna kesäkuun alkupuolella Lounais-Hämeen laulu- ja soittojuhlat. niin asian johdosta pidetyn neuvottelun jälkeen katsottiin ajan tulleen, jolloin olisi ryhdyttävä tuon laitoksen varsinaisiin perustuspuuhiin.
Maini tussa
lehdessä julkaisti inkiri sitten kutsumus, missä kehoitettiirr
asian harrastajia saapumaan Forssan Lehden toimistoon 8p:nä kesäk. I923 neuvottelemaan ja päättämään museo- ja kotiseutuyhdistyksen perustamisesta paikkakunnalle.
Kun saa. puville oli tullut noin 40 henkilöä Forssasta' ja lähikunnista,
avasi maist. E. Aaltonen kokouksen samalla selvitellen sen
tarkoitusta.
Kun hän oli valittu kokouksen puheenjohtajaksi, ryhdyttiin keskustelemaan
asian johdosta. Keskuste-
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lussa olivat kaikki puhujat yksimielisiä siitä, että olisi kiireimmiten perustettava
yhdistys, joka ylläpitäisi museota
Forssassa ja huolehtisi museoainesten keräämisestä ja tutkimustyöstä Lounais-Hämeen alueella. Valmistelevaan
toimikuntaan valittiin kokouksen avaaja sekä lehtori Antto Laiho
Mustialasta, opettaiaOtto
Karhula ja rn aanvilj. Al1kusti Nikula Tammelasta ynnä monttööri Edvard Rautanen Ypåjaltå,
Kun toimikunta: oli työnsä suorittanut, pidettiin varsinainen yhdistyksen perustava kokous 18 p:nä syysk. 1923 taas
Forssan Lehden toimistossa. Täällä tarkastettiin
toimikunnan laatima yhdistyksen sääntöehdotus, mikä pienin muutaksin hyvaksvttiin,
Yhtymän nimeksi nyt tuli: Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys.
Yhdistyksen
jäseniksi
tässä ja edellisessä kokouksessa oli ilmoittautunut yhteensä 37
henkilöä. Näistä oli 19 henkeä kotoisin Forssasta, 6 henkeä
Tammelasta; Jokioisista, Ypajalta ja Somerolta 2 kustakin,
Urjalasta ja Humppilasta 1 kumpaisestakin ja joitakin yksityisiä jäseniä eri kaupungeista.
Yhdistyksen ensimm.äiseen
johtokuntaan valittiin seuraavat: maisteri E. Aaltonen, Forssasta, opettaja Kustaa Hossi Somerolta, rehtori].
E. Hyötyniemi Forssasta, lehtori Antto Laiho Mustialasta (kokoonkutsujana) ja maanviljelijä Aukusti Nikula Tammelasta.
Samalla päätettiin, että yhdistyksen ensimmäinen toimivuosi
merkitään alkavaksi vuoden 1924 alusta,
Kun yhdistyksen johtokunta ensi kerran kokoontui Forssassa 27 p:nä lok ak, 1923, valittiin puheenjohtajaksi
lehtori
Laiho, varapuheenjohtajaksi
rehfor i' Hyotyriiemi, sihteeriksi
maist. Aaltonen ja rahastonhoi tajaksi opettaja K. Pylkkänen.
Yhdistyksen arkiston ja museonh oitajaksi valittiin rehtori ].
E. Hyötyniemi.
Kertyneen museoaineiston kok oamis- ja säilytyspaikaksi onnistui johtokunnan vuokrata Forssan yhteiskoulusta yksi luokkahuone.
Lounais-Hämeen laulujuhlatoimikunnalta
saatiin anomuksen johdosta lahjaksi 5,000 mk.
käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksiin.
Jo yhdistyksen perustavassa kokouksessa huomattiin, että
museoaineksia olisi parasta koettaa saada kokoon eri puolille
aluettamme asetettujen asiamiesten kautta.
Sentähden tässä

kokouksessa heti valittiin yhdistyksen asiamiehiksi seuraavat
henkilöt: Pastori Lauri Aaltoila Tammelaan, opettaja Ernst
Haapakoski Ypajalle, metsäkasööri Emil Husgafvel Tammelan Portaaseen, talol1. Kalle Kaleva Forssan Järvenpäähän,
opettaja Otto Karhula Tammelan Riihivalkamaan,
tarkastaja
Jaakko Laurila Forssaan, opettajatar Fransiska Mannerroos
(= Siska Seppälä) Jokioisille), kartanonomistaja
]. Lauri Mäkela Kojolle, talollisen poika Matti Näykki Someron Sylvanalle, tehtaalainen
Juho Rantanen Forssaan. monttööri Edvard Rautanen Ypäjälle ja asioitsija ]. V. Tenhonen Urjalaan. Jo seuraavassa kuussa lähetti johtokunta kaikille asiamiehille kiertokirjeen. missä selvitettiin näiden tehtävää yhdistyksen toiminnan edistämisessä.
Kun näistä ohjeista olisi
varteen otettavaa monille muillekin, jotka tahtovat käydä
auttamaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa, mihin
niin mielellään kaikkien halukkaitten
apua toivotaan, niin
.esitetään koko kiertokirje seuraavassa kckonaisu udessaan.
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"A r v. K a n s a I a i n e n.
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys on nyt
todellisuus.
Siitä lienee jo aikoja sitten moni unelmoinut. Yksi ja toinen olisi varmaankin halunnut edistää
paikkakuntansa
sivistysolojen ja luonnon tuntemusta,
joku taasen kerätä kansantietoutta.
kirjallisuutta, talousvälineitä ja kulttuurijäännöksiä
sekä työmenettelytapoja ..
Ne olisi hän tahtonut säilyttää omalla paikkakunnallaan
vastaisten polvien varalle. Siihen ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta aikaisemmin, kun asian hyväksi toimivaa
yhdistystä ei ole ollut olemassa. Mutta nyt on sekin
mahdollista, sillä oma, erityisesti sitä varten tarkoitettu
yhdistys on perustettu ja se aloittanut toimintansa .
.Nyt tarvitaan vain innokkaita, valistuneita kerääjiä,
jotka ovat halukkaita kantamaan kortensa tähän uuteen
yhtseiseen kekoon.
Tarkastellessa
toiminta-alueemme
kansalaisia tässä mielessä on yhdistys huomannut Teissä
yhden tällaisen innokkaan ja ympäristössänsä innostusta
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herättävän henkilön, jonka omaa itsekohtaista
työtä ja
harrastusta
sekä suurta vaikutusvaltaa
johtokunta
rohkenee toivoa tämän mainitun asian hyväksi.
Pyydämme
täten Teitä yhdistyksemme asiamieheksi.
Ja varma toivomme on, että saamme juuri tåmän tärkeän ja jalon
asian vuoksi pyyntöömme myöntävän vastauksen.
Mainitsemme tässä heti ne tehtävät, joiden suoritukseen arvo asiamiestemme apua odotamme, tehtävät, jotka
kiireimmiten ovat suoritettavat, jotta oikea aika ei pääsisi käsistä ohitse livahtamaan.
Ensiksikin olisi yhdistykse1lemme kerättävä runsaasti j ä sen i ä, ja ne saaitava asiaan innostumaan.
Siten saadaan asianharrastusta levitetyksi yhä laajempiin piireihin.
Tämä asia
olisi nim. saatava jokaiselle jäsenelle tutuksi, mielenkiintoiseksi, jopa rakkaaksi.
Kun onnistumme
yhclistykseemme saamaan paljon jäseniä, niin jäsenmaksuista saadaan rahoja, joita yhdistys runsaasti tarvitsee toimin,
taansa varten. Ilman rahoja ei mahdeta juuri mitään.
Mutta ainakin pitkiä aikoja on luultavasti tultava toi.
meen yksinomaan vapaaehtoisten
lahjoitusten nojalla.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan on yhdistyksessä neljänla.isia maksavia jäseniä. Ensiksikin ovat 1a h joi t~
t a j a j ä sen i ä ne, jotka kerta kaikkiaan
ovat yhdistykselle lahjoittaneet
vähintäin
I,OOO
mk. Per u s t a j aj ä s e 'n i ä ovat ne, jotka kerta kaikkiaan suorittavat 500
mk., k ann a tt aja j ä sen i ä ne, jotka vähintäin
10
vuoden kuluessa maksavat yhteensä 500 mk., sekä v u 0s i j ä sen i ä ne, jotka vuosittain suorittavat 10 mk., ellei
vuosikokous toisin päätä.
Kun kannattaja- tai vuosijäsenon
kaikkiaan tullut
maksaneeksi vähintäin 500 mk., siirtyy hän perustajajäsenten joukkoon, tullen siten yhdistyksen vakinaiseksi
jäseneksi.
Vakinainen
jäsen voi myös päästä lahjoittajajäseneksi suorittamalla kertakaikkiaan
500 mk.n lisämaksun.
Toiseksi
on kiirehdittävä
keräämään
m u s e 0a i ne k s i a, vanhoja esineitä ja kirjoja. kansantietoutta
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ja tyomenettelytapoja,
yleensä ensi sijassa kaikkea sellaista, joka jonkun ajan kuluttua e: enää ole mahdollista
saada talteen.
Vanhat esineet nim. hoidon puutteessa.
pilaantuvat taikka muka arvottomina håvitetiian ja kansan tietoutta taitavat ihmsiet kuolevat.
Museoainesten
k erä ä m i s e e n nähden
haluaisimme muistiin huomauttaa
seuraavista seikoista.
Esineiden pitäisi olla lajissaan mieluummin tyypillisiä, vähemmän harvinaisia.
Vanhoja malleja otetaan mielelIaan useampiakin,
sillä niitä käy vaihtaminen,
jos se
huomataan edulliseksi.
Esineiden pitäisi myös olla ehjiä, sillä esineen osista ei sitä tuntematon
voi saada
oikeaa käsitystä.
Mutta esineen kuluneisuus ei kuitenkaan tee haittaa, sillä se useinkin on vain todistus esineen käyttökelpoisuudesta.
Myöskin koristeituja
esineitä otetaan mielellään vastaan.
Kansantietoutta
kirjaan merkittäessä
on muistettava,
että kirjoitetaan
ainoastaan paperin yhdelle sivulle. Yksinkertaisemmatkin piirrokset ovat hyviä ja asiaa valaisevia.
Nekin
ovat tehtävät vain paperin toiselle puolen. Esineluettelossa pitäisi olla mainittu esineen nimi, sen tekijä, mikäli se on tunnettu, sen käyttäjä, käyttämispaikka
ja
-aika, sekä esineen tarkoitus, mikäli se ei ole yleiseen
tunnettu.
Sekä esineistä että kansa_ntietoudesta muistiinpanoja tehtäessä on merkittävä lahjoittajan
tai tiedonantajan nimi, ammatti, ikä ja kotipaikka.
Kansantietouden pitäisi olla ennen painosta julkaisematonta.
Varoja ei yhdistyksellä toistaiseksi paljonkaan ole.
Sen vusoksi olisi jäsenmaksuista koetettava saada rahaa
tarjoamalla
mieluimmin
semmoisia
jasenyysrnuotoja,
joista enimmän. rahaa lähtee. Toiselta puolen olisi koetettava saada museolle keråttavat e s i n e e t 1a h j a k s i.
Olkoon lahjoit tajan nimen säilyminen asiakirjoissa vastikkeena lahjastaan.
Rahdin maksuun pitäisi olla valmis suostumaan yhdistyksen puolesta, koska se useinkin
helpoi ttaa esineen saamista museoon. Ellei jotakin arvokasta museoesinettä lahjaksi saataisi, niin se olisi sit-
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ten ostettava, mikäli varoja siihen riittää.
Kalliimmista
esineistä on ennen ostamista tiedusteltava museonhoitajan mielipidettä.
Museoainekset kerätään toistaiseksi Forssan yhteiskoulun huoneustoon, jossa sitä varten on vuokrattu yksi
huone. Museonhoi tajaksi on valittu saman yhteiskoulun
johtaja J. E. Hyötyniemi.
Hänelle on lähetettävä museo.
esineet nimillä varustettuina,
esineluettelot, muistiinpanot, jäsenmaksurahat
ja muut rah at ili tykset. Hän puo•
lestaan antaa rahat yhdistyksen rahastonhoit aja.lle säilytettäväksi.
Tahtomme on, että voisitte lähteä työhön aivan ensi
tilassa. Esineitten ja kansan tietouden keräämiseen nähden on muistettava, että jokainen kulunut päivä voi merkitä asiallemme jotakin tappiota ~uodossa taikka toisessa. Olisi siis käytävä museoaineiston
keruutyöhön
käsiksi heti. Muistettakoon
aina vanha sääntö: minkä.
tänään voi tehdä, sitä ei saa huorniseksi jättääl
Toivomme hyvää menestystä. tärkeälle, isänmaalliselle tyollenne!
Forssassa,

25 p:na lokakuuta

19~3.

-',
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen
Johtokunnan
puolesta:
Ant

t0

L a iho.
E. A a 1 t

0

ne n."

Suuremmoisen sysäyksen sai museomme esinekokoelma
sen kautta, että viime laskiaistiistaina
(4111 1924) toimeenpantiin museoesineiden tuontitaikoo.
Tilaisuuteen saapui monia
kymmeniä kansalaisia paitsi Forssasta, myös Tammelasta,
Somerolta ja Jokioisilta.
Useita satoja esineitä, joukossa arvokkaitakin,
kertyi silloin museon haltuun.
Tuojille tarjottiin museoyhdistyksen puolesta kahvit ja lisäksi olivat he senjälkeen pidetyssä yleisessä ohjelmallisessakotiseutujuhlassa
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kutsuvieraita.
Myöskin on museota varten 'ostettu muutamia
arvokkaampia
esineitä, joita ei ole voitu lahjaksi saada, kuten eräitä vanhoja ryijyjä, mattoja ja kaappeja.
Voidaksemme saattaa yhdistyksemme n.s. suuren yleisön
suosioon on johtokunta päättänyt toimeenpanna
ensi Mikkelin sunnuntaina (slX 1924) Forssan Kirjastotalossa paitsi vuosikokouksen myös esitelmätilaisuuden
ja juh lai ltarnan. Ohjelmat järjestetään kotiseututuntemuksen
edistämistä silmällä
pitäen ja yleistä mielenkiintoa
toimenpiteemme
varmaankin:
saa, kun pyydämme kirjailija Jalmari Finnen ja prof. Yrjö
Kajavan Helsingistä esitelmöimään.
Vuosikirjamme ' ensimmäinen nide on myöskin silloin tarkoitus saada julkisuuteen ..
Yhdistys on merkitty
valtakunnan
yhdistysrekisteriin
n:rolla 8931 22 p:nä jouluk. 1923. Myös on yhdistyksemme
liittynyt jäseneksi Suomen Museolii ttoon voidakseen saada
tukea siltäkin taholta pyrkimyksiään toteuttaessaan,
Forssassa,

20

p:nä syysk.

1924.
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Lounais-Hameen .Kotiseutu- ja museo:::
yhdistyksen säännöt.
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sen m aak u n tam useon

aikaansaam

sesta

läheisyyteen

Forssaan

ja

v uo tu iseria

yleen·

al ueellaan

tuloksista,
4)

to im.in tiaa

alalla;

3) huolehtia
tämistä

arkisto-

sen

koskevia

3) julkaisee

talousväl>

kulttuurijäännöksii'

työmenettelytapoja

suuksia
sä

utta,

kaik il la

ja

ainesten

aloilla;

tu tkim usta

har-

tutkimiseen;

kansan tietoutta,

aineksia,

se-

herättää

Ja nru-

jäsentensä

välityksellä

2) järjestää

sivis-

tuntemusta

myös

niiden

ja

on:

Lounais-Hämeen

kä suojelua

koskevilla

Kotiseutu-

panee

ldera ys työ tä
u- ja rrru-

Kotlseut
tarkoituksena

1) edistää

ker äy.,

näiden

t u loksis ta.

Lounais-Hämeen
seoyhdistys:
asiamiestensä

§.

Lo u nais-Hamccn

ynnä

tietoja

tutkimusten

1) toimeen

seoyhdistyksen

keh.i tty-

3 §.

laiskunnat.

neitä

ja

Jokioisten,

Tammelan,

2

edelleen

toiminta-alueena

Humppilan,

Koijärven,

rastusta

sen

4) levittää

rnuseoyihd is-

koti paikkana

vai voa

mistä;

Lounais-

tai

sen

J ä sen
i-

i k s e e n hyväksyy

su u yhdistys
salaisia.

asiaa

Jäsenen

harrast
ottaminen

ja kutav ia kanja erot-

15
taminen
nan

on

yhdistyksen

jo h t

johtokun-

asia.

Kun

i k s i

n i a j ä sen

kutsua

henkilöitä,

tyksen

toiminta-alaan

koi tusperiä
Näiden

voidaan

jotka

ovat

kutsumisesta

edistäneet.

päätetään

esityksen

vuo-

sikokouksessa.
5 §.
Jäsenet
ovat:
1) I a h joi t taj
ka kerta
le

ovat

tullen

siten

i ei,
1000

yhdistyksen

2) per

u s taj

tullen

i ä,

suorittavat

samalla

jotka
500

mk.

vak inai-

yhdistyksen

a t taj

vähintäin

maksavat

a j ä sen

yhteensä

Kun
täin

ottaa
sekä

rnk.,

jäsenten

jan,

joilla

siirtyy

Vakiriai

uo-

rahastonhoitaja

m useon hoit a-

kullakin

on

puhevalta

kokouksissa.

Joh tokun ta

on

vähintäin

päätöksen

päätösvaltainen,

3 jäsentä

tekoon.

tasan

ottaa

osaa

sat tues-

Äänten

ratkaisee

Johtokunnan
kin

puolin

puheenjohtajan

hän

on

vähinperustaja-

tullen

ne n jäsen

kertakaikkiaan

velvollisuus
edistää

kui t us ta ja
rain

valvoa

ja

muun

toimii
ja

voi

siten

yh-

t ar-

rahavahoitoa.

yhdistyksen

yhdistyksen

myös

Puheenjohtajan,
nä,

nimen

ja sihteeri.

påas ti

tai

hänen

varapuheenjohtajan
johtokunnan

kokouksissa,

yhdessä

sa allekirjoittaa

suori ttamalla

500

kai-

vastuun-

yhdistyksen

puheenjohtaja

puhetta

jäseneksi.

i

sekä

omaisuuden

Johtokunta
kirjoittaa

on

yhdistyksen

toimintaa

sekå
tavat

hyväksyä

tulee

estettyjohtaa

ja yhdistyksen
sihteerin

yhdistyksen
yhdistyksen

kanskirjeet
suoritet-

maksuosoitukset.

l isämak-

mk:n

8 §.

sun.
kannattajavuonna

vuosirma.ksunsa
hän

ja

vuosijäsen

perätysten

jättänyt

suor it tam.a.t ta,

yhdistyksestä

on
katso-

eronneeksi.

Sih teerin

tehtäviin

r) pitää
ynnä

laatia

k irjevaih

6 §.
Yhdistyksen
kokouksessa
vuodeksi

asioita

tyksen
hoitaa

suljetuin
val i t t u

lipuin

vuosikah-

6-henkinen

seen;

kuuluu:

kokouksissa

pöytäkirjaa

ja hoitaa

yhdistyksen

to:

2) valmistaa

deksi

ta-

jäsenis-

ellei

vuosijäsen

vakinaiseksi

l ahjoi t t ajajåsericks

taan

yhdistyksen

7 §.

maksaneeksi

joukkoon,

distyksen

kahtena

kesku udes laan

v a rap u heenjoh

sihteerin,

hallituksena

mk.,

10

tai

tullut

500

Jos

ja

arkiston-

päätä.

kannattaja-

kaikkiaan

kuluessa
jotka

toisin

jot-

mk.

500

suorittavat

vuosikokous

i ä,

vuoden

10

4) vuosijäseniä,
sittain

täkin
jan

alaisesti

jäseniksi.

3) k ann
ka

a j ä sen

kaikkiaan

siksi

aina

ääni.

j.isen iksi:
kerta

tajan

sekä, voipi

<a

vakinaisiksi

3 jä-

jäsenistä,

jan

ios

mk.

kautta
vuosi t\ain

J oh tokun ta vali tsee

jo t-

yhdistyksel-

vähintäin

ensi m ma isena

arvan

jälkeen

io h tokunnan

a j ä sen

kaikkiaan

lahjoittaneet

puolet

pu heenjoh

joh-

perusteella

eroaa

sen tä ja sen

tar-

sisältyviä

ansiokkaasti

tokunnan

yhdis-

't a, josta

kun

0

vuotena

vuosikertomus

toiminnasta

yhdis-

vuosi kokouk-

ja

3) toimittaa
semmoinen

vuosijulkaisu,
on päätetty

mikäli

painattaa.

16
9 §.
Rahastonhoi
1) ottaa

tajan

tulee:

vastaan

tykselle

ja kuitata

tulevat

raha-

ja

yhdis-

yhdistyksen

yhdistyksen

tai

päätösten
3) pitää

4) huolehtia
muitten

ja

säännöllisestä

peri-

5) suorittaa

hyväksytyt

määräykset,

sekä

kuluessa

rahaston
tammikuun
kouksel

tehdä

le

tulee
tila

Kaikissa

tilit.

hänen
sillä

kuten

misessa

ja

myös

tajalla

ole

ja

hoitajan

toimia

ilman
hyväk-

§.
museontehtäviin

kuuluu:
ottaa

vastaan

ja

yhdistykselle

kuvista,

laatia

luette-

saapuneista

k irjoi tuksis ta,

kirjo is ta,

muiriaisrnuis

käsi-

kartois

to-

y.m.

ta,

arkis-

ja museoesineistä;

2)

hoitaa

mukaisesti

sattuessa

arkistoa,
niiden
II

määräämässä

kirjastoa

ja
val-

tilasta.

§.

kokoontuu
paikassa

tie-

arpa,

yksinkerÄ~inten

määrää
muissa

kannattama

vaali kysypuheenjohta-

mielipide.

Vuosikokouksessa
1)
mus

sihteerin

heinä-

esitetään:
laatima

yhdistyksen

vuosikerto

toiminnasta

kalen terivuodel

antama

rahavarojen

edelliseltä

kalenterivuodelta

t il in tarkast

ajain

3) arkistonkemä

. ynnä

lausunto;
arkiston,

kokoelmain

t arkastajain

tili

hoidosta

ja museonhoitajan

selvitys

museon

edel-

ta;

ho it ajan

rahaston

yhdistyksen

te-

kirjaston

tilasta

lausunto

ja

ja
tilin-

niistä;

päätetään:

tilivapauden

myöntämisestä

joh tokunnalle;
2)

johtokunnan

3) kahden

kokoelmain

den

kahden

asioista

kokoukseen

joh tokunnan
kuin

ja kah-

tarkastajan

varamiehen

muista

taikka

uusintavaalista;

tilintarkastajan

den
4)

johtokunnan
kesä-,

§.

enemmistö.

tasan

myksissä

1)

paikas-

vuosikokoukseen

kertomus

Yhdistys

määräysten

määräämässä

sekä

muut

jäsenille.

ratkaisee

äänten

Sitäpaitsi

yhdistyksen
ja

sa yhdistyksen
museota
mistaa

tainen

2)
ja

(intendentin)

kul-

13 §.

ei rahastonhoi-

kirjaston-

myös

yhdistyksen
12

lisel tä

Arkiston-,

sano-

raha-

symistä.

to-

toimitetaan

irtisano-

puheenjohtajan

10

korkeinta'an

levinneessä

jäsenelle
vähintäin
2 -vi ikkoa
kokouspäiväär
Samalla
ta-

donannot

jan

talletusten

oikeutta

johtokunnan

esi ttäii

hetkellä.

siirrossa,

on

toiminta-

kiertokirjeellä

Äänestyksessä
31

Vuosiko-

sitoumuksissa

asioissa,

enimmän

jättää

joulukuun

käsittämät

joh-

Kokouksista

yhdistyksen

tai

vähin-

sitä

maalis-

kalenterivuoden,

p:stä

1

rahavarain

ja

johtokunnalle

edel lisen

,päivään,

maksu-

jos

jäsentä

ilmestyvässä

valla

misestä;

kuun

lekin
ennen

vaatiesmukaan

myös,

vaatii.

malehdessä

jäsenkirjaa;

jäsenmaksujen

tulojen

ta

kahdessa

yhdistyksen

niin

yhdistyksen

IO

alueella

johtokunnan

mukaisesti;

tarpeen

harkinnan

Ilmoitettava

rahavaroja

sen

sekä

muulloinkin,
tokunnal

2) hoitaa

1)

elokuussa
johtokunnan

täin

arvolähe-

tykset;

lot

tai
sa

myös

ja

näi-

vaalista;
lykätyistä
esi ttämis tä

yhdistyksen

jä-
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senten
semmoisista
ehdotuksista,
joista johtokunta
jo on ennättänyt
an taa lausuntonsa.

14 §.

Tarkoilustensa
toteuttamiseksi
ottaa yhdistys kiitollisuudella
vastaan
testamentteja
sekä pienempiä
ja
suurempia
lahjoituksia.

15 §.
Päätös
näiden sääntöjen
muuttamisesta ja yhdistyksen lakkauttamisesta
on tehtävä 213 läsnäolevien
ääri ten
enemmistöllä
vuosikokouksessa, sen jälkeen kuin johtokunta
on kysymystä käsitellyt ja yhdistys

Merkitty

yhdistysreg ister iin

lähinnä edellisessä kokouksessa sen
samoin hyväksynyt.
Vuosikokouksen
kokoonku tsum isilmoituksessa
on erikoisesti mainittava sääntöjen muuttamista
ja yhdistyksen
Iakkaut tamista
koskevat
ehdotukset.
16 §.
Jos yhdistyksen
toiminta
sääntöjcn määräämällä
tavalla
lakkau tetaan
tai
jos yhdistys purkautuu,
jäävät
yhdistyksen
hallussa olevat
rahavarat
ja muu omaisuus ynnä
mahdollisesti
perustettu
maakuntamuseo erityisen
toimikunnan
hoidettavaksi,
jonka toimikunnan
Suomen Museoyhdistys
valitsee ja sen
valt L1 udct määrää.

n:11a 8931 jou l u.kuu n 22 p:nä 1923.
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Kuvaus Someron pitäjästä 1770:::1uvulla.
Suomentanut

ja johdannon

kirjoittanut

E. A a 1t 0 n e n.
Maamme historiassa
hyvin tunnetulla
vapaudenajalla
ja
etenkin pikku vihan päättymisestä
alkavalla ajanjaksolla
on
poliittisesta
rikkinäisyyclestään
huolimatta
ollut tärkeä merkitys maamme viljelyksen ja sivistyksen edistäjänä.
Silloinhan kääntyi yleinen harrastus aivan erikoisessa määrässä käytännöllisiin,
taloudellisiin
seikkoihin ja rientoihin.
Maanviljelystä edistettiin
tavattomasti,
puu tarh avi ljelys sai jonkun
verran jalansijaa, luonnontieteitä
alettiin harrastaa ja kansantaloudellisia kysymyksiä pohdittiin.
Kun oppinut sääty näissä
suhteissaJou'lki
etunenässä, saivat tieteelliset pyrinnöt yleensäkin kokonaan käytännöllisen
luonteen.
Tämä vaikutti historiantutkimukseerikin,
joka nyt huomattavasti
rupesi kohdistumaan paikalliseen
ainehistoon ja kuvaukseen.
Turun ylioppilaat alkoivat innokkaiden
professoriensa,
kuten Henrik
Gabriel Porthanin,
Pietari Kalmin ja Pietari Adrian Gaddin
y.m. johdolla julkaista pieniä tutkielmia kotiseuduistaan.
[.s.
pitäjänkuvaukset
tulivat
täten yleisiksi våitoskirja-aiheiksi
herättäen
siten kotiseutututkimuksen
maassamme.
Paljon
senaikuisia
maakunta- ja pitäjänkuvauksia
on säilynyt meidän aikioihirnme.
Lounais-Hämekin
on saanut osansa kahdessa tällaisessa kirjassa.
V. 1748 ilmestyneessä
Hassel-Limnellin latinankielisessä
våitoskirjassa
De Tavastia (Hämeestä)
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'on nim. lyhyt kuvaus täkäläisistäkin pi tajista, mutta ent. somerolaisen papin pojan, ylioppilas Carl Petter Boreniuksen
v. I774 julkaisema väitöskirjanen koskee kokonaan Someron
pitäjää.
Tämän ruotsinkielellä painetun kirjasen nimilehti kuuluu
suomennettuna kokonaisuudessaan näin:
HISTORIALLINEN

JA

TALOUDELLINEN

SOMERON

TUTKIMUS

PITÄJÄSTÄ,

JONKA JULKAISEE TALOUSTIETEEN PROFESSORIN
JA KUNINKAALLISEN
VAASA RITARIKUNNAN
JA
KUNINKAALLISEN
RUOTSIN
TIEDEAKADEMIAN
JÄSENEN,

HERRA

TOHTORI

PEHR

KALMIN

KUNNIOITETTAVALLA
LUVALLA
JULKISESTI TARKASTETT AV AKSI
TURUN AKADEMIAN
SUURESSA OPPI.SALISSA
TOUKOKUUN i4 P:NÄ 1774

CARL PETTER BORENIUS,
HÄMÄLÄINEN.

Kirjanen, joka on mainittuna vuonna painettu Johan
Christopher Frenckellin
"tykönä", on omistettu "Maskun
seurakunnan k irkkoherral'le hyvin kunnioitetulle ja korkeaoppineelle Herra Erik Boreniuksel.le, minun heUimmälle isalleni". Tutkimuksen sanoo tekijä muistuttavan häntä hänen
syntymistään tänne maailmaan.
Senaikuisen tavan mukaan
kirjoittaa vielä julkaisijan velikin, ."minun rakkaimman veljeni uskollinen veli Henrik Gustaf Borenius", kirjasen lopussa
seuraavat
sanat, jotka osoittavat kiintymystä kotiseutuun:
Epäilemättä olet sinä sangen tyytyväinen siihen .aineeseen,
jonka sinä onnellisesti olet valinnut esittääksesi akademisena
taidonnäytteenä, mutta luota siihen, että myös minä, niin hyvin kuin voin, selvästi osoitan sen sisäisen ilon, jonka tästä
tunnen sydämessäni.
Somero on meidän yhteinen synnyinseutumme, nähdä sen tähden siitä seikkaperaisan kuvauksen,
se ei voi muuta kuin aikaansaada yhteisen ilon. Jumala antakoon sen aina hyvin menestyä! Jaatila ja Jurvala, joista
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toinen
on meidän
synnyin-, toinen meidän kasvatuspaikkamme. Eikö sinulla ole ollut tai etkö ole etsinyt tilaisuutta
mainita niitä tai niistä mitään kirjoittaa, kuitenkaan en paheksu sitä, ne ovat sitäpaitsi ja jäävät meille ainaiseksi muistoon --.
Varsinaista Someron pitäjänkuvausta
on 14 pienikokoista
sivua jakaantuen 9 pykä'Iään. Vaikka kaikki siinä esitetyt
historialliset tiedot ja arvelut eivät suinkaan kestä nykyistä
historiakritiikkiä,
on tutkielma sittenkin 1700-luvun tuotteena
ja osittain kirjoittajan omiin kokemuksiin perustuvana siksi
merkitsevä, että se hyvin ansaitsee nyt tulla julkisuuteen suomennettuna, kun Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys alkaa tutkia alueemme entisyyttä.*)
1

§

Someron pitäjä on Turun ja Hämeen läänien raja.lla, 60 ja
61 asteen väliä pohjoista Ieveytta, koilliseen Turusta.
Osa
siitä kuuluu Sääksmäen, osa Hal ikon kihlakuntaan.
Kauppakaupungeista on Turku lähinnä, nim. n. 7 penik.; ja Hämeenlinnaan lasketaan 9penik.
Pohjoisessa rajoittuu tämä pitäjä
Tammelaan, idässä Lohjaan, e,telässä Kiikalaan ja Uskelaan
sekä lännessä Uskelaan ynnä Nybyyn eli Marttilan pitäjään,
Kauimpana toisistaan sijaitsevien kylien väliä idästä länteen
on 4 penik., mutta pohjoisesta etelään ei enempää kuin 2,
Turun lääniin kuuluvat ne molemmat seudut, jotka raioittuvat Uskelaan ja Kiikalaan.
Milloin läänin rajat ensin määrättiin, ei tiedetä; mutta se on tosi, että nämä jo ennen ovat
kuuluneet Someron alaisuuteen ennenkuin läänit eroitettiin.
Turun läänistä on Someron alaisuudessa 40 tilaa eli 24 vähentämätöntä manttaalia ja Hämeen läänistä on täällä 120 tilaa
eli 60 mant., paitsi työläisten uudistaloja lasitehtaalla,
sotilas-, rakuuna- ja muita kartanotorppia a). Sätereitä on tässä
*) Suomenucksessa, joka on tehty jo v. 1921" on .koetet tu noudattaa
al ku tekst iå mahdcdlislmrnan tankas ti.
Tark istust a ei ole enää! voitu
suorittaa.
a) Siitä että osa pitäj'ää kuuluu Turun, toinen osa taas Hel si n gtm
ja Hämeen rnaa.her rakun taan, jo.ht u u, että 'usein mol ern.pie n maaherrojen kuulutukset
jul is te taan samana sunnuntaina
täällä omäki rkossa,
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pitäjässä IO, nim. 8 yksinkertaista,
mistä ainoastaan yksi rakuuna varustetaan
kustakin
rusthollista,
ja 2 kaksinker-:
taista ratsuvelvol lista säteriä, nim. Hirsjärvi ja Palikainen,
joista kummastakin on 2 rakuunaa.
Nämä molemmat samoin
kuin kaikki muutkin herraskartanot
tässä pi tåjåssa kerrotaan
kuningatar Kristiinan aikana tulleen ralssitalon luontoisiksi;
mutta yleisessä reduktsionissa
kunniakkaimmassa
muistossa
olevan kuningas
Kaarle XI:n hallituksen aikana m et tivät niiden omistajat kaikki pitäjän sisa- ja ulkopuolella sijaitsevat rälssitilansa, etenkin Lohjalta, joka suurimmaksi osaksi
on ollut Someron ralssitalojen alaisena, ja menettivät sanotut tilat ratsuvelvollisiksi
säteri-rustholleiksi,
joiden alle vain
tarpeelliset
apu talonpojat
jätettiin avustamaan molempien
måårattyjen
rakuunain
varustuksia.
Vuonna 1749, jolloin
väkilukutilasto
ensi kertaa toimitettiin,
oli koko pi tajassa
2058 henkilöä, mutta ilman kappelia
1577 henkilöä; sittemmin on väkiluku paljon suurentunut, joten emäkirkkoseurakunnassa yksin on jo 2321 sielua ja kappelissa 671.*)
§

2

Niin hyvin tämä kuin myös lähinnä pohjoisessa rajoittuva pitäjä Ta mm e 1a on entisaikana muodostanut saman
pitäjän, jolloin Tammela on ollut Somero on kuuluva apupitäjä (kappeli), ja molemmilla on ollut yhdessä nimi Portas,
minkä maakirjoista voi todeta. Tämän ikivaiihan nimen voi
täydellä syyllä sanoa johtuneen paikan asemasta, joka silloin
oli hyvin suoperäinen, niin että asukkaat, voidakseen tulla
kirkolle, olivat pakoitetut jo, ennenkuin yleinen maantie oli
laitettu, tekemään tiet käyttökelpoisiksi
lukuisten kapulasiltojen kautta, ja eräs sellainen silta on se, jota suorneksi sanotaan Portas.
Milloin tämä Portaan pitäjä jaett iin ja kumpi,
kin puoli oli saanut oman nimensä, siitä ei ole varmaa kertomusta. Mitä nykyiseen pitäjän nimeen, Somero on tulee, niin
on todennäköistä, että sama nimi Somero eli kuten sitä ennen
*) Kuluvana
joka kirkonkirjojen
kansan yksimielisen

vuonna kuoli eräs Leski Kask is tos ta, r6 p. helmiJk.,
mukaan ol'i täyttänyt
100 vuotta,
multa oman ja
kertomuksen
mukaan l ieriee ollut IIS vuotta vanha.
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nimitettiin, Somrnarå a), on esiintynyt jo silloin, kun Suomi
tuli Ruotsin vallan alle. Kutsuvathan muutamat suomalaiset soraa ja mukulakiviä someroksi; mutta kun sellaista ei
löydy juuri missään pitäjässä b), niin ei ole uskottavaa, että
se On voinut antaa aihetta tähän nimeen. Varmimmin voi"
daan väittää, että ruotsalaiset ovat tahtoneet sovittaa nimen
paikan aseman muka.an ja siinä suhteessa on tuskin ollut mitään,sopivampaa
aihetta kuin Sommaråå, sillä joki, joka monessa paikassa on hyvin kapea, toisin paikoin taas muodostuu
leveiksi järviksi, juoksee läpi koko pitäjän, mistä se sitten
menee Marttilan kautta ja siitä eteenpäin, kunnes se vihdoin
Paimion
pi tajassa laskee erääseen lahteen, josta se sitten
juoksee mereen. Nämä järvet tähän kuuluvine kapeampine
vesiteineen antavat tälle Someron pitäjälle miellyttävän ulkonäyn, eivätkä vaikuta vähän sen hyötyyn; ei ole tämän takia
kumma, että ei ainoastaan suuri osa rahvasta, vaan myös
kaikki ylhäisimmät pitäjän 'asukkaista ovat asettautuneet asumaan järven rannoille.
Vielä eräs toinen pitäjän muinainen
nimi on Muurila. Maakirjoista
käy selville, että suurta
osaa Someron pitäjästä on 'vanhuudesta siten kutsuttu, jotapaitsi (7) lähinnä olevilla pitåjillä
Uskelalla ja Kiikalalla on
ollut sama nimi. Ja vielä on Somerolla 4 kylää eli r8-20 tilaa,
jotka rajoittuvat Kiikalan pitäjään ja joilla on nimi Muurilan
läänistä. c) Vanhat sanovat: (en tiedä onko se enemmän tai
vähemmän perusteltu), että eräs merkittävä mies, joka on asunut Uskelassa, on paavin aikana pakoitettu rakentamaan 3
kirkkoa sovittaakseen sillä raskaan rikoksen.
Kaksi näistä
kirkoista on Uskelassa, nim. Salon ja Perttelin kappelit, ja
a)

Emäkirkossa

olevat vanhat

kirjoi tu'kset 'Osoittavat, ettäpitäjäii
helpomp i sanoa Some ro,
niin on tällainen muu tos tehty myös lcirjoi.tu.ksiin .
• b) Vaikka kulkee Someron läpi" ei löydä ku it erikaan missään paikassa soraa eli mukulakiviä,
ainoastaan
eräällä mäellä, etelään Pal ikais ten sil las ta; ei siis Liene niiden ajatus hyväksyttävissä,
jotka arv elevat koko pitäjän niin pienestä paikasta saaneen nimensä.
c) Arvel.l aan että. n årnji asukkaat 'Ovat olleet erään her r askar tanon rälssi.til anpoikia Uskelasta, joina on ollut Muuriian nimi (s.iellii
on nyt vai.n eräs talonpo ikaiskyl ä) jasentähclJen siten kutsuttu.

on e.nn en .kutsu tt u Sornrna råå, 'mutita .kun on
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kolmas on Halikossa. Tästä on helppo löytää syy siihen, että
useita pi täiiä tai ainakin osa niistä on saanut saman nimen.
Sillä ei mikään
seikka ole todennäköisempi kuin se, että
kaikki kartanot ja tilat, jotka kuuluivat tälle herra.lle, yhdessä
olivat kuin samaa erillistä lääniä, jolla on oma nimi.
§ 3

Ei voida varmuudella sanoa, koska ensimmäinen kirkko
on perustettu Somerolie. Entisaikoina kun Tammela oli Someron annoksina eli kappelikuntana a), on kirkko ollut Portaan kylässä, minkä vanhat rauniot (rudera) todistavat. Yhtä
tietämätöntä on myös, milloin nykyistä edellinen kirkko on
rakennettu.
Nykyinen ristikirkko on rakennettu puusta 1665
samalle paikalle kuin edellinen. Kivisakasti on ikivanha. b)
Kellotapuli on rakennettu v. 1687 vanhan paikalle, joka oli
nelikulmainen ja pienellä tornilla varustettu, ja revittiin alas
jo huhtik. 6 p:nä 1768. Kellot ovat myös ikivanhat, sillä
piispa Martin todistuksesta jouluk. II p:ltä 1544 voi nähdä,
että kun yksi näistä kel loista kuninkaan käskystä piti otettaman pois valtiovelan maksuun, olivat kaikki pitäjän miehet
lunastaneet sen 130 mklla.
Muuten on tämä kirkko keskellä
pitäjää; ja vaikka kirkkopihan ulkopuolella on paljas savimaa, 111m ei kirkkopihan sisäpuolella ole muuta kuin hietamaata.
Kirkkoa, joka on kappelissa, on a}usta alkaen nimitetty
Sornmarnåas, myöskin kunink. päätöksessä elok. 31 p:ltä 1688.
Tätä nimeä ei se ole saanut yksin siitä kauniista kanriaksesta,
jolla, erään lahden vieressä, Painionjårven itäisellä rannalla,
a) Tämäin voi päättää
pii.spa Martti Skytten päätöksestä
v:lta
I544 II p:ltä jo ul u k., mistä rovasti. ja k ir kkoher ra Hammarmanin. kopio
on Som ercn vk irkossa.
Tässä päätöksessä sanotaan, että kun mainittu
piispa oli tarkastuskäynnillä
Sornerol la, oli 3 talonpoikaa Perttulan
kylästä koettanut
saada takaisin erästä Munitu-nimistä
niittyä, joka on
Tammelan pitäjässä,
Väitettiin
(för.ebärendes) tämän niityn jo silloin
tulleen Someron .alle, kun Tammela .oli ollut Someron an ne ks ina eli
kappeli kun tana,
b) Ei voida tietää, m illoi.n tämä sakasti on muurattu,
ku mrn imkin on varma, että se on vanhempi kuin rryky i.nen k irfkko, minkä voi
niiden aikojen kirkkolaskuista
päättää,
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se sijaitsee, vaan myöskin eräästä herraskartanosta,
joka on
saman järven läntisellä rannalla, joka on perustettu jo aikaisemmin kuin tämä kirkko, ja jolla on ollut nimi Somrnarnääs-gård c) On siis luultavinta, että mainittu herra eversti
And. Munck on ollut tämän kartanon herra, ja Hänen Kun.
Maj.Itaan toimittanut
myönnytyksen saada kappelikirkko,
joka sen hauskan asemansa takia on saanut nimen Sornmarnääs Capell,*) suomeksi Somerniemen kappeli: Koska koko.
tällä seudulla vanhastaan on ollut myös nimi Ylistaro, niin
on tämä kirkko myös saanut nimen Ylistaron kappeli. Vielä
on tämä kirkko korkea-arvoisessa tuomiokapitulissa
muinoin
tunnettu nimellä Naaran kappeli, mikä täytyy olla johtunut
jotenkin suuresta rämeestä, N aaransuo, joka ei ole kaukana
kirkolta d).
5 §

Tämä kappelikirkko on perustettu 1682, niinkuin vanhat
miehet kappelissa tietävät sanoa, ja sitäpaitsi löytyy tämä
vuosiluku sakastin ulkoseinään syvälle piirrettynä.
Aikaisemmin ei sitä pidetty varsinaisena kirkkona, koska se ilman
kunnioitettavaa
kuninkaallista
lupaa rakennettiin e). V. 1731
c) Tämä nähdään niin hyvin vanhoista kirkonkirjoista
kuin myös
sJilloisen saman kar tanonom is t ajan, herra eversti Munekin aat el isvaakunasta, jossa mainittua
herraa kutsutaan
Somerniemen herraksi.
Täma
kartano oli vanhoilta ajo il ta ollut .t al on.poikai sky la ja myöskin k.ant anut nimeä Palikais samo in kut;n sitä v iela.kin .y le ises t i niin kutsutaan.
*) Somrn ar naas sananmukaisesti
ikäånnet tynä: locsä.ta ipale, -ikan nas.
Suome n.tajan m u ist.
d) Nimi Naaransuo katsotaan johtuneen si i.tä, että eräs lapsensamurhaaja
haudattiin
tähäru
suohon, ja niinkuin
suomal. sana naara
merkitsee irtolais-naishenkilöä,
niin ovat myös kappelin asukkaat suurella
vastenmielisyydell
kuulleet
k irkkoansa'
tällä
pahalla
n imellä mainittavan.
e) Mi.nå vuo n.na eversti Mu nck on toimittanut
kun in kaal lisen luvan, ei voida varmuudella sanoa. V. I683 ei sillä vielä ole ollut tätä
(enikois-) oikeu t ta, min·kä voi, nåih da piispa Johan Gezel.iulksen .ki.rjelmästä heinäk. 3I p:ltä samana vuonna silloiselle kinkkoherral le Sigf'ried Laur inu ksel le, jossa hän huomauttaa,
että mainittu pastori voisi
sillä aikaa suoda, että vanha kansa saisi kappelissa nauttia autuuden
väl ikappalei taan, kunnes asetus siitä voi taisi in anltaa; ja lisää pitävänsä
tarpeellisena suostua tähän Palikaisten rouvan ja .kappelin talonpoikain
hartaista pyynnöistä.
ä
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otettiin alas tämä puukirkko, joka oli nelikulmaiseksi rakennettu, ja uudestaan korjattiin.
Vuoteen 1745 oli täällä ainoastaan yksi ainoa kello ja se hyvin pieni f), mutta v. 1746 lisättiin tähän kelloon uudestaan valamalla vähän enemmän kuin
8 leiviskää ja sitäpaitsi ostivat kaikki seurakunnan jäsenet
samaan aikaan toisen kellon, painoltaan 13 leiviskää. Korkeasukuisen herra eversti ja vara-maaherra Carppelanin käskystä
rakennettiin näille molemmille kelloiLle v. 1749 uusi, täydellinen kellotapuli 30-40 kyynärää kirkon pihalta.

6§
Niin paljon kuin kirkon asiakirjoista voi nähdä, ovat seu-.
raavat olleet täällä kirkkoherroina.
Ensimmäinen
kirkkoherra, jonka
nimi voidaan merkitä, on herra Greger, jota
eräässä tutkistelukirjeesså
nimitetään kirkkoherraksi;
mutta
kuinka kauan ennen hän on tullut pastoriksi, ei voida varmuudella sanoa. Hänen jälkeensä on seuraavat valtuutettu
tähän virkaan: Bartholomaeus J ohannis otti vastaan kirkkoherrakunnan v. 1567; hän myös on v. 1593 allekirjoittanut
Upsalan päätöksen.
Hän kuoli (hans år) 1595. Thomas Marci
v. 1610, Simon Pat ur v. 1624. Nicolaus Mangi Hammarrriannus, kirkkoherra
ja pastori v. 1624. Henrich Procopzeus v.
1665.. Sigfr idus Laurinus v. 1680. Rovasti ja kirkkoherra Abraham J uslenius v. 1695. Jacob Ritz, rovasti ja kirkkoherra
v. 1706. Pitkäaikaisen
ison vihan aikana hoiti hän 8 vuoden
ajan esimiehisyyttä
Turun konsistorissa, vihki pappeja, piti
pappeinkokouksia
ja toimitti taitavasti piispan toimia, ollen
hänellä apuna muutamia pappeja niin Turun kaupungista
kuin maalta sen ympärillä.
Hän nautti aikoinaan paitsi Someron kirkkoherrakuntaa
myös Kiikalan pitäjää anneksina.
Henrik Deutsk v. 1741. Gabr. Welin v. 1744. Nykyinen kirkkoherra Carl Zidbäck v. 1752. Kirkkoherrakunta
on kuninkaanpitäjä.
f)
Sillä sitä on ennen käytetty Pal ika.is ten herr askart anossa so ittamaan väkeä yhteen ater ioi ll e, m u t ta sitten Mu.rick lahjoitti sen kappelikirkoHe.
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Seurakunnan kappalaisista on täällä seuraava noudaitus:
V. r620 tienoissa Clemens Raicoi. V. r636 Eric. V. r640 tienoilla Philippus Marci Raumstadius.
V. r667 Sigfridus,
V.
r689 Tragman.
Tämä Tragman on hoitanut tointa vaihtoehtoisesti (alternatim)
herra N. Procopreuksen kanssa. Tragman erotettiin sitten n. r710 toimesta, jolloin Simon Achrenius tuli hänen tilalleen. Y. I748 minun rakas isäni Eric Borenius, nykyinen Maskun kirkkoherra .. V. 1765 Jacob Sahlsten. V. 1769 Aaron Astreen, joka nyt 'pitää tointa. Pitäjänapulaiset, jotka aina ovat asuneet Somerniemen kappelissa,
ovat nämä: Simon Achrenius v. r695, Eric Limnelius 171 r, Anders Nummelin 1731. Rakas isäni yllämainittu Eric Boren ius
T734· Jacob Sahlsten 1749. Georg Domander 1765. Vielä pitää huomata, että vaikka kappalaiset ovat emäkirkolla asuvia
ja apulaiset kappelissa, kantavat
he kuitenkin molemmat
oikeutensa koko pitäjästä, jonka he myös molemmat jakavat
saarnaamalla milloin emäkirkossa, milloin kappelissa.
§

7

Someron pitäjän asukkaiden
elinkeinoista
entisinä aikoina kertovat vanhukset yhdenpitävästi,
että kansa, kun
täällä melkein kaikkialla
oli ollut jotenkin köyhää, mikä,
paitsi
yleisistä
maanvaivoista
näyttää
myös siitä johtuneen, että heitä entisinä aikoina enemmän rasitett iin,
kun he olivat olleet rälssitalonpoikina
säterien alaisuudessa, 111111 myös pienemman
maksun
maantuotteistaan
saivat,
ja he yleensä eivät olleet 111111 ahkeria
työmiehiä kuin nyt, myös vihdoin koska he tahtoivat harjoittaa kaikellaisia
sellaisia elatuskeinoja
kuin kalastusta,
metsästystä, kaskeamista, jonka kautta oikea pelto- ja niittyv iljelys tulivat syrjaytetyiksi.
Siis on emakirkkoseurakunnan elinkeino ollut pelto- ja kytömaanviljelystä
ja jälkimäistä
kauan innokkaammin harjoittaneet
kuin edellistä, mikä näkyy laajoista ja aukeista, laihoiksi poltetuista kentistä, joita
on joka kylän luona. Nyt myöhäisempinä aikoina ovat he
jonkun verran enemmän alkaneet viljellä peltojaan ja n iittyjaan,
Että osalla on myös voinut olla jotain ansiota täällä
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perustetusta lasitehtaasta,
siitä puhutaan viimeisessä pykälässä. Kappelilaiset
ovat vanhimpina
aikoina r) pitäneet
huolta kalastuksesta, johon aihetta antoivat paitsi kappelin
kirkon luona olevaa järveä myös suuri joukko isompia ja pienempiä kappeliseurakunnassa
olevia järviä. a) Sillä taal la
löytyvien melkein kalattomien
järvien johdosta
(vaikka
ne kuitenkin ovat vähän kalarikkaampia
kuin alempana pitäjällä) laiminlöivät he tärkeimmän elinkeinonsa, 2) osa on
heittäytynyt
harjoittamaan
lintujen ja metsäeläinten pyyntiä, mutta se ei myöskään tahdo auttaa paljon vaan pellot
senkautta hoidetaan huonosti.
3) He ovat osoittaneet ahkeruutta kytöämiseen, mikä vähän paremmin maksaa heidän
vaivansa kuin kaksi ensinmainittua.
Myös ovat he entisaikoina jotenkin harjoittaneet pellavan, hampun ja humalan
viljelystä. Mitä peltoviljelykseen tulee, niin täytyi sen ennen
olla jotenkin voimatonta, sillä niinkuin heillä oli pienet n iityt, ei heillä myöskään voinut olla paljon karjaa, ja muiden
elinkeinojensa takia oli heillä vähän aikaa hankkia muita
aineita navettoihinsa
kartuttaakseen
lannotusta, jota ilman
hietamaa, jollainen se eniten kaikkialta oli, ei luvannut leipää taloon.
Että he myös polttivat vähän tervaa, siitä todistavat siellä
. täällä olevat tervahaudat.
Mutta sitten kuin he onnellisena
hetkenä näinä myöhempinä aikoina olivat jättäneet nuo tääll~~
vähemmän palkitsevat elinkeinot ja rupesivat etupäässä huolehtimaan, että saisivat peltonsa ja niittynsä hyvään kuntoon,
niin saavat he nyt vuosittain korjata kauniin sadon ruis ta,
pellavaa, nauriita, vähän ohraa ja muita peltotuotteita, jonka
takia suurin osa kappelin asukkaista nyt ovat jotenkin varakkaassa asemassa; monen tilat eli hyvässä kunnossa olevat pellot ja niityt ovat jo 2'-3 kertaa suuremmat kuin mitä ne ennen olivat. Emäseurakuntalaiset
ovat myös enemmän kuin,
ennen alkaneet huolehtia oikeasta maanviljelyksestä,
eivät
a) Ne doalalaji.t, m it
täämä
joku .anke rnas, särki, ahven, kuore,
lakka. Si täpai tsi on kappelissa eräs
näöltään hyvin m uris tu t taa vahven ta,
ä

etupäässä 'On, OIVat lahna, h.au'k i
ruu tan a, ki islci, m:ade, karppi, salaji kummallista
kalaa, mikä ulkom u t ta on .aiva.n eloton.
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kuitenkaan ole tulleet niin ahkeriksi, eivätkä myöskään voi
yleensä niin hyvin kuin kappelilaiset, vaikka maanlaatu heidän pelloillaan ja niityillään kaikkialla enimmäkseen on savea ja savimultaa, joka hyvin muokattuna
aina katsotaan
monta kertaa paremmin ia enemmän tuottavaksi kuin hiekkamaa, jota kappelin pellot etupäässä ovat. Pellavanvi ljelyksessä ovat kappelilaiset myös sangen ahkeria, joten he usein
voivat sitä kauniisti myydä. Pellavan kylvävät he osaksi
kaskeen, osaksi peltoon.
§8
Tämän pitäjän asukkaat kuten muutkin asujarriet täällä
maalla, ovat saaneet välistä tuntea niitä haittoja, joita kallis
aika, sairaudet, sota, vihollisen hyökkäykset, suuret kauttakulkumarssit, kyyditys ja verot y.m. tuovat tullessaan.
Mainittakoon muutamia.
Niinä sangen vaikeina 3 nälkävuotena,
jotka sattuivat v. 1695, 1696 ja 1697, toimeen tulivat tämän pitäjän asukkaat jotenkin 2 ensimäistä vuotta; sillä v. 1695
kuoli täällä ainoastaan 35 henki löä, v. 1696 poistui kuolleena
35 henkilöä, mutta viimeisenä eli 1697 oli yhä elämän ylläpito
niin monelle tullut vaikeaksi ja nälkä saanut niin suuren ylivallan, että se sinä vuonna kurjan kuoi'eman kautta po istempasi 350 henkilöä, nim. 191 mies- ja 159 naispuolta; seuraa•
vana vuonna 1698 ei täällä taas enää kuollut enempää kuin
35 ihmista, mikä kaikki kirkonkirjoista
selviää. Vuodet 1716,
1740 ja 1742 ovat myös olleet välistä tautisempia; sillä ensinmainittuna vuonna poistui täältä 68 henkilöä, keskimäisenä 90
ja viimeisenä 61. Kun näitä vuosia ei oteta lukuun, havaitaan, että syntyneitten luku melkein aina huomattavasti
on
korkeampi kuolleitten lukua ja eräinä vuosina on syntyneitten luku kaksi kertaa suurempi kuin kuolleiden, vieläpä jonkun kerran enemmän kuin kaksi kertaa; siten esim. syntyi
täällä 1731 60 ja kuoli ainoastaan 18, v. 1734 syntyi 41 ja
kuoli 19, v. 1751 syntyi 70 ja kuoli 34. V. 1707 oli niin suuri
katovuosi, että monen täytyi kerjaarnal la etsiä ravintonsa
muista pitäjistä ja useat myös sortuivat nälkään. V'. 1710 kun
hänen ylhäisyytensä kreivi Tieroth sotajoukkoineen kulki pi-
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tajån kautta, kuoli ensin Kököllä oma palvelija ruttoon; kuitenkaan ei tämä vaarallinen
vieras levinnyt täällä laajemmalle. Sitten kuin he täältä olivat tulleet Kultelan kylään samassa pitäjässä ja täällä levänneet, kuoli heistä eräs r atsast aja
mainittuun tarttuvaan
tautiin, johon tautiin sitten 7 henkilöä
menetti henkensä Vakkurin talossa ja 3 Laurin talossa. Rutto
ei onneksi levinnyt muualle - ~.
Ison vihan aikana v. 1716 tai 17 on täällä pitäjässä raivonnut vaarallinen eläinrutto, jonka kautta melkein kaikki sarvikarja sortui, paitsi muutamia vasikoita ja harvoja vanhempia eläimiä. Vaikeitten
kyytimatkojen
takia ovat samoin
melkein kaikki pitäjän hevoset hävinneet samana rauhattomana aikana, muutamia varsoja lukuunottamatta.
Tässä kauheassa tilassa piti asukkaiden
hankkia yksi postihevonen
manttaalia kohti, ja vaikka 8 taloa luettiin yhteen manttaaliin, ovat useimmat kumminkin mitä suurimmalla vaivalla
voineet koota niin paljon rahaa, kuin tuon kalliin juhdan lunastamiseen tarvittiin.
Kun lisäksi nämä hevoset olivat ajetut pilalle ja kuolleet, komennettiin jok ai nen mies, joka vain
oli jotenkin kykenevä, itse kantamaan viljan ja muut ruokatavarat Hämeenlinnan ja Turun välillä.
Maata viljellessaan
piti heidän myös itse vetää auraa samoinkuin myös heinänja viljankorjuussa itse toimittaa kantaminen, mikä näillä tienoin ei muuten ole tavallista.
Mainittuna murheellisena aikana oli lisäksi toisinaan niin
suuri puute suolasta, että sitä ainoastaan lusikottain myytiin.
Nämä vaikeat vaivat toivat seurassaan pakottavan
nälänhädän; sillä sitten kun he eivät yllämainituista
syistä ehtineet
tai voineet peltojaan tarpeellisesti hoitaa, täytyi heidän täysiarvoinen omaisuutensa, vaatteet ja muut taloustavarat
kalliin
leivän takia menettää.
Ja kun tämä kaikki meni, ei onnettomalla kansalla ollut elatuksekseen
muuta kuin ainoastaan
kuorta ja pettua.
Niin perin murheellisena aikana kirjoitettiin myöskin paras ja reippain mies joka manttaalista
väkivalloin sotaväkeen ja kuljetettiin Venäjälle sidottuna.
Tästä
miehistöstä kuolivat useimmat Pietarissa ja muut Siperiassa.
Sittenkuin Korkein ilahdutti koko maata mieleisellä rauhalla,
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ja Ruotsin alamaiset saivat lähteä takaisin maahansa, ei
enempää kuin 4 miestä mainitusta miehistöstä tänne pitäjään
palannut takaisin. - Viimeisen venäläisvaltauksen
aikana,
joka kesti syksystä 1742 syksyyn 1743, oli Somero jälleen surkuteltavassa tilassa. Sillä paitsi niitä vaivoja, joita vihollisten hyökkäys mukanaan toi, rankaisi Korkein tätä pitäjää samoin kuin koko maata vaikealla nälällä.
Edellisenä ja samaten viimemainittuna vuonna olivat kesät ..hyvin kylmiä ja
lyhyitä, josta johtui, että hallat monin paikoin turrnelivat
vuodentulon, ja ruista, joka ei ehtinyt tarpeeksi kypsyä kylvöaikaan, täytyi kuitenkin käyttää siemeneksi.
Tal la.inen 'ruis
nousi kyl la syksyllä vähän oraalle, mutta sillä ei ollut voimaa
kestää yli talven, jonka tähden keväällä murheella täytyi
nah då pellot aivan mustina ja maamiesten tulevan aivan surullisiksi.
Silloin ei ollut muuta keinoa kuin kuusenkaarna
onnettoman elämän ylläpidoksi.
Rahat ja omaisuus jätettiin
mielellään venäläisten käsiin rakkaista ruisjauh oista, joita silloin Helsingissä oli myytävänä.
30 taalaria kuparirahaa
annettiin silloin jauhoma.tosta, joka sisälsi ruotsalaisen laskun
mukaan 40 kappaa. Vuonna 1752 sortui täällä joukko karjaa,
lampaita, sikoja j~ hevosia karjaruttoon, mikä saman vuoden
kirkonkirjoissa pantiin merkille.
Ei tiedetä mistä mainittu
karjarutto johtui; se on varma, että paikottain kasvaa täällä
pitäjässä soisilla seuduilla järvien ja jokien rannoilla hyvin
myrkyllistä yrtt ia, Cicuta virosa, jota asukkaat
kutsuvat
osaksi jaloyrtiksi, osaksi jalojuureksi, isoyrtiksi tai myös katkoksi ja josta myös taalla karja toisinaan sortuu, kun ne nälän pakottamina
syövät niitä. Mutta kun sitä löytyy täällä
yhtä paljon toisena kuin toisenakin vuonna, niin ei syytä mai-,
nittuun karjan kuolemiseen voi panna tämän vahingollisen
kasvin vi aksi. Muuten on paljon eli neliäksen karjasta täytynyt joka kesä sairastua punatautiin, ja tapahtuu, että eläimiä myös sortuu siihen; oikeata syytä tähän ei ole voitu
saada selville. Karjalaidun on kuitenkin täällä pitäjässä melkein kaikkialla hyvä, ja raittiin sekä lähde- että järviveden
saanti on täällä hyvä. Täällä on kyliä, .joiden takamailla on
yli 60 kuohulähdettä.
Täällä Someron emäkirkossa säily te-

"
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tään myös hopeasta tehtyä ohrantähkää,
joka on h opeakorressa, vähän enemmän kuin puoli korttelia pitkä, josta Olli
kaksi kertomusta: muutamat sanovat, että sen ovat kirkkoon
ostaneet kaikki seurakunnan jäsenet ja tänne ripustettu muistoksi siitä, että Korkein vaikean nälänhädän jälkeen SiUl1CLSi
pitäj~iä runsaalla ohrasado.lla, jota silloin kaikkialla
oli kylvetty, koska osalla ei ollut paljon ruista kylvää syksyllä, tahi
myös, että.. rukiinoras turmeltui kokonaan talvella, joten heidän kevaal la täytYI uudestaan kylvää peltonsa oh ral le. Muutamat taas selittävät päinvastoin, et.ta tämä hopeainen ohrantähkä on ostettu kirkkoon vaikean vuoden muistoksi, jolloin
ohra tuli täyteen nokea, etteivät maamiehet saaneet mitään
pelloiltaan. kuitenkin pidetään edellinen mielipide todenrnukaisempana.
Tällä pitäjällä on ollut.se ilo ja se on nauttinut sitii kunniaa, josta sangen harvat pitäjät Suomessa voivat ylpeillä, se
on antanut majapaikan
kahdelle
Ruotsin suurelle kuninkaalle. Kaikki vanhukset täällä pitäjässä kertovat yhdenpitavästi, että kun muistossa kunnia-arvoinen
kuningas Kaarle
IX paluumatkallaan
Viipurista kulki tämän pitäjän lävitse.
oli hän yli yön Sepän (Seppas) tilalla Oinasjärven kartanossa. Mutta vuosilukua ja aikaa he eivät voi mainita.
V.
1752
oli taas tämän pitäjän asukkailla
kuvaamaton
riemu,
että H. M. kuningas Adolf Fredrik oli yli yön, joka oli heinäk. 9 ja 10 p:n välissä, Pitkäjärven
kartanossa tässä pitäjässä; sillä sittenkuin
H. K. M. korkean seurueensa kanssa
illalla matkusti Hämeenlinnasta,'
saapui hän auringon noustessa 9 p:nä Pajulan kylään, missä papisto ja useita säätyhenkilöitä ynnä paljon talonpoikia
oli H. K. M. kohtaamassa
kunniaportilla, joka sanottuun kylään oli pystytetty; josta H.
K. M. jatkoi matkaa Pitkäjärven kylään; täällä hankki H.K.
M. tietoja täällä maalla tavallisesta kyntötavasta
harjilla il-,
111anohjaksia ja kaksihaaraisosta
aurasta, jota taalla käytetään. Illalla, huvitteli H. K. M, metsästyksellä ja seuraavaria
päivänä, eli heinäk. 10 p:nä, senjälkeen kun kuninkaållinen
ylihovisaarnaaja
Lytkeinan oli pitänyt aamurukouksen.
matkusti H. K, M, pois klo 1()---->11 Turkuun.
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V. 1748 perusti tirehtööri Jacob Reinholt de Pont kuninkaallisella privilegiumilla Sillanpään kylän tiloille, jotka k-äsittivät kuusi taloa, Åvikin lasi tehtaan.
Se on ensimäinen
laatuaan n;aassamme.
Tehtaassa oli alkujaan vain 2 lasinpuh altajaa, molemmat
uskonnoltaan
katolilaisia.
Toinen,
näistä kuoli ennen pitkää ja toinen sai korkean ikänsä takia
eron. Heidän jälkeensä tuli toisia, 2 saksalaissyntyistä
ja ?
omanmaalaista.
He työskentelevät
kahdessa sulattamossa,
jotka yhteensä käsittävät 12 työhuonetta.
Mainituista mestareista puhaltaa 6 levy- ja iloknnalasia, 2 juoma- ja viinilaseja
sekä yksi pulloja (bautiller) ja apteekkilaseja.
Näistä lajeista
on "valkoinen lasi" eli kristalli, mistä juoma- ja viinilasit tehdään, parhaita ja kallisarvoisimpia.
Mutta ikkunalasi. jota
valmistetaan useita satoja laatikoita, tuottaa eniten. Valmis
lasi myydään yli koko valtakunnan
ja pieni osa kuljetetaan.
Venäjälle. Tehtaalla on väestöä n. IOO henkeä. Lasitehtaalle
ovat pitäjän talonpojat tilaisuudessa myömään puita, tuhkaa
ja muita "maalaistavaroita",
jotapaitsi he ansaitsevat rahaa.
ajosta ja päivätöistä.
Lasitehtaan osakkaina ovat mainittu tirehtööri de Pont
ja kauppias Jacob Bremer Turusta. Yhtymälle kuuluu d- rusthollia, 4 ralssi- ja 8 verotilaa, useita torppia ja uudistaloja,
Sitäpaitsi oli tiilitehclas ja saha, joka 1761 kumminkin muutettiin Kosken kappeliin.
Työväestölle, joka osaksi on ruotsalaista, osaksi suomalaista, palkkaavat tehtaan omistajat papin. V. 1761 valittiin
tähän toimeen Mag. Lars Leiman.

Tammelan kihlakunnan tuomiokirjat
kaksisataa vuotta sitten.
Julkaissut
] a 1m ari

F i n n e.

Seuraavat kolme pöytäkirjaa Tammelan kihlakunnan kärajilta vuonna 1724 löytyvät Suomen Valtionarkistossa
Sääksmäen tuomiokunnan kokoelmassa.
Puhtaaksikirjoitetut
kappaleet näitä tuomiokirjoja ovat palaneet Turun kaupungin pa ...
lossa ja ainoastaan käräjillä laaditut konseptit ovat säilyneet.
Alkuperäiset tuomiokirjat ovat laaditut ruotsinkielellä, mutta
on nyt suomennoksessa koetettu mahdollisimman
suuressa
määrässä noudattaa sen .ajan sanotutatapaa oikeudenkaytosså,
Tuomiokirjat antavat paljontietoja
oloista heti Isonvihan.
jälkeen. Erittäin valaisevia ovat selostukset taloista, jolloin
nähdään, 'miten suurta vahinkoa tuo historiamme synkin aika
on tuottanut maalle .
. Vuonna 1724 maaliskuun 16, 17 ja 18 päivänä pidettiin
varsinaiset kihlakunnan
talvikäräjät Tammelan ja Someron
Yhteisen kansan ja rahvaan kanssa Kydon Nimismiehentalossa, jolloin oli läsnä Kruununvoudin sijasta Komissaario
Erik Biström ja seuraavat vakinaisesti asuvat ja valantehneet
Lautamiehet
Henrik Martinpoika Haudankorvalta,
Jakob Niilonpoika
Ihamäestä, Yrjö J akobinpoika Pyölistä, Simon Simoninpoika
?
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Levältä, Henrik. Johaninpoika
Hykkilästä,
Matti Henrikinpoika Kiipulta, Tuomas Martinpoika Sukulasta, Henrik Bertilinpoika Haapaniemestä.
Kuninkaallisen
Majesteetin Ka.ikkeinarmo llisimmat Asetukset luettiin tässä tilaisuudessa alamaisimmasti
noudatettaviksi.
Kruunun nimismies Abraham Orel oli haastanut oikeuteen rakuunan Yrj6 Blomin Ihamäen kylästä Someron pitäjästä sekä Maria Sigfr idintyttaren Susikkaalta, joista rakuunan I7I9 olivat Venäläiset ottaneet Sot ilaaksi ja vielä oleskelee Venäjällä, pyytäen, että koska nämä olivat pitäneet' lihallista yhteyttä keskenään ja Maria Sigfr idiritytår oli tullut
raskaaksi sekä synnyttänyt viimeksi kuluneen marraskuun 3
päivänä lapsen, että heidät nyt tästä asiasta tuomittaisiin:
Mutta koska ei Yrjö Blom eikä Maria SigFr idintytar voineet
todistaa, edellinen, että hän oli na.imaton ja jalkimmainen,
elääkö hänen miehensä vielä vai onko kuollut, niin lykättiin
asia siksi, kunnes Tuomioistuin tästä voi selvän saada.
Koska Kopilan
Säterirustholli
Venajan vallan aikana
rakennusten, sisustuksen sekä tilusten ja irtaimen omaisuuden
suhteetioli hävitetty, niin pyysi Kapteeni, jalosukuinen Herra
Johan Anders j agerh or n, että Nimismies Abraham Ore11 ja
Lautamies Jakob Niilonpoika Ihamäestä, jotka paikan päiilb
rauhan tultua olivat rusthollin ja sen tiluksen tarkastaneet,
tästä antaisivat kertomuksensa, jolloin yllämainitut
yhdessä
Lautakunnan
ja läsnäolevan rahvaan kanssa todistivat, että.
sittenkuin tästä Rusthollista oli viety Turkuun I8 kappaletta
ikkunoita, olivat Venäläiset käyttäneet rakennuksia talleina
ja siten hävittäneet
rakennusten
kaiken sisustuksen, olivat
ottaneet kaiken karjan, polttaneet kaikki aidat, joten pellot
. olivat nurmittuneet ja niityt suureksi osaksi metsittyneet, joten, kun Herra Kapteeni
rauhan teon jälkeen otti tämän
Rusthollin haltuunsa, se oli kokonaan autiona, mistä tämä todistukseksi annetaan.
Kapteenin
Jalosukuisen
Herran Johan Anders J ager-.
hornin pyynnöstä kiellettiin nyt kaikkia naapureita Viuvalan
kylässä Someron pitajassa kuuden hopeamarkan sakon uhalla
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harjoittamasta mitään ilkivaltaa Herra Kapteenin pelloilla ja
niityillä, mitä pahaa tapaa he olivat noudattaneet Venäläisen
vallan aikana.
Viimein tyytyi Kapteeni Jalosukuinen Herra Johan Anders Jägerhorn Sisarensa Jalosukuisen Rouvan Hcbla Helene
]ägerhornin puolesta sopimukseen Kappalaisen Herra Ericus
Limneliuksen kanssa, että koska Kappalainen
sitoutuu ensi
syksyksi toimittamaan
tiineen
kahden
vuotiaan vasikan
Rouva Jägerhornille, vaikkakin hän jo vuonna 1713 oli takaisin jättänyt sekä Lehmän että vasikan, jotka hänellä oli
ollut ruokittavana
Neiti Mertha Gyllnerin puolesta, niin luopuu Herra Kapteeni Sisarensa puolesta kaikista vastaisista
vaatimuksista.
Sitten kun Kreivillisen herrasväen puolesta inspehtoori
Hyvinuskottu
Georg Sveidel oli syytt.inyt herrasväen lampuotia Martti J akobinpoikaa
Kartanonkylästä,
joka laiskuutensa ja huolimattomuutensa
kautta oli kaikin tavoinpäästanyt tämän talon rappioitumaan,
ja sen lisäksi oli rikkonut
oven sekä kaksi mallaslaudetta,
mitkä hän sitten oli polttanut sekä kaiken lisäksi kaksi rakennusta, ladon ja aitan Venäjän vallan aikana myynyt ja vieläpä oli jä~inyt runsaasti'
Vuokravelkaa, pyysi hän, että tämä lampuoti si itii nyt laillisesti irtisanottaisiin.
ellei hän voi hankkia hyv.iksyt tav ia
takuumiehiä
puolestaan;
p idattacn myöskin vastaisuudessa
itselleen oikeuden uloshakea rakennukset niistä taloista, jotka
ne olivat itselleen ostaneet, koska tämä Martti Jakobinpoika
ei mitään omista. Ja kun sekä nimismies Orell että Lau takunta todistivat tämän Martti J akobinpojan laiskaksi ja kelvottomaksi Mieheksi, jonka puolesta ei kukaan tahdo mennä
takuuseen, niin sanottiin hän nyt tässä tilaisu udessa irti talosta ja Inspehtoorille annettiin vapaus hankkia taloon kunnollinen asukas, mikä kaikki asiakirjoihin merkittiin.
Myöskin Inspehtoorin
Hyvinuskottu
Georg Svciclelin
pyynnöstä huuclatettiin kolmannen kerran Sigfrid J akobinpojan talo Jaakkola Kiipun kylässä karttuneen verorästin
vuoksi, joka nousee 484 talariin 10 äyriin hopearahaa.
Puolet Taipian perintö Rusthollista huudatettiin
nyt toi-
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sen kerran Herra Kapteeni Christian Sahlon pyynnöstä sen
Välikirjan perustuksella, minkä hän oli tehnyt Anna Yrjontyttären kanssa.
Herra Johan Woivalenius vaati Hovioikeuclenpapin Johan
Watzin puolesta Johan Sakariaanpojalta
Kinnulan (Kimalan?) kylästä Rakolan talosta 33 talarin ja 30 äyrin pääomaa,
minkä hän oli lainannut tämän Anoppi-vainajalle
Maria Eskontyttärelle heinäkuun II päivänä 17IO, josta Kuninkaallisen Hovioikeuden tuomio on annettu, esittäen nyt Laskunsa
3 päivältä huhtikuuta
I723 yhdessä korkoineen ja kuluineen
siihen asti pääoman kanssa k ar ttu neen määrän 77 talar ia 13
ja 61I5 äyriä kuparirahaa.
Mutta Johan Sakariaanpoika
kieltäytyy täta velkaa maksamasta, koska hän siihen aikaan ei
taloa omistanut, vaan arvelee, että hänen velipuolensa Simon
Bertilinpoika, joka taloa on hallinnut ja kaiken omaisuuden
'hallussaan pitänyt ja hävittänyt, saisi vastata tästä velasta.
Simon Bertilinpoika Hal ikkalan kylasta Marttilan pitäjästä,
joka nyt oli haastettu oikeuteen, tunnusti kyllä, että tämä
velka oli tehty sinä aikana, jona hän oli vaimovairiajansa
kanssa naimisissa, ja oli tämä sillä lunastanut Kuninkaalliselta Hovioikeudelta tuomion, mikä koski hänen etuoikeuttaan Rakkolan taloon 9 päivältä heinäkuuta J7IO, Mutta hän
sitten omilla varoillaan yhdessä vaimonsa kanssa oli lunastanut tämän talon perintötilaksi
jälleen, valittaen, että vastoin Kuninkaallisen Hovioikeuden tuomi ota Holhcojat ja perilliset hänen vaimonsa kuoleman jälkeen ajoivat hänet talosta, vakuuttaen, ettei hän mitään sieltä ottanut mukaansa,
arvellen, että perilliset, jotka olivat saaneet kaiken omaisuuden huostaansa, määrättäisiin
myös velka suorittamaan,
luvaten tämän kaiken valalla vahvistaa,samoin
väittäen, ettei
hän ottanut mukaansa mitään talon tavaroista muuttaessaan
sieltä pois. Tämän jälkeen tekivät Johan Sakariaanpoika
ja:
Simon Bertilinpoika
Oikeuden kehoituksesta
seuraavan sovinnon, että koska nyt Simon vapaaehtoisesti suostuu kädenlyönnillä sen vahvistaen maksamaan Johan Watzille 20 talaria kuparirahaa vaikka hän ei olekaan mitään omaisuutta
hyväkseen nauttinut; niin lupaa myös Johan maksaa Watzi lle
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kerta kaikkiaan neljalcymmentå viisi talar ia kuparirah aa, mihin Valtuutettu
myöskin viimein suostui.
Minkä sopimuksen Oikeus Kuninkaallisen
Majesteetin Oikeudenkäyntijärjestyksen mukaan 4 päivältä heinäkuuta I695 tuomitsi pysyvaiseksi.
Seppä Johan Bertilinpoika
Kankaisista
haki myös nyt
Elias Matinpojalta Vieremästä kuolleen setänsä seppä Johan
Henrikinpoika Utterin jälkeenjäänyttä
omaisuutta, Mutta koska Inspehtoori Hyvinuskottu Georg- Sveidel nyt niinkuin ennenkin pidätti herrasväkensä puolesta oikeuden, ettei tässä
mitään päätettäisi, ennenkuin hän oli Ruotsista saanut rästiluettelon, tietääkseen, oliko hänen herrasväelleen jäänyt mitään velkaa, koska yllämainittu seppä oli asunut Mattilan talossa Vieremän kylässä, vai ei, sen lisäksi oli tämä saanut
haltuunsa
joukon herrasväen sepänkaluista, vaikka hän ei
tiennyt, mitä niihin oli kuulunut, luvaten heti tästä tiedon
saatuaan siitä ilmoittaa Johan Bcrt ilinpoja.lle; Tämän vuoksi
ja ottaen tämän kaiken varteen, katsoo Oikeus kohtuulliseksi
lykätä tämän asian ratkaisun siihen asti, kunnes Inspehtoori
Sveidel saa tiedon, onko Johan Utter vainaja jäänyt mitään
taloon velkaa vai ei.
Sekä Luutnantti
Jalosukuinen Christoffer Armfelt että
nimismies Abraham Orell pyysivät, että koska Reko Erikinpoika Someron pitäjästä Pitkäjärven kylästä oli luovuttanut
Vähäkartanon talon jalosukuiselle Herra Paroonille ja Maaherralle, hänet karkotettaisiin
talostaan, mistä asiasta viimeksi kuluneen helmikuun I päivänä oli päätetty, että kruununvouti Hellsing siitä ottaisi selkoa, ja tahtoi oikeus nyt
Reko Erikinpojan läsnäollessa kuulustella valan nojalla Siltavouti Lars Sikst uksenpoik aa, oliko Reko Erikinpoika pakoitettu luopumaan talostaan, sekä lautamiestä Juho j akobinpoikaa Pvölistä, koska nämä olivat läsnä silloin, kun Reko
vapaaehtoisesti ja ilman mitään pakkoa elokuun II päivänä
1723 laaditun kauppakirjan mukaan luovutti talon Luutnantti
Armfeltille, koska hän ei enää pystynyt tätä taloa hoitamaan.
Tämän jälkeen astui oikeuden eteen Lauri Sikstuksenpoika ja
jääväämättä valallaan kertoi, että sittenkun katselrnuskirjo it-
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taja Lecnhard Sparff ja Nimismies
.olivat tulleet Konnin taloon Reko Erikinpojan talosta pidettyään siellä talon,
katselmuksen oli katselmuskirjoittaja
kertonut hänelle, että
Reko vapaaehtoisesti jättää talonsa varattomuuden vuoksi, ja:
kun sitten Reko sinne noudettiin, oli hän kuullut tämän kiito
tävän Jumalaa, kun pääsee talostaan, koska hänellä ei ole mitään siemenviljaa eikä pysty enää sitä hoitamaan, iloiten siitä,
että Luutnantti Armfelt ottaa talon vastaan, ja voi hän vaIallaan vakuuttaa, ettei hän siinä huomannut mitään pakkoa,
tämän jälkeen muutti Reko Eerikinpoika perheineen Turun
lääniin Marttilan pitäjään ja on myös Reko hänelle joku aika
sen jälkeen kertonut, ettei hän enää tahdo ottaa vastaan taloaan Pitkäjärven kylässä, vaikka Luutnantti Armfelt sen hanelle hiovuttaisi kaikkine kylvöineen, enempää ei hän tiennyt. Lautamies Yrjö J akobinpoika kertoi vannotun lautamiesvalansa nojalla, että Reko oli hänelle kertonut Nimismiehen läsnäollessa, että hän tahtoo jättää talonsa, koska hänellä ei ole siemenviljaa ja mieluummin on toisen luona vuokraajana.
Nimismies Orell oli kehoittanut
Rekoa tarkkaan
harkitsemaan,
minne hän menee' vaimoineen ja lapsineen,
mutta oli Reko vastannut, että hän mieluummin on vuokraajana toisen luona tai ottaa haltuunsa toisen autiotilan kuin
jää sinne. Luutnantti Armfelt oli myös sanonut RekoIle, ettei
hän tahdo pakoittaa tätä lähtemään, jos tämä vain tahtoo
jäädä sinne ja maksaa Veronsa, mutta Reko oli siitä jyrkästi
kieltäytynyt, koska hän ei mahda eikä voi sitä hoitaa, eikä
hän tässä tilaisuudessa ollut kuullut mistään pakosta, vaan
että Rekoa pikemmin oli kehoitettu jäämään paikalleen, mistä
tämä kaikki annettakoon todistukseksi.
Vänrikki Herra Adam Limatius, joka siirron kautta on
muutettu vänrikin virkataloon
Kydon kylässä, valitti, että.
virkatalon vuokraaja Jakob Henrikinpoika, joka, vaikka olikin saanut kolmen vuoden verovapauden ja vuonna I725 rupeaisi suorittamaan veroa, ei ollut talossa käyttänyt vahaakään työtä rakennusten tai peltojen parantamiseen, minkä
vuoksi hän oli pakoitettu
pyytämään'
Kenraaliluutnantilta
Jalosukuiselta
Herralta Carl Armfeltilta, että hän itse saisi
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yllamaini ttua taloa viljellä, mihin hän kuluneen maaliskuun
5 päivänä on saanut yllämainitun herran suostumuksen, etenkin, koska tämä vuokraaja ei ole hankkinut
mitään takaajaa eikä mitään takaajaa saisikaan, ja pyysi, että Nimismies
Ore11, joka on hänen lähin naapurinsa, kertoisi, mitä talossa
on tehty vapausvuosien aikana.
Nimismies Orell kertoi, että
mitä huoneisiin tulee, niin ei hän näinä vaikeina aikoina ole
niitä yhtään korjannut, pelloilla on hän kyllä hiukan työskennellyt,
mutta
katovuoden tähden ei ole voinut kylvää.
Jakob Henrikinpoika valittisrnyos näitä vaikeita aikoja, jotka
olivat estäneet sekä häntä että monia muita työstä, ja että
Venäläiset ryöstivät hänet aivan putipuh taaksi, näyttäen Vääpeli Sröbollin kuitin helmikuun 22 päivältä 1723, Jolla hän
todisti 1722 vuoden Veroa maksaneensa
tälle 20 kappaa viljaa ja 5 talaria 26: I6 hopearahassa,
sanoen, ettei hän enernpää voinut saada rauhan solmiamisen jälkeen aikaan, mikä
kaikki merkittiin.
Koska ne 7 naapuria, mitkä kuuluivat Kaukolan kylässä
siihen manttaali in, minkä puole ta Matti Henrikinpojan poika
Portaan
kylästä
otettiin Sotilaaksi Venäjän vallan aikana,
nyt sitoutuivat
jokainen maksamaan
Matti Henrikinpojalle
yhdeksän
talar ia kuparirahaa,
niin tuomittiin heidät tämä
nyt suorittamaan Kuninkaallisen
Majestett in Öikeudcnkaynt ijärjestyksen mukaan 4- päivältä heinäkuuta 1695.
Tuomas Simonpoika Talpiasta tuomittiin
oman tunnustuksensa
perustuksel1a
maksamaan
Johan Andersinpojalle
Haudankorv al ta neljä talaria 24 äyriä hopearahaa Oikeudenkäyntikuluja.
Matti Henrikinpoika,
Yrjö Matinpoika.
Anders Matinpoika, Matti Sigfridinpoika, Anders Martinpoika, Lauri Aleksanterinpoika Kultelan kylässä, Mikko Simoninpoika,
Johan
Johaninpoika,
Yrjö j akobinpoika
ja Simon Henrikinpoika
Pajulan kylästä, Gabriel Andersinpoika,
Karl Henrikinpoika
ja Lauri Knutinpoika Joensuun kylästä tuomittiin nyt Oikeuden edessä tekemänsä sopimuksen mukaan kukin maksamaan
, Matti Henrikinpojalle
Kultelan kylästä hånelta otettujen trossihevosten hinnan yksitoista talaria kuparirahaa
Kauppakaaren 8 luvun mukaan.
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Koska Siltavouti Lauri Sikstuksenpoika
Ratsumestarin
Jalosukuisen Herran Johan Ramsen vaatimuksesta
käsi raamatulla vannoi valan ja kertoi samalla tavalla kuin on aikaisemmin tehnyt Herra Ratsumestarille
antamassaan
kirjalli-'
sessa todistuksessa Luutnantti
Beckborg vainajan omaisuudesta, minne se oli joutunut, ja on myös jättänyt takaisin sen,
mikä vielä on tallella Herra Ratsumestari
Ramselle ja tilitykseen myös on merkitty; niin väitti hän nyt lujasti, että
kun Luutnantti Beckborg vainaja sai hänet ottamaan vastaan
hänen omaisuutensa sillä ehdolla. säilytettäväksi, että jos hän
palaisi takaisin, niin oli hänelle annettava takaisin kaikki,
mitä oli voitu säilyttää, muussa tapauksessa hän saisi kaiken
pitää omanaan, koska hänellä ei mitään perillisiä olle, mutta
hänen yhtäkaikki täytyi kaikesta omaisuudesta luopua, minkä
hän otti valalle en, niin katsoi Oikeus kohtuulliseksi hänen
kolme kertaa näille karajille tekemänsä matkan vuoksi ja
sen huolellisuuden vuoksi, millä hän oli säilyttänyt nyt takaisin jättämänsä tavarat, ainakin tuomita hänelle 2 talaria hopearahassa, varsinkin koska hän heti oli valmis jättämään
ilman mitään korvausta sen, mikä sitten myöhemmin kuitenkin otettiin vastaan.
Katsoen tähän kaikkeen katsoi Oikeus
kohtuulliseksi tuomita Siltavouti Lauri Sikstuksenpojalle
6
markkaa hopearahassa, mitkä Herra Ratsumestari on suorittava Luutnantti Beckborg vainajan omaisuudesta, mikä nyt
on hänen huostassaan.
Koska vanha sotapalveluksesta
Hyljatty Sotilas ja nykyään itsellinen Erik Henrikinpoika Saarten kylästä on kutsunut luokseen Lukkarin Matti Sigfridinpoi ka Helinin, jotta
tämä ja Lautamies Matti Henrikinpoika
Kiipun kylästä ja
Yrjö Bertilinpoika Saarista merkitsisivät kaiken hänen pienen omaisuutensa, koska hän aikoi mennä uusiin naimisiin.
Niin näytti yllämainittu Lautamies Kiipu seuraavan t il ityksen, joka sanasta sanaan kuuluu näin: Vuonna 1723 Kesäkuun
12 päivänä
kutsui vanha sotapalveluksesta
eron saanut eli
itsellinen Saarten kylässä Erik Henrikinpoika, millä on elossa
pieni 3 vuoden vanha poika, katsomaan ja merkitsemaan hänen 'vähäisen omaisuutensa, koska hän aikoi mennä uusiin
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naImISIIn leskivaimon Lisbeta ]oonaantyttären
kanssa Vaulammin kylästä. Omaisuus: Karjaa, 1 lehmä
9 talaria, kaksi
hiehoa yhteensä 9 talaria, lammas ja karitsa 1 talari 28 äyriä,
Vaatteita 1 sarsihame 2 talaria 16 äyriä, sarkaroijy 1 talari
16 äyriä, Rautaisia
työkaluja 1 kirves 24 äyriä, 1 viikate 16:
äyriä, 1 sirppi 8 äyriä, yhteensä 25 talaria 12 äyriä kuparirahassa, sekä ilmoitti samana, että tämä sotilas, joka sairauden:
tähden ei voinut paikalle saapua, on valmis valallaan vakuuttamaan, ettei hänellä enempää ole, mistä tämä todistukseksi
annetaan.
Klemet Yrjonpojan Minkiöltä pyynnöstä määrätään Lautamiehet Simon Simoninpoika Levältä ja Matti Henrikinpoika Kiipulta ensi kesänä hänen pelloillaan tangoi ttamaan
äyrin ja aurtuan mukaan.
Rusthollari Mikko Matinpoika Tasso Koko lta vaati Rusthol'larihta Tuomas Henr'ik inpojal ta Torro lta silloisen Herra;
Paroonin ja Maaherran rnutta nyt Valtakunnanneuvoksen
korkeasti jalosukuisen Herra Kreivi Johan Creutzin antaman
päätöksen mukaan 8 päivältä kesäkuuta 1708, mikä kuuluu
nam. Koska yllämainittu Erik Sigfridinpoika siirrettiin numeroon 101 Torron kylässä asianomaisen pyynnöstä on hänen
siis saatava tältä korvauksensa, sen mukaan kuin he keskenään sopivat. Helsingissä aika kuin yllä. tämän vuoksi onkin Tuomas Henrikinpoika
sopinut hänen kanssaan Oikeuden edessä luvaten maksaa 120 talaria kuparirahassa. mitä ei
Tuomas voinut kieltääkään, ja myös tästä summasta jo maksanut 45 talaria ja muutamia ayrejå kuparirahaa. arvellen tä-!
män kautta riittävästi todistaneensa, että hänellä on oikeus
saada Jäännöskin sekä korko rahoistaan ja vaivanpalkkansa.
Mutta kun Tuomas nyt teki sen väitteen,että
paitsi sitä on
Luutnantti Jalosukuinen Jakob Anders Ögnelod antanut tedistuksen Kutilassa 24 p. Lokakuuta 1723, mikä kuuluu näin.
Minulle kertoo rusthollari Matti Tuomaanpoika Torron kylästä Tammelan pitäjässä N:o IOI Sääksmäen komppaniasta,
että Rusthollari Tasso Kokon kylässä Urjalan pitäjässä N:o
29 väittää, että tämän ratsumies olisi siirretty edelliseen numeroon pyytäen minulta allekirj'oittaneelta,
joka yl1ämaini~
å
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tussa komppaniassa olen ollut luu.tnanttina todistusta, miten
asian laita on, Siksi tahdon minä tässä kertoa, että Erik Sigfridinpoika, jota asia koskee, on siitä asti, kun hän N:o 89
puolesta tuli sotaväkeen ollut Kuurinmaalla
aina vuoteen
1708 jolloin hän muun siellä alleen miehistön
kanssa vasta
tuli Rykmenttiin, ja oli hän uudessa numerossaan syksyyn
asti, jolloin hänet kelvottomuuclen .tah.den hyljättiin ja tehtiin
trossipojaksi, niin ettei hän koskaan ole ollut siirretty numeroon IOl, mistä Tasso sen tiedon olisi saanut, ei voi tietää,
vaan näyttää hän väittävän sellaista, joka ei ole perusteltua,
sitä eivät taida ainoastaan me vielä elossa olevat Herr atUpseerit ja ratsumiehet
todistaa, vaan minäkin annan tämän
Rusthollari
Tassolle N:o IOI todistukseksi,
minkä nimelläni ja a.llekirjoituksellani
vahvistan.
Niin ovat myöskin
Ratsumies Anders J akobinpoika
Kämpi ja Mikko Simoninpoika Torro valan vannottuaan
Marraskuun 2 päivänä 1723
kertoneet, että N:o ror:n puolesta ratsasti Ratsumies aina siihen asti, kunnes he ratsastivat Puolasta Liettuaan, mutta sillain vanhuutensa vuoksi hyljatti in, eikä koskaan N:o 89 siirretty N:oon 101, vaan ratsasti hän aina oman numeronsa
puolesta siihen asti, kunnes hänet pantiin trossipojaksi, koska
hän ei ollut siksi roteva, että olisi voinut sellaisen matkan
kestää, kuoli sitten Kasaikkain maassa ennenkuin he joutuivat Puhtavan luona vangiksi, ja tietävät narna vielä sen lisäksi kertoa, että sen jälkeen kun miehistö väheni siitä telt takunnasta, missä N:o IOI oli heidän kanssaan ollut, siirrettiin
viimein N:o 89 sinne. Mikko Tasso selitti tähän, että tässä
asiassa eivät Luutnantti: Ögnelodh eivätkä Ratsumiehet voi
antaa mitään tietoa, koska ne, jotka olivat Kuninkaan arrrieijan kanssa, eivät tiedä, mitä Helsingissä tapahtui, sillä Luutnantti j ag erhorn, jolla oli mukanaan Sotilasluettelot ja oli 01.
lut Rekryvtteja noutamassa
ei enää päässyt yhtymään Kuninkaan armeijaan, vaan täytyi hänen jäädä Riikaan, missä
hän kaatuikin.
Kaiken sen vuoksi, mitä molemmin puolin
näin on esitetty, katsoo Oikeus tarpeelliseksi kääntyä korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin ja Maaherran puoleen noyr immin tiedustellen,
eikö niistä luetteloista,
mitkä olivat
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Luutnantti Jägerhorn vainajalla. joka oli ollut Rekryyttejå
noutamassa, voitaisi nähdä, että koska Torron Rustholli N:o
IOI oli ilman Ratsumiestä ja Varustusta olisi Tasson Rusthallista N:o 89, jolla oli kaksi Ratsumiestä siirretty toinen
Nioon IOI, mihin myös silloisen Herra Paroonin ja Maaherran paatos perustuu, jotta kihlakunnan oikeus sitä lujemmin
voisi perustaa päätöksensä näiden riitapuolien välillä.
Yrjö johariinpoja.lle j anhijoelta (j anjåki) tuomittiin Erik,
Sigfridinpoi ka samasta kylästä maksamaan jälellä olevaa Härän vuokraa neljä talaria kuparirahassa sekä 24 Äyriä kuluja.
Inspeh toori Hyvin uskottu Georg Sveidel sekä kaikki J 0kioisten läänissä olevat asukkaat
valittivat,
että yleinen
maantie, joka kulkee melkein. koko Tammelan halki ja kutsutaan Sorvastoksi, varsinkin Venäjän vallan aikana joutui
niin huonoon kuntoon, ettei sillä enää kukaan ihminen ilman
suurinta hengenvaaraa voi kulkea, ja vaikka Jokioisten läänilLe, pai tsi tätä Sorvaston tietä, on jaettu paljon tieosuu tta;
niin Tarjoutuvat
he kuitenkin parhaansa mukaan korjaamaan tämän tien, jos myös se osa Tammelan pitäjää, mikä
myös joka tapauksessa
ja ehdottomasti
Turunmatkoillaan
käyttää tätä tieosuutta hänen Armonsa Herra Paroonin ja,
Maaherran käskystä määrätään ottamaan siihen osaa, jotta
tämä tie tässä läänissä vihdoinkin korjattaisiin
ja se osa,
mikä kuuluu Turun lääniin, pantaisiin kuntoon, minkä asian
Oikeus korkeasukuisen Herra Paroonin ja Maaherran harkittavaksi nöyrimmästi alistaa sitä suuremmalla varmuudella,
kun varsin hyvin tiedetään annetun määräys hävitettyjen teiden kunnossapidosta, vaikkakaan tämä monin paikoin vastahakoisissa ei ole suurtakaan saanut aikaan.
Pyysi Kappalainen Herra Ericus Lirnnelius, että koska
hän aikoo mennä uusiin naimisiin, että allekirjoittanut
yhdessä jonkun Lautamiehen kanssa tulisi hänen luok een pitämään perinnön jakoa hänen Vaimovainajansa jälkeen hänen
ja hänen pienen poikansa välillä, Mutta koska nyt sellaiseen
toimitukseen käräjätermiinien välillä ei 'Ollut aikaa eikä ti la isuutta, niin jätti Herra Limnel ius oikeuteen tilityksen kaikesta omaisuudestaan, joka nousee ainoastaan 309 ta.lari in ku-
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parirahaa, luvaten sen valallaan vahvistaa, mutta jotta hänen
pojallaan ei vastaisuudessa olisi mitään syytä tässä asiassa
valittaa, niin lupasi Herra Limnelius Isän hellästä rakkaudesta tälle pienelle pojalleen, joka nyt on kuudennella v uodellaan, kaksi sataa talaria kuparirahaa
Äidinperintöä, ja
koska kaikesta tästä Oikeus ei voi mitään muuta havaita kuin
että Herra Limneliuksen poika täten on laillisesti saanut perintönsä, niin tuomitaan ja annetaan tämä asianomaisille Iailliseksi todistukseksi noudatettavaksi.
Talollinen Henrik Pietarinpoika
näytti Kruununvoudin
Hyvinuskotun Carl Helleniuksen hänelle 23 Kesäkuuta 1722antaman kiinnityskirjan
Uutisasutustorppaan
Kojon kylässä
Jokioisten läänissä, joka Jakob Klaunpoika vainajan reduktiokornissionikirjeen mukaan 29 päivältä Toukokuuta r706 on
tunnustettu Kruunun omaksi ja on Maakirjassa merkitty suorittavan I7 talaria 4 äyriä vakinaista veroa; pyytäen että
koska sen edellinen asukas Sigfrid Yrjoripoika sen jätti autioksi I7I5 ja sen autiotilasta nytkin voidaan laillisesti tutkimus suorittaa, hänelle sen kuntoonsaattamiseksi
annettaisiin
tarpeellinen määrä vapausvuosia; minkä vuoksi se myöskin
on tutkittu, todistaen Nimismies Abraham Orell ja Lautamies
Henrik Martinpoika Haudankorvasta. jotka viimeksi kuluneen
lokakuun r8 päivänä siellä ovat katselmuksen pitäneet, ett.i
siellä on rakennuksia rutivanha Tupa, jonka seinät katto ja
lattia ovatlahonneet,
mikä on revittävä ja korjattava, Käyttökuntoinen Pirtti, yksi Leivintupa, jonka Katto ainoastaan
kaipaa korjausta, kunnollinen
navetta, yksi pieni olkilato,
vanha mutta vielä jonkun aikaa käytettävä Aitta, Katoton
Akanavaja, vanha Riihi sekä luha ja lato, jonka Katto kaipaa korjaamista; pellosta vain kolmasosa kynnetty ylös, muu
ruohottunut, ilman aitoja ja ojia. Karja.laidun kuiva ja ahdas. Niityt kelvollisia mutta kaukana, siellä myös IO latoa;
metsää Hirsiksi ja Polttopuiksi, mutta ei muuhun Kelvollista,
Vähäinen ja kaukainen kalavesi. Mylly, joka on yhteinen;
nyt aivan lahonnut.
Ei mitään Humalatarhaa;Mihin
kaikkeen katsoen harkitsi Lautakunta
tämän Uuden asukkaan
tarvitsevan vähintäin kahdeksan vapausvuotta, jotta hän tå-
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män heikon tilan voi hyvin ja täydellisesti
saada kuntoon,
ja koska hän Kruunun vakuudeksi
toi jokseenkin varakkaat
takuumiehet
nimittäin
Lautamiehen
Henrik
J oh ariinpojan
Hykkilästä ja Jahtivoudin
Sak arias Buchtin Kalliosta,
niin
tämä, sen ohella, että se hänelle annetaan
lailliseksi todistukseksi, vapausvuosien
suhteen
nöyrimmästi
alistetaan
Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin
ja Maaherran
ratkaistavak6i.
Samalla Tavalla
näytti talollinen
Mikko Jakobinpoika
Kruununvoudin
Hyvinuskotun
Carl Helleniuksen
Helmikuun
21 päivänä
1722 hänelle
antaman
ki innekirjan
Uutisasustus
Torppaan Kojori kylässä J okioisten lä~inissä, joka Reduktiokomissiouin kirjeen mukaan Toukokuun
29 päivältä
1706 oli,
joutunut Kruunun
omaisuudeksi,
ja jonka Jakob Johaninpoika, joka sitä viimeksi oli asunut, oli 1717 jättänyt autioksi;
pyytäen ettå sen autiotilasta
ja ehdoista laillisesti tutkittaisiin, ja sitten hänelle sen kuntoonsaattamiseksi
tarpeelliset
vapausvuodet
annettaisiin,
kun tåtä oli tutkittu
Todisti Nimismies Abraham
Orell, joka yhdessä Lautamiehen
Henrik
Martinpojan kanssa Haudankorvalta
oli siellä viimeksi kuluneen Lokakuun
18 päivänä pitänyt
tarkastuksen,
että tällä
tilalla on rakennuksia
pieni Tupa ilman välikattoa
ja Savupiippua, -kelpaamaton
Leivintupa,
jota ei enaa voida korjata,
vanha mutta vielä muutamia Vuosia käyttökelpoinen
pirtti,
Kellarihuone ja sen päällä luhti, joka on Uudestaan katettava,
käyttökelpoinen
navetta, käyttökelpoinen
Kattoluhti,
vanha
ja käyttökelvoton
larnmaskarsina,
jokseenkin
käyttökuntoinen olkilato, Samanlaatuinen
vanha Talli, vanha Puoti, jonka
seinät ovat kelvolliset
mutta kaipaa Katto korjaamista,
pieni
Akanahuone.
Riihi sekä luha ja lato aivan ilman Kattoa;
pelto hallan panema ja siitä kolmas osa Viljelyksesså, mädäntyneet Aidat ja umpeenkasvaneet
ojat. La idunmaa kuiva ja
ahdas, niityt heikkokasvuisia
mutta riittävät
kot itarp eiksi,
siellä II kelvotonta
latoa.
Mets~i~i Hirsiksi ja Polttopuiksi
mutta ei muuhun ke lv oll ist a, pienet ja kaukaiset
kalavedet,
mylly, joka on yhteinen, aivan Iahcnnut, mitään humalatarhaa ei ole, Mihin kaikkeen
katsoen Lautakunta
arvosteli,
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että tämä Uusi Asukas tarvitsee välttämättä
kuusi vapausvuotta, ennenkuin tämä heikko tila voidaan jälleen saada hyvaan ja täydelliseen viljelykseen; minkä vuoksi ja koska hän
asetti Takaajiksi rusthollarit
Mikko Matinpojan Kokolta ja
Sakar ias Buch tin Kalliosta, jotka todistett iin olevan kohtuullisissa varoissa, niin annetaan tämä hänelle lai lliseksi Todistukseksi ja vapausvuosien
suhteen alistetaan
nöyrimmästi
Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin ja Maaherran r atkaistavaksi.
Naytt i Talollinen Andsers ]ohaninpoika
Vilukselan kylasta Someron pitäjästä Uudenmaan J a.lkavacn Rykmentinkirjurin Hyvinuskotun Anders Eckerstedti n hänelle viimeksi kuluneen Helmikuun 20 p.iivåna antaman kirjallisen luvan Pyybä vapausvuosia Pataljoonan
Renko nimiseen Papin Virkataloon samassa kylässä, minkä hän äskettäin oli ottanut viI ..•
je lykseen ja joka Maakirjan mukaan on veroitettu 12 hopeata.lar illa, ja joka vihollisen vallan aikana, kun hänen isånsa
ei enää voinut sitä kunnossa pitää, on joutunut rappiolle ja
autioksi; Pyytäen, että kun tämän Virkatalon ehdot ja autiotila jo virallisesti
on tutkittu, saada sen kuntoonsaattamiseksi laillisen tarkastuksen jälkeen tarpeelliset vapausvuodet.
Kun tätä tutkittiin, niin todisti Nimismies Abram Orell. joka
Vänrikin Jalosukuisen
Mauritz v. Gertenin läsnäollessa vh-.
dessä lautamiesten Jakob Niilonpojan Ihamäestä ja Yrjö Jakobinpojan kanssa Pyolista oli t ilaa tarkastanut,
että siellä
on rakennuksia
vanha kelpaamaton
tupa, toinen samanlainen aivan mädäntynyt,
pieni käyttökelpoinen
pirtti minkä
asukas viime vuonna on .korjannut,
vanha ja käyttökelvoton
Talli, kolme navettaa, joiden seinät ovat kelvollisia, mutta
tarvitsevat uudet katot, kaksi vanhaa rehulatoa, vanha, käyttökelpoinen Aitta, jonka Katto kaipaa korjaamista, toinen sa·
manlainen aivan lahonnut, kaksi käyttökelvotonta
reh ulatoa,
vanha Riihi, jonka seinät ovat kelvollisia, mutta ilman kattoa, toinen samanlainen
aivan käyttökelvoton,
mutta yksi
hyvä tupa on Venäjä isenä aikana viety Turkuun kaikkine kalustuksineen.
Pellot ha.llanpanern ia ja ainoastaan
puolet
niistä uudelleen kynnetyt, ojat kasvaneet umpeen ja aidat la-
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honneet. Niityt ilman aitoja, niillä 5 vanhaa latoa. Metsää
ainoastaan Polttopuiksi
ja Aidaksiksi, mutta ei mihinkään
muuhun kelvollista.
Pieni humalatarha,
ei mi tåan Myllyä
eikä Myllynpaikkaa
ei myöskään mitään kalavettä.
Tähän
kaikkeen katsoen Arvosteli Oikeus yhdessä Tarkastusmiesten
kanssa Tarkan Harkinnan jälkeen, että tämä Virkatalo tarvitsee vähintäin Viisi vapausvuotta, ennenkuin rappioitunut talo,
voidaan saada viljelykseen
ja kelvollisiin
rakennuksiin,
minkä vuoksi ja koska tämä asukas asetti Takuumiehikseen
Yrjö Matinpojan Kultelasta ja Siltavoudin Lauri Sikstuksenpojan Pitkäjärveltä, joiden sanottiin olevan Kohtuullisissa varoissa, niin annetaan tämä hänelle lailliseksi Toc1istukseksi ja
Vapausvuosien suhteen nöyrimmästi alistetaan Korkeastijalosukuisen Herra Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
Kiinnekirjan
johdosta, minkä Kruunu nvout i, Hyvinuskottu Carl Hellenius Syyskuun 7 päivänä 1722 oli antanut
Talolliselle Matti Yrjonpoja.lle Hirppu nimiseen Kruunun
Ruodulle jakarnattom aan taloon Ollilan kylässä Someron pitäjässä, josta Maakirjan mukaan on Veroa 9 talaria, :z6 äyriä
20 1!40 penninkiä
hopearah aa, ja jonka hänen isänsä Yrjö
Heikinpoika Venäläisen vallan aikana oli autioksi jättänyt;
Pyysi nyt yllämainittu Matti, että tämä talon autiotilasta nyt
laillisesti tehtäisiin tarkastus ja hänelle sen jälkeen annettaisiin Tarpeelliset vapausvuodet; mikä nyt tutkittiin ja Todistivat Lautamiehet Jakob Niilonpoika Ih amaesta ja Yrjö j akobinpoika Pyolista, että he sen tilaa tarkkaan olivat tutkineet ja että siellä olivat seuraavat rakerin ukset nimittäin'
vanha Pirtti, jonka seinät vielä olivat kelvolliset, muttaKatto oli kelvoton, olkilato, joka joka suhteessa kaipaa suuria
korjaamista, pieni samanlainen, katoton, mutta seiniensä puolesta sitä viela voidaan joku aika käyttää, muut rakennukset
ovat niin mädäntyneitä, ettei niitä enää voida käyttää, pellot
hallanpanemia ja kaikki vielä nurmittuneita,
ilman aitoja ja
ojia. Kelvollinen Laidunrnaa.
Niityt huonoja ja kaukana.
Metsä joka suhteessa kelvollinen.
Ei ole humalatarhaa
eikä
kalavettä, Mylly yhteinen naapurien kanssa, mutta aivan lahonnut; mihin kaikkeen katsoen Lautakunta
arvosteli, että
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t.imä Uusi Asukas tarvitsee yhteensä yhdeksän vapausvuotta,
ennenkuin hän tämän rappioituneen ja aution tilan voi saada
~älleen täydellisesti kuntoon, ja kun hän myös asetti jokseenkin varakkaat
takuumiehet nimittäin Mikko Henrikinpojan
Torrolta ja Yrjö Matinpoika Hurrin, niin annetaan tämä hänelle laiIIiseksi Todistukseksi ja Vapausvuosien suhteen nöyrimmästi alistetaan Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin ja
Maaherran ratkaistavaksi.
Vuonna 1724 Kesäkuun 13, 14, 15 ja 16 päivänä pidettiin
varsinaiset Kihlakunnan Kesäkäräjät yhteisen kansan ja rah .•
vaan kanssa Tammelan ja Someron pitåjissä Kydön nimismiehentalossa,
jolloin läsnäolivat seuraavat valantehneet
ja
vakinaisesti asuvat Lautamiehet:
Henrik Martinpoika Hauclankorvalta,
Jakob Niilonpoika
Ihamäestä, Yrjö Jakobinpoika
Pyö listå, Simon Simoninpoika
Levältä, Henrik J ohaninpoika
Hykkilästä,
Matti Henrikinpoika Kiipulta, Tuomas Martinpoika Suku lasta, Henrik Bertilinpoika Haapaniernestå.
Kuninkaallisen
Majesteetin kaikkeiriarmoll isimmat Asetukset varustusten tarkastamisesta
Rusthollarien ja Ruotuien
luona, samoin päätös SotaväenpääIlystön
valituksista, Selitys.
rahvaan tekemän valituksen johdosta annettuun päätökseen
jalka- ja ratsu-ruotu Rykmenteistä luettiin nyt rahvaalle alamaisimmasti noudatettaviksi.
Ratsumestari Herra Christian Sahlo huudatti nyt kolmannen kerran puolet Markkulan
rusthollia
Talpi an kylässä,
jonka hän Anna Yrjontyttäreltä
oli ostanut ja valituksetta
tapahtui.
Koska Herra Sakarias Tammelin, joka omistaa Linikkalan rustholIin, ei voinut väittää Korpraalia Matti Schrubbea vastaan, että hän viime talvena oli täältä ajanut rakuunahevosella Mouhijårvenpitåjaan,
jolloin langet olivat hevosta
rinnan kohdalta vähän vioittaneet, tuomittiin Sakarias Tamrnel in 3 hopeatalarin
sakkoori Kuninkaallisen
Majesteetin
Kaikkeinarmollisimman
asetuksen mukaan Maal iskuun 7 paivältä 1687.
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Koska puuseppä
Yrjö Trana Linikkalasta
oli valmistanut
5 talarista
2 äyristä
kuparirahaa
sellaisen
rukin Valborg
Henrikintyttärelle
Mutalahdesta.
ettei
hän
sillä
voi
kehrätä,
minkä myös vaimo Valborg
Mikontytär
todisti, ja minkä tähden hän myös oli antanut
aikanaan
haastaa
puusepän
naib in
karaji in Lautamiehen
Henrik Martinpojan
kautta
Hauc1ankorvalta, mutta
tämä ei ollut saapunut
vaan kerrotaan
hänen
olevan Turussa,
niin tuomitaan
puuseppä
Yrjö Trana
maksamaan Valborg Henrikintyttärelle
5 talaria 2 avria kupari rahaa ja ottamaan
kelvottoman
pukin takaisin
sek.i aihcutt amistaan
kuluista
suorittamaan
r talar in hopearahaa,
mutta
on hänellä
oikeus valittaa
tästä tuomiosta
seuraavilla
karäjil la, jos han katsoo itsellään
si-ihen sy~~tä olevan, Kun ink a al l isen Majesteetin
Oikeudenk.iynt.ijarjestyksen
mukaan
Heinäkuun 4 paival tri r695.
Koska Bertil
Matinpoika
TorrolLa
Jyrkästi
väittää
Tuomas Martinpojalle
Sukulasta
jattanecnså
iennen sotaretkelle
lähtöään
kaikki
Pompun
rusthol lia TOITon kylässä
koskevat
paperit ja vaatii,
että tämän va.lal laan on ilrnoitett.ava,
m.nne
hän nämä paperit
on pannut;
Niin vannoi
Tuomas
"alan
kirjan
päällä
ja tunnusti,
että
hän
kihlakunnan
tuomari
Leskiold
vainajan
k.iskysta,
joka silloin oli Pornpun
r usth o llista perinnönjakoa
pitämässä,
jatt i tal le kaikki
ne paperit
ja
asiakirjat,
jotka
nyt puuttuvat,
ottaen
valalleen,
ettei hän
ole niitä kel le kaan muulle j.it tanyt eikä sitten niitä takaisin.
saanut,
eikä siis tiedä, pitikö
kihlakunnantuomari
ne itselbän vai antoiko
ne Bertilin
Äidille
tai velje lle rusthollissa,
josta tämä lailliseksi
todistukseksi
annetaan.
Porvari
Johan Yrjonpoi ka Uudest ak aupungista
vaati ve~
lipuole ltaan Bertil j akobinpojalta
Lu~ttilasta
ensiksi
äitinsä
jälelht olevaa perintöä
toiseksi
kuolleen
veljensä
Daniel
Yrjoripojan ratsumiespalkkaa
80 talar ia kuparirahaa,
mi: k-i Bcrtilin isä oli kantanut
Lin ikk alan rustholleista,
kolmanneksi
vuokraa
lehmästä
kuuden
vuoden
aikana
leivisk.i
vuodessa,
joka oli tullut Bertil jakobinpojan
hyväksi
ja lopuksi
kuluja
137 talaria 8 äyriä kuparirahassa.
Bertil J akobinpoika
selitti,
että hän Isänsä jälkeen,
joka kuoli I720 sai ainoastaan
3 har4
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kää 65 talaria ja kaksi mullikkaa I2 talaria, 4 lehrnaa, joista
kaksi annettiin Kirkkoherralle testamentista, yksi kuoli karjatautiin ja neljännen isä testamentissaan
määräsi poikansa
tyttärelle Lisa Bertilintyttärelle.
Vielä oli kolme vuoden
vanhaa vasikkaa I2 talari a, kolme vuoden vanhaa sikaa rr
talaria 8 äyriä, vanha kulunut ryijy 3 talaria, punainen Ver'kah ame, jonka Isänsä myös määräsi Lisalle, musta sarkahame
1 talari
r6 ayr ia ja vanha kulunut naisten larnrnasnahkaturkki 2 talar ia 21 äyriä. Vielä oli vanha kulunut lammasnahkaturkki 2 talaria, housut I tal ari I6 ayr ia, kuusi ,Rautaseivästä kappale 2 talaria I6 äyriä, Piiluk irves 2 talaria,
kolme venettä I6 talaria I6 äyriä, yhteensä rr6 ta.lari a I9 äyriä, eikä mitään sen lisak si. Isänsä puolesta on h an ollut velkaa 325 ta.lari a 9t äyriä kuparirahaa. mistä hän jo on osan
maksanut, mutta osa vielä on jalel la, nimittäin Inspehtoori
Gammalille Mustialassa 24 kappaa Ohraa, I2 äyriä kappa, 9
talar ia, R·uista 4 kappaa, I5 äyriä kappa, I talari 28 äyriä,
hamppua 6 markkaa 1 ta.lari 21 äyriä, yh teensa 12 ta.lar ia 17
ayriä kuparirahaa, Vesikaskiholmiin
30 talaria kupar irah aa,
Sisartensa Äidinperintöä I5 talaria.
Erää.1le pii alle KirstilJe
3 talaria, Johan Andersinpojalle Haudankorvassa
I tal ari 28
äyriä, Maria Mikontyttärelle jälellä olevaa pi ianp alkkaa 5 talaria, Maria Bengtintyttärelle
6 t a.laria, paimenelie Anders
Klemet inpoja.lle .3 talar ia, sotilaalle Anders J oh aninpojalle jaleIlä olevaa palkkaa 15 k app a.a Ruista, 12 äyriä kappa, ~5 talaria 20 äyriä, tammavarsasta
I2 talaria,
sotilaalle Johan
Tuomaanpojalle tynnyri Ruista 1"2 talaria, rahaa I2 talari a,
puoleen Sotilastakkiin
.3 talar ia, paitaan
2 talaria
I6 ayr ia,:
sukkiin I tal ar i I6 äyriä, Sotilaanpalkkaa
II9 tal ar ia, Veronsaajalle vanhaa rästiä 47 talaria, Nyt on jälellä hänen Äitinsä
perintöä I3 talar ia 3 äyriä kuparirahaa.
Yhteensä 297 tal aria-"
S~ äyriä. Tämän kaiken lisäksi on tämä Johan Yrjoripoi ka
Isänsä ja Äitipuolensaeläissä
ollut melkein joka VLlOSiheidän
luonaan aiheuttaen suuria kuluja kestitsemisen ja viljan viemisen kautta, jona aikana hän on kylläkin saanut maksun
siitä vähästä, mitä sen äitipuoli toi taloon rnyot ajaisina nimittäin lehmän ja vasikan. Vaippa paloi tulipalossa yhdessä
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äitipuolen kanssa, sekä vielä vanha Raskihame, neljä lamrnasta, jotka kuolivat karjatautiin.
Mitä tulee 80 talariin kuparirahaa.
jotka Johan Yrjoripoika väittää isänsä nostaneen hänen veljensä Daniel Yrjonpoika-vainajan
ratsumiespalkkaa,
niin sanoi siihen Bertill,
ettei hän siitä voi mitään muuta kertoa, kuin että koska
nämä rahat tuomiori kautta tulivat hänen Äitipuolensa Brita
Hannuntyttären
omaksi, niin on hän kai käyttänyt ne omiin
tarpeisiinsa tai sitten ne paloivat yhdessä hänen kanssaan.
Mitä sitten tulee lehmään, jota Bertilin talossa lypsettiin kuuden vuoden aikana, ennenkuin se annettiin J ohanille ja josta
hän nyt vaatii leiviskän voita vuodessa, niin selitti Bertili,
ettei hän koskaan ole kuullut, että lehmä olisi ollut vuokralla, varsinkin, koska äitinsä kayt ti sen omaksi eikä talon
hyväksi, jota lehmää äitinsä piti vuokralla samana aikana
kaksi vuotta, si tapai tsi oli äiti tarka Heen saliin ut lypsäm isestä J ohanin kanssa
ennenkuin lehmän luovutti, jos hän
asiasta on antanut oikeat ja tarkat tiedot.
Sitäpait i hän
vaati, että j ohanmaarattaisiin
valallaan ilmoittamaan,
mitä
hän Äidiltään on saanut sen jälkeen, kun' tämä meni naimisiin Bert ilin Isän kanssa.
Mitä niihin I37 talariin 8 äyriin tulee, jotka Johan v;'atii kuluina, johon ei lasketa sitä
matkaa, minkä hän teki viime karajil lc, niin vetosi hän kaikkiin Lautamiehiin, että hän viime käräjillä oli viimeiseen karäjäpäivään asti odottanut Johania, mutta kun tätä ei ku~lunut, niin läksi h an pois oikeuden luvalla, koska ei kukaan
voinut ajatella, että tämä tulisi juuri kuin karajat loppuvat,
ja vaati jokaisen päivän odotuksesta I talar in hopearahaa.
yhteensä .3 talaria hopearahaa.
Sitten hän näytti sen kertomuksen, minkä isänsä kuo li nvuo tecl laan, oli tehnyt, ja Apulainen Herra Ivarus Wallenius oli kirjoittanut,
missä m ainitaan, että tämä Johan oli saanut Lehmän ja punaisen Ver kahameen sekä hänen veljensä Matti Lana Kuuston kylästä
kaksi lehmää ja Sipilän talossa kasvaneen härän, sekä mullikan, ja on myös tämä sama Matti saanut lainaksi I5 kappaa
Ohria, sen lisäksi testamentteeraa
Jakob Eskonpoika tyttärelleen Lisa Bertilintyttärelle
lehmän, punaisen Verkahaneen,
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sen lisäksi kertoi Bertil, että Isavairiajansa oli antanut Matti
johaninpojalle
vanhan mustan Raskihameen, käytetyn rnustan verkaroijyn, vihreän Raski-esi li inan, punaisen kalanluukureliivin, muutamia naisten paidan yläosia, muutamia naisten tanuja, kaksi esiliinaan, joista toinen oli - - - -- ja
toinen palttinaa, muutamia kaulal iinoja, muhvin ja parin
hansikkaita. Ja koska tämä velka nousee paljoa suuremmaksi
kuin se, mitä hän isaltaän
on perinyt, minkä hän valallaan
voi todistaa; niin pyysi hän päästä sekä Johan Y rjoripojan
vaatimuksista
vapaaksi että myös saada kulunsa ja ajan. haaskuun korvatuksi, josta hän nyt pyytää e~)ellisten kanssa
6 talaria hopearahaa.
Porvari Johan Yrjonpoika vaati, että
Apulaista Herra Ivarus Wa llcn iust a, joka oli kirjoittanut hänen Isapuol iva.in ajansa kuolinvuoteella
antaman tunnustuksen, valalla kuu lustet ta isi in, koska h'an rnielest a iri ei sitä ennen voi todistusta uskoa. Minkiivuoksi asian päätös lykätään
seuraaviin käräjiin, joihin Bertil J akobi npojan on tuotettava
Herra Ivarus Wallenius seli ttamaan asia a.
Majoitusmestari J aiosukuinen Johan Munck syytti torpparia Mikko Matinpoikaa Oin asjarvel ta, että hän luvatta oli
poistunut Hälla nirn isestä torpasta. joka kuuluu Hirsjarven
Rustholliin, viimeksi kuluneen Toukokuun r päivänä ja oli
kaiken
omaisuutensa
kanssa mennyt Oinasjärveen jat taen
kevätviljan kylvarnatta pelloille sekä on hänellä v iela' maksamatta kahden vuoden Vero kaksi tyopäivaa viikossa ja oli
1\1ajoitusmestari vaatinut, et t'a hänen seuraavana syksynä oli
vuosittain
maksettava 5 tynnyriä puitua ruista ja tyrinyr i
kamaa, myöntäen samalla, että Mikko noin viime maaliskuun r6 päivän tienoissa oli sanonut muut.tavansa Torp ast a,
jota hän ei tahtonut kieltää, jos vero vain maksetaan sitä
ennen ja päivät yöt tehdään.
Mikko Matinpoika sanoi sen
vuoksi lähteneensä, että Majoitusmestari
oli häntä pahoin
pidellyt
ja lyönyt, pyytäen nyt anteeksi ja luvaten sopia
Majo itusmestarin kanssa, ja tekivät seuraavan sopimuksen:
Koska Mikko Matinpoika Oinasjarvelta nyt heti luovuttaa parin suurempia harkia, yhden punaisen ja yhden kirja,
v an ja lupaa sen lisäksi syksyllä suorittaa tynnyrin Ruista,
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tynnyrin Ohraa ja tynnyrin I(aurr-aa Majo itusmestar ille J alosukuiselle Johan Munckille, niin luopuu yllämainittu Majoitusmestari kajkista vaatimuksistaan
kahden vuoden Vero on
ja päivätöihin Toukokuun 1 päivästä, jolloin Mikko luvattomasti poistui Hirsjarven Rusthol liin kuuluvasta Hall an t.orpasta ja siis oli jäänyt Mikon päivään asti velkaa, sekä kaikesta vahingosta, minkä hän oli aiheuttanut
tässä torpassa
rakennusten, peltojen, niittyjen ja aitojen suhteen. Jonka
jälkeen he löivät kättä ja tuomittiin tämä pysyväksi Heiriakuun 4 päivänä 1695 annetun
Kuninkaallisen
Majesteetin
Oikeudenkäyntijärjestyksen
mukaan.
Koska Anders Sigfr idinpoika j anhijoeit a nyt lupaa maksaa YTjÖ j oh aninpoja.lle samasta kylästä 4 kuormasta heiniä
12 talaria
kuparirah aa, niin tuomittiin Anders ne l.aneIe suorittamaan.
Koska Inspehtoori Hyvinuskottu
Georg Sveidel kirja.lli, sesti oli antanut aikanaan haasteen Inspehtoorille Hyvinuskotulle Petter Gustaf Gammalille vastaamaan pylväällä varustetun leivinuunin
uuninp iipunraudasta,
jonka Gammal
j anh ijoen Mattilan
rälssitiJalta itse oli irroittanut, mutt a
Gammal oli kirjallisesti ilmoittanut, että hän ei voi tällä kertaa tänne saapua, koska hän kesäkuun 9 ja 10 päiväksi oli
Karkuri karaji lle haastanut Bakuunansa
ja renkinsä varkaudesta, niin pyysi Inspehtoori Sveidel, että Gammalia ei ainoastaan poissaolleena tuomittaisi vaan myös poissaolostaan sakatettaisiin, koska hän aivan hyvin olisi voinut lähettää puolestaan jonkun valtuutetun, jotta näin selvä asia sitä pikemmin saataisiin päätökseen.
Oikeus katsoi olevan syytä lykätä
tämä asia seuraaviin syyskåraji in, jolloin Inspeh tor i GammaIin ehdottomasti on saavuttava ja Kappalainen Herra Johan
Barck otti tehtäväkseen siitä hänelle kirjeellisesti ilmoittaa,
muussa tapauksessa tämän toisen haasteen jälkeen asia päätetaan sen mukaan kuin silloin selvitetyksi tulee.
Sen ehdon perustuksel la, minkä Inspehtori Hyvinuskottu
Georg Sveiclcl pidätti viime talvikäräjillä
tuvan ja aitan takaisinsaamiseksi, jotka herrasväen lampuoti Martti J akobinpoika Kartanonkylästä Venäjän vallan aikana oli myynyt An-
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ders Tuomaanpojalle Perttulasta ja sotilaalle Jakob Martinpojalle Kartanonkylästä, on hän näihin karajiin ajoissa antanut haastaa yllämainitut, joista ainoastaan sotilas, joka oli
aitan ostanut, oli saapuvilla, mutta Andersin kerrottiin matkustaneen Turkuun. Ja koska sotilas Jakob Martinpoika ei
voinut kie'ltää, että. hän oli ostanut pienen noin viiden kyynärän pituisen aitan, niin tuomittiin sekä sotilas Jakob Martinpoika että Anders Tuomaanpoika viemään nämä ra.ken nu kset takaisin Kartanonkylään
Pokin taloon, jonka lisäksi Anders haasteen laiminlyönnistä tuomittiin 1 hopeatalarin sakkoihin Heinäkuun 4 päivänä I695 annetun Kuninkaallisen
Majesteetin Oikeuden kaynt.ijarjestyksen
mukaan, mutta on
hänellä oikeus seuraavilla käräjillä saada tämä tuomio muutetuksi, jos iän katsoo siihen hänellä aihetta olevan ja samalla pitää sekä sotilaan että Anders Tuomaanpojan
suori tt aa kuluja yhteensä I hopeatalari.
Ruotutilallinen
Yrjö Niilonpoika
Pit kajarvelta vaatii,
että koska hänen Sotilaansa Matti Sigfridinpoika on harrt.i
lyönyt, jolloin pajunet ti ·on haavoittanut
häntä korvaan,
rninka sittemmin Lautamies Yrjö J akobinpoika Pyo lista on
tarkastanut, tätä siitä sakoitettaisiin.
Tämän vuol.si ~uli oikeuden eteen Majoitusmestari Jalosukuinen Johan Munck ja
kertoi, että Luutnantti j arosukuinen Christoffer Armf'elt on
pyytqnyt häntä ilmoittamaan
Oikeudelle, että tämä tappelu
oli tapahtunut sen jälkeen kuin sotilas Matti Sizfr idinpo ika
oli komennettu Hamiriaan. minkä vuoksi hän myös oli kehoittanut Ruotutilallista
saapumaan
Herra Kenraaliadjutantti
Freitagin luo, jotta rangaistus siel lå suoritettaisiin, mutta ei
hän ollut tätä noudattanut.
Yrjö Niiloinpoika sanoi, "ettei
hän tästä ollut mitään ilmoitusta saanut, eikä hän sen vuoksi
ollut voinut sitä noudattaakaan.
Ja koska Oikeus havaitsi;
että tämä tappelu oli tapahtunut sen jälkeen kuin Sotilas jo
oli komennettu, niin alistetaan tämä asia Kuninkaalliseen
Sotaoikeuteen.
Lautamiehen
Matti Henrikinpoika
Kiipun pyynnöstä
Martti Andersinpoika Tokon Kaukijarven kylästä läsnäollessa
suostuttiin
perinnönjaon
pitämiseen
ylläm.ainitun
Martin
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luona ensi syksynä, jonka jaon Lautamiehet
Henrik J ohan inpoika Hykkilästä
ja Henrik Matinpoika
Haudankorvalta
suorittavat
ja määrätään
aika myöhemmin.
Oikeuden
eteen tuli Talollinen
Johan Henrikinpoika
Siurilan rälssitilalta
Haudankorvan
kylästä
ja Jokioisten
lää .•
nistä, joka siellä omistaa 213 osaa verot ilasta, mihin jo' kauan
sitten on liitetty
rl3 rälssiä, joten tämä tila 'Siis on d- äyriä
Maata, yksi talo ja yksi marrttaali,
kertoen, että hänen lankovainajansa
Simon J ohariinpoika
viimeksi
asui tässä talossa;
mutta Venäjän vallan aikana varattomuutensa
tähden täytyi
jättää autioksi yllämainittu
r13, joka siitä asti on ollut ja yhä
vielä on viljelemättä
ja asurnatta.
yhtäkaikki
vaaditaan
nyt
häneltä
samasta
talosta
sekä varsinainen
että ylimääräinen
vero, niin, koska hän ei mitenkään
voi maksaa veroa siitä talon osasta, joka yhä vielä on v ilje lematta, pyysi hän, että tämän Siurilan
rälssitilan
ko lmanneksesta
laillisesti
tutkittaisiin ja hän sitten laillisen
Todistuksen
saisi, jotta hän korleeilta viranomaisilta
sen kuntoon
saattamiseksi
voisi anoa
vapausvuosia;
jolloin todistivat
Nimismies
Abraham
Orell ja
Lautamies
Henrik Martinpoika
Haudankorvalta,
että tällä rl3
ralssit ilall a, joka. on liitetty
Siurilan
213 vereen,
nykyaan
ei
ole mitään rakennuksia,
Pellot
kaikkialla
ruohottunei.ta,
il-.
111an Aitoja ja ojia, Nii tyil la lahonneita
latoja ja myöskin
il'rnan ai toja,
Mistä- kaikesta
tämä hänelle lai.Iliseksi Todistukseksi annetaan
ja vapaavuosien
suhteen
alistetaan
Korkean
Kreivi llisen Herrasväen,
joka nyt on veronsaajana.
ratkaistavaksi.
Koska ta lol liset Anders Hannunpo ika, Jakob Matinpoika.
Anders J ohaninpoika,
Jakob Bertilinpoika,
Mikko Tuomaan.
poika ja Simon Andersinpoika
Tammelan
kylästä
ovat Korkeaarvo isen ja Korkeastioppineen
Hen~a Maisterin
Johan Zidbeckin kanssa
Pappilan
Karjan
Laidu nmaasta
sillä tavalla
sopineet, että koska tällä pappilalla
ei omilla maillaan
ole
laidunmaata,
vaan on sen ehdottomasti
päästettävä
Karjansa
syömään
yllämainitun
Tammelan
kylän
metsämaille,
niin
luovuttavat
he nyt ainoastaan
tämän
Herra
Kirkkoherran
elinaikana
Pappilan
Karjalle
ja hevosille
lähinnä rajoittuvan
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metsämaansa Laidunmaaksi niin kauan kuin heidän niittynsä
ovat suljettuina, jolloin Pappilan Karja ei heille tieten ja
tahtoen mitään vahinkoa aikaansaata, paitsi sen, mikä Herra
Rovastin tahtoa vastaan voi tapahtua, p idattaen yllämainitun
heidän Kirkkoherransa kuoleman jälkeen itselleen kaiken oi.keuden tähän heidän tiluksiensa rajojen sisällä olevaan metsämaahan; j onkavuoksi, koska Herra Rovasti omasta puolestaan sitoutui siihen, että hänen karjansa ei tee vahinkoa
Tammelan kylän niityillä: niin pyysivät he molemmilta puolilta, että tämä heidän sopimuksensa, minkä 'ylläm.ainitulla
tavalla olivat solmineet ja kädenlyönnillä vahvistaneet, rnerkittäisiin protokollaan, mikä vastaiseksi rioudatettavaksi niin
tehtiin.
Lautamies Henrik Martinpoika Haudankorvalta sopi nyt
naapurinsa Rusthollarin Johan Andersinpojan kanssa siitä vahingosta, minkä hänen niityi lleen oli tapahtunut sekä tämän
Rakuunahevosen että pappilasta tuotujen varsojen kautta,
ettei hän nyt enää tahdo puhua karsimaataan vahingosta,
koska rusthollari lupaa toimittaa takaisin ne varsat, mitkä
hän sinne naapuriensa luvatta on tuonut ja pitää. mahdollisimman tarkkaa huolta Rakuunahevosestaan,
jott~ ei se eikä
mikään hänen karjastaan niitylle vahinkoa tuota. Muussa tapauksessa pidättää hän (Henrik Mantinpo ika) itselleen kaiken
oikeuden nyt ja vastaisuudessa tapahtumaan vahinkoon.
Vuonna 1724 Marraskuun 9, 10, 11 ja 12 päivänä pidettiin
varsinaiset kihlakunnan syyskäräjät Tammelan ja Someron
pitäjässä Kydon nimismiehentalossa
jolloin Kr uununvoudirx
sijasta oli läsnä Nimismies Abraham Orell ja seuraavat valantehneet ja vakinaisesti asuvat
Lautamiehet.
Henrik Martinpoika Haudankorvalta, Jakob Niilonpoika Ihamäestä, Yrjö J akobinpo ika Pyolista, Simon Simoninpoika Levältä, Henrik J ohaninpcika Hykkilästä, Matti Henrikinpoika
Kiipulta, Tuomas Martinpoika Sukulasta. Henrik Bertilinpoika Haapaniemestä.
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Kuninkaallisen
Majesteetin
KaikkeinarmolIisin
Asetus
koskien Kruununtilojen
lunastamista
Verotiloiksi
samoin
Heinäkuun r8 päivänä annettu Taksa koskien tuomioiden ja
otteiden lunastamista
luettiin nyt rahvaalle alamaisimmasti
noudatettaviksi.
Talollinen Gabriel Andersinpoika Hättä Joensuun kyläs,tä
Someron pitäjästä, joka siellå asuu Uudenmaan Jalkaväkiryk·,
mentin Lohjan
Komppanian
ensimmäisen
Pillinsoittajan
palkkatalossa. johon kuuluu yksi talo, yksi äyri Maata, 213
manttaalia, valitti sitä huonoa tilaa, mihin talonsa oli joutunut vihollisen valtauksen aikana; pyytäen että sitä laillisesti
tarkastett ai siin ja hänelle srtten sen kun toonsa at tamiseksi t irpeelliset vapausvuodet
annettaisiin;
Jonka vuoksi tämä tutkittiin ja todistivat Nimismies Abraham Orell, Lautamiehet
Jakob Niilonpoika Ihamäestä ja, Yrjö J akobinpoika Pyölistä,
jotka viimekuluneen
Toukokuun
29 päivänä olivat paikan
päällä tarkastuksen tehneet, että siellä on hyvin vanha Tupa,
joka on aivan mädäntynyt ja kelvoton ja jota ei enää voida,
korjata, vanha Leivintupa, joka myöskin on aivan kelvoton,
vanha Kellarihuone ja sen päällä Luhti, ei voida enää' parantaa, aivan mustunut vanha Pirtti, vanha kelvoton Talli, toinen samanlainen kayttokuntoinen,
navetta, jota vielä voidaan
kayttaa, toinen samanlainen, joka kaikin tavoin kaipaa kor-.
jausta, vanha lahonnut olkilato, jota vielä joku aika voidaan
.kayttaa, toinen samanlainen, vanha, joka vielä voidaan korjata, vanha Riihi, luh a ja lato, jonka seinät kaipaavat
korjaamista ja uuden katon, toinen samanlainen niin lahonnut,
että sen seinät ja J<:atto OVAA korjattav at, käyttökelpoinen
Aitta, toinen pienempi samanlainen aivan lahonnut; pelloista
vielä t viljelematta,
muu käytännössä 'mutta laihtunutta;
aidat suurimmaksi osaksi lahonneet.
Ojat kasvaneet umpeen
Laidunmaa keskinkertainen.
Niityt jokseenkin
kelvollisia,
mutta osaksi' metsit tyrieit.i, ilman aitoja, missä myös on viisi
jokseenkin käyttekuntoista
latoa. Metsää hirsiksi, Tuohiksi
ja aidaksi hyvin heikko sekä Halkoja kotitarpeiksi.
Vahan
kalavebta,
Ei mitään h urna.Iat arh aa, my llya tai my llynp ai k ,
kaa. Katsoen tähän k.aikkicen ja koska U udenrriaan J al kava-
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kirykmentin kirjuri Hyvinuskottu
Anders Eckerstedt, joka
nyt tasta talosta nauttii Veron, ja joka sen huonosta tilasta
jo on ottanut tarkoin selkoa, vaikkakaan
hän ei tarkastuksessa ole ollut läsnä, Oikeudelle tulleessa kirjeessään viime
Lokakuun 24 päivältä ehdottaa, että tämä Asukas, joka ei
mitenkään ilrnan vapausvuosia voi tätä tilaa kuntoon saattaa, saisi tarpeelliset vapausvuodet, niin arvosteli myöskin
Lautakunta, että, tämä Asukas tarkkaan tarvitsee kuusi vapausvuotta, ennenkuin hän tämän rappiolle rnen neeri tilan voi
korjata ja, viljelykseen saattaa; minkä vuoksi tama kaikki
hänelle lai lliseksi Todistukseksi annetaan, mutta vapausvuosien suhteen nöyrimmästi alistetaan
Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
Koska Lautamiehet Henrik Martinpoika Haudankorvalta
ja Tuomas Martinpoika Sukulasta ovat viimeksi kuluneen Lok alcuun 29 päivänä pitäneet katselmuksen puolessa Markkulan Perintörusthollia
Talp ian kylässä Tammelan pitäjässä,
minkä Kapteeni Herra Christian Sahlo on edelliseltä Omistajalta Anna Yrjontyttarelta yJlämainittuna vuonna eli 1723 ostanut; Niin pyysi nyt yllämainittu Kapteeni Korpraalin Matti
Schrubben kautta, et ta koska tämä puolet Rusthollia vihollisen hävityksen kautta on joutunut hyvin heikkoon kuntoon
ja autiotilaan, se laillisesti tarkastettaisiin
ja hänelle sen kunteon saattamiseksi määrätyt vapausvuodet annettaisiin, nii n
tutkittiin nyt taman Rustho llin tilaa ja todisti Lautakunta ja;
tarkastusmiehet. että tällä puo lel la tilalla, joka on yksi äyri
Maata ja -}manttaalia, on rakennuksia
säilyneen vesikator,
alla Leivintupa, jonka seinät ovat käyttökelpoisia, mutta ilman ikkunoita ja savupiippu on rikkinäinen ja ilman rantoja.
Tupa, jonka Katto Ja seinät ovat kunnoll issia, mutta välikatto
ja savupiippu ovat r ikk inaiset ja on ilman ikkunoita' ja savupeltiä. Aitta ja Kellari sen alla kaikin puolin käyttökuntoinen, aivan lahonnut pirtti, toinenp ieni samanlainen, jonka
seinät ovat hyvin vähän kelvolliset ja jossa on vuotava ve~ikatto, Talli, jonka seinät ovatkäyttökelvolliset,
vesikatto
vuotava, ilman lattiaa ja pi lttuita; vanha laho navetta, jota
ei enää voida korjata,' Ruokaaitta ilman kattoa, mutta kåyt-
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tämällä puolet uusia hirsiä voidaan korjata, toinen samanlainen aivan käyttökelvoton.
Riihi sekä 1uha ja lato, joista
Riihen seiniä ja lattiaa voidaan käyttää, mutta ilman kattoa,
luha aivan laho, Ladon seinät kelvolliset mutta kaipaa uutta
kattoa, toinen samanlainen, jonka luha ja lato ovat samanlaisia, vanha laho Sauna. Pelloista puolet nurmesta käännetyt,
muut autioria sekä aivan laihtuneita,
Aidat suurimmaksi
osaksi lahonneet, ojat kaikkialla kasvaneet umpeen. Laidunmaa_ahdas ja monen Sillan takana, joita suurella vaivalla täytyypitaa kunnossa. Niityt keskinkertaisia, ilman aitaa, niillä
kuitenkin I4 rappiolla olevaa latoa. Metsää voidaan käyttää
Hirsiksi, Tuohiksi, Aidaksiksi, Kaskimaaksi ja Polttopuiksi;
Vähäinen kalavesi; ei mitään hurnalatarhaa, ]alkamylly aivan
rappiolla, joka jauhaa ainoastaan syksyllä ja keväällä; tähän
katsoen Harkitsee Lautakunta, että tämä puolet Rusthollia
tarvitsee kylläkin Yksitoista vapausvuotta siihen kuuluvista
Kruununveroista, joka nousee noin 4 talariin 6 äyriin hopearahaa, ennenkuin heikosta tilasta voidaan hyvin ja täydellisesti saada kuntoon; jonka vuoksi tä:mä Herra Kapteeni Sahlolle näin laillisesti Todistukseksi annetaan ja Vapausvuosien
suhteen nöyrimmästi alistetaan Korkeastijalosukuisen
Herra
Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
Koska Kappalaisen virkatalon Tammelan pitäjässä Kuuston kylässä Nimismies Abraham Orell, Lautamiehet Henrik
Martinpoika Haudankorvalta
ja Tuomas Martinpoika Sukulasta Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin ja Maaherran viimeksi kuluneen maaliskuun 13 paivana antaman yleisen julistuksen rnukaan Kappalaisten virkatalojen katselmuksesta
tämän kuun 6 paivåna Herra Rovastin Maisterin 'J ohan Zidbeckin läsnäollessa, jonka Konsistorio kirjeellään viimeksi kuluneen Lokakuun 2I päivältä oli siihen valtuuttanut,
ovat
tarkastaneet; niin pyysi nyt Kappalainen Herra Johan Barck,
joka talon on ottanut haltuunsa Toukokuun ~ päivänä 1723,
että tämän talon nykyistä autiotilaa, johon se on joutunut vihollisen raiskauksen kautta vielä laillisesti tutkittaisiin
ja
hänelle sitten annettaisiin vapaus siihen kuuluvista Kruununveroista; jonka jälkeen ja kun tätä oli tutkittu, todistivat yllä-
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mainitut katselmusmiehet, että siinä, jota yhä vielä vuokraajat ovat asuneet ja joka maakirjan mukaan on yksi talo 11
äyriä Maata ja t Manttaalia, on seuraavat rakennukset, Nimittäin Tupa, jonka seinät ainoastaan on H rr a Barcki n edeltäjä Herra Jakob Tammelander vainaja, joka talon omisti
Toukokuun loppuun 1722, jo vuonna 1703 rakentanut ja nyt
vaatii seinien korjaamiseksi neljä kerrosta uusia hirsiä, ilman
lattiaa ja sisustusta, vanha aivan käyttökelvoton
Pirtti, jota
siis ei voida korjata, samanlaatuinen
vanha Sauna, vanha
Talli, joka tarvitsee seiniin 29 kappaletta Uusia Hirsiä ja
Kuormallisen Tuohia Katon korjaamiseksi, vanha ja kaikinpuolin lahonnut navetta, toinen pienempi samanlainen, joka
Vuonna 1722 kaikin puolin korjattiin ja siis nyrt: on käyttökuntoinen. vanha käyttökelpoinen
Ruoka-aitta, jonka seinät
ovat kelvolliset mutta Katto vaatii korjaamista.
Pieni samanlainen aivan kelvoton eikä sitä voida korjata.
Riihi sekä
luha ja lato kaikin puolin käyHökelpoinen paitsi"kattoa, joka
kaipaa korjaamista; Pelloista .tynnyrin ja kolmen kapan ala
vielä nurmettuneena, muu v iljelyksessa mutta laihaa; Aidat,
joista Herra Barokin tullessa ainoastaan 32 sylta oli kelvollista, ja joita hän uudestaan on pannut kuntoon 9I sylta, on
lahona ja kelvottomana II6 sylta, Herra Tammelander vainajan aikana on Ojia kaivettu 200 sylta, Herra Johan Barck on
kaivattanut
250
syltä, umrncssa on II5 syltä. Ni ity ista 2Q
Kuorman ala kelvollista, siellä yksi kelvollinen ja IO rapp iollaolevaa Latoa, jotka vaativat korjaamista, ja on niityistä 4
Kuorman ala metsistynyttä.
Humalatarhaa
on ainoastaan 6
markan arvosta. Metsää tarpeellisia Hirsiä, Aidaksia, Tuohta
ja Polttopuita varten, mutta Penikulman päässä. Vähäinen
kalavesi. jalkamylly kyläkunnan kanssa yhteinen; tähän kaik,
kcen katsoen ja koska Hänen Kuninkaallinen
Majesteettinsa
on pap isto lle sen Armon antanut on Oikeus katsonut annettavan tälle Kappalaisen Virkatalolle. jonka rakennukset varsinkin ovat hyvin rappiolla, Vapaavuosia; Mutta koska ei nyt
ole mitään tietoa siitä, mitä tämän tilan on suoritettava veroja, ei voitu .mitään vuosimäärää ehdottaa, mutta annetaan
tämä hänelle torl istukseksi siitä, millaisessa tilassa talo oli hä-
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nen tullessaan. jotta vastaisuudessa
voitaisiin nähdä, millä
ahkeruudella Herra Johan Barck tätä Virkataloa hoitaa.
Koska Matti Henrikinpoika
Susikkaa.lta ei valalJaan tahtonut kieltää, että hän oli polttanut kaksi Johan Martinpojalle kuuluvaa tuohikantamusta,
joiden arvo on et 8 äyriä ja
repinyt yhden talarin ja 8 äyrin arvoisen Sark iverkon, niin
tuomittiin Matti maksamaan 1 ta.lari 24 äyriä kuparirahaa
ja
kuluja 24 äyriä hopearahaa.
Maria Olavinytstar Niemeltä sopi nyt Veljensä Matti Olavinpojan kanssa samasta kylästä tämän luona vielä olevasta;
Perinnöstä sillä tavalla, että Matti maksaa hänelle kerta
kaikkiaan 30 talaria hopearahaa, josta Maria nyt heti saa 9
kupar italar in arvoisen mullikan sekä ensi vuonna tynnyr illisen Ruista silloisen Verohinnan mukaan ja loput vähitellen.
Minkä he kaden lyonni lla vahvistivat.
Ja ju listet.tiin tämä sopimus vuoc1en1695 Oikeudenkäyntijärjestyksen
23 § mukaan
pysyväiseksi.
Mat ti Matinpoika Torajårveltå
tuomittiin Maria Olavintyttärelle Susikkaalta
nyt tehdyn sopimuksen
mukaan ja
oman tunnustuksen
perustuksella heti maksamaan seitsemän
talaria 8 äyriä kuparirahaa
vuoden 1695 Oikeudenkäyntijärjestyksen 23 § mukaan.
Johan Martinpoika
Susikkaalta
sopi Paimenen
Krister
Paavalinpojan
kanssa. samasta kylästä siitä viljasta, jonka
Krister oli antanut karjan syödä, siten, että Krister maksaa
Johanille Kymmenen Kappaa Ruista.
Koska siitä riitaa, joka Simon j akobi npojal la Susikkaalta
011 Johan
Martinpojan kanssa samasta kylästä, koskien Peltoja ja Niittyja heidän tiloillaan tapahtuneen
tangoituksen
jälkeen, ei voida sovittaa, niin määrättiin siis Lautamies Henrik Martinpoika
Haudankorvalta
Johan Martinpojan
Pyynnöstä sekä Lautamies Henrik J ohaninpoika Hyk k ilasta Simon
Jako biripojan
pyynnöstä
Kr uun unnimismiehen
Iasnao llessa,
minkä Kruununvouti
tähän tehtävään on määrännyt, koska
tämä talo on Kruununtila tangoittamaan
ja sovittamaan maat
heidän välillään äyrin ja aurtuan mukaan, jonka jälkeen Oikeus vastaisuudessa käsittelee ja tuomion langettaa siinä vå-
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kivallankäytössä,
jota J olian Simonin syytteen mukaan
on
hänen suhteensa harjoittanut.
Yrjö Kangas Jämsästä sitoutuu nyt polttamaan parh airnmalla tavalla kaskeksi sen maan, mistä hän on hakannut kattomalkahirsiä ja jättämään sen Tuomas j ohan inpoja.lle Rehtijärveltä kylvettäväksi, jonka lisäksi Yrjö maksaa 24 äyriä kuparirahaa kuluina ja ovat asiassa siten sovinnon tehneet, joka
merkittiin.
Tehdyn sopimuksen rnukaan kahdeksasta taI arista kuparirahaa on Puuseppä Yrjö Trana maksanut 2 talaria ro äyriä
kuparirahaa ja loput 5 talaria 22 äyriä kuparirahaa
hän si-.
toutuu maksamaan tämän kuun lopulla, mikä sopimus tuomittiin pysyväksi Kuninkaallisen
Majesteetin Heinäkuun 4
päivänä r695 antaman Oikeudenkäyntijärjestyksen
23 pykälän
mukaan.
Sen riitaisuuden johdosta, joka on ollut Sakris Tamrnelinin ja hänen vuokraajansa
Jakob J a kobinpojan välillä Linnakkalasta ja josta he ovat riidelleet, sopi vatihe nyt siten,
että Jakob Jakobinpoika
sitoutuu vapaaehtoisesti
palvelemaan yhden vuoden ajan häntä ilman palkkaa ja antaa sen
lisäksi Lehmän. Ja luopuu Tammelin kaikista vastaisista
vaatimuksistaan
hänen suhteensa, mihin he molemmin puolin olivat tyytyväisiä ja nyt merk itti in.
Marraskuun 9 päivänä r699 päivätyn perinnönjaon suhteen
sopi nyt Maria Jakobintvtär
Loimaan pitäjästä perinnöstään
siten. että Bertil Tuomaanpoika Perttulan kvlasta maksaa hanolle kerta kaikkiaan Kaksikymmentä
viisi talaria kupar ir ahassa, mikä nyt tuomittiin pysyväksi Heinäkuun 4 paivana
r695 annetun Kuninkaallisen
Majesteetin Oikeudenkäyntijärjestyksen 23 § mukaan.
Koska Matti Yrjonpoika Haudankorvalta
oli maksanut
takaisin 3 talaria r z äyriä kuparirahaa, jonka hän oli lainannut vuodepeitettä vastaan, mitä ei Maria Erik intytar samasta
kylästä voinut kieltää; Niin sen vuoksi tuomitaan Maria Eri,
kintytär
antamaan hänelle takaisin panttina oleva vuodepeite ja suorittamaan
24 äyriä kuparirahaa
kuluja.
Koska Kruununvcuti
Hyvinuskottu
Jakob Helsing v ii-
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meksi kuluneen
syyskuun
I6 päivänä oli antanut
TaJolliselle
Henrik Klemet inpojal le kirjallisen
luvan saada ottaa viljelykseen
Vakkurin
Kruununtila
Kultelan
kylässä Someron
pitäjässä,
jonka edellinen
omistaja
Erik Laurinpoika
mielipuoleksi
tultuaan
oli vuonna
17I6 jättänyt
hoidotta
ja autioksi; Sen vuoksi pyysi nyt yllämainittu
Henrik
Klernet inpoika, että koska hän oli antanut
pitää katselmuksen
tässä
talossa, joka on t äyriä Maata t ManttaaJia,
ja on akumentiksi määrätty
Harjun
rustholliin,
Veronsaajan
Iasnaol lessa,
tätä nyt laillisesti
tutkittaisiin
ja hänelle sitten sen kuntoonsaattamiseksi
tarpeelliset
Vapausvuodet
annettaisiin;
sen jalkeen tutkittiin
tämän tilan nykyistä
autiotilaa
ja todistivat.
Lautamiehet
Jakob Niilonpoika
Ihamäestä
ja Yrjö j akobi npoika Pyo lista, jotka viimekuluneen
Lokakuun
II paivana
olivat
tark astaneet
sen, että siellä oli vanha
Leivintupa,
jonka
katto ja seinät kaipaavat
parantamista,
vanha laho
Pirtti, jota ei enää voida korjata, vanha kelpaamaton
navet tr ,
pieni käyttökelpoinen
lammasnavetta,
vanha Talli ilman lattiaa, jonka katto kaipaa
korjaamista,
vanha hiukan
käyttökelpoinen
olkilato,
vanha
Ri ih i, luha ja lato, joiden Katto
kaipaa korjaamista,
vanha Ruoka-aitta,
kaipaa kaikin tavoin
korjaamista.
Pelloista
kolme neljäsosaa
nurrnest a kynnetty,
muu
osa Autiona
ja metsittynyttä,
Aidat lahonneet
ja ojat
umpeen kasvaneet.
Laidunm aa jokseenkin
hyody llinen.
Hyvin pienet niityt ilman aitoja, joilla kuitenkin
kaksi kelvollista ja 8 kelvotonta
latoa jalella.
Metsää Hirsiksi, .Tuoh iksi
ja Polttopuiksi.
Ei mitään kalavesia.
Jalkamylly
jauhaa
ainoastaan
syksyllä ja keväällä, mutta nyt hyvin rappio lla. Ei
mitään
humalatarbaa.
Mihin kaikkeen
katsoen
ja vaikka
Veronsaaja
Johan
Henrikinpoika
arveli, että tämä asukas
voisi tilan saada kuntoon
kuudella
vapausvuodella,
arvosteli
kuitenkin
Lautakunta
tämän Henrik
Klemet inpojan
tarvitsevan Kahdeksan
Vapausvuotta,
ennenkuin
hän tämän talon
voi autiotilasta
ja rappiosta
kuntoonsaattaa
ja koska hän oli
takuumiehikseen
saanut
kohtuullisissa
varoissa
olevat Yrjö
Matinpojan
Kultelasta
ja Sakar ias Sakariaanpojan
Kalliosta,
niin annetaan
tämä hänelle lailliseksi
todistukseksi
ja vapaus.
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vuosien suhteen alistetaan nöyrimmästi Koskeastijalosukuisen Herra Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
.Henrik Abrahaminpoika
Salon kylästä Lohjan pitäjästä
hakee Maria Sigfridintyttäreltä
Pajulan kylästä ja Someron
pitäjästä kuolleen anoppin a Margareta Klemetintyttären
pe-·
rintöosuutta Lokakuun 26 päivänä 1697 laaditun perunkirjoituksen mukaan
nousten 45 talariin 16 äyriin kupari rahaa,
minkä Margareta kuolinvuoteellaan
oli tunnustanut
Kappa-'
laiselle Erik Limneli ukselle 3 tynnyriksi 15 kap aksi Ru ist a
ja yhdeksi häräksi. Mutta kun Maria Sigfridintyttären
mies
Johan J ohaninpoika näytti otteen tämän Oikeuden päätöksestä Toukokuun 25 päivältä 1704, minkä kautta hän todisti,
että hänen vaimonsa edellinen mies Matti J oh aninpoika 'oli
vapautettu kaikesta perinnön ja velan suorituksesta, koske.
tämä Juoteen talo Pajulan pitäjässä yllämainitun perintoluettelon mukaan oli Kenraalimajuri ja Maaherra Korkeastijalosukuisen Herra Paroon i Abraham Cronhjor tin Marraskuun 3päivanä
1699 antaman kirjelmän perustuksel la tunnustettu
Kruununtilaksi,
jonka kautta 155 talaria 24 äyriä, mikä perillisten kesken oli jaettu, poistettiin; minkä vuoksi ja katsoen tähän kaikkeen, mikä nyt on esitetty katsoo Oikeus
olevan syytä pitää tämä Oikeuden aikaisempi tuomio voimassaan ja siis vapauttaa Johan J oh ariinpojan kaiken velan vastaisesta suori ttam isesta.
imismies Abraham Orellin ilmiannan perustuksella koskien Kaarinan siltaa Hevoniemen (? Hu fwonniemi) toisella
puolella, joka on Kirkkotie, mitä pitkin ei nyt kukaan voi
kulkea eivätkä asian osalliset 'ole saapuneet vard itt aessa kor- _
jaamaan,
tuomittiin
nyt seuraavat Hyvönniemen kvlasta
Matti J akobinpoika, Henrik Sigfr idinpoik a Kankaisten kyIästä, Henrik Rekonpoika Hykkilän kylästä, Lautamies Henrik joh aninpoika,
Martti J ohaninpoika ja Tuomas Mikon.
poika maksamaan sakkoa kukin 3 talaria hopearahaa Rakennuskaaren 3 Luvun mukaan.
Koska Talollinen Anders J ohaninpoika äskettäin on ottanut viljelykseen
Tuomolan Kruununtilan Ihamäen kylässä
Someron pitäjässä, joka on t äyriä maata t manttaalia ja on
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Akumenttitilaksi
määr.ätty
samassa
kylässä
olevalle
Rusthollille, minkä
edellinen
asukas Martti Matinpoika
Venäjän
vallan aikana
oli jättänyt
rappiolle
ja autioksi;
Niin pyysi yllämainittu
Anders,
että kun tämän
talon Veronsaaja
Eversti
Jalosukuinen
Herra
Alexander
Wilhelm
RalT1Se on Marraskuun 4 päivänä
1723 antanut
hänelle
kirjallisesti
luvan 'ottaa
tämä tila viljelykseen
Kolmen vuoden verovapaudella,
tämän
talon nykyistä
autiotilaa
laillisesti
tutkittaisiin
ja hänelle
sitten sen kuntoonsaattamiseksi
tarpeelliset
vap ausvuo iet annettaisiin;
Jonka
jälkeen
sitä tutkittiin
ja todistivat
Nimismies Abraham
Orell ja Lautamies
Jakob
Niilonpoika,
jotka
siellä viimeksi
kuluneen
Lokakuun
12 päivänä
olivat tarkastuksen pitäneet,
että siellä on vanha
Tupa, jonka seinät kaipaavat
korjaamista
sekä uuden
katon,
vanha
saman laatuinen Kylmähuone
ja Luhti sen päällä, vanha
Jahonnut
Kellarihuone, jota ei enää voida korjata,
vanha
navetta,
jota vielä
jonkun
aikaa voidaan
käyttää
mutta
ilman
lattiaa,
toinen
samanlainen,
joka kaipaa
kaikinpuolista
korjaamista,
kolmas
sam:anlainen,
jota vielä voidaan
käyttää,
vanha
olkilato,
joka
myös vielä on käyttökelpoinen,
kaksi vanhaa
Aittaa,
joita ei
enää voida korjata,
vanha
Riihi,
luha ja lato niin lahonneita, ettei niitä enaå voida korjata,
Pelloista
t vielä nurmittuneita,
ojat kasvaneet
umpeen ja aidat r app io lla .. Vähäinen
laidunmaa.
Niityt
jokseenkin
käyttökelpoisia,
huono
kalavesi.
Metsää ainoastaan
Polttopuiksi,
mutta
ei muuhun
kelvollista.
Pieni
humalatarha,
mutta
ei mitään
Myllyä
eikä
Myllynpaikkaa.
Johon
katsoen
Oikeus
harkitsi,
että tämä
asukas
tarvitsi
hyvinkin
Kolme Vapausvuotta,
'ennenkuin
hän voi tämän tilan kuntoon
ja viljelykseen
saakkaa;
ja koska
Veronsaaja
kirjallisesti
on antanut
siihen
suostumuksensa,
niin annetaan
tämä hänelle
.Iai ll.iseksi todistukseksi
ja Vapausvuosien
suhteen
alistetaan
nöyrimmästi
Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin
ja Maaherran
ratkaistavaksi.
Sittenkuin
Ratsumestarinrouva
Jalosukuinen
Elisabeth
Pistolhjelrn
oli kovasti
valittanut
sitä kurjaa
tilaa,
mihin
Kankaisten
rustholli
vihollisen
raiskaamisen
kautta
oli joutunut; Pyysi hän, että koska tätä ei ilman vapausvuosia
voida5
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i.;:untoon saattaa,
sitä laillisesti
tu tk it t aisi in ja hänelle sitten
tarpeelliset
vapausvuodet
annettaisiin;
jonka jälkeen todistivat nimismies
Abraham
Orell, Lautamiehet
Henrik
Martinpoika Haudankorvalta
ja Henrik
]ohaninpoika
Hykk ilästa,
jotka siellä olivat tarkastuksen
pitäneet,
että tässä rusthollissa, joka Maakirjan
mukaan
on Ii äyriä Maata ja { Manttaalia, on seuraavat
rakennukset.
Nimittäin
Pirtti, jonka seinät ja katto kaipaavat
korjaamista,
pieni kaikin tavoin kelpaamaton
Aitta, kayttokelpoirien
navetta,
toinen
samanlainen ranstynyt,
mutta muutamia
Vuosia käytettävä,
rehulato
jonka seinät ovat Jcäyttökelpoisia,
mutta
Katto kaipaa
korjaamjst a, Talli, jonka seinät ovat kunnollisia,
mutta
katto
vuotaa ja on ilman lattiaa ja yl ista,
Riihi, luha ja lato, joiden seinät ovat kelvollisia,
mutta katto kaipaa
korjaamista;
Vanha Aitta, joka on hiukan ränstynyt,
mutta voidaan v icl a
käyttää, Sauna, jonka alin hirsi kerros on mädäntynyt
ja v aatii myös uuden
katon.
Pellot
v iljelyksessa,
mutta
karjan
Puutteessa,
joka karjaruton
aikana
kuoli, laihtunutta,
aidat
lahonneet
ja ojat kasvaneet
umpeen.
Laidunnraa
ahdas ja
pitkien
siltojen
takana.
Niityt
hyvin vetisia,
mitkä
sateisina vuosina ovat suurimmaksi
osaksi veden alla; Metsaa h iukan Hirsiksi, Tuohiksi,
Aidaksiksi,
Kaskeksi
ja Polttopuiksi.
Huono kalavesi.
Pieni humalatarha,
pieni jalkamylly
yhteisesti neljän naapurin
kanssa Hevonniemen
kylästä.
Lautakunta ja Karajarahvas
todistivat,
että vuonna
1717 tulipalon
kautta tässä Rusthollissa
paloi hyvä uusi Pirtti, Aitta, jonka
päällä oli luhti, täynnä
kaikkea
taloustarvetta
sekä pieni.
käyttökelpoinen
talli.
Minkä kaiken
vuoksi
arvioi
Lautakunta, että tam.i Rustholli
kärsimänsa
tulipalon
vuoksi sek.i
tilan parantamiseksi
ja korjaamiseksi
tarvitsee
hyvin Seitsemän Vapausvuotta
Kruunulle
tulevista
ylimääräisistä
veroista, jotka nousevat
vuodessa
noin 4 talariin
2-1- äyri in h opear ahaa: mikä lailliseksi
todistukseksi
annetaan
ja alistetaan nöyrimmästi
Korkeasti]
aiosuku isen Herra Paroorii n ja
Maaherran
ratkaistavaksi.
Koska Tuomas Henrikinpoika
Levålta itse tunnusti,
että
hän esivallan
käskystä
vei armeijan
tarpeeksi
jauhoja
Por-
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taaseen, mutta sitten jätti ne Matti j akobinpojan luo Lunttilasta peläten että hänen hevosensa otettaisiin Portaassa kyytiin, minkä jauhon Matti Jakobinpoika väittää valallaan Porin Rykmentin ottaneen Portaasta marssiessaan ylöspäin, katsoen sen vuoksi olevansa vapaa suorittamasta
Tuomas Henrikinpojalle sitä puolta tynnyriä jauhoja, mitä tämä vaatii,
Ja koska Tuomas Henrikinpoika oli tyytyväinen Matti J akobinpojan tekomaan valaan, niin tuomittiin Matti vapaaksi
Tuomaan vaatimasta puolesta tynnyristä Jauhoja.
Koska tehdyn suorituksen jälkeen ja tämän Oikeuden päätöksen mukaan Joulukuun 13 päivältä I709 Matti j akobinpojan leski Maria Erikintytär
Talpialta on vielä velkaa Yrjö
Simoriinpoja.lle samasta kylästä 14 talaria ja 14 äyriä kuparirahaa, niin tuomittiin Maria Erikintytar
maksamaan
nämä
14 talaria
14 äyriä kuparirahaa
Kauppakaaren
8 luvun mukaan sekä 24 äyriä hopearahaa kuluja.
Koska Johan Eskonpoika Ihamäestä Anna Henrikintyttaren Lahdenpohjasta Lohjan pitäjästä vaatimuksesta valallaan
vakuutti, että hän tämän isävainajalta oli ostanut kangaspuut
6 talarilla kuparirah aa, minkä hän myös 01 i maksanut, mutta
syöstävänoli hän saanut lahjaksi, koska oli jonkun aikaa palvellut tämän luona. Sen vuoksi tuomitaan Johan Eskonpoik e
maksamaan lainaksi ottamansa 8 talaria kuparirahaa Kauppakaaren 8 luvun mukaan sekä 1 talari hopearahaa kuluina,
mutta vapautetaan maksamasta kangaspuita ja syöstävää Karajakaaren 19 luvun mukaan.
Oikeuden eteen tuli Porvari Johan Yrjonpoik a Uudestakaupungista pyytäen tuomiota täällä käsiteltävänä
olevassa
riitajutussa ja esitti laskun kuluista 68 talaria 8 äyriä kuparirahaa. Bertil J akobinpojalta kysyttiin sitten oliko hän näille
karajil le kutsunut Apulaisen Herra Ivarus Walleniuksen valallaan vahvistamaan sen Testamentin, minkä oli laatinut hanen isavainajansa Jakob Eskelinpojan pyynnöstä Joulukuun
20 päivänä
1720, koska Por-vari Johan Yrjonpoi ka ei ennenkuin se valalla on vahvistettu tahdo olla tyytyväinen annet .•
tuun todistukseen.
Bertil J akobinpoika
näytti nyt jälleen.
Herra Ivarus Walleniuksen uusiman vakuutuksen viimekulu-
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neen Syyskuun 30 päivältä ennenantamastaan
todistuksesta·
Jakob Eskonpojan viimeisestä tahdosta, minkä hän lupaa seuraavilla käräjillä valallaan vahvistaa, koska hän sairautensa
ja huonon kelin vuoksi ei voi eikä kykene saapumaan.
Johon
Johan Yrjonpo ika selitti, ettei hän voi eikä tahdo olla tyytyväinen Herra Ivarus \iValleniuksen atesteihin, ennenkuin hän
ne valallaan vahvistaa.
Sen lisaksi hän valitti, että oikeassa
asiassaan häntä liian kauan on viivytetty ja pyysi myös, että
Rusthollari Anders Martinpojan leski Brita J ohanintytär Linikkalasta kertoisi niistä 80 talarista kuparirahaa, jotka hänen vclivainajansa
Ratsumies Daniel Yrjonpojan palkkana
on kannettu, mutta koska tämä tapahtui Veriajan vallan aio
kana, niin ei Brita voinut mitaan muuta muistaa, kuin ctt.i
se oli ainoastaan yhden vuoden palkka, koska hän l.ih ticssään oli myös nauttinut yhden vuoden palkan, arvellen, että
tuomio löytyy edellisten protokollien joukossa, minkä omaisuuden hän kertoo luovuttaneensa
Jakob Eskonpojalle ja sen
vaimolle Brita Hannuntyttärelle.
Lautamies Henrik Martin"
poika Kaskila kertoi silloin olleensa ulosmittaamassa
ja laskeneensa Ratsumiehen Daniel Yrjoripojan vaimon Brita Simonintyttären
kylvon rukiissa ja ohrassa yhdeksi tyn nyr iksi
5 kapaksi et 8 äyriä kapp a yht. 8 talariksi 24 ayr iksi ktpar irah aa, mikä oli tullut hänen hyväkseen silloin, kun r ah amaar.i
ulosmitattiin,
mutta miten paljon oli yhtccns.i, sitä h.in ei
myöskään voinut muistaa.
Bertil Jakobinpoika
selitti, ett.i
sitä mitä silloin ulosmitattiin
Rusthollarilta
Anders l\Iartinpoika vainajalta
ei hänen aitipuolcnsa
ainoastaan
ot tanut
vastaan vaan kaytti sen omaksi hyväkseen, ellei se tulipalcssa
11 LI kkunu t vakuuttaen,
ettei hän tämän omaisu uc1esta m it.i.in
nauttinut hyväkseen.
Ja koska Porvari Johan Yrjonpoi ka
yhä vielä vaati, et t.i Apulaista Herr a Iv arus Walleniusta oli
valalla kuulusteltava,
n iin määräsi Oikeus, että Bertil Jakob inpojan täytyy seuraaviin talvikäräjiin
ehdottomasti
hänet
tuottaa ja Bertil J akob inpojan on vaI allaan ilmoitettava,
mitä hän vanhempiensa jälkeen on saanut haltuunsa.
Niin
myöskin, mitä Johan Yrjonpoi ka vanhemmiltaan
on nauttinut. Min ka jälkeen heidän on odotettava
tuomiota tässä
asiassa, elleivät sitä ennen keskenään sovi.
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Koska Rovasti Kunnianarvoisa
Suuresti oppinut Herra
Maisteri] ohan Zidbeck viimeksi kuluneen Lokakuun 21 päivänä on ostanut 625 talarilla kuparirahaa
Kaksi kolmannesta
Similän
Perintö RLlsthollista Linikkalan
kylassa Tammelan
pitäjässä Sakarias Tammelinilta, joka sen sisaruksiltaan
Lokakuun 8 paivana 1723 on lunastanut, niistä hän näytti kauppakirjan päivätty vi imeksi kuluneen lokaku Lln 2 1 paivana,
niin merkittiin tämä kauppa Herra Rovasti Zidbcckin pyynnöstä yllämainitun
Tammelinin läsnäollessa pöytäkirjaan
ja
siten lai lliseksi todistukseksi annettiin.
Koska Anna Kristerintytär Portaan kylästä oli saanut tietää, että hänen miehensä Bertil Mati npo ika, jonka venäläiset
vuonna 1720 veivät manttaalisotilaaksi,
nyt oli Venajal la
kuollut, niin pyysi hän, että Talollinen Krister Simonpoika,
Pajulan kylästä, joka hänen miehensä kanssa vietiin Vcn.ijalle ja tämän kuolemasta tietaå, tulisi valalla kuulustclluksi:
joka Valan tehtyään kertoi seuraavaa, että hänet Bertil Matinpojan kanssa vietiin vuonna 1720 Pietariin ja Bertil hanestä siellä eroitettiin ja komennettiin
toiseen Rrkmenitiin,
hän siellä oli Bertilin vain muutamia kertoja nähnyt, mutta
koska hän tämän kuollessa ei ollut läsnä, ei hän voi si it.i
muuta kertoa, kuin että eräs hänen toverinsa Matti niminen
Langelmacn pitäjästä oli hänelle kertonut olleensa läsnä siinii
talossa, missä Bertil Matinpoika kuoli Pietarissa, mutta m il•.
loin se tapahtui ei hän voi muistaa, kertoen myös, ett.i t.im.i
Mat ti, joka hänelle sen kertoi, kuoli noin 1721 kevaalla; vedoten Tovcrcihinsa Johan Yrjonpo ikaan Torvolan kylästä Hauhon pitäjästä, Johan nimiseen Lammin pitäjästä Porvo lan kyIästä, sekä Yrjö Mikonpoikaan Kurriil an kylasfa Pöytyän pitäjästä, jotka hänen kanssaan samaan aikaan olivat olleet samassa talossa Pietarissa ja voivat saman kuin hänkin kertoa;
mutta sitä hän ei voinut sanoa, että hän itse olisi nähnyt tai
ollut läsnä, kun Bertil kuoli, ja koska hän ei muuta voinut
kertoa, niin annettiin tämä hänen kertomuksensa
Iail liscks i
Todistukseksi,
Siinä riidassa, joka Lisa Tuomaantyttärellä
Kaukjårvcn
kylästä on ollut veljensä Mikko Tuomaanpojan
kanssa Tam-
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melan kylästä koskien 12 kuparitalarin
velkaa sekji Mikon
luona olevaa Liisan isänperintöä, he nyt sopivat niin, että
Mikko maksaa tästä velasta sisarelleen tänä vuonna puolet
ja loput seuraavana vuonna ja isänperintöä suorittaa Mikko
hänelle kolmekymmentä talaria kuparirahaa vähitellen; mikä
sopimus, jonka he Oikeuden edessä kädenlyönnillä vahvistivat, tuomittiin pysyväksi vuonna I695 annettun Oikeudenkäyntijärjestyksen
23 § mukaan.
Vaikka allekirjoittanut
Arvoisan Konsistorion viimeksi
kuluneen Elokuun I päivänä laatiman kirjelmän johdosta kaikin tavoin on koettanut kehoittaa sekä Oikeuden jäseniä että
läsnäolevaa rahvasta Someron pitäjästä vapaaehtoisesti
suorittamaan niin kutsutun Teiniveron vuodelta I7I3, joka vihol-.
lisen äkkinäisen tulon kautta Maahan jäi heiltä perimättä ja
jonka olisi pitänyt tulla silloisen Turun Katedraalikoulun
Kollegan Herra Johan Lundin hyväksi; huomauttaen hei lle
sen lisäksi, että tämä maksu tuottaisi suurta apua yllämainitun Kollegavainajan
äidille Leskipastorska Rouva Elisabeth
Tavoniukselle, mutta sitä vastoin Someron pitäjän asukkaille
hyvin vähän haittaa ja vahinkoa; niin antoivat Lautamiehet
ja läsnäolevat Someron pitäjän asukkaat yksimielisesti sen
vastauksen, että koska he vihollisen hyökkäyksen kautta ovat
joutuneet hyvin ahtaisiin ja köyhiin oloihin ja sen lisäksi katovuosien ja Icarjaruton vuoksi ovat köyhtyneet, eivät he niin
pitkän ajan jälkeen voi suostua sellaiseen maksuun, koska
tätä Veroa ei sinä aikana, jona vihollinen vielä ei ollut
hyökännyt ja heillä oli kaikki omaisuutensa ja sen hyvin olisivat voineet suorittaa, heiltä velottu, Vedoten sen lisäksi
Kuninkaallisen
Majesteetin Yleiseen Armolliseen J ulistukseen, jonka perustuksella he arvelivat olevansa vapaita tamänlaatuisista maksuista samoin kuin muista vanhoista rästeistä.
Koska Tuomas Martinpoika Sukulasta. Matti Henrikin-'
poika Knaapi samasta kylästä, Erik Henrikinpoika samasta:
l~ylästä, Yrjö Simonpoika samasta kylästä, Tuomas Matin,
poika samasta kylästä ja Sakarias Sakariaanpoika
Kalliosta
vapaaehtoisesti
suostuvat maksamaan
Vuokraajalle
Jakob
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Matinpojalle Sukulan kylästä hänen poikansa Jakob J akobinpojan palkasta, jonka heidän puolestaan Venäläinen vuonna
I720 otti manttaalisotilaaksi,
vielä 15 talaria kuparirahaa
sen
lisäksi, mitä hänen pojalleen sitä ennen ovat antaneet, suhteellisesti kunkin manttaalimäärän
mukaan, niin tuomittiin
tämä sopimus pysyvaiseksi Heinäkuun 4 päivänä 1695 annetun
Kuninkaallisen
Majesteetin
Kaikkeinarmollisimman
Oikeudenkäyntijärjestyksen
23 § mukaan.
Koska Kustaa J ohaninpoika
Tarulasta Veljensä Henrik
joh an inpojan Hykkilän kylästä vaatimuksesta
v a.lallaan vakuutti, ettei hän veljeltaan ole mitään muuta isänsä perin"
nöstä saanut kuin yhden lehmän, minkä hänelle ait insa silloin
kun se oli vasikka ilman että se perinnössä otettaisiin varteen lahjoitti, niin tuomittiin Henrik maksamaan Velje llcnsä
Kustaalle 14 t a.laria 16 äyriä 8819 penninkiä hopearahaa. mikä:
hänelle Maaliskuun 28 päivänä 17,03 tehdyn Perinnönjaon mukaan oli osuutena irtairnesta omaisuudesta tuleva Kauppakaaren 8 luvun mukaan, mutta riita Viheriäisestä verk ahameesta,
minkä Henrik tahtoo ottaa osuudelleen perinnöstä ja joka on
20 kupari talarin
arvoinen, lykättiin siihen asti, kunnes Valborg Yrjontytar Hykkilästä on haastettu ja häntä kuultu samoin jää myös kiinteä omaisuus koskematta
ja jakamatta,
kunnes Henrik saa täyden varmuuden siitä, onko se perinto.i
vai et.
Vänrikki Herra Adam Lirnatius, joka oli antanut haastaa
virkatalonsa
pitäjän Jakob J akobinpojan
Kydon kylästä,
pyysi nyt, että tämä laillisesti irti sanottaisiin,
jotta hän ensimmäisenä vuosipäivänä voisi sieltä muuttaa, koska Herra
Vänrikki Herra Paroonin ja Maaherran viimeksi kuluneen
Huhtikuun 9 päivänä antaman päätöksen kautta saa oikeuden itse viljellä Virkataloa, niin tämä nyt Jakob J akobinpojalle ilmoitettiin, minkä lisäksi tämä lailliseksi todistukseksi
annetaan.
Martti Johaninpoika
Hykkilåstå
valitti sitä vahinkoa,
mikä hänelle viimeksi kuluneen Lokakuun 28 päivänä onnettoman tulipalon kautta oli tullut, kun täyteen ahdettu riihi
sekä puimaton vilja ynnä luha ja lato olkineen ja akanoineen

72paloi, mitkä rakennukset Lautamies Henrik Martinpoika Sukulasta arvioi 50 talariksi kuparirahaa ja samalla todistettiin,
että nämä rakennukset
olivat palaneet, sen vuoksi ja tähän
katsoen arvioi Oikeus hänen pitävän saada tämän Kårajakunnan jokaisesta talosta paloapua 5 äyriä kuparirahaa
Rakennuskaaren 37 Luvun sekä Kuninkaallisen
Majesteetin katselmus ja Kerjuu-asetuksen viimeisen kohdan mukaan, mitkä rahat ovat käytettävät
rakennusten
uudelleen rakentamiseen.
Mutta alistetaan tämä ensiksi nöyrimmästi KorkeastijalosuImisen Herra Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
Koska Korkeastijalosukuinen
Herra Parooni ja Maaherra
viimeksi kuluneen Heinäkuun 9 päivänä antamallaan päätöksellä on määrännyt, että Talolliset Niilo Hurri Harjan lahclesta, Tuomas Su:upus samasta kylästä, Jakob Hiiska samasta
kylästä, Martti Sirro Hårjanojalt a, Bertil Verkkala samasta kylästä, Martti Sarvi samasta kylästä ja Matti Karppi samasta
kylästä antaisivat tässä oikeudessa tutkia jalkarnyl lyåan, joka
kaksi vuotta sitten onnettoman Tulipalon kautta paloi ja ehdoitus tehtäisiin vapausvuosista
Myllytulliveroista
myllyn
uudelleen rakentamiseksi; Niin pyysivät yllämainitut talonpojat, että tätä tutkittaisiin
ja sitten heille tarpeelliset vapausvuodet myllyverosta annettaisiin; minkä vuoksi ja koska Lautamiehet Jakob Niilonpoika Ihamäestä ja Yrjö J akobinpoika
Pyölistä, joilla tästä myllystä oli tarkat tiedot, todistivat, että
se paloi Kaksi Vuotta sitten; arvioittiin se, joka kaikkine tarpeineen oli hyvin varustettu, vähintäin v iideksikymmeneksi
talariksi kupar ir ah aa, sen vuoksi ja katsoen tähän kaikkeen
arvioi Lautakunta,
että yllämainitut
talonpojat tarvitsevat
uuden myllyn rakentamiseksi hyvin viiden vuoden vapauden
Tullista, mikä vanhan Myllyveroluettelon
mukaan nousee
vuosittain I tynnyr iin I6213 kappaan, mikä täten lailliseksi
todistukseksi annetaan ja alistetaan nöyrimmästi Korkeastijalosukuisen Herra Paroonin ja Maaherran ratkaistavaksi.
Renginpalkkana
ja vaatteista
tuom.ittiin Jakob Eskonpoika jusku maksamaan Erik Matinpojalle Haudankorvalta
kuusi talaria kuparirahaa
Kauppakaaren
8 Luvun mukaan
sekä 24 äyriä hopearahaa kuluja.

73
Sitten kun koko Jokioisten Läänin Rahvas oli oikeudelle
esittänyt, miten Korkeastijalosukuisen
Herra Paroonin
ja
Maaherran viimeksi kuluneen Lokakuun 16 päivänä antama'
päätös ja määräys on saanut Tammelan ja Someron asukkaissa aikaan niin suuren vaikutuksen ja tuloksen, että yleinen maantie Jokioisten
läänin ja Sorvaston kyliin våli lla
Marttilan pitajassa on niin korjattu, jotta tästä läänistä Tur
kuun Matkustavat varmasti voivat päästä ajamaan; Valittaen
sen ohella kovasti, että siihen rajoittuvat
Turun Laan i ja
Marttilan Pitäjä ei ole laisinkaan hoitanut ja korjannut OSUU['
taan, joka vielä on niin lieju ja raivaamaton,
että Matkustajat eivät sitä myöten voi ajaa; anoivat he nöyrimmästi, ctta
Allekirjoittanut
ja Oikeus nöyrim.mästi pyytaisivåt Korkeastijalosukuista Herra Paroonia ja Maaherraa heidän puolestaan
kirjoittamaan
Herra Paroonille Kenraalimajurille
ja Maaherralle Turussa, jotta asianomaiset Turun Läänissä vaadittaisiin
korjaamaan sen osan yllämainittua
Sorvaston tietä, joka kuu.
luu yllämainittuun
lääniin, jotta sekä Turkuun matkustavat
että kauppiaat, mitkä äskettäin erikoisoikeuden saaneelle Jo,
kioisten Kartanon lähellä oleville Markkinoille, jotka vuosittain pidetään Elokuun 5 päivänä, voisivat esteettömästi tavaroineen päästä kulkemaan, jonka vuoksi ei Oikeus voinut olla
tätä Rahvaan Kaikkein Nöyrintä pyyntöä täten esiin tuomatta
Korkeastijalosukuiselle
Herra Paroonille ja Maaherralle yh ta
noyrasti luottaen, että se kuulluksi tulee.
Koska Rålssi inspeh toori Jokioisten tiloilla Hyvin uskottu
Georg Sveidell jo on saanut 3 moitteetonta
lainhuutoa Honkelan vero-rji.lssit ila.an Vaulammin
kylässä Jokioisten
läänissä sen 37 Talarin 29 äyrin 19113 penningin hopearahaa SUiUruiseri verorästin korvaukseksi, mi nka sen asukas Matti Eskonpoika vuodesta 1685 vuoteen 1712 varsinaisissa Veroissaan
Korkeastikreivil lisclle herr asvael lcen on aiheuttanut;
niin
pyysi talollinen Yrjö Bertilinpoika Reh tijarvelta, joka on yllämainitun Matti Eskonpojan Isän Veljen Poika, että koska h.in
lainhuudon aikana on tarjouturnit maksamaan tämän rästin ja
siis talon itselleen lunastamaan,
jonka vuoksi Ralssi inspchtoori Sveidell tahtoo sen hänelle siirtää, koska hän on siihen

74
Perillinen, lupautucn suorittamaan tämän rastin, jota ei kuitenkaan kukaan Matti Eskonpojan Perillisistä voi suorittaa
Korkealle Kreivilliselle Herrasväelle, että hänelle näiden ko lmen lainhuudon perustuksella laillirien kiinnekirja annettaisiin, koska kolmannen lainhuudon jälkeen se on Yön ja Päivän ollut moittimatta, minkä vuoksi ja koska tama Honkolan
tila yllämainitun rästin vuoksi Korkealle Kreivilliselle Herrasväelle on havaittu kolme kertaa Moitteetta Huudatetuksi,
nimittäin
Syyskuun 17 päivänä 1722, Maaliskuun 26 päivänä
ja Marraskuun 2 päivänä 1723 ja siis jo on saanut lain voiman; ja koska Rälssiinspehtoori nyt myös Oikeuden edessä
on selittänyt tahtovansa Herrasväen puolesta siirtää oikeuden
tah an tilaan hänelle, koska hän sitoutuu maksamaan rastin,
josta jo 70 talaria kuparirahaa tämän kuun 9 päivänä on suor itettu ja tilan myös Lautamiehet Matti Henrikinpoika
Kiipult a ja Henrik Pietarinpoika Haapaniemestä, jotka sen pa ik an päällä viimeksi kuluneen Lokakuun 16 paivana ovat tarkastaneet, ovat arvioineet korkeintaan 102 talar iksi 2 äyriksi
kuparirahaa; sen vuoksi tämä Honkolan verotila yllamainittujcn seikkojen perustuksella tuomitaan Yrjö Bertilinpojalle
Maakaaren 1:3 ja 6 luvun mukaan ja saa hän sekä perillisensa sitä rehellisesti saatuna omaisuutena airiaisesti omistaa
ja nauttia ilman että Matti Eskonpojan perillisillä on vah intäkään oikeutta valitukseen ja kanteeseen 3 hopeamarkan sakon uhalla Kihlakunnan Tuomion rikkomisesta.
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Hämäläiset kansanpuvut ajanjaksolla

1738-1807.
Kansallishengen
elpyessä itsenäiseksi karisaksi tulomme
jälkeen cm miltei ka.ikk ial la maassamme esiintynyt pyrkimystä ominaisluonteemme
ilmaisuun.
Hakematta on huomio
tällöin
kiintynyt entisiin, eri seuduilla ominaistin kansanpukuihimme, jotka tekevät mahdolliseksi jo ulkoisella asullamme osoittaa erikoista olemustamme.
Kun näin ollen kysymys, minkälaisia kansanpukumme
entisinä aikoina varsinaisesti ovat olleet, useinkin h arr astaja.in keskuudessa hcråå,
lienee paikallaan
tällaisessakiri julkaisussa tarjota niitä tietoja, jotka käytettävinä ovat. Alla oleva esitys perustuu kahdenlaiseen ainekseen: pesäluetteloihin
ja Lapuan taistelussa
141VII 1808 kuoIettavasti haavoittuneen
luutnantti C. G. Ram~
sayn kesämatkallaan
1807 tekemiin piirroksiin.
Edelliset ainekset on tämän kirjoittaja saanut käytettäväkseen
etevältä
ja uupumattomalta
arkistotu tkijaltamme
J almari .Finnel tä.
Ne ovat ajanjaksolta 1738-r763
ja koskevat useimpia silloisia Hämeen ja läntisen Satakunnan pi tajia, tarkemmin sanoen
aluetta, jota rajoittavat pitäjät: Tammela, Akaa, Tyrvaa, Ruovesi, Ätsäri, Keuruu, Saarijärvi, Laukaa, Långe lmaki, Jämsä,
Sahalahti, Pälkäne, Tyrväntö.
Naisen puku.
Parhaastaari esiintyy aineistossamme naisten pukukuppaleita, joista tavallisimpiin kuuluvat hameet, roijyt, paah incet,
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kaula- ja esiliinat; näihin verrattuina ovat liivien, käsineiden,
jalkineiden sekä paitain ja ylisten maininnat harvinaisempia.
Pää h i n e itä oli kolmea eri lajia, nimittäin nauhoja eli
p intclcja, hattuja eli t anuja (ruots. "hatt", "huva") ja rnyssyja,
Ensinm a.initut olivat Ramsayn mukaan nuorten tyttöjen pään koristeita, joita ehkä yleisemmin arkina käytettiin
. (kuva 1). Hatut eli tanut näyttää saannol liscsti tehdyn liina-

Kuva 1. Pälkäneläinen tyttö arkipuvussa C. G. Ramsayn piirroksen
mukaan v.lta 1807. Tytöllä on yllään
punainen pinteli, sininen "röijy" punaisin napein, valkoiset "puolihihat",
ruskea hame ja siniraitainen esiliina.

Kuva 2. Pälkäneläinen tyttö kirkkopuvussa C. G. Ramsayn piirroksen
mukaan v.lta 1807. Tytöllä on yllään
valkoinen tanu sinisin nauhoin, valkoinen kaulaliina, musta "röijy", sinisen
ja punaisen kirjava hame, valkoinen esiliina, punaiset sukat ja mustat kengät.

kankaasta,
joka oli milloin kotikutoista tai hollantilaista,
milloin taas n.s. nokk os- tai kamaripalttiriaa.
Eräiden tanujen sanotaan olevan edestä pitsillä varustettuja, toisten taaskin sitä vailla. Arvatenkin olivat jalkimaiset varsinaisia
arkipäähineitä, m ika näkyy siitäkin, että niitä oli enemmän.
Niinpä mainitaan esim. eräässä sahalahtelaisessa
luettelossa
v:lta 1757 kolme pitsillistä, mutta kuusitoista pitsitöntä tanua,
Eräässä ätsäriläisessä tanussa sanotaan v. 1740 olevan verkkopi tsiä ("knytningar").
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Tanua, joka eraista rzoo-luvulla ilmestyneistä kertomuksista päättäen oli korkea, keilamainen, näyttävät kayttaneen
niin tytöt kuin vaimotkin.
Ramsayn piirtämällä pälkäneläiscllä tytöllä (kuva 2) se kuului kesåa.ika isccn juhlapukuun
ja oli tötterömäinen, pitsillä ja nauhoilla koristettu.
Kalrn in
mukaan se jo 1756 oli Hauhon p itåjassa tytoi ll.i niinikään
korkea, valkoinen, pitsillä varustettu ja silkkinauhan ympäroima,
Kci lamaiseen muotoon viittaavat
cr.iat nimetkin kuten korpi lah tel aistcn "kokkalakki"
ja kcuruu la istcn "törölakki".
Olipa tämänmallinen
priah.ine, tosin erikoisesti koristettu,
morsiamillakin,
päattåcn
eräästä An ianpel lol ta v.
1761 lahctetysta kirjeestä: "Morsian ei pukuunsa ja kaunistulesiinsa tarvitse muuta kuin tavallisen valkon eli päähineen,
joka ... tehdään tuohesta ja on ylhäältä kapea ja alhaalta:
leveä, ikäänkuin torvetori ratti; tämä valko koristellaan kaikenvärisillä silkkinauhoilla
ja lapui lla."
Todellinen naisten juh lapaah ine näyttää puheenaolevanakin aikana jo olleen "myssy", arvatenkin samainen pitsillinen "tykkimj'ssy", joka sitten pysyi muodissa sivu rSoo-luvun
puolivälin.
Eraassa jamsålaises ä luettelossa v.lta 1758 mainitaan siihen nimenomaan kuuluvan pitsin.
Päällinen oli
kaikkein useimmissa tapauksissa ja semminkin vielä 1740luvulla mustaa clamastia tai kalrninkkia, mutta 1750-luvulla
aletaan biyt1.ä~i myös sinistä damasti a tai silkkiii tai eriväristit
(pu nai sta, kc Haista ta i vihreaa) "bast ia".
Ruusukoriste isot
silkk inauhat kin, jotka ainakin i Soo-luvu lla olivat ominaisia
tälle paah inee lle, mainitaan eräissä t amrnelaisissa luetteloissa
siihen ku u1uvina jo 1759. Nämä arkistotieclot pitävät yhtä
kirjallisten lähteiclen kanssa. Niinpä Eric. Eclnerin mukaan
Lernpaalån naiset olivat v. 1753 puetut "mitä kalli immista
silkki kankaista
tehtyihin
myssyih in", ja samaa vakuuttaa
Salovius Keuruun, Ruoveden ja lahipi tajain naisten pääh 1neistä vuotta aikaisemmin.
H a me i ta oli vksivarisi.i ja kirjavia.
Eclcl lisist a olivat
taval lisimp ia punaiset, siniset ja mustat, harvinaisempia
vihreät, valkeat, harmaat ja ruskeat (tytöllä, kuva 1, oli ruskea
hame yllä). Arvokkain
hame oli punaverkaincn.
Asiakir-
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joista päättäen se tavallisimmin pantattiin ja talonkauppoja
tehdessä annettiin hyvi tykseksi entisen omistajan vaimolle.
Huomiota ansaitsee, että näiden hame iden etumaisen kappaleen joskus sanotaan olevan erilai ta kangasta.
Vastaava
ilm.iö havaitaan eräissä kokoelrniimrne saaduissa vanhoissa
hameissa.
Muuten olivat yksiväriset hameet tavallisimmin puol ivi llaisia, n.S. sarssia, harvemmin sarkaa ja vIielä harvemmin
verkaa tai friisiä. Usein sanotaan niiden olevan kotikutoisia,
ja sarka saa usein määräyssanan "prässättyä"; puhutaanpa
myös prässivaatteista
("prässtyg·").
Eräät tähän. kuuluvat
hameet olivat hajall isia, yhden langan muoclostamin vi iruosasin koristeituja ("isprängcla"), toiset n.s. "kirsikangasta"
("kirsins" 1. "kiersing"), jota oli sekä punaista että mustaa.
Yksiväristen hameiden ohella oli joukko kirjavia. Varsin
tavallisia näyttävät jo 17oo-luvun puolivälissä olleen "rannul-,
liset". Nekin tehtiin yleisimmin kotikutoisesta puolivillaisesta kankaasta, sarssista; erikoistapauksissa käytettiin ni ista
määräyssanoja sellaisia kuin "tresKottig" (kolme kudelankaa
muodosti rannun?) tai "skottyg". Väliin mainitaan raitojen
värikin: "punaraitainen",
"sini· ja ruskeankeltaraitainen",
.Jcelta-, puna- ja valkoraitainen", "sini- ja punaraitainen".
Eräissä tapauksissa sanotaan hameen olevan "kirjavan",
jolloin joskus ilmoitetaan väritkin: "valkea ja sininen", "val·
kea ja punainen", "valkea ja vihreä" tai "sininen ja ruskeankeltainen", "sininen ja punainen" (tällainen hame oli tytolla,
kuva 2), "sininen ja keltainen" (puolivillainen).
Nämä hameet ovat useimmiten kilpikangasta ("dräll" tai "ylleclräll").
Parkkumia mainitaan vain yhden kerran, nimittäin Pälkäneeltä v. 1755; se oli kotikutoista.
Harvinaisina hamekankaina esitettäköön "väsköötti" ("vestgötatyg"), salvetti- ("av
ull och lingarn vävin på salvettsvis") ja danzigilainen kangas.
R ö i j y oli miltei aina yksivärinen, tavallisimmin musta
(tällainen oli roijy tytöllä, kuva 1), ruskea tai sininen (tållainen oli roijy tytöllä, kuva 2), harvemmin harmaa, punainen
tai vihreä. Ruskea roijy, joka tehtiin säännöllisesti verasta,
kuului kai juhlapukuun. samoin varmaan punaisesta, rus-
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keasta tai mustasta kirsikankaasta
(= verasla) valmistettu;
harmaa, joka oli aina 'sarkaa, lienee sitävastoin ollut tavallisin arki takki. Musta ja sininen roijy ommeltiin milloin vcrasta, milloin sarasta; edellinen valmistettiin sitäpaitsi usein
sar sista (jopa saksalaisestakin)
tai satiinista.
Sininen roijy
oli monasti prässättyä sarkaa. Mutta liinaisiakin, nähtävästi
kesäpukuun
kuuluvia,
oli. Erikoisesti
mainittakoon
n.s.

Kuva 3. Matkantaan Liisa heinäniitylle menossa C. G. Ramsayn
piirroksen mukaan v:lta 1807. Liisalla
on yllään valkoinen pääliina, valkoinen kaulaliina, punaisen ja vihreän
kirjava "röiiY'" valkoiset laajat hihat
("vidärmar'), jotka ulottuvat käsivarrelle ja valkoraitainen hame.

"rekaarni"- ja neulotut ("stickac1e") ro ijyt, jotka olivat verrattain tavallisia; eräässä tapauksessa sanotaan tällaisen röijyn olevan neulalla neulottu ("nålstickac1).
Ainoastaan yhden kerran
esiintyy kirjava (sininen ja ruskean keltainen)
roijy eräässä Ruoveden luettelossa v:lta I740. Ramsayn p iirtämäl1ä naisella (kuva 3) oli punainen ja vihreä roijy,
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Li iv e j ä käytettiin
tähän aikaan
vielä vähän ja todennäköisesti
vain pyhinä
ja juhl at il atsuuksissa,
Useimmin
ne
näyttävät
olleen kirjavat:
tavallisimmin
rannulliset
(puolivillaiset) tai kalm inkista
tai kamlotista
tehdyt.
Mutta mainitaan myös yksivärisiä,
esim. sinisestä prässisarasta,
punaisesta
verasta tai flane11ista teh tyja,
P a i t o j a esiintyy saarnassani
ainchistossa
vain kahdessa
luettelossa:
toisessa kaksi, toisessa seitsemän,
kaikki rohtimisia. Sitävastoin
on aineb isto rikkaampi
yli s i s t ä, joita
naytta.i samalle henkilölle
kuuluneen
useita - joskus tusina
tai puolitoistakin.
Tästä päättäen
k.iytctt iin ni itaark ioloissak in ja si lloiri roijyn asemesta sisällä huoneissa.
[iidcn ohella
pidetty
paita
oli todennäköisesti
hihaton
eli n.s. "hankkipaita".
- Erikoisuutena
mainittakoon,
~ttä talonpoikaisillaki n na isi lla oli 1iinaisia n.s. "yövii ttoja"
("na tkappa"),
jo il l a
todennäköisesti
tarkoitettiin
eräänlaisia
ylisiä.
Lirmnn mukaan olivat Värenclin naisten
yovi itat samaan
aikaan
loistav an "alkeita,
kiiltäviksi
hang.atuit a ja rinnan
kohdalta
sekä
11 ihansuista
ompelemalla
kor isteltuja.
K a ula hui v i t olivat yleisiä, useimmiten
liinaisia
tiissä tapauksessa
joskus pi tsi llå rcunustet tuja - tai kattuun isia, mustia
taftisia
tai erivärisiä
si1kkisiäkin.
Eraassa tapauksessa
mainitaan
hollantilaista
l iinakangasta.
Kaulali inojakin
saattoi
samalla
naisella
olla useita,
ainapa puoleen
tusinaan
asti.
Ramsayn
piir tamil la naisilla,
kuvat 2, 3, oli
valkea k aul al i ina.
Esiliinatkin
olivat tähän aikaan
ylcisi.i ja tavallisimmin Ii inasi a ja tass.i tapauksessa
joskus "painetuita"
(Iaatoi lla varjatyita):
Tammelasta
mainitaan
v. 1759 punainen
ja v.a.lkoinen "painoesiliina"
("trycksförkläc'e").
Muutoin
oli
suosituin
väri vihreä, minkä karvaiset
csi liinat
aina tehtiin
raskista.
Mutta
sinisiä ja sinisen ja valkoisen
kirjaviakiri
käytettiin.
]älkimäiset
lienevät
taval lisemmin
olleet k attuurusi a. Iöamsayn piirtämällä
tytöllä,
kuva 1, oli siniraitainen
ja tytollå, kuva 2, valkoinen
esiliina.
k ä s i 1 iin a n ("armEsiliinan
yhteydessä
mainitsen
Tammelasta
v:lta 1757.
klade"),
joka aineh istossani
esiintyy
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Tällaista vaatekappalet
ta, josta on tietoja jo I600-~uvuHa, lienevät meillä viimeksi pitäneet Munsalan tytöt mennessään 10:seen kylään ("utbys")
tanssiaisiin
tai häihin.
Heillä oli tal-.
löin oikeassa
käsivarressa
nenä- tai kattuuniliina
ja tämän
paallä kapeampi,
punainen,
sininen
tai vihreä silkk inauh a.
Alkukantainen
oli ehkä se Lirinen Värendista
mainitsema
liinainen ja ompelemalla
kirjattu
"armkläde"-niminen
pääliina, joka perille tullessa otettiin
päästä ja silloin varmaan
hei tettiin käsivarrelle.
K ä s i n e itä
oli sekä kintait a, hansikkaita
että sormikkai ta. Kintaat,
joita oli sinisiäkin,
neulott iin villal ang asta.
Hansikkaita
tehtiin kilinna
asta ja sorm ikkai.ta liinasta.
S ukk i a käytettiin
tähän aikaan
arvatenkin
vain pyhinä ja juhlatilaisuuksissa.
Ainehistossani
mainitaan
niitä
vain kahdesti, ja molemmissa
tapauksissa
villaisia.
Samoin
on kengistäkin
("skor") vain kaksi mainintaa.
Ramsayn pi irtämä'Ilä
tytöllä,
kuva 2, olivat sukat punaiset
ja kengät
mustat.
"N e n ä 1 iin 0 j a" (" nascdu k") tehtiin milloin raidalliIiinakankaast
a, milloin taas kattuusesta tai raidattomasta
nista.
Pää 11 y s v a a t t c i s ta mainitaan
Iammasnah katurkkv
viidessä eri yhteydessä.
.
Millainen
oli sitten
hämäläisen
naisen vaatetus
näihin
aikoihin?
Sen laadun v. I807 osoittavat
tähän otetut piirrokset. r zoo-Iuvun
puolivaiheen
puvusta
päättelemme
arkistoy.m. tietojen mukaan
seuraavaa.
Arkioloissa ja ulkotöitä suor itt aessa <oli talv isajan ominaisin puku varmaan
sarkainen,
harmaa
tai musta, ja sen tärkeimpiä osia olivat tietenkin
roijy ja hame.
Vaimoilla
o'li
päässä tanu, jotavastoin
tytöt ehkä kulkivat
kattamattomin
päin tai pinteli päässä.
Nahkajalkineiden
ohella pidettiin
hattaroita.
Sisällä oltaessa ja kesällä olivat roijyn tilalla liinaiset yliset.
Lämpimänä
vuodenaikana
pidettiin
jalassa tanokkaita ja kalsuja.
Kirkkoon
ja juhlatilaisuuksiin
mennessään
pukeutui
ku6
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kin parhaimpiinsa, talvella arvatenkin jossain määrin toisella
tavalla kuin kesällä. On todennäköistä, että pitsi llinen myssy
ennenkaikkea oli talvi-, mutta pitsillinen tanu kesäpäähine;
jälkimäinen lienee eritoten ollut naimaikäisten tyttöjen ominaisin päänverho.
Kallisarvoisin
hame oli punaverkainen tai punakirsinen,
ja sen ohella enin käytetty ro ijy ruskea- tai 111 ustaverka.inen,
Kirjavat ja raidalliset
puolivillaiset hamect kuuluivat ensi
sijassa kesäpukuun.
Esiliinaa pidettiin
kaikkina
vuodenaikoina. Kesäisin ja juhlatilo . sa talvisinkin 01ivat värikkäät
ja koreat liivit roijyn tilalla. Kirkkomatkoilla
kesällä pidettiin niiden ohella Jiinakankaisia roijyja. Talvella oli paallysverhona lammasnahkaturkki.
Vain juhlatamineisiin
kuuluivat sukat ja matalat nahkakengät.
Päähineiden muodosta on jo ollut kysymys. Röijyt ja Ii ivit olivat varmaan samanlaisia pitkäkörttisiä kuin sataluvun
loppupuolella.
Hameen mallista ei ole yhtä helppoa lausua
mielipidettään.
Asiakirjoista käy selville, ettei tyttöjen myotaiaisvaatetus
tähän aikaan suinkaan ollut erikoisen runsas. Otamme muutamia esimerkkejä.
Keuruulla sai tyttö v. 1752 myo tajaisi ksi yhden puvun,
jonka hame oli punainen ja roijy musta. - Ikn al isissa sai tyttö
v. 1741 niinikään yhden puvun, johon kuului sininen sarkahame ja sininen sark aroijy; lisäksi kaksi vanhaa kotikutoista
hametta, sinisen neulotun roijyn. ja parin kenkiä. - Tammelassa sai torpparintytär v. 1746 puvun, jonka roijy oli mustaa
sarssia ja hame punaista verkaa. - Sääksmäellä sai sotamiehen vaimo kaksi roijya, joista toinen Oli mustaverkainen, toinen neulottu, sininen, liivit (n.s. "skåttyg") ja: kaks i hametta,
joista
toinen 011 punaverkainen,
toinen keltaista vi llakangasta.
Ta'lonpoikaisvairnojen
pukuvarastot
saattoivat olla huomattaviakin.
Niinpä oli eräällä Pälkäneen emännällä v. 1747
tusina erilaisia hameita, kaksi tusinaa paidanylisia, kahdeksan kaulaliinaa; kolme esiliinaa ja yksi damast imyssy,

83
Pukuparsi
sama kaikilla.
olemassa.

oli kansannaisten
keskuudessa pääasiallisesti
Vain pukujen runsauteen katsoen oli erotusta

Miehenpuku.
Miesten pukukappaleita
mainitaan ainehistossani vain
muutamia, mutta kuitenkin siksi paljon, että saamme jonkinlaisen kokonaiskuvan.
Päähineistä esiintyy vain talvimyssy,
jonka päällinen on aina sinistä verkaa, puuhkat saukori- tai
karhunnahkaa.
Housut ovat saam iskaiset, pitkä takki mustaa sarkaa (kai myös verkaa) ja lyhyt takki eli .,västi" nahkaa, sinis-tä verkaa tai puolivillaista.
Viimemainitusta,
mutta
viirullisesta kankaasta ovat myös liivit. Ulkotöissä ja ehkäpä
pyhinäkin käytettiin saappai ta.

Kuva 4. Mies C. G. Ramsayn
piirroksen mukaan v:lta 1807.
Miehellä on yllään valkoinen
mekko, sininen vyö, polvihousut
ja säärykset.

Tällainen oli juhlapuku.
Ark itarnineih in sitävastoin kuului rohtiminen mekko ja rohdinhousut
(kts. Ramsayn kuvaa
4), mikä selittää sen, että esim. Ikaalisissa erään tiedon mu-
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kaan v:lta 1762 rengin 9-vuotiseen palkkaukseen kuului 9 rnekkoa ja 9 paria rohdinhousuja,
kun .sitävastoin
yhden sarkavästin ja yhden sarkanutun
tuli riittää koko täksi pitkäksi
ajaksi. Miehetkin pitivät työmailla lämpiminä vuodenaikoina
tanokkaita.
Ramsayn piirroksesta selviää, että miehillä työhousutkin 1807 olivat n.s. puolihousut, joiden ohella käytettiin säärystimiä.
Päähineenä oli kesällä m.m. matala vilttihattu.
Turkki oli lampaannahkainen.
U. T. Sir eli u s.
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Lisiä Tammelan kansanopetuksen
historiaan.
Senjälkeen kun teokseni Tammelan
kansanopetuksen
vaiheet ilmestyi, olen saanut käsiini erään yksityishenkilön
hallussa
olleen muistiinpanovihkosen,
nimeltään
"Barna
Kladd anno 1771" sisältävä Tammelan seurakunnan luku iässä
olleiden lasten ja nuorisonkin joukkoon kuuluneiden, 17401770 luvuilla
syntyneiden henkilöiden nimiä ja luku taitomerkkejä 177o-luvulla. Mainitussa teoksen 1 osassa, sivuilla
151~156, olen tehnyt selkoa kahden samanlaisen, lasten ja,
nuorison lukutaitoa esittävän muistoonpanovihkosen
sisällyksestä. Näistä vihoista
oli vanhin v:lta 1795, nuorin v:lta
1804-07. Kun nyt löytämäni vihkoneri käsittää lukutaitoa
koskevia muistiinpanoja
kolmattakymmentä
vuosikymmentä
varhaisemmalta
ajalta, rovastien ]. Amnellin loppu- ja M.
Avellanin vaikutuksen alkuajoi lta, on se sinänsä mielenkiintoinen ja arvokas lähdekirja.
Tämäntapaisia
lukutaitoluetteloja on nähtävästi ollut muitakin, sillä n ahkur imestar i ].
Elo Forssasta mainitsi nuorempana nähneensä samassa paikassa, mistä nyt talteen tullut vihkonenkin on saatu, erään
suuremman kirjan, jossa myös oli vanhoja nimiä. Kirja oli
nähtävästi lasten lukuluettelo.
Olen vihossa olevan aineiston perustuksella laatinut seuraavan taulukon:
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v. 1771 - »Barna Kledd»,

Luettelo
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Torro ..................
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......
Riihivalkama
Kallio ...............
......
Haudankorva
Kuhala ...............
Talsola ...............
Vieremä ............
Lininikkala .........
Liesjärvi ............
Porras ...............
Ojainen ......... -......
Lunkaa ...............
Hykkilä ...............
... - ......
Kankainen
Saari ..................
Kaukola ............
Hevoniemi .........
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Tammela ............
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Heillä ei ollut yhtään lukumerkkiä.
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Kaikkiaan
oli vihossa I,IO! nimea. Lukumerkit olivat
443:lla eli 40.3 'ro:lla. Näistä 443:sta oli 226 syntynyt 1760-,
2IO oli syntynyt
1750-, 1 syntynyt 1740-luvulla ja 6 syntymävuotta ei oltu merkitty..
Edelläolevan
taulukon
ensimmäisen sarakkeen avulla
saamme tärkeitä asutushistoriallisia
tietoja Tammelan silloisten kylien lapsi- ja nuorisomäärästä, vuosien 1740-70 välillä,
koska siitä selviää, miten p a.ljori kussakin kylässä oli sanottuna ajanjaksona syntyneitä lapsia ja nuorisoa, jopa juuri miehuusikään varttunutta
nuorta väkeäkin.
Suur in määrä henkilöitä, mitä yhden kylän osalle tulee, on merkitty Lini kka- .
lan kylään, nim. 64 henkilöä, seuraava on Porras 61, kolmas
järjestyksessä Kaukjärvi 55, neljäs Uusikylä 53, sitten Hykkilä ja Talsola, kummassakin 52. Huomattava o.n myös, m iten Mustiala on jakaantunut vihossa eri osiin: Mustiala, Uusikylä, Mutala ja Myllykylä.
Taulukko osoittaa, että eri kylien lasten ja nuorison lukutaitoon
nähden oli edullisimmassa asemassa Mutala, jossa;
kaikilla oli lukumerkit.
Pikorikorven ja Pappilan lapsille
ei ole merkitty Iukumerk keja, mutta kun vanhin Pikorikorvessa syntyneistä on v. 1767 syntynyt,niin
olivat he vielä
liian nuoria luetettaviksi tulemaan.
Sitävastoin on Papp il an
lasten joukossa vanhin 1759 syntynyt, jonka ikäisillä kyllä
luettelossa on lukumerkkeja, vieläpä nuorernm ill akin.
Kun luettelossa on kaikkiaan I,IOI nimeä, ja niistä vain
443:lla, eli 40.3 %:lla, on lukumerkit, on samalla huomattava
5:nnen sarakkeen yhteenlaskusumma
262.. Siinä mainitut
ovat kaikki 1770-luvulla syntyneitä, joilla ei vielä taitomerkkejä nuoruutensa takia ollut. Täten saadaan lukutaitoikäisiälapsia luetteloon oikeastaan vain 839, joten lukutaitoisten
prosenttimääräksi
saadaan 52.8. Prosenttimäärän
voisi h uoletta nostaa ainakin 60-70 välille, jos jätettäisiin myöskin
pois 1760-luvun lopulla syntyneet, aina vuodesta 1767 lähtien,
sillä tuskinpa siihenkään aikaan 4-6 vuoden ikäiset lapset
mitään kummempia
lukutaidon saavutuksessa olivat kuin
nytkään. Täten voimme sanoa lukumerkkejä siis todellisuudessa olleen ainakin i niistä, jotka lukuiässä olivat.
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Eri asia on Jmitenkin, millainen oli lukutaito
niillä, joilla
lukumerkkejä
oli. Olen yksityiskohtaisesti
ottanut
sisålukutaidon vertailun
alaiseksi,
koska se on tärkeämpi
kuin u[koluku.
Niitä, jo il'la oli merkki s isaluvussa,
oli yhteensä
352,
ja niitä, joilla sisaluvussa
oli risti tai sitä enemmän,
211. Kun
lukutaitomerkkisia
oli 443, oli näistä siis Iahes puolella
tyydyttävä tai hyvä sisälukutaito.
Tammelan
kansanopetuksen
vaiheiden
1 osassa (s. IOI) olen todennut
ajanjaksona
176974, siis samana
aikana, jota nyct: käsittelyn
alainen vihkokin
koskee,
Tamrnleassa
olleen kirkonkirjojen
mukaan
ripille .•
käyneiden
henkilöiden
joukossa
sellaisia" jotka lukivat
tyydyttävästi
tai hyvin sisältä, siis jo illla oli srsaluvussa
risti tai
srtä enemmän,
85,3 '70 kirkonkirjoihin
merkityista
henkilöistä.
Vertaamal la tutkimuksenalaisessa
vihossa olleiden sisaluvussa
ristiäomaavain
henkilöiden
prosenttilukua
19,2 eclelläolevaan
prosenttilukuun
85,3,
huomaamme
tyydyttävästi
tai hyvin
lukevien
sisaltalukijoiden
määrän
kirkonkirjoihin
merkittäessä kohonneen
enemmän
kuin a-kectaisesti.
Tämä osoittaa, että p 0 n t eva 1 1 a t a v a 11 a v a l' v 0 t t iin
s i s a1 u v u n ed i s t y s t ä 1 a s t e n jan
u 0 r iso n k e s k u ud e s s a, e n n e n k uin
he idä t r i p i 11 e l a s k e t t iin ..
VertaamaUa
eri kyläkuntien
sisälukutaitoisia
<toisiinsa
saadaan
huomata
Kalsun,
Kojon, Susikkaan
ja Torajarven
lasten ja nuorison
osanneen
tyydyttävästi
tai hyvin lukea sisälltä. Heidän jälkeensä
parhaat
sisälukutaiclossa
olivat seuraavat: Lunkaan,
sisälukutaito
tyydyttävä
tai hyvä, 15117 sisalukumerkkejä
omaavista,
Saaren ja Torron molempain
II1r4,
Haudankorvan
91II, Talp ian 719, Teuron 617 sekä Järvenpään
ja Ojaisten
5!6 molempain.
Muiden kyläkuntain
taidot
o-li
naita alemmat.
Lukutaidon
hyvyys ei siis riippunut
yksin
taloudellisista
seikoista,
koska kyläkunnitrtain
parhaat
sisalukijat olivat pitäjän syrjaky lasså, kuten Kojol.lakin,
jossa tahän aikaan vasta asutusta
varsinaisesti
perustettiin.
Niistä 352, joilla sisåluvussa
oli merkki, oli 16:11a "seiväs",
rz r.Ila vai11inainen
r isti, 202:11å risti ja 13:11a kaksi ristiä.
Näiden 13 joukossa on luonnollisesti
enemmistö
talonpoikaiseen väestöön
kuuluvia,
heitä kun muutenkin
on enemmän.
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Parhaat lukijat niin sisä- kuin ulkolukuun
nähden ol i _
näistä 443 henkilöstä Lunkaan itsellisen Ladden poika Herman, s. 1757, ja Kankaisista luutnantti Hans Johan Reuterin
poika Reinhold Ad Reuter, S.1754, joilla molemmilla oli k aksi
ristiä joka sarakkeessa, sekä Ojaisten Eskolan poika Isak, s.
1756, jolla oli samat merkit, vieläpä kolmas risti tunnustuksissa. Olipa joukossa eräs oppikoulussakin
käyvä, Kuhalan
Tolon poika Mar ti Tuomaanpoika,
s. 513 1749, jolla kyllä ei
ollut lukumerkkeja, mutta nimen perään on tehty rnerkintä
"käy tuomiokoulussa" .. Hän muodosti Kaukolan Huokunan.
•pojan Mikon, s. 1751, ja Tammelan Eskolan pojan Kustaan, s,
1754, kanssa sen tammelalaisen talonpoikaisnuorisokolmikol1,
joka siihen aikaan täältä "opin autuaista saunoista" tuli osalliseksi.*)
Taulukosta
näkyy, että enemmistö .lapsista eli ' 584, oli
syntynyt !760-luvulla. Jokseenkin yhtä paljon syntyneitä oli
1770-ja !750-luvuilla, edellisellä 262 ja jälkimmäisellä 231. Sitavastoin 1740-luvulla syntyneitä oli vain 4. Suurin osa oli
siis iältään alle JO vuoden tai pari vuotta yli.
Ulkolukutaidon
selville saamiseksi edellämainittujen
lasten ja nuorison keskuudessa olen laatinut oheellisen taulukon, jossa eri oppimäärien taitoa osoittavien
luvut olivat
seuraavat:
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Henkilöitä oli 1:911 niistä
443:11a oli merkkejä

Käskyt .................................
......................
Uskontunnustus
Herran rukous ........................
Kasteen sakramentti ...............
Rippi ja synninpäästö
......•.....
Synnintunnustus .....................
Herran ehtoollinen ...... ,...........
........................
Ruokarukous
Aamu- ja ehtoorukous ............
Katkism. kysym ................•.....
Huoneentaulu ........................
Sisäluku ..............................
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442
429
405
346
376
391
381
355
95
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352
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39,5
40,1
38,96
36,8
31,2
34,2
35,5
34,6
32,2
8,6
17,6
31,97

1) Niistä 103:lla oli 3 ristiä. 2) Tähän ryhmään kuuluvilla on muutamilla 4 ristiä.
*) 'I'ietoja oppikoulua käyneistä saa paitsi Tammelan kirkonarkistosta,
asianomaisten koulujen nimiluetteloista, mikäli niitä on säilynyt. Forssan yhteiskoulun
25-vuotisjulkaisussa
olen muutamista
1650-1850-lukujen
välillä oppikouluissa
. olleista tammelaisista maininnut.
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Pikaisemmin
'saa taulukosta
yleissilmäyksen
tarkastamalla viimeistä saraketta, jossa p:rosenttiluvuin on esitettynä,
miten suuri määrä lukijoista osasi kunkin kappaleen katckismuksesta ulkoa. Prosenttimäärät
vaihtelevat 30--:-407'0 vä-'
liIIä, paitsi Huoneentaulussa ja katekismuksen kysymyksis ä,
joissa ne ovat tuntuvasti alemmat, varsinkin juur i viimeksimainitussa.
Ventaamal la tätä taulukkoa Tammelan kansanopetuksen vaiheiden 1 osassa (s. 99) olevaan taulukkoon,
jossa esitetään rip illa käypien lukutaito ajanjaksoina 172934 ja 1769-74, voidaan tässäkin .tapauksessa todeta m i t e n
lasten
ja nuorison
u I k o l u v u n kehityksestä,
t u n n 0 11 i s e s t i h u ole h d i t t iin
e n n e n k uin
h e id ä t r i p i l I.e 1 a s k e t t iin.
Kun lasten lukutaitoa osoittavassa taulukossa tai.toprosenttirnaarat
vaihtelivat pääasiallisesti 30~40 välillä, osoittavat vastaavat luvut ripille pä~\stetyillä 62-100 % tällä samalla aikakaudella, 1770-luvun alkupuolella.
Edelläoleva.lla lyhyellä esityksellä olen koettanut osoittaa, m illannen oli lasten ja nuorison lukutaito Tammelassa
1J70-luvun alkupuo.lella, rovasti Amnellin vaikutuskauden
lopussa ja tohtori Avellanin tulon alussa ennen käyttämättömien painamattomien
lähteiden valossa. Esityksestä käynee'
edelleen selville, miten papisto uunteruudella ja väsymättä
jatkoi lasten lukutaito-opetusta.
T a r m 0 H i r s j ä r v i.

...........

.

.

·
·
(--~----------------------------------~~
1IIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllll::::::::::1111111II11111111111111111111111111111111
L.---;-----------

__

...........·
·

·.

l
J

.

.

Mustialan maataloushistoriallinen
museo.
I.

Historiikki.

Lounais-Hämeessä
Tammelan
pitäjässä sijaitsevassa
M u so
t i ala n kuninkaankartanossa
on jo vuodesta 1840 lähtien ollut ja yhä edelleen on sijoitettuna
maataloudellinen
oppi laitos, Lähes parin vuosikymmenen
ajan oli tuo oppilaitos,'
Suomen maanviljelysopisto,
samalla
ainoa
laatuaan
maassamme.
Täällä tietopuolisen
.opetuksen rinnalla
harjoitettiin
teknillisesti
etevää maanviljelystä,
jopa siinä määrässä
kuulua, että Mustialan maanviljelys
ulkomaillakin
eräinä aikoina
tunnustettiin
pohjoismaiden
parhaaksi.
Täällä, kuten arvata
sopiikin, myös nähtiin aikansa parhaat
maataloudessa
käytetyt koneet ja työvälineet.
Mutta täällä näiden kanssa meneteltiin kuten yleensä muuallakin.
Kun uusia maatalouskoneita ja työvälineitä
keksittiin
ja niitä oli viljelysta
varten
hankjttu, niin vanhat
kapinect
sitä mukaan
hävitettiin.
Näistä vanhoista
esineistä olisivat kuitenkin
oppilaat
voineet
saada kehityksen
mukaista
opastusta,
mutta silloisen katsantokannan
mukaan
olivat vanhamalliset
esineet poistett avat,
jotta oppilaat
saisivat nahrla vain uusia, kulloinkin
kelvollisiksi havaittuja,
maatalouskoneita
ja -työvälineitä.

92
Kun Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston johtajaksi
vuonna 1891 oli tullut agronoomi, fiI. .toht. Gösta Grotenfelt,
niin hänellä näihin asioihin nähden oli .toinen ajatus. Hän
tahtoi säilyttää vanhatkin esineet vastaisen varalle opetus- ja
oppimisvälineiksi.
Tällä tarkoitti hän ei ainoastaan Mustia,
lan maatalouskoneiston
ja -kaluston vaan myös muualla
maassamme maataloudessa käytännössä olleen koneiston ja
kaluston
säilyttämistä
nousevien sukupolvien
nähtäväksi.
Tässä mielessä julkaisi hän vuonna 1892 Suomen virallisessa
lehdessä sekä suomeksi että ruotsiksi ilmoituksen, missä kehnitett iin maanviljelijöitä .tuomaan Mustialaan säilytettäväksi
vanhoja maatalouslealuja ja -koneita sekä vanhaa maatalouskirjallisuutta.
Tätä kehoitusta ei kuitenkaan
kukaan noudattanut.
Se ,sattui kuuroille korville. Johtaja Grotenfelt
ei kuitenkaan tästä säikähtänyt.
Hän alkoi itse keräitä näitä
museoesineitä ensin Mustialasta, mitä sattumalta oli jäänyt
hävittämättä, ja sitten maaseuduil1:a, milloin mistäkin.
Kun
IIän ma tkoillaan liikku i maal aistaloissa, niin aina hän ali nomaa tarkasteli, mistä olisi saatavissa esineitä museoon. Kun
hän tuli vanhaan tavararikkaaseen
taloon, niin siellä hän
pyysi saada tarkastella tavarasuojat ja nurkat, kurkisti ylisille ja vilkaisi alisille, olisiko siellä kenties mitään museoon
kelpaavaa. Melkein aina sieltä jotakin löytyi, ja kun hän tiedust Ii, voisiko isäntä luovuttaa tämän Mustialaan perustettavaan museoon, niin sai hän tavallisesti vastaukseksi: "kyllähän se joutaa". Kun hän kylasta läksi, niin hänen jälkeensä
nähtiin tavarakuormaa
kuljetettavan lähimmälle rautatieasemalleosoitettuna
Forssan kautta Mustialaan.
Kansa ihmetellen kyseli, mitä noillakin ,.,romuilla" oikeastaan tehdään.
Mustialassa koottiin nämä vanhat "romut" Riuskan latoon, johon saatiin valoa vain ovien kautta.
Kun ne olivat>
siellä ahtaudessa ja lisäksi osittain kasassa, oli niitä sangen
vaikea tarkastella.
Pari kolme kertaa pyydettiin valtiolta
varoja museohuoneen rakentamiseen, mutta pyyntö joka kenta
evättiin. Kun sitten pyydettiin menoerää ladon rakentamiseksi museoesineiden sailyttäm ista varten, niin se myönnettiin. Vuonna 1904, johtaja Karl Enckellin toimikautena. ra-
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kennettiin nykyinen museohuone, tuo lautainen lato, myonnetyillä varoilla arkkitehti
Henr. R. Helin'in piirustusten
mukaan. Sinne asetettiin tähän mennessä kerätyiksi saadut:
museoesineet nähtäville.
Niitä oli koko joukon, niin että
suuren rakennuksen
(kooltaan 31 X 14 rnetr.) sekä ala- että
yläkertaan tuli huomattavan
paljon esineitä.
Täällä
valoisassa, tilavassa huoneessa näyttivät nuo vanhat, harmaat museoesineet suorastaan viehättäviltä.
Vuonna 1906 kuljetettiin
suurin osa museon kokoelmista Kuopion maanviljelysnayttelyyn, jolla matkalla ~110ni esine särkyi piloille, mutta tosin
saatiin sillä tiellä .Kuopicn läänistä näyttelyn takia loerattyja
esineitä kokoelmiin lisäksikin.
Kun Mustialaan v. 1908 järjestettiin maamiesopisto,
niin senkin jälkeen jonkun aikaa
pysyivät asiat samalla kannalla.
Museon kokoelmat lisään-

Mustialan

museorakennus.

tyivät verrattain
hitaasti.
Professori
Grotenfelt
melkein
ainoana
edelleen silloin tällöin
läh etteli
nipun m useoesineitä Mustialaan, jotka siellä odottelivat, milloin hän sattuisi tulemaan siellä käymään, aukaistakseen
kääreet ja nimitelläkseen esineet. Ei oikein tiedetty kenen hallinnassa
museo oli, prof. Grotenfeltin
vaiko opiston. Opiston oppilaita siellä kyllä aina vuosittain kerran kuljetettiin ja joitakin muita opistossa vieraina käyneitä, mutta aina hyvin arkaillen. Korjauksia ei tehnyt kukaan, vaikka esineet yhtenään rappeutuivat,
ja siivoaminen jäi kerrassaan.
Jopa v.
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1913 nostettiin
kysymys koko museon siirtämisestä Helsinkiin;
mikä puuha onneksi raukesi.
Kun museon katon vuotamisen
takia oli tehtävä uusi, niin sitä tehtäessä putosi museoon esi,
neiden päälle semmoinen ryönä, ettei kaikkia esineitä enää
tuskin näkynyt.
Kun uusia esinelähetyksiä
oli vielä avaamatta, saapu i prof. Grotenfelt syyskesällä v. I920 Mustialaan
pyytäen allekirjoi ttanu tta auttamaan
itseaan museoesineiden:
täydellisessä luetteloimisessa
ja numeroimisessa.
Siihen suostuinkin ja koko tehtävä, aluksi professori Grotenfeltin
joh-.
don alaisena, jäi minun huostaani.
Museoesineitä tuli luetteloon noin I,IOO kappaletta.
Kun professori Grotenfelt
kuoli 5 p:nä toukokuuta
1922,
niin samana vuonna, lukien 1 p:stä heinäkuuta,
määräsi Maataloushallitus
allekirjoittaneen
Mustialan maat aloush ist orialIisen museon hoi taj aksi. Museon hoitoa, järjestelyä, esineiden
-hankintaa,
numeroimista,
kirjoihin
viemistä,
korjailemista,
valokuvaamista,
y.m.s. varten myönnettiin
mainittuna
vuonna 4,000 mk. ja sitten viime ja tätä vuotta varten 1,000 mk.
kumpaisenakin,
Museoon on sittemmin
kerätty esineitä yhtenään.
Allekirjoittanut
teki keruumatkan
v. 1922 Punkalaitumelle,
Humppilaan,
Somero11e ja Tammelan
eri kyliin.
Opiston
moni oppilas on tuonut useita kauniita lisiä kotipaikoiltaan
ja eräät museon ystävät ovat samoin muistaneet museota lahjoi ttamal la sille esineitä.
Museon esinemäärä on nykyisin vähän yli I,300 kpl. - Museoesineistä
On noin 500 kpl. valokuvattu.
Sen työn on suorittanut
lehtori K. Ruhanen.
Hänen
obtamansa valokuvan
suurennos museon perustajast a, professori Grotenfeltista
on myos se suurikokoinen
kuva, mikä ripustettiin museon juhlaseinälle
26 p:nä huhtikuuta
I923·
Viime vuonna perusti allekirjoittanut
museon yhteyteen
uuden osaston, nimittäin:
maa ta 1 0 u s k i r j a s t 0 n. Tähän on tarkoitus keraf a vanhaa maataloutta
käsitlelevää
kirjallisuutta.
Suurimman
lahjan tah.in osastoon antoi ag r onoomi Gustaf Air ila, Forssasta, lahjoittamalla
sille parikymmentä vanhaa maatalouskirjaa.
Nykyisin on siin.i noin 60
kp l, tällaisia
teoksia.
Narna kirjat säilytetään
toistaiseksi
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.opiston kirjastohuoneen eräässä kaapissa. - Samassa kaapissa
säilytetään myös museoesineistä otetut valokuvatkin.
Museo on ensi sijassa tar koi tettu opistossa Lapah tuvan
maataloushistorian
opetuksen opetusvälineeksi.
Mutta mielellään on si.ta näytetty ja näytetään opistossa ja Mustialan
emätilalla käyneille retkikunnille
ja muille yksityisille henkilöille, jotka ovat si'iä halunneet nähdä. Museota on ollut
selostamassa allekirjoittanut,
ja milloin olen ollut poissa kotoa, on sitä navttanvt joku muu opiston leht or i tai vahtimestari. Pääsy on aina ollut maksuton kaikille. - Museossa on.
myös n imi k i r j a museossakavijain
nimien merkintää varten. Se ensi kerran avattiin heinäkuussa
uonna 1922, jolloin
siihen ensimmäisinä saatiin tasavallan Presidentin ja hänen
puolisonsa sekä läänin maaherran ja hänen perheensä jäsenten
nimet. Viime vuoden kuluessa kävi, siellä samaisen museopäiväkirjan
mukaan
kokoelmia
katselemassa
6I3 henkeä,
joista 4 ulkomaalaista.
Tänä vuonna on ,tähän mennessä en'
nättänyt siellä käydä 76I henkeä, joista I5 ulkomaalaista.
Kotimaiset katselijat
ovat olleet kotoisin kautta maamme,
Utsjoelta Helsinkiin, Porista Viipuriin ja Sotkamoon sekä ulkomaalaiset aina Unkarista ja Itävallasta asti. - Monet kavijoistå ovat lausuneet ihmettelynsä
kokoelmien monipuolisuuden ja monien museoesineiden
arvokkaisuuden
johdosta.
Mustialan maataloushistoriallinen
museo on myös merkitty jäseneksi Suo m e n M u se oli i t t 0 0 n, mihin toimenpiteeseen on Maataloushallitus
k irjelrnassaan I5 p:nä huhtik.
1924 antanut
suostumuksensa,
määräten samalla, että liiton
vuosimaksu, joka nyt on IOO mk., on otettava myönnetystä
vuosimäärärah asta.

II.

Kokoelmat.

Tarkastellessamme
museon kokoelmia,
teemme siellä
eräitä havaintoja.
Keräys on tarkoittanut
yksinomaan maataloudesta saatuja esineitä, ja on siinä onnistuttukin
vallan
hyvin. Varsin vähän on tullut mukaan esim. kala- ja koti-
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talouteen kuuluvia esineitä, vaikka ne asialleen ovatkin hy-.
vin lähellä. Kulkuvälineitä
on niinikään perin vähän, vain
yksi kirkkoreki ja suosukset.
Maatalouteen kuuluvia, verrattain monipuolisia museoesine ita on koetettu ryhmitellä, niin että niistä katselija.lle selviäisi kunkin työvälineen kehitys, yksinkertaisimmista
muodoista kehittyneimpään,
mikäli se kokgielmien lajirunsauteen
ja tarjorma olevaan museotilaan nähden on voinut olla mahdollista.
Erityisesti on koetettu havainnolli eksi tehdä eroitus länsi- ja itä-Suomessa käytettyjen, hyvinkin paljon toisistaan eroavien tyoasei tten välillä. Monessa koh dassa onkin
museossa löytynyt siihen jo miltei riittävästi
tarvittavaa
aineistoa.
Useimmissa kohdin siinä suhteessa on vielä aukkoja; on hankittava lisää aineistoa, jotta järjestelmät saataisiin yhtenäisiksi ja kokonaisiksi.
Jos nyt käymme tutustumaan
museon kokoelmiin, niin
1icnee parasta seurata siinä viljelyksen kehittymisjårjestysta
niin paljon kuin se on mahdollista.
Kas k i v i l j c l y k sen alalta tapaamme täällä seuraaVIa työaseita: Savo la is-, hämäläis- ja satakuntalais-mal lisia
vesoimia, erilaisia kirvcita, pieniä ja suuria kuokkia, yksinkertaisia paloh aroja ja vanhoja, karjalais-, savolais- ja hämälais-tvyppisia paloaatroja, lehtoastuvan sekä savclais- ja hamalais-mal lisia kask ik arh ia. Tällä alalla eivät ko koelm arnrne
esineet ole vielä aivan monipuolisia.
Lisää olisi saatava,
jotta eri seutujen tyypit tulisivat esitetyi ksi.
P e 1t 0 v i l j e 1 y k sen alalta ovat museon kokoelmat
muihin osastoihin katsoen verraten rikkaita.
Länsi- ja eteläSuomessa käytetyistä muokkauksen välineistä on ensinnäkin
mainittava
toistakymmentä
nykyisin jo tarpeettomana
käytännöstä syrjavtettya erilaista, yhden ja kahden juhdan vedettävää vi uhkaa (1. viiliä 1. veistä), joilla nurmi viillettiin,
ennenkuin kyn töaseella peltoa ruvettiin kyn taruaan. Vanhin
etelä- ja lånsi-Suomessa käytetty varsinainen
kyntöase on
koukku, jornmoisia sekä yhden että kahden juhdan vedettavia
on museossa puol itusiriaa.
Nämä ovat jo noin 50-70 vuotta
sitten maakunnasta
ja käytännöstä hävinneet miltei "suku-
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puuttoon", mutta kuitenkin viime vuonna onnistuimme vielä
saamaan erään kahden juh dan vedettävän koukun Laitilasta.
Tosin kaikkein yksinkertaisin ta koukkumuotoa ei ole onnistuttu löytää, mutta se tuskin on enää mahdollistakaan.
Koukusta kehittynyt seuraava kyntöase on kosseli eli aira, jornmoisia museossa löytyy useampia sekä yhden että kahden
juhdan veJettäviä.
Jopa muu tamissa kosseleissa on siiven
paikalla tappejakin multaa pehmittämässä.
Kosselista edelleen kehittynyt kyntöase on aura eli kääntöaura siip irieen,
joka esiintyi ensin ilman veistä (eli viuhkaa), mutta sitten
vei tsineen. Museossa löytyy auroja, joissa siipi on puusta,
puinen mutta rautapellillä päällystetty,
raudasta, takkiraudasta tai teräksestä.
Auran viuhkat eli veitset ovat eri tvvpeissä kiinni tetyt joko van taaseen tai ojakseen taikka molempi in. Vielä on täällä auran rinnalla Satakunnassa
ja
Etelä-Pohjanmaalla
käytettyjä val tteja eli valtt iauroja, joissa
leikkaavana
veitsenä toimii varataan ylöskäännetty
terävä
reuna. Niitäkin on sekä yhden että kahden hevosen vedettavra,
Onpa museossa myös joukko aurojak in ja erilaisia ja.nkonmöyhentäjiä, vieläpä hoyryaurak in. Kyntöviilloksen
eli
auranturpeen pehmittämistä varten löytyy museossa erilaisia
äkeitä eli astuvia, Niitä on sekä puu- että r autapi ikkisia, nelikulmaisia, kolmikulmaisia
sekä nivelillä varustettuja,
nelikulmaisia äkeitä ynnä jousi- ja lautasäkeitä.
Ladat ovat joko
sileä- tai pienapohjaisia, jopa veitsilläkin varustettuja.
Jyriä
on yksitukkisia, kaksitukkisia,
sileitä tai uunteisia jopa piikeillä varustettuja puujyr ia, taikka raskaita,hampailla
varustettuja rautajyria, Peltojen ja ojamult ien tasausta varten löytyy omatekoisia peltokampoja, multureit a eli koppureita, joita
viimemainittuja myös multakuupiksi tai multapohtimiksi kutsutaan. Käsivoimaisia työaseita on lukuisia, kuten lapioita,
kuokkia, kokkarenuijia ja kasisahroja. - Itä-suomalaisia pellonmuokkausaseita
ovat erilaiset peltoaatrat, -sahrat ja risukarhit.
o j i t u s toi m i n t a a edustamassa tapaamme museossa
joukon erilaisia avo-ojan malleja, ojalapioita, ojakirvei tå, ojapiihija, ojaviikatteita,
salaojalapioita,
ja muita salaojatyö7

98

aseita sekä ennen muita maini.ttava, maassamme ensimmäinen jo r8so-luvulla Mustialan tilalle hankittu salaoja.torvikone
tiilitorvinäytteineen.
Museossa nähdään myös maamme ensimmäiset oja-aurat ja ojakonnat. iältään 40-60 vuotta vanhoja.

Kokoelma tadikoita.

La n n 0 i t u s työ v ä 1i n e i s t ä n.ihdaan museossa varsin rikas kokoelma erilaisia lantatadikoita.
Samoin nähdään
siellä ]ämsästä tuodut sontakotit kakkula-aisoineen.
Havukirveitä on myös nähtävissä sievä kokoelma, esittäen eri tyyp.
pejå.

K y 1v ö työ v ä 1i n e i s t ä mainittakoon karjal ais- ja hamäläismalliset kylvövakat,
sekoitusäkeet, monet koukkarit
(krankut eli krenkut), varustettuina kolmella tai viidellä sorkaIla, käsivoimin lykättäviä kylvökoneita,
ja ennen muita
mainittava Antti Mannisen Kuopion Levaisi lla v. r86r tekemä:
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maamme ensimmäinen kylvökone.
Ulkomailta tuotuja suuria kylv.ökoneita: on sekä hajakylvöä että rivikylvöä varten.
On kaulassa kannettaviakin
kylvökoneita.
S a don k 0 r j u u v 1 i n e i s t ä löytyy museossa hauska
kokoelma itä-suomalaisia ja länsi-suomalaisia
sirppeja, eloviikattei ta, ja puintivälineistä
varstoja, riusoja, "oksia", "ma.
nuja" ja "mutkia", seuloja, pohtimia ja välppiä, sekä kasivis-:
kureita, kotimaisia ja ulkomailta tuotettuja suuria viskuukoneita, laji ttel ijoi ta ja puimakonekin.
Myös löytyy pienoinen
kokoelma erilaatuisia perunannostovälineitä.
ä

Kokoelma perunannostovälineitä
ja havukirveitä.

N i i ,t t Y v i 1j e 1 y k sen alalta on nähtävissä seuraavia
esineitä: Niityn raivaamisessa tarvittavia esineitä on ensinnä.
kin vesoimia, niittyäkeitä ja muuan måttaanleikkaaja.
Hei.'
nänkorjuuvalineistä
mainittakoon
lukuisat sekä itä- että länsi.
suomalaista tyyppiä olevat väärä- ja oikovarsiviikatteet,
niittokoneita, jopa mukana maamme ensimmäinen 1860-luvulta,
käsiharavia,
laahaharavia,
hevosharavia,
seka puusta että
raudasta tehtyjä heiriahankoja, englantilainen
Howar d'in heinanpoyh ija, takkavitsoja, sapi lai ta, rautaisia rukot ikkuja Pohjanmaalta
ja käsivoimin
vedettävä
heinähäkki
Ahvenanmaalta,
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P u u.t a r h a kai U s t 0 s ta tavataan koko joukko erilaisia puutarhurin
työaseita, kuten veitsia, sahoja, saksia, kirvei tä, ymppaysvei tsiä, hedelmänkuorijoita,
hcdclrnanp o m:joita, käytävähöyliä,
ruohonleikkaajia,
y.m.m. Näihin sopi-.
nee lukea myös pieni kokoelma erilaisia meh ilaish oitovalineitä.

Tämän kylvökoneen on suunnitellut ja tehnyt v. 1861
Leväisten maanviljelyskoulun
johto Antti Manninen,
Se on tiettävästi
ensimäinen kylvökone Suomessa
ja samalla ensimäinen Suomessa tehty kylvökone.

K a r j a n hoi don alalle kuuluvia esineitä on museossa
seuraavia: Nautaeläinten
kytkyimiä, lehmänkelloja, paimentorvia, sianhankoja.
lampaankoukkuja,
hevoskou kkuja ai turcita varten, hevosenkenkiä, ruokintasaavcja,
silppupetkclei ta,
silppusurvinruuhi,
silppuhepoja ja silppukoneita
sekä juurikasvien paloittelijoita.
M a i t 0 talo u d e n alalta löytyy' museossa verrattain
runsaitakin
kokoelmia.
äistä mainittakoon
lypsinrai nnat,
lukuisat erimalliset mai tosiivi låt, maitopytyt ja -keh lot, leilit
ja purakat, erirnuotoiset koti- ja ulkomaiset sekä käsi- ja konevoimaiset kirnut, joita on kolmisenkymmentä,
voipytyt,
-rasiat, ja -nuijat. Vielä esitettäköön meillä vanhin, tuotu v.
1879 ja t aikakaluna
aikoinaan kansan keskuudessa pidetty
sentrifuugi, jonka saksal. Lefeldt on keksinyt, Burmeister &
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Wain'in y.m. keksimiä erilaisia, kasi- ja koncvoimaisia separaattoreja, ekstraktori, keksijänsä (insin. Saleniuksen) ensimmäinen radiaattori, Dcstinon'in, Forshagan ja Swartz'in maitoastioit a, .maidoniaahdyttäiiä,
maidontuulettaja,
maitopuritari, voikaukaloita
sekä käsi- että höyrynvoimalla käytettäviä
voinvaivauspöytiä.
Juustonvalmistusvälineistä
mainittakoon
juustoamme,
juustokatt ila, juustomuotit,
juustopuristimet,
juustokairat, käsivoimainen juustomylly. y.m.m.

Kokoelma sirppejä 1. kamppeja. Ylhäällä
vasemmalla Itä-Suomen mallisia, oikealla
Keski- ja Länsi-Suomen mallisia. Viimemainituista neljä alinta sirppiä ovat Mustialassa tehtyjä niittosirppejä
noin 1870luvulla, tai niiden mallisia. Alhaalla vasemmalla pienessä
kiehkurassa
olevat ovat
venäläisiä sirppejä.

Pellavan
j a l o s t u k s e e n kuuluvia
esineitä
on
täällä myös koko joukon. Semmoisista lueteltakoon erilaiset
loukut, lihclat, häkilät, h arjat, vitimet ja vidinalustat, kaiteet,
perin alkuperäiset
kangaspuut,
viipsinpuut,
kerinlehdet
ja
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rukki, y.m. Näihin kuuluu myös höyryn voimalla käypä englantilainen lihta.
K 0 t i talo u den alalta mainittakoon
seuraavat harvalukuiset museomme esineet: Pärepihclit, kynttiläkirnu,
kynttilän-kastinkannet,
kynttiläkruunu,
lyh tyja, kauluslauta ko ippuroineen v:lta 1764, padanhaah.loja, jauhinkivia, huhrnarcja
petkeleineen,
kauhoja, lusikoita, kaljatynnyri,
Ituoppeja ja
kannuja, huosiaimia, hoskia, hierimiä, perunanjauhomylly,
y.m.m.

Kokoelma kotimaisia väärävartisia viikatteita
ja oikovartisten viikatteiden ulkomailta tuotuja
teriä.

Se k a l a i s i s t a museoon kertyneistä esineistä mainittakoon seuraavat: Kannonnostokone
kantoineen, kuorrnankaataja, turpeenrepijå, puulukkoja. luokanpaininpuu,
luotipunt areita, sekä hevosen valjastukseen
kuuluvia esineitä, kuten
ränkiä, luokkia, ratsastussatuloita,
valjassatuloi ta, kranoja,
hihrioja, riimuja ja ohjaksia, vieläpä koysia, koysikeloja, tuo.
h ikontteja ja -tolkkiå, y.m.m.
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Kokoelmiemme esineistä voidaan yleensä sanoa, että ne
ovat lajissaan vanhimpia saatavissa olevia, ja useinkin tekotavaltaan
alkeellista laatua, joten museokokoelmat,
tuntemukseni mukaan, edustavat koko hyvin maamme alkeell i~
sinta (primitivistä)
maataloutta.

111. Mustialan tuotteita museossa.
Kuten edellä on mainittu, on museon kokoelmiin tuotu
Mustialassa
valmistettuja
esineitä niin paljon kuin se on
ollut mahdollista sen jälkeen kuin museoesineiden keruuseen
ryhdyttiin.
Miten paljon niitä on joutunut hukan teille, on
vaikea sanoa. Kuitenkin niitä aina vielä silloin tällöin saadaan museoon aivan kuin sattumalta onnellisen kohtalon sallimuksesta.
Yhä edelleen vieläkin uskallamme niitä toivoa,
varsinkin kun tulee yleisemmin tiedoksi, että entisen Mustialan tuntemiseksi siellä valmistettujen
esineitten takaisin
saanti on välttämätöntä.
Nykyisin museossa olevista Mustialan tuotteista mainittakoon
seuraavat
tärkeimmät.
Ei ole vielä monia vuosia
siitä kun saatiin sinne muutamia puuauroja, joiden ikä on
noin 60-70 vuotta.
Niissä on kuitenkin rautainen vannas,
siipi ja veitsi, mutta puusta kurjet ja ojas runkoineen.
Ne
ovat tosin jonkun verran vailIinaisia.
Sitten on museossa
näiden autojen seuraajat, rauta-aurat
,.,Mustiala N:ro 1" ja
"F. L. 1. N:ro 3". Mustialan aura N:ro 2 vielä puuttuu.
Sekoitusäkeitä eli -auroja on kolmea eri lajia. Sitten löytyy
n.s. "sikinsokinäes".,
polku astuva, kolmikulmaincn
h anhenjalkaaes eli ,.,Mustialan karhuaes" ja pari ru Ila.karh ia, Vielä.
löytyy täällä muuan pyörivä äes, jonk illainen aatteellinen
aes-yritys johtaja
Frans Nap. Pippingskjoldin
ajoilta r850luvulta.
Kylvöntekotyöaseita
ja -koneita on museossa seuraavia: kylvinvakka
kahdenkäden
kylvämistä varten, kåsivoimin käytettäviä juurikasvien-, pavun- ja heinänsiemenen
kylvökoneita sekä vesivakoauroja, j uur ikasviharoja on täällä
kaunis kokoelma ja muutamat hyvin vanhoja, ehkä joht. Seb.
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Gripenbergin
ajoilta
1840-1uvulta. Ne ovat sangen arvokkaita, muodostaen mielenkiintoisen ja maassamme ainutlaatuisen nähtävyyden, mikä vakuuttavalla
tavalla puhuu Mustialan voimaperäisestä vi ljelyksesta noin kolmen neljännesvuosisadan kuluessa. Edelleen tavataan kokoelmissa Mustialassa tehtyjä
heinähankoja.
ni ittosirppeja, käsin kammista
kierrettävä viskuukone, noin 60 vuotta vanhoja, pienv iljel ijan kirnuksi tarkoitettuja
pieniä kamp ikirnuja, voi nvaivauspöytä keloineen y.m..m.
Katsellessa
nyt näitä monia Mustialassa valmistettuja
työaseita ja verratessa niitä; samanaikaisiin
muualla rnaassamme joko tehtaissa tai kotiteollisuutena
valmistettuihin
sarnallaisim esineihin, niin tulee helposti vakuutetuksi Mustialan ehdottomasta etevämmyydestä tässä suhteessa. Mutta
esineet nähtyämme voimme niiden johdolla tehdä päätelmiä
itse niiden valmistajasta ja sitten sen tilan v iljelysasteesta,
missä niitä on käytetty tavallisina työaseina.
Kaikki esineet ovat erittäin hyvin tehtyjä, veistostyö on varsin siroa,
suna on nähtävissä
niin oleellinen "Mustialan leikkaus"
(snitt}, raudoitustyö on tanakkaa ja kestävää sekä maalaustyö yksinkertaista, ollen väriltään punaista tai sinistä, mutta.
silti siistiä ja pysyvää.
Esineissä huomaa yleensä tarkoituksenmukaisuuden,
riittävän
vahvuuden, vaan ei kömpelyyttä, ja hyvän mallikkuuden.
Varmaankin
näistä syistä
olivat Mustialassa valmistetut työ aseet aina kaikkialla hyvin haluttuja ja paljon kysyttyjä.
Ennen vuotta 1883 Mustialassa teh tiinkin koko paljon erilaisia maata] oustyöasei ta,
varsinkin kaantoauroja, myytavaksi. jopa eräinä aikoina niinkin paljon, että Mustialalla kuului olleen omien teollisuustuotteiden myyntiä varten erityiset myyntikonttorit
Turussa
ja Helsingissä. Vastamainitun
ajan jälkeen luopui Mustiala
tuottamasta teollisuustavaroita
myytäväksi, pitäen sitä sille
vieraana
tehtävänä, ja sen jälkeen erinäiset tehtaat, m.m.
Fiskars ja Teijo ryhtyivät työhön saaden nyt vasta tuotteilleen menekkiä.
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IV.

Lopputoivomukset.

Maataloudessa
käytetyt
työaseet
ja koneet
osoittavat
koko lailla selvästi kullakin
aikakaudella
vallinnutta
maatalouden
tilannetta
paikkakunnalla.
On sanottukin,
että
millainen
aura vi ljelijalla
on, sellainen
on hän itse maanvilje lijanakin.
Maatalauden
historiaa
voimme
siis hyvällä
menestyksellä
ja varmuudella
lukea kullakin
aikakaudella
käytännössä
olleista maatalouskaluista
ja -koneista,
Mustialan
museon maataloushistorialliset
kokoelmat
ovat
tietämäni
mukaan
alallaan
rikkaimmat
ja taydel lisimrnat
kuin missään
muualla
maamme
museoissa.
Onpa siellä jo
eräitä aivan harvinaisia
ja museon kannalta
katsoen
arvokkaitakin
esineitä.
Ne ansaitsisivat
myöskin
arvonsa rnukaisen hoidon.
Nykyisessä
museorakennuksessa
ei se kuitenkaan voi olla mahdollista,
vaikka
muut ehdot olisivatkin
tyydyttävät.
Tällä 20 vuotta
vanhalla
museorakennuksella
on nimittäin
kolme pahaa vikaa: r ) Se on puusta. Senvuoksi
voi se kovan onnettomuuden
sattuessa
palaa.
Vahinko
on'
silloin korvaamaton.
2) Se on nykyisin jo liian p.eni.
Puuttuvien suurempien
esineiden
hankkimiseen
ja säilyttämiseen
ei ole tarvittavaa
tilaa.
3) Se on talvisin
kokonaan
kylmä,
Kun mitään osastoa ei voi kylmän talven aikana
lämmittää,
niin hienompieri
rautaosien
säilyttäminen
ruostumatta
ja pi',;
laantumatta
hiljalleen
ajan mukana
on mahdotonta.
Muutenkin ovat museon ohuet lautaseinät
jo niin paljon haristuneet, että raoista tunkeutuu
sisään sekä vettä että lunta. Olisi
siis saatava
Mustialan
laajaan
puistoon
uusi tilava m useotalo, joka näissäkin
suhteissa
vastaisi
ajan ja tarpeen vaatimuksia.
Lopputoivomuksieni
joukkoon pyytäisin
vielä, paitsi että
kehoitan
kutakin
maamiestä
ja isänmaan
historian
tuntemisen harrastajaa
itse tutustumaan
Mustialan
museoon,
jota
aina
mielellään
näytetään,
ottamaan
näiden rivien lukijaa
huomioon. sen kuulutukseri,
jonka viime toukokuun
r paivänä julkaisin
ja joka tähän liitetään,
kuuluen
seuraavasti:
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"M u s t i ala n maa talo u s h i' s tor i a' 11i se e n
m u s e 0 0 n otetaan mielellään vastaan kaikellaisia vanhoja maatalousesineitä.
Niiden kuluneisuus 'ei ole haitaksi, kun ne vaan ovat ehjiä. Kutakin esitettä pitäisi·
seurata ilmoitus, mikä on sen .nimi, ja mitä sillä tarkoitetaan, sekä mikäli mahdollista esineen ikä ja kayttamispaikka ynnä valmistaja.
Museoon haluttavista
esi neista mainittakoon
keraa ..
Jan ohjeeksi m.m. seuraavat:
kyntokoukkuja
ja koukkareita,
puuaatroja ja· puuakeita,
havukirveitä ja vesureita,
kuokkia ja puutarlikkoja,
viikatteita
sirppeja

ja h aravia,
ja varstoja,

leileja ja lypsinraintoja,
maitokeh loja ja kirnuja,
Näitä esineitä otettaisiin vaikka maamme joka kunnasta, jotta eri kunnissa käytetyt tyypit tulisivat edustctuiksi. Vielä haluttaisiin museoon kaikel laisa t L1 0 h ia s t i 0 i t a ja muita tuo h i t e 0 k s i a.
Esineet toivotaan saatavan, varojen puutteen takia,
mieluimmin
lahjaksi. Kuljetuskustannukset
kuitenkin
voidaan korvata.
Esineiden lahjoittajien
nimet merkitaanmuistiin
vastaistenkiri miespolvien tiedoksi. J 05
esine on ostettava, on siitä sovittava ensin a.llekirjo itta
neen kanssa.
n1.aatalouskirjallisuutt3l
Myöskin vanhaa
otettaisiin mielellään museon kokoelmiin säilytettäväksi
tutkijain varalle.
Museoesineiden
keräämistä olisi kiireh dittävä, sillä
jokainen kulunut vuosi vähentää niiden saantimahdoll i-
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suuksia. Muistettava on myös, että museoesineiden keraamrnen on sangen arvokasta ja tärkeätä isänmaallista
sivistystyötä!"
Tammelassa, 25 p:nä syyskuuta

1924.
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Selostus Lounais-Hameen
kokoelmista.
Lounais-Hämeen
kertynyt seuraavasti:

museoon

on tähän

:

..

museon

mennessä

esineitä

I. K i r ja 11 i suu t t a on 59 numeroa.
Niistä on r600luvulta 2, I7oo-luvulta 13 ja r Soo-luvu lta 43. Kirjat ovat etupäässä uskonnollisia, kuten raamattuja, virsi- ja evankeliumikirjoja sekä h ar tauskirjoja.
Maallista kirjallisuutta
on aio)
noast aan joitakuita numeroita.
Onpa alku myöskin vanhoja
asiapapereita
ja Iahdekirjall isuutta, joiden hankkiminen
ja
kartuttaminen
onkin varsin tärkeätä, kun Lounais-Hämeen
Kotiseutu- ja museoyhdistys on ottanut tehtäväkseen kirjallisilla
tutkimuksilla
valaista maakunnan
menneisyyttä. ~
Erikoisia harvinaisuuksia
ei kirjakokoelmassa
vielä ole.
II. Ra h a k 0 koe 1maon
jokseenkin huomattavasti
karttunut.
r6oo-luvulta On rahoja 3, I700-luvulta 51 ja r800luvulta 77 kpl. Sitäpaitsi on kokoelmassa rahoja, joita ajanhammas on niin kuluttanut, että niiden iästä voi selvillo
päästä vain asiantunteva numismaatikko.
Tällaisia rahoja
on 17 kpl. Niiden joukossa on joitakuita, joiden kuviot näyttävät viittaavan
I500-lukuun. Erikoisuutena
mainittakoon,
eräs arapialainen
raha, jonka keskellä on nel iskulm aincn
reikä, joten sen säiJyttämisessä on nauha saanut toimittaa
kukkaron virkaa. Etupäässä ovat rahat suomalaisia, ruotsalaisia,
saksalaisia
ja venäläisiä, mutta on myöskin yksi
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englantilainen
ja arapialainen.
- Yhteensä on rahakokoelmassa 148 numeroa.
IH. M u Ll t m Ll se 0 e s i n e c t ryhmittelen
seuraavasti:
1. p U V U s t 0 a: vanha
lounaishämäläinen
miehen juhlatakki ja hattu, naisen leninki (käytetty r Soo-Iuvun alkupuolella) , naisen puseroja 2 kpl., tykkimyssyjä
6 kpl., Hämeen
pataljoonan
. nuoremman
ali upseerin puku I890-1uvulta. -'.
2.
Talo u s k a l u ja: suolasalkkari,
maitosiivilöitä
9 kpl.,
piimaleilcja 5 kpl., putina, piimakauhoja
2 kpl., puukuppeja
2 kpl., puulautasia
3 kpl., kaljatuoppi.
vanha porsliinikulho,
juustorikeha, vohvcl irautoja 4 kpl., jauh.irikivi (7), puupuutareja 7 kpl. - 3. Nai s t e n työ k a l u j a: pel lav aharjoja 2
kpl., häkylöitä 2 kpl., kangaspuun
pyörät, ka.ide, k angaspannan
(puinen), syostavå, värttinä, rukki (v:lta 1777), tuohirasioita (langan y.m. sailytt. varten) 2 kp l., kaulauskapuloita
2 kpl.
(toisessa vuosiluku 1799), ompelukone, s:: kset, nauhankudin, m itt akeppi, kyntt ilakirnu, kurikka. - 4. M ies t e n
työ k a l u ja:
puukko,
vuolin, piilukirveifä
3 kpl., saha,
iir isah oja 2 kpl., vintilöitä
ja n apa.kair oja 10 kp l., höylä,
rukkahöylä, rupuhoylri, jossa on vuosiluku I450, höylä (pULlU""
kuorimista varten), vannehaka,
tilsanuija,
telsu, kourutaltta,
taltta
(kivinen),
kivinuijan
teelmä (?), tadik koja 7 kpl.,
heinähankoja
(puisia) 3 kpl., petkeleen varsi, pohdin, viikate
(viljan niittoa varten), köyclenkiertäjä,
köysikela, k iikinpu u,
tuulastusneuvot
(ahingas ja atr ai n), räätälin
lapiraut a. 5. Me t s ä s t y s v ä 1 i n e itä:
karhunkeihäs,
ruutisarvi.
6. Ve t 0 j u h ta i n ajo k a l u j a: ratsastussatula,
tyosatuloita 2 kpl., ränkiä 3 kpl., häränikeitä
9 kpl. - 7. M a t k aan
tai
työ h ö n me n a v a r te n: vakkoja 2 kpl., tuohi.
kontti. - 8. K 0 t i 1i e cl e nää
r e s s ä t a r vi t t a v i a
e s i n e itä:
raamattuteline.
silmälasit,
pårepihteja
6 kpl.,
kynttiläsaksia
4 kpl., tulukset, iso piiroriki, vaatearkku.
lipas,
lapituoli, kehto, himmeli. - 9.· Aja n m i t t a a m i s t a v a rte n: aurinkokello,
kellokoneisto
,kellon
heiluri.
10.
T u u 1 isä i 11 ä
t a r p e e II i s i a
e s i n e itä:
tuuliviiri
(rvoo-Iuvulta).
tuulikannel.
- II.
Sai r a u s t ap a u k s i a
v a r t e n:
suonirauta
(näppäri).
- 12. K 0 r i s t u k s i a:
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korvarenkaat.
sormus. - 13. N a u t i n t 0 a i n ei t a v a rte n: nuuskarasia,
p iippuhylly, p iippuja 6 kpl., tupakkalaatikko (v:lta 1795), aurinkolasi
(piipun sytyttämistä
varten),
vanha
kahvikalusto,
mortteri (kahvip apujen pienentämistä
varten). - 14. M ui tae
s i n e itä: lehmän puinen kytkin,
erimallisia
hevosenkenkiä,
kuntoisuusmerkki
ampumisesta,
pari kiviesinettä.
Suuri enemmistö edellä luetelluista esineistä saatiin yh-.
teiskoululla laskiaistiistaina
1924 pidetyissä muscotalkoissa.
Forssasta, Tammelasta, Somerolta ja Jokioisista tuotiin silloin museoon lukuisasti esineitä. Isohko määrä saatiin m.m.
Letkun ja Riihivalkaman
kansakoulujen
muinaisesineiden
kokoelmista.
Uotilan perikunnalta
niinikään saatiin joukko
erilaisia museotavaroita.
- Tehtaalainen
Juho Rantanen on
myöskin silloin tällöin käynyt lah ip itajista vanhoja esineitä
kerai lernassa.
Suurimmista ja mielenkiintoisimmista
lahjoituksista
ja
ostoista mainittakoon
seuraavat:
Lahjoitukseria on museon kokoelmiin m.m. saatu piispa
A. ]. Hornborgin
matka-arkku,
jota hän lienee käyttänyt
piispantarkastusmatkoillaan.
Tämä aikoinaan komea, hylkeennahalla
päällystetty
moni lokeroinen arkku joutui piispa
H:n pojan jälkeen pidetyssä huutokaupassa
Pyhälammin
taloon Lopen pitäjässä, josta sen sittemmin mainitussa pitäjässä
hyvin tunnettu "kansanlääkäri"
Rahikon Kalle osti, käyttäen
sitä lääkearkkunaan.
Hänen jälkeensä pidetyssä huutokaupassa joutui kyseessäoleva arkku jälleen sanottuun Pyhälammin taloon, jonka vuokraaja Jalmari Viiki on sen LounaisHämeen museolle lahjoittanut.
Samalta
lahjo itt aja.It a on.
saatu
myöskin
Cavenius-suvulle
kuulunut lahjaraamattu
(v:lta 1845).
Viime talvena lahjoitti tehtaalainen
Konrad Sundblom
museolle erittäin laajan ja omalaatuisen käsikirjoituskokoelmansa sekä sanomalehtileikkeleitään.
Kirjoi telmissaan lahjoittaja käsittelee uskon- ja siveysopillisia
sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä varsin omaperäisellä tavalla.
Niinikään on lahjoituksina saatu sidottuina Forssan Lehden vuosikerrat 1919-23.
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Museon kokoelmiin ostettiin viime talvena iso ja varsin
hyvänä säilynyt matto, joka nähtävästi on peräisin rSoo-luvun
alkupuolelta, sekä ryijy, joka lienee I7oo-luvun lopulta. Molemmat museoesineet saatiin Kalvalan pitäjästä.
Tammelan
Lempään
kulmakunnalta
ostettiin niinikään iso, monilckeroinen piironki. - Aivan äskettäin ostettiin Kylmäkoskelta
opettaja E. Korrin isosta ryijykokoelmasta
3 arvokasta
hämäläistä ryijyä:
1) Ryijy v:lta 1782 on Kangasalta
Mäyränkylän Anttilan
talosta.' Värit ovat sinikeltainen,
vihriä y.m., joissa paljon
harvinaista kiiltovillaa, mutta haalistunut
liiaksi ja osaksi
rikkinäinen.
Kuvitusaiheena
on vinoneliöitä, keskellä suuri;
risti, vuosiluku 1782; kirjairnista muodostuu nimet Maria ja
Erik.
2) Ryijy v.lta 1800 on ostettu Urjalan Kolun kulmalta
Männistön torpasta.
On hyvin aistikas värien ja kuvituksen
puolesta.
Reunus hammas- tai sahalaitainen.
Pohja on sininen, johon keltaisella, vihriällä, ehtaprunaisella y.m, tehty
tulppa.aneja y.m. aiheita. Keskipeilissä vuosiluku 1800 ja k irjairrua.
3) Ryijy v:lta rSro on saatu Hämeenlinnasta.
Erittäin
loistelias ja varirikas.
Harvinainen sammalv ihr iå pohja. reunus taivaankaaren
väreistä, somrn iteltuja pohjaviivoja eli Iaineita. - Pohjassa on tyyliteltyjä
tulppaaneja
y.m. kasvi,
aiheita, kaksi sänkyä, rnitt ausopi.ll isia lcuvioit a y.m. Harvinainen kappale.
Lounais-Hämeen museon kokoelmat säilytetään Forssan
yhteiskoulun huoneustossa.
Varsin runsaat ne eivät vielä
ole, mutta keraystyohan onkin vasta aivan alussa.
Ker tyköön museon kokoelmiin edelleen. runsaasti esineitä, jotka
jollakin tavalla voivat valaista vanhan kansan elämää, toimintaa ja harrastuksia Lounais-Hämeen maakunnassa.
Lahjoituksia otetaan kiitollisuudella vastaan yhteiskoululla.

J. E. H yöt y n i e m i.

Yleiskuva Uotilan taloryhmästä.
Valok.

1911 K. Ruhanen.

Uotilan talo Järvenpään kylässä.
Kun kuljetaan Mustialasta Forssaan Kaukjarven kylän
kau tta, niin sanotun järven länsipään pohjoisella rannalla,
j arvcnpaan kylässä, huomataan talo, joka sangen paljon r akennustyyliinsä nähden eroaa toisista saman kylän ja koko
seudun taloista.
Sen perin harmaa ulkoväri, sen vanhamalliset malkakatot
ja sen matalat, osaksi maan sisään painuneet rakennukset todistavat talon korkeaa ikää. Mutta ennen kaikkia vetää tässä oh ikulkijan huomiota PU oleensa talon rakennusten
asettelu, sen rakennusjarjestely,
Talo on
nimittäin rakennettu umpin aiseen eli linnatyyliin, jommoista
ei enää ole pitkiin aikoihin muualla, ainakaan lah itiencil la,
käytetty.
Täällä
rakennukset
piirittävät
pihamaan yltä.
ympäri, ja missä tulisi aukkopaikkoja
olemaan, niin niihin
on rakennettu noin kaksi metriä korkea lankkuaita.
Taloon pääsee vain valtavan lautaportin kautta, jonka ohitse
johtaa kylätie.
Talo sijaitsee vähäisellä maa-alueella, jota rajoittaa pohjoispuolella
mainittu
kylätie, etelässä Kaukjarvi, lannessä
Sipilän talo ja idassa Kalevan talo. Maantien pohjoispuolella on osa Uotilan peltoja.
Tuo eteläänpäin viettävä kau-
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111S rantamaa
on alaltaan
vain vähän yli yhden hehtaarin,
Talon varsinainen
tonttimaa
on hyvin ahdas, sija iten tämän
muutenkin
siltä kohtaa kapenevan
maa-alueen
länsipäässä.
Talo kuitenkin paraiksi mahtuu tien ja järven välille.
Keskemi talon pihamaata
on luonnonlähdekin,
joten talon vesikysymys on ollut helposti ratkaistu.
Talon päärakennus,
tuo välttämätön
pirttirakennus,
on
sijoitettu etelästä pohjoiseen, hyvin lahelle Sipilän talon rajaa. Rakennukseen
mennessä on pirtti vasemmalla
puolella
valtavine
liesiuunineen,
Oikealla puolen eteistä on tupa
uunineen.
Edellinen
huone on rakennettu
sen ovi seinässä
olevan
piirroksen
mukaan jo rzoo-Iuvun Iopu lla, Seinässä

Umpinainen pihaportti.
Yalok.

1924 H. Lindfors.

on näet kaiverrettuna:
"Anno 1779". Tupa näyttää ainakin
.yhtä vanhalta
ehkä vanhemmaltakin,
mutta ikää ilmaisevaa
vuosilukua
siitä puuttuu.
Myöhemmin
rakennettu
on varmaan eteisen perässä oleva pieni peräkamari,
mikä osittain muodostaa rakennuksen
taakse n.s."vasikan".
Siinä on
vain yksi ikkuna eteläänpäin.
Talon toinen rakennus
on
tuparakennus
eli "vierasten pytiriki", sijoitettu pihamaan etelaiselle sivulle, järven suuntaan.
Siinä on kaksi siistiä ja hyvin pidettyä tupaa vastakkain.
Seinät ovat tasaisiksi veistetyt ja lattiat ja kattolaudat,
vieläpä katorikannattajatkin
höylätyt.
Kun pirttirivin
huoneiden
einät olivat kovin sa8
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vuttuneet
ja likaiset,
niin sitä puhtaampia
olivat nyt tuparakennuksen
sisäseinät,
vieläpä
nytkin
puhtaina
ja valkoisina.
Siistit uunit ovat rapatut
ja v allke.iksi kalkitut.
Rakennuksen
ikää on vaikea sanoa, täsmälleen,
mutta päättäen
vanhasta
perin lahonneesta
maikakatostaan,
on sen ikri arvioitava
noin 120 vuodeksi,
joten se on 'tehty viime vuosisadan alussa.
Huoneissa
tuskin on paljon asuttukaan.
Tiimän rakennuksen
eteiseen ei ole järjestetty
mitään kamaria.
Pirtti rakennuksen
vastakkaisella
p uo lel la on navettarakennus,
jonka toisessa päässä on rehulato.
Väliin on tehty
katosalusta
sateen suojaksi ajopelien
y.I1l.i.avarain
sai lytta-

Uotilan pirttiValok,

ja tuparakennus.

1924 H. Lindfors.

mistä varten.
Maantien
puoleisella
sivulla oli tallirakennus
ja jonkinlainen
maitohuone
ynnä pesurno
(lähellä
kaivoa)
sekä pieni pärekattoinen
aitta, mikä on talon nuorin rakennus, sekin noin 80 vuoden ikäinen.
Pirtin päässä tielle päin
oli myös jonkinlainen
sailytyshuorie.
(Tämä lisake samoinkuin
maantien
vieressä olevat muutkin
rakennukset
ovat
tätä kirjoitettaessa
hävitetyt
(v. 1924), paitsi tuo pieni aitta.)
Ulkopuolell a pihamaan
on järven rannassa
sauna hirsi-eteisineen aivan pjrt tirakennuksen
kohdalla,
ja Kalevan
talon.
rajalle päin rannassa
kaksi vanhaa
aittaa, joiden ikä lienee
noin 150 vuotta.
Näihinkin
on pitkä ikä painanut
huomat-
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tavan leimansa.
Toisessa näistä on malkakatto
ja toisessa
pärekatto.
Tämä viimemainittu
aitta lieneekin jonkun verran nuorempi kuin ensinmainittu,
taempana
oleva. - Talon
riihet, jotka kesällä 1924 hävitettiin,
olivat maantien yläpuolella peltokumpujen
harjalla.
Tätä taloa katsellessa huomaa, että se on aikoinaan ollut
paikkakunnan
taydel lisimrn in rakennettu
ja aikansa
tyypillisin
talo. Semmoisena
on sitä sitten huolellisesti
hoidettu ja vanhat muodot -uskollisesti säilytetty,
mikä onkin.
ollut helppoa, sillä kaikin puolin hyvin tehdyt rakennukset;
malkakattoineen
eivät vaadi paljon vuotuista
hoitoa.
Nyt
ne ovat jo kyllä taysin rappio lla, ikkunat ja niiden pielct

Valtava pirtin liesi.
Valok, 1924 H. Lindfors.

mätiä, rakennusten
maahan pa.inurnisen johdosta alimmaiset
hirsikerrokset
mäcJäntyneet, perustukset
pettäneet
epätasaisesti, jonka takia ovet ovat osittain särkyneet tai ovat huono ti aukaistavissa,
katot monin paikoin vuotavat
vahvasti
vettä sateella, josta yhä uutta tuhoa seuraa, j.n.e,
Talon viimeinen omistaja Heikki Uotila, ainakin sivulta
katsojasta,
ei välittänyt
rakennusten
hoidosta, arvellen että
ne hänen aikansa kestävät.
Hän oli naimaton ja kokonaara
yksinäinen mies, elellen talossa ensin vanhan veljensä Juho
Kustaa Uotilan kanssa vuoteen 1912 ja sitten hänen kuole
tuaan
yksin
siihen asti, kunnes kuoli marraskuun
28 pria
1922 78 vuoden
ikäisenä, kuten veljensakin.
Kotieläimiä piti
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hän viime aikoina vain hevosen ja pari lehmää, vaikka aikaisemmin lienee talossa ollut kymmenkuntakin
lehmää ja muu,
tamia
hevosia.
Pellot olivat suureksi osaksi viljelernatta
mutta
vuosikymmeniä
koskernattomat,
vertaistaan
meillä
tuskin löytävät metsät tekivät talon tavattoman
arvokkaaksi.
Heikki
Uotilan
kuoleman Jälkeen on talo ollut asumattomana.
Kun Uotilan t.alon rakennukset
tyylinsa ja sijo ittelunsa
puolesta olivat niin vanhanaikaiset,
oli pitkän aikaa kyseessä
niiden
siirtäminen
Seurasaaren
ulkomuseoon
Helsingissä.
Rakennuksia
kävivät
katsomassa
sanotun museon johtaja:
prof. Heikel vainaja selkä muita museomiehiä
usean kerran:
Rakennusten
huonon kunnon y.m. syiden takia osto kuitenkin raukesi.
Talon nykyiseltä
omistajal ta, Kalle Rannalta,
on kumminkin
jälleen tiedusteltu,
olisiko h an h alukas myymään talon rakennukset
tai ainakin pari niistä Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistykselle,
jonka sopisi sijoittaa
ne johonkin paikkaan
Forssassa, esim. Urheilupuistoon
ulkomuseoksi.
Suunnitelmat
eivät ole kuitenkaan
ennättäneet
vielä sen p itemmälle.
Vaadittava
hinta voi olla liian korkea ja yrityksen
kustannukset
muutenkin
kohota ylen k alIiiksi, jotta yhdistys vielä uskaltaisi
lähteä niin suuriin puuhiin. Kun kuitenkin ulkomuseon saanti paikkakunnalle
olisi,
enemmän kuin suotava, niin varmaankin
yrityksen on nistumista moni mielenkiinnolla
odottaa, mutta toiselta puolen
muistettakoon,
että voidaanhan
sama tulos saavuttaa
toista-·
kin tietä kuin tässä viitoitettua.
Tammelassa,
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Lounais-Hameen asutuksesta
esihistoriallisella ajalla.
Aikaa, jolloin Suomenniemelle
on asukkaita
siirtynyt,
eivät tutkijat voi muuta kuin suunni lleen määrätä. Varmaa
kuitenkin
on, että jo tuhansia
vuosia e.Kr. on ihmisiä
täällä asunut. Mitään kirjallisia tietoja ei ole heistä jälkimaailmalle
säilynyt. Mutta muinaislöytöjen perusteella on
jonkunverran tietoja saatu noiden esihistoriallisten
a ukkaiden vaelluksista, oloista ja elamasta. - Kun alkuasukkaat
tekivät
aseensa ja tarvckalunsa
kivestä, luusta tai puusta,
etupäässä ensiksimainitusta,
on tuota aikaa nimitetty k iv ik a u de k s i. Suomenkin soista, pelloista, metsistä, varsinkin
jokien ja pienieri järvien rantamilla on löydetty erilaisia esineitä, jotka ovat Suomen historian vanhimpia
muistomerkkejä. Runsaimmin on niitä tavattu Varsinais-Suomessa, läntisellä Uudellamaalla, Kokemäenjoen laaksossa, Karjalassa ja
Kyrönjoen y.rn. Pohjanmaan jokien varsilla, joten niillä t ienoin asutus lienee ollut tihein. Muutamissa osissa maatamme
m.m. itäisessä
Hämeessä löytöpaikkoja on perin niukasti.
Lounais-Hämeessä on niitä jo jonkunverran runsaammin. Olihan tämä maamme
osa varsin tiheästi asuttujen länt~en
Uudenmaan ja Kokemäen jokilaakson välimailla, jonka vi imeksimainitun
joen lisähaara Lo imijoki alkaa Lounais-Hämeestä. Varsinkin sen alkulähteen
Tammelan
Pyhäjärven
rannoilla
on oleskellut joku määrä kivikauden
kansaa.
Sen pohjoisrannalla
on alun toistakymmentä
kivikauden
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loytopaikka.a, joista on talteen saatu lukuisia kiviesineitä.
Kuivajärven ja Liesjarven rantamilla ovat nuo kat~kaiset kansat niinikään ele lleet ja sen aalloista kaloja kat ajakoukuillaan ja väkäpäisillä
ahinkaillaan
pyydystäneet.
Ainakin
ovat nämä asukkaat merkkejä itsestään näillekin ranrio illo
jättäneet.
Hykkilän, Lunkaan ja Portaan välisellä alueella
on kolme kivikauden löytöpaikkaa, Liesjårven rannalla kaksi
sekä niitä yh distavan joen varrella yksi löytöpaikka.
Pehkijärven ja Oksjarven rannoilla sekä Teuro lla ja Susikkaalla on
esineitä talteen korjattu. Torron, Talp ian ja Letloun tienoilla
on alku-asukkaita
ollut. Kaukijarven rannoilta ja Forssasta
on l'Öytöjä tehty. Somerolla on toistakymmentä
kivikauden
löytöpaikkaa,
varsinkin
Häntälän
ja Talvisillan
kylai n
alueella. Somerniemellä on kivikauden kansaa Pain ion- ja
Oinasjärvessä kalastellut.
Humppilassa on Murr on ku lm al la
yksi kivikauden
löytöpaikka.
Jokioisissa on par isen loytopaikkaa, joista toinen nykyisen kirkon paikkeilla, joten sielläkin on kivikauden kansaa ,retkeil1'yt. Urjalassa llöytöpaikkoja on taas verrattain runsaasti.
Rutajärven, Vanhajärven
ja Kokonjärven rannoilla sekä niitä yhdistävien jokieri varsille on asutus levinnyt.
Urjalan Honkolan tienoilla on loytopai kka, josta on talteen korjattu varsin lukuisasti kiviesinei tä. Samanlaisi a löytöjä on tehty Koijärven
tienoilta.
Kylrnåkoskella ja Akaassa on asukkaita Iiikuskel lut j alantijärven eri puolilla.
Jos siitä siirrymme itäänpäin Vanajavaden rantamille, joka kuuluu lounaiseen Hämeeseen tamän sanan laajimmassa mielessä, on sie lla kivikauden loytoja tehty
varsin runsaasti.
Kokemäenjoen laaksoa ja siihen kuuluvia
vesistöjä pitkin on asutus levinnyt Vanajaveden rannoille ja
sieltä eteenpäin sisämaahan päin. Tampereen ja Hämeenlinnan väliseltä jårv ialueelt a kivikauden muistoja on runsaasti.
Tammelan Pyhäjärven rantamil'le näyttää kivikauden ihmisia saapuneen useampia teitä, nimittäin joko Loimijoen
vartta pitkin tai Länsi-Uudenmaan
erinomaisen tiheästä asutuskeskuksesta
tai Varsinais-Suomesta.
Kun Lounais-Hämeessä tehdyt kivikauden löydöt ylipäänsä ovat satunnaisia,
herää kysymys, ovatko ne ihmiset, jotka tänne järvien ja jo-
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kien varsille ovat itsestään merkkejä jättäneet, olleet tienoon
vakinaisia asukkaita vaiko vain liikkuvia metsästäjiä ja kalastajia, jotka näillä seuduin kulkiessaan ovat kiviesineitään
pudottaneet ja joita sitten meidän päivinämme on satun nai .•
sina löytöinä tehty. Jos pysyvää asutusta olisi ollut, voisi
odottaa, että asukkaat olisivat sitä todistavia merkkejä itsestään jättäneet.
Mutta Lounais-Hämeestä
on ainoastaan Urjalasta Vanhajärven
tienoilta kiinteää ja pysyväistä asutusta
todistavia
löytöjä tehty. Ylipäänsä
näyttää
siis Lounais.
Häme klivikautena olleen asumatonta erämaata.
Satunnaiset
löydöt vain puhuvat, että eränkävijöitä
on silloin tällöin
näiHä tienoin oleskellut.
Kiinteä asutus, tulee paljon myohemm in.
Mitä kansaa täällä kivikautena
oleskeli ja alkeellista
kulttuuria edusti, on vaikeata sanoa. Useat suomalaiset tutkijat ovat sitä m iel t a, että suom alais-ug ri laiset olisivat tämän
maan alku asukkaita.
Eräs ruotsalainen tutkija on olettanut,
että Suomessa jo ennen Abrahamin aikoja olisi ollut gennaanilaista kansaa ja että nykyiset Suomen ruotsia puhuvat
asukkaat olisivat sen jälkeläisiä.
Asukkaita on kivi kautena
esinemuodoista
päättäen tullut Suomeeri kahdelta
taholta,
lännestä ja idästä päin. Mitä erikoisesti tulee läntisen Suomen asutukseen noina, varhaisina aikoina, näyttää täällä asu11 LI t kansa
kiviaseiden muotojen
yh täläi syyden perusteella
olleen kyllä skandinaavista
tai germ aan ista alkuperää, s.o.
alkugerrnaaneja.
Kivikauden
esineet näet ovat samanlaisia
kuin Skandinaviassa.
Maamme
esihistoriallisissa
vaiheissa on useita asteita.
Kiv ik auderi kulttuuri
vaihtui vähitellen kehittyneempälin,
kun metallit alkoivat tulla tunnetuiksi.
Vaski oli ensimaincn ihmisten tuntema metalli.
Noin 4000 vaiheilla e. Kr.
tuli se kaytantoon Länsi-Aasian maissa ja Egyptissä.
Vähitellen se kulkeutui Eurooppaankin
ja sen pohjoisimpi ink in
osi in. Muina.istutkijain
mielestä lienee kivikausi Etelä-Suomessa päättynyt toisen esikristillisen vuosituhannen
alkupuoliskolla.
Tämän
jälkeen aletaan käyttää kuparin ja tinan
sekoituksesta
eli pronssista valmistettuja
esineitä, jonkatåh-
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den tätä aikaa
sanotaan
p r o n s s i k a u de te s i. Meidän
maassamme on pronssiesineitä
löydetty kivikauden
esineisiin
verraten peräti pieni määrä.
Mutta -paåasiassa näyttävät kivija pronssikauden
levenemisalueet
sattuvan
suuresti yhteen,
joten on luultavaa, että Suomessa silloin asui samaa kansaa
kuin kivikaudella.
Lukuisimmat
pronssilöydöt
on tehty
maamme lounaisimmassa
osassa. Lounaisesta
Hämeestä
e~
sensijaan pronssiesineitä
ole ensinkään löydetty.
Suomen vanhimmat
r a u t a k a u den löydöt ovat pcråism vasta ensimäis Itä vuosisadalta
i. Kr,
Varhaisimman
rautakauden
vanhimmalta
ajanjaksolta
(n. 100-500 i. Kr.) on lounaisesta Hameestä tehty verrattain
viihän löytöjä.
Kuitenkin
on talteen saatu omituisia kv artsiitista tehtyjä soikeita tuleniskukiviä.
Tällaisia
loytopaikkoja on Tammelassa
kaksi, toinen Pyhäjärven
rannalla, toinen Letkulla.
Forssassa on yksi löytöpai kka, Jokioisten Vaulammin kylässä samoin yksi, Urjalassa niitä on kolme
Viimeksimainitusta
pitäjästä on lisäksi Rutajarven
etelärannalta
löydetty hau takumpuja
tältä ajanjaksolta.
Mielenkiintoisin
löytö on kuitenkin
tehty Tammelan Kuivajärven
Kankaisten
puoleisesta päästä, nim. vanha roomalainen
hopearaha keisari
Hadrianuksen
ajoilta (II7-138). Löytö on sitäkin mielenkiintoisempi, kun tiedämme, että Suomen mullasta
on tällaisia
löytöjä tehty ainoastaan
neljä. Näillä tienoin on siis asukkailla
ollut yhteyttä
Rooman
kulttuurin
kanssa.
Olihan
Rooman valta noihin aikoihin- ulottanut
rajansa Alppieri yli
aina Reiniin ja Tonavaan saakka.
Monissa Euroopan maissa
roomalainen
kulttuuri oli vallalla. Pohjoisiinkiri
maihin ulottuivat sen vailoutukset.
Roomalaiset
olivat aikain kuluessa
rakentaneet
hyviä sotateitä
Euroopan
seutuihin
ja KeskiEuroopan virrat olivat omiaan olemaan vilkkaina
kauppavayl ina, joita myöten tuon "roomalaisen
rautakauden"
kulttmurivirt auksen mainingit
ulottuivat
Tammelan
Kuivajärven
rannoille saakka.
.
Varhaisemman
rautakauden
myöhemmältä
ajanjaksolta
(n. 500-700 j. Kr.) on Tammelan ja Forssan välimaiIta ni inikään tehty ainoastaan pari satunnaista
löytöä.
Laajemm al-
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lakin alueella on löytöjen niukkuus silmiinpistävä.
Lounaisessa Hämeessä - tämän sanan laajemrnassakin mielessä on löytöjä tehty perin vähän. Lopella ja Hämeenlinnan tienoilla on kummassakin joku loytöpaikka.
Läntisellä Uudellamaalla, jossa kivikauden
löytöjä on niin perin runsaasti
tehty, on nyt ainoastaan harva loytopaikka.
Mainittava on,
että sanotun maakunnan läntisimmässä kunnassa Tenholassa
on tämän aikuisia löytöjä tehty.
"Varhaisemmalla
rautakaudella"
näyttää
suomalaisia
suurempina tai pienempinä
siirtolaisretkikuntina
maah an
muuttaneen Itämeren eteläpuolelta.
Maahanmuutto ei ole tapahtunut akkipikaisen
ja väkivaltaisen
valloituksen,
vaan
rauhallisen uutisasutuksen
muodossa vanhastaan
asuttuihin
seutuihin maan lounaisiin ja läntisiin osiin.
Merkkejä suomalaisesta asutuksesta tavataan oikeastaan
jo vuoden 300 paikkeilta i. Kr. 01.01. Varsinais-Suomessa ja
Kokemäenjoen laaksossa.
Näiltä alkusijoiltaan
ovat hamäläiset vähitellen levinneet jokien ja järvien rantoja pitkin
itään päin. Varsinkin
viimeksimaini ttu jokilaakso
tarjosi
avoimen tien Suomen sydanrnaih in. Jo vuoden soo tienoilla
he ovat tunkeutuneet Akaan tienoille. Ja kun tarkastelemme
"myöhemmän
rautakauden"
vanhemman ajanjakson
(700~
IIOO i. K.) löytöjä, havaitsemme,
että he ovat levinneet Va;
najaveden rannoille ja sieltä etelään aina Lopelle saakka ja:
itään käsin aina Hollolan tienoille. Mitä taas tulee csim.
Uudellamaalla
tehtyihin
löytöi,hin,
on tämä alue yhtä
köyhä kuin edellisenäkin
ajanjaksona.
Samoin on r'ityöskin laita Lounais-Hämeen tämän sanan ahtaammassa mielessä. Mainitulta ajanjaksolta ei Tammelan Pyhäjärven rantamilta ole tehty ainoatakaan
löytöä. Ainoastaan Urjalasta
on Ruta- ja Vanhajärven välimai lla pari loytopa ikkaa, joista
toinen on hautakenttä ilman kumpuja tahi raunioita ja josta.
on löydetty poltetjuja
ihmisluita.
Vainajien
polttaminen
suomalaisilla näillä seuduin oli vielä vallalla, jotta nimittäin
sielu ruumiista vapautuneena
voisi vaeltaa toiseen maailmaan.
Myöhemmän
rautakauden
jälkimäiseltä
ajanjaksolta
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i.

ei lounaisimmassa
Hämeessä ole myöskään
esineitä juuri ensinkään
talteen
saatu.
Ainoastaan
Akaassa
Jalantijärven
rannoilta
on vähäisiä satunnaisia
löytöjä tehty.
Voisi
odottaa,
että lounaisimn;assakin
Hämeessä
myöhemmän rautakauden
melko pitkällä
aikakaudella
(700-I300
i. K1'.) asukkaat olisivat edes joitakin merkkejä itsestään jrittanect, jos kerran heitä olisi näillä tienoin majaillut.
Tietysti
löytöjen puute ei ehdottomasti
merlci tse sitä, etteikö
ainakin
vahemmåssa
määrässä
olisi asukkaita
ollut, kenties myöhcmmm paljastuu
maan mullasta
mielenkiintoisiakin
todistuskappaleita.
Mutta tähänastiset
peräti
niukat
löydöt puhu,
v at, että asutus Lounais-Hämeessä
kyseessäolevana
aikakautena on ollut perin harva.
Esittämääni
otaksumaa
oikeastaan
vahvistavat
vielä
myöhemmät
historiallisetkin
seikat.
Eihän
nimittäin
varsinaisessa
Lounais-Harnees
ä ole kristillisiä
seurakuntia
tiedettävästi
aikaisemmalta
keskiajalta,
vaan vasta myohcmmältä,
kun taas esim. Vanajaveden
ja Hämeenlinnan
yrnpriristöillä, joissa suomalaisen
aikakauden
esihistoriallisia
mu istomcrkkcja
on runsaammin,
kristillisiä
seurakuntiakiri
on
syntynyt
jo aikaisimma.lla
keskiajalla.
Kristillisen
kultt uu,
r in aikaisempi
versominen
viimeksimainitulla
alueella
tie,
tysti johtuu
osaksi siitäkin,
että Birger Jaarlin
kåänrrytysretki v. I249 tehtiin juuri näille seuduille.
Joka tapauksessa
lienee asutus Louria is-Hamecssa
vuoteen
I300 asti ollut
jokseenkin vähäinen.
Luultavasti
uutta vauhtia
näiden ticnoidcn asutukselle
antoi Hämeenlinnan
tienoille
syntynyt
kristillinen
kulttuuri
ja sen turvaksi
rakennettu
linna.
Nai lt.i
tienoinhan
esim. lähti jo hyvin varhain
rakennettu
LounaisHämeen
kautta
kulkeva
maantie
Turkuun.
Myoh crnmjil lii
keskiajalla
on asutus ollut jokseenkin
tihea, koska kr ist ill isi.i
(IIOO-I300

seurakuntiakin

K1'.)

aletaan

perustaa.

J. E. I-J yöt
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Muuan suku- ja asutustarina
asiakirj ain valossa.
Eskman-suku ja Okslahden talo.
Noin puolitoista vuosikymmentä sitten, kun kou lupo ikana
loma-aikoina kuljeske lin ympäri maakuntaa
keraamassa kansantietoutta,
asutustarinoita
y.m. kotiseutututkimuksen
kannalta mielenkiintoista,
niin jouduin kerran Tammelan pit.ijässä Lunk aan takamailla olevaan Okslah dcn taloon. Paljon
muun ohessa kertoi talon vanha isäntä, Heikki, joka silloin jo
oli lähes 70 vuoden ikäinen ja tullut is.ännäksi 1863, Oksl ahden talon syntyhistorian
ja samalla sukunsa vaiheet: Miten
tänne korpeen hänestä kolmea miespolvea aikaisemm in oli
ruotsalainen sotapäällikkö, Kustaa Eskman nimeltään, palvelusaikansa
loputtua
tullut perheineen
uudistaloa
r akentamaan, miten he ensin olivat asuneet suuren kiven suojaan
asetettujen kuusennäreiden
alla ja miten uudisti la sitten ostettiin perintötaloksi.
Sen aikuisia rakennuksia oli vielä jäljellä, ja talossa oli näytettävänä
vielä tuon talonrakentajan
perujakin: hänen ruotsalaisia
kirjojaan ja asiapapereitaan
sekä vanha per in topyssy, jota Kustaa Eskman aikoinaan oli
käyttänyt
Kustaa III a.ikuisissa sodissa. Vielä oli tallella
hänen henkinen
testamenttinsakin:
perintätieto
siitä, ett.i
tuon vanhan talonrakentajan
tahto oli, ettei taloa koskaan
saisi päästää suvusta pois. - Vanha isäntä kertoi vielä Kustaan pojistaki n, etenkin väkevästä Manu n im iscsta m ctsii-.
miehestä.

-#
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Okslahden talon syntytarinaan
palasivat ajatukseni, m illain tahansa jouduin uudelleen käymään talossa. Nuo entisajan eläiät pysyivät tarinoiden puitteissa eparnaaraisin.i mielikuvitusolentoina,
kunnes sitten lopulta ehdin syventyä Okslahden talossa loytyviin vanhoihin papereihin sekä p itajån
kirkonk irjoih in, jolloin nuo vanhat suku- ja asutustarinat
astuivat selvään päivänvaloon.

*
Teuron Rekolassa,. Tammelan pitäjässä, asui rzoo-luvun
loppupuoliskolla vääpeli Johan Henrik Holst, joka 01 i syntynyt 1718. Kun hänen ensimäinen vaimonsa kuoli (1756-63
välillä), muutti hänen luokseen Lammin pitäjästä 1766 M a rg a r e t h a K r a k 0 u niminen naishenkilö, nimestaan päättäen ehkä puolalaista sukuperää.
Hän oli syntynyt 17II ja
mcni sitten jonkun aikaa Teurolle tulonsa jälkeen naimisiin
mainitun Halstin kanssa. Margaretha Krakou niiytt.ia sit.i
cnnen olleen naimisissa jonkun E s km a n nimisen miehen
kanssa ja tuoneen nyt Teurolle Lammin pitäjästä rnuutt acssaan mukanaan kaksi poikaansa, koska Tammelan kirkonkirjassa 1763-68 mainitaan
hänen jälkeensä ja nimenomaan
Holstin poikapuolina korpraali Bernd Johan Eskman (synt.
1735) ja Kustaa*) Eskman (synt. 512 1744). Mah doll isesti oli
näillä Eskmaneilla myöskin heitä vanhempi sisar, sillä kirkonkirjassa
mainitaan
Haudankorvan
Viksbergissa
ollecn
1781 Johan Kustaa Berglundin vaimona Anna Elisabet Eskman (syn t. 115 1729).
Lähdetiedot eivät kerro sen enempää muista Eskmanoista
pai ts i Kaarle Ku staasta ja hänen jälkefiiisistiiän,;oista
si ttcn
polvcutuukin
edellämainittu
Okslahden talon eli Eskrn an in
suku. Kirkonkirjassa
1769-74 mainitaan
Kustaa Eskmania
korpraal iksi. Hän olikin jo 1760, siis 16 vuoden ikaiscn.i,
mennyt armeijaan.
V. 1768 paikkeilla meni hän naimisiin
Anna Eliaantytär Sundellin kanssa, joka oli syntynyt 1746 ja
*) Toisinaan
josk us molemmilla

mainitaan
nimillä:

Kustaa Esk man ia myös
Kaarle (Kustaa.

e t u n im e ll ii Kaarle,
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oli nähtävä t i 172) syntyneen ja Licsjarve lla siihe-n aikaan ja
myöhemminkin
asuneen m ajo itt aja Elias Jaakko Sundellin
tytär.")
V. I774 mainitaan
Kustaa Eskmanin
vaimoineen
01 van kirjoissa myös Kuuslammella
muun ky lanv åen jälkeen
ja Klemetin talon yhteydessä.
Täällä hän pysyi kin kirjoissa
vielä I775-80.
Mutta sen jälkeen kuin hänen a.itins.i Margaretha Kr akou oli 1619 1777 kuollut ja Johan Holst (nyt jo
vänrikki) mennyt kolmannen
kerran naimisiin, tällä kertaa
Helena Lunc1anin kanssa, niin muutti Kustaa 1782 perheineen
Lunk aaseen, Nissilän eli Nissin soti lasvirka.taloon.
Tällöin
oli hänellä jo kersantin
arvo ja useita lapsia; lisää syntyi
Lunkaassa.
Pastorinkirjassa
v:sta 1781 eteenpäin
mainitaan
hänellä ja vaimollaan
olleen seuraavat lapset: Anna Elisabet
(synt. I769), Margareett a (I771), Kaarle Kustaa (1773), Daniel (1776), Immanuel
(I778), Bernd Adolf
(178r), Briitta
Kristiina (I785) ja David (1789). Kun samaan aikaan Teuron Rekolassa
ja myöhemmin
Teuron
torpissa mainittiin
korpr aal i Kaarle Frcdr ik Holstin väen joukossa palvelijana
Iar ia Elisabet Eskman, joka oli syntynyt
177..J-,niin voi hän
myöskin olla Kustaa Eskrnan in ja Anna Sundellin tytär ellei
han sitten ollut Kustaan veljen, edellä mainitun Bernd Johan
Eskman in lapsia.
Kersan tti Kustaa Eskm a ni n al kuperais iii pa pcrei ta on
viela tallella Okslabclen talossa.
Olen niist.i tavannut m.m.
4 lehteä hänen sotilasluetteloaan.
jossg.,mainitaan
67 nykyisen
Tammelan,
Jokioistcn
ja Ypajan kunnista
kotoisin olevaa
ruotusotilasta.
He ovat otetut armeijaan
vuosien 1748-89
välillä.
Tässä mielenkiintoisessa
luettelossa, josta joskus toisessa yhteydessä voinen tehdä selkoa, mainitaan
Kustaa Eskmanin vanhin poika Kaarle Kustaa Haudankorvan
sotamiehenä ja otetun sotav.ikeen jo 1782, siis 9 vuoden vanhana.
Muuten on kersantti Kustaa Eskman mahdollisesti
ollut luet*) 'fiimä
Char lot ta
on .h ån
töissä

Holst

ei .ku i temkaa n ol c varm aa,
mainitaan

ol lu t Sunclellin

(Pappilan

te r Sunclell.

alueella

Synlyne~n
loincn
olevassa

vaimo.

sillä

vasta
V.

sanotun
1733.

1747-49

-ka ivo kse ssa.) olleen

Sund el l in vaimo

Mutta

mahdollisesti

mainitaan

Ru u k in

ki rjaupi t ajå n

ä

Pe t-,
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tclossa rnaim ttujen sotilaiden
majoi tusmestarina,
koskapa
luettelossa tarkasti mainitaan
matka kunkin sotilaan kotikylästä kokoontumispaikkoihin
Tammelaan, Vaulammille ja
Toijalaan.
Otaksuttavasti
Kustaa Eskman myös oli mukana
Kustaa II! aikuisessa sodassa Venäjää vastaan.
Oltuaan armeijassa 33 vuotta erosi Kustaa Eskman siitä,
saaden pienen eläkkeen, kuten vieläkin hyvässä tallessa oleva
eläkekirja v:lta 1793 osoittaa.
Tämä kirja, joka oli "Kuninkaan uskotun miehen, karnarijunkkarin,
kenraaliadiutantin
ja
kuninkaall,
Uudenmaan jalkavakirvkrnentin
everstin" y.IT1:
Fabian Wreden nimessä annettu, takasi kersantti Kustaa Eskmanille maaliskuun 1 p:stä 1794 lukien vuotuisen 6 riksin 32
ki Ilingin eläkkeen.
Mutta muullakin tavoin koetti Kustaa Eskman turvata
itsensa ja perheensä elatuksen.
Kun hänen eläkkeelle joudut-:
tuaan piti muuttaa pois Nissilän sotilasvirkatalosta,
alkoi hän
katsell a itselleen sopivaa uudistalon paikkaa, jol la isia silloin
kyllä vielä oli helposti saatavissa Tammelan mctsaku lrn ill a.
Lunkaan kylän takamaat Oksjarven rannalla esim. olivat silloin vielä
asumattomat,
kuuluen jak amattomi in kruunun
metsämaihin, ja tänne alkoi kersanttimme
raivata itselleen
uudistilaa v:n 1790 vaiheilla.
Nykyisen Okslah den talon lähistölle teki hän poikineen pari pientä peltoa, hakkasi metsän kaskeksi ja ky lv i viljaa.
Samalla rupesi hän tekemään
talon rakennuksiakin,
hakaten ensin saunan jarvcn rannalle,
rehulaclon ja käyden pian käsiksi navettaarikin.
Pian senjälkeen alkoi hän hakemaan paikkaa kruunun uudist ilaksi.
Vuoden lopulla 1791 antoikin maaherra ja laamanni Herman
Loc1e määräyksen toimittaa tilalla tarkastuksen.
Seuraav an
vuoden lokakuun 24 p:nä tämän suorittivat itse paikalla nimisrnies E. H. Juselius ja lautamiehet Kaarle Henrikinpoika
Sipilä Hykkilästä ja Henrik Eerikinpoika
Hokka Lunkaasta.
Kuten
tarkastustilaisuudessa
tehty asiakirja, joka vielä on
tallella Okslahden talossa sen aikaisena jaljennoksena, kertoo, olivat tällöin saapuvilla asianomistajina
myöskin Lunkaan "kylänmiehet"
Jaakko Mattila, Johan Jaakonpoika
ja
Johan Tuomaanpoika Mäkilä, Jaakko Pietilä ja Johan Hokka.
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Heillä ei 0111,]t mitään
"herra
kersantin"
.a ikomusta
vastaan
jatkaa
uudistilansa
rakentamista,
jonka
hän kaksi
vuotta
aikaisemmin
oli ottanut
haltuunsa.
Tarkastuksessa
suunniteltiin
kaikki
tarpeelliset
rakennukset
talolle
ja laadittiin
kaikista
kustannuksista
talon kuntoonpanemiseksi
yhteen,
veto.
Iitaan asu inhuonctt a ei vielä löytynyt,
jonka
takia
katsottiin
sille paikka
Oksjarven
rannalle
h ictamaal lc, johon
kersantin
oli rakennettava
II kyynaraa
pitkä ja si k yyn.iraa
leveä tupa, varustettuna
leivinu unilla
sa vupi ippu ineen, pyö,
dal la ja penkeillä
sekä kahdella
ikkunalla,
jotka olivat 5 korttelia korkeita
ja dIeveiUi.
Kaiken
t.irnan kustannukscksi
merkittiin
15 riksiä 16 k illirikiå.
Tam.in tuvan eteen määrättiin rakennettavaksi
7 kyynärää
leveä ja pitkä ete-inen
(Iorsl uga) , mistä kustannukset
laskettiin
7 riksiksi.
Tupaa vastapaat.init
i rakentaa
vieras- eli asuintupa.
II kyynii6iii
p it k.iksi
ja 51 lcvc.iks i, v ar ust c tt.un a snrn al lai si l la i k k u n o il la kuin
edellinenkin
seka k aakcl iuun illa savupcllcincen
(kustannus
1.1. r iksi.i
16 k il link i.i).
Kamarin
rakentamisesta,
jonka
arvioitiin
tulevan
maksamaan
JO r iksiri, annettiin
sarna nmu k a isia määräyksiä.
Kellarin,
jonka
tuli olla 6 kyyn.irii.i
pitk.i
ja leveä ja rakentaa
])011 ioiscon
'asuinr akcnn usp ihast a, arvioitiin maksavan
yh t.i paljon.
j auh oa itta maar.itt iin rn kcn ncttavaksi
7 kyynärää
pitkäksi
ja saman
lc\'y.iseksi
l.in tcen
asuinkartanosta
(6 r iksi.i):
HlIoka~aitta
oli teht.iva
järven
rannalle
8 kyynaraii
pitkäksi
ja saman levyisoksi.
kaksinkertaisella
pohjalla
ja varustettuna.
Iaarei lla (9 riksia) . Kaluvaja piti rakentaa
asuinkartanon
vl apuo lel le 10 kyynarrir,
pituiseksi ja 8 leveäksi
(5 riksia).
Makk i maaratt iin tch t.ivaksi
asuinrakennuspihan
ja karjapihan
väliin 4 kyyriar.i.i pitkäksi
ja leveäksi
(1 r iksi 16 k ill inki.i).
Portti
eli veraja sivuineen
piti
rakentaa
länteen
asuinrakermuspihasta
(2 r iksia).
Talli oli rakennettava
itri.in navetasta
10 kyyriaraå
p it k.iksi
ja leveäksi
sekä varustettava
p il tto illa (ro riksia).
N avctta
oli tarkastustilaisuudessa
jo teon alla, salvattu
sei n ia vä];,
kattoon
asti.
Kooltaan
se oli 12 kyyriaraa
pitkä ja 9} leveä.
Se määrättiin
nyt teh tavaksi
valmiiksi
ja varustcttavaksi
Inttialla (4 r iksia),
Puuttuva
l amm aslaava piti rakentaa
7 kyy-
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närää pitkäksi ja leveäksi (5 riksiä.)
Rehulato, 1O~ kyynärää
pitkä, 9~-kyynrää leveä ja 5} korkea, oli jo valmis ja hyvässä
kunnossa.
Sikolätti
piti rakentaa
asuinrakennusja karjapihan väliin (1 riksi 32 killinkiä).
Riihi määrättiin
teh täväksi koilliseen molempien peltojen väliin II kyynärää pitkäksi ja leveäksi ja varustettava
kiv ikiuk aal la (13 riksiä 16
killinkiä).
Sen pääh~n piti tehdä 6 kyynärää pitkä ja leveä
luva (6 r iksiå) ja luvan päähän IIkyynärää
pitkä ja yhtä
leveä elleilato (7 r iksia).
Kuivaushuone
(k ai t = sauna) oli
jo rakennettu
erillensä järven rantaan 8t k yy nar.iii pitkäksi.
ja leveäksi.
Kaikkien rakennusten
suhteen määrättiin,
ettii
niihin oli tehtävä tuohilla varustetut
malkakatot
ja oviin
pantava rautasäränät
(på jarn gång) ja avaimella varustettu
lukko.
Kaikki
tulisijat
piti
rnyos varustettaman
rautapellillä.
Tämän jälkeen esitetään
tarkastuskirjassa
pellot: "Lunkaan puoleisesta
pellosta on jo vi ljelyksessa
tynnyrin
ala.
Kun peltoa ei kuitenkaan
ole vielä asianmukaisesti
lannoitettu, niin vaatii se taytctta tai larinoitusta
(5 riksiä).
Tätä
peltoa on vielä tilaisuus raivata viljelykseen
kolmen tyn nyrin kylvöön asti, kun maa on per attu järeiistä metsästä
(24
r iksia).
Pellon ympärille vaaditaan
aitaa 1500 kyynärää (31
riksiä 12 kill inkiä).
Hyk k i lan puoleinen pelto on osaksi hakattu kaskeksi ja 10 kapan ala maata on jo vi ime kesän~i
ollut kylvettynä
kcvatvilja.lle, mutta suurinta osaa eli 3 tynnyr in alaa vaivaa tuuhea metsä, jonka takia kustannukset
sen kuntoon laittamisesta
nousevat 24 riksiin.
Aitaa tämän
alueen ympärille tarvitaan
1440 syitä (30 riksiä).
Lisäksi on
tällä uudisasutuksella
tilaisuus raivata
niittyä 60 tynnyrinalaa, jonka kuntoonlaittamisen
kustannukset
ovat 3 riksia
joka tynnyrinalasta
eli yhteensä 18.0 riksiä."
Täten saatiin uudistalon
kuntoonpanokustannukset
yhteensä 420 riksiksi 12 kil lingiksi, mikä on huomattavan
suuri
summa. Tilalla
sanottiin
kuitenkin
olevan vielä riittävä
metsä hirsien, parrujen, aidaksien, seipaiden ja polttopuiden
saantia varten, hyvä karjal aidun, mutta kalastus pieniarvoinen, mylly yhteinen 4 Lunkaan talon kanssa.
"Monia etuja
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ei tällä uudistilalla löydy", sanotaan tarkastuskirjassa.
"mutta
kun niin hyvin peltomaa kuin niityn raivausmaa on karkean'
metsän vaivaama, niin pidämme uudisasukas kersantti Eskmanin
tarvitsevan
riittävästi verovapausvuosia
uudistilan
kuntoonpanem iseksi", mikä seikka alistetaan maaherran ratkaistavaksi .
. Kersantti
Kustaa
Eskman saikin 2815 1793 Okslahden
uudist alon perintötilaksi.
Kiinnekirja tästä on vuodelta 1795.
Jäistä vielä säilyssä olevista asiakirjoista
näkee, että tila ta
tal loiri meni ltunastusta kruunulle 14 riksiä 33 k ill ink ia,
Uudistilan
kuntoonpano
tarvitsi paljon työtä. Katselmuskirjassa
mainitut
rakennukset
tehtiin k ai t vähitellen,
sillä muutamia
sen aikuisia rakennuksia
(aitta ja entinen
sauna järven rannalla) on vieläkin pystyssä ja muutamia on
hajo itet tu vasta viime vuosikymmenellä.
Sylcsyl la 1793 tai
keväällä I794 näyttää Eskman perheineen muuttaneen
Okslahteen, sillä Nissiltä mainitaan Eskmaninväkeä
viimeksi
käyneen
r ip illa I717 I793 ja ensimäisen kerran Okslahden
uudistilalta
kesäkuussa
1794. Koko talon väki silloin tuli
tiettömästä
korvestaan
kirkolle ja kävivät herranehtoollisella.
Uudistalossa oli työväkeä kyllä runsaasti, kun poikia oli
5 ja tyttäriä 3 ja näistä jo 5 yli IS-vuotista.
Tosin vanhin
poika Kaarle Kustaa jo vuosisadan taitteessa oli korpraali,
mutta nähtävästi oleskeli paljon kotona.
Muutaman vuoden
'perästä alkoivat vanhemmat
lapset kuitenkin jo pyrkiä kotoaan pois. Niinpä oli vanhin tytär Anna Liisa 1799-1804
kirkonkirjojen
mukaan poissa kotoa, koska on nimen päälle
viiva vedetty, mutten ole huomannut, missä hän tällöin On
oleskellut.
Sensijaan mainitaan Margareetta
1794--95 Ku uston Klemelässä ja 1797-98 Mustialassa, missä hän oli palveluksessa. V. 1806 hän taas oli kotona.
Bernd Adolf esiintyy
1799-I804 Mansikkaniemessä.
Samaan aikaan on siellä myöskin aikaisemmin
Teuro lla olleeksi mainittu Maria Elisabet
(Maija Liisa) Eskman.
Oksl ah den talossa on säilossa kauppakirja.
jossa on päiväys 30lI2 18I2 ja jolla vanha Kustaa Eskman myy tilan omis9
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tusoikeuden pojilleeri Danie1ille ja Kaarle Kustaalle 200 riksistä. V. ISII-16 kirkonkirjoissa
mainitaankin
Daniel Eskman Okslahden talon isäntänä.
Hän oli nähtävästi kesällä
ISII mennyt naimisiin Pusulasta (Lohjanriumme lta) samana
vuonna tänne muuttaneen Maria Leena Geddan kanssa, jonka
kerrotaan olleen papin tytär ja syntynyt 2517 1783 Turussa ..
Ensi kerran mainitaan hänen käyneen Okslahdesta ripiUä SI9
18II. Uuden emännän talo tarvitsikin, sillä pian hänen tulonsa jälkeen kuoli vanha emäntä Anna Sundell. N au ti ttuaan
mar rask, II p:nä rSrz kotonaan herranehtoollista
kuoli tuo
hurskas
ihminen
seuraavana päivänä 66 vuoden ikaisena,
Toinenkin kuolema kohtasi pian sen jälkeen Okslahden taloa. David Eskman, joka rSr3 muutti Turkuun, tuli pian
jälleen kotiinsa, jossa kuoli III2 ISI4.
Vähitellen alkaa Okslahden taloon ilmaantua vierastakin
väkeä. Jo talon olemassaolon ensi vuosina mainitaan täällä
pari renkiä. Kirkonkirjassa
rSII-rSI6
luetellaan oman väen
lisäksi kolme pi ik a.a (luultavasti olleet eri vuosina), näiden
joukossa Humppilan lukkarin Halinin tytär Ulr iika .. Lisäksi
mainitaan
yksi renki sekä sotilas Matti Brask. V. rS20 ilmaantuu
tänne jo ensimäinen torppak in, jossa torpparina
mainitaan entinen renki Johan Matinpoika Kössi (synt. Lunkaassa r794). Viimeisen kerran mainitaan hänet rS31, eikä
käy selville, mikä torppa hänellä on ollut.
Nuorelle isännalle Danielille ja hänen cmännällcen syntyi useampia lapsia: Kustaa Emanuel (synt. 8i7 IS12), Briitta
Elisabet Kustaava (rSll ISI4), Agatha Charlotta
(r913 IS16)
ja Anna Maria (20/6 IS22). Kun talossa samaan aikaan olevilla rengeilläkin oli 7 lasta, oli täällä kyllä silloin nuorta
väkeä. Talon vanhoja lapsia tulee ja menee pois r Szo-Iuvu lla.
Vanhan kersantin poika Berndt Adolf tulee r829 Okslahteen
Hämeenlinnasta, jossa on ollut varjårinkisallina.
Hänen sisarensa Briitta (Kri) stiina oli vuotta aikaisemmin joutunut Urjalaan naimisiin Heikki Bromanin kanssa, joka oli syntynyt
Akaassa nS7.Mikään
malTikelpoinen vävy ei hän kuitenkaan ollut, sillä rS26 tuomittiin hän juopurnuksesta,
k iro amisesta ja sapelilla tappelemisesta
sakkoihin; lisäksi oli hä-
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nell'ä heikko krist inopintaito.
Pariskunta
muutti 1834 Urja1asta Okslah teen, jossa Heikki Broman rupesi jonkun sopimuksen mukaan Okslah den töihin, koska häntä kutsuttiin
"yhtiömieheksi". - Toinen
vanhan
kersantin tytär Greta
(Margareetta) oli joutunut samaan aikaan kuin sisarensakin
naimisiin Henrik Johan Nordvikin kanssa, joka oli syntynyt
Turussa ja tullut Okslahteen Urjalasta 1828, mutta muutti
vaimonsa
kanssa seuraavana
vuonna
Somerolle. Marg areettalla muuten näyttää olleen jo ennen poika, Kustaa J 0han, joka oli 1812 syntynyt Virrnossa, tullut yhdessä äitinsä
kanssa Urjalasta Okslahteen, mutta kun äiti miehensä kanssa
muutti Somerolle, siirtyi poika Sääksmäkeen.
Okslah den talossa kait edellämainittu "yhtiömies" olikin
tarpeen, sillä isännän veli, edellämainittu
Immanuel, kuol:
18'[4- 1832.
Hänestä tietää kansa vielä kertoa yhtä ja toista,
silla Manu, joksi hänen nimensä lyhennettiin,
oli kuulu voimistaan ja metsastystaidostaan.
Kerrotaan
hänen olleen
kooltaan pienenlaisen, mutta oli silti kestävä ja ankara peltotyötäkin
tekemään.
Hän kaatoi useampia karhuja, paljon
hirviä, susia, ilveksiä y.m. Lunkaan Mattilan talon isännän
mainitaan olleen hänen metsästyskumppaninaan.
Kumpikin
olivat Iisäksi paikkakunnan
parhaat suksimiehet. kerrotaan
heidän saavuttaneen
hirvenkin h iih tamal la,
Vielä tietävät
tarinat, että Manu osasi kynä t apel la, jos hänen päälleen käytiin. Kerran hänet
(1818)
tuomittiinkin
tappelust.a Åbyn
uudisasukka an Kustaan
kanssa. Samalla tuomittiin ·"ent.
korpraali Kaarle ja uudisasukas Emanuel Eskman" pyhäpäivän rikkomisesta sakkoihin.
Manun 2 vuotta vanhempi veli Daniel väsyi jostain syystä
pitämään Okslahden talon isännyyttä, koska hän siitä 1835
luopui, vaikka tämän jälkeen olikin vielä elossa 17 vuotta.
Talon sai nyt hänen poikansa
Kustaa
Emanuel
Eskman.
Kauppakirjan
mukaan
29112 1835 esiintyy talon rnyyjana;
omituista kyllä, vanha kersantti Kustaa.
Kauppahinta
oli
ISO ruplaa, mikä summa piti maksaa siten,eHä
Kustaa Emanuel suorittaisi sisarilleen Briittalle, Agath alle ja Annalle, 50
ruplaa kullekin.
Samalla pidätti myyjä oikeuden, että .ha-
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nen poikansa korpraali Kaarle saisi asua tilalla, raivata peltoja ja ni ittyja sekä kasketa vuosittain
10 kaparialaa.
Vanha kersantti
Kaarle Kustaa Eskman kuoli kesäkuun
6 pnä 1836 saavuttaen
harvinaisen
korkean iän, 92 vuotta.
Kaitselmus
salli hänen ellää kauan nähdäkseen
kättensä töiden tulokset.
Isännän
sisaret
joutuivat
vähitellen
Okslab dcsta pois.
Briitta Kustaava mainitaan
1839 Portaan Kauhalla rakennusmestari Höglundin
luona. Agatha Charlotta
01i samaan aikaan palvelemassa
Hykkilän Erkkilässä.
Jouduttuaan
titällä
naimisiin
Erkkilän
pojan Johan Eerikinpo ian kanssa 1840
vaiheilla, muutti hän yhdessä miehensä kanssa 1842 Okslahteen. Kolm as sisaruksista, Anna Maria, oli r840 palvelemassa
Susikk aan Simolassa. Sieltä joutui h an naimisiin
Siukolaan
Anttilan juh a.lle. Samaan aikaan' oli vuorostaan vierasta väkeä Okslahden talossa, esim. jyvatorpparit
Matti Mörck ja
Juho Toppara (tullut Pihtikosken
Ketolasta)
sekä renkeja ja
palvel ijattar ia .. Talon isäntä Kustaa Emmanuel
meni 1836
vaiheilla
naimisiin
Maria J uhon tyttären
kanssa (syn t. .2414
1810), joka oli Hykkilän
Mikkolasta.
Pariskunnalle
syntyy
useampia lapsia: Kustaa Fredrik
(1838), Henrik Kustaa (512
r841), Josef (dIr 1843). Maria Stiina (I71r r847), Henrika
(r418 1849) ja Vilhelmiina
(1915 r855). Samaan aikaan kuitenkin tempaa
kuolema
pois vanhempaa
polvea.
Vanhaemäntä Maria Helena Gedda kuolee 30110 r8-1-9,korpraali Kustaa Eskman 1011 r850 ja vanhaisäntä
Daniel zo]r J852. - Okslahden väki vähenee vielä senkin kautta, että vävy Johan
Eerikinpoika
ja vaimonsa
Agatha; muuttavat
1848 takaisin
Hykk ilaan, jossa sanottu Johan mainitaan
sitten Mikkolan
jyvatorppariksi.
Heidän ensimäineIi
lapsensa, syntynyt
ennen naimisiin menoaan, lienee kuollut aikaisin, koska hcilla
myöhemmin
mainitaan
vain lapset Maria Henriika
(synt.
1855) ja Vilhelmiina
(1856). Mies kuoli 1886, Agatha, joka
asusti pienessä mökissä lähellä Erkkilää, 512 1890.
Tällä välin olikin tapahtunut
Okslahden talossa isännän
vaihdos.
Kustaa Emanuel oli 27112 1863 tehdyllä kauppakirjalla myynyt talon pojalleen Henrik Kustaalle
600 ruplasta.
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Sisaret Ja veljet 'saivat k~uppaehtoJen
mukaan veljeltä yhden
kapan pellavaa
ja t tynnyrinalaa
kaskea kukin,iJian
tämän jälkeen (15/1 1864) kuoli vanhaisäntä
Kustaa Emanuel
ja vaimonsa
Maria.
Uusi isäntä
meni
naimisiin
pari
vuotta myohernm in Maria Vilh elrn iina Matintyttären
kanssa
(synt. 2618 1841), joka oli Kaukjårven
Horloan tytt~riä.
Heidän lapsensa ovat: Henrik Johan (synt, 614 I867), Amalia Eveliina (10/4 1870), Matti (1212 1873), Kustaa Nikolai (2415 1875,
kuoli seur. vuonna), Maria Vilhelmiina
(23i8 1879) ja Henri ika (23'19' 1881).
Henrik
Kustaan
tultua
Okslah den
isännäksi
jäivät
useat hänen veljensä ja sisarensa edelleen asumaan ta.oon.
Sittemmin joutui heistä kolme Okslahden
syytinkitorppaan,
kuten alempana
tulemme näkemään.
Nuorin, Wilhelmiina,
lähti 1874 kotoaan Renkoon, joutuen sitten naimisiin torppari
Rajakistcn
kanssa Saaren läänissä.
Wilhelmiina
itse vielä
eläi Forssassa ja "maai1ma11a" on hänellä muutamia
lapsia,
Sisarensa Henrika joutui naimisiin Huuvalaan
SLU' ai i Fors'm:anin'kanss,a.
Hänkin on jo kuollut, mutta lapsia on elossa.
HeikkI Kustaa piti taloa 37 vuotta.
Hänen aikanaan tehdin tie Okslahdesta
Lunkaaseen
rattailla
ajet tavaan kuntoon. Hän oli myös metsästäjä,
tappaen kerran karhurikin.
Hän sitten
jakoi Okslahden
talon
kahtia
kahden
vanhimman poikansa
kesken.
Vanhin poika Henrik Johan sai
sen osan, jossa ennestään oli Vehmaan torppa. Talon nimeksi
tulikin Vehmas.
Henrik J oham sai siitä ki innekirjan
3112
1898. Toisen puolen, Okslah den kantatilan,
sai vähän myo'hemmin toinen poika Matti, joka v:sta 1896 oli naimisissa
Maria Yli talon kanssa Loimos ista (synt. 1871).
J akiamattoman
Okslahden
viimeinen
isäntä, äsken mainittu Henrik Kustaa ja vaimonsa
ovat vielä elossa, vaikka
kumpikin korkeassa, 83 vuoden, iässä. Vanhalla isännällä on
viljelvksessa
vähän syytinkimaita.
Mutta hänen molemmat
poikansa, jotka saivat puolikkaan
taloa kumpikin,
ovat jo
kuolleet.
Okslahden
isäntä Matti kuoli I917, ja talo on nyt
perikunnan ' hallussa.
Seuraavat
lapset ovat elossa: Mari (s,
917 1897), Kalle (I319 I898), Lempi
(1812 :1901), Hulda
(1)6
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I905), Janne (31II 1906), Jenny (215 I908) ja Alma. - Vehmaan isäntä Henrik Johan meni I893 naimisiin Jokioisilta kotoisin olevan Edla Matilda J uhontyt taren kanssa.
Heillä oli 5 tytärtä, jotka vielä ovat elossa. Kun Henrik Johan oli kuollut, meni leski uusiin naimisiin miesva.inajansa
serkun, J oose Richard Eskmanin kanssa, joka hänkin kuol i jo
I9I4. Häneltäkin jäi yksi poika.
Lesken kuoltua on talo ollut jakamattornana,
vuokralle annettluna.
Ennenkuin lopetamme, on syytä heittää lyhyt silmäys
myös Okslahden alueelle syntyneisiin torppiin, joiden kautta:
asutus täällä eneni.
V. I842 mainitaan ensi kerran kirkonkirjoissa
Vehmaan
torppa, jossa ensimäisinä asukkaina olivat jyvätorppari Juho
Abrahaminpoika ja vaimonsa, Ulr iika. Torppa muodostui våkirikkaaksi.
Pariskunnalla oli 2 poikaa ja 5 tytärtä, vuosina
1855-61 5 renkiä ja entinen kaartilainen,
jyvätorppari
Manasse Huiko perheineen.
Torpan isäntä ja emäntä kuolivat
molemmat toukokuussa I868. Tämän, jälkeen tuli Vehmaan
torppaan Eskmanin omaa sukua, sillä mainitun torpanisännän
poika Johan Wilhelm, joka isänsä kuoltua sai torpan haltuunsa, nai Okslahden tyttären, edellämainitun
Maria Stiinan, Heillä oli useita lapsia, joista eloon jäivät Olga Maria
(s. I869) ja Johan Henrik (I87I).
Torpan emäntä kuoli I877,
mutta Johan meni uusiin naimisiin, sillä vielä 1900-I908 mainitaan sama Vehmaisten torppari j oh'an Wilhelm, nyt JO lapsensa kanssa ja eläkkeelle joutuneena,
Velimaan torpasta
po isjoudu ttuaan (Vehmaan talon syntyessä) rakensi hän Uutela nimisen mäkituvan.
Johan on jo kuollut, mutta leski
ja eloon jääneet lapset kantavat nyt Uutela nimeä.
.Siltalan eli Sillanpään' torppa mainitaan
(ainakin nimeltä) ensi kerran I84I. Sen saivat silloin syytingikseen
torppari Kustaa Juhonpoika, joka oli Hykkilån Mikkolan poikia, edellämainitun Okslahden isännän Kustaa Emmanuelin
.vaimon Maria Juhontyttären sisar, ja syntynyt 2813 I8I4, sekä
hänen vaimonsa Briitta Kustaava Eskman, Kustaa Emm anuelin sisar. Pariskunta muutti tänne I84I Hykkilan Ketolasta.
.Heil lä oli, lapsia: Karoliina
(s. 1844), Amanda, Mikko ja
,
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Jaakko.
Torpan isäntä kuoli 1860, emantå 1868. Silloin saivat torpan vanhin tytär Karoliina ja hänen miehensä Malakias Juhonpoika,
edellämainitun
Velimaan torpan isännän
Johan Wilhelmin veli. Heillä oli, monta lasta, joista usea
kuoli nuorena, toisia on elossa. Sekä isäntä että emäntä ovat
itsekin kuolleet.
Torppa eli itsenäinen lohkotila on nyt heidän pojal laan.
V. 1869 mainitaan Vehmaan torpassa myös torpan silloisen emännän
veli Kustaa
Fredrik
Eskman.
lVIyöhem.min
muutti hän asumaan Mäkiliän mäkitupaan Okslah den alueella
(mainitaan ensi kerran 1879-88 kirkonk irjoissa) , Hän meni
1879 naimisiin
Amalia Daavidintyttären
kanssa ja syntyi
heille useita lapsia: Kustaa Evert
(1883),
Hilma Mat ilda
(1885), Amanda (1889) ja Johannes
(1887).
Kustaa Fredr ik,
tunnettu tervankeittäjä.
kuoli 1915.
ybakan mäkitupa
Okslahden alueella mainitaan
ensi
kerran 1879- Koivulan torppa aivan Okslahden talon vieressä on syntynyt viimeksi.
Sen sai 1901 (?) Oksl ahden isännän veli j oose, joka 1878 meni naimisiin Amalia Antintyttären kanssa ja asui sitten vielä lähes IO vuotta perheineen
Okslahdessa.
Heidän lapsiaan ovat: J oose Richard (kuollut
1914 Vehmaan isäntänä), Amalia Wilhelmiina
(synt. 1880) ja
Hulda Maria (s. 1885). Joose Koivula ja emäntänsä elävät
vielä.
Okslahden talon ja kulmakunnan
asutusvaiheet
selluisonaan tarjoavat
oivallisen kuvan maamme asutushistoriasta
yleensä: Korpeen raivataan uudistila, vähitellen lisääntyy sen
ympärillä viljelys ja asutus, uusia torppia syntyy lähistölle,
lopulta, 100 vuoden perästä, jakaantuu alkuperäinen
talokin,
Kulmakunnan
on kansoittanut
etupäässä samasta suvusta
lähtöisin olevat henkilöt, kun useinkin uuden isännän ottaessa
kantatalon haltuunsa jäivät monet hänen veljensä ja sisarensa
taloon tai lähistön torppiin asumaan.
Mutta sikäli on Okslahden asutustarina
erikoisempi, että talon perustaja oli tavallaan, "muukalainen",
ei talonpoikaista,
suomalaista
hei-
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maa .. Hänen jälkeläisensä tietysti pian muuttuivat
kaikessa
ympäristön rahvaan kaltaiseksi, mutta suvun nykypolvenkiri
edustajain kasvoilta voi tarkka havaitsija huomata oudompia
piirteitä.
Hämäläisenkään
heimon kokoonpanossa
ei imitenkaan ole ollut harvinaista
vieraan sukuaineksen
sulautuminen rahvaaseen.
Kun edelläolevien näkökohtien
alleviivaaminen
on ollut
tarkoitukseni
Okslahden talon ja Eskmanin suvun kuvauk-,
sessa, en ole yrittänytkään
antaa sukututkimuksen
kannalta.
täydellisiä tietoja kyseellisen suvun jäsenistä.
E. A a 1 t
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Hajanaisia tietoja Tammelan
väestöstä 1650-1735:::lukujen

:

.

saatylaisvälillä.

Seuraavassa koetan pääasiallisesti
Tammelan kirkonarkiston ainesten avulla antaa muutamia tosin hajanaisia ja
vaillinaisia sekä tässä tilassa puutteellisia tietoja Tammelan
säätyläisväestöstä
1650-1735-lukujen vali lla. Samassa yhteydessä mainitsen sel laisistakin henkilöistä, jotka eivät säätylåisvaestoon sen ahtaammassa
merkityksessä kuuluneet, kuten nimismiehistä, joina siihen aikaan käytettiin
tavallisia
talonpoikia, lukkareista,
aIemmista sotilaspäälliköistä
j.n.e.,
mutta joita varsinainen kansa piti ainakin säätyläisten kiiskylaisina, eikä lukenut heitä omaan joukkoonsa, katsoen heitä
I1.S. piklouherrasvaeksi.
Eikä myöskään voi kieltää, etteivatko
sanotut henkilöt pitäneet myöskin itseään tavallista ruumiillista työtä tekevää kansaa patempina. '
.Kun varsinaiset säilyneet kirkonkirjat
alkavat vasta v.
1735, 'täytyy sitä vanhempien tietojen jäädessä varsin puutteellisiksi tyytyä niihin harvoihin tietoihin, mitä syntyneiden,
kastettujen, .vihittyjen ja kuolleiden kirjoista sekä tilikirjoista
ja käsille sattuneista kalunkirjoituskirjoista
on voitu saada;
V. 1666 lahjoitti rourva Katariina Falckeriberg Tammelan
kirkolle messupaidan
ja ruunin Iiin an. Kastemerkinnästä
2416I695 tiedämme hänet Mansikkaniemen rouvaksi. Samana
vuonna lahjoitti Lauritsa Creutz kirkkoon oylatt iiau tasen ja
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v. I670 antoi hän kesällä teettää kirkkoon saarnatuolin, joka
siellä vieläkin on, ja teettajansa muistoksi onkin saarnatuolin
kupoolin kyljessä Creutz-suvun va alaun a, Hän oli siihen aikaan Saaren kartanon omistaja.
Tilissä v. I668 mainitaan tulona 4 taalaria överstiluutnantti herra Erik Boijelta. - Samana vuonna haudattiin Torrolta korpraalin vaimo Anna.
V. I672 lahjoitti Johan Procope tyttärensä haut auksen
muistoksi kirkkoon 2 tinasta kynttilanjalka a. Main ittuna
vuonna ei ketään sen nimistä haudattu, mutta kun v:n I671
tilissä on tulona 3 t aalaria ,.,qvarter mestarin" (Siukol ast a)
lapsen hanrtauksesta sakaristoon, niin voi se tarkoittaa tätä
tapausta.
Vuoden I672 tilin mukaan asui herra Jaakko Tammelander silloin Haudankorvalla.
Hanellä tarkoitettanee
Tammelan kappalaista Jaakko Tammelanderia, jota pidetään Tammelander suvun esi-isänä.*)
Jaakko Tammelanderin perheväkeä olivat ainakin vaimo
Elsa Hassalenia, lapset Gabriel (kastettiin I513 IG87), Fridcricus (5. 2II1 1690), sittemmin luutnantti ja Matloun kartanon
omistaja Urjalassa, sekä Elsa (5. I517 1695, kast. I917 1695).
V. 1675 haudattiin Portaasta nimismies Yrjon vaimo kirkkoon ja v. 1676 sai nimismiehen poika Port aasta sakkoa 15
taalaria.
V; 1677 haudattiin
kappalaisen
herra Tuomaan
leski Kydöstä kirkkoon.
V. 1678 sakotett iin herra Jaakko
Rijttare 3 taalaria ja v. 1679 herra Juho Rijttare 6 taal aria.**) Edellinen oli Kydöstä, jälkimmäinen Hykkilästä.
Luk.
I
kar ina oli tähän aikaan Matti, sillä 8112 1681 kastetti in Kydössä Matti lukkarin poika Matti. Paavalin päivänä v. 1681
haudattiin nimismies Nils Erikin pojan veli Juha Erikinpoika
(Saaresta).
Kaukjarvel ta haudattiin
1714 I681 myös nimismiehen lapsi Jaakko Juhanpoika.
Toisessa yhteydessä mainitaan nimismiehen nimeksi Juha Antinpoika.
Hänen toinen
*) Tammelan papeista 0'11 main iu.tu Tammelan
kans anopet uksen
vaiheissa 1 o:sa s. 235-.
**) Mahdol l isest i tarkoitetaan
nimellä vain r atsurn ies tä (r yt t are =
ratsumies).
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lapsensa Maria kastettiin r913 r688. Ratsumestari
Juho Yrlapsi Linikkalasta
haudattiin 1515 168I. Vanha nimismies Yrjö Grelinpoika
Portaasta
haudattiin
2314 r682.
Lukkari Benedictus Bartholdin lapsi Brita kastettiin 819 1688.
Kappalainen Jaakko Simolenius haudattiin
2616 r688.
Maisteri Daniel Nordiin ja Margaretha Tammelin vihittiin r319
1688; edellinen nähtävästi
oli muualta.
"Föraren" Esa ija.an
lapsi Brita Torrolta kastettiin 1813 r688.
Portaassa
asuvan "föraren" lapsi haudattiin
2817 I689
kirkkopihaan.
Vanha lukkari Matti Yrjönpoika haudattiin
30lII r690 kirkkoon.
Ratsumestari
Kuh lm an Saaresta, HaQvinus Holgaenis ja ratsumestarin rouva olivat 212 1691 Sakari
Mikonpojan
kummeina
Hykkilässä.
Kappalaisen
Mattias
Tammelinin vaimo oli 1918 169r Liisa Perintyttären
kummina
Linikkalassa.
Lukkari
Benedictuksen
pojan Heikin 'Immmeina olivat 1016 1691 m.m. pastori Sarinin vaimo Lijskia (7)
Tammelina
ja neiti Katariina
Tammelina.
Ratsumestari
Kuhlm an in poika Abraham
Magnus kastettiin
3018 r691.
Kummei na on m aini ttu m.m. överstiluutnantti
Pistolkors ja
ratsumestar i Borck Haus, jotka eivät nähtävästi kumminkaan
olleet Tammelasta.*)
Maksutta haudattiin
kirkkoon 20110
1691 teologian ylioppilas Joonas Sarin.
Korpr aalin lapsi Kalsusta haudattiin
315 1691 kirkkopihaan.
Kappalaisen
Mattias Tammelinin
lapsi Anna Elisabet kastettiin
8112 169r;
Mustialan kirjuri Nils oli r616 r692 overstiluutnaritin
rouva
Märta Katariina Sabelhiertan y.m. kanssa Uudenkylän Mikon
lapsen kummiria.
Samoin ylioppilas ZachariasTorpodius
(?),
Saaren kotiopettaja
ja neiti Elin samasta paikasta olivat
2514 1693 Ojaisten Huikon Eerikin kummina.
Pastori
Paul N aysander ja neiti Katariina Tammelina
vihittiin 2511 r693. Pastori Naysander kuoli Bromarfin kappal'aisena 1740. Matti lukkarintytär
Anna syntyi 2111 1693·
Kirkkoherra Isaakus Tarnmelinus haudattiin
2119 1693 k irkkoen, Kappalaisen Mattias Tammelinin poika Jaakko syntyi r6112 r693. Hänen kumminaan 20112 samana vuonna ori.jonpojan

*) Ei ole sanottu,

jos 'kaik.k i k urnrn it aina olivatkaan

Tammelasta.

14ö
vat m.m, "förare" Esaias Ramstadius,
vaimonsa I-Iebla (t)
Sandelina ja neiti Maria Tammelina.
Brita Gottleben syntyi 2615 1694 ja kastettiin 3015. Kummeina olivat m.m. nimismies Bengt Yrjonpoika vaimoineen.
Korpraali, Yrjon lapsi
Jaakko Vieremästä syntyi 1017 1694. Antti Matinpojan kurnmeina Riihivalkamassa
olivat r61rr r694 m.m. pastori Lars
Sarin ja neiti Anna Sarin; he asuivat myös Riihivalkamassa.
Ratsumestari
Kuhlman
Saaresta h aiudatt iin r712, r695 kirkkoon, samoin vanhan lukkarin vaimo Agneta Eer ik intytar
1013 r695. Kappalaisen Mattias Tammelinin lapsi syntyi 2513
1695, sai 28/3 Zacharias nimen. Apulaisen Sarinin lapselle,
joka syntyi 2416 r695, annettiin Laurentz nimi.
Kummeina
olivat m.m. ylioppilas Henricus Sofius (7), herra Matthiaksen
vaimo
Elisabet
Boetia ja pappilasta
neiti Anna Paulina.
MainIttu Laurentz lapsi kuoli pian 2719 1696, 'mutta 811 J697
syntyi Sarinin perheeseen Riihivalk amassa kaksoset Mattias
ja Benedictus, jotka nekin pian kuolivat.
Kummeina olivat
r517 1695 m.m. maisteri Ernst Petron ius ja ylioppilas Johan.
nes Biiir. Pappilassa syntyi r618 r695 Margareta Gott leben,
Kirkkoherra
G. Gottleberiin tytär neiti Anna haudattiin
rl3
1696 ja översti Adolf Magnus Klingsborgin lapsi samoin.
'Korpraali Carl Erik inpoika, Stelling Lohjalta vihittiin
r612
r696 neiti Maria Isaakintytär
Tammelinan
kanssa.
Heidän
lapsensa Maria syntyi 2/2 1697, k astctt iin samana paivana.
He asuivat Häiviäss~i.

*
Vuosi r697 oli kauhea surmanvuosi.
Tammelan kirjoissa
olevia haudattiin
mainittuna
vuonna maksusta 158 henkeä
ja maksutta köyhäinhautaan
214, yhteensä 372 henkeä. Jos
otettiin lukuun kappeleiden ja täältä muista p itajist a kuolleet'kin, sai kirkkoherra
G. Gottleben ni iden sumrnaksi 0111,an
pitäjän kuolleiden kanssa 840 henkeä.
Ylioppilas Gabriel Hartman Saaresta oli 3015 1697 m.m,
neiti Elisabeth Juliana Kuhlmanin kanssa Heikki -Sipinpojan
'kul11l11ina Saaresta.
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"Föraren" Esaias Ramstadiuksen
vaimo Kirsti Lunk a asta
haudattiin 613 1698 kirkkoon.
Sama Esaias sakotett iin v. 1699
6 talarilla;
tyttärensä
Maria haudattiin
2917 1700. Vääpeli
Simo Backmanin
vaimo Kuustosta sekä samoin Gabrielin
leski olivat II5 I6g8 Jaakko Jaakonpojan
kummeina
Hykk iIässä.
Neidit
Kristiina ja Saara Saaresta olivat IIlg 16g8
kummeina Anna Margareta
Sakari aan tyttärelle
Mustialasta.
Överstin rouva Elisabeth
Clerck Mustialasta
poikansa Kaarlen kanssa haudattiin
I5/4 1702. Kersantin
lapsi Teurolta
haudattiin 7h2 1702.
Kersantti itse, Petter Rönnqvist, saketettiin v. 1707 kuudella taalari lle,
Lukkari Bengtin äiti Ursula Pertuntytar
Tammelan kylästä haudattiin
2014 I7('4, sekä
lukkarin vaimo Maria Samuelintytär
r713 1707. Vuokraaja
Olof Wessman Mustialasta
oli I813 I705 'kurnmi na, Wessman
haudattiin
717 1708 kuoriin.
Yloskantokirjuri
Abraham
Orellin lapsi haud att iin 3018 1708.
Bartholdus Rönnbladh
oli pappilassa 221IO 170S k umrn in a
ja kandidaatti
Juho Bauman 26iII 1705 Kaukolan j uh an lapselle, samoin Erik Johan Kuhlrnan .Saaresta.
Lukkari Simo
Pertunpojan
perheeseen syntyi I31I2 I705 poika Juho. Turun
koulun konrehtori
Johan
Zidbeck
oli vaimoineen
joululupaa viettämässä
Tammelan pappilassa v. b05, silloin 29112
syntyi heille poika joka 1/1 1706 kastettiin
Iuhoksi.
Tammelassa syntyi heille 10/6 1707 Gabriel, 28/8 1703 Adrian, 2I/r
1710 Agneta
ja .)I/I 1719 Margareta.
Ziclbeck tulikin vai.monsa isän kuoltua Tammelan
kirkkoherr aksi. - Ta lp ian
Kälkän lapsen kummina oli 7/8 1706 m.m. teologian ylioppilas Iacobus Tammelander.
Samoin olivat teologian ylioppilas Johan Barck ja neiti Kristiina
Gottleben 2/10 1706 luun.
meina Mansikkaniemen
Simon lapselle.
Barck vihittiin
2512
1709 Kristiina
Gott lebenin kanssa, ollen silloin jo Tammelan
pitåjanapulaiseria.
Vääpelin rouva Helena Hah n oli 2913 1701)
Kydon Heikkilässä.
Maria Abr aham int ytar Orell syntyi 514 I708 Kydossa.
Nimismies Matti Uhrman oli 3/5 1708 kumrnina Saaren ratsumiehen Simon lapselle, Anna Beata Kuhlman samoin. Vanha
nimismies
Johan Andersson
Kaukjärveltä
kastoi 2912 1708
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hätäkasteeseen
Kojolta David Er ikinpojan.
Vapaaherra J 0han Adolf Pahl, maisteri Anders Bangs, Gabriel Gottleben
nuorempi ja paroonitar
Mustialasta' olivat 119 1708 Adrian
.Zidbeck in kumrneina.
Saaren ratsumiehen pojan kummeina
olivat 2719 1708 m.m. Mustialasta kot iopettaja, ylioppilas Pet .•
t er
Gammal,
neidit Kristiina Pahlen, Brita Stålhanske ja
Beata Kuhlman.
Jokioisten kappalainen
Gabriel Lagus kastoi 29110 I70Pr
Sukulan Humalaisen lapsen; kummina oli m.01. Johannes Lagus. Lukkari Simon Pertunpojan perheeseen syntyi I414- I709
poika Gabrieli. - Rouva Elisabet Pisto lhjelrn oli 231II I709
kummin a. Paronessa, neiti Anna Helena von Pahlen Mustialasta haudattiin
2911 1709; kellojen soitosta ja haudan
avaamisesta velottiin 12 taalaria.
Kandidaatti
Erik Asplund
oli 231I 1710 kummina Zidbeck in lapselle. Ratsumestarin
rouva Elisabet Klingspore Lunttilasta
ja inspehtoorska
Susanna Wessman olivat 01,.01. 312 I710 Tammelan pappilassa
Marg eret a Zidbeckin kummeina.
Mustialan kirjuri Kristian Steeman oli 2417 1710. Kankaisissa kummina Juho Pertunpojan
lapselle. Monsieur Friedrich ja neiti Elisabet Tammelander
olivat 9110 IjIO Lanan
Antin kummeida
Kuustossa.
Vääpeli Gabriel Gottleben
haudattiin
I41IO 17IO. Korpraali Johan Tragerman (?) vaimonsa Katariina Heenfältin (?) kanssa olivat kaksoi~ten Antin ja Matin kummeina Tammelan kirkonkylässä
30lII 1710.
Lunttilan
Houkan
lapsen kummeina olivat 111 17II rn.m.,
ratsumestari
Carl Gustaf Höök (tai Böök) Luntt ilasta, majoitusmestari Johan Borgström Linikkalasta
ja ratsurnestarin
rouva Sofia Elisabet Kl ingspore sekä Gottlebenin
sisaret
Sofia ja Lysk ia (?) pappilasta.
Majoitusmestari
Johan Borgström
ja vapaasvntyinen
Anna Beata Kuhlman Saaresta vihittiin I318 1711. Samoin
vihittiin 21/9 I7II Jokioisten kappalainen herra Tuomas Amnel ius Jokioisilla ja Teskiro uva Brita Tammelin Riihivalkamasta.
Brita Tammelin oli ollut ensinnä pastori L. Saririin.
vaimona, jolloin he Tammelassa ollessaan asuivat Ri ih iv allkaman Markulassa.
Sarinin Jokioisille muutettua v. I710 jäi
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olo siellä lyhyeksi, Sarin kun samana vuonna kuoli ja haudattiin 2715 1710 kuor iin, Leski muutti takaisin Riihivalkamaan, josta nyt jälleen muutti j oki oisi lle,
Orellin .perheessä Kydössä syntyi 1913 1711 poika, joka
2s13 kastettiin
Isakiksi.
Pojasta tuli myöhemmin ylioppilas
ja rykmentin k irjur i asuen Torron Marttilassa.
Hän oli av ioIiitossa Kristiina 1uliaana Helsingin kanssa.
Isakin isä oli
ylonkantokirjuri
Abraham Orell, äiti Margareta Heikintytär.
Pojan kummeina olivat m.m. kandidaatti
Isa.ak Nårdi n, ratsumestarin rouva Elisabet Pistolhjelm, majoitusmestari
J. Borgström, neiti Kaarin
Gottleben,
Brita Tammelin ja Erik
Kuhlman.
Ericus Tammelander
oli 211II 1711 Linikkalan
Skyttäiän
tyttären Annan kummina.
Vääpeli Lojander oli. 1012 17I2
rakuuna Klernet in pojan Juhon kummina Kuustossa.
Korpraali j oh an Tragman (7) oli IIls 1712 Mansikkaniemen
Heikin kumrni n a sekä samoin III5 1712 vaimonsa kanssa Mar ia
Antintyttären
kurnm ina Tammelassa.
Korpraali
Tuomas
Grelinpoika
oli I214 17I3 Tammelan Eskolan pojan Yrjon
kurnrnina.
Kuustossa
syntyi I41·I2 17I3 Simo Johanpoika
Backman, äiti oli Margaretha Wessman. Kydössä syntyi 30112
17I3 johan
Barck,
isä pitäjänapulainen
Johan Barck, äiti
Kristiina Gottleben.
Kummina oli Erik Borenius.
YlioppiIas 1acobus Tammelander haudattiin kirkkoon 212 I714. Mustialassa
syntyi
1212 I7I7 inspehtoori Gammalin perheeseen
poika Gabriel.
Isä Petter
Gammal, äiti Sofia Gottleben.
Kummien joukossa mainitaan m.m. komissaari Eric Biström.
Pastorin apulainen Ivarus Walleniukselle
ja puolisolleen
Elisabet Tammelinille syntyi 614 17I8 tytär, Kristiina.
Kmnrnien joukossa m.m. kappalainen
Jaakko Tammelander
vaimoineen ja Maria Stelling (Jaakontytär)
Häiviästä.
Wallenius joutui (Strandbergin mukaan) p itajanapu laiseksi Mouh ijärvelle v. I719 ja kuoli viimein Sammatin kappalaisena
v.
I755. Vielä 716 I72I syntyi heille Tammelassa
lapsi Mattias,
joka täällä kastettiin
I216 1721. Eva Sarin Riihivalkamasta
oli 20!I1 1718 Nikulan Lisbetin kummina.
Mustialassa syn. tyi I613 Gammalin perheeseen poika Juhan Kustaa, kastettiin

144
1913: Kummeina
mainitaan
m.m. Anders Gummerus
Ja
Henrik Gummerus.
Linikkalassa
olivat 2914 I720 Anna Jaakontyttären
kurnmeina m.m. överstiluutnantti
Taube, ratsumestari
Christian
(onko Sass? on epäselvä), Gustaf Montan ja Gertrud Stolpe,
Mustialassa syntyi 23!8 I720 Sofia Gammal.
Kumrneiria m.m.
Sofia' Helena Forbes, madam Anna Floor, rouva Ashoff (7)
ja henkikirjur i Johan Härkäpää.
Haudankorvan
Kossi lan
pojan Jaakon
kummeina
olivat 131ro 1720 m.m. Andreas
Stacke lberg ja neiti Sofia Reuter.
Ratsumestari
Michael
Bruse (vai Brusk?) ja Elisabet N. vihittiin 7!4 1722. Överstin
sisar pappilasta haudattiin 312 1722, samoin kappalainen J acobus Tammelander
819 1722.
Luutnantt i Leps ja neiti Anna j u liana Kuhlman ovat 2016
1722 merkityt vihityiksi.
Mutta todennäköisesti
on vihkiämismerkinnän
kirjoittajalle
tullut erehdys, jonka m.m. kreivi
Adam Lewenh'aupt, teoksessaan "Karl XII:s officerare.
Bio,
gr afiska anteckningar
1, 2. Stockholm 1920, 1921~" on ot tanut täydestä.
Tiedon 'antaja Tammelassa ei ole huomannut
erehdystä vih ittyjen kirjassa.
Kirjoittajan
olisi pitänyt kirjoittaa Elisasbeth Juliana Kuh lman, kuten dosentti K. J. Hidcn myös aivan oikein otaksuu Lepsen suvusta laatimassaan
sukukirjassa.
Samaten verehtyy L. pitäessään' luutnantti
Samuel Erik von Lepsin toisena vaimona muka jo 1736 leskenä
Mansikkaniemessä
asunutta Elisabet Bökmania, sillä Mansikk an iemcssa asuikinsa110ttuna
vuonna Elisabet Juhana Kuhlman, ratsumestari
Gerhard Fredric Kuh lma n in ja vaimonsa
Eli abeth Pistolhjelm in tytär Saaren kartanosta.
Hänet hau'dattiin 118 1742 Saaren sukuhautaan
60 vuoden vanhana, .äitinsä .kanssa, joka oli saavuttanut
92 vuoden ian, oltuaan
Mansikkaniemessä
loppu ikänsä sokeana ja köyhänä. - Anna
Kuhlman oli jo v. 1711 vihitty sirloisen majoitusmestari
].
Borgströmin kanssa,
,
Kersantti Johan Holst oli I515 1722 Teuron Rekolassa
kumm ina; siellä hän asu ikin. Scholaris Adamis j oh.ann is oli
1519 1722 Talpian Simolan pojan kummina.
Korpraali Matts
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Scrubb oli 1419 1722 kummina
Tro lle haudattiin
ro]a I723.

Teuron

Holsti11a.

Korpraali

Haudankorvan
Jaakkolassa syntyi 1913 1723 Juha Matin .•
pojalle ja vaimolleen Elisabetha Tammelanc1erille lapsi, jonka
nimeä ei olekaan kirjassa, vaikka, kumrn it on mainittu ja kastepäivä merkit'ty.
Neiti Eva Len.a Biström oli 31151723 Saksan Lisbetin kummina.
Komisaari Erik Biströmille ja vai,
111011e,enGertrud Stolpelle syntyi 1517 1723 lapsi Kristian.
Zachris Ore11 oli 2117 1723 Sukudan J aakolan Jaakon kurrimina. Korpraali Tuomas Laurinpoika
oli 718 I723 Järvenpäässä ja korpraali Tuomas Antinpoika
Tammelassa kmnmma, Nimismies Abraham Johan Alftan Mustialasta ja neiti
Eva Helena Biström vihittiin 714 1724. Kummeina 816 1)2<heillä mainitaan m.l11
.. ratsumestari
Samuel Leps, jonka rouvan nimen kasteen merkitsija nytkin kirjoitti väärin Anna
J uliana (pit.i olla Elisabet J uliana). everstin rouva Kristina
Kaitariina Gyl'len lodh (?) ja neiti J ohanna Helena Gyllenlodh (7). Apulaisen Henric J acobsoriiuksen ja vaimonsa Katariina Gottlebenin pojan Johanneksen kummeina olivat 2516
1724 m.m. ylioppilas Johannes
Gottleben, ylioppilas Johan
Zirlbeck ja Zacharias Tarumelin.
Viimemainittu
asui Linikkalassa; hänen poikansa haudattiin 23112 1724. Neiti Eva Slarin Riihivalkamasta
haudattiin
ro]z 1725. Samana vuonna
lahjoitti nimismies Helsing kirkolle rouvansa h autajaismuistoksi 46 taalaria 28 äyriä.
Kun pitäjänapulainen
Henrik j acobsoriius kuoli 1724, vihittiin hänen leskensä Katariina 1317 1725 uuden pitäjänapulaisen David Wegeliuksen kanssa. Saaressa syntyi 611 1725
Gustava j uliana Borgström, luutnantti Johan Borgströmin ja:
vaimonsa (merkitty Anna j ul iaanaksi, pitää olla Anna Beata)
Kuh lmanin tytär. Toinen tvtar Elisabet syntyi 513 1730. Haudankorvan j aako lassa syntyi 316 1725 Kristiina Juhontytär. Isä oli isäntä Juho Antinpoika. äiti Elisabet Tammelarider, Tammelan kirkkoherran tytär.
Monsieur Adam Hultan (7) oli 231ro 1725 Sukulan Tolpan
lapsen kurnmina, sekä ylioppilaaksi mainittuna Juha Scrubbin
10
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kummina.
Vänrikki Adam Limatius, josta kirjai lija Jalmari
Finnekiri mainitsee tässä samassa julkaisussa Tammelan karåjapoytakirjain
yhteydessä, oli IS13 1726 Kydön Heikkilän
vuoleraajan Juho Jaakonpojan
kurnmina.
Liuikkalassa
syntyi 1815 1726 David Wegelius, isä pitäjänapuJainen
David \7I[egelius, äiti Katariina Gottleben.
Poika David kuoli myöhemmin v. IS06 Vesilahden kirkkoherrana.
Vääpeli Henrik Laaman ja neiti Maria Rebekka Barck vihittiin I81I2 J726. Myohemm in mainitaan 713 172S syntyneen Kydossa Adam Johan,
isä edellämainittu
vääpeli L. ja äiti R. Barck. Kummeina
mainitaan m.m. kihlakunnantuomari
Andreas Ignatius")
ja
N. Voivalenius. - Lunlcaan Nissilassä syntyi 313 1728 kersanttiToh an Holsteukselle ja vaimolleen poika B rendt Ulrik.
Tammel'an Eskolassa
syntyi 317 I729 korpraali
Matts
Schrubbi lle ja vaimolleen Elisabet Holsteralle poika Juha,
sekä 913 1731 samoin j erern ias, ja 41II 1733 tytär Sofia Kristiina.
Jeremiaan
kumrnina
mainitaan
nimismies
Erich
Bergholm, ja nimismies Lyran vaimo Mustialasta.
Teuron
Rekolassa syntyi 231ro 1730 ju liaana Kristiina Holst. Isä kersantti Johan H. ja äiti "N. N." Tytär Charlotta syntyi 914
1733·

Ylioppilas Avelanus mainittiin
819 1731 olleen Kuhalan
Mattilan pojan Aatam i Antinpojan
kummi na. Nähtävästi
AveIlan teologian ylioppilaana
avusti kappalaista
Johannes
Barck ia, koska hän seuraavana vuonna mainittiin jo paljaalla
herra nimellä, kuten papit ainakin, ja 2616 1733, jolloin hänvihittiin Kristiina Barcki n kanssa, merkitään papiston apulaiseksi, Tammelasta hän muutti Kaarinaan v. 1753. Heidän
ensimmäinen lapsensa Juho syntyi Kydon Kirstiiässä 41S 1734,
missä vanhemmat silloin asuivat.
Pojasta tuli pappi ja kuo li
hän v. ISOO Tenholan kirkkoherrana.
inoor'i j , r gnati kscn an t a.man t icdo
111 uk
01 i Ancl
Saäksmåen ylä- ja al aki lflak unn an tuomari ja Hämeenlinnan
po.rrnes t ar i, syn tyrryt v. 1682., n irn it e t ty 'tuomariksi
tänne v. 1719, mutta,
voinut viran ottaa vastaan sodan vuoksi vas t a v. 1721.. Omisti Voipaalan kartanon Sääksmäellä
ja liepää haudattuna saman pitäjän .kir k 066 a,
*)
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Yloskantokirjuri
Abraham Orell, jota kih lakunnanoikeuden pöytäkirjoissa ja muuallakin myös nimismieheksi nimitettiin, varsinkin sen jälkeen kuin vanha nimismies Johan Andersson 2219 1717 oli haudattu kirkon kuori in, joutui vihdoin
itsekin kuoltuaan
2219 1728 samaan paikkaan.
Jo hänen.
eläessään poikansa Zacharias toimitteli isän virlmtehtäviä ja
peri myös viran isänsä jälkeen. Hänelle ja vaimolleen Maja
Stina Limnelialle syntyi Kydössä 17112 1732 tytär Margareta
Juliana.
"Föraren" Michael Bnassen pojan Heikin kummien joukossa 1714 1734 mainitaan m.m. vääpeli johan Snöboll, todennäköisesti Kydosta tai Portaasta.
Luutnantti
B. V. von
Gerthenin (Suku lasta) rouvan äiti*) Kristiina Gachenholtz
oli 818 1734 kummina Tammelan pappilassa.
Sukulan Jaakkolassa syntyi 1219 1734 Katariina Elisabet von Gerthen, isä,
luutnantti
Uudenmaan jalkavakirykrnentissa,
Wilhelm von
Gerthen, äiti Anna Tammelina.
Puutteellisia siis ovat tältä ajanjaksolta tiedot Tammelan
säätyläisistä.
Mutta vuodesta 1735 alkavat Tammelan säilyneet kirkonkirjat.
Yhdistårnårla
niistä saadut tiedot syntyneiden, kastettujen, vihittyjen ja kuolleiden kirjoista saatuihin tietoihin, voidaan v:sta 1735 vuosisadan loppuun ja siitä
eteenpäin saada paljoa tarkemmat tiedot Tammelan saätyläisistä. Tarkoitus on jatkaa tätä selostusta, varsinkin kun suurin osa lähdetiedoista
on jo kerättynä.
Mutta mielenkiintoista olisi samallainen
selonteko ulottaa myös muihinkin
säätyluokkiin.

*
Tässä yhteydessä heittäkäämme edes lyhyt silmäys Tammelan entisten kappeleiden Jokioisten-Humppilan
ja Pert tulan eli nykyisen Ypajan säätyläisiin samalla ajanjaksolla.
Jo-,
kioisten-Humppilan
kirkonkirjassa
1695-1701
mainitaan
Ojaisi lla kappalaisen Gabriel Laguksen väki. L. itse oli, ku*) (Fru-Mchr
melan seurakunnan

= anoppi,

eikä 'luutnantti
Soo-vuotismuist'ojulkaisussa

G:n äiti, kuten Tamsanotaan sivulla 25·)
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ten ' edellä mainitsimme, avioliitossa Tammelan kirkkoherra
1. Tammelinuksen
tyttären Britan kanssa. Yrjö Lagus oli
nähtävästi heidän poikansa.
Hänet mainitaan myöhemmin
Ojaisten Luukkalan väen joukossa v. 1729-40.
Hänellä on
myös vaimo Maria Yrjontytar.
Yrjö Lagus näyttää kuolleen
vuoden 1740 vaiheilla; leski jäi myöhemmin eloon.
Kirkonkirjassa
1723-2"8 on kappa.laisen a Michael Cadcnius. Lag uksen ja hänen välillään olivat Tammelan saåtyläisten joukossa mainitut Laurentius Sarin ja Tuomas Amnelius Jokioisten pappeina, ja Laguksen leski Brita kummankin
vaimona.
Cadeniuksen puoliso oli Maria Heikintytär ja lapsia olivat tyttäret Helena, Hedvig, Kaarin, Leena ja pojat J 0han ja Herman. Näistä ainakin tytär Hedvig joutui 2919 1763
avioliittoon muurimestari Daniel Bergmanin kanssa ] oleloisilta. Kirkonkirjassa
I735-40
on merkitty Kaarin muu ttaneeksi Turkuun v. I737, Leena samoin v. 1738, Johan Humppilaan v. I739 ja Herman Lahteen Somerolle v. 1740.
Kirkonkirjassa v. 1723-28 on Jokioisten kartanossa merkitty asuneen isännöitsijä Georg Sweidel ja vaimonsa Susanna
Wessman. Lapsia heillä oli merkitty tyttäret Elisabet ja Susanna sekä poika Isaak. Tytär Elisabet on merkitty menneeksi avioliittoon
"herra Säkylenin" kanssa. Kirjassa v.
1729-34 on merkitty isännöitsijä G. Sweidelin kuolleen 1612
1729. Vaimonsa on merkitty muuttaneen Kartanon Anttilaan,
siis Perttulaan, jonka väen joukkoon hän on merkitty v. 1730
tulleeksi poikansa Isaakin kanssa, joka kuoli isannoi tsiiäna
1732 vaiheilla.
Susanna tytär on mennyt avioliittoon herra
Johan Gottlebenin kanssa, joka näyHä~i olleen Uudenkirkon
(T.l.) kirkkoherrana ja kuolleen 1786. Heidän poikansa Gabriel oli loappalaisena Kokemäellä.
Tytär Magdalena Sweidel
on Perttulan
kirkonkirjassa . v. 1738-44 merkitty muuttaneeksi Somerolle vuoden 1741 vaiheella.
Poika Gabriel on
merkitty koululaiseksi Turussa v:n 1729-34 kirjassa. Mutta
Perttulan kirkonkirjassa v. 1731-37 on hän merkitty jo ylioppilaaksi.
Kirjassa v. 1738-44 on merkitty äiti Susanna
Wessman kuolleeksi ja Gabriel Perttulan kartanon isännöitsi ...
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jaksi (synt. 1715 17°9). Hänen vaimonaan mainitaan Kirsti
Jaakontytär, vuokraaja Jaakko Martinpojan ja vaimonsa Maria Matirityttaren tytär samasta Anttilan talosta (synt. 1217
1719). Gabriel Sweidel kuoli v. 1761. Lesken lisäksi mainitaan 1759-65 lapset Eeva Liisa (s. 1744), Gabriel (s. 1745) ja
Israel (s. 1748).
Palataksemme Jokioisille huomataan kirjassa v. 1729-34
Georg Sweidel vanhemman jälkeisenä isarinoitsijåna J ok ioisten kartanossa David Bähr. Vaimonsa oli Maria Alftan. He.
muuttivat Nauvoon. Heidän jälkeensä mainitaan isännöitsijä
Aron Ekebohm v:sta 1733.
Humppilan Koiviston Kättölän väen perässä on v. 1735
--40 nimismies Gab. Mexberg ja Valborg Mexberg.
Kirjassa
v. 1695-1701 on Jokioisilla Vaulammin Harvian väen joukossa korpraali Yrjö Martinpoika ja vaimonsa Lisbet Mikontytär, jotka sitten muuttivat ehkä Nurmijärvelle.
Jokioisten
Rehtijärvelläoli
v. 1696-17°1
välillä korpraali
Sipi _ On.
Humppilan Huhtaan Ammälän-Sippolan
väen joukossa oli
v. I723-28 korpraali Tuomas Ladd: vaimonsa oli Lisbet Orre.
Vaulammin Em-vian väen joukossa v. 1723-28 on merkitty
korpraali Hind. Bergstedt; vaimo oli 'Kaisa Yrjorrtytar.
Voinemme myös mainita Jokioisten lukkarit Martin (v.
nOl), jonka vaimo oli Lisbet, Mathias Halinin (v. I703-25),
jonka vaimo oli Mar ia, sekä v. 1726-1753 poikansa Simon,
joka huvitteli itseään sulkemalla väen kirkkoon ja meni itse
juopottelemaan, menettäenkin sen johdosta virkansa .. Häneri
jälkeensä tuli lukkariksi 41II 1753 Daniel Tarkenius.
Perttulan lukkari Tuomas J akka saattoi myös juoppoudellaan paljon harmia aikaan, menettäen myös lopulta virkansa. Hänen jälkeensä tuli lukkariksi (v. I749) Erik Tallgren, joka asui Viloilassa, naiden saman talon tyttären Maria
Martintyttären
(s. 2916 I730).
Tarm
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Kotiseututarinoita.
Vapaamuurareista.
Lounais-Hämeessä oli vielä viime vuosisadan loppupuolella rahvaam
keskuudessa hyvin vaäri; käsi.tys vapaam uurare ista, eli "ri imuurare is.ta",
kuten kansa heitä ihan yl eises.ti n imi.t t i. Ei ol.lut ollenkaan aavistustakaan siitä, että rvapaamuu~arit olivat eräs hyviä elämän tapoja noudattava järjestö, vaan se käsutys oli ihan yleinen., että "rii.m.uurarii t" olivat
tehneet paholaisen .kanssa sellaisen sopim mkseri, Ielttä paholainen hankki sop irnuskum ppani lle maaill ist a hyvyyttä .hanen eläi' sään, mutta kun
hän kuoli, sil loin oli 'hän ehdottomasti pahol aisen oma. Tämä sopimus
kirjoitetJtiin o ikei n paperille verel lä, joka juoksu tetit iin tuon sopirnu k leln
tehneen ihrnnsen n irnebtömästä
ormes't a. Tiedet t.iinpä monta tapaus/ta,
jolloin tuollainen vapaamuurari.
ikun han joutui rahattomaksi.
katosi
illabla jon ne'k in, ei tiedetty mihin, mutta huomcn is hänellä oli taasen
rahoja vai lcka minkä verran. Mutta tällaisten tapanrs ten jal keen ilmaantu i pesuun aina ytksi sellainen paita, joka ol i vahvasti hien "kropakassa",
Osoi tukseksi siitä, minkälaisen
val.lan nämä jutut ol ivat saaneet
sillo.i.sen .kansa n t aikauskoisessa m ieli.kuvutu ksessa, otamme tähän pari,
hyvin y le isest i tunnettua yks ityis'tapaus ta:
Somerolla muuan lcantanorupa t r uun a tkuulu i tähän "z i irnu ur ar-ien"
lahkoon, jok.aisen a iltana .hän katosi hetkeksi "johonkin".
Jos hän oli
matkoilla, täytyi palvelijan mennä illalla 'kartanoa ympäröivän. puutarhan erääseen n.urlckaan ja huutaa kolmasti eräs vieraskiel inen lause,
jonka patru una oli opet ranu t, vaan jotta ei suomalaiset ymrnä.rt äneet.
Eräänä il tam a, kun palvelijan piti jälleen mennä tällaista tehtävää suori tt.amaan, tarjoutui hänen Juonaan vier ail ull a oleva loinen tyttö menemään hänen edestään.
Mutta se toinen tyttö oliikiri perin val laton,
oikea "pil ari ip i", joka ei h uu tan ut'kaan niinkuin oli .käsket ty, vaan huusi
sen sijaan erään sell aisen ruman lausuman, jota torai lijat usein toisil-
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leen huutelevat.
Ty to hle ei tä.s.tä ,I<loitun.u,tmitään. ikävyyksiä.
Mutta
kun tpatlruuna jonikun päivän kuluttua
saapui 'ko-t iin, kutsui hän heti
tuon palvel.ijan luokseen ja s.urum ie.lise na kysyi, miksi hän ol i päästänyt tuon toisen tytön si tä asiaa toimittamaan.
Samalla näytti hän paitaansa, joka 'Oli kokon aan ver isen hien tahraama, ja sanoi, että hän joutui tuon sopimattoman
huudon tähden sellaiseen vaivaan. että hän
luuli siihen paikkaan nääntyvänsä.
Kolme yötä pe rii tys te n oli häntä
nim. niin hypyytet ty, kuin paidassa oleva verinen hiki osoi tt i.
Tarn.melassa oli niini.kään eräs kartanon.her.ra "ridm u urar i", entinen
sotilas muuten.
Hänen el ama n tapansa kerrottiin
cl leen yleensä samanlaiset kuin edellä!kJerrotut. Kun hän kuoli', 'ku tsu i hänen vaimonsa
erään muonamiehen
'vaimon seurakseen kolmeksi, yöksi peräkkäin
ja
koko tämän ajan hän itki yn tämit tais ta itkua sekä .ke.ntoi', että hänen
miehensä meni varmaan kadotu kseen. Päivisin meni tämä leski .kar t a-'
non läheHä olevaan heinälatoon i t kem aäm. Tästä oli seurauksena, että
ladossa al ko i kuulua omituista v in.kun aa, joruka luultiin jo h.tuv an siit~i.
että tämä "riimuurarin"
.les.ki oli si'elläkäynyt
i t ke rn.ass.a. Tiimri n jo.hdosta ruvettiin 'la.toa n irn i t t arn aa n "v i n kuv aksi Iado.ksri", ja kan sull a Olli
eriityi.nen kammo mainittua rakennusta koh taan,
Tämä lato oli vielä käytännössä
viime vuosisadan Ioppupuol ehla, j,,<
tämän khrjoi t.taja'lla oli t idaisuus ottaa selvää tuon vi rskurn isen todenperäisyydes tå,
T'yyn ell a ilmalla ei siellä mitään k uuilunu t, mutta jos
tuulesi, niin siel'la todellakin kuului heikkoa "v in kunaa", joka johtui
siitä, että sein änr aosta pu h als.i tuuli erääseen h ir r em hal:keamaan, jonika
pohjalla oli toisesta päästään irrallinen, ohut pu u nsi ru.
Vairkka näistä tapah tum ista on kulunut
jo toista sataa vuotta,
löytyi vielä muutama vuosikymmen takaperin runsaasti niitä, jo t loa uskoivat näitä juttuja; tuskinpa l ien eviit sellaiset henkilöt vieJäJkään tyy -,
tin lopussa.

Uhriläh teistä.
Siihen aikaan ,kun l åiike tiede oli vielä hyvin .alk upcräisel lii ka nualha ja sen edustajia, lääkäreitä, oli harvassa, silloin oli kan a .pailooitet t u tulemaan toimeen omin neu vo imsa sairauksien sattuessa.
Koetelti in kaikkia aineita ja .kai lokia (keinoja terveyden pal autitam iseksi.
Kun
elet tiin taikauskon
kah le issa, nii n 1 i it ty i näihin JääJk,itsern isyr ityiksiin
hyvin usein myoski n joku tai.katenrpp u, jonka piti tehostaa käytetyn,
luonnosta saadun Iääkeaineen
vauk u tus ta, Si te.n ovat t ul leet 'käytäntöön nekin monilukuiset
n.s. uhrilähteet,
joita kuuluu rueidän m aassarrume olevan runsaasti, e i'kji s u irukaan vähin, täällä Louuais-Hameessä.
Näiden lähteiden vettä kay t et t iin e tupåässå kipeiden s it m ien parantamiseen, mutta yritettiin s il la tois inaan liiäkitä yJ1tä ja toista !111,lU-
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takin sain au tt a, TässäJkään asiassa ei luotettu yksin veteen, vaan 'piti
siihen liittyä jokin erityinen seremonia, ja siihen aikaan hy.vin yleiseen
käytetty uh.raaminen.
Tästä as iast a on ollut eräässä tu nku.laise ssa sano",
mal ehdes a v. r866 seuraava selostus:
"Kipeitä silmiä p i.tää Iuoncol äh't ecssä pestämän, johonka ainakin
rahanen tai nuppineula pitää pudo te t tarna.n. Läht eel tä palattua elköört
sairas m illaiin muotoa taansa katsoko."
Forssan
kauppalan
yrnpär istössäkin
on
tällaisia
uh r ilä h tci t a
useam p ia. Yksi sellainen on nykyisen Ronttistenmäen
alueelta, li njal la
n :o 9, ja toirni t taa se nykyis.in taval'lisen kaivon tehtäviä.
Lähellä tätä
lähdettä on ent isaikoina ollut Höglund-niminen
tor ppa, joka myöskin on
ottanut
kaiken tarvitsemansa
veden m ain itusta lähteestä.
Noin 60
vuotta taikape r in oli torpassa po iika, Jaakko nimeltään, ia l t iian si llloin ,,1
vuoden vaiheilla.
Tämä poika ol i lku.uHut, et ta heidän la h t ee n vettä
käytetään
Iaak i tykseen ja' että sinne myöskin uhrataan rahoja.
Kun
poika sitten eräänä kesäpäivänä
näki jonikun tuntemattoman
miehen
pois tuvan ·lii>hteeltä vesi astia mukanaan sekä selkänsä -t aakse hei t tiiviin
jotakiri lähteeseen, syntyi pojassa halu ottaa selvää siitä, löytyikö lähteessä ehkä runsaastikin
rahoja.
Seuraavana
päivänä hän sitten ryhty i.k.in tuumasta toimeen ja 'kokosi l äh.teen pohjal.ta k upar ir ahoja niin
paljon, että tuli s.ellainen vähänopuoleinen voirasia täyteen.. Näillä ra-h o ihha hän sitten
teki Icankenmoie ia kauppoja
toisten pikikupoikain.
kanssa, kunnes hän tuossa r ipp ikou lu n ikäisenä sai jotenkin tietoonsa,
että sellaisilla 'låh teil lä ja n iis.ta saaduiilla raho ill a on historiallis·ta arvoa, Tuhlaus silloin Iaikkas.i, mutta var astok in ol i silloin jo huvennut
niin väihiinJ että vain JO ilopl, oli enää jalel la. Näitä r ahoja on ·tuo
poika (nykyään laitosmies Jaakko Laaksonen)
tallettan u t pitkien vuosikyrrumen ien ck ulucssa, ja äskettäin on hän ne Iailujo it t an u t Lounais-Hämeen m uecoo n.
Talsolan .kylässä, n..s. Kalvemäen Ia idassa on niinikään lähde, jota
on käytetty, samaan tarkoitukseen
kuin cdeltämai n i t t ua. Sieltäkin on
kaivettu
rahoja n. 30 vuotta takaperin.
Viime ke\'äiinä to im ite tu issa
tutkimuksissa
ei iku i ten kaa n enää rahoja löytynyt, jOlten on l u ul tavaa •.
et ta eclellämainituisla
par an nuske inois ta on jo luovuttu.
Toisin p ai.koin ovat niimä lah te e t saaneet toimittaa
tält aist a pararut ajan tehtävää ilman uhria.
Sornorol la, Ollilan k y lassa, Vanhalan
lo h ko.til an m.aal la on lähde, jonka veden uskotaan par'an tavan silmätauteja . .ovatpa jotlku t nykyajan i hm is ist äk in sitä koetelleet
hyvänä
mcncstyksel lä, mutta m i tuän uhria ei ainakaan
tämän polven elåjiit
nru is ta sillä Iähteel lä .koskaan käytetyn.
J, R a 11 t a n e n.
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