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Sittenkuin Suomen Muinaismuisto-yhdistys Toukokuulla vuonna 
1886 oli määrännyt minulle 500 markan suuruisen matkarahan 
muinaistieteellisiä tutkimuksia varten pohjoisessa Venäjän Karja
lassa, läksin, tarpeelliset varustukset tehtyäni, Wiipurista matkalle 
Kesäkuun 14 päivänä. Matkani kävi Savon vesistöjä myöten Kuo
pioon ja Iisalmeen ja sieltä maitse Kajaaniin. Kajaanista jatkoin, 
osittain höyryveneellä, osittain maitse, Kuhmoniemen kirkolle. Lop
pumatkan Venäjän rajalle kuljin veneellä Lentuanjärveä, Kalliojär- 
veä y. m. vesiä myöten.

Kesäkuun 23 p:nä astuin vihdoin Maanselänjärven itärannalla 
valtionrajan poikki Venäjän Karjalaan. Ensimmäinen karjalainen 
kylä, johon saavuin, oli viimeksi mainitusta järvestä 5 virstaa oleva 
Miinoa, joka kuuluu Aunuksen kuvernementtiin. Täällä vähän ai
kaa viivyttyäni kuljin veneellä Bistiniemen kylään, joka on ensim
mäinen Vienan (Arkangelin) kuvernementtiä. Käytyäni sitten muissa 
Kiitehen-järven kylissä Munanhilähdessa ja Akonlahdcssa, suunta- 
sin kulkuni pohjoiseen päin Uhtuaan. Matkalla sipne poikkesin 
seuraaviin kyliin: Kontokki, Kostamus, Kenttäjärvvi (lyh. Kenttär- 
vi), Luomajärvi (lyh. Luomarvi), Alajärvi (lyh. Alarvi), Enonsuu 
( =  koskensuu) ja Jyväälaksi. Tämä matkani kävi osaksi veneellä, 
osaksi myöskin jalkasin.

Uhtuassa, johon tulin Heinäkuun 2 p:nä, viivyin 2 päivää. 
Sieltä läksin jalkamatkalle Keski-Kuittijärven pohjoispuolella ole
viin kyliin Tiksaan, Stahveilaan, Pessariin (= Mikkolaan), Jouhko- 
laan ( = Haikolaan), ja saavuin viimemainitusta kylästä saman kuun 
6 p:nä Luusalmeen. Tästä eteenpäin Nurmilahteen ja Jyskyjär- 
veen (lyh. Jyskäi*vi) seurasin Ala-Kuittijärveä, sitten Kemijokea — 
poiketen Suopassalmen (oik. Saapassalmen), Paanajärven (=Poanar- 
ven) ja Usmanalan kyliin — aina Kemin kaupunkiin saakka, jonne 
ehdin mainitun kuun 12 p:nä.
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Käytyäni Solovetskoin monasterissa ja palattuani takaisin Ke
miin, kuljin Vienanmertä myöten Ponkamajoen suulle. Tästä olin 
toivonut pääseväni veneellä Ponkamajokea myöten tämän varrella 
oleviin kyliin. Mutta kun sain kuulla, että vesi kuivan kesän 
vuoksi joessa oli niin vähissä, että olisi mahdotonta sitä myöten 
veneellä kulkea, jatkoin matkani jalkasin, Ruokojärven (lyh. Ruo- 
karven), Wuoksijärven (lyh. Wuoksarven), Strahvilan, Vaaran ja 
Kurjen kyliin poiketen, Suolapohjaan, joka on Tuoppajärven kaak- 
koispäässä. Käytyäni kahdessa muussakin Tuoppajärven rannalla 
olevassa kylässä, nim Kuonlahdessa ja Kiisjoessa, poikkesin Waa- 
rakylään, Röhöön ja Suurjärveen, josta viimeksi mainitusta jälleen 
palasin Tuoppajärvelle, Valasjoen kylään.

Tästä oli aikomukseni lähteä Kiestinkiin ja sieltä kiertää Je- 
letjärven, Tiiksjärven ja Pääjärven seudut sekä lopuksi Pisto- 
järven ja Wuokkiniemen kautta palata Suomeen, jättäen siten Kou- 
dan, Kieretin, Witsakylän ja Enkijärven paikkakunnat tutkimatta. 
Mutta sopimaton vuodenaika esti minua tätä aiettani toteutta
masta. Jo kahtena edellisenä viikkona oli sekä tutkimuksilleni 
että kulullekin ollut suureksi haitaksi se seikka, että asukkaat 
paraikaa olivat heinänteossa. Karjalassa ovat nimittäin niityt 
etäällä, niille lähdetään sen vuoksi heinänteon aikana koko viikoksi 
ja palataan vasta pyhäksi kylään. Monessa kylässä sattui niinkin, 
ettei kotosalla ollut muita kuin joku ainoa vaimo ja joukko pieniä 
lapsia. Asiain näin ollen, ja kun kuulin heinäntekoa niillä seuduin 
vielä kestävän pari viikkoa, päätin jättää tässä tapauksessa jok
seenkin hyödyttömän matkustuksen pohjoisempaan ja kääntyä pa
luumatkalle.

Heinäkuun 25 p:nä läksin sen vuoksi Valasjoesta astumaan 
Kananaisten kylään. Enimmäkseen maitse jatkoin sieltä matkaani 
Pistoon, poiketen välillä Korpijärven, Tuhkatun, Akkolan ja Su
vannon kyliin. Käytyäni Pistojärven rantakylissä Ohdassa, Sal
messa ja Malviaisessa, astuin sitten Hämehen kylään ja sieltä Vuo- 
niseen. Vuonisesta kuljin venematkaa Yli-Kuittijärveä myöten sen 
rannalla oleviin kyliin: Aajuolahteen, Mölkköön, Pirttilahteen, ja 
saavuin Wuokkiniemen kirkonkylään Elokuun 5 p:nä. Viivyttyäni 
siellä toista vuorokautta tulin vihdoin saman kuun 10 p:nä Kivi
järven ja Latvajärven kylien kautta rajan poikki Suomen puolella 
olevaan Hyryn kylään, josta Hyrynsalmen vesiä alas laskin Kajaa
niin, j. n. e.
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— Ne kihlakunnat ja kylät, joiden muinaismuistoja matkal
lani tutkin ovat siis seuraavat:
Kontokin kihlakunnassa (Кондоская волость):

Ristiniemen, Munankilahden, Akonlahden, Kontokin, Kosta
muksen ja Kenttäjärven kylät.

Wuokkiniemen kihlakunnassa (Вокнаволоцкая волость) seuraavat 
kylät:
Kivijärvi, Latvajärvi, Tenanniemi, Wuokkiniemi, Mölkkö, Pirt- 

tilaksi ja Wuoninen.
Piston kihlakunnassa (Пнхтозерская волость) kylät:

Pisto, Ohta, Malviainen, Salmi, Suvanto, Akkola, Tuhkala ja 
Korpijärvi.

Uhiuen kihlakunnassa (Ухтинская волость) seuraavat kylät:
Alajärvi, Enonsuu, Jyväälaksi, Uhut, Röhö, Tiksa, Stahveila, 

Pessari-Mikkola, Jouhkola-Haikola, Luusalmi ja Nurmi- 
laksi.

Tuoppajärven (1. Kiestingin) kihlakunnassa (Кестинская волость) 
seuraavat kylät:
Suolapolija, Kuorilaksi, Kiisjoki, Valasjoki, Vaarakylä, Suuri- 

järvi ja Kananaiset.
Jyskyjärven kihlakunnassa (Юшкозерская волость) saman niminen 

kylä.
Paanajärven kihlakunnan (Погнская волость) samanniminen kylä. 
Poukaman kihlakunnassa (Понсамская волость):

Usmana, Kemin kaupunki, Poukama, Ruokojärvi,- Vuoksijär- 
vi, Strahvila, Vaara ja Kurki.

Tutkimukseni käsittää siten Kontokin, Wuokkiniemen, Pis
ton ja Uhtuan kihlakunnat kokonansa, Jyskyjärven ja Paanajärven 
kihlakuntien pohjois- sekä Tuoppajärven ja Ponkaman etelä-osan.



Johdanto.

A. Maantieteellinen silmäys.

Itäpuolella Suomen valtiollisia rajoja on avara maakunta, 
tunnettu nimellä Venäjän Karjala, joka sekä maantieteellisessä että 
muissakin luonnon suhteissa on jatkona suuriruhtinaskunnallemme. 
Vienanmeren länsiranta sekä ne vesijaksot, jotka ikäänkuin yhdis
tävät Itämeren Jäämereen, erottavat tämän maakunnan muun Poh- 
jois-Venäjän laajoista rämemaista ja kivikkotasangoista.

Pikemmin määrättyinä ovat Venäjän Karjalan rajat: pohjoi
sessa Kannanlaksi ja Kannanjoki; lännessä Suomen Suuriruhtinas
kunta (Oulun, Kuopion ja Viipurin läänit); etelässä Laatokka ja 
Syvärijoki; idässä Äänisjärvi, Vitkajoki, Seesjärvi, Sekehenjoki, 
Vuigajärvi, Vuigajoki ja Vienanmeri.

Maakunnan itäistä rajaa muodostavat vesistöt sekä se luon
tainen laakso, jossa ne sijaitsevat, muistuttavat meille niitä aikoja, 
jolloin, kuten arvellaan, Itämeri ja Jäämeri, yhtenä valtamerenä 
tyrskyivät ylt’ympäri Suomen ja Skandinaavian niemien. Aihetta 
tähän arveluun antaa se kaikinpuolinen luonnonsuhteitten yhtäläi
syys, joka vallitsee Maanselän kummallakin puolella — sekä maan
pinnan ulkomuodossa että sen sisärakennuksessa, vesistöjen luon
nossa, kasvullisuudessa ja eläimistössä — ja joka jyrkästi eroaa 
Pohjois-Venäjän luonnosta.

Ja paitsi luonnonsuhtcita viittaavat samaan suuntaan jotkut 
historiallisetkin todistukset. Tahdomme esim. huomauttaa sitä 
seikkaa, että kaikki vanhat kirjailijat, jotka kertovat Pohjoismaista
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jotakin, käsittävät näitä maita saarina, milloin yhtenä, milloin 
useampana *). Ja vaikka heidän lausuntonsa arvoa tässä kysymyk
sessä jossakin määrin alentaa heidän suuret erehdyksensä muissa 
Pohjoismaiden maantieteellisiä oloja koskevissa kysymyksissä, emme 
kuitenkaan saata olla tätä yksimielistä todistusta kokonaan huo
mioon ottamatta. Himmeänä muistona samasta seikasta voimme 
sitä paitsi myöskin pitää erästä tarinaa, joka kerrotaan vielä myö- 
hempinäkin aikoina. Andreas Buraeus, maanmittauksen alkuunpa
nija Ruotsissa (f 1646) nim. mainitsee, että Skandinaavian itäraja 
ikivanhoina aikoina oli ulottunut Yuigajoelle. Hän sanoo Skandi
naavian itäosan päättyvän Karjalaan, jonka Venäjästä erottaa 2 
virtaa: „Pinsijoki“ (=Vuigajoki), joka laskee „Vigazoro’n“ ( = Vuiga- 
järvcn) kautta Jäämereen sekä „Povenez“ (Povenzan kpgin tie
noilla), joka laskee Äänisjärveen. Täten tulee muka Skandinaaviasta 
ikäänkuin saarento, koska ainoastaan 3:n Saksan penink. pituinen 
taipale nimeltään „Maanselko“, on näiden virtojen välillä 2).

Samoin kuin Suomikin on Venäjän Karjala metsämaa, jonka 
läpi ristiin rastiin käy hiekkaharjuja ja vuorenselkiä, välillä luke
mattomilla järvillä tai pohjattomilla soilla ja rämeillä täytettyjä 
laaksoja. Voimme siis hyvällä syyllä ulottaa „tuhansien järvien 
maan“ nimityksen Vienan mereen asti. Kaikkialla muistuttaa mai
sema Suomea, joko sitten metsäpolkua myöten astut salomaalla, 
tai) soutelet suuria Tuoppa- ja Kuittijärviä, tai virran muassa las
ket leveäuomaista Kemijokea. Suurenmoisia luonnon-ilmiöitä ei 
myöskään puutu. Monet Kemijoen koskista esim. sietävät varsin 
hyvin vertausta Vallinkosken ja Ämmän putouksen kanssa Suo-

*) Jo Plinius vanh. mainitsee Historia naturalis’saan „äärettömän suu
rista saarista, jotka joku aika sitten ovat löydetyt Germaanian puolella“. 
Näistä hän nimittää „Skandinaavian ja Epigian“ muita kuuluisammiksi. Pto
lemaios (170 j. Kr.) tuntee myös „Scandian“ saaret, joita hän sanoo olevan
3 pienempää ja yhden isomman. Sama käsitystapa on myös Prokopios'e 11a 
ja Jornandeella (6 vuosis. j. Kr.). Ed. mainitsee „Thule’n “, joka muka oli 
äärettömän suuri saari pohjoisempana Britanniaa ja monta vertaa sitä suu
rempi. Jäikin), mainitsee samaa saarta ,,Scanzia“ksi, josta Gothit muka ovat 
lähteneet. Paitsi näitä luettelee hän asukkaina koko joukon kansoja, joista 
muutamia nimistä on päätetty suomensukuisiksi. Kahta viimemainittua 
seuraten Paulus W arnefrid  ( f  799 j. Kr.) myöskin nimittää Skandinaaviaa 
saariksi j. n. e.

2) Ignatius, Suomen maantiede I, siv. 48—49.
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inessa. Pääerotus Suomen ja Karjalan välillä on siinä, että luonto 
jälkimmäisessä maassa on jylhempi, viljelys siellä ei vielä ole en
nättänyt muuttaa maiseman alkuperäistä ulkonäköä.

Koska vesistöillä on ollut suuri merkitys Karjalan asutus- 
ja viljelyshistoriassa, luettelon seuraavassa ne vedet, jotka tutki
maani alaan kuuluvat.

Suurin ja samalla maakunnalle tärkein on se vesistö, joka 
Kemijokea myöten laskee Vienan mereen. Tässä vesijaksossa voi 
erottaa kaksi päähaaraa, joilla kummallakin on lähteensä Suomen 
puolella valtionrajaa.

Toisen haaran lähteinä ovat Kuusamonjärvet, joista Pistojoki 
saa alkunsa. Mainitun virran suunta käypi etelään Pistojärvcn 
kautta Yliseen Kuittijärveen1). Samaan järveen, 7 virstaa itään
päin Pistojoen suusta, laskee myöskin Wuonisenjoki, juostuaan 
useampain pienempäin järvien läp i2). Saatuaan lisäjokia etelästä, 
Lapukkajärvestä, Venehjärvestä, Kivijärvestä y. m., laskeuvat sitten 
Yli-Kuittijärven vedet useiden koskien3) kautta Keski-Kuittijärvccn, 
joka Luusalmen kautta on yhteydessä Alisen-Kuittijärven kanssa. 
Kuittijärvien suureen sammioon tulee vielä etelästä, Kostamusjär- 
vestä, lisäjoki, jonka muassa useiden pienempien järvien4) vedet 
laskevat Keski-Kuittijärveen. Koko tämä vedenpaljous virtaa sit-

*) Luettelen tässä Sjögren’in  mukaan (Anteckningar om församlingarna i 
Kemi Lappmark; siv. 59—60) Pistojärven kosket ja  ne pienemmät järvet, 
joiden läpi se juoksee. Ne ovat nim. Kiim asjärvestä  (Suomen rajalla) Su
vantoon: Virta, Vitsajakoski, Lehmikoski, Nuolikoski, Paasikoski, Taivalkoski, 
(jossa on 3 sylen korkuinen putous) Suvantokoski (1 virst. pitkä); Suvan
nosta Pistojärveen : Pienikoski, Kuusikoski, Kantakoski, Maurankoski, Liuk- 
kuvirta, Jyrkkäkoski, Oravakoski, Pajukorva, Basvakoski (pitkä ja väärä), 
M äntyjärvi, Mäntykoski, Hirvenjärvi, Hirvenkoski, Koskelokorva, Ahvenhar
ju , T itti, Györittäjä, Petrakoski, Kondiokoski, Viheltämänjärvi, Pitkä- ja  
Jyrkkä-Niva  ja B ievingi; Pistojärvestä K iuttijärveen: iM smakoski, Kota- 
koski, M aasjärvi, Maaskoski, Jyrkkä, Leveä, P iiski, Luvajärvi (Hämehen 
kylän vieressä), K orpijärvi ja sen alapuolella vielä useita koskia.

2) Ne ovat (vert. Sjögren, mainittu teos, siv. 58): K aartojärvi, Hie- 
tajärvi, K iiro järvi, Pyyllinen, Lotka, Buokojärvi, Somer, Kangasjärvi, 
B istijä rv i ja  Kokkajärvi.

3) Uittosalmi, Puosmanselkä, Kypänäisenkoski, Jolmosen virta.
*) Suojärvi, Juurikkajärvi, K oirajärvi, Kenttäjärvi, Luom ajärvi ja  

A lajärvi.
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teil Ala-Kuittijärvestä KuittijoJcea5) myöten Jyshjjärveen. Tässä 
järvessä Kemin vesistön molemmat päähaarat: luoteesta laskien 
Kuitlijärvien ja etelästä tulevan Tirlckalcemin vedet yhtyvät.

Suomen rajalla oleva pieni Koivajärvi, joka Koivajolcca myö
ten laskee suurempaan Kiitehenjärveen, on toisen päähaaran läh
teenä. Kiitehenjärvestä juoksevat vedet, muodostaen pienempiä 
järviä ja virtaavia jokia6) itää kohti NuokJcajärveen, josta Tirkka- 
lcemi alkaa. Saatuaan lisäjoen Iluokajärvcstä ja siten tullen yh
teyteen Vuigojoen suuren vesistön kanssa, kääntyy virran suunta 
nyt pohjoiseen päin, jota suuntaa se seuraa kunnes laskeepi Jys- 
kyjärveen.

Jyskyjärvestä saa Kemijoki alkunsa. Se virtaa ensinnä poh
joista ja kaakkoa kohti ja saa pohjoisesta kaksi lisäjokea, Kepa- 
joen, joka lähtee Pessarin, Haikolan y. m. pienemmistä järvistä7), 
ja Sompajoen, Sompa- ja Kurkijärvistä. Sitten kääntyy virta itään 
päin ja  saa vielä etelästä lisäjoen Piepasjärvestä. Alkujuoksussaan 
on Kemijoki hyvin virtava8), mutta tyyntyy loppukulussaan, kun
nes mahtavan Usmankosken kanssa raivaa itselleen tien valta
mereen.

Yhdensuuntaisesti Kemijoen kanssa laskee Vienanmereen kos
kinen ja venekululle sopimaton Ponkamanjärvestä tuleva Ponka- 
manjoki, joka on 6 penink. pohjoiseen edellisen suusta. Ponkaman-

5) Kuittijoen kosket ovat (vert. Sjögren, mainittu teos, siv. 53, 54): 
Jyrähmenkoski, K intism ä, Järvilänkorva ja Ustniekankorva. Sitten tulee 
H aapajärvi, joka Jassankosken kautta laskee Jyskyjärveen.

*) Kiitehenjärvestä laskee ensin Kiitehenjoki, jossa on seuraavat kos
ket: Lahnakoski, Karjalainen, L aippa, L,ohikoski, Koivukoski, Valkia, Pet- 
rakoski, Veärä, Venehkontja, Hevonperse, Taivalkoski, Korpikoski, Hiukiet, 
Sorokkakoski, Louhikoski, Nilokset, Teräin ja  Siikakoski. Sitten tulee Lu- 
vajärvi. K iim asjärvi ja seuraavat kosket: Nokeus, Lohikoski, Vekarainen 
ja Siikakoski (vert. Sjögren, mainittu teos, siv. 47).

’) Puurnijärvi, Vaijärvi, Päiväjärvet y. m. Kepajoen alkujuoksua 
nimitetään Päiväkuuronniskaksi.

8) Jyskyjärven ja Suopassalmen välillä on Höytienkoski ja  Kuoran- 
koski; Suopassalmen ja Paanajärven välillä: Suurpäitten  kosket. Paana- 
järvestä eteenpäin on seuraavat kosket: Lam piliva, Valkehinen (5 virstaa 
pitkä, alkujuoksussaan nimitetty Jalonniska), Sompakurja, Lappalaisen  
korva, Pyöhtyen koski, Juuma, Laiskankoski, Petäjäkoski, Ohljäbin koski, 
Ruoska, Vääräkoski, Tuhkakoski ja Äynäkoski.
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joen varrella on useampia pieniä järviä, niinkuin Vuoksjärvi, Ruo- 
kojärvi y. m.

Osaksi ulkopuolella tutkimukseni alaa on Pohjois-Karjalan 
toinen suuri vesistö, johon kuuluvat suuret Tnoppajärvi, Rääjärvi 
ja Koutajärvi. Tässäkin on kaksi haaraa, josta toisella 011 läh
teensä Suomessa, Kitkajärvissä. Kitkajärvistä vedet kulkevat Kit
ka- ja Oulanganjokea myöten Pääjärveen, johon toisenkin haaran, 
Tuoppajärven vedet, laskevat Sohjenansuun joen ja Sohjenanniskan 
kosken kautta. Pääjärvestä alkaa virtava Kumajoki, jota myöten 
vedet jatkavat juoksuaan Lapin rajoilla olevaan Koutajärveen. Saa
tuaan lisäjoen Tiiksijärvestä laskee Koutajärvi Koutajoen kautta 
Kannanlahteen.

Vienanmereen laskee vielä, Koutajoen eteläpuolella, Kicretti- 
joki, joka tulee Jeleijärvestä ja Kiercttijärvcstä, sekä, tästä vielä 
etelämpänä, Enkijärvestä tuleva joki.



В. Kansatieteelliset, taloudelliset, yhteiskun

nalliset ja  kirkolliset olot.

Venäjän Karjalan asukkaat ovat — paitsi merenrannikkolai- 
sia, jotka ovat Venäläisiä — kansallisuudeltaan Suomalaisia ja kuu
luvat Yhteis-Suomen toiseen pääheimoon, Karjalaisiin. — Ruumiin- 
rakennukseltaan ovat Venäjän Karjalaiset, kuten Karjalaiset yleensä, 
heikonlaisia. Miesten ulkonäössä pistää silmiin heidän tuuhea par
tansa, joka muistuttaa venäläistä „musikkaa“. Naiset ovat hyvin 
ruskea- tai kelta-ihoisia, (yleensä rumanpuolisia).

Mitä luonteesen tulee soveltuvat Karjalaisten yleiset tunnus
merkit myös Venäjän puolisiin Karjalaisiin. Verrattuna Hämäläi
seen on Karjalainen vilkkaampi ja liikkuvampi, hänen käytöksensä 
norjempi ja luontevampi. Hän on enemmän alkuunpanon mies, 
mutta yrityksissään vähemmän kestävä. Raskaasen maantyöhön 
hän sen vuoksi ei pysty. Kanssakäymisessään on hän iloinen ja 
puhelijas, vieraita vastaan hyväntahtoinen ja ystävällinen, puutetta 
kärsiviä lähimmäisiä vastaan avulijas. %

Kuten kaikilla luonnonlapsilla 011 Venäjän Karjalaisella puh
taat tavat: juoppous ja epäsiveys on hyvin harvinaista. Samoin 
ovat rikokset yhteiskunnallista lakia vastaan harvinaisia: varkauk
sia, ryöstöjä ja  miestappoja ei tapahdu vuosikymmeniin. Rehelli
syys ja Jumalan-pclko ovat Venäjän Karjalaisen hyviä avuja. Ja 
liikuttavaa on se avomielisyys ja nöyryys, jolla hän kertoo 
maansa köyhyydestä ja kaikista niistä kovista oloista, jotka siellä 
Pohjan pelillä saattavat elämisen ehdot monessa suhteessa vai
keammiksi kuin Suomen puolella.
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Vaikka kansanluonne täten on säilyttänyt useita suomalaisia 
piirteitä, on kuitenkin muukalaisuus •— venäläinen vaikutus — 
kaikilla viljelyksen aloilla piirtänyt syvät jäljet. Tätä seikkaa ei 
saata oudoksua, kun muistaa, että tämä haara Karjalan kansaa 
koko historiallisen ajan kuluessa on ollut Venäjän vallan alaisena. 
Sillä ovathan Suomenmaankin olot monessa suhteessa muodostu
neet Ruotsin mukaisiksi niitten vuosisatojen kuluessa, joina maam
me oli Ruotsiin yhdistetty. Meidän täytyy enemmän oudoksua 
sitä, että Venäjän Karjalaiset siinäkin määrässä, kuin ovat sen teh
neet, ovat voineet säilyttää kansallisuuttaan. Tämän seikan on teh
nyt mahdolliseksi Karjalan syrjäinen asema ja väestön aina van
hemmista ajoista ylläpitämä kauppayhdistys Suomalaisten kanssa. 
On vielä lisäksi hyvin luultava, kuten edempänä aion näyttää, 
että yksi osa Karjalaa myöhempinä aikoina on saanut asutuksensa 
Suomesta.

Venäjän Karjalan kieli luetaan karjalaiseen murrehaaraan, 
vaikka useat siinä tavattavat omituisuudet alussa tekevät sen mei
käläiselle vaikeaksi ymmärtää. Etenkin kuuluu ääntämistapa ou
dolta: konsonantit nim. äännetään pehmeämmin, Venäjän mukai
sesti. En kuitenkaan tässä saata ruveta likemmin sen murteen 
omituisuuksia esittämään, koska se ei kuulu tutkimukseni alaan. 
Sitä, joka haluaa Venäjän Karjalan kieltä oppia tuntemaan, viittaan 
toht. Genetzin teokseen: „tutkimus Venäjän Karjalan kielestä“. 
Seuraavassa aion vain tuoda esille havaintoni muilla viljelyksen 
aloilla.

Eakennustapa, Venäjän Karjalassa on n. s. „novgorodilaista 
tyyppiä“. Sen päätunnugmerkki on, että pirtti ja  ulkohuoneet ovat 
yhdeksi rakennukseksi yhdistetyt. Toinen hyvin yleinen omituisuus 
on se, että rakennukset ovat kahdenkertaisia. Tämä rakennus
tapa on, kuten toht. A. O. Heikel väitöskirjassaan suomalaisten 
heimojen rakennuksista näyttää, kehittynyt siten, että eri tarkoi
tusta varten olevia rakennuksia vähitellen on yhdistetty. Ja  jos 
kohta se alueellamme joka paikassa ei olekkaan ihan sama — 
joka seikka osaksi riippuu varallisuus-suhteistakin — ilmaantuu 
kuitenkin kaikkialla mainittu päätunnusmerkki.
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Esimerkiksi rakennustavan edistyneemmästä muodosta liitän 
tähän pohjapiirrokset (kuv. 2 ja 3), ynnä perspektiivikuvan (kuv. 
1) eräästä Uhtuan kylän talosta.

Tässä voimme erottaa kaksi tai kolme eri rakennusta. En
siksi varsinainen pirttirakennus, jonka pääty kuvassa on katsojaa 
vastaan käännetty. Sen yläkerrassa on pirtti (i) ja alla karsina 
(f). Toinen rakennus käsittää porstuat, alaporstuan (a) ja yläpors- 
tuan (g), yläkerrassa : vierashuoneet (m, 1), käytävän tapaisen pors
tuan (h) sekä ruokahuoneet (k, j); alakerrassa: ulkohuoneet ja 
aitat (b, c, d). Eri rakennukseksi voisi vielä lukea „tanhuan“ (e) 
jonka päällä yläkerrassa on „sarai“ (n). Kuten kuvista näkyy 
ovat asuinhuoneet (i, m, 1) asetetut kulmittain toisiansa vastaan.

Jos matalasta ulko-ovesta astumme sisään tällaiseen raken
nukseen, saavumme ensiksi alaporstuaan (a). Tästä käyvät por
taat yläporstuaan (g), jonka päässä — alakerroksen ulko-oven 
päällä — on ikkuna. Yläporstuasta pääsemme vierashuoneisin eli 
„gornitsoihin“ (m, 1) sekä kapeaan käytävään (h), josta yksi ovi 
vie pirttiin (i), toinen ruoka- tai asuinhuoneesen (k). Vastapäätä 
yläporstuan ikkunaa oleva ovi viepi saraihin (n), jossa heiniä, ajo
neuvoja y. m. säilytetään, ja johon ulkoapäin ajetaan korkeaa por- 
rassiltaa myöten. Alaporstuan päässä on ovi, josta pääsee „tan- 
huihin“ (e), mitkä vastaavat meidän navettaa, ja joihin karja kul
kee toisesta ovesta ulkoapäin. Myöskin aittoihin (b, c) käydään 
alaporstuasta. Ulkohuoneesen (talliin d) tullaan pihan puolella 
olevasta ovesta.

Varsinaisessa asuinhuoneessa eli „pertissä“ (i) on kolmella sei
nällä ikkunoita, pieniä 4—6 ruutuisia ja ulkopuolella luukuilla va
rustettuja. Nurkassa, oikealla puolella ovea, on tulisija, jonka suu, 
kuten muistan, on perälle päin käännetty, ja sen sivulla „kosana“, 
jonkunlainen matala kaappi, jonka päällä virutaan päivällisen jäl
keen. Tästä käyvät myös portaat alas pirtin alla olevaan „karsinaan“, 
joka nykyään on supistunut pieneksi pimeäksi kammioksi, jossa jauhin- 
kiveä y. m. säilytetään. Pitkin pirtin seiniä on leveät lavitsat ja vasta
päätä ovea olevan lavitsan vieressä on pöytä. Irtonaisia tuolia 
on myöskin joskus. Toisinaan sellaisina käytetään mäntypölkkyjä.

Paitsi ylläkerrottua rakennustapaa tavataan Venäjän Karja
lassa yksinkertaisempikin, jota kuvataksemme liitämme tähän kaksi 
pohjapiirrosta. Kuv. 4 (lainattu Heikel’in väitöskirjasta) näyttää 
meille rakennuksen, jossa on porstua (a), pirtti (b), vierashuone (c)
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ja läävä (d). Kuv. 5:ssä tulee lisäksi ulkoporstua portaineen (e) 
ja ruokahuone (f). Näissä ei ole alakerrosta ensinkään ja pirtin 
lattia on joskus aivan maan tasalla. Toisissa kuitenkin löytyy pir
tin alla tuo karsinaksi nimitetty kellarin-tapainen kammio. Muu
ten nämät eroavat edellä kertomastani rakennuksesta siinä, että 
asuinhuoneet eivät ole asetetut kulmittain toisiansa vastaan.

Kaikissa niissä taloissa, joita satuin näkemään, ovat asuin
huoneet välikatolla varustetut, ja tulisijat ovat tiilestä rakennetut 
ja tavallisilla savupiipuilla varustetut; sen tapaisia savupirttiä, joita 
Suomessa syrjäisemmillä seuduin joskus tapaa, en nähnyt Venäjän 
Karjalassa.

Venäjän Karjalan kylän ulkomuoto eroaa meidän-puolisesta, 
paitsi itse rakennustavan kautta, vielä talojen ryhmityksessä. Täs
säkin suhteessa ovat Venäjän Karjalaiset mukailleet Venäläisiä. 
Talot ovat nimittäin rakennetut riveihin, kummallekin puolelle ky
län läpi kulkevaa tietä ja hyvin likelle toisiansa, samaan tapaan 
kuin näemme venäläisissä kylissä Suomessa (esim. Kyyrölässä). Ja 
koska, kuten olemme nähneet, talojen kaikki rakennukset ovat yh
deksi ryhmäksi yhdistetyt, ei tietysti minkäänlaista ruohopihaa, sel
laista kuin meillä, saata syntyä. Sitä paitsi Venäjän Karjalan ky
lät aina ovat jokien tai järvien rannoille rakennetut. Vedet ovat
kin ainoana yhdistyssiteenä tämän maakunnan eri osain välillä — 
sillä teitä muita kuin metsäpolkuja ei löydy ensinkään — ja ovat 
luonnollisesti olleet tärkeänä vaikuttimena asutuksen leviämiseen.

Aikaisin maanviljelys-täyn on Venäjän Karjalassakin, kuten 
Suomessa, arvattavasti ollut kaskenpoltto. Nykyänsä on kasken
poltto laissa kielletty ja asukkaitten varsinaisena viljamaana ovat 
heidän raivatut peltonsa. Mutta peltoja on heillä verrattain vä- * 
hän, ja vilja ostetaan sen vuoksi enimmäkseen Venäjältä. Suu
remmissakin kylissä, niinkuin Uhtuassa, jossa on noin 200 taloa, 
on peltoa tuskin enemmän kuin Suomessa 20:n talon osaksi. Vilja
lajit ovat muuten samat kuin Pohjois-Suomessa, ja työkalut sekä 
viljelystapa eivät myöskään suuresti eroa meillä tavallisista.

Yleensä elävät karjalaiset suuressa köyhyydessä, joka seikka 
on seuraus siitä, ettei maanviljelys ole pääelinkeinoksi kohonnut.

Maanviljelystä vaikeuttaa nim. osaksi ilmanalan kolkkous ja 
maaperän laihuus, osaksi yhteiskunnalliset olot, jotka eivät tar
peeksi turvaa omistusoikeutta raivattuun viljelysmaahan — josta
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seikasta edempänä. Sitä paitsi karjalainen yleensä, kuten edellä 
olen maininnut, on vähemmän taipuva raskaasen työhön, hänen 
luontonsa viehättää hänet ulos maailmaan onneansa etsimään — 
ja maanhoito jää siten rappiolle. Ja  vaikka kyllä paljas kevytmie
lisyys ei olekaan syynä tällaiseen liikkuvaan elämään, on vakuu
tukseni kuitenkin se, että Karjalan taloudellinen tila olisi parempi, jos 
sen asukkaat kokoaisivat voimansa yksinomaisesti maanviljelyksen 
edistämiseen. Sillä onhan varallisuus Suomen puolella samoilla 
leveysasteilla, jossa maanviljelyksellä eletään, paljoa suurempi. Totta 
kyllä on, että Suomen puolisilla on lisäelinkeinona tervanpoltto, 
joka Karjalassa ei voi tulla kysymykseen, koska metsät kaikki ovat 
valtion omaisuutta.

Köyhyyteen on vielä syynä kulkuneuvojen puute, sillä niin
kuin edellä olemme maininneet, ei teitä ole ensinkään. Vesistöt 
ovat kesäaikana ainoana kulkuväylänä. Talvisaikana kuljetetaan 
elantotavarat poroilla metsäpolkuja myöten. Tällä tavoin muun 
muassa kaikki vilja saadaan Kemin kaupungista, ja on helppo kä
sittää, että hinta tällaisen kuljetuksen kautta nousee. Syrjäisem- 
missä kylissä nousee esim. ruisjauhon hinta kaksinkertaiseksi: kun 
puuta Kemissä maksaa yhden ruplan, myydään se näissä kahdesta. 
Kun vilja on näin kallista, on selvä, ettei kaikilla ole varoja sitä 
ostaa. Pettua sekoitetaankin sen vuoksi leipään, etenkin kevät- 
puoleen, jolloin viljan hinta yhä nousee. Sattui joskus mat
koillani, ettei kokonaisessa kylässä ollut muuta kuin pettuleipää 
syödä.

Karjalassa ei myöskään ole mitään teollisuuslaitoksia tai yh
teisiä rakennustöitä, jotka voisivat asukkaille tarjota työ-ansiota ja 
siten lieventää kurjuutta.

Ei karjanhoitokaan ole Karjalassa korkealla kannalla. Lai
tumet ovat huonot, samoin niitytkin ja nämät tavallisesti vain luon
nonniittyjä jokien varsilla. Sitä paitsi ne ovat hajalla siellä täällä, 
monien peninkulmien päässä kylästä. Sen vuoksi kestää heinän
tekoa noin kuukauden ajan (alkaen Heinäkuun puolivälistä), jolloin 
kylän kaikki työhön kykenevät asukkaat lähtevät niityilleen koko 
viikoksi. Suureksi haitaksi karjan menestymiselle ovat kesä-ai- 
koina myöskin sääsket (takat, räkät), ne estävät nim. karjaa laitu
milla pysymästä — ja usein näkeekin karjan vuorokauden pitkään
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seisovan talojen edustalla savussa. — Lehmiä on suuremmissa ta
loissa 5—6, tavallisesti 1—3, toisissa ei yhtään. Hevosia on har
vassa talossa.

Yhteydessä karjanhoidon kanssa tulee minun mainita, että 
pohjoisemmissa osissa Karjalaa (etupäässä Pääjärven tienoilla) pi
detään poroja. Niinpä muun muassa Kiimasjärven kyläläisillä ker
rottiin olevan 200 poroa, eräällä Kananaisten talolla 500. Näitä 
käytetään talvella rahdinvetoon ; kesät ne ovat hajalla metsissä.

Ikimuistettavista ajoista saakka on Venäjän Karjalaisten ■pää
elinkeinona ollut kullcukauppa Suomessa.

Ne kylät, jotka nykyänsä laukkukauppaa harjottavat, ovat: 
kaikki Kuittijärven ja Pääjärven ympärillä sijaitsevat ja niistä län
teenpäin olevat; Tuoppajärven ympärillä olevista: Kiestinki, Kok- 
kosalmi, Valasjoki ja Kiisjoki sekä kaikki Tuoppajärvestä länteen 
päin olevat.

Syksyllä, kun elonleikkuu on tehty, lähtee näistä kylistä mel
kein koko miespuolinen täysikasvuinen väestö laukkuineen Suomen 
nientä kiertämään ja viipyy poissa aina kesään saakka — jotkut 
eivät siksikään palaa. Rikkaammat ostavat tavarat, enimmäkseen 
kankaita ja rihkamaa, Venäjältä ja antavat ne köyhempien kau
piteltavaksi, ja antavat näille vaivasta osan voittoa. Selvä on, ettei 
tällainen kauppa saata paljoa tuottaa, kun tiedämme, mitä kaikkia 
vaikeuksia sen tulee vastustaa. Sillä, kuten tunnettu on, on Kar
jalaisten kulkukauppa meillä kielletty takavarikkoon ottamisen 
uhalla. Ja  monen laukku ja koko omaisuus on tämän lain kautta 
joutunut takavarikkoon. Olen usein kuullut Karjalaisten valittavan 
tätä lainmääräystä ja lausuvan, että he mielellään suostuisivat jotain 
maksua kaupastaan suorittamaan, jos kielto saataisiin kumotuksi.

Entisiin aikoihin verraten on laukkukauppa suuresti huonon
tunut sen kautta, että maakauppiaita Suomessa jo alkaa ilmestyä 
joka kylään, joten Karjalaiset, jotka muutenkin vaan syrjäpaikoissa 
uskaltavat liikkua, yhä saavat vetäytyä etemmäksi sydänmaihin. 
Paraiten kuului kauppa menestyvän rautatierakennusten tienoilla, 
jossa työväkeä runsaasti on koossa, sekä saaristoissa.

Paitsi rihkamatavaroita ja kankaita, joita Venäjän Karjalaiset 
täten laukuissaan kantavat kaupan yli koko Suomen maan, kuljet
tivat he entisiin aikoihin muitakin tavaroita Pohjois-Suomeen. He
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ostivat nim. Kemistä ja Sungasta pellavia, hamppuja ja kaikenlai
sia nahkatavaroita, joita saattoivat Kajaaniin, Ouluun, Tornioon, 
Iisalmeen, y. m. markkinapaikoille. Näitä tavaroitaan he alkoivat 
jo syksyllä veneillä kuljettaa, mutta enin osa tuotiin hevosilla talvi- 
kelillä. — Vielä nytkin harjoittavat Karjalaiset turkisten kaup
paa. Kotipaikoillaan ja markkinapaikoilla Suomessa he keräävät 
kaikenlaisten metsänotusten nahkoja, niink. kettujen, oravien, nää
täni, kärppien y. m. ja vievät niitä Pietariin sekä muihin Venäjän 
kaupunkeihin. Tämän kaupan sanottiin olevan parhaiten tuotta
van, mutta ainoastaan varakkaammat voivat siihen ryhtyä.

Edistyneimmät Karjalan kauppiaista ovat useissa paikoin Suo
messa perustaneet vakinaisia kauppapuoteja. Niinpä on esim. Jyvää- 
lahden kylästä maakauppias Jämsässä, Enonsuusta on maakauppiaita 
Kalajoella ja Oulaisissa, Pistojärveltä Forssassa, Uhtuasta on kaup
pias Kajaanissa. Toisia taas on Venäjällä: Pietarissa, Nisclini- 
Novgörod’issa, Inkerinmaalla y. m. Voimme siis syystä sanoa että 
Karjalaisten pääelinkeinona on kauppa.

Vielä tulee minun kertoa, mitä reittejä Karjalaiset seuraavat 
kaupparetkillään. Suomeen kuljetaan pääasiallisesti kahta tietä, 
nim. Kemijoen vesistön molempia päähaaroja myöten. Jos on seu
rannut vesijakson eteläistä haaraa ja on saapunut Kiitehenjärvelle, 
niin pääsee sieltä kahta tietä Kuhmoniemen kirkolle, nim. joko 
Lentiiran tai Kalliojärven vesistöjä myöten, jotka kumpikin ulot
tuvat rajalle. Kiitchenjärveen laskevasta Koivajärvestä on nim. vaan 
1/ i penik. matka Lentiiran vesistön äärimmäiseen järveen, Säynä- 
järveen, ja sama matka on Miinoan kylästä Maanselänjärvelle, 
josta Kalliojärven vesistö alkaa. Kulnnoniemestä jatketaan matka 
Sotkamon-haaraa myöten Oulujärvelle. — Kemin vesistön pohjoista 
haaraa seuranneet kulkevat tavallisesti maata myöten Vuokkinie- 
mestä Kivijärveen (3 penik.), josta on muutaman virstan taival 
Suomen puolella olevalle Viianginjärvelle, mistä Hyrynsalmen 
haara alkaa. — Pääjärveläiset ja yleensä pohjoisimman Karjalan 
asukkaat kulkevat Kuusamon kautta.

Samoin kuin kulkukauppa on pääelinkeinona mainitsemani 
alueen asukkailla, on sitä itäpuolella olevan alueen väestöllä ka
lastus Jäämerellä. Keväällä, kun jäät alkavat lähteä Vienanme
restä, lähdetään Ruijan ja Munnan’in rannikoille turskan pyyntiin, 
josta syksyllä palataan songan ja seidin (sillin) pyyntiä Vienanme-

2
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relie (Terskoin rannalle) liarjottamaan. Tähän kalastukseen myös 
osa Länsi-Karjalan väestöstä ottaa osaa (niink. esim. Pääjärveläi- 
set). Mutta koska Karjalaiset ainoastaan palkkalaisina saattavat 
tähän kalastukseen osaa ottaa, on selvä, ettei se saata suuria sääs
töjä tuottaa.

Paitsi kalastamassa kulkevat Karjalaiset Jäämeren vesillä 
myöskin merimiehinä sekä mursujen ja valaskalojen pyytäjinä. Sa
maa elinkeinoa kuin Karjalaiset harjoittavat myös Venäläiset, jotka 
asuvat Vienanmeren rannikolla. Näillä se on ainoana elinkeinona, 
sillä maata he eivät laisinkaan viljele.

Kalastusta myös harjoitetaan sisäjärvissä ja joissa, jotka usein 
ovat jokseenkin kalarikkaita. Suurempien kylien tienoilla, niink. 
esim. Uhtuan, kalansaalis kumminkin alkaa käydä huonoksi. Sitä 
vastoin useat syrjäisemmät kylät, niiden joukossa esim. Pessari, 
elävät yksinomaisesti kalastuksella. Järvi, jonka rannalla mainittu 
kylä sijaitsee, on nim. niin kalarikas, että sen vertaista tuskin ta- 
vattanee. Näin muun muassa äsken lasketussa verkossa kaloja 
lähes joka silmussa kimaltelevan. Tämä suuri kalarikkaus oli hou
kuttanut Uhtuelaisia tähän useita kalapirttejä rakentamaan.

Tavallisimmat kalalajit ovat: hauki, ahven, siika, lohi, harjus, 
säynävä ja särki. Kalanpyyntineuvot ovat samat kuin Suomessa
kin : nuotta, verkko ja merta. Koukuilla, etenkin uistimella, myös 
paljon pyydetään. Veneet ovat samanlaiset kuin meillä, kahdella 
airoparilla varustetut. Taemmaisilla teljopuilla istuva soutaa huo- 
paamalla ja ohjaa samalla veneen suuntaa. Purjeita myöskin käy
tetään joskus myötätuulella. — Kosken laskijoina ovat Karjalaiset 
taitavia; Suomeenkin kulkiessaan he itse tavallisesti laskevat ve
neensä Hyrynsalmen ja Sotkamon koskia alas. Ja  Kemijoen kos
kissa olin itse tilaisuudessa näkemään heidän taitonsa.

Metsästys on varhempina aikoina Karjalassa ollut erittäin 
tärkeä elinkeino. Ja vielä nytkin on sillä merkityksensä. Maa 
on nimittäin harvaan asuttua ja metsät tarjoavat vielä turvaa lu
kemattomille otuksille.

Entisten aikojen metsästysaseet olivat keihäs ja jousi, niinkuin 
Kalevalasta tiedämme. Mutta nykyään yleisesti käytäntöön tulleet 
pyssyt ovat kokonaan poistaneet edellisten käytännön. Kuitenkin 
kerrottiin vielä tämän vuosisadan alussa jousia käytetyn, ja jousen
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tukkia sekä rautaisia lukkopyöriä on vielä moniaalla tallella. 
Suopassalmen kylässä satuin lisäksi näkemään jousen vasaman. 
Tämä oli koivusta sorvattu, päästään paksumpi, puntarinpään tapai
nen; varsi oli ollut metsonsulilla varustettu. — Jousia on käy
tetty etupäässä oravan pyynnissä. Silloin oli aina toinen mies 
muassa, joka nouti nuolen, kun oli ammuttu (Kajaanissa kutsuttu: 
kolkkamies).

Metsästys tarkoittaa pääasiassa turkisten keräämistä. Mutta 
sitä paitsi on muutamilla tienoin (Strahvilassa, Kurjessa ja arvatta
vasti muuallakin) tärkeänä elinkeinona peurojen ampuminen. Peu
roja ammutaan etenkin syksyllä, jolloin ne ovat lihavimmillaan ja 
painavat 7—8 puutaa, (jota vastoin ne keväällä painavat vaan 4 
—5 puutaa). Peuran-ajoa varten löytyy erityisiä sitä varten har
joitettuja koiria, joita karjalainen pitää yhtä kallisarvoisena omai
suutena kuin innokkain „sporttimies“ meillä jäniskoiraansa. Näit
ten koirainsa avulla ampuvat taitavat metsämiehet kymmenittäin 
peuroja. Liha myödään sitten l:stä à l ,2o ruplasta puuta Sungan 
markkinoilla; vuodasta saadaan 2—3 ruplaa.

Karhuja myöskin paljon ammutaan. Niinpä kerrottiin minulle 
4 kapp, ammutuksi Kontokissa (keväällä 1886) ja Wuokkiniemen 
Venehjärvellä 8. Hirviä tavataan joskus — majavia taasen ei Kar
jalassa enää kuulu löytyvän laisinkaan.

Metsälintuja pyydetään myöskin, pääasiallisesti ansoilla ja 
satimilla ja viimeksi mainittuja pyydyksiä näkee tavan takaa metsä
polkuja kulkiessaan.

Käsityöt ja  kotiteollisuus ovat yleensä alhaisella kannalla 
Karjalassa. Paitsi salvostyöhön ja  yksinkertaisempien huonekalu
jen valmistamiseen, ovat käsityöläiset muualta tuotuja. Niinpä 
tapaa usein Suomalaisia seppinä, puuseppinä ynnä muissa toi
missa rajakylissä. Sorvatut puukupit, joita Karjalaiset käyttävät 
ruoka-astioinaan, ovat Venäjältä tuotuja. Samoin kaikki kankaat. 
Naiset eivät näy olevan kyllin käteviä ompelutöihinkään, koska 
joskus näkee suomalaisia naisia neulojattarina. Miehet tavalli
sesti ostavat vaatteensa valmiina Suomesta tai Venäjältä. Hei
dän pukunsa onkin sen vuoksi tavallinen eurooppalainen; joskus 
kuitenkin näkee Venäläisten pitkiä kauhtanoita. Naisilla taas on 
omituinen Venäläisiltä lainattu puku, ja niinkuin nämätkin, näky-
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vät he rakastavan heteitä värejä. Vastanaineitten puku on esim. 
kokonansa turkinpunaisesta kankaasta, ja yleensä ovat naisten 
vaatteet monenvärisistä venäläisistä kattuuneista tehtyjä. Heidän 
vaatetukseensa kuuluu paita („rätsinä“), ja hame, joka viimeksi 
mainittu jatkuu matalalla, rinnan yli sidotulla ja olkakantimilla 
varustetulla liivillä. Naineilla on päässään punaisesta silkistä tehty 
ja edestä kultakutouksilla kirjailtu „sorokka“ ; naimattomilla taas 
on puolen korttelin levyiseksi taitettu huivi, „otipaikka“, otsalle 
sidottuna. Jaloissaan sekä miehet että naiset käyttävät, samoin 
kuin Suomessakin, sukkia ja nahkakenkiä.

Jäännöksenä muinaisesta tuohi-teollisuudesta näkee Venäjän 
Karjalassa tuohivirsuja, joita käytetään etupäässä kesä-aikana. Tuo
hesta valmistetaan myös kontteja, päällistetään nuotan-painoja 
y. m.

Venäjän Karjalaisen, samoin kuin Suomenkin talonpojan, pää
asiallisin ravinto-aine on ruisleipä, mutta vielä useammin kuin Suo
malainen saapi Karjalainen syödä pettua. Kala, jonka hän saa 
järvistään ja joistaan, on leivän jälkeen hänen tärkein ravinto-ai
neensa. Jos ei ole paaston aika, ja maitoa tai voita on, nauttii 
hän sitä särpimeksi. Paaston aikana taasen syödään särpimenä 
jotakin ohrajauhoista tehtyä imellystä. Juhlapäiviksi varakkaam
mat valmistavat kaikenlaisia piirakoita, kalakukkoja y. m., Ve
näläisten tavoin. — Kahvia Karjalassa yleensä ei juoda. Sen 
sijaan on „taju“ (tee) hyvin yleistä, vaikkei sitäkään arki-oloissa 
nautita. Teeleipänä käytetään venäläisiä vesirinkilöitä. Viinaa 
tai rommia Karjalainen harvoin saapi maistaa. Tupakkaa ei pol
teta niin paljon kuin Suomessa.

Vanhain Suomalaisten mieluisin ajanvietto oli runolaulu ja 
kanteleensoitto. Runolaulu on saavuttanut korkeimman kehityk
sensä Venäjän Karjalan länsi-osassa ja on luultu tätä seutua ru
nojen varsinaiseksi kotipaikaksi. Myöhemmät keräykset ovat näyt
täneet, ettei runotaito Karjalassa ole vielä kokonaan unohtu
nut, jos kohta runonkerääjien saalis ei ole ollut läheskään niin 
suuri kuin Lönnrot’in aikana. Matkallani varsinaisella runo-alueella 
tapasin itsekin joskus runo-laulajia. Kuulinpa muun muassa 
eräissä Vuonisen häissä Kalevalan häävirret laulettavan. Muu-
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ten kuulee paljoa enemmän venäläisiä lauluja. Niitä laulavat nai
set soutaessaan, ja niitten sävelten („pajatuksen“) mukaan nuoriso 
hyppii venäläiset tanssinsa.

Paras nykyänsä elävistä runolaulajista on Latvajärven „sokea 
Miihkaili“, jonka maine on laajalti levinnyt Karjalassa. Hän on 
Arhippa Perttusen poika, saman, jolta Lönnrot sai suuren osan 
karjalaisista runoistansa. Hänen luonaan käydessäni lauloi hän 
minulle toisintoja „kilpakosinnasta“, „maailman synnystä“ yhtey
dessä „samporunojen“ kanssa, „Lyylikistä lylyjen sepästä“ y. m., 
jotka kaikki jo ennestään ovat muistiin kirjotetut. En sen vuoksi 
ryhtynytkään hänen runojansa kirjoittamaan. Mutta liikuttavaa 
oli nähdä ja kuulla sokean valkotukkaisen ja valkopartaisen van
huksen heikolla äänellä laulavan näitä ikimuistettavia runoja, joita 
nykyinen kansa ei näkynyt enää käsittävän. Laulettuaan kertoi 
ukko minulle kyyneleet silmissä siitä lahjasta, jolla Suoin. Kirjalli
suuden Seura oli hänen vanhoja päiviänsä muistanut, käskien mi
nun lausumaan hänen kiitollisuutensa „Helsingin herroille“. Hän 
sanoi, että „Jumala heitä armahtakoon, niinkuin he minua ovat 
armahtaneet, sokeaa vanhusta!“

Yöni vietin „sokean Miihkailin“ talossa ja maata ruvetessa 
hän lauloi minulle:

„Kupee maata maan luvalla,
Maan luvalla, puun luvalla,
Kaiken kartanon luvalla!
— Maarie miekkan’, Jesus kilpen’,
Jumalani nostama,
Herrani herättämä!“

Kanteleen sävelet ovat Venäjän Karjalassa jo melkein sam
muneet sointumasta. Koko matkallani siellä en tavannut useam
pia kuin kaksi kanteletta, toisen 12-kieliscn Vuokkiniemessä, toi
sen 9-kielisen Wuonisen kylässä. Jälkimmäisen sain mukaani, sen 
omistaja oli ollut vuonna 1871 kuollut runolaulaja Vassilei Mali
nen, mainion Ontrej Malisen poika. Alkuperäisiä 5-kielisiä kante
leita en nähnyt ollenkaan.

Venäjän Karjalaisten juhlamenoja kuvatakseni kerron tässä, 
mitä muistan eräästä häätilaisuudesta Wuonisen kylässä. Kerto
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mukseni on kuitenkin vaillinainen, sillä en ollut hääjuhlassa koko 
aikana saapuvilla.

Hääpäivän aamuna tulin sattumalta morsiamen taloon, johon 
näin paljon väkeä kokoontuneen. Vanhempia istui talon ulkopuo
lella jutellen kaikenlaisista asioista, ja „sinteistä“ kuului soiton sä
veliä. Sisään, pirttiin astuessani morsianta paraikaa itketettiin. 
Kaksi naista nim. lauloi itkuvirsiä ja  morsian kulki sillä välin ne
näliina silmäin edessä vieraasta toiseen, syvästi kumartaen jokai
selle pirtissä olijalle. Minusta kuitenkin näytti siltä kuin morsia
men kyynelet olisivat olleet vaan teeskennellyt. Tämän toimituk
sen kestäessä tarjottiin vieraille ahkeraan teetä pirtin perälle kate
tulta pöydältä.

Sillä aikaa oli sulhasen kotiin myös kokoontunut häävieraita. 
Sinne tullessani siellä paraikaa istuttiin päivällis-aterialla. Omi
tuista oli, että sulhanen lakki päässä istui pöydän ääressä; kaikki 
muut olivat avopäin.

Myöhään illalla palasin jälleen sulhasen taloon. Kello 10:n 
aikaan alkoi etäältä kuulua pistoolin laukauksia merkiksi siitä, että 
morsiusväki oli tulossa morsiamen kodista. Päivällisen jälkeen oli 
nimittäin sulhanen sukulaisineen lähtenyt morsiantansa noutamaan. 
Hetken kuluttua alkoi jo hääväki näkyäkin. Ensinnä kulki puhe
mies, sitten sulhasen isä, pistoolin laukaisija ja sulhasen veli. Näitä 
seurasi morsiuspari, sulhanen edellä, morsian „huilun“ peitossa jäl
jessä. Heillä oli kädessään pitkä huivi, sulhanen piti sitä toisesta 
päästä, morsian toisesta. Morsiamen vieressä astui „saajanainen“. 
Juhlakulkueen lopettivat laulajat ja muu saattoväki (morsiamen 
„myütämenijäiset“). Talolle tultuansa pysähtyi seurue; lau lajata
ret astuivat syrjään laulamaan ja morsiuspari asettui pihalle seiso
maan kasvot talon oveen päin käännettyinä. Saajanainen jäi sei
somaan heidän viereensä oikealle puolen, — sulhasen veli, puhe
mies ja pistoolin laukaisija vasemmalle. Sitten sulhasen isä ja 
puhemies kävivät talon emännältä kysymässä, „onko liikaa hirttä 
tuvassa“, se on, otetaanko miniää taloon. Lahjaksi he veivät emän
nälle kulta-otsallisella varustetun sorokan. Emäntä astui silloin 
ulos, tuoden kädessään leipää ja suolaa, ja tarjosi siitä sulhaselle 
ja morsiamelle. Loput suoloista hän pirskotti morsiamen päällitse.

Näitten menojen jälkeen koko seurue kutsuttiin pirttiin, jossa 
ateria oli valmisna morsiamen myötämenijäisille. Aterian ajan sei
soi morsian yhä huilun peitossa ja laulajanaiset lauloivat sillä välin
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häävirsiä. Sittenkuin vieraat olivat syöneet ja teensä juoneet, otet
tiin huilu lopullisesti morsiamen päästä ja nuori pariskunta saa
tettiin vierastupaan. Kylän nuoriso jäi vielä sintsiin tanssia jatka
maan, jota oli alettu heti kun morsiusväki oli taloon tullut.

Kertomukseni täytteeksi lisään tähän norjalaisen prof. Friis’in 
mukaan Venäjän Karjalaisten kihlaus- ja häätavoista seuraavan:1)

Kun karjalainen nuorukainen on rakastunut johonkin tyttöön, 
koettaa hän tältä anastaa huivin tai muun esineen muka pantiksi 
siitä, että hän kosiessaan saisi myöntävän vastauksen. Tämän esi
neen saatuansa hän sopivassa tilassa ilmaisee asian vanhemmilleen 
ja sukulaisilleen, pyytäen heidän siunaustansa. Jonkun ajan kulut
tua valitsee sulhanen puhemieheksi joitakuita henkilöitä, niiden 
joukossa jonkun likimmistä sukulaisistaan. Nämät lähetetään mor
siamen taloon kosimaan. Perille tultuansa — sittenkuin he edel
täpäin pyssyn laukauksilla ovat tuloansa ilmaisseet — tervehtivät 
he isäntäväkeä, laskevat lakkinsa kynnykselle ja esittävät asiansa 
seisoalta. Jolleivät vanhemmat ole taipuvaisia tytärtänsä naitta
maan, kutsuvat he kosijaväkeä sisälle ja tarjoavat heille ruokaa ja 
juomaa. Tämä kohtelu merkitsee rukkasia. Jos vanhemmat taa
sen suostuvat naimiskauppaan, pyytävät he ajatus-aikaa ja käske
vät puhemiehiä vastakin talossa käymään, mutta eivät tällä kertaa 
kutsu vieraita sisälle. „

Sittenkuin morsiamen vanhemmat ja sukulaiset ovat pitäneet 
neuvottelun — joka tavallisesti päättyy myöntymyksellä kihlauk
seen — ja tytön mieltä on kuulusteltu, saapuvat puhemiehet jäl
leen ja naimiskauppa sovitaan monella juhlamenolla. Sitten seu
raa morsiamen sukulaisten vieraissakäynti sulhasen kodissa, mor
siamen käyminen tuttavissaan itkemässä, „katsotus“ y. m. Lopuksi 
varsinaiset häämenot, siihen suuntaan kuin edellä olen kertonut. 
Tässä kerrotut häämenot alkavat jo kuitenkin useissa paikoin hä
vitä antaen sijaa-uudemmille venäläisille tavoille. Kalevalan hää- 
virsien sijasta lauletaan venäläisiä lauluja ja uusia venäläisiä kisoja 
kisaillaan häitten aikana.

Yhteydessä häämenojen kanssa tulee minun mainita eräästä 
omituisesta tavasta, jota vasta naitu nainen noudattaa. Kun hän

*) J. A. Friis, En sommar i Finnmarken, Ryska Lappland och Nord- 
karelen, öfvers.; ss. 336—351.
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nim. häitten jälkeen tapaa jonkun vieraan tai tuttavan, joka ei 
ole ollut häissä tulee hänen moneen kertaan syvästi kumartaa 
tälle. Josko tämä tapa perustuu uskonnolliseen määräykseen, en 
saata sanoa.

Kansansivistys on Venäjän Karjalassa, kuten yleensä Venä
jällä, paljoa alhaisemmalla kannalla, kuin meillä. Harvat osaavat 
lukea, vielä harvemmat kirjoittaa. Tapaa kuitenkin joitakuita, jotka 
Suomessa ovat oppineet Suomen kieltä lukemaan. Näin muun 
muassa Luusalmessa sellaistakin kirjallisuutta kuin Koskisen „Suo
men historia“ ja Topeliuksen „Maamme kirja“. Yleisimmät ovat 
venäläiset hartauskirjat, joita jotkut venäläisissä kouluissa käyneet 
lukevat. Useat miehistä, jotka Venäjällä kulkevat, osaavat puhua 
Venäjän kieltä.

Kun kansanvalistus on alhaisella kannalla, on selvä, että taika- 
uslcoa vallitsee. Noituudella parannetaan tauteja ja luullaan kai
kenlaista muutakin sillä voitavan aikoihin saada. Tehokkaana 
apuna pistoksia vastaan muun muassa käytetään kivikautisia aseita, 
joita kansa nimittää „ukontaltoiksi“. Matkoillani satuin joskus ta
paamaan henkilöitä, joita kehuttiin taitaviksi noidiksi, mutta en 
ollut tilaisuudessa saamaan heiltä mitään likempiä tietoja heidän 
taikatempuistaan. Muuten on täälläkin se luulo yleinen, että Lap
palaiset e n n* n muita ovat noituudessa perehtyneet. Niinpä muun 
muassa kerrotaan heidän Karjalasta väistyessään kironneen kaikki 
kalavedet.

Venäjän Karjalan yhteiskunnalliset olot ovat samat kuin muual
lakin Venäjällä.

Jäännöksenä entisiltä ajoilta on Venäjällä omituinen maa
omaisuuden jako. Maaperä näet ei ole kenenkään yksityisen 
vaam koko kyläkunnan yhteinen omaisuus ja jaetaan henki-panossa, 
joka aina tapahtuu uudestaan 10, 15 tai 20 vuoden kuluttua, tasan 
kylän kaikkien miespuolisten asukasten käytettäväksi. Samaa jär
jestelmää seurataan Venäjän Karjalassa, ja voipi helposti käsit
tää, mitä häiriötä se tuottaa maanviljelyksen edistymiselle. Met
sät ovat, kuten edellä olen maininnut, valtion hallussa, ja asukkaat 
saavat niistä ottaa ainoastaan polttopuunsa. Hirsiä saapi kylä
kunta säädettyä palkkiota vastaan ostaa määrätyn luvun. Metsien 
hoito on uskottu Kemissä asuvalle „ljäsnoi’lle“ ja tämän apulaisille,



25

metsävahdeille („metäherroille“), joiden tulee valvoa, ettei luvatonta 
metsänhakkuuta liarjoteta. Mutta on vaikea ymmärtää, mitä hyö
tyä valtiolla lienee näistä aarniometsistään, joissa satavuotiset hir
ret käyttämättä saavat lahota, kun ei mitään sahalaitosta lähei
syydessä löydy. Paitsi sitä kulovalkea vuosittain levittelee tuho- 
töitään laveille alueille, ja tästäkin läheiset kylät ovat vastuun
alaiset.

Huhu — en tiedä liekö tosi — kertoo kuitenkin muutosta 
tässä kohden puuhattavan. Sanottiin nim. että Etelä-Karjalassa 
paraikaa lohkaistiin metsäpalstoja kyläkunnille, ja että tämä toimi 
myös ulotetaan Kemin piirikuntaan.. Samoin myös pellot ja nii
tyt muka jaettaan pysyväisesti ja asujamet saavat sitten 50:n vuoden 
sisässä ostaa talonsa perinnöksi.

Kunnallislaitos on jokseenkin vapaalla kannalla. Pitäjän 
(„volostin“) etupäässä on „starsina“ ja hänen ällänsä eri kylissä 
„starostat“; pienemmillä kylillä on kuitenkin viimemainittu yhtei
nen. Näiden hallussa on veronkanto — josta kylä kokonaisuu
dessaan on vastuunalainen, koska maa on yhteistä — ja muitten 
kunnallisten asiain hoito. Starsina valitaan 3:ksi vuodeksi ker
ralla, starosta sitä vastoin yhdeksi. Lisäksi valitaan vielä alem
paa tuomarinvirkaa hoitamaan 3—4 vuodeksi jonkunlaiset rauha- 
tuomarit. Kunnan hallintomiesten apuna on valtion palkkaama 
kirjuri („piisakka“). Kunnallishallitusta tarkastamassa ja ylempää 
tuomarinvirkaa hoitamassa on varsinainen valtion virkamies ,,mi- 
rovoi“, joita Kemin piirikunnassa on kolme (TJhtuessa, Jyväälah- 
dclla ja „merenrannikolla“).

Polisivirkaa maaseudulla harjottaa piirikunnan „stanovoi“ ja 
hänen ällänsä meidän nimismiehiä vastaavat „urädnikat“.

Uskonnoltaan ovat Venäjän Karjalaiset kreikkalaiskatolisia, 
vaikka useimmat heistä eivät kuitenkaan kuulu valtiokirkkoon, 
vaan erityiseen laajalle levinneesen uskonlahkoon. Itseänsä he ni
mittävät vanha-uskoisiksi, „starovjeereiksi“, ja muita uskoa tun
nustavia „mierolaisiksi“ tai „papin-uskoisiksi“.

Starovjeerien uskonlahkon synty oli, kuten tunnettu, seuraus 
eräästä patriarkka Nikonin (v. 1666) toimeenpanemasta uskonpuh
distuksesta venäläisessä kirkossa. Niitten joukossa, jotka silloin 
kieltäytyivät taipumasta uskonmuutokseen, olivat muun muassa 
Solovetskoin luostarin munkit. He tekivät vastarintaa luostaria
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piirittämään lähetetylle sotajoukolle, ja kun vihdoin lujasti varus
tettu luostari valloitettiin, pakenivat munkit Venäjän Karjalaan 
ja perustivat uuden luostarin eräälle Tuoppajärven saarelle, josta 
levittivät uskoansa Karjalaisten keskuudessa. Luostari paisui pian 
mahtavaksi, ja sen maine alkoi houkutella pyhissä-kävijöitä kau
kaisilta seuduilta. Munkkien luku nousi kolmeen sataan ja luos
tari sai haltuunsa 30 taloa Tuoppajärven rannoilla.

Vastapäätä luostaria perustettiin manterelle „skita“ eli erak- 
kopaikka nunnia varten. Mutta Venäjän hallitus, joka vähitellen 
alkoi pelätä luostarin paisuvaa valtaa, päätti tämän vuosisadan 
keskipalkoilla hävittää luostarin ja hajoittaa munkit ja nunnat kai
kille ilman suunnille.

Prof. Friis *) kertoo tästä seuraavalla tavalla: „Asukkaat kar
kotettiin ja hajosivat sinne tänne. Useat pakenivat Suomen puo
lelle, joitakuita asuu siellä vieläkin ja ylläpitää yhteyttä uskonhei- 
molaistensa kanssa Karjalassa. Talot revittiin maahan ja 30:stä 
talosta on nykyänsä paljaat rauniot jäljellä, joitten keskellä vielä 
saattaa nähdä muurattujen kellarien ammottavan kuin salahaudat“.

„Viidakko ja rikkaruohot peittävät kohta ennen viljellyt maat, 
niin että saari, paitsi pientä papin viljelemää tilkkua2), jälleen 
muuttuu erämaaksi niinkuin muinoin 011 ollut. Saaren maanlaatu 
on niin hedelmällinen, että siinä voitaisiin viljellä viljaa ja monen- 
laatuisia juurikasveja. Sanotaanpa sitäpaitsi viljan vahingoittu
matta säilyvän Tuoppajärven „Saaressa“, kun halla sen turmelee 
ympäristössä“ .

„Siirtopaikan hävityksen jälkeen lähetettiin sinne oikeauskoi- 
nen pappi, ja Tuoppajärvi on nyt itsenäisenä seurakuntana. Mutta 
saarella olevassa kirkossa, joka on paikoillaan starovjeerien ajoilta, 
käy ainoastaan suurina juhlina joitakuita ihmisiä. Järven ympä
ristön asukkaat ovat ja pysyvät starovjeercina“.

Mitä starovjeerien oppiin tulee, en likemmin tunne, missä 
kohden se eroaa oikeauskoisen kirkon opista. Ja varmaankaan se 
ei heillä itselläkään liene oikein selvillä, sillä vieras kieli, jolla 
heidän hartauskirjansa ovat, ja yleinen lukutaidon puute pitää hei
dät jokseenkin vieraina opillensa. Pääasiana lieneekin ulkonais
ten menojen noudattaminen.

‘) Mainittu teos, ss. 330—322.
2) Saaressa on nim. nykyänsä kirkko ja  pappila.



27

„Karjalan starovjeereille“ — jatkaakseni Friis’in sanoilla — 
„on omituista, että paastoavat vielä pitemmältä kuin oikea-uskoiset, 
vaikka venäläisen vuoden päivistä enempi puoli näillekin on paas
topäiviä“.

„Seitsemänä pääsiäisen („äijänpäivän“) edellisenä viikkona ei 
oikea-uskoinen saa nauttia lihaa, kalaa, maitoa, munia eikä voita. 
5—6 viikkoa ennen „Petrun päivää“ ja 6 viikkoa ennen joulua ei 
lihaa, maitoa, munia eikä voita saa nauttia. 15:na päivänä pide
tään Elokuussa ankaraa paastoa neitsyt Maarian kuoleman muis
toksi. Jokaisen täytyy paastota, s. o. hän ei saa syödä muuta ani
maalista ruokaa, kuin kalaa, kaikkina keskiviikkoina ja perjan
taina vuoden pitkään. Paitsi yleisinä paastopäivinä täytyy vielä 
paastota kokonaisen viikon ennenkuin Herran ehtoollista nauttii, 
jolloin lisäksi täytyy olla makeisia ja kaikkea keitettyä syömättä 
sekä tupakkia polttamatta“.

„Starovjccrit antavat lastensa alkaa paastoa noudattaa heti 
kun ovat äidin maidosta vierotetut. Kun starovjeeri tulee 60 
vuoden vanhaksi, tulee paasto niin ankaraksi, ettei hän koko vuo
den pitkään keskiviikkoisin ja lauvantaisin saa nauttia muuta kuin 
leipää, suolaa ja vettä“.

„Muuten panevat starovjeerit suurta arvoa pitkiin hartauden 
harjotuksiin. Monen tunnin kestäessä voivat he senvuoksi seisoa 
kumartuen ja ristinmerkkiä tehden pyhimyksen kuvan edessä. Kui
tenkaan tämä ei estä heitä silloin tällöin keskeytymästä ja keske
nänsä puhumasta jokapäiväisistä asioista, senjälkeen uudella in
nolla taas jatkaakseen ristinmerkin tekemistä ja kumartumista“.

„Starovjeerit asettavat ristinmerkkiä tehdessään peukalon ni
metöntä ja pikkusormea vastaan, kun sitä vastoin oikea-uskoiset 
käyttävät peukaloa ja molempia etu-sormia“.

„Starovjeerit eivät koskaan käy oikea-uskoisten kirkoissa. 
Heillä on omat vanhimpansa, eli pappinsa, jotka kastavat heidän 
lapsensa, vihkivät, ripittävät ja ylipäätänsä toimittavat papilliset 
toimitukset“.

Kotipaikoillaan ollessaan starovjeerit ankarasti noudattavat 
paastoa ja muitakin oppinsa ulkonaisia määräyksiä. Sellaisia mää
räyksiä on muun muassa se, etteivät saa syödä astioista, joista 
oikeauskoinen on syönyt. Tämä seikka on usein suurena hait
tana matkustaville, sillä sattuupa monesti niin, ettei talossa ole 
muita astioita kuin sellaisia, joista talonväki itse syöpi. Kui
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tenkin on useissakin taloissa erityiset „mieron kupit“ muun us- 
koisia varten. Tupakkia eivät starovjeerit salli huoneissaan pol
tettavan.

Oikea-uskoisilla kreikkalaiskatolisilla on kirkkoja lähes joka 
suuremmassa kylässä, vaikka usein päältäpäin enemmän muistut
tavat latoa kuin kirkkoa. Pappeja on yain joka pitäjässä.



M u in a is m u is t o ja .
i.

Kivikausi.

Aikaisin ihmiskunnan tunnetuista sivistyskausista on kivi
kausi, eli se aika, jolloin metallit vielä olivat tuntemattomat, mutta 
jolloin sen sijaan kivestä muodostettiin kaikenlaatuisia työkaluja 
ja aseita. Näitä muinaisen kansan kivikaluja löydetään siellä 
täällä Venäjän Karjalassakin, ja asukkaat säilyttävät niitä taika
kaluina kaikenlaisia tauteja, etenkin pistoksia vastaan. Hyvin 
vastenmielisesti he senvuoksi luopuvat niistä eivätkä mielellään 
tahdo ilmaista sellaisten omistajia. — Tältä aikakaudelta on alueel
tamme seuraavat:

Löydöt.

Kontokki.

1. Onsitaltta, 117 mm. pitkä, 45 mm. leveä, joka sivulta sileäksi 
hiottu, läpileikkaus melkein suorakaiteen muotoinen. Löy
detty pellolta Rikisensaarella Kostamuksen kylässä.

Wuokkiniemi.

2. Tasataltta, 108 mm. pitkä, keskeltä 40 mm. leveä, varteen 
päin hoikkeneva (Vert, kuva 6). Tällaista tasataltan inuo-
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toa, jossa toinen sivu on melkein tasainen, toinen mykevä, 
niin että läpileikkaus joskus on kolmion muotoinen, on ni
mitetty „karjalaiseksi“. Terä on tavallisesti toiseltakin puolen 
hiottu. Saatu Pirttilahden kylästä, Ontipaisen talosta.

3. Tasataltta, 70 mm. pitkä, terä ohut, 36 mm. leveä. Saatu 
Wuokkiniemen kylän Timosen talosta.

4. Karjalan muotoinen tasataltta, 64 mm. pitkä, 42 mm. leveä. 
Saatu Wuokkiniemen Nekkolan talosta Tollonjoen rannalla.

5. Karjalan muotoinen tasataltta, 110 mm. pitkä. 40 mm. leveä. 
Saatu Wuokkiniemestä, Tollonjoen varrella olevasta Lokinan 
talosta.

6. Oilcokirves, 98 mm. pitkä, 34 mm. leveä, varren päähän hoik- 
keneva. Löydetty pellosta Tollonjoen Siikakosken rannalta 
Wu okkin iemessä.

7. Oikokirveen teräpuoli, 48 mm. pitkä, 45 mm. leveä, 28 mm. 
paksu. Läpileikkaus katkeamiskolulasta melkein suorakai
teen muotoinen. Saatu Tollonjoen rannalta Wuokkiniemessä 
(Okahvein talosta).

8. Pieni tasataltta, 70 mm. pitkä, 24 mm. leveä, varsipuoli hyvin 
suippea. Saatu Tollonjoen rannalta Wuokkiniemessä (Orton 
talosta).

9. Tasataltta, 104 mm. pitkä, 32 mm. leveä, pitkin mittaansa 13 
mm. paksu; läpileikkaus suorakaiteen muotoinen. Saatu Tol
lonjoen reunalta Wuokkiniemessä.

10. Onsitdltta, 180 mm. pitkä, 50 mm. leveä; läpileikkaus mel
kein suorakaiteen muotoinen; Varren' päästä toiselta sivulta 
laskettu. Löydetty Paakonjärven viereiseltä aholta Wuokki
niemen kylässä (kuva 7).

11. Varsireiällä varustettu kuokkakirves, 120 mm. pitkä, reiän 
kohdalta 42 mm. leveä, 36 mm. paksu. Sekä terän että ha
maran puolelta palaisia lohjennut. Saatu Wuokkiniemen Tep
posen talosta (kuva 8). — Toinen samantapainen reikänickka 
kiviase kerrottiin olevan Ipatin talossa, mutta sitä en saanut 
käsiini, kun omistaja ei ollut kotosalla.

12. Pieni kehdonanturan-muotoinen kuokka, 67 mm. pitkä, kes
keltä 38 mm. leveä, läpileikkaus C \. Saatu Pirttilahden 
kylästä, johon se kerrottiin Wuokkiniemestä tuoduksi.

13. Pieni sievätekoinen oikokirves, 100 mm. pitkä, 38 mm. leveä,
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20 mm. paksu, läpileikkaus O ,  terä kulunut vähän viistoon. 
Saatu Wuonisen kylän Korkkosen talosta (vert, kuva 9).- Sa
massa kylässä Hilipän talossa oli pieni liuska oikokirvestä, 
josta ei tahdottu luopua.

Pisto.

14. Oikokirveen katkaistu terä, sivupinnat ihan tasaiset ja vedessä 
kuluneet. Pituus 75 mm., leveys 60 mm., paksuus katkea- 
miskohdasta 35 mm. Löydetty Wuosmanjoen rannalta Pisto- 
kylässä. Löydettäissä siinä oli ollut „niinkuin kirveen varsi“, 
mutta löytäjä (pieni poika) oli sen rikkonut, ja jäljestäpäin 
palaa ei enää oltu löydetty.

15. Karjalan muotoisen tasataltan tai oikokirveen halaistu puo
lisko, kumpikin kylkipinta mykcvä; pituus 125 mm. Saatu 
Malviaisen kylän Huotarin talosta. — Toinenkin kiviase kuu
lui olleen kylässä, mutta omistaja ei ollut saapuvilla.

16. Ohuttex'äinen tasataltta, 84 mm. pitkä, keskeltä 37 mm. le
veä; varsipäästä hoikkeneva, terä vain toiselta puolen hiottu, 
läpileikkaus lähes suorakaiteen muotoinen. Saatu Suvannon 
kylän Iivanan talosta.

17. Karjalan muotoinen tasataltta, 159 mm. pitkä, terän suusta 
43 mm. leveä, varteen päin hoikkeneva; läpileikkaus O ,  
toista sivua myöhemmin käytetty kovasimena. Löydetty Iu- 
kon-ojan varrelta Suvannon kylästä. — Samassa kylässä ker
rottiin ennen olleen pienen tasataltan, joka nyt oli kadonnut.

Uhut.

18. Rikkihakattu kiviase, 117 mm. pitkä, 45 mm. leveä, 36 mm. 
paksu. Sen oli Hilippa Sergejeffin 8-vuotias tytär Tatjana 
löytänyt kesällä v. 1885 metsästä Kormusniemeltä, likeltä Uh- 
tuan kylää. Se oli löytäessä ollut eheä, nähtävästi kuokka, 
mutta renkipojat olivat sen hakanneet rikki, kun „koittivat 
kuinka kova se olisi“.

19. Karjalan muotoinen raakatekoinen tasataltta, 100 mm. pitkä, 
keskeltä 38 mm. leveä, varteen päin kapeneva; Läpileikkaus

Saatu Uhtuan Lamminpohjan kylänosasta Iivasen ta-
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losta. Samassa talossa on löytynyt toinenkin kivikautinen ase.
20. . Kehdonanturan-muotoisen kuokan (?) lohjennut teräpuoli, 126

mm. pitkä, 45 mm. leveä; saatu Kiekin Wassilein talosta 
(Uhtuassa), jossa siitä toinen puoli kuuluu lohjenneen, kun sitä 
pistoksia parannettaessa oli kuumennettu.

21. Tasataltan teräpuoli, 60 mm. pitkä, 48 mm. leveä, 8 mm. 
paksu; saatu Uhtuan Likopään kylänosasta.

22. Karjalan muotoinen sievätekoinen tasataltta, 188 mm. pitkä, 
46 mm. leveä, 40 mm. paksu; varren puolelta vähän hoikke- 
neva. Löydetty Kaklanniemeltä TJhtuan kylässä.

23. Nuolenkärki, 106 mm. pitkä, vartaloltaan liereä, mutta yh
dellä puolen 2 mm. syvyinen juova, läpimitaten 12 mm. Kanta- 
puolessa 22 mm. syvä reikä, josta se arvattavasti on ollut 
nuoleen kimitettynä. Kansa nimittää tätä „pirun-peukaloksi“ 
ja kaappii siitä veitsellä tomua haavojen parantamiseksi. Sen- 
vuoksi en onnistunutkaan saamaan haltuuni muuta kuin toi
sen puolen nuolenkärjestä, teräpuoli jäi Uhtuan „urädnikan“ 
haltuun (kuva 10).

24. Karjalan muotoinen tasataltta, josta terä on särkynyt, 120 
mm. pitkä, 52 mm. leveä. Saatu Enon suusta.

25. Raakatekoinen kehdonanturan-muotoinen kuokka, 185 mm. 
pitkä, 50—55 mm. leveä ja paksu. Saatu Vaaranniemeltä 
fJyväälahden kylästä.

26. Onsitaltta, 140 mm. pitkä, 40 mm. leveä. Päällispuoli tasai
nen, alapuoli vähän mykevä. Saatu Jyväälahden Riion ta
losta.

27. Oikokirves, 90 mm. pitkä, terän suusta 62 mm. leveä, toisesta 
päästään 40 mm. leveä, molemmat lavat tasaiset, läpileikkaus 
suorakaide. Saatu Jyväälahden kylän Waarannicmen puo
lelta.

28. Onsitaltan terä, 43 mm. leveä; kouru melkein kolmion muo
toinen. Sen on löytänyt Kustaa Uljaskaisen poika sydänmaan 
kankaalta likellä Alajärven kylää.

29. Pieni tasataltta, 70 mm. pitkä, terän suusta 30 mm. leveä; 
läpileikkaus suorakaiteen muotoinen. Löydetty Hautalammin- 
joen varrelta kankaalta, likeltä Alajärven kylää.

30. Tasataltta, 78 mm. pitkä, 47 mm. leveä; saatu fiksun  ky
lästä.
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31. Raakatekoinen, pieni tasataltta, teräpuoli vain laskettu, mutta 
varsi ihan muodostamatta. Pituus 105 mm., leveys kes
keltä 30 mm., terän suusta 25 mm., vahvuus 21 mm.; 
vartalo mykevä siltä puolen, jolta terä on laskettu. Saatu 
Luusalmen kylästä (johon se sanottiin Wuokkiniemeltä tuo
duksi).

32. Pieni Karjalan muotoinen tasataltta, 67 mm. pitkä, 26 mm. 
leveä; läpileikkaus melkein kolmion muotoinen, toinen sivu
pinta tasainen. Saatu Luusalmesta.

Tuoppajärvi.

33. Lapionmuotoinen haJckuuase (kuva 11), lapa leveä, varsi hoi- 
kempi, 155 mm. pitkä, teräpuoli 71 mm. leveä. Löydetty 
Koivokanmaan pellon pientareita Vaarakylässä.

34. Veitsi, norjalaista muotoa. Terä muodostaa luotaa vastaan 
kulman. Terän pituus 55 mm., ruodan 61 mm. ja leveys 30 
mm. (kuva 12). Löydetty kangaspellolta Valasjoen kylän tie
noilta.

35. Terävä, ohutteräinen tasataltta, 103 mm. pitkä, terästä 42 
mm. leveä, toinen sivu hiukan mykevä. Löydetty Kattamis
ten kylästä järven rannalta.

Jyskyjärvi.

36. Oikokirves, 132 mm. pitkä, 55 mm. leveä, 25 mm. paksu. 
Saatu Jyshjjärven kylän Ontropan talosta.

37. Karjalan muotoinen tasataltta, kahtia lohjennut. Pituus 142 
mm., leveys 44 mm., vahvuus 28 mm. Saatu Jyskyjärven 
Oksentien talosta.

38. Tylsäksi kulunut tasataltta, 72 mm. pitkä, 40 mm. leveä ja 
21 mm. paksu. Läpileikkaus suorakaiteen muotoinen. Saatu 
Jyskyjärven Merkun talosta.

39. Karjalan muotoinen tasataltta (vert, kuva 13), 92 mm. pitkä, 
33 mm. leveä ja 25 mm. paksu; läpileikkaus melkein kol
mion muotoinen. Saatu Jyskyjärven Jaakkolan talosta.

40. Kehdonanturan-muotoisen kuokan toinen puolisko, 120 mm. 
pitkä, katkeamiskohdasta 58 mm. leveä; kyljet mykevät. 
Saatu Jyskyjärven Hokin talosta.

3
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41. Ohutteräinen tasataltta, 90 mm. pitkä, 30 leveä; läpileikkaus 
O .  Saatu Jyskyjärven Maksiinan talosta.

42. Oikokirves, jonka terästä pala on lohjennut, 118 mm. pitkä, 
keskeltä 42 mm. leveä, terään päin vähän levenevä, 22 mm. 
paksu. Saatu Jyskyjärven Oksentien talosta.

43. Tylsäteräinen kehdonanturan-muotoinen kuokka, 142 mm. 
pitkä, keskeltä 38 mm. lcveii ja paksu. Läpileikkaus neliön 
muotoinen.

44. Raakatekoinen oikokirves, kahtia katkennut, 144 mm. pitkä, 
terän suusta 85 mm. leveä, keskeltä 51 mm. (kuva 14). Löy
detty kalmismaan viereisestä hietakuopasta Suopassalmen ky
lästä.

45. Lohjennut ja katkennut kappale kehdonanturan-muotoista 
kuokkaa (vert. 40), 86 mm. pitkä, 60 mm. leveä. Kertomuk
sen mukaan se on ollut toisesta päästään „terävä kuin taltta“ . 
Löydetty Suopassalmen kylän pellosta kuokkiessa.

46. Tasataltan terä, toiselta puolen enemmän kulunut, 58 mm. 
pitkä, 48 mm. keskeltä leveä. Löydetty Suopassalmesta, joen 
rannalta.

47. Tuurankärki, kolmisärmäinen ; läpileikkaus erisivuisen kolmion 
muotoinen (kuva 15). Löydetty Tsassoin-niemeltä Suopassal- 
messa.

48. Katkennut tai keskitekoinen tasataltta, 121 mm. pitkä, 49 
mm. leveä. Saatu Suopassalmen kylän „stantsiasta“.

49. Onsitalita, 166 mm. pitkä, 44 mm. leveä, 32 mm. paksu. 
Etupinta tasainen, vastainen pinta mykevä, varren pää suip- 
peaksi laskettu (kuva 16). Saatu Suopassalmesta.

50. Kehdonanturan-muotoinen kuokka, toisesta päästä katkennut, 
120 mm. pitkä, keskeltä 28 mm. leveä, 20 mm. paksu (kuva 
17). Saatu Suopassalmen Rivolaisen talosta.

51. Raakatekoinen oikokirves, 138 mm. pitkä, terän suusta 78 
mm. leveä, hamaran päästä 48 mm. Saatu samasta paikasta 
kuin edellinenkin.

52. Raakatekoinen tasataltta, 129 mm. pitkä, 32 mm. leveä ja 
paksu. Saatu Suopassalmen Koloisen talosta.

53. Tasataltta, 99 mm. pitkä, 38 mm. leveä, läpileikkaus suora
kaiteen muotoinen. Saatu samasta talosta kuin cd.

54. Tasataltta, 104 mm. pitkä, terän suusta 44 mm. leveä, var-
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ren pää särkynyt; läpileikkaus suorakaiteen muotoinen. Saatu 
Suopassalmen Ollikaisen talosta.

55. Puolitekoinen pieni onsitaltta, 72 mm. pitkä, keskeltä 22 mm. 
leveä, varsi suippea. Saatu Artemjeffin talosta Suopassal- 
messa.

56. Oikokirves, 110 mm. pitkä, terän suusta 34 mm. leveä, ha
maran puolelta 37 mm. paksu. Saatu Suopassalmcsta.

Paanajärvi.

57. Pieni oikokirves, varren pää ja terä särkynyt, 112 mm. pitkä, 
terän suusta 42 mm. leveä. Saatu Paanajärvcn Lukinan ta
losta.

58. Oikokirves, 97 mm. pitkä, terän leveys 30 mm., hamaran puoli 
26 mm. leveä, 31 mm. paksu. Samasta talosta kuin edelli
nen.

59. Raakatekoinen kehdonanturan-muotoinen kuokka, 164 mm. 
pitkä, keskeltä 53 mm. leveä, 35 mm. paksu; läpileikkaus 
suorakaiteen muotoinen (kuva 18).

60. Keskitekoinen tasataltta (?), toinen sivu ihan tasainen, toinen 
vähän mykevä. Pituus 133 mm., leveys keskeltä 43 mm. 
Saatu Paanajärven Vasken talosta.

Ponkama.

61. Ohutteräinen tasataltta, 130 mm. pitkä, terän suusta 77 mm. 
leveä, kumpikin lapa sileäksi hiottu. Löytty metsästä Us- 
manalan kylän tienoilta.

62. Sievätekoinen oikokirves, 188 mm. pitkä, 65 mm. leveä, 32 
mm. paksu, hamarapuoli vähän hoikempi ; läpileikkaus suora
kaiteen muotoinen (vrt. Aspelin, Muinaisjään. Suomen suv. 
asum. aloilta I, kuv. 20). Löydetty pellolta Usmanalan ky
lästä.

63. Tasataltta, 120 mm. pitkä, terän suusta vähän säikkynyt, 47 
mm. leveä, varren päästä 32 mm.; läpileikkaus suorakaiteen 
muotoinen (vrt. kuva 19). Löydetty pirtin luota Usman kosken 
niskalta.
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Eri asemuotojen lukumäärä ja löytöpaikat nähdään seuraa- 
vasta taulusta:

Yolosti.

Tasatalttoja.

O
nsitalttoja. 

[

O
ikokirveitä.

Kehd. 
ant. m

uot.1 
kuokkia.

V
eitsi.

Nuolen 
kärki.

Tuuran 
kärki. 

J

V
arsireiällä 

varust. aseita.

M
uita kivi-aseita.

Sum
m

a.

Kontokki . . 1 1
Vuokkiniemi 6 1 3 1 — — — 1 — 12
Pisto . . . . 3 — 1 — — — — — — 4
U hut............ 8 2 1 2 ? — i — ■— i 15
Tuoppajärvi. 1 — — — 1 — — — i 3
Jyskyjärvi . . 9 2 5 4 — — 1 — — 21
Paanajärvi . 1 — 2 1 4
Ponkama . . 2 — 1 3

Summa 30 6 13 8 1 i 1 1 2 63

Niinkuin tästä luettelosta huomaa ovat useimmat löydöt Ke
mijoen varrelta. Luonnollistahan onkin, että sellaiseen aikaan, 
jolloin ei mitään teitä vielä löydy, ja jolloin kalastus on tärkeimpiä 
elinkeinoja, suurten vesien rannat ensin tulevat asutuiksi. Niinhän 
vielä nytkin kaikki Venäjän Karjalan kylät ovat vesien varsilla, ja 
tietysti Kemijoki etenkin muinoisina aikoina, on ollut maakunnan 
tärkeimpänä kulkuväylänä.

Runsaimmin tavatut ovat tasataltat. Niissä voipi erottaa 
kaksi muotoryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä on läpileikkaus mel
kein suorakaiteen muotoinen, toisessa se lähenee kolmion muotoa 
tahi on O -  Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia olen nimittänyt „Kar
jalan muotoisiksi“, koska samantapaisia jokseenkin runsaasti on ta
vattu Aunuksen läänissä ja Suomen Etelä-Karjalassa.

Oikokirveitä löytyy myöskin verrattain runsaasti. Kooltaan 
ovat enimmät pienenlaisia; toisissa on lapa kummaltakin puolen 
tasainen ja yhtä kalteva, toisissa taas ovat lappeet mykevät. Usein 
terä on kulunut vähän viistoon.

Omituisia Karjalalle ja Aunukselle ovat kehdonanturan-muo- 
toiset kuokat, vaikka tosin joitakuita on tavattu lännempänäkin. 
Tapaamistani kuokista ovat useimmat katkaistut.



Onsitaltoissa on toisissa läpileikkaus suorakulmainen, toiset 
ovat vartaloltaan liereät ja vielä toisissa on toinen sivu (jolta terä 
laskee) tasainen ja vastainen sivu mykevä.

Harvinaisempia löytöjä ovat Norjan-muotoincn veitsi ja tuu
ran terä, jotka näyttävät yhteyttä Pohjois-Suomen kivikauden 
kanssa.

Tutkimusalani löydöt liittyvät siis muotonsa puolesta pää
asiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa tavattuihin. Kivikauden kannat
tajiksi siellä on arveltu Lappalaisia, ja tästä päättäen olisi mai
nittu kansa ollut Venäjän Karjalankin kivikauden asukkaina.
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Muistoja Lappalaisista.

Pronssi- ja  rautakausilta alueeltani ei ole saatu mitään 
varmoja löytöjä. Epäilemätöntä kuitenkin lienee, että myöhemmän 
rautakauden kultuuri on ulottunut näillekin seuduin, koska tiedäm
me, että ainakin meren-rannikko jo 9:llä vuosisadalla oli Karja
laisten hallussa. Ja toivottava on, että leviävä viljelys on vastai
selle tutkimukselle tuottava aineksia tämänkin aikakauden kultuu- 
rimuotojen selittämiseen.

Kuten edellä olen lausunut, on luultava, että Lappalaiset 
ovat olleet Venäjän Karjalan kivikauden kannattajina. Meidän ai
koihin säilynyt tarinakin muistaa tämän kansan olleen maakunnan 
ensimmäisinä asukkaina. Kuitenkin saattaa tuskin otaksua, että 
Lappalaiset jo kivikauden muassa ovat koko Karjalasta hävin
neet. Tosin oli jo 9 vuosisadalla, kuten yllä mainitsin, Vienanme
ren rannoilla karjalainen asutus, mutta että sisämaissa vielä kauvan 
aikaa kierteli Lappalaisia, todistavat monet seikat. Tiedetään niin. 
muun muassa, että Lappalaisia vielä 14 vuosisadalla asui Aunuksen 
läänissä. Kun nim. munkki Lasar Äänisjärven pohjoisrannalle pe
rusti Muromin Uspenskin luostarin, mainitaan seudun asukkaina 
Tudeja ja Lappalaisia. Tähän saattaa lisätä, että ,,lapin“-nimeä 
myöhempiin aikoihin saakka on käytetty Aunuksen pohjoisesta, Po- 
ventsan piirikunnasta. Vienanmeren etelärannalla, Sumajoen suulla, 
kerrotaan myöskin Lappalaisia asuneen vielä 16vuosisadalla ').

II.

*) Sjögren, Gesammelte Schriften I, s. 343 ja seur.
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Jo tästä voisimme päättää, että Lappalaisia niihin aikoihin 
asui pohjoisessakin Karjalassa. Mutta meillä on siihen otaksumi- 
seen vielä toinenkin tuki. Eräässä Solovetskoin monasterissa säi
lyneessä kirjeessä, joka on arveltu tsaari Aleksei Mihailovitsin ai
kuiseksi (siis 17:n vuosisadan loppupuolelta), sanotaan nim. Lappa
laisia vielä silloin asuneen Maanselän rinteillä, Pohjanmaan jokien 
lähteillä — ja arvattavasti myöskin Venäjän puolella1). Että 
Lappalaisia verrattain myöhään on asunut läntisessä Karjalassa, siihen 
viittaa sekin seikka, että siellä Lappalaisten muinaisjäännöksiä run
saimmin tavataan, ja että kansassa siellä on säilynyt tuoreimmat 
muistot Lappalaisista.

Yleisimmät Venäjän Karjalassa tapaamani kiinteät muinais
jäännökset ovat n. k. „lapinldukaat“ ja „lapinhaudat“. Edellisiä 
tapaa vielä siellä täällä järvien rantamilla; ne ovat enimmäkseen 
maan ja sammalten peitossa ja niitten päällä kasvaa usein vahvoja 
puita. Kooltaan ne vaihtelevat: korkeus 011 1—1 Va kyyn., pohja- 
pinnan läpimittaus 3—5 kyyn. Välistä on vielä selvät jäljet nelis
kulmaisesta puusalvoksesta, jonka nurkassa kiuas on, mutta useam
min tämä puukehä jo on kokonaan hävinnyt. Toisinaan taasen on 
kiukaan likellä pienempiä maakuoppia, jotka luultavasti ovat olleet 
elatusvarain säilytyspaikkoina. Kiukaita hajoittaessa huomaa että 
ne ovat kokoonpannut mukulakivistä, jotka tulessa ovat pala
neet.

Vaikea kuitenkin 011 ratkaista, ovatko nämät kiukaat todel
lakin Lappalaisten aikuisia vai eikö. Düben’in mukaan nim. Lap
palaisten tulensijat aina ovat kodan keskellä ja ovat muodostetut 
kehään ladotuista mukulakivistä tai arinaksi sovitelluista laakaki- 
vistä 2). Ja Düben’iä seuraten Appelgren3) Kemin kihlakunnassa 
tapaamistaan tulisijoista lukee Lappalaisten aikuisiksi ainoastaan 
sellaiset, joilla on mainitut tunnusmerkit. Suurempia 1—1 V2 kyyn. 
korkuisia kiukaita sitä vastoin, joiden vieressä maakuoppia löytyy, 
ja joissa joskus seinien alimmainen hirsikerros 011 näkyvissä, hän 
nimittää „Kemiläisten huoneensijoiksi“, mainiten niissä kiukaan aina

‘) Dosifei, Описаше Соловецкаго монастыра, I; s. 38.
2) Düben, Lappland o. Lapparne. — Samaa on minulle kerrottu 

suullisesti Tunturi-Lappalaisten kodista Suomen Lapissa.
3) Muinaismuist. ja Tarin. Kemin kihlak. it. os. siv. 44—45.
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olevan nurkassa1). Castrén, joka matkoillaan Venäjän Karjalassa 
oli tavannut n. s. „lapinraunioita“ epäilee myös niiden lapin-aikui- 
suu tta2). Joka tapauksessa voimme pitää jokseenkin vannana, 
etteivät kaikki lapinkiukaitten nimellä mainitut tulisijat ole Lappa
laisten rakentamia, sillä joskus kuulee sitä nimeä käytettävän sel
laisistakin tulisijoista, joitten ympäristöllä on vanhoja kiviaitoja ja 
jälkiä pellonviljelyksestä.

Mutta toiselta puolen kansa aina mainitsee näitä raunioita 
Lappalaisten aikuisiksi ja „lapin“-nimi on useasti yhdistetty paik
koihin, missä näitä kiukaita tavataan. Yhden lapinkiukaan vie
restä — josta alempana likemmin — kerrottiin lisäksi, kun toista 
miespolvea sitten kaskea raivattiin, löydetyn peuran luita, jonka sei
kan voisi katsoa todistavan Lappalaisten siinä pitäneen asuntoa. Ja 
Pohjois-Hämeessä sekä Pohjanmaalla samanlaisia tulisijoja myös 
nimitetään „lapinraunioiksi“ 3). Kun sitä paitsi, kuten edellä olen 
näyttänyt, on luultava, että Lappalaisia vielä muutamia vuosisatoja 
sitten, on asunut Venäjän Karjalassa, ei olisi mahdotonta otaksua 
näitä kiukaita Lappalaisten tekemiksi. Seuraavassa olen sen vuoksi 
toistaiseksi lapinkiukaitten nimellä luetellut kaikki tällaiset vanhat 
tulisijat, paitsi niitä, joista varmuudella voi päättää, että ne ovat 
myöhemmiltä ajoilta peräisin.

Mainitsin jo, että alueellani, lapinkiukaitten ohella myöskin 
tavataan runsaasti n. s. „lapinhautoja“. Lapinhautoja on kahta 
eri lajia: pienempiä, pcuranhautoja, ja suurempia, jotka nähtävästi 
ovat asumuksina olleet.

Edelliset ovat 1—2 kyyn. syvyisiä, suustaan pyöreitä tai soi
keita, 2—5 kyyn. läpimitaten ja pohjaan suippenevia. Niitä tava
taan riveissä mäkien harjanteilla, saarilla ja niemillä, usein polku
jen varsilla ja ylipäätänsä ahtailla paikoilla, joita joko korkeat 
harjut, suot tai vedet rajoittavat. Kansa kertoo Lappalaisten mui
noin käyttäneen näitä hautoja peuranpyyntiä varten. Niissä oli 
silloin ollut puut laidoilla pystyssä ja päältä olivat olleet havuilla 
tai sammalilla peitetyt. Samanlaisista peuranhaudoista Kemin kih
lakunnassa ja peurojen pyyntitavasta kertoo Appelgren seuraavan4):

1) Main. teos siv. 72.
s) Castrén, Nord. res. o. forsk. I siv. 85.
3) Nyman, Muinaismuist Laukaan kililak. s. 19!» j. e. sekä A. H. 

Snellman, Oulun kihlakuta, muinaistiet, ja historian, lehtiä, ss. 43—69.
*) Main. teos siv. 49.



41

„Haudat pantiin törmän rintaan tai pitkin laakson pohjaa. No teh
tiin noin syltä syviksi; pohjaan pantiin seisomaan terävät tervak
sista tehdyt miekat, kärjet ylös, ja vihdoin peitettiin hauta risuilla, 
tuohilla tai turpeilla, jotta se tulisi muun maan näköiseksi. Vaa
ran päälle ja ulos metsään tehtiin kaksi aitaa, joiden väli lähellä 
aitoja oli vähempi, vaan ulompana useampia virstoja ; tätä aitausta 
nimitettiin hankaaksi. Itse aita tehtiin siten, että pitkä oksaton 
kuusi asetettiin kahdelle kannolle, tyvipuoli toisen kannon päähän 
ja taas toisen aitapuun tyvi samalle kannolle,, jolla ensimmäisen 
latva oli ja latva kolmannen kannon päähän ja niin aina eteenpäin. 
Kun nyt pyytömies metsistä ajeli peuroja hankahan perään ja alas 
pyyntöpaikalle, puhkesivat hautojen katot ja peurat saivat terävistä 
päistä surmansa“.

Toiseen ryhmään kuuluvat lapinhaudat ovat kooltaan suurem
mat: 1 Va—3 kyyn. syvät, nelisnurkkaiset, 4—10 kyyn. joka si
vulta ja joskus hirsikeliällä varustetut. Kerrottiin vielä yhdessä 
sellaisessa haudassa löydetyn jälkiä tulisijasta, mutta itse kuiten
kaan en sellaista tavannut. Hautojen pohjaa kaivaessani en myös
kään löytänyt mitään, joka selvemmin olisi näyttänyt, mihin tar
koitukseen niitä aikoinaan on käytetty. Mutta kansa mainitsee 
niitä aina Lappalaisten asumussijoiksi. Ja Castren kertoo V, että 
samanlaatuisia kodansijoja tavataan metsättömillä paikoin Lapissa. 
Siellä on nimittäin kotana maakuoppia, jotka peitetään kartionmuo- 
toisella, puista, kivistä ja turpeista kyhätyllä katolla. Tällaisella 
katolla sanoo hän kansantarun mukaan myös Pohjois-Suomessa ja 
Venäjän Karjalassa löytyväin lapinhautojen alkuaan olleen varus
tettuina. Itsekin kuulin mainittavan (Jyväälahdessa), että Lappa
laiset muinoin näihin hautoihin „pystyttivät telttansa“. Tuli poltet
tiin teltan keskellä, jossa oli laakea kivi. — Vertaa lisäksi Friis’in 
kertomusta Lappalaisten maamajoista Norjan Lapissa 2).

Paitsi näitä „lapinkiukaita“ ja „lapinhautoja“, joita yleisim
min tavataan, olen lisäksi tavannut toisia Lappalaisten muinais
jäännöksiä, joista likemmin eri volostien muinaisjäännöksiä luetel- 
lessani.

Lappalaisten kalmistoja tai palveluspaikkoja ei enää muis-

*) Main. teos I, 85.
г) J. A. Friis, En sommar i Finnmarken, Ryska Lappland och Nord- 

karelen, öfvers.; ss. 112— 113.
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teta. Kuitenkin luulen tavanneeni erään Lappalaisten „seidan“ 
Akonniemellä, Pistosta Ohtaan vievän veneväylän varrella.

Järven rannalle on niin. pystytetty suuri, enemmän kuin 
sylen korkuinen ja lähes kahden kyynärän levyinen ja paksuinen 
sileä paasi, jonka päällä on pienempi kivi „niinkuin lakki päässä“. 
Tarina kertoo, että Lappi tähän 011 kironnut „vatsan kerallisen 
naisen“, ja lisää vielä, että Jos kuka kiven paadelta nostaa, ei saa 
rauhaa, ennenkuin on sen paikoilleen pannut“. — Tämä paasi saat
taisi varsin hyvin olla Lappalaisten muinaisia „seidoja“, joita he 
palvelivat epäjumalinaan ja joille uhriksi kantoivat osan saaliis
tansa. Sillä Högström kertoo seidojen olleen kivipatsaita, sellaisia, 
joiksi luonto ne on muodostanut, jos kohta niillä oli omituinen 
ulkomuoto. Lisää vahviketta arvelulleni antaa se seikka, että ta
paamani paasi on „lakkipää“. Lakkipäitä puuseitoja mainitsevat 
sekä Diiben1) että Appelgren2) löytyneen: Ison Torniojärven ran
nalla, Sodankylässä, Kajaanin tienoilla ja  Kemin kihlakunnassa. 
Toisenlaisia kiviseidoja, jotka ovat pienistä kivistä rakennetut, ker
too Castrén 3) tavanneensa Inarin Lapissa.

Seuraavassa luettelen eri volostien lapin-aikuiset muinaismuis
tot erikseen.

Kontokki.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä.

„ Lapinlciukaiia“. Kcnttäjärven kylässä on lapinkiukaita Sul- 
kamanniemellä, Laurinniemellä, Matalanniemellä (4 virstaa etelään 
kylästä, Kostamuksesta tulevan jokiväylän itäisellä rannalla), ja 
Suopalahden rannalla (joensuussa, 5 v. kylästä). Vielä sanottiin 
järven rannoilla muuallakin olevan lapinraunioita.

Tässä kuvattu lapinkiuas (kuva 20) on Sulkamanniemellä Kent- 
täjärven rannalla, 3 v. etelään samannimisestä kylästä. Se on 
kokoonpantu mukulakivistä, jotka näkyvät olleen tulessa, kooltaan

') Lappland o. Lapparne, siv. 235 (Tornaeus’en, Regnard’in ja  Ca- 
strén’in mukaan).

2) Main. teos siv. 50.
8) Main. teos I, 113.
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se on 1 1/4 kyyn. korkea, 5 kyyn. läpimitaten ja sen päällä kasvaa 
sammalta ja ruohoja. Eräs 70 vuotias ukko kylästä kertoi tässä 
hänen poikana ollessaan, kun huhtaa oli kaadettu, kasvaneen vah
van hongiston. Silloin kertoi hän myöskin kiukaan olleita mät
täästä löydetyn lahonneita peuranluita, mutta mitään aseita ei ollut 
löydetty. Hänen isänsä oli kertonut Lapin tässä ennen asuneen.

Muita lapinkiukaita tässä pitäjässä on tavattu:
Kostamuksen kylästä etelään olevan Jaakonhuuhdan alikol- 

kassa, Heinissuolla.
Kontokin järven länsimmäisessä lahden pohjukassa, noin 50 

kyyn. rannasta.
Munankilahden kylän tienoilla, Kirkisenlahden rannalla, noin 

100 kyyn. järvestä, kiukaan korkeus on 1 x/a kyyn., polijapinnan 
läpimittaus 5 k., päällä kasvaa pienempiä mäntyjä ja sammalta.

„Lapinhautoja“. Vielä runsaammin kuin lapinkiukaita löy
tyy Kontokissa lapinhautoja. Likellä Kenttäjärven kylää, ennen- 
mainitulla Laurinniemellä, kävin yhtä sellaista lapinhautaa katso
massa. Se on noin 2 1/2 kyyn. syvyinen, neliskulmainen, poh
jaan suippeneva kuoppa; suusta on se 7 kyyn. □ ,  pohjasta 4 
kyyn. Q .  Haudan reunalla on kyynärän levyinen ja korttelin 
korkuinen multavalli. Haudan likellä on kuusi pienempää maa
kuoppaa, jotka arvattavasti ovat olleet joinakin ruo’an säilytys
paikkoina. Toiset niistä ovat suustaan pyöreitä, 2 kyyn. läpimi
taten, 1 kyyn. syvyiset, yksi on pitkulainen, 3 kyyn. pitkä ja 1 Va 
k. leveä.

Samalla niemellä kerrottiin vielä olevan toisen suuremman 
haudan.

Perälamminsalmella, 3 virstaa länteenpäin Kenttäjärven ky
lästä, on luontainen notko, jonka pohjalla on neliskulmainen ko- 
dansija. Sivut ovat 7 */a k. pitkät ja ainakin yhdellä sivulla'tun
tuu jälkiä puuseinästä. Kaksi suurta mäntyä kasvaa kodansijan 
päissä ja vähän matkan päässä on pienempi maakuoppa.

Vielä kerrottiin lapinhautoja tässä kylässä olevan Naaran- 
niemellä, Susiniemellä y. m. Eräs saari järvessä sitä paitsi on ni
meltä Lapinsaari.

Pienempiä lapinhautoja, ehkä peuremkuoppia, on Koiranpoh- 
jan rannalla kolme, joista yksi on pitkulainen, noin 3 */a kyyn. 
pitkä, 1 Va k. leveä ja syvä, toiset pienempiä, 1 1/2 k. läpimitaten.
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Nämät ovat kaikki jalkatien varrella. Eteläpuolella Perälammin- 
salmea on myös kolme samanlaista maakuoppaa.

Sillä kapealla niemellä, jolla Akonlahden kylä sijaitsee, tapa- 
sin viisi peuranhautaa pitkin nientä kulkevan polun varrella. 
Näistä oli kolme hyvin matalaa, melkein maatunutta, toiset kaksi 
1 ja 2 kyyn. syvät, suustaan pyöreät ja 3 k. läpimitaten, pohjas
taan suippenevat.

Munankilahden kylässä, yllämainitulla Kirkisenlahden ran
nalla, kerrottiin myös olevan suuren 2 k. syvän lapinhaudan, suus
taan 5 - 6  k. □ .

Luomajärven kylässä on törmän rinteelle kaivettu hauta, jota 
sanottiin lapinaikuiseksi kodansijaksi. Se oli, kuten muutkin edel- 
läkerrotut, nelisnurkkainen; suustaan 10 k. Q , pohja 5 k. [ ] ,  
syvyys 1 3Д k.

Tarinoita.

Yleensä kerrotaan Lappalaisten väistyessään nykyisen asu
tuksen tieltä kironneen kalavedet ja upottaneen puita apajiin ja 
salmiin. Niinpä mainitaan Lapin Munankilaliteen, Koisaaren luh
dan rantaan, lyöneen patsaan järven pohjaan. Se kuuluu vieläkin 
näkyvän kyynärän syvyydellä veden pinnan alla. — Samoin on 
Kontokin järven eteläpäähän upotettu oksikas kuusi apajan pilaa
miseksi. — Akonlahdessa oli eräs lappalainen lapsi läkähtynyt siitä, 
että säynävän ruoto oli kurkkuun tarttunut. Silloin oli lapsen 
äiti kironnut Akonlahden vedet ja siitä saakka niistä ei ole säynä
vää saatu, vaikka lähijärvissä niitä on runsaasti.

W uokkiniem i.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä.

„Lapinkiukaita,“. Pirttilahden ja Wuokkiniemen kyläin välillä, 
noin 1/2 virst. edellisestä, on pitkälle järveen pistävä niemi, ni
meltä Raudankorko. Maaperä siinä on kivetöntä hiekkanummea, 
joka nykyänsä kasvaa harvaa mäntymetsää. Tällä niemellä kerro
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taan Lappalaisten muinoin pitäneen asuntoa. — Kun luoteiselta puo
lelta nousee niemelle, näkyy likellä rantaa useampia mataloita, noin 
korttelin korkuisia raunioita, jotka ovat muodostetut maan pin
nalle läjätyistä kivistä. Pienimmät näistä raunioista ovat 1 kyyn. 
läpimitaten, toiset ovat 3—5 k. pituisia ja 1 k. levyisiä (kuva 21 
ja 22).

Voimme jakaa rauniot kahteen eri ryhmään. Toiseen ryh
mään kuuluu 5 rauniota (n:rot 4—8 kuv. 21:ssä), jotka piirittävät 
5- tai 6-lculmion muotoisen alan. Maapinta kasvaa ylt’yleensä 
kanervaa ja sammalta, ainoastaan noin 2 kyynärän levyinen juova, 
ikäänkuin polku, joka muodostaa 6-kulmion sivut, on paljas. Sa
manlainen paljas paikka, noin 5 k. läpimitaten, on 6-kulmion kes
kellä. Koko 6-kulmion läpimitta on noin 20 kyyn.

Jos rauniot ovat lappalaiskotain tulisijoina pidettävät, on vai
keata käsittää tuon kanervista ja sammalista paljaan kuusikulmion 
piirin muodostavan juovan syntyä. Jos taas voisimme otaksua, 
että koko tämä suuri kuusikulma on yhden ainoan kodan sija, niin 
olisi meillä selitys kuusikulmion piiristä. Voisimme nim. ajatella, 
että ainakin kodan alapuoli on ollut hirsistä salvattu ja lahonnut 
paikallaan sekä siten estänyt sammalen kasvamista. Keskellä oleva 
paljas paikka olisi silloin ollut tulisijana. Mutta mitä tarkoitusta 
kiviraunioilla siinä tapauksessa olisi ollut?

Erillään tästä raunioryhmästä on kolme edellä kerrottujen 
näköistä rauniota, ilman mitään varsinaista järjestystä (n:rot 1—3 
kuv. 21 ja 22:ssa). Yhden raunion vieressä on noin 2 kyyn. pitui
nen, 1 kyyn. levyinen ja kortt. korkuinen multaläjä (n:ro 3 « kuv. 
21 ja 22:ssa).

Tässä kertomani rauniot ovat muuten niitten lapintulisijain 
kaltaisia, jotka Appelgren on tavannut Aittalammin rannalla Ko- 
vaniemellä1). Samanlaisia matalia kiviraunioita kerrottiin myös 
löytyvän Pirttilahdcsta itäänpäin olevalla Kursunsaarella.

Suurempia „lapinkiukaita“, samaa tyyppiä kuin Kontokissa 
tavatut tulisijat, löytyy Wuokkiniemen volostissa seuraavilla pai
koin. Latvajärven kylän tienoilla: Paatolaisen vaaralla, saman
nimisen järven rannalla (tähän liittyy alempana kerrottu tarina), 
Lammaslelidolla (Maanselällä), Saarelaisen järven rannalla, Kalatto-

*) Muinaisj. ja  Tar. Kemin kihlak. it. os. siv. 47.
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man lammin päällä, Vasunvaaralla sekä likellä kylää (Latvajärven 
pohjois-rannassa), Ahonniemellä. Viimeksi mainitussa paikassa oleva 
on tavallista suurempi, 2 kyyn. korkea, 6 k. läpimitaten. Vieressä 
tuntuu vähän jälkiä huoneensijasta. Kiuas on pohjois-nurkassa, 
huoneensijan laajuus on noin 8 kyyn. Ц .  Vähän matkan päässä 
kiukaasta on 2 pienempää maakuoppaa. — Muut ylläluetellut kiu
kaat kerrottiin olevan noin 1 k. korkuiset ja niitten vieressä taval
lisesti maakuoppia.

Kivijärven kylän alueella mainittiin „lapin aikuisia kiukaita“ 
olevan: Pekanniemellä, Viitavaaralla, Kellonaholla ja Kukkaro- 
vaaralla.

Kolhanjoen varrella kerrottiin löytyvän lapin huoneensijan, 
kooltaan 3 syltä Q .  Huoneen pohjahirret ovat vielä säilyneet ja 
mukulakivistä kokoonpantu kiuas on nurkassa. Huoneensijan vie
ressä on 5 pitkulaista maakuoppaa, noin sylen pituista ja puolen 
sylen levyistä. Yhdessä näistä kuopista oli kertoja löytänyt kort
telin syvyydellä maanpinnan alla ihmisen leukaluun, jossa ham
paat vielä irvistivät. Kertoja oli siitä niin pelästynyt, että oli 
juossut paikalta pois ja jättänyt asian tarkemmin tutkimatta.

„Lapinhautoja1''. Myös lapinhautoja sekä suurempia että pie
nempiä on tässä volostissa runsaasti tavattu. Sellaisia mainitaan 
muun muassa Kivijärven alueella Sohromanjärven rannalla. Samoin 
Aajuolahden kylässä niemellä. Viimeksi mainitut kerrottiin olevan 
suuria, neliskulmaisia, kiviä reunoilla.

Wuokkiniemen kirkonkylässä, rannalla, peltojen välissä, missä 
viime aikoihin saakka on metsää kasvanut, on siellä täällä pieniä 
matalia maakuoppia, jotka arvattavasti ovat peuranhauloina olleet. 
Kooltaan ja muodoltaan ne vaihtelevat, toiset ovat pyöreitä (2—4 
kyyn. läpim.), toiset soikeita (4 kyyn. pitkiä, 2 k. lev.), kaikki noin 
V2—1 kyyn. syvyisiä.

Noin 1 7г virstaa kylästä olevalla Lietesaarella on myös suuri 
joukko Lappalaisten aikuisia peuranhautoja, useimmat soikeita 4— 
5 kyyn. pitkiä, 2—4 kyyn. leveitä ja V2—1 ‘Д kyyn. syviä. Nä
nnit ovat kaikki saaren eteläistä rantaa seuraavalla harjulla, kum
mallakin puolen harjua pitkin käyvää jalkatietä. Harjun alla, ta
saisella maalla on lisäksi vielä suurempikin ylösalas käännetyn 
kartion muotoinen hauta. Läpimittaus on suun kohdalla 7 kyyn., 
syvyys 2 V2 kyyn.

Paitsi peuranhautoja tapasin mainitun harjun rinteellä yhden
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neliskulmaisen maakuopan, joka muodoltaan on samanlainen kuin 
ennen kertomani asumuksina käytetyt lapinhaudat. Kooltaan se oli 
7—8 kyyn. Q] ja 2 l/2 k. syvä. Seinämiltä oli hiekka vierinyt alas, 
niin ettei pohja enää ollut tasainen (kuva 23).

Kylän läpi idästä länteen käyvän harjun pohjoisrinteellä, likellä 
Remsun taloa, on toinenkin neliskulmainen kodansija. Kodan poh
joispuolisen seinän on muodostanut rinteen jyrkkä seinämä ja ete
läpuolella on V2 kyyn. korkuinen ja 8 kyyn. levyinen multavalli. 
Pohja on tasainen, siellä täällä tavataan pientä kiveä; pohjapinta 
on 8 kyyn. □ .

Tarina.

Edellä mainitsemaamme Paatolaisenvaaraan liittyy seuraava 
tarina: Paatolainen ja Parviainen olivat Lappalaisia ja Parviai
nen oli Paatolaisen pojalla ristitaattona. Sillä oli Paatolaisella kau
nis vaimo ja Parviainen sitä hyväili ja piti. Kerran Paatolainen 
meni poikineen Njaukuun kalanpyyntiin. Sai kalaa ja keittämään 
rupesi saaressa. Saapui siitä Parviainenkin, kalakeitto joutui ja ru
vettiin syömään. Puukolla pistettään kalaa suuhun. Parv. silloin 
mietti, jotta, puukolla kun toinen kaalaa suuhun pistää, kulakolla 
löisi puukon päähän. Mutta ajattelee kuitenkin itsekseen, jotta 
pitää hän muutenkin huonommalle puolensa. Samalla tarttuu hän 
käsin Paatolaiseen ja kaataa hänet pitkäkseen. Tämä, joka siten 
jää toisen alle, käskee hädissään poikaansa lyömään Parviaista kir
veellä päähän. Parv. taas rukoilee: „elä lyö ristipoika, minä sinut 
elätän ja hoidan hyvästi“ . Mutta poika ei tästä huoli vaan lyöpi 
ristitaattoaan kantasuoneen. Siitä Parv. pyörtyy ja Paat. vie hänet 
salmeen ja kiven panee kaulaan. Mutta Parv:n koira tuli kotiin 
ja rupesi ulvomaan isäntänsä kuolemaa. Koiralle pantiin tilli 
(kello) kaulaan ja se siitä meni salmeen ja ulvoi ulvomistaan. 
Sen kautta Parv. löydettiin salmesta hänellä, oli virsut jalassa nä
kymässä vaan pää oli pohjassa. Hän nostettiin salmesta ja pantiin 
siihen saareen sekä haudattiin. Saari ja salmi ovat siitä saakka 
olleet Parviaisen saari ja Parviaisen salmi. Tästä tehtiin vielä 
laulu :

„Mies piti paha paremman,
Varis voitti vaakalinnun,

!



Mies paha paremman miehen, 
Paatolainen Parviaisen“.

(Tapaus Njaukun järvellä, 5 v. länteen kylästä.)
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Pisto.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä.

„ Lapinkiuka itaM alvia isen  kylän pelloilla on 2 lapinkiuasta, 
7a kyyn. korkeita; pohjapinnau läpileikkaus on 3—4 kyyn. Toisen 
kiukaan edustalla on kahdella sivulla jälkiä nelisnurkkaisen kodan 
sijasta, ja näyttää siltä kuin kiuas olisi ollut kodan nurkassa. 
Tässä kerrottiin kasvaneen vahvaa metsää, kun tähän 30 v. sitten 
peltoa raadettiin.

„Lapinhautoja“. Saman kylän tienoilla löytyy myös joita
kuita peuranhautoja. Sellaisia on muun muassa Korkianmaan kan
kaalla kaksi likitysten, toinen nelisnurkkainen, muinoin seinillä va
rustettu, 2 V2 kyyn. O  ja 1 1/2 k. syvä, toinen pienempi, suustaan 
pyöreä. Toisia on kertomuksen mukaan Leppäsensalmen saaressa 
ja Kaarnislammin rannalla, y. m.

Suvannossa kerrottiin monessa paikoin pitkin harjuja löyty
vän hautoja, joissa Lappi on peuroja pyytänyt. Niissä on ollut 
puut pystyssä laidoilla ja niitä on havuilla ja sammalilla peitetty.

Tällä seudulla on sitä paitsi joitakuita paikannimiä, joihin 
muisto Lappalaisista on yhdistetty. Niinpä Korpijärven kylässä 
on Lapinniemi, jolla käydessäni tapasin useampia pieniä maakuop
pia, pienemmät kuin tavalliset peuranhaudat. — Tulikulan kylän 
edustalla olevassa Tuhkalanjärvessä on Lapinsaari ja Läävännie- 
rni, joita muistellaan Lappalaisten muinaisina olopaikkoina. Jäl
kimmäisessä sanottiin vielä lappalaisen kiukaan olevan pystyssä ja 
sen edustalla olevan sileän paikan, jossa kota on seisonut. Kertoja 
arveli kiukaan olleen kodan nurkassa.

Tarinoita.

Lapinsaaressa ja Läävänniemellä asuneet Lappalaiset olivat 
hyvin riitaiset. Heillä oli yhteinen apaja saarella, mutta he riitautui-
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vat, jolloin Läävänniemen asukas rikkoi apajan. Toinen silloin kosti 
sillä, että karhulle syötti lehmät Läävänniemestä. Apajan entisel
leen saattamiseksi haettiin sitten tietäjä Pääjärvestä. — Lapinsaa- 
ren asukkaasta mainitaan vielä, ettei hän sallinut kenenkään sou
taa saarensa ympäri, luultavasti siitä syystä että hän pelkäsi sen 
kautta joutuvansa noituuden pauloihin.

Lappalaisen „lovenmenennästä“ kerrottiin Korpijärven kylässä:
Lappalainen meni kerran taikoja etsimään loveen ( —tuleen). 

Mutta kun oli yksin, niin ei enää päässytkään poijes, vaan jäi sille 
sijalle kolmeksi vuodeksi nukkumaan. Ja sattui kolmen vuoden 
perästä toinen Lappalainen ajamaan siitä kohti porolla. No, se 
näki sitten, että tämä nyt oli loveen mennyt eikä päässyt poijes. 
Se siitä rupeaa loihtumaan. Toinen hyppäsi silloin pystyyn ja sa
noi vielä:

„Ei ole miestä mennehessä,
Eikä urosta uponneliessa“.

Pistokylän Osranniemessä ja Heposaaressa asui kummassakin 
Lappalainen. Heillä oli yhteinen nuotta ja kerran kun nuotalla 
ollessaan riitaantuivat, löivät he kirveellä veneen laitaa vastaan 
nuotan poikki. Mutta kun he sitten soutavat Heposaaren ympäri 
ja tulevat vastakkain, alkavat taas yhdessä nuottaa vetää.

Uhut.

„Lapinkiukaita11. Jyväälahdessa kerrottiin sydänmaissa löy
tyvän paljon lapinkiukaita. Stahveilan kylässä, Puurni-järven ran
nalla Pirttiniemen kainalossa, on samoin kaksi lapinrauniota. Toi
sen läpimittaus on 2 */2 kyyn. ja korkeus 1 ‘Д kyyn. Toinen, edel
lisestä noin 20 kyyn. päässä, on kokonaan sammalen peittämä. 
Pohjapinnan läpimitta on 3 kyyn. ja kiukaan korkeus on */2 kyyn. 
Yhdellä sivulla on lahonnutta puuta, joka arvattavasti on kodan 
seinään kuulunut.

Toisia lapinraunioita on näillä paikoin kertomuksen mukaan 
Vaijärven rannalla ja Suulankankaalla, Venehsalmen korvassa. 
Viimein mainitussa paikassa raunio on matala, tuskin huomattava.

Pessarijärveen pistävällä Pessarinniemellä, jossa samannimi
nen kyläkin sijaitsee, on kolme kiuasta ynnä jäännöksiä huoneista,

4



50

joita Lapin kerrotaan pitäneen kalamajoinaan (kuv. 24). Kiukaat 
ovat noin 2 y 2 kyyn. läpimitaten, 1 y 2 kyyn. korkeat ja ovat huo
neen nurkassa. Yhdestä huoneesta on säilynyt kolme alinta hirsi- 
kerrosta, jossa näkyy aukot ikkunoita ja ovea varten. Toisessa on 
jälkiä ainoastaan yhdestä seinästä; siinä on pieni maakuoppa kiu
kaan juuressa ja toinen vähän matkan päässä siitä. Kolmannen 
kiukaan vieressä on myös kuoppa.

Että Lappalaisia näillä seuduin on asunut, todistanee sekin 
seikka, että yllämainitut 3 järveä (Puurnijärvi, Waijärvi, Pessarin- 
järvi) kutsutaan yhteisellä nimellä „Lapinjärviksi“ ; Puurnijärvessä 
on sitä paitsi „Lapinniemi“.

Haikolan (1. Jouhkolan) kylästä pari virstaa etelään on salossa 
lapinkiuas, joka osaksi on sammalen peitossa. Kiukaan päälle on 
kasvanut ja jälleen lahonnut kaksi enemmän kuin korttelin vah
vuista mäntyä, ja ihan kiukaan juuressa kasvaa noin kolmen kortte
lin vahvuinen honka. Kooltaan on kiuas 3 kort. korkea ja pohjapuita 
4 kyyn. läpimitaten. Tässä on myös kiukaan vieressä maakuoppa 
ja toisia siitä vähän matkan päässä.

Vielä on likitienoilla lapinraunioita: Haapalammin rannalla 
jossa myös kerrottiin olevan suuri lapinhauta, ja Savusalmen kor
valla. Nurmilahden Papinniemellä on kiviraunio, jota nimitetään 
„Lapin papin kiukaaksi“ . Höhössä mainittiin myös olevan lapin- 
kiukaita siellä täällä, muun muassa Junkalammin rannalla, jossa 
kertoja, vanha ukko, sanoi tavanneensa sellaisen muinoin kun 
nuorena oli huhtaa kaatamassa. Röhöjärvessä on sitä paitsi 
Lapinniemi“.

„L a p in h a u to ja Hautalammilla, 5 v. Alajärven kylästä itään 
mainitaan olevan Lappalaisten asuinsijoja, suurempia hautoja ja 
pienempiä maakuoppia: Luultava on, että lampi näistä on saanut 
nimensä. Itse kylässä on Patrikannicmellä kaksi lappinhautaa; ne 
ovat nelisnurkkaisia, 5 kyyn. pitkiä, 3 kyyn. leveitä ja noin kyy
närän syvyisiä.

Lapinhaudan nimellä kutsutaan myös erästä Jyväälahden Tii- 
likkälän niemellä olevaa suurta luonnon muodostamaa notkoa, 
jonka pohjalla on Lapin kodansija. Pohja on siinä nim. sileä, 
muodoltaan ovaali, 7 kyyn. pitkä ja 5 kyyn. leveä, ja yltympäri 
sitä käy noin korttelin syvyinen ja kyynärän levyinen oja. Likellä 
tätä on toinen pitkulainen hauta (9 kyyn. pitkä, 4 1/2 kyyn. leveä 
ja 1 '/ 2 kyyn. syvä). Samalla niemellä on myöskin kaksi pienem
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pää „lapinhautaa“, toinen (luultavasti peuranhauta) suusta ympy
riäinen (3 Va kyyn. läpimitaten, 1 V2 kyyn. syvyinen), toinen taas 
neliskulmainen (3 kyyn. G  ja 1 '/2 kyyn. syvä). Jälkimmäisessä 
myös on jäännökset puisesta seinästä. — Vuoniseen päin mennessä 
5:n virstan päässä on ympyriäinen suuri lapinhauta ja sen reunalla 
kyynärän korkuinen multavalli.

Vielä 2 V. eteenpäin tästä on kertomuksen mukaan suuri 
luontainen maakuoppa, jonka pohjalla on neliskulmainen, puu- 
kehän ympäröimä sileä paikka (noin 10 kyyn. G)- Keskellä on 
kuoppa, missä on puuta poltettu.

Jyrkimysvaaran rinnalla sanottiin myös olevan lapinhaudan 
(noin 9 kyyn. G)-

Muita lapinhautoja on:
Tiksassa, samannimisen järven rannalla likellä kylää; sen 

pohja on 3 kyyn. G i suu 6 kyyn. G  ja syvyys 3 kyyn.
Stahveilan kylässä Ukonniemellä. Sen rinteellä kasvaa 2 4 3 

kortttelin vahvuinen mänty.
Nurmilahden kylässä Keroiskankaalla ja  Hevoskankaalla. 

Edellinen on jäkälän peittämä, suustaan ympyriäinen, läpimittaus 
3 syltä; jälkimmäinen on suustaan neliskulmainen.

Luusalmen ja Haikolan välillä, 8 virstaa edellisestä, Punta- 
rinjärven rannalla. Hauta on kertomuksen mukaan luontainen 
maakuoppa, jonka pohjalle on pieniä kiviä istutettu piiriin. Tässä 
on kerrottu Lappalaisen „pitäneen telttapuunsa pystyssä“. — Oi- 
keimmin tämä ynnä Jyväälahden kylässä Tiilikkälän niemellä ta
paamani Lapin kodansija olisivat luettavat toiseen ryhmään kuin 
varsinaiset lapinhaudat, mutta koska kansa näitäkin „lapinhau- 
doiksi“ nimittää, olen ne maininnut tässä yhteydessä.

Muita muistoja Lappalaisista: Uuraslammissa, Passinjärvessä 
ja Konkelusjärvessä kerrotaan järven pohjassa löytyvän paksuja 
hirsiä, jotka ovat vaakasuorassa asennossa,' toisesta päästä vapaina, 
toisesta päästään kyynärän syvässä järven pohjassa. Hirsissä nä
kyy selvät jäljet siitä, että ovat olleet toisiinsa kiinnisidotut lau
taksi. Tätä Lapin mainitaan käyttäneen kalastaessaan.
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Tarinoita.

Edellä mainitulla Patrikanniemellä Alajärven kylässä on asunut 
Patrikka niminen Lappi, jolta niemi on nimensä saanut. Vasta
päätä olevalla saarella on toisia Lappalaisia asunut. Nämät taas 
karkotti pois Lauri niminen Lappalainen, joka tuli Laurinvaa- 
ralta. Hän lensi nim. heidän nuottaa vetäessään punaisiin saap- 
paisin puettuna apajaan ja ajoi kaikki kalat yli nuotan. Tästä 
toiset niin säikähtivät, että muuttivat koko seudulta pois. Lauri 
asui sitte niemellä kuolemaansa saakka ja häneen loppui Lapin 
suku.

Lappalaisten aikoina oli kaloja runsaasti järvissä ja metsälin- 
tuja saloissa. Tämän johdosta on kerrottu seuraava tarina : Illalli
sella ollessaan kysyi Lappalainen pojaltaan: „annoitko koiralle eh- 
toopalan?“ Poika siihen vastasi: „jo annoin metson ja koppelon 
pojan“. Koirakin siihen aikaan sai syödä sitä, mikä nyt on herk
kuna ihmisille!

Suomen puolella asui erään joen varrella likellä rajaa kaksi 
Lappalaista. Kerran he keittivät ruokaa, toinen kalaa, toinen kop
peloa. Samassa tuli vihollinen (Venäläinen) ja pani toisen kiini. 
Toisen koppelo silloin lakkasi kiehumasta, ja tämä tästä huomasi, 
että vaara oli tulossa. Heti saapuikin vihollinen hänen taloonsa. 
Lappi pyysi vielä armoa siksi kuin saisi koppelonsa keitetyksi. 
Tämä myönnettiinkin — mutta kun koppelo oli keitetty, oli Lappi 
kadonnut näkymättömäksi.

Tuoppajärvi.

„Lapinkiuicaita“. Kuorilahdessa kerrottiin „selkosessa“ (sy
dänmaassa) Lapin muinoin asuneen. Siellä kuuluu tavatun useita 
vanhoja kiukaansijoja, kun huhtaa ennen oli kaadettu. Vahva 
hongisto oli silloin kasvanut siellä, nyt on leipä otettu ja paikka 
jätetty metsistymään — ja se on uudestaan kasvanut vahvaa hon
gistoa. Kiukaat olivat kertomuksen mukaan samaa kokoa kuin taval
liset lapinkiukaat, ja niitten vieressä, 1—2 sylen päässä, oli pieniä 
maakuoppia. Näitä kiukaita sanottiin muun muassa löytyneen 
Kauhiavaaralla järven rannalla.
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„Lapin kodansijoja“. Lapin elinpaikka on ollut Vaaralcylän 
tienoilla Lääviinniemellä, Yaarajärven koillisrannalla, johon nyt on 
peltoa tehty. Siinä oli ollut neliskulmainen multavalli ja pieniä 
kiviä keskellä 1). Saman järven rannalla kerrottiin toisiakin Lapin 
elinsijoja olleen, niinkuin Hallanniemellä y. m. Tässä en kuiten
kaan löytänyt mitään jälkiä kodansijasta. Vielä sanotaan Lapin 
asuneen Lapinkalliolla järven pohjoispäässä. — Suolapohjan kylän 
tienoilla on Lapinniemi.

Suarijärven etelärannalla on samoin Lapinniemi. Tämän nie
men päässä, noin 40 kyyn. rannasta, tapasin Lapin kodansijan ja 
sen vieressä maakuopan. Kodansija (kuva 25) on muodoltaan 5- 
kulmio, jonka sivuja muodostaa noin korttelin syvyiset ja puolen 
kyyn. levyiset ojat. Sivujen pituus on noin 2 1/-2 kyyn. ja koko 
kodansijan läpimittaus on 5 kyyn. Kaivettaissa ei löytynyt kodan
sijan keskeltä mitään kiviä, jotka olisivat tulisijaa muodostaneet. 
Paikka kasvaa muuten vahvaa sammalta ja viidakkoa. Kodan
sijasta 3 kyynärän päässä on maakuoppa (3 kyyn. pitkä, 2 k. le
veä ja 1 k. syvä), jonka seinämiltä kaivettaessa tavattiin pientä 
kiveä ja pohjalla hiiltä. Pari kyynärää kodasta toiselle puolelle 
oli sammalen peitossa pieni raunio mukulakivistä. — Nykyisten 
Lappalaisten teltoissa on, kuten tunnetaan, pohja usein monikul
mion muotoinen, niinkuin tässä kuvattu kodansija. Tämän kodan
sijan pienuus osottaa, että se vaan on ollut joku satunnainen tel- 
tanpaikka, ehkä kalamajan sija.

Pcmanhautoja kerrottiin löytyvän Kananaisten kylän likitie- 
noilla.

Jyskyjärvi,

„Lapinhautoja“. Jyrähmenkosken rannalla Kemijoen var
rella kuuluu olevan suuri lapinhauta kahden harjun välisessä not
kossa. Se on pohjaltaan noin 2 syltä Q ,  syvyys on 1 syli. Poh
jalla on ympäriinsä multavallit, ikäänkuin penkit; kiukaan kiviä ei 
ole. Hauta kasvaa kanervaa ja suuria honkia.

Pcmanhautoja mainittiin tavattavan metsissä harjujen rin
teillä.

*) Vertaa: Appelgrenin kertomat Lappalaisten kodansijat (mainittu 
teos siv. 44—47.)
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Paanajärvi.

„L a p in r a u n io i ta Sydänmetsässä, Korvenmaalla, on kerto
muksen mukaan maatunut raunio, joka on ollut Lapin tulisijana. 
Suuria puita kasvaa sen päällä.

Ponkama. i • • ■ '

Lapin kerrotaan asuneen Ruokojärven Remsunniemellä, 
jossa kuuluu olevan kiukaansijoja. Vuoksijärven kylässä näytet
tiin minulle Talvilahden rannalla maatunut lapinraunio. Toinen 
oli kylän pellossa. Tässä kerrottiin olleen vahvaa metsää, kun 
maa pelloksi raadettiin. Raunion suuruus kuitenkin saattaa epäi
lemään sen lapin-aikuisuutta.



III.

Muinaisjäännöksiä ja  tarinoita myöherhmiltä 
ajoilta.

Jo varhemmilta ajoilta alkaen, joilta historia tuntee Pohjan 
perien vaiheita, tekivät Venäjän Karjalaiset ja Pohjanmaan asuk
kaat hävitys- ja ryöstöretkiä toistensa alueihin. Vuosisatojen ku
luessa vainot tavan takaa uudistuivat sekä jatkuivat pitemmillä ja 
lyhyemmillä väliajoilla aina Ison Vihan aikoihin saakka. Vielä 
nytkin muistaa kansa Ven. Karjalassa varastus-, peitto- ja s ala- 
sotien nimellä näitä vainon aikoja, ja monessa paikoin näytetään 
raunioita, joitten kerrotaan olevan jäännöksiä sotien hävittämistä 
taloista.

Yhteydessä sotatarinoiden kanssa kerrotaan usein uusien asuk
kaitten vainojen jälkeen saapuneen Suomen puolelta. Siten mai
nitaan melkein kaikkien läntisen Pohjois-Karjalan kylien 5—6 mies
polvea sitten saaneen asutuksensa Suomesta. Jos luemme mies
polven 30:ksi vuodeksi, tulisimme siihen päätökseen, että muutto 
on tapahtunut Ison vihan aikoina. Ei olekaan mahdotonta otak
sua, että Suomalaiset tämän vainon aikana olisivat etsineet turvaa 
vihollisen maassa, etenkin kun on luultavaa, että Länsi-Karjala 
vielä silloin oli jokseenkin asumatonta maata, pääasiassa kiertele
vien Lappalaisten hallussa. Sillä olenhan jo edellä saattanut to
dennäköiseksi että Lappalaisia vielä verrattain myöhäisiin aikoihin 
on asunut niillä tienoin. Ja että karjalainen asutus niinkin myöhään 
kuin 16:n vuosisadan lopulla on ollut hyvin harvalukuinen, todistanee
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toinenkin seikka. Kun nim. Herman Flemming v. 1581, Ruotsin 
ja Venäjän välisen sodan aikana, Laatokan seuduilta oli tunkeu- 
nut pohjoiseen Jyskyjärven puulinnaa valloittamaan, ja saatuansa 
kuulla Venäläisten sen jo purkaneen, oli aikonut paluumatkalla kul
kea suoraan Kajaaniin, olivat kaikki, jotka maan tunsivat, selittäneet 
sen mahdottomaksi, koska koko välillä muka ei löytnyt ainoata
kaan ta loa1).

Että Karjalaisia kuitenkin jo ennen Suomalaisten tuloa, jos 
kohta harvassa, on näillä tienoin asunut, todistavat jo tarinat ,,va- 
rastussodista“ ja hävitettyjen talojen rauniot. — Vanhimpana ky
länä mainitaan Länsi-Karjalassa Lapukka.

Itäisen Karjalan asutusseikoista kansassa on säilynyt verrat
tain vähän muistoja. Vanhimpana kylänä niillä tienoin taru mai
nitsee Paanajärven, josta asutus sitten on levinnyt Jyskyjärveen 
ja Suopassalmeen. — Tiedämme historiallisista lähteistä, että Vie
nanmeren länsi- ja etelä-rannikko jo 9:llä vuosisadalla oli Karja
laisten hallussa. Vasta myöhempinä aikoina (ehkä 15 vuosisadalla) 
venäläinen asutus tunki Karjalaiset pois merenrannikolta.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Tähän luen kaikki ne vanhat kiukaat y. m. kiinteät muisto
merkit, joista varmuudella voi päättää, ett’eiväi ole lapin-aikuiset. 
Edellä luetelluista „lapinkiukaista“ ne eroavat siinä, että tavalli
sesti ovat suuremmat, ja niitten edustalla tavataan entisiä pellon- 
viljelyksiä, kiviaitoja, kivikaivoja y. m. Yhden sellaisen kiukaan 
luota oli löydetty raudankuonaa, jonka vuoksi sitä oli pajaksi ar
veltu. Muutenkin ne näyttävät olevan myöhemmiltä ajoilta, eivät 
kasva sammalta tai suurempia puita. Kansa kuitenkin joskus näi
täkin nimittää „lapinkiukaiksi“. Luettelen ne seuraavassa.

Kontokki.

Likellä Akonlahtea olevalla Teeriniemellä, jonka nimi vanhas
taan on „Vornanniemi“, kertoi paikan nykyinen uutisasukas Vor-

*) Vert. Krohn, Suom. Kirj. Hist., jälkim. vihko, II, siv. 357 ja seur.



nan (josta tarina edempänä) muinoin asuneen. Sota-aikoina ovat 
tässä olleet talot hävitetyt, ja jäännöksinä niistä on vielä 9 kiu- 
kaansijaa, kivi-aita ja muita suurista kivistä ladottuja raunioita. 
Kiukaat ovat kaksittain niinkuin Suomen pirttirakennuksissa.

Samanlaisia kiukaita kerrottiin myös löytyvän Akonlahdessa. 
Niin myös lähellä Kontokin kylää Simananvaaralla. Siellä kerrot
tiin sitä paitsi ollen peltotilkun vieressä.

Kostamuksesta 5 virstaa etelään, Lautsaköykän harjulla, syn
källä salolla, kerrottiin olevan pakopirtin sijan (varastussotien ajoilta). 
Vieressä on syvä „vcsihauta“. Muodoltaan on pakopirtti edellä- 
kerrottujen „lapinhautojen“ kaltainen neliskulmainen maakuoppa.

Pohjoispuolella Kostamuksen järveä, Makkoleenvaaran rin
teellä, on kauvan aikaa sitten ollut 8 taloa, jotka kaikki paitsi 
yhtä (Tiitan talo) ovat hävinneet sotien aikana. Vielä näkyy mai
nitun talon vieressä tulensijan raunioita, joilla kasvaa lähes vuosi
sadan vanhoja mäntyjä.

Uhut.

Haikolan kylästä 4 virstan päässä on metsässä raunioita en
tisistä asumuksista. Siinä on kaksi kivikiuasta ja kiviseinillä va
rustettu kaivo. Paikalta on myös löydetty jauhinkivi. Kiukaitten 
edustalla on korkeilla kiviaidoilla ympäröitty pelto.

Vonkapohjalla, likellä Luusalmen kylää, on ollut metsäsaunat, 
joista vielä on jäljellä kiukaat ja jauhinkivet. Tässä on asuttu 
satakunta vuotta sitten.

Pisto.

Piston kylässä on samannimisen järven rannalla Kantonie- 
men ja Sepänniemen välillä Osranniemi, jossa on jäännöksiä kivi
aidasta ja siellä täällä suuria kiviraunioita ja nurmeksi muuttu
nutta peltoa. Tässä kerrotaan Suvannon ja Akkolan kyläläisten 
ennen asuneen.
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Paanajärvi.

Paanajärven kylästä 13 virstaa Kemijokea alas on Valkehisen 
kosken alla muinaisen kalapirtin kiuas. Se on kallion reunassa, 
suurista paasista rakennettu, yksi paasi kattona ja pienempiä kiviä 
päällä. Sisältä on se vielä ihan eheä, niin että siihen varsin hyvin 
vieläkin voisi tulta viritttää.

Ponkama.

Stralivilan kylään kuuluvan Kokoran talon likellä on 3 sam- 
maltunutta kivikiuasta vähän matkan päässä toisistaan. Kiukait- 
ten alapuolella on ollut peltoa, jossa vakojen jäljet vielä tuntuvat. 
Yhden kiukaan vierestä kerrottiin ennen löydetyn raudankuonaa. 
Tämän johdosta koetin kaivella sen ympäristöllä, mutta en tavan
nut mitään rautakaluja.

T  a rin o ita  V a ra s tu s s o d is ta .

Kontokki.

Munankilahden kylässä kerrottiin „varastussodista“:
Kun Ruotsin väki oli käynyt ryöstöretkellä Karjalassa, lähti 

heitä takaa ajamaan Yorna kahden kumppalin kanssa. He kulki
vat Oulujokea myöten, Vorna ampui jousellaan, toinen kuinppa- 
leista souti ja toinen vastasi nuolia. Ajettuaan vihollisen aina Hai
luotoon saakka, kääntyivät he paluumatkalle. Mutta heitä vuo
rostaan läksi 50 Suomalaista takaa ajamaan. Vorna tuli eräälle 
Kiiehjärven niemelle (joka siitä on saanut nimen Vornanniemi, 
vert. ed.) ja viholliset saapuivat vastaiselle rannalle. Virstan levyi
nen salmi erotti heidät toisistaan. Vorna silloin oli sanonut: „äl
kää tulko tänne, ammun jokaisen“. Koska he eivät uskoneet hänen 
niin pitkän päästä osaavan, käski hän heitä veistämään honkaan 
pilkun. Kun he olivat tämän tehneet, niin hän tälitäsi ja ampui 
nuolensa pilkkaan ja läpi sen männyn. Viholliset silloin lähtivät
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järveä kiertämään ja rupesivat piirittämään saunaa, johon Vorna 
oli piiloon paennut. Vorna pyysi nyt viholliselta sen verran ar
monaikaa, että ennättäisi kylpeä, ja kokosi sitten housuihinsa kuu
maa tuhkaa, jolla ulos rynnätessään sokaisi vihollisten silmät. Lo
puksi viholliset kuitenkin ampuivat Vornaa kantasuoneen niin 
että hän kuoli.

Sama tarina kerrottiin Kivijärven kylässä täydellisemmin ja 
hiukan eroavaisesti. Mainittuaan, että Vorna oli ollut suuri ros
vo, joka monesti oli käynyt ryöstöretkillä Suomessa, aina Hailuo
toon saakka, jatkoi kertoja:

„Kun kerrankin läksi Oulujokea nousemaan, niin kaikki kosket 
istuallaan hän sauvoi. Hän kun siitä tuli Pyhäkoskelle, Pällin 
korvaan niin:

Eip’ on voinut Vorna nousta,
Pällin korvan pälle pästä 
Polvisille nousematta,
Kolmen kuusen katkomatta.

„Hän tuli sitten kotiin ja vihollinen ajoi häntä takaa. Sal
men taaksi kun tultiin, niin huusivat viholliset venettä: „tuo Vorna 
vene, taikka teemme lautan.“ Mutta Vorna kielsi ja sanoi: „älkäät 
tulko minun luvattani, pankaa kanan muna miehen pään päälle 
tahi veistäkää honkaan pilkka!“ Siitä he veistivät pilkan honkaan 
ja Vorna ampui nuolen jotta seitsentuumainen puu meni halki. 
Viholliset kääntyivät silloin pakenemaan ja Vorna seurasi heitä 
kunnes sai kaikki surmatuksi.“

„Kun Vorna tuli viimeiseltä retkeltään, niin hänen miniänsä 
näki unen: tuli suvesta korpit Vornaa nokkimaan. Hän kertoi 
unestaan appi-ukolleen ja kysyi, mitä tämä uni merkitsee, kunhan 
ei vaan sota tulisi tappamaan. Mutta Vorna vaan vastasi: „ei ole 
kukkoa kurahtajata, kanan lasta laulajata tällä puolen Haisuvan 
luo’on“, ja käski kylyn lämmittää. Kun hän meni kylpemään, 
niin viholliset paikalla saapuivatkin ja piirittivät saunan. Sitten 
käskivät Vornaa pois kylpemästä, mutta Vorna heille vastasi: 
„odottakaa kunnes viimeisen kerran vanhoja luitani hautelen.“ 
Pani siitä kuumaa tuhkaporoa housut ja paidan täyteen ja  hyp
päsi kohta pihalle. Tuhan hän ajoi vihollisten silmiin ja sokaisi 
ne kaikki paitsi yhtä keskenkasvuista poikaa. Ja tämäpä ampui-
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kin häntä kantasuoneen, niin että hän kuoli. — Koko kylä sitten 
poltettiin.“

Akonlahsi. Tämän kylän mainitaan saaneen nimensä siitä, 
että vainon aikana vain kolme akkaa kylässä oli jäänyt eloon.

Muistoksi samoilta vainon ajoilta nimitetään myöskin vielä 
erästä vähän itäänpäin kylästä olevaa saarta Neitisaareksi. Tarina 
nimittäin kertoo erään tytön uiden päässeen sinne vihollista pa
koon.

Varastussotien aikana kulki "vihollinen polttaen ja hävittäen 
Akonlahdessa. Matka kävi ensin Nakrisaholle ja sieltä Petrinie- 
melle, Teeriniemelle ( =  Vornanniemelle, vert. ed.) ja Miinoaan. 
Miinoassa poltettiin kirkko niemen nenässä, ja 40 henkeä tapettiin 
yhteen huoneesen, johon he olivat pakoon pyrkineet.

Nakrisaholle oli vihollinen saapunut „äijänpäivän“ aamuna 
(pääsiäis-aamuna). Muu väki oli päässyt pakoon paitsi eräs sokea 
vaimo, joka vihollisten tullessa juuri alkoi aamiaistansa syödä, 
lausuen: „hyväpä tuli kun yksin sain maitoa syödä äijänpäivän 
aamuna.“ Hänen tämän lausuttuaan tuli vihollinen samalla sisään 
ja pisti häntä keihäällä hartiaan, niin että hän paikalla kuoli.

Kun viholliset saapuivat Hukkasalmen taloon, oli isäntä par’ai- 
kaa metsässä ja emäntä sattui olemaan rannalla askareissaan. 
Lapsi vain yksin istui pix-tissä uunin pankolla. Viholliset silloin 
ryömivät karsinaan väijymään. Emännän tultua sisään, huomasi 
lapsi puikon karsinan raosta ja huomautti äitiäkin siitä. Samassa 
äiti näki että miesjoukko oli karsinassa. Sanoi siitä lapselle: „älä 
virka lapseni mitään, panen kylyn lämpiään, isäsi tulee kotiin“ — 
ja läksi rantaan. Viholliset siitä heti tunkivat sillan alta pirttiin, 
tappoivat lapsen ja pistivät aidan seipään päähän, lausuen „tule ja 
ota vaimo lapsesi“ . Sitten he polttivat tuvan. Emäntä oli sillä
välin päässyt Hukkasalmen poikki Munankilahteen * pakoon. — 
Yhteydessä näitten tarinojen kanssa mainitsen, että Ruotsalaisten, 
varastussotien aikana, kerrotaan Venäjän Kemistä ryöstäneen kirkon 
kellon ja  kuljettaneen sitä muassaan aina Kiitehenjärvelle. Siellä 
oli se uponnut Luomajoen suulla, ja vieläkin kerrotaan sen näky
vän muutaman kyynärän syvyydellä veden pinnan alla. — Kiitehen- 
järvessä on saari nimeltä Aarresaari, johon asukkaat sota-aikoina 
olivat kätkeneet kalleuksiaan.
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Sotien aikana oli eräs Akonlahden talonisäntä sopinut muu
taman Suomen puolen miehen, Juortanan Pekan kanssa, että tämä 
toisi sanan, kun vihollinen lähestyisi. Kiireissään ja vainolaisen takaa 
ajamana, ei tämä sitten ennättänytkään muulla lailla ilmaista vihol
lisen tuloa kuin siten, että heitti ihattunsa ikkunasta sisään. Asuk
kaat siitä kuitenkin huomasivat, että heitä vaara uhkasi, ja läksi
vät niemeltä pakoon sekä saapuivat talviyönä poikki selän Lehtonie
melle ja Kovanniemelle. Ainoastaan koira oli jäänyt taloon hauk
kumaan. Siitä havaitsivat viholliset talon ja panivat huoneet tu
leen. Heillä oli siitä niin valoisa, että „jos tenkaa ois poiminna, 
niin näki“. Sitten polttajat menivät Suomen puolelle takaisin ja 
asukkat palasivat pakopaikastaan.

Kostamus. Vihollista pakoon oli rahvas Kostamuksessa pii
loutunut Honkalahden saareen. Toisia taas oli paennut kirkkoon. 
Vihollisia saapui 40 miestä jousikättä, ja he sytyttivät kirkon kaik
kine pakolaisineen palamaan. Kiviristiä näytetään vieläkin kirkon 
sijalla kuusikossa (nykyisellä hautausmaalla), mihin kuolleet haudat
tiin. — Samaan aikaan saapui sotaväki Vatalan puolelle, jossa nuo
riso paraikaa kisaili. Nuoriso silloin upotti itsensä kylän vierei
seen Koiralampeen, välttääkseen vihollisen käsiin joutumista.

Ennen suuria sotia oli ollut 40 viljavaa vuotta, mutta sota 
hävitti kaiken varallisuuden. Sitten tuli 3 hallavuotta, jyvätöntä. 
Suurten sotien aikana „elettiin hiiren ikää, kun hengen ottajat oli 
päällä“. Ihmiset söivät hutuksi keitettyä survottua nurmiheinää. 
Myös syötiin suksen varpahallisia ja kengän rajoja.

Uhut.

Jijväälahdessa kerrottiin, että siihen aikaan, kun oli „vaippa- 
sota“ ja kovat vuodet, kylvettiin siemenet hangelle, sillä viholliset 
ryöstivät minkä vaan saivat ja tappoivat kaikki asujamet, yksin viat
tomatkin, mitkä eivät vaan pakoon päässeet. Viholliset (ruotalaiset) 
kävivät pohatoissa ja vaativat niiltä rahat tai hengen. Niinpä oli 
eräs rikas mies, Köni nimeltä, henkensä pelastimeksi antanut vi
hollisille vyötäisille sidotun kissannahkaisen „teressinsa“ (kukka
ronsa). Samoin myös Römsy Uhtuassa. Eräs väkevä mies vihol-
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lisistä oli Uhtuan Tiilikkälästä vienyt raha-arkun. Mutta asukkaat 
saivat hänet käsiinsä ja upottivat miehen Kuittijärveen.

Uhtuan kylässä kerrottiin Laurikaisesta seuraava juttu. Ker
ran kun Suomalaiset tulivat ryöstöretkiltään, ottivat he kiini Lau
rikaisen ja läksivät soutamaan Imantrajärvelle, jossa menivät saa
reen. Silloin L. käytti tilaisuutta hyväksensä, otti veneen haltuunsa 
ja läksi poijes pakoon soutamaan. Suomalaiset huusivat hänelle: 
tuo, tuo venonen takaisin, niin saat kuirin omaan käteesi ja syö
tämme sinut. Mutta Laurikainen ei enää palannut.J)

Luusalmessa eräs vanha ukko kertoi sotaseikoista näillä seu
duin seuraavan: Nimensä kylä ja salmi on saanut entisistä varas- 
tussodista. Venäjän ja Ruotsin väki olivat nim. sattuneet yhteen 
Kalmanniemellä, salmen länsipuolella, johon olivat veneillä tulleet 
(Ruotsalaiset Uhtuasta.) Tässä syntyneessä taistelussa tapettiin 
kaikki Ruotsalaiset ja haudattiin salmen toiselle rannalle, Taipa
leen törmälle (johon postitie talvella tulee Uhtuasta ja Jyskyjär- 
vestä). Vielä 60 v. sitten oli siinä veden murtamalla hiekkasär- 
källä tullut pääkalloja näkyviin. Ne olivat olleet parin kyynärän 
syvyydellä maassa, ja suuri honka oli kasvanut päällä. (Nyt honka 
jo kauvan on ollut lahonneena ja näkyi kasvaneen noin 150 vuoden 
ikäiseksi). — Verilöylystä oli yksi ruotsalainen päässyt pakoon ja 
sitonut ryöstetyn raha-arkun kaulaansa sekä upottanut itsensä sen 
kanssa salmeen.

NurmilaMen kylän tienoilla Nurmijärven Lapinpäässä oli va- 
rassotien aikana nuoriso kokoontunut kisailemaan. Mutta sotaväki, 
40 miestä jousikättä, tuli ja „loikkasi“ ne kaikki.

Haikolan järvessä olevalla Kalmasaarella on varastussotien 
aikana tapettu paljon väkeä, joka oli sinne paennut. Samoin oli 
Suopassalmen kirkossa tapettu 40 henkeä. Vielä nytkin kuuluu 
kirkon mäellä olevan luita valkosenaan. Paanajärveen tultuansa 
täytyi vihollisen paeta.

Kerrankin oli vihollinen saanut vangiksi erään karjalaisen 
miehen. Kulkiessaan vanki pyysi saada laulaa. Siitä muut paossa 
olevat • Karjalaiset huomasivat vihollisen lähestyvän ja pakenivat

1 ) Vert. Castrén, Nord. Res. o. Forskn. I, siv. 20—22 ja Appelgren, 
Muinaismuistoja ja Tarinoita Kemin kihlak. it. os. s. 80.
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yhä edemmäksi. Lopuksi vihollinen kuitenkin huomasi kavaluuden 
ja tappoi vangin..

Alajärvi. Kirkon vieressä oli ennen ollut suuri puu. Kun 
varassota oli tullut, olivat kylän asukkaat, joita siihen aikaan oli 
vaan 3 talokuntaa, kiivenneet puuhun piiloon.

Jossain syrjäpaikassa oli asunut Kulli-niminen mies, jonka 
vihollinen oli ottanut vangiksi. Kun hänen poikansa, joka sillä välin 
oli ollut metsässä, tuli kotiinsa, kertoi hänelle äiti, että Ruotsalaiset 
olivat isän vieneet. Tämän kuultuansa lähti poika vihollisia takaa 
ajamaan. Metsäsalmen rannalla, jonka toisella puolella Ruotsalaiset 
olivat alkaneet ruokaa keittää, alkoi hän kysyä isäänsä ja vaatia 
häntä poijes. Ruotsalaiset vastasivat: „ei ole Kullilla hätää täällä, 
puuroa vain pistelee.“ Kun hän silloin uhkasi ampua heidät kaikki, 
sanoen: „piili miestä kohti, kaksi parasta kohti“, eivät he usko
neet hänen voivan uhkaustaan täyttää. Ivaten lupasivat he pääs
tää isän vapaaksi, jos hän salmen poikki ampuisi kananmu
nan isänsä päästä. Kun poika silloin rupesi tähtäämään, huusi 
isä: „pontta alenna, jousta ylennä, kyllä vesimatka vetää.“ Poika 
osasikin munaan ja sai siten isänsä vapautetuksi.1)

Paana järvi.
Peittosotien aikana kävivät Ruotsalaiset Suopassalmessa (kats. 

ed.) ja tappoivat 40 miestä, mutta Paanajärveen saakka eivät pääs
seet. Kun nim. näkivät Paanajärven kirkon, olivat sanoneet, „et 
suinkaan kauvan enää siinä kiillä“, mutta samassa heidän silmänsä 
olivat tulleet sokeiksi. Ja  siitä katsoivat parhaaksi lähteä poijes.

Tätä ennen olivat Ruotsalaiset käyneet Karjalassa rauhalli
sissa toimissa, simpsukoita koskesta pyytämässä.

Ponkama.
Usmana. Uumolan-oikealla, 15 virstaa Kemijokea myöten 

länteenpäin Usmanasta, kerrottiin Uumolan veljesten kalliolla ve

*) Vrt. M. A. Castren, Nord. Res. o. Forskn. I, siv. 92, sekä Hj. 
Appelgrén, Muinaisin, ja  Tar. Kemin kihlak. it. os. siv. 80,
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nettä veistäneen, Jo tta  ei kirves kivehen kose, kasa kalka kallio- 
hon.“ Siitä sitten läksivät jokea ylös kulkemaan ja soutaja kysyi: 
„neuvon jälkeenkö matataan, vai väen jälkeen?“ Perämies vastasi 
„neuvon jälkeen.“ — Kuitenkin ennättivät yöksi Jyskyjärveen.

Kemijoen suulla, pari peninkulmaa itäänpäin Kemin kaupun
gista, Solovetskoista koilliseen, on muutamia autioita jyrkkärantaisia 
kalliosaaria, tunnetut nimellä Kusavoin saaret. Suurimmalla näistä 
saarista oli Ruotsin sotaväki pitänyt leiriä, kun se v. 1613 alkoi 
piirittää Solovetskoin luostaria. Tämän johdosta on saari saanut 
nimen „Njämetskin-saari“, ja siitä on kansan muistissa säilynyt 
seuraa va tarina:

Vihollinen oli saapunut Ruotsista Kemijokea myöten polttaen 
ja hävittäen ja asettunut yhdelle Kusavoin saarista leiriin. Näh
dessään siitä Solovetskoin luostarin kullattujen tornien kimaltele- 
van päivänpaisteessa, oli vihollinen lausunut: „et suinkaan siinä 
kauvan enää loista.“ Mutta samalla oli koko sotaväki Neitsyt 
Maarian ihmeellisestä voimasta muuttunut kiviksi, ja siten pelastui 
luostari hävityksestä. — Vielä tänäpäivänä sanottiin sotamiesten pii
put hampaissa näkyvän siinä kallion ylimmällä huipulla.

Tämän tarinan kuultuani kiipesin kalliolle katsomaan, nä
kyisikö mitään jälkiä leiripaikasta. Ylimmällä huipulla näin silloin 
luonnon muodostaneen kallioon penkerettäin käyviä vallituksia. 
Mainitut luontaiset vallitukset käyvät poikki saaren länsiluoteesta itä- 
kaakkoon päin, noin 50 sylen pituudelta; korkeus vaihtelee 3 —6 
kyyn. välillä. Yhdessä kohden on näitten penkereitten välillä auki
nainen paikka, jossa näyttää siltä kuin olisi maata muokattu ja 
valli-ojia kaivettu. Siellä täällä kallioilla on kiviraunioita ja ristiä.

Tuoppajärvi.

Suolapohjan kylässä kävivät Ruotsalaiset „sissansotien“ aikana. 
He ampuivat jousilla aukealta, jota vastoin kyläläiset petäjien ta
kaa ampuivat pyssyillä ja tappoivat 40 miestä vihollisista, jotka 
kaikki haudattiin yhteen hautaan. Sitten viholliset lähtivät kiertä
mään Tuoppajärven rantoja. Heitä hukkui kolme venekuntaa 
Kierettijoen Kinttiskoskeen karjalaisen kalamiehen kavaluudesta. 
Salasotien aikana oli muun muassa tullut 12 miestä vihol-
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lisiä suksilla Jeleljärvetn. Kiskottuaan täältä hopea-veroa, läk
sivät he Kiestmkiin päin, (jossa siihen aikaan oli vaan 2 taloa 
Ostin-ojan rannalla). Puolitiellä1 oli riihi, jossa mies pui. Väke
vin vihollisista, joka hopeata kantoi, sanoi yksin korjaavansa ukon 
riihestä. Ukko, kun huomasi vihollisen tulevan, hätääntyi ja huusi 
pyhää Mikkeliä avukseen. Töytäsi oven sitte vihollisen päälle ja 
ajoi ruumenia hänen silmiinsä, niin että hän kävi sokeaksi. Vihol
linen silloin puri mieheltä käden poikki ja lähti pakoon. Tästä 
muutkin Suomalaiset palasivat ja jättivät hopeat Jeletjärveläisille 
saaliiksi.

Kun vihollinen pyrki Pääjärvestä Koutaan, niin otettiin Ku- 
manjokea varten koskenlaskija. Kun saavuttiin Kumankosken 
niskaan, sanoi laskija: „olkaa alhaalla, hirviä on koski“, vaan itse 
nousi seisaalleen nähdäkseen laskea. Siitä hän sitte hyppäsi kos
keen kun vesi vielä oli matala, lausuen: „nyt Kuma kormenitsa 
vejä“ !x)

A su tu s-ta rin o ita .

K ontokki.
Mmanlcilahden ja Bistiniemen nykyiset asukkaat ovat pol

veutuneet eräästä siirtolaisesta, nimeltä Moissee (Mooses), joka 
on tänne muuttanut Jyslcyjärvestä. Nykyänsä elävä miespolvi on 
kuudes. Munankilahteen mainitaan vielä Piismalahdesta toisen tu
lokkaan, Piminän, kolmatta sataa vuotta sitten muuttaneen. Hä
nestä 011 Hyvösen suku alkuansa. Ensimmäiset asukkaat näillä 
seuduin ovat olleet Lappalaiset.

Altonlahdessa mainitaan ensimmäisinä asukkaina Lappalaisten 
jälkeen Tuuposct, 3 veljestä, jotka olivat olleet vahvoja miehiä ja 
raataneet metsiä pelloksi. Toisena tulokkaana mainitaan Hokatar 
noin 200 v. sitten, joka oli Suomesta peräisin ja jonka mukaan 
vielä erästä peltoa nimitetään „Hokattaren pelloksi.“ Hukkasal- 
messa oli silloin vielä asunut Lappalaisia.

Kostamuksen kylään on sotien jälkeen tullut uusia asukkaita 
Suomesta: Vataset ja Ryhänen Iisalmesta, Pöksyt Kiuruvedeltä; 
Tiitan talon asukkaat ovat Venehjärveltä ja ovat tulleet ennen 
suurta sotaa.

*) Vrt. Castren, main. teos I, siv. 21—22; Appelgren main. teos siv. 85.
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Kentiäjärven kylän ensimmäinen asukas on ollut Samattainen 
(elänyt 130 v. ikään), joka on tullut Jyshyjärveltä (1. toisen ker
tomuksen mukaan „Vienan takaa, Kolmikonista“) *) Hänellä on 
ollut 9 poikaa, jotka varastussotien ajalla ovat lähteneet hajalle: 
Ristiniemeen, Vuökinsalmeen, Repolaan y. m. Hänen jälkeläisiänsä 
asuu nyt pohjois-osassa kylää. Kylän eteläisen puolen, Osmansuun 
asutus on Suomen puolelta, Iisalmesta, ja nykyään sanotaan 9— 10 
(?) miespolven elävän.

Vuokkiniem i.
Ensi asukas Vuokkiniemellä oli Lenttiiran Koskelta, toinen, 

nimeltä Rekka Rahikainen, oli myöskin Suomesta kotoisin. Heidän 
tänne muuttaessa, kerrotaan paikkakunnan vielä olleen umpi- 
kuusikkona. Nämät kaksi joutuivat riitaan ja tappoivat toinen 
toisensa, mutta heidän perillisensä jäivät Vuokkiniemelle asumaan. 
Muita Suomesta tulleita sukuja ovat Remsuset Limingasta ja Sip
poset Iisalmesta.

Kivijärven kylän asukkaat ovat sota-aikoina Suomen puo
lelta tulleita karkulaisia. Ensimmäinen asukas on asunut Paahkoman- 
vaaralla. Vanhin kylä Vuokkiniemen pitäjässä ja koko Karjalassa 
on Lapukka, jonka ensi eläjä on asunut Kirkelän talossa. — 
Toinen asukas Karjalassa oli siihen aikaan Paanajärvessä, ja likin 
naapuri Suomen puolella Kiannossa. Latvajärven ensi asukkaina 
mainitaan Karhula Orihvedestä, Perttunen Perttulan kylästä Oulu
joelta, Lesoljo ja Teppola Venehjärvestä; muut kaikki Suomesta.

Pisto.
Tämän paikkakunnan asutuksesta ovat muistot hyvin him

meitä. Kantakylänä, josta asutus sittemmin (kalan pyynnin vuoksi), 
on levinnyt Suvantoon ja Akkolaan sekä tällä vuosisadalla Mal- 
viaisiin, Kontuun ja Vuosmaan, mainitaan Pistokylä. Ensimmäi
set asujat täällä olivat asuneet Osranniemellä ja Heposaarella, 
mutta tarina mainitsee heitä milloin Karjalaisiksi, milloin Lappalai
siksi.

*) Ehkä tarkoitetaan muinaista „Holmogoria.“
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Sittemmin oli Sepänniemi tullut asutuksi, ja ensimmäisinä 
asukkaina mainitaan Kyppö ja Matronen. Suvannosta kerrotaan 
asutuksen levinneen Alclcolaan, Vuosmasta miespolven aikaa sitten 
Salmeen. Ohdan ensimmäiset asukkaat olivat Matti ja Jellcka 
ja heillä oli vävyt Kokkosalmesta ja Suvannosta. Ohta on myös
kin tällä vuosisadalla tullut asutuksi.

Korpijärven kylässä mainitaan ensi asukkaan olleen nimel
tään Outo-Kiima. Hän oli asunut eräällä niemellä Korpijärvessä.

Uhut.
Siihen aikaan kuin varastussodat olivat oli eräs Ruotsin 

sotaherra ryöstänyt tytön Karjalasta ja vienyt muassaan Ouluun. 
Tyttö synnytti sitte lapsen. Tiih vanan, ja pääsi kesäaikana pakoon 
Karjalaan, jossa asettui Uhtuaan, Lamminpohjaan. Tiihvana sai 
sittemmin 8 poikaa, joista Uhtuan asutus on alkuansa, ja nykyi
nen miespolvi on seitsemäs Tiihvanasta lukien. — Ennen tätä oli jo 
Solovetskoin luostari perustettu, ja Uhtuassa oli ensi asukkaan 
sinne tullessa Keyryniemellä risti, jonka pyhät miehet olivat pys
tyttäneet etsiessään monasterille paikkaa. Uhtuan nimen selittää 
paikkakunnan venäläinen kirkkoherra alkuansa olleen Yhyt. Tä
män nimen oli kylä saanut siitä, että kaksi eksyksissä ollutta Lap
palaista tässä olivat tavanneet toisensa.

Jyväälahden kylän asukkaat mainitaan Suomesta tulleiksi, 
Jolcijärveltä, Pudasjärveltä, y. m. pohjoisista pitäjistä. Ensimmäi
set tulokkaat olivat Tiilikkäläiset (Tiilikkälän niemellä) ja Tupalat 
(nyk. Torvelat).1) Suomesta muuttaneen miehen jälkeen kutsu
taan vielä erästä niemeä kylässä „Ruotsin Pekan“ niemeksi. Fap- 
pisen suku on Jyväälahteen muuttanut Uhtuasta, Kylänniemestä, 
missä vielä kuuluu näkyvän raunioita.

Enonsuun asutuksen kerrotaan myöskin Suomesta tulleen. 
Samoin Kohon kylän. Ensi asukas Röhössä oli nimeltään Röh- 
jälclcä noin 200 vuotta sitten.

*) Torvelan nimen synnystä kerrotaan seuraava taru: Kaksi Tupo- 
lan veljestä olivat kerran kasken ajossa. He riitaantuivat ja  sytyttivät 
eri nuotionsa. Toinen teki nuotionsa pystyyn asetetuista hongista, onsi- 
puista, ja  kun tuli rupesi lujasti tohajamaan onsipuitten palaessa, sai hän 
niineksensä Torvela. Toinen taas asetti puut pitkin päin, ja kun tuli sihisi 
ja  paloi huonosti, pantiin hänelle nimi Tiho.
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Haikolan l. Jouhkolan kylässä kerrotaan ennen asuneen Karja
laisia 7:ssä talossa, jotka sittemmin ovat hajonneet. Tämä entinen 
asutus oli lähtenyt Seesjärveltä, asunut jonkun aikaa Suopassal- 
messa, sitten muuttanut Kepajoelle ja lopuksi Haikolaan, Tuhon- 
aholle (nyt Tuhkasenvaara). Täällä olivat asuneet useita miespol
via, mutta vihdoin karhujen karkoittamina muuttaneet Tuhkolan 
kylään (Piston pitäjätä). — Nykyinen asutus on tullut Sompajär- 
vestä 3—6 miespolvea sitten. Tässä niinkuin muissakin Uhtuan 
kylissä mainitaan Lappalaisia ensimmäisiksi eläjiksi.

Luusalmeen kerrotaan ensimmäisen Karjalaisen, Pasilan monia 
satoja vuosia sitten tulleen Nurmilahdesta.

Hämeen kylän sanotaan saaneen asukkaansa Venehjärvestä, 
josta kaksi veljestä, Hilippä ja Ilja olivat tänne saapuneet.

Paanajärvi.
Paanajärvi on vanhin kylä Pohjois-Karjalassa, nuorempia tätä 

ovat Suopassalmi ja Jyskyjärvi. Paanajärvi oli kauvan .aikaa ve
näläisen hallituksen keskustana Ven. Karjalassa, ja tänne myöskin 
ensimmäinen kristitty kirkko rakennettiin. — Ensi asukas oli ni
meltään Paana, ja hänestä ovat järvi ja kylä saaneet nimensä.

Ponkama.
Ponkaman kylässä kerrottiin alku-asutuksen olleen venäläistä 

sukuperää (?). Solovetskoin monasterilla oli jo useita satoja vuosia 
sitten ollut täällä taloja. — Vuoksijärven kylän asukkaitten mai
nitaan 5 —6 miespolvea sitten sotia paeten saapuneen Piepasjär- 
vestä. Aluksi olivat eläneet hyvässä sovussa erään rikkaan Lappa
laisen, Kuisman kanssa, jonka asumuksesta vielä rauniot ovat jäl
jellä. Strahvilaan sanotaan ensimmäisen asukkaan tulleen Usma- 
nalta, toisten mukaan Kerskoista (?).

Tuoppajärvi.
Vanhimpina kylinä tässä pitäjässä mainitaan Kiestinki ja 

Vaarakylä. Viimeksi mainitun kylän ensimmäinen asukas oli Vassi- 
lei Laahajoff, jonka 6 poikaa hajosivat eri kyliin Tuoppajärven
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ympäristössä. Niinpä esim. kerrotaan yhden asettuneen Valas- 
jokeen. Siihen aikaan ja vielä jäljestäpäin ei ollut esivallasta mi
tään tietoa näillä seuduin.

Suurijärven kylä on saanut asutuksensa Pohjan periltä, Suo
mesta. Ensi asukas oli Karva-Riiko, josta nykyinen polvi on 
seitsemäs. Hänen pirttinsä*sanotaan vielä olevan pystyssä. Alku
aikoina oli järvi ollut kalarikas, ja kalamiehiä oli käynyt siellä 
muistakin kylistä. Neljäntenä sukupolvena olivat asukkaat ruven
neet suorautaa valmistamaan ja rakentaneet itselleen pajan.

Kananaisten kylään on ensi asukas, Jyrki, satoja vuosia sit
ten muuttanut Kuusamosta.

Muistot vuosien 1788— 1790 sotavarustuksista.

Kustaa III:n sodan aikana pelättiin hyökkäystä Karjalaankin, 
ja  sen vuoksi Venäjän hallitus oli tänne lähettänyt varustusväkeä, 
sekä ratsu- että jalkamiehiä, rajaa vartioimaan. Sotaväen kulkua 
varten parannettiin teitä ja rakennettitn poikkitelaisia porrassiltoja 
jokien ja soitten poikki. Semmoisia siltoja tehtiin muun muassa Kos
tamuksesta Jyskyjärveen menevälle tielle. Teitä parannettiin samoin 
Kontokin ja Uhtuan välillä, Kivijärvestä rakennettiin ajotie Vuokki- 
niemeen, ja sieltä eteenpäin rakennettiin siltoja aina Pistoon ja 
Kiimasjärvelle. Vuokkiniemestä etelään päin korjattiin teitä Akon- 
lahtecn ja Niskajärveen saakka.

Teitten varsille pystytettiin korkeille vaaroille majakoita, joista 
merkki piti annettaman vihollisten tulosta. Majakat olivat kor
keita puita, joita oli karsittu ja joiden latvaan oli sidottu ter
vaksia ja naavaa. Jos vihollinen nyt saapui, kiivettiin „pykäle- 
puita“ myöten ylös ja sytytettiin tervakset palamaan. Tuli näkyi 
siitä seuraavaan majakkaan, josta viesti sitten samalla lailla kulki 
yhä eteenpäin. Kivijärven kylän tienoilla, Kylyn-Pirttivaaralla, ker
rottiin vielä näihin aikoihin saakka olleen tällaisen majakan. 
Siinä seisoi kaksi puuta likitysten ja niitten latvoissa oli lava, 
missä vahtia oli pidetty ja merkkitulia poltettu. Toisia majakoita 
on muun muassa ollut Vuonisen kylässä Ruokovaaran huipulla 
(keskellä kylää), Vuoniskosken niskalla ja Jonkun vaaralla (Häme- 
hen kylään päin); Ilämehen kylässä Lusmanvaaralla; Piston paik-
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keillä: Lahnavaaralla ja Kokkovaaralla, ja Suvannon kylässä. Vielä 
mainittiin majakkoja olleen Kananaisten ja Korpijärven välillä, 
Kartoonajärven rannalla, jossa vielä on sotaväen pirtin kiuas jäl
jellä (itse pirtti on myös aina viime aikoihin saakka ollut pystyssä), 
Valasjoessa, Röhössä, Suurjärven ja Korpijärven kylän tienoilla 
y m. — Akonlahdessa kerrottiin sitä paitsi Hyrynsalmen rannalle 
rakennetun vallituksia vihollisia vastaan. Varustustyöt jäivät kui
tenkin kesken-eräisiksi, kun päällikkö sairastui.

Yarustusväen kerrottiin majailleen Karjalassa 3 vuotta tur
haan odottaen vihollista. Leiripaikkoja sillä oli ollut muun muassa 
Jyväälahdella, Kenttäjärvellä ja likikylissä, Vuonisessa, Piston ky
lässä, Suvannossa, Röhössä, Yaarakylässä y. m. Viimeksi maini
tussa kylässä on Olkkalan talon pihalla heidän ajoiltaan puinen 
patsas (37a kyyn. korkea), johon on leikattu vuosiluku 1788. 
Siinä on ollut muutakin kirjoitusta, jota kuitenkaan ei enää saata 
lukea. — Näiltä ajoilta kerrottiin vielä Suurjärvestä Röhöön käy
vän tien varrella kannon olevan pystyssä, johon vuosiluku on piir
retty.

Tiettyä on, että tämä sotaväen majoitus kovasti rasitti kan
saa, ja monessa paikoin liikkuivat nämät maan puollustajat vihol
lisen tavoin. Etenkin olivat ratsumiehet, joita kansa muistaa „Vas- 
kiirojen“ ( =  Baschkiirien) nimellä, liarj ottaneet monenlaisia jul
muuksia, vieläpä siihen määrään, että kansantaru usein sekottaa 
heidän tekojaan suomenpuolisten muinaisten ryöstöretkien („varas- 
tussotien“) kanssa.

Kerron seuraavassa „Vaskiiroista“ säilyneet tarinat. Mu- 
nankilahdessa oli Nakrisaholla eräs ukko päässyt pakoon karsi
naan. Huoneessa oli vaan vaimoja kotona, sillä miehet olivat läh
teneet „polkovnikkoja“ kyytiin. Kun Vaskiirat pyrkivät ikkunoista 
sisään, nousi ukko karsinasta ja sieppasi kirveen, jolla löi sisään 
tunkevien kädet poikki.

Akonlahdessa kerrotaan Vaskiiroista, että liikkuivat vallatto- 
masti, söivät ja joivat taloissa ilman maksutta ja vaativat asuk
kaita olemaan heille avulijaina. Kun nousivat aamulla, menivät 
he rantaan, jossa pesivät itsensä ja huusivat „Allah, Allah“; se oli 
heidän aamurukouksensa.

Vuokkiniemessä olivat Vaskiirat kaivaneet maasta äsken hau
datun sotamiehen ruumiin ja keittäneet sen. Kun keitto oli val
mis, maistoi siitä päämies ensiksi ja huomasi sen makeaksi. Mutta
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kun hän sanoi sen maistuvan katkeralta, eivät muut siitä huoli
neet, vaan kaivoivat ruumiin jälleen maahan.

Kun Vaskiirat tulivat Venehjärveen, harjottivat he siellä kai
kenlaista vallattomutta. Kattiloita upotettiin Ponkalahteen, hevos
ten selkiin sidottiin jyväsäkkiä, joitten suut avattiin, ja jyvät päästet
tiin tippumaan pitkin tietä. Rahvas kokoontui silloin kirkkoon, mutta 
eräs lapsi joutui vihollisten käsiin. Nämät pistivät sen seipään 
päähän ja ampuivat palaisiksi. Siihen aikaan ei saanut rahvas 
liikkua mihinkään kylästä ilman Yaskiirain päällikköjen lupakirjaa.

Jyvääldhdessa leikkelivät Vaskiirat naisilta rinnat ja söi
vät ne.



IV.

Historiallisia tietoja Venäjän vallan levenemisestä 
Vienanm eren rannoille ja  taisteluista Pohjan

«
perillä aina Stolbovan rauhaan saakka.

Sitä maa-alaa, joka sijaitsee Vologdasta ja Valgetjärvestä 
Äänisjärveen ja Vienanjokeen ulottuvien suurten metsien takana, 
nimittivät Venäläiset muinoin SavolokiJcsi ja sen asukkaita Savo- 
loteshaja 'Tuoleiksi. Lännen puolella olivat mainitun alueen rajoina 
Vienanmeren länsiranta ja Äänisjärvi, ja idässä se nähtävästi ulot
tui likemmäksi Petora-jokea. Asukkaat tällä alalla kuuluivat Suo
men sukuun ja olivat epäilemättä Karjalaisia. Itäisin osa siitä 
alasta, joka Savolokiin luettiin, oli kuitenkin Permalaisten (nyk. 
Syrjäänien) hallussa. Etelään ja itäänpäin Savolokista asui muita 
suomensukuisia kansoja: Vepsäläisiä Syväri- ja Ojattijokien var
silla ja Laatokan itärannalla, sekä Jugrialaisia Ob- ja Irtis-jokien 
seutuvilla.

Kuten mainitsimme asui Permalaisia Savolokin itä-osassa. Jo 
vuosituhannella ennen Kristuksen syntymää olivat nämät asettu
neet Kama-joen rantamille, josta vähitellen aikojen kuluessa oli
vat levinneet pohjoiseen ja ottaneet haltuunsa Vytegdan varret — 
mahdollisesti myöskin Vienajoen itärannan. Vasta myöhemmin, 
Venäläisten tunkeutuessa Vienan vesille, Pcrmalaiset tulivat kar
kotetuiksi idemmäksi, nykyisille Syrjäänien asuinsijoille. ')

‘) Vrt. muun muassa: Sjögren, Gesammelte Schriften, ss. 321, 338, 398.
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Permalaiset (Skandinaavialaisten „Bjarmalaiset“) ovat tulleet 
kuuluisiksi rikkaudestaan ja vilkkaasta kaupastaan. Kauppamat
koillaan he kävivät Ob- ja  Irtis-joilla turkiksia kokoamassa, joita 
sitten vaihtoivat Itämaiden tavaroihin. Todistuksina Permalaisten 
itämaisesta kaupasta ovat ne lukuisat bynzantionilaiset, sassaniidi- 
laiset ja intialaiset rahat ja hopea-astiat, joita vielä vuosittain Ka- 
majoen varsilta löydetään. Mutta myöskin Vienan vesillä ja län
nessä aina Suomessa saakka kävivät Permalaiset kauppaa. Meidän 
maassamme on nim. viime aikoina löydetty permalaisia pronssi
kauden aseita, jotka siis selvästi näyttävät, että Permalaisten kaup- 
paretket ulottuivat tännekin. Kun Sassaniidien valta v. 641 ku
kistettiin, muuttui itämaisen kaupan keskus Hopea-Bolgariaan, keski- 
Volgan varsille, mutta vielä senkin jälkeen Permalaiset jatkoivat 
retkiään Vienan suulle ja välittivät kauppaa Bolgarian kanssa. 
Vienan suulla Permalaiset myöskin tutustuivat Skandinaavialaisten 
kanssa. Ensimmäinen Skandinaavialainen, joka tänne purjehti, oli 
Othar. Hänen retkensä tapahtui v. 874, ja siitä alkaen Skandi
naavialaisten kauppamatkat Vienan vesille kestivät aina 13 vuosi
sadan alkupuoleen. Viimeinen tunnettu retki tehtiin v. 1822.L)

Muussa osassa Savolokia asui Karjalaisia, ehkä osaksi 
myöskin Lappalaisia (vrt. ed.), ja jo 9:llä vuosisadalla maini
taan Vienanmeren etelä- ja länsi-rannikon olleen Karjalaisten hal
lussa. Yhtä Vienajoen suuhaaroista, jonka rannalla nykyään on 
Karjalan Nikolain-luostari, nimitettiin muinoin „Karjalan suuksi“, 
ja „Karjalan rannaksi“ nimitettiin vielä 15 vuosisadalla Vienanme
ren etelä- ja länsirantaa.2) Mutta paitsi Vienanmeren rannoilla 
tavataan Karjalaisia jo varhaisina aikoina kulkemassa Pohjois-Suo- 
messa, osaksi Lappalaisia verottamassa, osaksi kauppa käymässä 
tai sotimassa Pohjanlahden pohjoispuolen eli Kainunmeren länsi- 
ja itärannalla asuvien Kainulaisten kanssa. Näillä retkillään Karja
laiset arvattavasti seurasivat samoja vesistöjä, joita vielä tänäpäi- 
vänäkin kulkevat.

Islantilainen Egil’in satu sisältää kertomuksen ensimmäisestä 
tunnetusta tällaisesta sotaretkestä, joka oli tapahtunut v. 874. 
Savolokin kauppiaita saapui silloin Kainunmaahan kauppaa har- 
jottamaan, mutta myöskin samallalla ryöstämään. Hädissään Kai

*) Norsk Tidskrift for Videnskab og Kunst, V, s. 318.
*) Sjögren, Ges. Sehr. I, ss. 390 ja 324
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nulaisten „kuningas“ Faravid pyysi ja sai apua Norjan kuninkaan 
läänitysmieheltä Haalogalannissa, Thorulf Kjeldulfin pojalta. Seu
raus avunannosta oli että Karjalaiset voitettiin. Voitostaan ihas
tuneina tekivät Kainulaiset seuraavana vuonna ryöstöretken Karja
laisten maahan. Kuitenkin Karjalaiset vielä tämän jälkeisinäkin 
aikoina jatkoivat retkiään Kainunmaahan ja näkyivät aikojen ku
luessa saavuttaneen jonkunlaisen vallan Kainulaisten yli. Useat 
Pohjanmaan kalarikkaimmista joista oli heidän hallussaan, ja useissa 
paikoin näkyvät lie asettuneen varsinaisiksi asukkaiksi. ‘) Näillä 
retkillään Karjalaiset vähitellen valmistivat Venäläisten vastaista 
ylivaltaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Venäläisten etenemisestä Savolokissa ovat lähteet niukanlai
set. Luultavaa on kuitenkin, että he jo 11 vuosisadan lopulla 
alkavat siellä saavuttaa alaa. Sitä todistaisi muun muassa se 
seikka, 4 että Petoran varret v. 1096 olivat heille veron-alaiset. 
Kun tämä seutu sittemmin tuli Novgorodin tasavallan haltuun, 
maksoivat Novgorodilaiset Venäjän suuriruhtinaille jonkunlaista 
veroa sen omistamisesta.2) Samoihin aikoihin olivat Perma ja 
Jugria ainakin tunnetut Venäläisille. Kauvan kesti kuitenkin vielä, 
ennenkuin Savoloki ja Vienanmeren rannat joutuivat Venäjän val
lan alle. Lukuisat tudilais-linnain rauniot Vienajoen varsilla muis
tuttavat vielä niitä pitkällisiä taisteluja, joita seudun asukkaat va
pautensa puolesta taistelivat, ennenkuin taipuivat Venäläisten 
ikeesen.

Ensimmäinen tunnettu sotaretki Savolokiin tehtiin v. 1032. 
Silloin nim. novgorodilainen Uleb pyrki Wytegdan rantoja valloitta
maan, mutta sai sodassa surmansa.3) Toisen kerran ruhtinas Glieb 
Svjätoslavin poika v. 1077 tuli voitetuksi SaVolokissa, jonka nimi 
nyt ensikerran Venäjän aikakirjoissa mainitaan. Lähes vuosisataa 
myöhemmin (v. 1149) mainitsevat samat aikakirjat ensi ker
ran Karjalaisten nimen. Nämät olivat silloin Novgorodilaisten

') Aspelin, Korsholman linna ja  lääni, siv. 305.
2) „Дань Печорская“, vrt. Sjögren, Gesammelte Schriften, I, s. 293.
3) Sjögren, main. teos, I, s. 531.
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liittolaisina sotimassa Hämäläisiä vastaan. ') Tästä ajasta lähtien 
saattaakin otaksua Venäläisten alkaneen saavuttaa jonkunlaista 
valtaa Karjalaisten keskuudessa. Jo tätä ennen, v. 1137, olivat 
Venäläiset osassa Aunuksen ja Vologdan lääniä kantaneet veroa 
siellä asuvilta Suomalaisilta vieläpä verottaneet Vienanmeren ran
nalla olevaa suolakeittolaitosta.2) Rauhallisilla keinoin ylipäätänsä, 
enimmäkseen kaupan kautta, Novgorodilaiset vähitellen pääsivät 
tunkeutumaan Karjalaisten alueelle.

Muualla nykyisellä Pohjois-Venäjällä Novgorodin valta vielä 
kauvan aikaa oli hyvin heikko. Mainitaan muun muassa, että nov
gorodilaiset veronkantajat Petoran ja Jugrian maissa v. 1187 saivat 
seudun asukkailta surmansa. 3)

Vuonna 1212 perustettiin Ustjugin kaupunki Suhonan var
relle. Se sai asukkaansa enimmäkseen Keski-Venäjältä (Susdalista 
ja Rostovista) ja oli Venäjän suuriruhtinaista riippuvainen. Tämän 
uutisasutuksen kautta vallitsivat Moskovalaiset koko Vienajoen 
kauppaa, ja Ustjugin haltuunsa saaminen oli sen vuoksi Novgorodin 
tärkeimpiä silmämääriä. Hopea-Bolgarian kauppa myöskin kärsi siitä, 
että tämä paikka oli vieraitten hallussa. Bolgarialaiset valloittivat 
sen siitä syystä v. 1219, mutta eivät sitä kuitenkaan voineet kauvan 
pitää vallassaan.4)

Etteivät alisen Vienan varret vielä tähän aikaan olleet Venä
läisten hallussa, todistaa se seikka, että Norjalaiset vielä v. 1216 
kertovat Bjarmeilla olleen oman kuninkaansa. Mutta sen sijaan 
tapaamme lännessä, Kubinskojen järven tienoilla muutamien uutis- 
asukkaitten toimivan siellä asuvien „Tudieu ja Karjalaisten“ kään
tämisessä kristinuskoon.5) Tähän aikaan myöskin Äänisjärven tie
noot näkyvät joutuneen Novgorodin valtaan.

Samoin olivat Novgorodilaiset jo saavuttaneet jalansijaa Suo
men Karjalassa. Ruhtinas Jaroslav Vsevolodin poika lähetti nim. 
v. 1227 pappeja Karjalaisia kääntämään, ja kerrotaan lähes koko 
kansan suostuneen kasteesen. Novgorodin ja Karjalaisten hävityksiä

') Sjögren, main. teos, I, ss. 502, 503 ja 329.
2) Aspelin, Korsholman linna ja lääni, siv. 8.
*) Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 331.
4) Sjögren, main. teos, 1, s. 337.
®) Sjögr. main. teos, I, s. 335.
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estääkseen Rooman paavi v. 1237 saarnautti ristiretkeä näitä vas
taan, mutta ristijoukon voitti Aleksander Nevski Nevajoella v. 1240.

Näihin aikoihin näkyvät Ruijankin rajoilla kiertelevät Karja
laiset olleen Novgorodin veronalaisuudessa. Äsken mainittu suuri
ruhtinas Aleksander Nevski lähetti nim. v. 1251 Norjan kuninkaan 
Haakon Haakoninpojan luoksi lähetyskunnan valittamaan siitä väki
vallasta, minkä Norjan alamaiset olivat tehneet Novgorodille ve
roa maksaville Lappalaisille ja Karjalaisille. Tämän johdosta so
vittiin Norjan ja Novgorodin välillä ensimmäinen rauha. Raja 
kummankin alueen välillä näkyy kuitenkin jääneen epävarmaksi. 
Tiedämme ainakin sen, että Malangin vuonosta Vielijoen rannalle 
oleva alue tuli yhteiseksi, joten Venäläiset saivat kantaa veroa aina 
Ruijan tuntureilla saakka. Mutta toiselta puolen Turjanniemen 
eteläinen eli Terskin ranta vielä seuraavassa rauhanteossa tunnus
tettiin Norjan omaksi.*)

Tehdystä rauhasta huolimatta Karjalaiset jatkoivat edellä ker
rottuja ryöstöretkiään Norjan Lappiin. Niinpä mainitaan heidän 
eräällä sellaisella retkellä v. 1278 ottaneen kiini Norjan kuninkaan 
läänitysmiehen Thorbjörn Stein’in ja surmanneen häneltä 35 miestä. 
Seuraavan retken Karjalaiset tekivät vasta v. 1302. Tämän joh
dosta lähetettiin eräs Agmund Dans suuren miehistön kanssa Kar
jalaisia vastaan. Karjalaisten ryöstöt nyt saatiin lakkaamaan joksi
kin aikaa. Tosin he jälleen v. 1316 kävivät pienemmällä retkellä, 
mutta vasta v. 1319 jälkeen he jälleen suuremmalla innolla niihin 
ryhtyvät. Sillä välin Karjalaisten ryöstöistä köyhtynyt Lappikin 
ennätti vähitellen tointua. — Näihin aikoihin Norjalaiset myöskin 
olivat parustaneet Varjakan linnan. 2)

Karjalaisten ryöstellessä Ruijan puolella olivat Novgorodilai- 
set puolen vuosisadan kuluessa olleet alituisissa taisteluissa Ruot
salaisten kanssa Laatokan länsirannikon ja senpuolisen Karjalan 
omistamisesta. Ruotsalaiset olivat sillä välin yhä levittäneet siellä 
valtaansa ja valtansa tueksi jo v. 1293 perustaneet Viipurin lin
nan. Rauha, jossa kummankin valtakunnan alue tuli määrätyksi, 
tehtiin vihdoin v. 1323 Pähkinäsaaressa.

‘) Norsk Tidskrift for Videnskab og Kunst, V, 317—328; Sjögren, Ges. 
Sehr. I, 346—348.

2) Norsk Tidskr. V, ss. 318—320.
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Tässä rauhassa sovitun rajan suunnasta on kauvan ollut eri 
mieliä. Ryhtymättä tässä tarkempiin tutkimuksiin, saatamme ny
kyään kuitenkin pitää jokseenkin varmana, että tämän rauhanteon 
kautta pohjoinen osa Pohjanmaata tunnustettiin Venäläisten omaksi. 
Rajan on nim. arveltu kulkeneen Rajajoesta Säämingin kirkolle, 
sieltä Savon vesiä myöten Kolemakoskelle Pihtiputaassa ja lopuksi 
Pyhäjokea („Petaiochi“) myöten Pohjanlahteen (Kainun 1. Helsin
gin m ereen.*) Että Pohjois-Pohjanmaa todellakin kerran on kuu
lunut Novgorodin alle, näemme myöskin eräästä Solovetskoin mo- 
nasterissa löydetystä kirjeestä. Siinä nim. sanotaan Venäjän rajan 
vanhastaan ulottuneen Ruotsin 1. Baltin mereen saakka. Seitse
män Pohjanmaan jokea: Siikajoki, Liminkajoki, Oulujoki, Iijoki, 
„simpsukkajoki“ Kemi, Torniojoki ja „Keinta-“joki luetellaan nimen
omaan muinoin kuuluneen Venäjän alueesen, ja sen rantamailla 
mainitaan asuneen Venäjän alustalaisia.2)

V:na 1Б26 tehtiin myöskin rauha Novgorodin ja  Norjan vä
lillä. Vanhat rajat pysytettiin ja sitä paitsi myönnettiin kumman
kin valtakunnan kauppiaille (hospites) vapaa kulku toisen alueella. 
Mainitaan vielä nimenomaan, että Savolokin miehillä oli lupa kul
kea Norjassa.3)

Karjalaisten ylivalta Kainuumaalla oli siis välillisesti valmis
tanut sitä Venäläisten valtaa, joka edellä mainituissa rauhanteoissa 
sai vahvistuksensa. Mutta arvattavasti tämä valta kuitenkin oli 
jokseenkin heikko, sillä kohta rauhanteon jälkeen näemme Ruot
sin hallituksen tuumineen rauhallisilla keinoin, uutisasutuksen ja 
kristinuskon saarnaamisen kautta, Kainunmaan valtaansa saatta
mista. Eikä kauan kestänytkään siksi kuin Ruotsin valta näillä 
seuduin pääsi vakaantumaan.

Mainituista rauhanteoista alkaen saatamme myöskin lukea 
Novgorodin oikeutetun vallan Karjalan ylitse, mutta alisen Vienan

*) Vertaa: Hist. Arkisto V, ss. 7G, 87—91 (Koskinen); E. G. Paimen, 
Sten Stures strid med konung Hans, s. 56—61; Aspelin, Korsholman Linna 
ja Lääni, s. 17, 18, y. m.

2) Dosifei, Oimcanie Соловецкаго монастыра.
3) Norsk Tidskr. f. Videnskap o. Kunst V, s. 345.
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alue ja Savoloki laveammassa merkityksessä sekä sen puoliset 
Karjalaiset vielä jäivät vapaiksi. Ja  välillä olevat Valgetjärvi, 
Vologda ja Utsjug olivat tähän aikaan erään ruhtinas Glich Va- 
silkoupojan perintömaita.4)

Kuitenkin Novgorodilaiset yhä pyrkivät Vienan suuta lähem
mäksi. Niinpä eräs Novgorodilainen v. 1320 20 tuli. oravanna
hasta osti lavean maa-alan Senkurskin pogostassa (Suhonan ja 
Ustjugin tienoilla) eräältä tudilaiselta vanhimmalta (starostalta). 
Kadehtien Novgorodin paisuvaa valtaa Ustjugilaiset v. 1323 ryöstivät 
Jugriassa kaupalla kulkevia Novgorodilaisia. Tämän johdosta Novgo
rodilaiset seuraavana vuonna tekivät Ustjugiin sotaretken, jonka 
seurauksena oli, että suuri osa Savolokia joutui heidän valtaansa. 
Tästä lähin Novgorodilaiset esiintyvät Tudien puollustajina Ustjugi- 
laisia vastaan.2)

Riitaisuuksia Ustjugilaisten ja Novgorodilaisteii välillä vielä 
jatkettiin. V. 1329 edelliset jälleen ryöstivät ja tappoivat Jugriaan 
matkustavia Novgorodilaisia. Moskovan suuriruhtinaatkin rupesi
vat tämän jälkeen Ustjugilaisten puolelle.3)

Pahan iskun sai Novgorodilaisten valta Savolokissa, kun eräs 
posadnikan poika Luka v. 1342 omin päinsä ryhtyi pohjoista Sa
volokia valloittamaan. Hänen sotaretkensä onnistui huonosti, ja 
entisetkin alueet olivat vähällä mennä Novgorodilta hukkaan. Rauha 
arvattavasti kuitenkin pian saatiin toimeen, sillä v. 1349 maini
taan Vienalaisten yhdessä Novgorodilaisten kanssa tehneen ryöstö
retken Norjaan ja silloin hävittäneen Haalagolantia aina Björkö’n 
saarelle saakka. Vv. 1364—1365 tehtiin taas Novgorodin puo
lelta sotaretkiä Vienan rannalle. Ja seuraavalla vuosikymmenellä 
mainitaan jo Vienalaisten ottaneen osaa Novgorodilasten retkei- 
hin suuriruhtinaan maihin Volgan varsille. 4)

Näihin aikoihin oli nim. syntynyt pitkällisiä taisteluja Novgo
rodin ja Moskovan suuriruhtinaan välillä Vienan seutujen omista
misesta. Vv. 1392—1393 olivat muun muassa edelliset polttaneet 
ja hävittäneet Ustjusnan ja Valgetjärven seutuja. Suuriruhtinas

/
*) Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 352.
2) Sjögren, main. teos, I, s. 352, 358.
s) Sjögren, main. teos, I, s. 360.
*) Sjögren, main. teos, I, s. 364—370.
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Vasili Dmitrinpoika lähetti silloin (v. 1397) erään pajarin sotajou
kon kanssa valloittamaan koko Savolokia. Suuri osa Vienan aluetta 
antautuikin hänelle ja useat siellä asuvat novgorodilaiset vojevodit 
ja pajarit rupesivat pettureiksi, toivoen suuriruhtinaalta saavansa 
maita palkkioksi. Mutta kun Novgorodilaiset nyt huomasivat Val
tansa Savolokissa olevan loppumaisillaan, niin he tarttuivat asei- 
sin (v. 1398) ja polttivat sekä ryöstivät ensi työkseen Vologdan 
Valgetjärven ja Kubinskojen volostit sekä Ustjugin. Tästä he 
etenivät Vienajokea myöton (Metsiin, jonka valloittivat kuukauden 
piirityksen perästä. Kavallukseen syypäät vojevodit nyt vangittiin 
ja rangaistiin julmalla kuolemalla. Moskovalaisilta kauppiailta 
kiskottiin veroa 300 ruplaa, Vienalaiset saivat maksaa 3000 rup
laa ja 3000 hevosta. Tämän jälkeen tehtiin rauha, jossa suuri
ruhtinas luopui kaikista oikeuksista Savolokiin. *)

Kauha ei kuitenkaan ollut pitkällinen, sillä v. 1401 lähetti 
suuriruhtinas jälleen äkkiarvaamatta sotajoukon, joka otti haltuunsa 
koko Vienajoen seudut ja murhasi sekä ryösti siellä asuvia Novgo- 
rodilaisia. Mutta kaksi novgorodilaista pajaria kokosi Vaga-joen 
ranta-asukkaista sotajoukon, jolla Moskovalaiset Holmogorin luona 
peräti voitettiin. Nyt olivat Novgorodilaiset herroina Savolokissa, 
ja heidän valtansa saattoi tästä lähin rauhassa vakaantua tällä 
alalla, etenkin kun suuriruhtinaan maissa sisälliset rauhattomuu
det ja Mongoolien tulo estivät tätä sekaantumasta pohjoisten seu
tujen asioihin. Näiltä ajoilta saakka saatamme siis lukea Novgo- 
rodilaisten vallinneen koko Vienanmeren rannikkoa, ja näihin ai
koihin tiedämme myöskin ensimmäisen luostarin tähän seutuun 
— Vienajoen suulle — perustetun.1)

Tosin vielä Ustjugilaiset seuraavinakin aikoina suuriruhti- 
naitten yllytyksestä ahdistivat Savolokia. Muun muassa he v. 1417 
tekivät retken aina Holmogoriin saakka — joka luultavasti oli nov- 
gorodilaisen hallituksen keskustana — ja polttivat sen sekä van
gitsivat 2 pajaria. V. 1425 mainitaan heidän jälleen käyneen täällä 
ryöstämässä, mutta tällä kertaa heidän täytyi tuhotöitänsä korvata 
maksamalla 30 tuh. oravan- ja 240 sopulinnahkaa.2)

*) Sjögren, main. teos, I, ss. 376—382.
2) Sjögren, main. teos, I, ss. 385, 388.
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Venäläisen valloituksen kestäessä ja mahdollisesti seurauk
sena siitä tapaamme Karjalan ja Vienan-miehiä kauppa- ja sota- 
retkillä Kainunmaan ja Norjan alueilla. Niinpä asettui 14:n vuosi
sadan keskipalkoilla karjalaisia kauppiaita Pohjanlahden ranta
maalle, Torniosta aina Ulvilaan saakka. Täältä he kävivät la
veata kauppaa Turun, Tukholman vieläpä Räävelinkin kanssa. 
Kerrotaan muun muassa Upsalan arkkipiispan v. 1345 Torniossa 
kastaneen useita Oulun, Kemin ja Simon tienoilla asuvia Karja
laisia. x) Maunu Liehakon Venäjän retken johdosta (1328) syntyi 
jälleen rauhattomuuksia Kainunmaalla, ja seuraavana vuonna ret- 
keilivät Vienalaiset yhdessä Novgorodilaisten kanssa Ruijan ran
noille, kuten jo edellä olemme maininneet.

Tämän jälkeen yleensä näemme Novgorodilaistenkin ottaneen 
osaa ryöstöretkiin Kainunmaahan ja Ruijan puolelle. Mainitaanpa 
siten erään Novgorodilaisjoukon v. 1377 käyneen piirittämässä 
„Njämtsien“ pari vuotta ennen perustamaa linnaa „Oulan“ luona.2) 
V:na 1411 kulki Vienalaisia, posadnikansa Jaakko Tapaninpojan 
johdolla, Novgorodin käskystä Norjassa sotimassa. Muutamia vuosia 
myöhemmin kävivät Novgorodilaiset jälleen Kainunmaata ryös
tämässä. V:na 1415 saapui nim. joukko Novgorodilaisia Oulunsa- 
loon kauppaa tekemään siellä olevien Turkulaisten y. m. kaup
piasten kanssa. Mutta eräänä yönä (Jouluk. 20 p. vast.) he ka
valasti hyökkäsivät näitten kimppuun, ryöstivät Turkulaisilta ta
varaa 3 tuli. Ruotsin markan arvosta ja murhasivat tai veivät van
giksi paljon väkeä. 3)

Norjankin puolella oli jatkettu ryöstöjä. Kostaakseen Norjalai
set v. 1419 saapuivat 500 miehen kanssa laivoilla Vienan vesille. 
Ensin he ahdistivat Varsugan karjalaista pogostaa, sitten he pur
jehtivat etelään, sodittivat äsken (1419) perustettua Karjalan Niko- 
lain luostaria, polttivat kolme kirkkoa ja tappoivat kosolta ta
lonpoikia ja munkkeja. Vienan miehet saivat käsiinsä kaksi vi
hollisen laivaa, muut pääsivät yli meren pakoon.4)

') Aspelin, Korsholman linna ja  lääni, ss. 32, 33.
s) Aspelin, main. teos, s. 40.
3) Sjögren, Ges. Sehr. I, ss. 382, 385.
4) Sjögren main. teos I, s. 386.
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Suurempia sotatapauksia Pohjan perillä tämän vuosisadan al
kupuolella ei enää tunneta. Mainitaan kuitenkin eräästä retkestä, 
jonka Novgorodilaiset Vienalaisten kanssa v. 1431 erään Iivana 
Lostinskin johdolla olivat tehneet Kajaanin seuduille.

Seurauksena venäläisyyden ja kristinuskon vakaantumisesta 
pakanallisten Suomalaisten aloilla olivat lukuisat luostarit. Ustju- 
gissa oli jo 13 vuosisadalla 3 luostaria, 14 vuosisadalla perustet
tiin suomensukuisten kansojen keskuuteen Kargopolin luostari One- 
gajoen varrelle ja Muromin luostari Äänisjärven itärannalle, Kone
vitsan luostari perustettiin v. 1393, j. n. e .*)

Vuonna 1380 taas kerrotaan Kargopolin ja Onegan välimaille 
perustetun „Syrjiinien“ 1. „Syljiinien“ uutispaikan, joka siis olisi 
vanhin tunnettu niillä tienoin.2)

Permalaistenkin alueella kristinusko rupeaa leviämään 14 
vuosisadan loppupuolella. V:na 1380 kerrotaan nim. Tapani pyhän 
kastaneen Permalaiset ja perustaneen heidän maahansa piispakun- 
nan (eparkkiian), joka hengellisessä suhteessa oli Moskovasta 
riippuvainen.3)

Venäjän Karjalaan kristinusko pääsee leviämään vasta 
Solovetskoin luostarin perustamisen jälkeen. Vasta tämän luosta
rin perustamisen kautta Karjalaiset valtiollisessakin suhteessa tule
vat enemmän Venäläisistä riippuvaisiksi. Solovetskoin perustami
sesta kerrotaan seuraavaa: V:na 1429 läksi kaksi munkkia, Sau- 
vatio Valamosta ja Herman erään Vuigojoen rukoushuoneen luota, 
Vienanmeren autiolle Solkan saarelle erakkoelämää viettämään. 
Elettyään siellä yksinäisyydessä kuusi vuotta, läksivät erakot v. 
1435 ensi kerran mannermaalle. Tällä matkalla Herman sairastui 
ja kuoli. Mutta seuraavana vuonna läksi Sauvatio uudestaan saa
relle, saatuansa mukaansa erään toisen Sosimo-nimisen munkin, 
joka oli kotoisin Äänisjärven rannalla olevasta Tolvajan kylästä. 
Nyt he rakensivat ensimmäisen munkki-asunnon, ja tästä alkaen 
voimme lukea Solovetskoin luostarin perustetuksi. Pian saarelle 
kokoontui muitakin munkkeja, ja luostaria sitten vähitellen laajen

J) Sjögren, main. teos I, ss. 353, 368, 381.
4) Sjögren, main. teos s. 376.
3) Sjögren, main. teos, I, s. 375.
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nettiin. Vuonna 1452 Sosiino korotettiin luostarin igumeniksi, ja 
hänen toimestaan luostarin alue niin paisui, että sen haltuun 
joutui lähes koko Karjalan ranta. Jo ennen oli luostari Novgoro
dilta lahjaksi saanut Muksalmen ja muita läheisiä saaria, sekä po- 
sadnikan vaimolta Marfa Boretskajalta (v. 1450) useita kalastus- 
paikkoja ja maatiloja Sumajoen varrella ja Karjalan rannalla. 
Mutta suurimman lisäyksensä sai luostarin alue, kun edellä mai
nittu posadnikan vaimo v. 1470 antoi luostarille kaikki perintö- 
maansa Vienanmeren rannoilla. — Myöhemmin (v. 1591) sai luos
tari vielä tsaari Feodor Ivanovitilta lahjaksi Karjalan volostit : Ke
min, Usmanan, Pääpäjärven, Voijärven, Suman ja Unihan sekä 
Mujejärven luostarin „talonpoikain ja kaikkien siinä olevien hyöty- 
paikkojen kanssa.“ *)

Solovetskoin luostarin perustamisen saatamme pitää käänne
kohtana Venäjän Karjalan historiassa. Venäläisten valta Karja
lassa oli nyt taattu, ja luostarin vaikutus seuraavien aikojen jul
miin rajasotiin astuu selvästi näkyviin. Näiltä ajoilta kenties on 
myöskin se venäläinen asutus, joka vähitellen tunki Karjalaiset pois 
Vienanmeren rantamailta.

Vuosina 1444—1445 kertovat aikakirjat Karjalaisten tehneen 
julmia hyökkäyksiä Norjaan.2) Kostoksi tekivät Norjalaiset yh
dessä Ruotsalaisten kanssa retken Vienan vesille v. 1445. He polt
tivat Nenoksan seutuja ja surmasivat kosolta väkeä, mutta Novgo- 
gorodilaiset ja Vienalaiset yhdistetyin voimin heidät vihdoin kar
kottivat merelle.3) — V:n 1452 aikoina oli 9 vuotinen välirauha 
tehty Ruotsin kanssa, mutta siitä huolimatta kerrotaan Venäläisten 
ja Karjalaisten v. 1454 tehneen sotaretken Pohjanmaalle. Kemin, 
Iin ja Limingan seutuja julmasti hävitettiin, eikä edes kirkkojakaan 
säästetty. Kolmannen ryöstöretken tekivät Venäläiset v. 1461. — 
Vuonna 1476 oli jälleen välirauha Ruotsin ja Novgorodin välillä 
päätetty, mutta tämäkin rauha rikottiin. Talvella 1477—78 saa
pui nim. sotajoukko, jossa oli Karjalaisia ja Venäläisiä, hirveintä 
julmuutta harjottamaan Pohjan perille. +)

*) Dosifei, Onncaiiie Соловецкаго Монастыря I, 42—57, 215, 218.
2) Vert. Aspelin, main. teos, s. 67,
3) Sjögren, main. teos I, s. 388.
4) Aspelin, m. t. 75. — Venäläisten menettelystä tällä retkellä kertoo

Hadorph: „Manfolckitli faglia the ocli lienge upp mz fotom, ok somlige mz

f
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Näihin aikoihin alkoi Venäjä toipua siitä pitkällisestä sorto- 
tilasta, johonka Mongoolien tulo oli sen saattanut. Suuriruhtinas 
Iivana III Vasiljevit teki lopun Mongoolien yliherruudesta ja yh
disti useat Venäjän eri ruhtinaskunnista yhdeksi. Novgorodin ta
savalta, joka jo kauan oli ollut Moskovasta riippuva ja sisällisistä 
riidoista riutunut, joutui myöskin v. 1478 kokonansa Moskovan 
vallan alle. Seurauksena siitä oli, että suomensukuiset kansat Sa- 
volokissa ja Karjalassa, jotka ennen olivat maksaneet veroa Novgo
rodille, nyt tulivat suuriruhtinaan alamaisiksi. Kun Permein valta
kuntakin v. 1472 oli valloitettu, ulottui nyt Venäjän alue pohjoisessa 
aina Vienan- ja Jäämeren rannoille. Suomen puolella jäi raja epä
vakaiseksi, sillä Pähkinäsaaren rauhanteon määräykset siitä olivat 
jo kauan olleet riidan alaisina.

Olen jo edellä kertonut tämän rajan alkuperäisestä suunnasta, 
ja myöskin kuinka se vähitellen joutui unohduksiin, kun Ruotsi 
viljelyksen oikeudella alkoi levittää valtaansa Kainunmaan ran
noille. Mutta kun nyt Novgorodin maat olivat joutuneet Mosko
van alle, alkoivat Venäläiset Pähkinäsaaren rauhanteon nojalla 
vaatia takaisin Kainunmaatakin. Niinpä mainitaan heidän jo v:n 
1478 ryöstöretkellä käydessään väittäneen, että maa-ala Pohjan
lahden kummallekin puolen, aina Skellefte-joesta Pyhäjoen suulle, 
oli Venäjälle kuuluvaa, ja vaatineen sen alan asukkailta joka mie-

armom ok bäre Höö, oc göre thär mz eldh vndher töm, ok swidha haret 
ok skäggith off töm. Nar the swa giorth hafva, tha lösa the töm nidher, 
ok bäre pa theras brysth en Mwllögh rivi mz eldh ok bränni theris kötli 
aff theris likama, ok bindha the sidhen et togh om theris hofwdh, ok taghä 
swa en käpp ok wridha aat horivdhet swa hart, att theris ögon ga vth aff 
theris hofwdh. Siden skäre the thöm theris naffla vpp ok ledha töm 
omkring trän, swa länghe ath theres inälfwer är i thöm. Somlighe tagha 
the ok piukka aff thäm theres Skägg, liker wijs som man pläger 
rykka manen aff oskälighom Creatur, siden halshugga the töm. Ware 
fatighe kwinnor henge the upp mz armom ok sia töm mz rijs ok gislar, 
ok skäre aff töm theras Spänar, ok stinghe töm mz spiwth, ok pina töm 
til dödliz; War fatighe Barn taghe the ok trädhe töm lifwandhes på 
Gardzstafuen, siden skiutha the töm fwl mz handhbogapilar, the bära till
hopa all the Barn som the kune koma öfwer i Husom, ok säthie stock 
pa dören ok bränne töm inne. Om nagher aff töm Barnomen kryper gi
nom windhöga vndhan elden, tha stinghe the töm mz spiwth och kastha 
töm ather i älden igän“.
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heitä veroa kolme valkoista nahkaa vuosittain. Sitä paitsi he vaa
tivat itselleen kalastus-oikeutta Pohjanmaan joissa. 4)

Norjakin sai kokea seurauksia Venäjän paisuneesta mahta
vuudesta. Vuoden 1826 rauhassa Norjalaisille vielä oli tunnustettu 
yliherruus koko Turjan (1. Kuolan) niemellä, kuitenkin siten, että 
Venäläisillä oli oikeus verottaa Ruijan rajoilla kulkevia Karjalaisia 
aina Malangin vuonolle saakka. Mutta samalla tavoin kuin Ruot
sin valta levisi Kainunmaahan, näemme Venäläisten vähitellen pää
sevän herroiksi Turjanniemellä. Jo v. 1419 tapaamme mainitun 
niemen etelärannalla, Warsugassa, Karjalaisen uutis-asutuksen, ja 
samoin lienee Kaijalaisia jo varhemmilla ajoilla asettuneet Ruijan ran
noille. Kun lisäksi Venäläiset v. 1480 perustivat Kuolan kaupungin sa
mannimisen vuonon perukkaan, lähestyi Norjan valta näillä tienoin 
loppuansa.2) Että Norjalaiset kuitenkin vielä kauan aikaa ni
meksi olivat herroina Kuolan niemellä, todistaa se seikka, että 
Norjalaisten v. 1612 mainitaan kantaneen lohenpyynti-veroa Kuo
lan kaupungin munkeilta ja porvareilta. Sitä paitsi kerrotaan, 
Vardöhus’in läänin veroluettelossa vuodelta 1559, Petsenegin niihin 
aikoihin perustetun venäläisen luostarin munkkien Norjan valtiolle 
suorittaneen veroa 18 tanskan markkaa mieheltä.3)

Pahimmin Venäjän paisunut mahtavuus kuitenkin uhkasi 
Suomea. Tosin oli 5-vuotinen rauha Venäjän ja Ruotsin välillä 
sovittu vuosina 1482 ja 1487, mutta kohta sen jälkeen näemme 
Iivana Wasiljevitin valmistaneen suurta yritystä Suomenmaan suh
teen. Vaino kohtasi ensin Pohjan periä.

Pohjanmaan miehiä oli kesällä v. 1489 lähtenyt kalastuspai- 
koilleen Lapin rajoille. Tänne saapui silloin joukko Venäläisiä, 
jotka alussa kävivät rauhallista kauppaa, mutta sitten kavalasti 
karkasivat Pohjalaisten päälle, tappoivat heitä useita ja ryöstivät 
heidän kalansaaliinsa. Samoihin aikoihin retkeili toisia Venäläisiä, 
Kainunmaan voudin kiellosta huolimatta, Oulujokea alas, ja toisia 
majaili Torniossa.4)

Samoihin aikoihin syntyi Ruotsin kruunusta taisteluja Tans
kan kuninkaan Hannun ja Ruotsin valtionhoitajan Sten Sture van-

') Aspelin, main. teos s. 76.
2) Aspelin, main. teos s. 78.
3) Friis, En sommer i Finmarken, Ryska Lappland och Nordkarelen, 

ruots., siv. 134.
‘) Aspelin main. teos ss- 78—80.
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hemman välillä. Riitaisuuksia hyväksensä käyttäen oli tsaari v. 
1493 solminnut liiton Hannu kuninkaan kanssa, joka oli suostu
nut heittämään suuren osan Suomea Venäjälle. Tämän johdosta 
kohtasi Suomea tuo ankara vainon aika, joka on tunnettu nimellä 
„suuri venäläissota.“ Sittenkuin Venäläiset kahdella retkellä vv. 
1495 ja 1496 olivat piirittäneet Wiipurin ja hiljakkoin perustettua Ola
vinlinnaa, sekä hävittäneet ja ryöstäneet Savoa ja Hämettä, tuli vih
doin Kainunmaankin vuoro. Venäläiset kokosivat sitä varten jouk
koja Savolokista, Ustjugin, Vienan, Vagon ja Äänisjärven tienoilta, 
ja kulkivat, veljesten Pietari ja Iivana Usatoin johdolla, Vienan
meren rannikkoa seuraten, Ruijan puolelle. Täällä he äkkiarvaa
matta tekivät hyökkäyksensä Pohjanmaalle, jossa hävittivät ranni
kot ja jokivarret aina Kokkolan seuduille saakka. Pohjan vankeja 
ja sotasaalista kuljetettiin Venäjälle, ja Liminkalaisista kerrotaan 
että he olivat seuranneet venäläisiä Moskovaan tsaarilta armoa 
anomaan. Tänne tultuansa saivat tsaarilta luvan rauhassa palata 
kotiinsa.x)

Tämän retken jälkeen saatiin vihdoin v. 1497 toimeen rauha, 
joka uudistettiin muun muassa v. 1560 60 vuodeksi, eikä Pohjan 
perilläkään tästä lähtien isoihin aikoihin mainita mitään rajataiste- 
luista. Vuosisata vieri ennenkuin hävitysretket jälleen kiihtyivät 
entiselleen. Silloin ryöstöt tulivat kummankinpuolisiksi, Vienan
meren rantalaiset saivat silloin itsekin vuorostaan kokea vainoa.

Pienemmistä rajamelskeistä Pohjalaisten ja Venäjän Karja
laisten välillä mainitaan jo Kustaa Vaasan aikoina, mutta varsi
naisia järjestettyjä sotaretkiä tehtiin vasta Juhana III:n Venäläis- 
sodan kestäessä. Muistoina näiltä ajoilta ovat arvattavasti enim
mät edellä kertomistani tarinoista „varastussodista.“

Venäläisten päätukena Vienan puolella tähän aikaan oli Solo- 
vetskoin luostari, jota oli ruvettu linnoitukseksi varustamaan. V. 
1571 oli joukko „ruotsalaisia Njemtsejä“ ja Hampurilaisia tehnyt 
hyökkäyksen luostaria vastaan. Tästä oli seurauksena että sinne

1) Seuraavien jokien varsia mainitsevat venäläiset aikakirjat hävi
tetyn: Tornion, Kemin, Haukiputaan, Oulun, Limingan, Lumijoen, Siika- 
joen, „Painan“ ja  „Kolokoljoen“; vert. Aspelin, main. teos ss. 83—84.
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Moskovasta lähetettiin varustusväkeä, nim. 1 vojevodi, 10 strältsiä 
ja 5 tykkimiestä, sitä paitsi sotatarpeita 9 tykkiä, 100 kivääriä, 
kuulia ja ruutia. Vojevodi sai lisäksi käskyn läheisistä volosteista 
koota apuväkeä 95 miestä. Luostarin ympäri rakennettiin vielä 
puiset muurit (v. 1579)x)

Sen jälkeisistä sotatapauksista Pohjan perillä mainittakoon 
seuraava:

V:na 1577 tekivät Venäläiset Pohjanmaalle hävitysrctken, 
josta kuitenkin enempiä tietoja puuttuu. Tätä retkeä kostaakseen 
arvattavasti Pohjanperäläiset v. 1579 hyökkäsivät Vienan rannoille 
Kemin piirikuntaan, jossa kuuluvat viimeiseen mieheen kaataneen vo
jevodi Oserovin sotajoukon. Luostariin lähetettiin sen jälkeen uusi 
vojevodi 100-miehisen joukon kanssa. Hänen piti sillä kesä-aikaan 
suojella luostaria, mutta talvella majailla manteren puolella. Seu- 
raavan retken tekivät Suomalaiset v. 1581, jolloin turhaan yritti
vät valloittamaan Jyskyjärven kylään perustettua paalutuslinnaa.2)

Tätä lähinnä seuraavilta ajoilta ci varmuudella tunneta raja- 
melskeistä muuta, kuin että Venäläisiä v. 1582 oli käynyt Pohjan
maalla ryöstämässä. Sen jälkeen tehtiin välirauha Ruotsin ja Ve
näjän välillä.

Sillä välin Solovetskoin luostaria yhä varustettiin. Puisten 
muurien sijaan rakennettiin nyt kiviset ja manteren puolelle pe
rustettiin paalulinnoitus luostarin alle kuuluvaan Suman pogostaan. 
Eivätkä Venäläiset syyttä varustelleet. Sillä erästä Venäjän puo
lelta Kainunmaalle tehtyä hyökkäystä kostaakseen näemme Suo
men puolisten keväällä v. 1589 lähteneen sotaretkelle Karjalaan. 
Suomalaisten päällikkönä oli eräs Iiläinen talonpoika Vesainen, ja 
hänen johdollaan he ensin kulkivat Koutajokea myöten Kannanlah- 
teen, joka väkirynnäköllä valloitettiin. Sen jälkeen levitettiin vaino 
läheisiin seutuihin. Luostarin kronika kertoo retkestä seuraavalla 
tavalla: „Veneillä laskien Koutajokea alas, 700 (?) miehen vahvui
sina ryöstivät he ja hävittivät Kuolan piirikunnassa volostat Kouta,

’) Tässä ynnä seuraavassa esityksessä on lähteinä käytetty : Castren, 
Nordiska resor och Forskningar V; Utdrag ur Solovetska klosterkrönikan ; 
Koskinen, Nuijasota II, siv. 11 ja seur.; Dosifei, main. teos I, s. 90 ja seur.

2) Castrén mainitsee tämän retken tapahtuneen v. 1580 ja sanoo Suo
malaisten 3 päiväisen tappelun jälkeen täytyneen peräytyä, jolloin suuri 
joukko vankeja ja paljon saalista oli joutunut vihollisten käsiin.
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Umba, Kieretti ja monta muuta meren rannalla sijaitsevaa kylää, 
sitten he kääntyivät Kemin piirikuntaan ja hävittivät siellä kaikki 
asunnot. Sen jälkeen he palasivat kotipaikoilleen Kemijokea ylös.“

Tämän hävityksen johdosta lähetettiin Solovetskoihin apuvä
keä 500 miestä. Ja vielä saman vuoden syksyllä läksi 1300:n mie
hen suuruinen sotajoukko Karjalasta retkelle Suomen puolelle, 
jossa hävitti kaikki asunnot Oulu- ja Siikajoen varsilla, ryösti 
„Kolokol’in“ ja „Ostrofin“ (Hailuodon?) pitäjät ja valloitti Limingan 
puulinnan. Aikaisemmin oli jo pienempi joukko Venäläisiä käynyt 
Iissä, polttanut kirkon ja vienyt kirkkoherran perheineen vangiksi.

Venäläisten ryöstcllcssä Pohjanmaalla olivat Suomalaiset, Vesai
nen johtajana, tehneet toisen retkensä Venäjän alueelle, tällä ker
taa Jäämeren rannoille. He polttivat ja hävittivät perin pohjin 
Petsenegin luostarin, tappoivat luostarin igumenin, 50 munkkia ja 
65 luostarin palvelijaa. Kolmantena joulupäivänä he hyökkäsivät 
Kuolan kaupunkia vastaan, mutta sen asukkaat tekivät ankaraa 
vastarintaa ja voittivat vihollisensa kaupungin ulkopuolella. Kuusi
kymmentä heistä tapettiin, mutta muut pääsivät veneillä pakoon 
Tulomajokea myöten. Pakenevia ajoivat Venäläiset takaa aina 
Tornioon saakka, jossa Ahma-nimisen vangin kerrotaan Vesaisen 
surmanneen.

Suurella sotajoukolla Venäläiset taas seuraavana vuonna kä
vivät Pohjanmaalla, idottaen vainoa aina Limingan ja Siikajoen 
kirkoille, jotka polttivat, ja toivat retkeltään toista sataa henkeä 
vankeja. Tämä hyökkäys oli arvattavasti syynä siihen, että kol
mas suurempi sotaretki Vienan rannoille v. 1592 pantiin toimeen 
Suomesta. Retkikunnan päällikkönä mainitaan olleen Sven Bagge 
(Oulun linnan päällikön Pietari Baggen poika); Venäläiset mainitse
vat Suomalaisten johtajina „Mauri Laurikaisen“ (ehkä sama kuin 
tarinoissa mainittu „Laurukainen“) ja „eversti Hannun.“ „He ryös
tivät ja polttivat“ kertoo venäläinen kronika „sekä Venäjän kruu
nun että luostarin alle kuuluvia volosteja, aina Suman linnoituk
seen saakka. Suolakoittolaitoksia, leipämakasiineja, kalastuspaik- 
koja ryöstettiin; hevosia ja kaikkea muutakin karjaa tapettiin. 
Monta talonpoikaa vietiin vankeuteen. Kirkkoja ryöstettiin ja pol
tettiin. Suman linnoituksen ympäristössä olevat kylät heitettiin 
tulen valtaan. Itse linnaakin vastaan tehtiin rohkea ryntäys, mutta 
ankaraa vastarintaa kohdattiin, ja lisäksi luostarin streltsit yhdessä 
talonpoikien kanssa tekivät uloshyökkäyksen, jolloin verisen taiste



lun perästä, lyhyessä ajassa, ajoivat vihollisen pakosalle. Viholli
silta tapettiin päällikkö, monta Njemtsiä kaatui, toisia vangittiin.“

Solovetskoi varustettiin nyt entistä paremmin. Sinne lähe
tettiin 200 streltsiä, 90 kasakkaa .ja joukko Serbiläisiä, Litvalaisia 
y. m. sotamiehiä. Vienan volosteista vielä kerättiin lisää sotavä
keä. Kemin piirikuntaan annettiin käsky perustaa uusi puulinna 
likelle rajaa. Päälliseksi v. 1592 eräs Gregori Walkanski teki 
kostoretken Pohjanmaalle.

Näitten tapausten jälkeen lakkaavat rajasodat joksikin aikaa. 
Ruotsin ja Venäjän välillä tehdään v. 1595 rauha Töyssinässä. 
Myöhemmin Ruotsin kuningas Kaarle IX tekee liiton Moskovan 
silloisen tsaarin Wasili huiskin kanssa erästä Puolalaisten ja Litva- 
laisten asettamaa vasta-tsaaria, n. s. Vale-Dmitriä vastaan. Tie
tysti silloin oli tarpeen, että rauha Pohjan perilläkin pysytettiin. 
Siinä tarkoituksessa lähettivät Oulun ja Kajaanin linnain päälliköt 
useita kirjeitä Solovetskoihin, kehoittaen luostaria pysymään lailli
sen hallitsijan puolella. Vanha viha Ruotsalaisia ja Suomalaisia 
vastaan näkyy kuitenkin estäneen liiton aikaansaamista viimemai
nittujen ja luostarin välillä. Ainakin valittaa Oulun linnan pääl- 
likö kirjeessään v:lta 1611, että Karjalaiset, hänen pyrkiessään 
heidän maansa kautta Ruotsalaisten päällikölle (sodassa Vale-Dmit- 
riä vastaan) Pontus De la Gardielle avuksi, olivat paenneet häntä 
kuin vihollista, jättäen hänen sotajoukkonsa ilman ruokavaroitta. 
Hänen oli sen vuoksi täytynyt peräytyä Suomen puolelle rajaa.

Samana vuonna kertoo Venäläinen kronika Ruotsalaisten 
(Suomalaisten) tehneen ryöstöretken Solovetskoin merenrantaisiin 
volosteihin, vieläpä tunkeuneen aina Kuolaan saakka, josta heidät 
kuitenkin oli karkoitettu. Sitten olivat he pienillä veneillä pur
jehtineet Kemijoen suulla oleviin Kusavoin saariin, yrittäen luos
taria valloittaa. Jonkun ihmeen kautta luostari pelastui, ja piirit- 
täjäin täytyy heittää tuumansa oltuansa saarilla koko kesän. Yhtä 
mainituista saarista vieläkin tämän tapauksen johdosta nimitetään 
„Njämtsein“ saareksi.

Nyt lähetettiin Suman linnaan apuväkeä vojevodien Liharjeffin 
ja Bjesednovon johdolla. Ja kun Ruotsalaiset huomasivat, että heillä 
olisi sotaväkeä vastassaan Vienanmeren rannalla, vetäytyivät he 
Äänisen toiselle puolelle ja ryöstivät Tolvan volostia. Mutta Ve
näläiset ajoivat heitä takaa ja karkoittivat yli rajan, jonka jälkeen 
itse palasivat Sumaan. Täältä lähettämässään kirjeessä (v. 1612)
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Oulun ja Kajaanin linnain päällikölle valittavat he Ruotsalaisten 
hävitysretkestä Kuolaan ja yrityksestä Solovetskoita vastaan. Raja
seuduilla he sanovat näitten ryöstäneen seuraavia volosteja: Re
polaa, Roukkolaa, Tolkkaa, Kotvaa, Tjusno-oseroa, Lovut’in saarta, 
Lentiiraa, Vongeraa, Kiimasjärveä ja Jyskyjärveä. Rauhan pysyt
tämiseksi he sen vuoksi ehdottavat että kummaltakin puolelta es
tettäisiin tällaisia ryöstöretkiä.

Mutta Ruotsissa ja Suomessa nyt ei kuultu rauhan ehdo
tuksia. Ryöstöretkiä yhä vaan jatkettiin, ja vaadittiin, että Ruot
sille luovutettaisiin Kuola ja  Suma, joita muka tsaari oli luvannut 
palkkioksi Ruotsalaisten avusta. Ei kauan kuitenkaan kestänyt, 
ennenkuin rajan puolella asuvat Suomalaiset rupesivat ryöstöihin 
kyllästymään ja  pyysivät rajarauhaa (1613). Luostari oli tietysti 
tähän taipuvainen, joten se seuraavana vuonna saatiinkin toimeen. 
Kuitenkin Solovetskoin luostariin vielä samana vuonna lisättiin va- 
rustusväkeä niin, että miehistön luku nousi l,040:een. Kemin ja 
Suman linnoihin myöskin lähetettiin lisää sotaväkeä.

Vuonna 1617 tehtiin valtakuntain välillä lopullinen rauha 
Stolbovassa. Tästä lähtien koitti Karjalallekin rauhallisempi aika. 
Mainitaan kuitenkin Suomalaisten seuraavallakin aikakaudella jat
kaneen hävitysretkiään. Muun muassa kertoo luostarin kronika 
vihollisen v. 1658 ja edellisinä vuosina tavan takaa käyneen ryös
tämässä luostarin volosteja. Vihollisuuksia kesti sitten vielä kro
nikan mukaan — „siksi kuin Luoja salli Pietari Suuren täydelleen 
kukistaa naapurien mahdin ja vihamielisen Ruotsin vallan.“

Saatamme vielä lisätä, että Tanskalaiset Stolbovan rauhan 
jälkeen (v. 1619) vaativat Turjan niemimaata haltuunsa, koska se 
vanhastaan oli Norjaan kuulunut. Tämän jälkeen vahvistettiin lin
noituksia Solovetskoissa ja Sumassa. V. 1623 saapuikin 4 tanska
laista laivaa Kuolan edustalle, mutta pakotettiin tyhjin toimin pa
laamaan. Turjanniemi jäi kun jäikin siis Venäjän valtaan.
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1. Karjalainen talo (Uhut).
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Edellisen molempain kerrosten pohjapiirrokset.



4. 5.
Karjalan talojen pohjapiirroksia.



8. Vuokkiniemi.

Q
9. Kallio. Kemijärvi.





Suopassalmi. ’/»• 18. Paanajärvi. l/t.



20. Lapinkiuas Sulkamanniemellä (Kenttäjärvi).

23. Lapinhauta Lietesaarella (Yuokkiniemi).



Lapinraunioita Raudankoron niemellä (Pirttilaksi).
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Tämä kertomus on ollut valmiiksi kirjoitettuna jo vuodesta 
1883, vaikka se nyt vasta esiintyy painon kautta yleisön eteen. 
Se esiintyy melkein siinä muodossa, jonka se silloin sai, varus
tettuna ainoastaan muutamilla viittauksilla niihin suurenmoisiin 
löytöihin, jotka kesällä 1886 tapahtuivat Mikkelin pitäjässä Tuuk- 
kalan reservikomppanian harjoituskentältä, ja  niihin rauniotutki- 
muksiin, joita professori J. R . Aspelin samana kesänä, ollessaan 
Tuukkalan kalmistoa kaivattamassa, suoritti Ristiinan pitäjässä. 
'Suureksi ilokseni vahvistavat nämä täydelleen ne päätelmät, joita 
olin kertomuksessani tehnyt Savon emän, Mikkelin kihlakunnan, 
asuttamisesta. Ne rauniotutkimukset, jotka prof. Aspelin Itistii- 
nan Haukkavuorella ja  Linnasaaressa suoritti, osoittavat että näitä 
raunioita on käytetty hautoina: Haukkavuoren rauniosta ilmestyi 
nim. palanneita ihmisluita. Kaluja, joista olisi voinut päättää 
niitten ijän, ei tosin löytynyt, mutta eipä taida erehtyä, jos lukee 
ne vanhempaan rautakauteen, kuten allekirjoittanut on tehnyt. 
Mitä taas allekirjoittaneen kertomuksessaan lausumiin päätelmiin 
myöhemmän rautakauden suomalaisesta pakanallisesta asujaimis
tosta tulee, niin  ovat nekin näkyneet pitävän paikkansa. Runsas 
hautalöytö myöhemmältä rautakaudelta Tuukkalan harjoituskentällä 
lähellä Mikkeliä heinäkuussa 1886 toi esiin mitä selvimmät tiedot 
Savon asukkaista pakanuuden ajan lopidla. Kokonaisia luuran
koja, joita pakanuuden ajalta Suomessa ei vielä ole talteen saatu, 
ynnä niitten ohella mitä parahiten säilyneitä kaikenlaisia tarve
kaluja ja  aseita, erilaisia koristeita ja  vaatetuksen osia loi lapio 
ilmoille, silmäimme eteen asettaen selvän kuvan savolaisten esi-
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isäimme elämästä pakanuuden aikana. Nämä Tuukkalan kalm/s 
tosta saadut muinaiskalut olivat syksyllä 1886 asetetut yleisön 
nähtäviksi yliopiston historiallisessa museossa, ja  luultavasti ilmes
tyy niistä niin pian kuin mahdollista luettelo ja  kertomus.

T e k i j ä .



Mitä Turku on ollut Länsi-Suomelle, Hämeenlinna Hämeelle, 
Wiipuri Karjalalle, sitä on Mikkeli ollut Savolle: se on se paikka, 
josta ristinusko ja sitä seuraava sivistys ovat levinneet koko maa
kuntaan. Tänne ei tosin mikään Eerik pyhä, Birger jaarli tai 
Torkel Knuutinpoika suorastaan tehnyt ristiretkeä, mutta jo aikai
seen ristinusko tänne saapui, aikaisemmin kuin mihinkään muualle 
Savonmaahan. Jo v. 1329 näkyy Mikkeli Savilahden nimellä olleen 
keskustana ristinuskoisessa seurakunnassa *) ja semmoisena arvatta
vasti kirkolla ja papistolla varustettuna. Ja kun niin on laita jo silloin, 
saatamme arvata, että lähetyssaarnaajain sanat 13 vuosisadan 
lopulla viimeistäänkin ovat täällä ensi kerran kajahtaneet, ehkä jo 
pari- kolmekymmentä vuotta sen jälkeen, kuin ristinuskon ylivalta 
Hämeessä Hämeenlinnan perustuksen kautta oli tullut turvatuksi. 
Sillä sieltäpäin — arvattavasti Päijänteen sekä tämän ja Saimaan 
välisten vesien yli — eikä Wiipurista, kuten toiset ovat väittäneet, 
on se kaikista päättäin Savilahteen saapunut**). Se seikka taas, 
että ristinusko näillä seuduilla valitsi juuri Savilahden pääpaikak- 
seen, osoittaa puolestaan, että tämä paikkue jo pakanuuden aikana 
lienee ollut enemmän asuttua — ainakin muuhun maakuntaansver- 
rattuna — että se jo silloin lienee ollut jonakin näitten seutujen 
keskustana, sillä tiedämmehän, että ristinusko, kuten luonnollista 
olikin, tavallisesti aina tähtäsi iskunsa pakanuuden sydämeen.

Täältä Savilahden pohjukasta levisi sitten tämä laupeuden ja 
rakkauden oppi vähitellen, kunnes Savilahden pitäjä, tämä Sai
maan lahti keskipisteenä, rajoihinsa sulki koko sen maakunnan,

*) M. Akiander, Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande 
Borgå Stift, s. 3.

*#) Sitä mieltä on Akianderkin ylläm. teoksessaan, jossa sanoo sen 
tänne tulleen lähinnä Hauhosta. — Lisää todisteita tälle väitteelle saamme 
ehkä seuraavassa ilmituoda.
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joka tältä peri nimensä Savilahti, josta muodostamisella tuli Savo- 
lahti ja Savo*)- Kumminkin, kun aikojen kuluessa asujaimisto eri 
paikkakunnissa vahvistui ja hengellinen tarve rupesi sitä vaatimaan, 
perustettiin ensiksi siellä täällä rukoushuonekuntia, jotka sitten 
toinen toisensa perästä muuttuivat kirkkokunniksi ja itsenäisiksi seu
rakunniksi. Siten syntyi Juva 1442, Sääminki 1477, Tavisalmi 
(Koopianiemi, Kuopio) 1552, Rantasalmi 1554, Haukivuori (Piek
sämäki) 1573, j. n. e.**) Tämän jälkeen***), Savilahden pitäjän alu
eensa puolesta pienennyttyä, aletaan sitä nimittää Suursavoksi, eroi- 
tukseksi Kuopion pitäjästä, jolle myös annetaan nimi Pikkusavo. Pie
tari Brahen „kreivin aikana“, kun sitä vieläkin pienennettiin, lohkaise
malla siitä omaksi kirkkoherrakunnaksi Riistiina v. 1649 ja kap- 
pelikunnaksi Hirvensalmi v. 1656, sai se nimen Mikkeli, suoje- 
luspyhänsä, Pyhän Mikkelin jälkeen. — Mikkelinäkin tämä Savon 
emä on ollut uskollinen vanhoille traditsioneilleen. Sen entisestä 
kirkonkylästä on kasvanut kaunis kaupunki, joka lavean läänin 
pääpaikkana käy toivokasta tulevaisuutta kohden. Se itse on en
simmäisenä jäsenenä siinä kihlakunnassa, jolle se on antanut ni
mensä ja johon paitsi sitä kuuluvat sen naapuripitäjät Ristiina, 
Kangasniemi ja Hirvensalmi.

*) Tämä nimi, joka ensiksi kirjoitettiin Saulax, Savlax ja Savilax, on 
alkuansa sen lahden nimi, joka lainehtii nykyisen Mikkelin kaupungin alla- 
Eräs kansantaru johtaa nimen sanasta sauvu, savu. Niin olivat näet muu
tamat siirtolaiset, jotka etelästä tulivat tänne, ilomielin huudahtaneet, näh
dessään savun nousta tupruttelevan Pirttiniemestä, ilmoittaen siellä olevan 
tässä sydänmaassa toisiakin ihmisolennolta. Nimi olisi tämän mukaan siis 
alkujaan ollut Sauvulahti. Tähän on sentähden yhtä vähän luottamista 
kuin siihen historian kannalta toteen näyttämättömään otaksumiseen, että 
savolaiset olisivat siirtolaisia Savolotshiesta: tunnustettu tosiasiahan on 
että ne ovat karjalaisten ja hämäläisten syntymää sekarotua.

**) Akiander, ylläm. teos, s. 10.
***) Vuodesta 1572 oli Savon lääni jaettu kahteen voutikuntaan, 

Suursavo ja Pikkusavo. Edelliseen kuului vanhempi, läntinen osa maa
kuntaa, jossa oli kirkkopitäjät: Suursavo, Juva ja Pieksämäki, jaettuina 
hallituspitäjiin: Pellosniemi (Ristiina ja Mikkelin eteläpuoli), Visalahti ja  
Juva, jälkimmäiseen taas itäinen ja  pohjoinen puoli Olavin- eli Savonlinnan 
kanssa, josta oli tullut maakannan hallituspesä, samaten kuin Suursavo oli 
kirkollinen pesäpaikka. — Y. Koskinen, Nuijasota, toinen painos, ss. 312 
ja 322.



Mikkelin kihlakunta sijaitsee 61° 25' ja 62° 15' pohjaisen le
veyspiirin välillä. Lännessä tapaa se Hämeen maakuntaan, jossa 
sen naapureina ovat Heinolan ja Laukaan kihlakunnat. Sen poh
joispuolella on Rautalammin, itäpuolella Juvan ja eteläpuolella 
Lappeen kihlakunnat. Isompia selänneitä ei löydy kihlakunnassa 
paitsi Savonselkää, joka kulkee sen itälaitaa ja eroittaa Saimaan 
ja Puulan vesistöt toisistaan. Muutoin on maanpinta jotensakin 
epätasaista, täynnä isompia ja pienempiä järviä ja lampia. Saimaan 
selät ja monimutkaiset lahdelmat täyttävät enemmän kuin puolet 
Ristiinan pitäjästä — „Yövc.si“ ja „Louhivesi“ — ja tunkevat sy
välle Mikkelin pitäjään. Laaja ja saarekas Puula tekee Hirven
salmen ja melkoisen osan Kangasnientä „vesikansoiksi“. Puulaan 
kuuluvia tai sen kanssa yhdessä olevia ovat Hirvensalmessa Lie- 
kune, josta Puulan vedet Kissakosken, Myllylampien, Tahankosken, 
Vahvajärven, Ripatinkosken ja Sämpiän kautta laskevat Mäntyhar
jun vesiin, Ryökäsvesi ja Kotkatvesi; sen mainittavia selkiä ovat 
Puukon- ja Muhanselkä ynnä Kangasniemen alueella Vuojalahden- 
selkä ja mainio Simpiänselkä, joka on hyvin laaja ja melkein ym- 
myrjäinen, isojen saarien, kuten esim. Säkkisalojen, Puukonsaaren, 
Paatsalon y. m. ympäröimänä. Puolet Kyyvettä lainehtii myös tämän 
kihlakunnan rajojen sisällä, osa Mikkelin ja osa Kangasniemen puo
lella, ja laskee vetensä Rauhajärven ja Kyy- eli Läsäkosken kautta 
Puulaan. Niinikään on Hirvensalmen rajoissa itäranta Suonnetta, 
johon Puula ennen Kissakosken kaivamista Kälänkosken kautta, 
joka nyt on kuivana, laskeutui. Viimemainitussa pitäjässä sietävät 
sitä paitsi mainitsemista Hirvijärvi, Saaruva, Kieluva, Tervajärvi, 
Ruotimo, Monnilampi, Lahnajärvi, Putolampi ja Pitkälampi. Kan
gasniemen pienemmistä järvistä mainittakoon Mallosjärvi, Sienijärvi, 
Härkäjärvi, Kutomajärvi, Ylömmäinen, Lääminki, Synsiö ja Ahve
nainen ynnä Kaihlanen, jotka melkein kaikki ovat yhdistyksessä 
toistensa ja Puulan kanssa. Mikkelissä ovat taas Haukijärvi, Kor- 
pijärvi, Ylännevesi, Hirvijärvi, Oulenki ja Vuolenki ynnä Linna
järvi, sekä Ristiinassa Hanhijärvi (osa Kuolimoa), Ruskiajärvi, Säy-



98 M ikkelin  k ih laku n ta .

nätjärvi, Ala- ja Ylä-Kuomiojärvet, Ruotimo, Hietanen, Kitere y. m. — 
Korkeita mäkiä on kihlakunnassa viljalta, erittäinkin Puulan ranta
milla, kuten esim. Hirvivuori Mikkelissä, Hokanmäki Kangasnie
messä, jolta on mitä viehättävin näköala Paulan selkien yli, Kota- 
mäki, Hasanmäki, Vahvamäki, Haukonmäki, Tornialanmäki ja Val- 
jakanmäki Hirvensalmessa, muita mainitsematta. Luonto on tässä 
kihlakunnassa, Puulan ja Saimaan rannoilla mitä ihaninta: vahinko 
vain että savolaisen ikivanha kaskenpoltto, jolla tosin aikoinaan 
on ollut suuri tehtävänsä maamme viljelyksessä, on siltä raastanut 
kauniimman koristuksensa, metsät, jättäen mäet ja mantereet kal
juiksi, autioiksi.

Näin luotuamme lyhykäisen silmäyksen Mikkelin kihlakunnan 
entisiin historiallisiin vaiheisin, sen nykyiseen ulkomuotoon ja luon
toon, ryhdymme heti kertoelemaan sen muinaisjäännöksistä ja muis
toista, sitä myöten kuin niistä kesäkävelyillämme olemme voineet 
saada käsitystä. Tätä tehden kohtaa meitä ensiksi historianta- 
kainen, sen selkeältä soitsulta valaisematta jäänyt

I. P a kanuu dena ika .

Jos tarkastamme prof. J. R. Aspelinin laatimaa muinaistie- 
teellistä karttaa Suomen suvun asutusaloista, joka on liitettynä 
hänen teokseensa „Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita“, 
niin huomaamme, että Savo siinä on merkitty hyvin köyhäksi löy
döistä, erittäinkin Suomen läntisiin, eteläisiin ja itäisiin osiin ver
rattuna. Tosin ei tämän teoksen ilmestyessä v. 1875 vielä kukaan 
ollut erittäin muinaistieteellisessä suhteessa tutkinut mitään Savon 
osaa, mutta eivät nekään harvat, jotka sittemmin ovat Savoa kul
keneet näissä tarkoituksissa, ole mitään loistavaa satoa saaneet. 
Savo näyttää olevan muinaisjäännöksistä, niin kiinteistä kuin irtai
mista, verraten köyhä. Se meitä älköön kumminkaan säikähdyt- 
täkö niitä tiedustelemasta: jos tähän osaksi onkin syynä se, että 
maakunta kaikkina aikoina on ollut harvaan asuttua ja myöhään 
on tullut asutetuksi, niin varma vakuutuksemme on, että kun se 
tulee enemmin ja säännöllisemmin viljellyksi, useampia löytöjä joka 
lajia tulee ilmi.

Tämä muinaisjäännösten köyhyys vallitsee myöskin Mikkelin 
kihlakunnassa. Jos, mitä näihin tulee, otamme tarkasteltavaksemme



Kivikauden esineitä.

Taltta (poikkikirves)K irves (oikokirves).

Kourutaltta.Taltta.
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pakanuuden ajan ensimmäistä aikajaksoa, kivikautta, niin huomaam
me, ett’ei tästä, ainakaan tätä nykyä vielä, ole paljon sanottavaa. Kiin
teitä jäännöksiä tältä ajalta ei ole täällä tavattu enemmän kuin 
muualtakaan Suomessa ja irtaimia aivan harvassa. Meidän tie- 
temme on tästä kihlakunnasta talteen otettu seuraavat kivikalut:*)

Mikkelin pitäjässä:

1) Tasataltta, katkonainen, löydetty v. 1873 Kyyhkylän rust
hollin luona olevalta Porrassalmen harjulta. Säilytetään Yliopiston 
Ilist.-muinaistiet. museossa ;

2) Tasataltta, niinikään katk. kappale, löydetty Mikkelin kau
pungin maalta. Säilytetään samassa paikassa;

3) Vasarakirves, löydetty v. 1871 kaupungin maalla olevasta 
pellosta. Säilytyspaikka sama;

4) Vasarakirves, varsirei’ästä katkennut, jonka oli löytänyt 
Juhana Pekonen Launialan maalta Savilahdesta lähellä kaupunkia. 
Säilytyspaikka tuntematoin.

Ristiinan pitäjässä:

5) Tasataltta, pieni, löydetty Jukaransaaressa noin v. 1860 
vaiheilla halmetta kyntäissä Tarhosen talon „Mietoisten metsäpals
talta“ kallionkielellä olevasta multapenkereestä. Lähellä löytöpaikkaa 
oli „niinkuin uuninraunio“, jossa kivet olivat palaneet. Kirjoit
tajan toimittama Hist.-muinaist. museoon. Tarhosen isännällä oli 
myös toista korttelia pitkä, musta kivi, toiselta puolelta sileä, jota 
hän oli käyttänyt partaveitsen kovasimena. Oli kirjoittajan siellä 
käydessä kateissa.

Kangasniemen pitäjässä:

6) Kourutaltta, sileäksi hiottu, löydetty Synsiön kylän Nojo- 
lan talon pellolta, talonisännän Heikki Nojosen kirjoittajan kautta 
lahjoittama Hist.-muinaist. museoon. Nojola, jota ennen sanottiin 
Käpäniemeksi, on hyvin varhain asuttu paikka; raunioita ja tulen- 
sijoja on useita sen pelloilla;

*) Vrt. Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjoihin: ‘*/11179.
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7) Nuolenkärki, sekä terä- että pääpuolelta katkennut, enem
män kuin korttelia pitkä, löytynyt Oralan Helkkimenmäen itäkupeelta 
paloa kyntäissä. Sen omisti ent. kansakoulunopettaja Kangasnie
messä Heikki Laitinen, joka kuoli noin vuosi takaperin;

8) Tasataltta, katkonainen kappale, löydetty Harjamäen ky
lässä. Saman miehen hallussa;

9) Kivikirves, samallainen kuin kuv. 3 kirjassa „Luetteloja 
Suomen muinaisjäännöksistä. I. Loimijoen kihlakunnasta“, siv. 42. 
Tämän oli löytänyt v. 1860 vaiheilla Matti Paasonen Kaihlamäen 
kylän n:o 2 Inkeroisen talon maalta Kalajoen rannalta, joka 
joki laskee Kaihlasen järven eteläpäähän, likeltä mainitun järven 
rantaa. Säilytyspaikka tuntematoin;

10 ) Kourutaltta, teräpuolelta katkaistu tasaisesti, pituus 5 tuu
maa 7 linjaa, leveys 1 tuuma 3 linjaa teräpuolelta, 1 tuumaa H / 2 
linjaa varsipuolelta, josta pää on pyöristetty; paksuus 4*/2 linjaa. 
Kourua ei enää ole jälellä kuin 6 linjan pituudelta. Tämän vas
taiselle puolelle on laadittu kolmikulmainen, 5 linjan pituinen ja 
2 linjan levyinen syvennys. — Kappaletta sanottiin nyt käytetyksi 
partaveitsen kovasimeksi. Sillä puolella, johon veistä hiotaan on 
kaksi syvennystä vierettäin aivan keskipaikoilla, jotka näyttävät 
jälkeenpäin laadituilta. Niihin tavallisesti hioessa kaadetaan öljyä. 
Löytöpaikka tietymätöin. Säilytetään Puulasalmen Yanhassatalossa. 
Samasta talosta oli Laitinen saanut toisen teräpuolelta katkenneen 
„ukonnuolen“ *).

Hirvensalmen pitäjässä:

11) Tasataltta, Merrasmäen Hätisen talosta; sen löytöpai
kasta ei ole lähempiä tietoja; allekirjoittaneen toimittama museoon;

12) Tasataltta, hyvin pieni, vaaleanharmaasta kivestä, Pöyryn 
kylästä Purun isännän löytämä hiekkahaudasta maantietä teh
dessä. Allekirjoittaneen kautta joutunut museoon.

*) C. A. Gottlund (käsik. „Antiqvariska Anteckningar“) mainitsee 
Hiidenmetnen talossa Kutomajärven kylässä olleen „ukonnuolen“, jota kum
minkaan tämän kirjoittaja ei sieltä enää tavannut. — Tai. Manninen Hakan 
kylästä on lahjoittanut Mikkelin lyseolle kivikalun, joka säilytetään tämän 
koulun kokoelmissa. Kirjoittaja ei ole sitä nähnyt.
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Useampia kivikauden esineitä ei ole tiedossa Mikkelin laajasta 
kihlakunnasta. Kirjoittajan tiedustellessa semmoisia, sanottiin niitä 
toisin paikoin tosin ennen löydetyksi, mutta niitten jälleen hävin
neen, niin esim. Hirvensalmen Hurrilan kylässä, jossa kivikirves oli 
löytynyt Havulan torpan pellosta, mutta jätetty korjaamatta. Kansa 
täälläpäin, muutoin paikoittain kyllä taikauskoista ja „tietäjiä“ suu
ressa arvossa pitävää, ei näy näitä taikatemppujaankaan varten 
säilyttelevän, kuten laita on useassa paikassa maatamme, missä 
niitä kosommalta on löytynyt. Useimmissa paikoin ei niitä kos
kaan oltu nähty, eipä koskaan oltu kuultu puhuttavankaan sem
moisista.

Siihen nähden että nämä löydöt ovat niin harvat, ei käy mi
tään varmaa päätöstä tekeminen mitä näitten seutujen kivikauti
seen asujaimistoon tulee. Kumminkin se seikka, että näitä kaluja 
on löytynyt säännöllisesti yli koko kihlakunnan ja aina melkein sa
manlaisilta paikoilta harjuilta ja järvien rannoilta, joilla ihmiset kaik
kina aikoina ensiksi ja mieluimmin ovat asuneet, tekee luultavaksi, että 
näilläkin seuduilla on samoellut ihmissuvun jäseniä jo niinä varhaisina 
aikoina, jolloin tämä suku täälläpäin vielä oli niin alhaisella kan
nalla, jott’ei ollut keksinyt kiviä parempaa ainetta teräkaluihinsa, 
niinä aikoina, jolloin ihminen enemmän eläimen kuin ihmisen kal
taisena, synkissä korvissa ja kovan ilmanalan alaisena, mitä alku- 
peräisimmillä työkaluilla ja aseilla taisteli olemisestaan maan päällä 
luonnonvoimien ja metsänpetojen kanssa. Ehkä tätä kivikauden 
kansaa, jos kohta usein myöhempienkin jaksojen asukkaita, tar
koittavat kansan himmeät muistot „Hiisistä“, „Metelinkansasta“ ja 
„Jättiläisistä“, joista usean paikan nimikin näillä tienoilla muistut
taa. Niin on Mikkelissä kaksi Hiidenvuorta, toinen korkea ja 
lonkeroinen, kolmannella virstalla kaupungista Juvalle päin men
nessä maantien vieressä, toinen kuudennella virstalla kaupungista, 
vähän matalampi. Sitä paitsi löytyy Hiidenvuori ja Hiidenlampi 
luoteesen Röyssään kestikievarista. Anttolassa on Hiidenmaa. 
Ristiinassa taas 011 Hiisimäki Päätilän kylässä ynnä Hiisilampi, ja 
Himalansaaren Kammiovuoressa sanotaan Hiisien pitäneen asuntoa. 
Hirvensalmessa on Pöyryn kylän Reijon talon maalla Hiisvuori ja 
Hiislampi ynnä Kangasniemessä Hiidenmäki Luusniemen kylässä, 
lliislammet Reinikkalan hovin alueella Mikkeliin menevän tien var
rella ja Hiidenniemi ja Hiidenvuori on sekä Haapajärven että Härkäjär- 
ven rannoilla sekä Hiisivuori ja Hiisilampi Oralan kylän sydänmaalla.
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Ylipäänsä pidetään Hiisiä pahoina henkinä ja kaikki sen nimiset 
paikat ovat jylhiä ja luontonsa puolesta mahtavasti ihmiseen vai
kuttavia. — „Metelin“ nimeä kantaa eräs pelto Hirvensalmen Pöyryn 
kylässä ja pitkä kivikkoniemi Ristiinassa, joista samaten kuin Me- 
telinkansasta alempana enemmän. — Jättiläisistä tietävät kansan
tarut paljon. Ne olisivat olleet mahdottoman väkeviä ja isoja ihmisiä, 
jotka toisten mukaan olivat olleet Suomen ensimmäiset asukkaat, 
mutta toisten mukaan oleskelivat täällä siihen aikaan vielä, kun 
ristinusko maahan tuli. Sysinään, niin kertoi vanha 90 vuotias 
äijä Hirvensalmen Hämeenmäen kylästä, olivat Jättiläiset rakenta
neet kirkon — myllynkivistä. Pujottaen käsivartensa kiven rei’ästä 
läpitse olivat he kannelleet niitä, yhden kummallakin kupeellaan. 
Kävellessään jättivät he jalan jälet kallioihin, niinkuin meikäläiset 
ropakkoon *). Kortteeria pitivät he isoissa metsissä, ja elantona oli 
heillä metsän elävät ja — terva, jota muka käyttivät suolan ase
masta ja polttelivat, siten hävittäen metsät, isoissa haudoissa, joita 
vielä nähdään kaikkialla kangasmailla yli koko kihlakunnan. Jät
tiläisten käsialaa on myös useissa paikoin tavattavat isot kivet ja 
kallionlohkareet, jotka ovat ikäänkuin ihmiskäden asettamat kolmen 
tai useamman, pienemmän kiven päälle. Näitä, samaten kuin noita 
tervahautoja, joiden rakennuksesta lähempiä tietoja yhteydessä suo
malaisen asujaimiston kanssa, johon ne oikeastaan kuulunevat, tie
detään osoittaa yksi tai useimpia joka kylässä yli koko kihlakun
nan, niin että niiden luetteleminen tässä kävisi liika pitkäksi. Mer
killinen on kumminkin noitten kivien laita. Onko luonnon leikki 
ne tähän asemaan saattanut, vai onko todellakin ihmisvoima tässä 
ollut vaikuttamassa? Ja viimemainitussa tapauksessa : mikä on ollut 
niiden tarkoitus? Tahdomme jättää nämä kysymykset tulevan tut
kimuksen ratkaistavaksi.

*) Gottlund mainitsee, että Kalkkeronvuoressa, joka on Hämeenmäen 
kylässä Suonteen rannalla, kerrottiin löytyvän omituisia luolia sekä myös
kin merkillisiä holveja itse maassa; samaten pitäisi siinä löytymän ihmis- 
jälkiä tai Jättiläisten jalansijoja vuoressa. Myös kertoo hän Hongiston ky
lässä Savilahden salmessa Suonteessa (pitää olla: Vahvajärvessä, sillä tä
män järven rannalla kylä on) olevan */, virstan pituisen kivisillan, Jätti
läisten rakentaman — useita kivikkoniemiä täällä sanotaan niitten sillan- 
yrityksiksi —, joka kumminkin toisten kertomusten mukaan olisi synty
nyt kahden Jättiläisen kummallakin puolella salmea toisiaan kivillä hei- 
tellessä.
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Pronssikaudelta ei ole tästä kihlakunnasta mitään jäännöstä 
keksitty eikä mitään löytöä tehty. Ylipäänsä ei ole monta tähän 
aikaan kuuluvaa kalua Suomessa löydetty, ja nekin maan länsi- ja 
etelärannikoilta. Kumminkin toivotaan niin tähän kuin seuraa- 
vaankin aikajaksoon nähden paljon, kun kerran ruvetaan samoilla 
rannikoilla olevain „hiidenkiukaitten“, Jätinroukkioitten“ ynnä muilla 
nimillä kulkevien muinaisjäännösten sisällystä tieteellisesti tut
kimaan.

Mitä rautakauteen tulee, niin lienee siihen luettavat ne lin
nat ja linnavuoret, joita täällä löytyy useita, erittäin Saimaan lah
tien rannoilla. Ylipäänsä näitä linnoja on pidetty rautakauden 
aikuisina, vaikka ei vielä likemmin olla voitu määrätä, mikä niistä 
kuuluu varhempaan mikä myöhempään rautakauteen. Koska kum
minkin näitten linnojen läheisyydessä on muistoja sekä varhem
malta että myöhemmältä rautakaudelta, onhan hyvin mahdol
lista, että linnat ovat menneet perintöön edelliseltä asujainker- 
rokselta jälkimmäiselle ja että niitä on kristittynäkin aikana 
käytetty.

„Åbo Tidningarissa“ vuodelta 1776 sanotaan kirjoituksessa 
„Finlands forna borgar“, että „linna tietää oikeastaan paikkaa, jossa 
äkkiä ilmestyneessä ahdingossa haetaan turvaa vihollista vastaan“, 
ja lisätään, että nämä muinaislinnat tavallisesti olivat joko kor
keita, jyrkkiä ja luoksepääsemättömiä vuoria ilman muita varus
tuksia, kuin mitä niillä luontoperästään oli, taikka vuorenrotkoja 
ja kammioita, taikka oiivat ne väliin varustetut irtonaisista kivi
lohkareista, maasta tai puusta tehdyllä lisärakennuksella. Mitä 
tässä kihlakunnassa oleviin linnoihin tulee, niin ovat useammat 
edellistä laatua: korkeita, jyrkkiä vuoria ilman mitään lisälinnoi- 
tuksia. Semmoisia ovat

Mikkelin pitäjässä:

1) Linnavuori, pitäjän länsirajalla Hirvensalmea vastaan, kor
kea, jylhä ja erääsen Puulan lahteen, jonka pohja 9:nen virstatu- 
kin kohdalla melkein tapaa siihen maantiehen, joka yhdistää Mik
kelin ja Hirvensalmen, jyrkästi laskeva vuori. Paikka on erittäin 
sovelijas linnaksi ilman minkäänlaisia lisävarustuksiakaan, joinmoisia 
siellä ci huomaakaan; niin rosoiset, lonkeroiset ja jyrkät ovat sen 
seinät ;
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2) Linnnavuori, Saimaan ja Puulan välisellä taipaleella, pienen 
ja kauniin, jyrkkien kallioseinien ympäröimän Linnajärven rannalla 
oleva, edellistä jyrkkyytensä ja korkeutensa puolesta muistuttava 
vuori, jonka harvinaisia kasvia kasvavalla vierteellä, raudankuonasta 
päättäin, seppä joskus maailmassa näkyy asuneen. Mannermaan 
puolella vuorta on niittu, joka ehkä veden korkeammalla ollessa 
on ollut järvenä, niin että vuori on ollut saarena, joten linna on 
ollutkin hyvin turvallinen ilman lisälinnoituksia, joista ei tässäkään 
ole merkkiä;

3) Linnavuori, Sairilan rusthollin maalla, talosta l/3 virsta 
etelään. Vuori, joka on korkea ja hyvin jyrkkä luode- ja pohjois
puolelta, on aivan lähellä Sairilanlahden rantaa, joka lahti pistää 
samasta Saimaan lahdelmasta, joka lainehtii Mikkelin kaupungin 
alla. Luultava on, että Saimaan korkeammalla ollessa, sen aallot 
ovat huuhtoneet tämänkin vuoren juurta. Ei tälläkään ole mitään 
muurien jäännöksiä;

4) Linnamäki, joka kohoaa nykyisen maaseurakunnan kansa- 
koulurakennuksen länsipuolella vastapäätä pappilaa. Tämä on kor- 
keanpuolinen hiekkaharjanne, jolla ei näy mitään varustuksen jäl
kiä, vaikka tosin A. G. Korander „Kertoelmassaan Suur-Savosta“ 
arvelee sen olevan kokonaan ihmisvoimain luoman, mikä kuitenkin 
on mahdotonta. Nimensä tähden olemme senkin tähän luetteloon 
panneet.

Kuten mainittiin, ei näillä Linnavuorilla ole mitään linnoi
tuksen jälkiä nähtävinä. Mahdollista kuitenkin on, että näilläkin 
paikoilla ennen muinoin on ollut jonkinmoisia varustuksia, vaikka 
aika ja väkivalta ne ovat hävittäneet. Useimmilla näistä vuorista 
on näet nuorison juhannuksena tapana polttaa kokkovalkeita ja 
tiedämmehän omasta kokemuksesta, että semmoisissa tilapäissä 
kivien vieritys jyrkiltä kohdilta on sen mitä parahimpia huvituksia. 
Tämmöinen huvitus on kumminkin pyhäinhäpäisemistä, kun se ta
pahtuu häiritsemällä ja häpäisemällä esi-isäin jättämiä muistomerk
kejä, joita meidän 'päinvastoin kiitollisuudesta heitä kohtaan kaikin 
tavoin pitää suojeleman ja ylläpitämän. Se seikka, että tämä on 
tapahtunut tietämättömyydestä, olkoon sille puolustukseksi. Vast’- 
edes tämmöistä ei tulle tapahtumaan, koska kansa jo on tullut 
näitten jäännösten merkityksestä tietämään, ja laki sitä paitsi ny
kyjään on kovien sakkojen uhalla ottanut ne suojelukseensa pahan
ilkisiä vastaan.
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Linnoja, jotka ovat olleet ihmiskäden tekemillä lisälinnoituk- 
silla varustetut ja joista vieläkin on raunioita jälellä, löytyy Mik
kelin pitäjän entisessä kappelissa Anttolassa

5) „Jättiläisten linna“, „lähellä Anttolaa, 27a penikulmaa 
Mikkelistä eräällä paikalla, jossa vieläkin löytyy jäännöksiä kivistä, 
ja josta vieläkin kansassa kulkee moniaita taruja“. Tiedot tästä 
ovat Muinaismuisto-Yhdistyksen hallussa olevista C. A. Gottlundin 
käsikirjoituksista „Antiqvariska anteckningar“*). Kirjoittajan kuu
loon ei hänen tiedustusretkellään Anttolassa mitään tästä tullut, 
jonkatäliden hän ei voikaan tästä linnasta antaa lähempiä tietoja.

Vihdoin on likemmässä yhteydessä noitten muitten, yllälue- 
teltujeu linnojen kanssa Mikkelin pitäjän etelärajalla Ristiinaa vas
taan aivan Siikajoen suulla laivatien varrella Laitialan kylän Oh- 
ralan talon maalla Saimaasen pistävällä Linuaniemellä

6) Linna, (kats. karttaan), joka vieläkin on „sotakunnossa“. Itse 
varustukset löytyvät tällä niemellä olevalla, 240jalkaa järvenpinnasta 
kohoavalla Linnavuorella, ja ovat raketut paikoille, missä vuoren 
luontoperäistä, turvaa suovaa luonnetta on katsottu riittämättö
mäksi. Korkeimman vuorenhuipun koillisrinteellä Siikasalmea 
vastaan on olemassa vuorenrotkon poikki lännestä itään isonlai- 
sista, irtonaisista kivilohkareista rakennettu kiviaitaus, joka on 54 
jalan pituinen, 6 jalan korkuinen ja 5 jalan laajuinen. Samassa 
jatkossa melkein itäkaakkoon Ohralan taloa päin on kapeamman 
vuorenkolon poikki 12  jalan pituinen, 6 jalan laajuinen, mutta 
edellistä hiukkasen matalampi muuri. Yltympäri vuoren harjan
netta löytyy itä- ja eteläpuolillakin samanlaista muuria, edelli
nen 16 jalkaa pitkä ja korkeimmalta kohdaltaan liki 6 jalkaa kor
kea, jälkimmäinen on kahdessa jatkossa: ensimmäinen pätkä on 
I 672 jalkaa pitkä, toinen 6 jalkaa, molemmat matalat, toisin pai
koin melkein kallion tasalla. Enemmän etelään niemen kärkeen 
päin sanottiin myös olevan linnoituksia, mutta niitä ei kirjoittaja 
voinut eroittaa: ainoastaan yhdessä kohdassa oli muutamia lohka
reita kalliorotkon poikki, mutta ne näkyi luonto siihen asentoon

*) Gottlund mainitsee myös Tiusalan rusthollin Hietijärveu maalla olevan 
paikan, jota sanotaan Jänislinnaksi ; siinä on 4 sylen korkuinen vuorenkuk- 
kula ja sen vieressä saman korkuinen maakumpu, joka ylinnä on aivan sileä, 
mutta luoteenpuolelta jyrkkä ja kivinen.
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saattaneen*). Muurit ovat kaikki, pisin erittäinkin keskikohdaltaan, 
liestyneet. Arvattavasti ovat, eritenkin vuoren harjanteella olevat, 
väkivaltaakin kärsineet. — Kansantaru sanoo tätä linnaa jättiläis
ten tekemäksi. Lähellä olevassa Vastaansalmessa näytetään vielä 
veden pinnan yli kohoavaa summatonta kiveä, jonka eräs raken
tajista, kulettaessaan rakennustarpeita linnanvaruksiin, oli vahin
gossa muka helmastaan pudottanut. — Linnaniemi, jolla tämä 
muinaislinna sijaitsee, on aivan varmaan ennen ollut saarena. Nyt
kään ei sitä eroita muu kuin kapea taipale suoperäistä niittua 
mannermaasta.

Ristiinan pitäjässä

vihdoin on vuori, joka sanotaan ennen olleen kiviaitauksilla varus
tettu, Louhiveden rannalla Rantakylän maalla. Tämä on Linna
vuori, joka korkeana kohoaa taivasta kohti. Että sillä aikoinaan 
olisi sijainnut jonkimmoinen linnoitus, väittää seuraava kertomus 
„Åbo Tidningarissa“, 1791, n:o 15: „Ukonveden järven rannalla ja 
Tiusalan talon luona löytyy rappeutuneita muureja vanhasta lin
noituksesta, jonka kerrotaan olleen rakennetun kerran par’aikaa 
Venäjän kanssa sotiessa; mutta aika, jolloin tämä tapahtui, on tun- 
tematoin. Tätä paikkaa sanotaan Linnavuoreksi. Seu lahden poikki, 
joka tapaa yllämainittuun kylään, on kivimuuri kyhätty (2 kyynärän 
laajalla aukolla läpikulkua varten), joka nykyjään on niin hajonneessa 
tilassa, että sen yli saattaa kulkea veneellä. Tämä muuri on jär
ven rannasta ulottunut itse linnoitukselle asti; mutta tämä väli 
on nyt aivan hajoitettu, ainoastaan kiviraunioita löytyy jälellä“. 
Viimemainitusta muurista ei kirjoittaja paikalla käydessään löytä
nyt enemmän jälkiä kuin muusta linnoituksestakaan, eikä tietänyt 
kansa kertoa mitään linnan alkuperästäkään.

Voimatta vielä päättää, mihin rautakauden jaksoon, varhem
paan vai myöhempään, nämä linnat kuuluvat, mainitsimme, että 
samoilla seuduilla, kuin nämät, löytyy jäännöksiä molemmilta näiltä 
jaksoilta. Varhempaan rautakauteen voi melkein varmuudella lu
kea ne rauniot, joita Ristiinan pitäjässä löytyy Louhiveden poh-

*) Professori Aspelin, käydessään allekirjoittaneen kanssa kesällä 
1886 linnaa katsomassa, huomautti, että tämäkin osa oli ihmistekoa, joka  
lähemmin tarkastaessa kävikin selväksi.



108 M ikkelin  k ih la k u n ta .

alkuuperäisessä kunnossaan. — Mitä taas tuohon kivisillan yrityk
seen tulee, niin ei siitä voi huomata, kuin muutamia isoja, epäjär
jestyksessä olevia kiviä, jotka 40 —50 jalan pituisena rivinä lähte
vät saareen pohjoiskärestä mannermaat kohti salmen kapeimmalla 
kohdalla. Tämä kivisiltä on luultavasti luonnon töitä. — Lehmä- 
saaren raunio on muutoin aivan tämän kaltainen sekä muotonsa 
että rakennuksensa puolesta — molemmat ovat tehdyt isommista 
ja pienemmistä, sekä pyöreistä että paasikivistä — mutta hiuk
kasen kookkaampi ja vieläkin enemmän hajonnut. Raunioitten 
keskeltä ilmestyi pöyhötellessä hiilensekaista poroa ja multaa. Sil
minnähtävä on, että aarteenhakijat tai muut aikojen kuluessa ovat 
näitä kaivelleet ja levitelleet. Onko niistä mitään löydetty, siitä 
ei ole tietoa, josko niissä ylipäänsä 011 mitään ollutkaan, mikä 
kumminkin on luultava.

Kolmas näitten kaltainen raunio löytyy Yöveden varrella 
olevalla Hauklcavuorella, 5 virstaa Ristiinan kirkolta, Rikantilan 
kartanon maalla. Tämä vuori on mitä jylhimpiä tässä pitä
jässä. Kohtisuorana, rosoisena kallionseinänä nousee se aalloista 
75—100 jalan korkuisena. Tästä sen korkeimmasta kohdasta 
150—200 kyynärää Pesälahteen päin, myöskin jyrkästi jär
veen laskevalla, mutta matalammalla kalliolla sijaitsee tuo yllä
mainittu muinaisjäännös, joka kokonsa puolesta on pienempi kuin 
nuo edellämainitut: se on näet ainoastaan 16 jalkaa ristiinsä ja 
sen korkeus on, missä se on eheämpänä säilynyt, 2 jalkaa. Sen 
keskus on kuopallaan ja yltympäri sen vieruja on kiviä siitä vie- 
rinnyt. Mitään tämän alkuperään liittyvää tarua tai sille annettua 
nimitystä ei kirjoittajan onnistunut onkeensa saada, eikä myöskään 
tietoa, onko siitä koskaan mitään löytynyt. Eräs kirjoittaja „Hel
singfors Tidningarissa“, 1835, n:o 98, sanoo, että „se muistuttaa 
niistä samanlaisista kivipanoksista maassamme, jotka ovat olleet 
uhripaikkoina maan pakanallisilla asukkailla“ *).

Paitsi Saimaan rantamilla löytyy samanlaisia raunioita myös
kin Puulan partailla. Muualla ei kirjoittajan koko kihlakunnassa

*) Haukkavuoren ja Linnasaaren raunioita kävi valtionarkeologi, prof. 
J. R. Aspelin kesällä 188Ü tutkimassa. Rauniot purettiin kallioperustusta 
myöten ja tavattiin silloin Haukkavuoren rauniosta tuhkaa, hiiltä ja pol
tettuja ihmisluun sirpaleita, joka osoittaa, että näitä raunioita on hautoina 
käytetty, arvattavasti varhempana rautakautena, vaikka sitä tosin vielä ei 
ole mikään löytökalu todistanut. — Linnasaaren rauniosta ei löydetty  
mitään.
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joisrantueella Hangastenmaan alla olevissa Linna- ja Lehmäsaarissa. 
Mitään nimitystä en kuullut kansan niille antavan, mutta kansak.- 
opettaja H. Laitinen nimittää Muinaismuisto-Yhdistykselle jättä- 
missään käsikirjoituksissa Linnasaaren raunioa „lapinlinnaksi“, millä 
perustuksella, on tietymätöintä, ja eräs kirjoittaja Suomettaressa, 
vuodelta 1856, n:o 34, kertoo, että „vanhat sanovat sitä „Methus- 
silaisten“ tekemäksi eli oikeastaan „Methussilaisten“ aikaiseksi“. 
Mitä mainitun raunion syntyyn tulee, niin tiesi kansa siitä minulle 
kertoa, että enneumuinoin oli „vanha piika“ aikonut siihen itselleen 
asuntoa rakentaa ja sitä varten yhdistää mainittua saarta kivisil- 
lalla mannermaan kanssa. Mutta keskenpä tämä hänen yrityk
sensä jäi. Kun jo oli kantanut pari helmallista isoja kiviä salmeen 
ja juuri oli korkeimmalla kallion huipulla kolmatta viemässä, re
pesi hänen helmansa, ja kolmas sen sisältämä kivitakka hajosi 
kalliolle, jossa se vielä tänäkin päivänä tuon raunion muodossa on 
nähtävänä*).

Mainitut saaret ovat lähellä Linnavuorta ja aivan likeksittäin 
toisiaan, ainoastaan kapeilla salmilla eroitetut. Molemmat ovat 
muodostuneet korkeista kallioista, joittenka kupeille puita on ru
vennut kasvamaan. Näitten korkeimmilla kohdilla sijaitsevat mui
naisjäännökset, jotka ovat jotenkin kehänmuotoiset. Mitä Linna- 
saaren raunioon tulee, niin näkyy se alkuperäisessä kunnossaan 
olleen 24—28 jalkaa ristiinsä. Mahdoton on raunion kokoa, erit
täinkin sen korkeutta, ynnä muuta muotoa määrätä, koska aika ja 
selvästi nähtävä väkivalta ovat saattaneet sen hyvin hajonneeseu 
tilaan. Ainoastaan parissa kohden on kivikutomus osaksi säilynyt

*) Muutoin kansan mielikuvituksen mukaan „vanhat piiat“ Ristiinassa 
näyttävät suuria aikaan saaneen. Niin on eräs Metelin- tai Jättiläiskansaan 
kuuluva vanha neiti kolmesta helmallisesta kiviä luonut (toisten mukaan 
ruotsin virstan) pitkän, Ketveleen kylän puolelta Aartaminniemestä lähte
vän, isommaksi osaksi noin- tykinluodin kokoisista kivistä muodostetun, 
Yö veteen pistävän Metelinniemen, ja  samaten eräs samaan kansaan kuuluva 
eukko, joka vei Metelinniemen puolella olevalle pojalleen hevosen ja au
ran leluiksi, Heinniemen kylän Haavinkilahdesta alkavan Kieliniemen. — 
Ehk’ei näistä kiviharjanneista ole kuin verrattain pienet osat näkyvissä  
vedenpinnan yli, kuuluvat ne ulottuvan aivan lähelle toisiaan. Niitten kär
kien väliä ei sanota olevan kuin kappale matkaa syvempää vettä. — Luon
nollisesti nämä niemet ovat luonnon oikkujen muodostamat eivätkä ih
mistekoa.
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46 jalan päässä edellisestä, on muodoltaan soikea, 25—30 jalan 
pituinen, 14 jalan laajuinen ja korkeimmilta kohdiltaan noin 6 
jalan korkuinen. Tämä on paremmin säilynyt, ehkä siitäkin on 
kiviä vierinnyt ja vieritetty pitkin kallion syrjiä. Molemmat ovat 
rakennetut kannannaisista, sekä särmäkkäistä että mukulakivistä, 
molemmissa on keskellä syvennykset, joista kaivaessa pöyhösi hii- 
lenssekaista multaa.

Läsäkosken, Ukonniemen ja Lapinsalon välisellä Vuojaselällä 
olevissa pienissä Siko- ja  Viitasaarissa kuuluu myöskin kalliope- 
rustalla, saarien pohjoispäässä olevan samanlaisia raunioita, „le
vinneitä ja revityitä“, yksi kummassakin, vaan koska kirjoittaja 
näistä sai kuulla, näiltä seuduilta jo paluumatkalla ollessaan, ei 
hän voi niistä lähempiä tietoja antaa.

Lapinsalon raunioista, joista kuten Mataraniemenkin on kai
vettu, on löydetty peurannahkaisia rukkasia ja kurpposia, peur.au- 
sarvia ynnä kovasin. Mitään näistä ei ollut tallessa ja tuo kova- 
sinkin oli kateissa. Mutta sitä sanottiin ukonkiviseksi ja muutoin
kin sen ulkomuotoa kerrottiin semmoiseksi, jotta luulemme sen 
aivan varmaan olleen noita tunnettuja nuolenkovasimia — tai tu
luksiin kuuluvia kivikappaleita, jommoisina muutamat muinaistut- 
kijat nykyjään ovat ruvenneet niitä pitämään — joita kaikkialla 
pohjoismaissa ja Suomessa on löydetty usein yhteydessä varli. rau
takaudelta olevien kalujen kanssa ja sen aikuisista hautaraunioista. 
Vahinko että tämä kovasin on kadonnut: se olisi joltisesti vahvis
tanut päätelmäämme, että nämä rauniot ovat varh. rautakaudelta.
— Että ylimalkaan kaikki nämä tässä kihlakunnassa löytyvät, sekä 
Puulan- että Saimaan-rantaiset rauniot ovat saman kansan samaa 
tarkoitusta varten rakentamat, käy selville sekä niitten aseman 
että rakennustavan ja rakennusaineitten yhtäläisyydestä: kaikki 
ovat ne pystytetyt korkeanpuolisille kallioille likellä mannerta ole
viin saariin (useimmiten pohjoispäähän) tai ainakin järvien rannoille 
ja raketut päällettäin ladotuista isommista ja pienemmistä kivistä.
— Herra A. L. Nyman on Laukaan naapuri-kihlakunnassa hyvin 
tiheässä isompien vesien rannoilla tavannut — samaten kuin noita 
linnoja — tämmöisiä raunioita, jotka sekä asemansa että kokonsa 
ja rakennuksensa, vieläpä hajonneen tilansakin puolesta ovat aivan 
näitten kaltaisia, ja hän kertoo, että niistä on löydetty rautakaluja,
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ole onnistunut keksiä semmoisia*). Nämä rauniot ovat kaikki yh
dessä ryhmässä likellä Kyy- eli Läsäkoskea, jonka kautta Kyyvesi 
ja Rauhajärvi laskevat Puulaan. Se ala, jolla ne ovat, kuului en
nen Mikkelin pitäjään kokonaan. Ainoastaan yksi on niistä nyt 
näet enää

Mikkelin pitäjässä:

Mataraniemen raunio, joka sijaitsee korkealla, järvenrantai- 
sella kalliolla ja 011 muotoon nähden soikea etelästä pohjoiseen 
sekä 16—20 jalan pituinen ynnä 14 jalan laajuinen. Vielä noin 
60—70 vuotta takaperin oli sillä ollut jyrkät seinät, mutta sitten 
olivat sitä kankieu avulla levitelleet muutamat Kakrialan kylän 
miehet. Ile olivat hakeneet rahoja, mutta löytäneet, kumma kyllä 
— ikkunalasia. Vieläkin 011 sentähden raunion eteläisessä ja kes
kiosassa muurista, joka paikoittain on 2  jalan korkuista, alkupe
räinen perustus säilynyt, pohjoispuolinen osa sitä vastoin on mel
kein kallion tasalle hajoitettu. Keskus oli kuopallaan ja sisälsi 
poroa ja hiiltä. — Hasan talon vanha mies, joka kirjoittajalle rau- 
nioa näytteli, sanoi tätä arveltavan muka linnan jätteiksi. Etelä
puolella rauniosta vähän matkaa olevaa pientä ja kivistä, Lapinsa- 
I0011 päin pistävää nientä sanoi hän sillanyritykseksi mainittuun 
paikkaan. Mataraniemi on veden ylempänä ollessa ollut saarena.

Kangasniemen pitäjässä

ovat muut yllämainituista raunioista. Vastapäätä Matarannientä 
olevassa Lapinsalossa 011 niitä Jcaksi. Tämä saari on noin У2 pe
nikulman pituinen, kapeanlainen, metsää kasvava maa, jonka poh- 
joiskäressä on korkeanlainen kallio, ja tällä ovat muinaisjäännökset. 
Niemenkärkeisempi näistä on kehänmuotoinen, 16 jalkaa ristiinsä, 
1 ja paikoin 2  jalan korkuinen, hyvin hajoitettu; eteläpuolimmainen,

*) C. A. Gottlund, Antiqvariska Anteckningar, mainitsee, että „Veh
maisten kylässä (Mikkelin pitäjää, likellä Juvan rajaa, Hanhijärven luode- 
puolella) Nygrénin tilalla ja  monessa muussa paikassa löytyy useita „Jätti
läisten raunioita“, pyöreitä ja noin 2 kyynärän korkuisia“. Valitettavasti ei 
kirjoittaja tiedustusretkillään sattunut polijastumaan näihin, niin ett’ei voi 
niistä lähempiä tietoja antaa.
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joita kumminkaan ei ole talletettu*). Hän arvelee myös että ne 
ovat varhemmalta rautakaudelta, vaikka hän vielä jättää niiden 
ajanmääräämisen siksi, kunnes niistä varmuudella todistetaan varh. 
rautakauden kaluja saaduksi, mitä hän ei ollenkaan epäilekään 
tulevan tutkimuksen tekevän. Hauhon kihlakunnassa on tämmöi
sistä raunioista löydetty varh. rautakauden kaluja**). Kaikki tämä 
tekee todennäköiseksi, että niin Mikkelin kuin Laukaankin kihla
kunnassa olevat tämänkaltaiset rauniot ovat varhemmalta rauta
kaudelta***).

Kummallista muutoin on, että näihin raunioihin ja niitten ym
päryksiin liittyy muistoja muinaisesta lappalaisesta asujaimistosta. 
Lapinsalon raunioista on löydetty lappalaista kalua — vaikka saat- 
toilian muinaisuudessa toinenkin kansa kuin lappalainen käyttää 
peurannahkaisia esineitä ja ylipäänsä peuroja hyväkseen. Se saari, 
jolla ne sijaitsevat, on saanut tästä kansasta nimensä, vieläpä kansa 
väliin nimittää niitä itsiäänkin „lapinraunioiksi“. Ei näitä kum
minkaan tämän nojalla käyne lappalaisina pitäminen. Heidän hau
doiksensa ne eivät sovellu: ne niukat tiedot lappalaisten entisistä 
hautaustavoista, jotka meillä nykyjään on, osoittavat sen. Eivät 
ne myöskään ole jätteitä heidän kodanliesistään: siksi ne eroavat 
liika suurissa määrin, muun muassa mitä heidän kokoonsakin tu
lee, niistä raunioista siellä täällä maassamme, joita semmoisina pi
detään. Olisikohan se seikka, että lappalaiset muistot juuri näihin 
raunioihin liittyvät, selitettävä siten, että lappalainen kansanheimo 
otti juuri tuon varhemman, nämät jäännökset jättäneen, asujaimisto- 
kerroksen olot haltuunsa, ja että Suomen kansa sentähden, koska 
lappalaiset olivat ne, jotka likinnä ennen heitä asuivat näillä 
mailla, ainoastaan muistelee näitä viimeisiä ja lukee kaikki, mitä

*) „Muinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta“, koonnut ja kertonut 
A dolf Leonhard Nyman, Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakaus
kirja, Y.

**) Aksel Heikel, Kert. muinaisjäännöksistä Hauhon kihlakunnassa.
***) Että näistä Puulan- ja Saimaanrantaisista raunioistakin aikoi

naan on löydetty kaluja, vieläpä kallisarvoisiakin semmoisia, todistane
vat nekin täälläpäin kansassa kulkevat tarut, jotka osoittavat aarteen ole
van kätketyn monissa paikoin peltoraunioonkin. Mistäpä nämä olisivat 
syntyneet, ell’ei semmoisia kerran olisi löydetty noista raunioista?
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se ei omakseen omista, heidän töikseen? Jätämme tämän kysy
myksen tulevan tutkimuksen ratkaistavaksi*).

Mitä ylipäänsä lappalaisiin tulee, niin ovat ne kyllä kerran 
asuskelleet ja oleskelleet monessa paikoin tässä kihlakunnassa, jos 
meidän on sallittu tässä kohden luottaa tarujen ja paikannimien 
todistusvoimaan. Sekä Saimaan ja Puillaan että myös useampaan 
pienempään järveen, lampeen ja jokeen tahi muuhun maanpaikkaan 
liittyy heistä joku muisto. Puulalla kerrotaan heidän kulkeneen 
paikasta toiseen, kulkuneuvona tavallisesti aina — milloin eivät 
järven pohjaa kävele — paasikivi; näitä näytellään vielä rannoilla 
useissa paikoin, esim. Hirvensalmessa Kilkin kylän kohdalla Ryö- 
käsveden rannalla ja Lapinpaadenlahden rannalla Puulan pohjois
päässä samannimisen kylän alla Leivonmäen ja Kangasniemen raja
mailla Vinninojan suussa**). Toisissa paikoissa sanotaan heidän asu

*) Lappalaiset olivat Suomessa jo olemassa varh. rautakauden aikana, 
jonka gotilainen kansa heitä veroitti samaten kuin sitten suomalaiset. Prof. 
Aspelin lausuu teoksessaan „Suomen asukkaat pakanuuden aikana“, että 
lappalaiset olivat viimeiset kivikauden kannattajat maassamme ja  käytti
vät semmoisia aseita vielä silloinkin, kun suomalaiset heidät eteläisestä 
osasta maata karkoittivat.

**) Tämä soutaja oli ollut nainen, nimeltä Lapin Anni. Pajutaipa- 
leesta Kangasniemen puolelta oli hän paadellaan tullut Vinninojan suuhun 
Leivonmäen puolella ja koittanut kulkea tätä ylöspäin, mutta kun ei pääs
syt, oli hänen täytynyt jättää siihen paatensa: kupurainen, sileä kallio, 42 
jalkaa pitkä ja 24 jalkaa leveä. Pienemmällä paadella oli hän sitten jatka
nut matkaansa ojaa ylöspäin, mutta, kapeuden tähden luultavasti, oli hänen 
täytynyt jättää tämäkin jonkun matkan päähän, jolloin kerrotaan lausu
neen: „Olipa tuossa Vinnissä vinnaamista!“ Siitä oli hän sitten kulkenut 
eteenpäin ja soudellut — tietysti taaskin paadella — Rutajärvellä Lei
vonmäen kirkon luona. Tästä oli hän ottanut lahnan kädellään kiini ja 
syöttänyt lapselleen, mutta kun ruoto oli tarttunut lapsen kurkkuun, oli 
hän kironnut Rutajärven lahnaa ja  siitä päivin ei ole tässä järvessä sitä 
kalaa ollut“. — Olisikohan „Vinni“- ja „Finni“- sanoilla mitään yh
teyttä ?

Toinen taru tietää, että kun lappalaisten „päämies“ kerran Mata- 
ranniemestä oli lähtenyt Lapinsaloon, oli hän paiskannut paasikiven järveen 
ja ruvennut sen päällä seisoen kulkemaan, ensin varoitettuaan rannalla jää
nyttä eukkoaan: „ei pidä kasoman minun jälkeeni!“ Mutta eukkopa — voi 
tuota naissukua — ei malttanutkaan olla katsomatta, mutta samassa kun 
hän sen teki, upposikin paasi miehen alta, tämän jo ehdittyä keskelle sel
kää. Mies jäi kuitenkin veden päälle, ja  siinä hän kirosi uteliasta euk
koaan : „ei sinun pidä enään kenenkään jälkeen katsoman“ seurauksella, 
että eukko menetti näkönsä ja tuli sokeaksi.
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neen jonkun aikaa, niinkuin Hirvensalmen Väisälän-ja Torikansaa- 
rissa, Kangasniemessä Ahvenaisjärven Kaposaaressa, jossa noin 12 
jalan pituista ja 6 jalan levyistä kiviriviä sanotaan lappalaisten 
tekemäksi sillaksi mannermaalle, ja Synsiön rannoilla Varpu-, Kokko
ja Nojolannicmissä, jota viimeistä ennen sanottiin Käpäniemeksi ja 
arvellaan varhaimmin asutuksi paikaksi näillä tienoin. Tällä nie
mellä on löytynyt raunioita ja löytyy vieläkin yksi, jota luullaan 
lappalaisten aikuiseksi: purkaissa oli niistä ilmestynyt hiiliker- 
rosta ja palaneita kiviä kyynärän syvyydestä ja syvemmältäkin 
maan sisästä. Toisin paikoin sanotaan lappalaisilla olleen kaiken
moisia vastoinkäymisiä, niinkuin eräällä heistä Puukonsaaren päässä, 
jossa häntä paadella kulkiessaan oli hätyyttänyt made, „joka siihen 
aikaan oli suurin kala Puuhassa“, tai on jossakin tarttunut lohen 
tai lahnan ruoto hänen lapsensa kurkkuun, ja tämä siitä kuollut, 
jolloin lappalainen on kironnut sen paikkueen lohen tai lahnan. 
Tämä on tapahtunut tavallisesti siten, että lappalainen on heittä
nyt yhden tai kolme tervaslastua siihen järveen, jonka kaloja hän 
on tahtonut kirota, lausuen : „niinkauvan kuin tämä lastu (t. nämä 
lastut) märkänemättä pysyy (t. pysyvät), ei sinusta pidä lohta (t. 
lahnaa) säätämän!“ Niin on hän Kangasniemessä kironnut Hokan- 
niemen rannan ja Ahvenaislammen lahnan, Synsiön ja Härkäjärven 
lohen j. n. e. Jos joku sen koommin on sattunutkin saamaan 
jonkun näitä täten kirotuita kaloja, on se aina ollut saajalle itsel
leen tai hänen omaisuudelleen turmioksi. — Tarut olkoot ylipäänsä 
kuinka luonnottomia hyvänsä, ja kansan mielikuvitus ne minlaisiksi 
hyvänsä muodostanut, niitten todistusvoima todistettavaansa näh
den, siinä tapauksessa, että niille semmoista myönnetään, 011 kum
minkin se sama. Liittyneinä niin useaan eri paikkaan ympäri kih
lakuntaa, todistavat ne tässä lappalaisesta asujaimistosta ja sen 
laajuudesta, ja saman tekevät lappalaisista johtuneet paikannimet- 
kin, joita eri haaroilla kihlakuntaa löytyy, esim. Kangasniemessä 
„Lapinkota“, vastapäätä Lapinsaloa olevalla nimellään muinaisuu
desta muistuttavalla Ukonniemellä, „Lapintulisija“ Hokanniemellä, 
„Lapinpaadenlahti“ ja „Lapinkangas“ ; Ristiinassa „Lapinjärvi“, „La
pinoja“ ja „Lapinlahti“, kaikki Linna- ja Lehinsaaren läheisyydessä, 
„Lappilanmäki“, „Lapinniemi“, Himalansaaren eteläisin niemi ja 
„Lapinkarkuvuori“, jolta lappalaisen kerrotaan venäläisen (!) takaa- 
ajamana syösseen järveen ja hukkuneen, „Lapinhovi“, kallio ja au
tio, puitakasvamaton paikka likellä mainiota Brahelinnaa, „Lapin



114 M ik k e lin  k ih la k u n ta .

oja“, likellä Hirvensalmen rajaa j. n. e. — Paitsi sitä tahtoo 
kansa aivan varmaan muistella lappalaisten, noitten „peurantap- 
pajien“, näillä mailla ennen asuneen.

Lappalaisista, heidän ollessa Suomen eteläisimmissä osissa, 
tunnetaan ylipäänsä hyvin vähän. Syistä on kumminkin arveltu, 
että he olivat näissä jo olemassa osaksi yksin ajoin, kuin tuo varh. 
rautakauden, gotilaiseksi päätetty asujaimisto*). Sentähden olemme 
tässäkin maininneet lappalaisesta asujaimistosta yhteydessä varhem
man rautakauden kanssa ja sentähden taas, että tämä maa lappa
laisilta likinnä meni suomalaisille perintöön, olemme heistä mai
ninneet juuri ennenkuin ryhdymme tarkastamaan Suomen kansan 
pakanuuden aikaa tässä maassa, tai oikeammin sanottuna, kysy
myksessä olevain seutujen muinaisjäännöksiä siltä aikajaksolta, jolle 
muinaistieteessä ou annettu nimi

Myöhempi rautakausi. Noin vuoden 650 j. Kr. s. vaiheilla 
rupesivat suomalaiset asuinsijoiltaan Laatokan ja Äänisjärven väli
mailla siirtymään Suomenniemelle ja asettuivat 8:nen ja seuraavien 
vuosisatojen kuluessa Suomenlahden pohjoispuolelle Laatokan ja 
Raumanmcren väliselle maalle siten, että karjalaiset, jotka asuivat 
enimmän idässä Laatokan länsi- ja luoteis-rannoilla, levittivät uutis- 
asutuksiaan pitkin Saimaan eteläpuolta ja Suomenlahden rantaa, 
tunkion näiltä mailta pois hämäläiset, joista osa sekaantui karja
laisten kanssa, mutta suurin osa siirtyi Kymijoen yli Päijänteen 
ja Vanajan vesistöjen eteläpuolisille aloille, joilta taas vuorostaan 
tunkivat ennen heitä Suomeen tulleet varsinais-suomalaiset Aura- 
ja Kokemäen-jokien seuduille. Näiltä eteläisiltä asumapaikoiltaan 
rupesivat suomalaiset sitten, sitä myöten kuin tarvitsivat avaram
pia aloja metsästykselleen ja viljelyksilleen, retkeilemään metsä- 
ja vesirikkaasen pohjoiseen, joko hävittäen, edellään ajaen tai alam- 
maisuuteen taivuttaen ne heikommat kansat, jotka niillä mailla 
ennen asustivat. Tuo muinainen varh. rautakauden asujaimisto, 
joka kuului germanilaiseen heimoon, lienee silloin tykkönään hävi
tetty, mutta lappalaisia lienee, tekemällä heidät veronalaisiksi, 
säästetty, koska he, tottuneina vieraan vallan alla olemaan, eivät 
mahtaneet tehdä mitään sanottavaa vastarintaa. Ainakin tavataan

J. K. Aspelin, Suomalais-ugrilaisen Muinaistutkinnon alkeita, s. 151.
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vielä hyvin myöhään historian aikana lappalaisia suomalaisten se
assa ja takamailla asumassa*).

Mitä tähän kihlakuntaan tulee, niin lienevät suomalaiset jo 
ennen ristinuskon tuloa maahan tänne tunkeneet, karjalaiset pitkin 
Saimaan vesiä ja hämäläiset ainakin kihlakunnan läntisille raja
maille saakka Päijänteen puolelta. Kihlakunnan tämänpuolisella ra
jalla, joka samassa on Savon ja Hämeen rajana, on monta veristä 
riitaa riidelty näitten heimokuntain välillä, ja pitkin vuosisatoja on 
näistä rajamaista, kuten historia ja jälellä olevat asiakirjat osoitta
vat, käräjiä käyty. Seuraavassa tahdomme laveammin puhua näistä; 
nyt on aikomuksemme vain viitata niihin jälkiin, joitten olemme 
arvelleet ylipäänsä osoittavan pakanuudcn-aikuista suomalaista asu
jaimistoa näillä seuduilla.

Hirvensalmen pitäjässä

Puulan itäosassa löytyy Väisälänsaari, joka kapean Vanha- 
salmen kautta on eroitettu mannermaasta. Kokonsa puolesta on se 
noin 7—8 virstaa pitkä ja 5 virstaa leveä maa, jolla sijaitsee ny
kyjään noin 30 taloa. Niin tämä kuin sen itäpuolella mantereella 
oleva Vanhamäen kylä näyttävät ulkonäköjäänkin olevan vanhaa vil
jelystä, jota todistavat viimemainitun nimikin ja paitsi sitä seuraavat 
seikat. — Väisälän saarella kerrottiin, että „Metelinkansan“ hau
doista ennen on löydetty naulankin painavia kultarenkaita, mutta 
missä näitä hautoja oli ollut, sitä ei tiedetty ilmoittaa. Mutta 
sanottiin tähänkin saareen „Metelinkansaa“ olleen haudattu, ja 
semmoiseksi hautausmaaksi osoitettiin „Suurenkivenmäkeä“, joka on 
Väisälän huutoa n:o 2 ja Paavolan talosta kappale matkaa kesä- 
päivännousuun**). V. 1867 oli tämä mäki vielä kasvanut aarni- 
koivuja ja honkia ja oli ollut, ehkä asemansa puolesta aivan talo
jen keskellä, synkkänä sydänmaana, jonmioista saaressa muualla ei

*) Yrjö Koskinen, Suomen Kansan Historia. Professori Aspelin 
(„Suomen asukkaat pakanuuden aikana“) esittää suomalaisten vaellukset 
laajasti ja hiukan eroavaisesti. Pyydän lukijaa vilkaisemaan ylläm. kirjaan 
sivv. 55—59.

**) Laitinen sanoo käsikirjoituksissaan: „Lappalais- eli jätti-hautoja 
löytyy Väisälän saarella Paavolan eli Antti Mannisen maalla, talon etelä
puolella korkealla mäellä“. Arvattavasti tarkoittaa hän „Suurenkiven- 
mäkeä“.
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löytynyt missään ; yltympäri puitten suojassa oli ollut nurmettuneita 
syvennyksiä, ikäänkuin ruumiinhautoja. Se yleinen huhu, että paikka 
oli kuolleitten leposija, oli sen rauhoittanut. Mutta sitten oli eräs 
tästä kulkupuheesta tietämätöin mies hakannut metsän kaskeksi. 
Viisi halmetta oli mäki sen koommin kasvanut. Kyntäissä oli 
hautapaikoilta ilmestynyt kaikenmoisia outoja kaluja, niinkuin esim. 
kiverä hevoiskengän muotoinen kapine, hokissa rei’ät, ristikolta y. 
m., jota ei tarkemmin osattu selittää. Kummastakin lounaasen ole
vasta pellosta oli löytynyt lukonmuotoinen kappale. Ylipäänsä oli 
paljon kaluja löydetty, mutta ne olivat joko hävinneet tai seppään 
viety. Luodepuolella „Suurenkivenmäkeä“, tämän kanssa samassa 
jatkossa oleva pellonpalsta, jota oli ruvettu viljelemään pari vuotta 
sitä ennen, oli myöskin ennen ollut metsänä, jossa oli samanlaisia 
nurmettuneita hautoja. Siihen olisi pitänyt haudattaman ihmisiä 
siihen aikaan Jolloin ei Suomessa muualla löytynyt kirkkoa, kuin 
Räntämäellä“. — Tirosen talon (Väisälä n:o 8) maalla — tällä 
paikalla olivat ennen lappalaiset pitäneet asuntoa — aivan nykyisten 
talonrakennusten nurkalla on pieni hiekkatöyräs, jota myös ennen 
on käytetty hautausmaaksi.

Mitä väkeä näihin hautoihin on kätketty, siitä ei kansan ker
tomuksista oikeata selkoa saa: toiset sanovat „Metelinkansaa“, toi
set „Jättiläisiä“, toiset „Kivekkäitä“. Mahdollistahan on, että näitä 
viimemainittujakin, erittäinkin kuu tiedetään että venäläisiä oli 
ollut tällä saarella „ison vihan“ aikana, on näihin kuopattu, mutta 
että Suurenkivenmäen kalmisto ainakin johtaa alkunsa jo vanhem
milta ajoilta, sen todistaa tuo kansanpuhe, että se olisi saman ai
kuinen kuin Räntämäen kirkko, siis ajoilta, jolloin täälläpäin vielä 
elettiin pakanuuden pimeydessä. Että se taas 011 suomalaista alku
perää, siis myöhemmältä rautakaudelta, on hautojen ulkomuodosta 
päättäin todennäköistä, ja sen olisivat luultavasti todeksi näyttäneet 
nuo suureksi vahingoksi jälleen hukkuneet löytökalut. Tätä pää
telmäämme vahvistaa vielä se seikka, että tämän kihlakunnan ra
jojen sisällä toisessa paikassa on, melkein samanlaisesta kohdasta 
ja samanlaisten löytöseikkojen ohessa, tehty löytö, jossa kalut — 
näistäkään ei, paha kyllä, ole tallella kuin yksi kirves, joka kir
joittajan kautta on saapunut Muinaismuisto-Yhdistykselle — säntil- 
leen ovat samallaisia, kuin muualla Suomessa tavatut myöhempään 
rautakauteen kuuluvat. Tämä löytö tuli ilmi noin 1854 vuoden 
vaiheilla



Myöhemmän rautakauden esineitä.

Kupurasolki pronssista, löytty pellosta Vehmaan K aksi talttaa l.purasinta, 
kylässä Mikkelin seurak. löyd. samasta paikasta

kuin edell. nuolenkärki; 
n :0 34 mainitussa 

kertomuksessa

Nuolenkärki, löyd. Kalvomäestä Kokemäellä; sama 
kuin n:o 36 sanotussa kertomuksessa.

Kirves, löyd. Turun seu
duilta, sama kuin n:o 

31 Loimijoen kihla
kunnan kertomuk

sessa.
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Kangasniemen pitäjässä

Kaihlamäen huutoon 11:0 2 kuuluvan Kinni-nimisen talon maalla, 
joka talo on pienen lammen, Kaihlasen, rannalla vastapäätä Hän- 
nilän hovia.

Itse löytöpaikka 011 noin 1,000 kyynärää talosta pohjoiseen 
päin Kaihlaseen pistävällä niemellä, jonka muodostaa kapeanpuo- 
leinen, mantereen puolista maata korkeampi hietaharjanne, joka 
veden ylempänä ollessa näyttää olleen saarena. Tämä maa oli 
löytöä edellisenä vuonna ollut nauriina, ja sitä sen jälkeen rukiiksi 
kyntäissä olivat kalut ilmestyneet „Pohjoiskallion“ rinteestä tai oi- 
keimmin itse kallion kielellä olevasta multatöyrystä. Ensiksi oli 
käynyt auran kärkeen yllämainittu kirves, joka muodoltaan ja kool
taan on aivan samallainen, kuin prof. Aspelinin luettelossa Loi
mijoen pakanuuden aikaisista löydöistä löytyvän, myöhemmän rau
takauden aseita kuvailevan kuvajakson joukossa n:o 31 alla oleva 
kuva osoittaa*). Sitten pöyhösi samasta paikasta 2 korttelia pitkä, 
suorahamarainen rautapaukko. Muita kaluja ei kyntäissä saatu ilmi, 
mutta sen jälkeen rupesi eräs kyntäjistä, Joonas Leskman, löytöpaik
kaa kaivamaan ja sai silloin näkyviin : 4 kapean liöylänterän kaltaista, 
ei täyteen korttelia pitkää teräkalua, 2 kaksihaaraista, kolmen tuu
man pituista, sorvarin työkaluja muistuttavaa teräkalua ja vaskisen 
renkaan, homeen syömän, jommoisia hevosen päitsissä käytetään. 
Puukko oli ollut enemmän ruosteensyömä, muut kalut sitä vastoin 
aivan kuin uusia. „Hiilenmuroa“ oli kalujen kerällä haudasta pöy- 
liönnyt. Leskmanin kaivama ala oli 8 jalkaa pitkä 5 jalkaa laaja; 
kaivamisesta syntyneessä haudassa näkyi pyöreitä päänkokoisia 
kiviä ynnä niitten joukossa yksi isompi. — Kuten mainitsimmme 
ei näistä kaluista ole säilössä muita kuin tuo kirves, jonka kirjoit
taja lunasti sen löytäjältä, Kinpin talon isännältä Tiuter Pynnö
seltä, joka sitä oli käyttänyt turpeita suosta murtaessa. Näytellessä 
tuosta yllämainitusta kirjasta hänelle kuvia myöhemmän rautakau
den löydöistä, kiintyi hänen huomionsa heti, kirveen kuvasta puhu
mattakaan, n:roitten 32, 33 ja 34 alla oleviin, talttoja kuvaileviin 
puupiirroksiin ja n:ron 36 alla olevaan nuolenkären kuvaan, ja hän

*) Mainittu kirjoitus on liitteenä kirjassa „Luetteloja Suonien Muinais
jäännöksistä. I. Loimijoen kihlakunnasta“. — Tämä kirves on sittemmin 
kuvattu „Lönnrotin Albumissa“.
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sanoi, että Pohjoiskallion löydöstä nuo 4, hänen höylänteränä pi
tämäänsä kalua, olivat aivan taltan kuvien kaltaiset, nuo kaksi 
muuta sitä vastoin aivan samanlaisia, kuin tässä kuvattu nuolen
kärki.

Yhteydessä tämän löydön kanssa sopii mainita, että saman
kaltainen kirves kuin tuo yllämainittu, on noin 25 vuotta sitten 
löytynyt Ukonniemen n:o 2 maalta, talosta 300— 400 kyynärää 
koilliseen päin, paloa kynnettäissä ynnä saman numeron „Hietoin- 
suosta“ viikate, molemmat ruosteensyömät*). Niinikään on Rauha- 
niemen kylässä, Vuojaselälle pistävän Kuivaniemen rannalta löyty
nyt vanha, piiluntapainen kirves. Hirvensalmessa on semmoisia 
löydetty kolme Tuukkalan kylän alla Puulan rannalla olevasta Ait- 
talahdesta vesijätöltä — näitä sanottiin „venäjänkirveitten näköi
siksi“ — ja yksi Malvaan kylän Kaidan maasta, jonka sanottiin 
olleen kuv. 31 (edelläm. teos) kaltainen. Kaikki nämä ovat jou
tuneet tietymättömiin. Paatsalosta Puulasta on korkealta vuorelta 
liki rantaa löytynyt harpuunimainen keihäänkärki, joka on toimi
tettu museoon**).

Muita kirjoittajan tietoon tulleita löytöjä, joita syystä tai toi
sesta voisi lukea myöhempään rautakauteen, ei ole tässä kihlakun
nassa tehty. Niinkuin näemme ovat ne kaikki Puulan rannoilta 
ja sen likimmäisestä ympäristöstä. Saimaan varsilta emme tiedä 
yhtään. Mahdotonta kuitenkin on, ett’ei niitä sieltäkin, vaikk’ei vielä 
olekaan tullut ilmi, kumminkaan tulisi tulevaisuudessa, siihen näh
den, että Suomalaiset arvattavasti jo aikaisemmin tulivat ja aset
tuivat näille, kuin Puulan rannoille. Sama toivo on meillä myös 
mitä kihlakuntaan ylipäänsä tulee, sillä vaikk’ei suomalainen asujai
misto näillä mailla pakanuuden aikana vahva ollutkaan, niin oli se

*) Ukonniemen kylässä Reinikaisen talon maalta kerrottiin pellon- 
ait’vierestä kyntäessä löytyneen 7 tS painava kirves varsi ja  terä yhtä 
murua, joka muka olisi ollut valamalla tehty. Gottlundkin mainitsee 
muistoonpanoissaan tästä kirveestä, jonka, muuta siitä kertomatta, sanoo 
olevan Mikon talossa Harjan kylässä. Sama mies taisi kertoa siitä hänelle 
kuin tämän kirjoittajallekin.

**) Kangasniemen pitäjän Laitialan talon (Synsiälän huutoa) pellosta 
on löytynyt kivisistä valim ista  toinen puolisko, jonka kirjoittaja on toimit
tanut museoon. Semmoinen oli luultavasti se „eriskummallinen sileä kivi, 
numerot kupeella“, jonka Kustaa Kekkonen oli löytänyt Hirvensalmen Liuk- 
kolan kylästä „Pohjoismäen“ rinteeltä.
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kumminkin täällä jo olemassa ristinuskon tänne saapuessa, ja jota
kin merkkiä sen siis on täytynyt jättää jälkeensä. Tätä meidän 
toivoamme vahvistaa sekin seikka, ett’ei Suomalaisten ylimalkaan 
ollut tapana mitenkään merkitä hautapaikkojaan, joista useammat 
tähän aikajaksoon kuuluvat löydöt ovat ilmestyneet — toisinaan 
on tämmöiselle kiviä asetettu kehään ja isompi kivi keskelle 
— jotta se useimmiten on sattumus tientekijän ja pellonperkkaajau 
muodossa, joka tämän aikaiset löydöt tuo ilmoille. Siis enemmän 
auran ja lapion käyttämistä vaan on tarvis!*)

*) Yllämainittu päätelmäni Mikkelin kihlakunnan sisällä olevan Sai
maan rantojen pakanallisesta, suomalaisesta asujaimistosta on saanut vah
vistuksen kesällä 1886 ilmisaadun kalmiston kautta, josta esipuheessa 
mainitsin.
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II. R is t in u sko n  a ika .

Mikkelin pitäjä.

„Ristinmäet“, joista toinen on toisella virstalla kaupungista 
Juvalle päin mennessä, toinen kaupungin länsipuolella tämän ja 
nykyisen kirkon välillä, viitannevat ristinuskon ensimmäiseen tuon
tiin tänne. Arvattavasti oli pyhä risti niille ensiksi istutettu, kun 
tätä oppia ensikerran ruvettiin täällä julistamaan, joka lienee, ku
ten yllämainittiin, tapahtunut 13 vuosisadan lopulla. Heti sen jälkeen 
lienee ruvettu ensimmäistä kirkkoa tai rukouskappelia rakentamaan, 
joka vieläkin on jälellä, vaikk’ei enään alkuperäisessä muodossaan ja 
koossaan. Tarkoitamme tuota kaupungin pohjoislaidassa kaupungin- 
portilla seisovaa n. s. kivisakastia. Se on rakettu eräälle hiekkatöy- 
ränneelle pohjoisesta etelään, ja rakennusaineeksi on käytetty luonnon 
särkemiä ja hakkaamattomia harmaakiviä, joissa ei poruun jälkiä näy, 
mikä seikka juuri osoittaa huoneen vanhaa alkuperää*). Seinät ovat 
ulkopuolelta kukin 12 kyynärää pitkät ja 3 kyynärää paksut. Sisä
puolelta on huone korkeimmalta kohdaltaan 51/8 kyynärää. Matto 
on holvattu ja valkeaksi rapattu ynnä luodepuolella varustettu „kah
della rengasniekalla rautakannattimella“. Pohjoisseinässä on ruma- 
tekoinen kaappi, yhdellä hyllyllä ja ovella varustettu. Itäseinällä 
on ollut holvattu ikkuna, joka nyt on kiinimuurattu. Luodeseinässä 
ulkopuolella näyttää olleen ikäänkuin pienoinen sillan alle viepä, 
sittemmin yhdellä ainoalla tasaisella kivellä tukettu ovi. Siitä että 
etelä-oviseinä näyttää nuoremmalta kuin muu rakennus, ja että 
moniaat kivet ovat muuta seinää pitemmällä, tulee Nygrén siihen 
luuloon, että „nykyisen „sakastin“ kanssa yhdessä jaksossa on ku
katies aikanansa seisonut toinen suoja myöskin kivestä“.

Tämmöisiä kivisakasteja löytyy muutamissa pitäjissä Hämeessä 
ja erittäinkin Länsi-Suomessa. Kaikista päättäen,ovat nämä olleet

*) Olemme tässä seuranneet pormestari J. Nygrénin kirjoitusta „Kivi- 
sakasti Mikkelin kaupungin reunassa“, Mikkelin Viikko-Sanomat, 1864, 
n:rot 30 ja 31.
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pitäjien ensimmäisinä kirkkoina, raketut siihen aikaan, jolloin ris- 
tinusko aina kuhunkin pitäjään tuli. Kuu sitten seurakunnan jä
senten luku kasvoi, kävi tämmöinen kappeli liika pieneksi, ja sil
loin muutettiin se sakaristoksi yhteen jaksoon sen kanssa raken
netulle kirkolle joko kivestä tai puusta. Missä kirkko on ollut ki
vestä, seillä seisoo se vielä jälellä, mutta puukirkot ovat tavallisesti 
hävinneet tai on niitten sijaan uusia rakennettu. Näin on asian 
laita esim. Kokemäellä, missä Yanha sakaristo on vielä pystyssä, 
mutta sen kanssa yhdessä olleesta puukirkosta ei näy jälkeäkään *). 
Sama on laita nähtävästi ollut Mikkelissäkin. Se seikka, että muu
tamat kivet sen eteläiseinässä ovat muuta seinää pitemmällä, osoit
taa mielestämme, että huone kirkkona ollessaan on ollut nykyis- 
tään pitempi, vaan että sitä 011 lyhennetty, kun sen eteen raken
nettiin välkeämpi puukirkko. Että sitä on kirkkona käytetty ai
koinaan, ja että se on ollut tämän seudun ensimmäinen kirkko, on 
Nygrenin mielestä todenmukaista sentähden, että sen matto on hol
vattu, että se on harmaasta kivestä rakennettu, kuten kaikki paa- 
vinuskoiset kirkot meidän maassamme, ja että se sijaitsee juuri 
Savilahden rannalla, jolla kaikkien lähteiden mukaan Savilahden 
ensimmäinen kirkko on ollut, ja josta lahdesta sitten koko seura
kunta sai nimensäkin.

Kuinka kauvan tämä „sakasti“ teki kirkon virkaa, ei tiedetä. 
„Åbo Tidningarit“ mainitsevat että kirkko tästä oli muutettu ensin 
Visulahden ja sitten Pellosniemen kylän maalle, jonkatähden myös 
seurakuntaa nimitettiin vuoroin Visulahdeksi ja vuoroin Pellosnie- 
meksi. A. G. Korander, joka väittää että Savilahden ensimmäinen 
kirkko oli ollut Visulahden rannalla, arvelee, että se oli muutettu 
Pellosniemeen v. 1442 eli samaan aikaan kun Juva eroitettiin Sa- 
vilahdesta itsenäiseksi seurakunnaksi, tai oikeimmin, että uusi kirkko 
silloin rakennettiin Pellosniemeen ja että siis sekä Visulahti että 
Pellosniemi yksin ajoin rinnattain olivat eri kirkkokuntia, kukin 
omalla alueellaan. Visulahden kirkko piti olleen n. k. Juoneennur- 
mella mainitun lahden pohjassa lähellä Sairilaa, mutta Pellosniemen 
kirkon paikkaa ei tiedetä osoittaa **). Myöhempi tutkimus on kum
minkin selvittänyt, ett’eivät Visulahti ja Pellosniemi koskaan ole

*) Kustaa Killinen, Kiinteitä muinaisjäännöksiä Loimijoen kihla
kunnasta.

**) A. G. Korander, Kertoelma Suur-Savosta.
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olleet eri kirkkopitäjiä, vaan ainoastaan eri hallituspitäjiä, nimis
miehen piirejä, joista edellistä myös sanottiin Sairolan eli Sairilan 
pitäjäksi*). Vielä Upsalan arkkipiispan Niilo Ragvaldinpojan ai
kana — hän kuoli v. 1448 — oli Savilahden kirkko vielä Savilah- 
den rannalla**). Samoilla paikoilla oli se v. 1555, sillä eräässä 
luettelossa kalansaalispaikoista silloisessa Savonlinnan läänissä, 
jonka A. I. Arvidsson on julaissut, sanotaan, että semmoinen on 
eräs „aivan lähellä Saulahden kirkkoa, koilliseen siitä oleva virta, 
johon joka vuosi nousee lahnoja, säynäitä ja muita pieniä kaloja“. 
Että tällä virralla tarkoitetaan mainittuun suuntaan vähän matkaa 
„sakastista“ olevaa Tenholan- eli Haaskanjokea, on selvää, sillä 
Juoneennurmen koillispuolella ei löydy mitään semmoista.

Jätämme sikseen kysymyksen, minkälainen ja missä yhtey
dessä tuon sakastin kanssa Savilahden kirkko 15 ja 16 vuosisa
dan kuluessa oli. Koranderin mukaan oli, seurakunnan 17
vuosisadan keskivaiheilla saatua nimen Mikkeli, kirkko sijainnut 
„Kirkkokankaalla“, „kahden nopian nuolen eli vasaman matkan ny
kyisestä koilliseen“. Seuraava kirkko taas oli ollut rakennettu 
yhteen tuon vanhan „sakastin“ kanssa. Tämä kirkko oli käytän
nössä ainakin vielä v. 1754, jolloin nimismies Brummerin lesken 
sanotaan käyneen puukirkossa kivisakastin edessä. Tällöin näytään 
sakaristoa, paitsi tämmöisenä, käytetyn myöskin hautaholvina. Kes
kellä sen lattiaa on, näet, noin l 1/., kyynärää seinästä, 2l/2 kyynärän 
syvyinen kuoppa, hirsiseinillä ja lautalattialla varustettu. Tässä kuo
passa löytyy, paitsi useampia kymmeniä pääkalloja ja luita, 22  ruumis
arkkua, enemmän tai vähemmän pilautuneita, joista 7 sisältävät 
aik’ihmisten ja 15 lapsen ruumiita. Ruumiit ovat tosin balsameeratut, 
mutta ovat huolimattoman hoidon tai oikeimmin hoidon puutteen 
tähden menneet pahoiksi, kun kirstuja on saanut kuka hyvänsä lii
kutella ja niihin hiekkaa karistaa. Ruumiit ovat, Nygrénin mu
kaan***), arkkujen kansissa olevien kirjoitusten mukaan tehdyn 
luettelon jälkeen seuravat:

*) Yrjö Koskinen, Suomen hallitusneuvot 15 sataluvulla, Suome
tar 1856, n:o 28 ja  Nuijasota, toinen painos, s. 322.

**) M. Akiander, Herdaminne.
***) Nygrén, ylläm. kirjoitus.
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„Cecilia Magdalena Humble, synt. 1711/ц39, kuollut 17,9/1240.
Hans H. Soldän, s. 163/586, k. 1731/i58. Oli Ylikoinisarius 

sodassa. Hänen rouvansa oli Elsa Tavaststjerna.
Magdalena Wargentina, s. 174/814, k. Sairilassa samana päi- 

pänä 1765. Hänen isänsä oli Väliä-Savon kihlakunnan tuomari 
Juhana Wargentin. Oli ensin naimisissa Mikkelin seurakunnan 
rovastin, maisteri Antti Heinriciuksen kanssa, sitten laamanni Kaarlo 
Wilhelm Maléuin kanssa. — Hänen hallussaan oli Sairila, jonka 
hän v. 1754 6,500 kuparitaalarista osti luutnantti Lauri Eerik Jä- 
gerschöldin leskeltä Eva Stiina Spoofilta. Saman hovin osti laa
manni Malén perinnöksi v. 1763.

Vääpelin Karjalan rauknnnoissa Sven Christoffer Dunckerin 
ja Johanna Juliana Tavaststjernan poika Joachim Wilhelm, s. 
17u / 768, k. 1719/1069.

Neiti Cecilia Eleonora Jägerhorn, s. 1725/n 52, k. 1718/570. 
Oli alempana mainitun K. F. Jägerhornin tytär; tarina sanoo, että 
hän, jonka kauneus vielä on nähtävänä, oli kuollut kihlattuna.

Majuuri Savon väessä Gustav Fredrik Palmfelt, syntymäp. 
lukematon, nainut 1760 Kenraalimajuuri Kaarle Ehrcnsvärdin tyt- 
tären Anna Marian, kuollut 178/372. Oli asunut Liukkolan kylässä. 
Miekkatähdistön ruusu hänen rinnassaan on niin kirkas kuin olisi 
se vasta siihen pantu.

Katteini ja tähtimies Karl Fredrik Jägerhorn, s. Graven pi
täjässä Vermlannissa 171/s22, nainut 1746 Elsa Margaretha v. 
Fieandtin ja kuollut Visulahdessa 173/373. Ituumis on runsaasti 
3 kyynärää pitkä.

Muissa haudassa olevissa kirstuissa ei ole minkäännäköistä 
kirjoitusta. Yhdessä kirstussa lepää muuan vanha ja pitkänlainen 
pappi hyvästi säilyneillä papin kauluksella, kapalla ja säämyskä- 
hansikkailla. Se on luultavasti rovasti Heinricius, tahi 2 p. Elokuuta 
1760 kuollut Mikkelin kirkkoherra Pekka Aschanius. Monta lap- 
senruumista on vielä jotenkin muuttumatonta“.

Kolmas kirkko oli Maunukselan kankaalla, nykyisen kaupun- 
ginkaivon kohdalla, ja sen edessä oli hautausmaa, joka nyt tasoi
tettuna tuuheine koivuineen ja käytävineen on kävelypaikkana. 
Tämän kirkon ynnä urut ja kellotapulin 2:den kellon kanssa poltti 
7 p. Elokuuta v. 1806 ankara ukkosen ilma. Kansan luulon mu
kaan antoi Jumala ukkosen hävittää tämän Herran huoneen sen
tähden, että Mikkeliin majoitettu sotaväki oli sitä ruvennut pitä
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mään maallisena huvitushuoneena. Olivat näet iloissaan, kun olivat 
urut siihen saaneet, ruvenneet siellä tanssimaan. Ainoastaan saka
risto oli jäänyt seisomaan, mutta se oli korjattu pois, sitten 
kun senkin lattian alla olleet ruumiit olivat kirkonmaahan kuo
patut.

Väliajaksi oli nyt laudoista kyhätty rukoushuone, joka oli vi
rassa 10 vuotta, kunnes nykyinen Kaukolan kankaalla oleva ris
tikirkko valmistui v. 1816, vaikka se vihittiin tarkoitukseensa 
vasta 1826*).

Vanha hautausmaa löytyy Anttolassa Pitkälahden kylässä Ha- 
lolan taloon kuuluvassa Lehessaaressa, joka kapean Lehessalmen 
kautta, minkä yli ennen on ollut silta, on eroitettu mannermaasta. 
Noin 50 vuotta sitten, kun rantapenkere oli liestynyt, oli kalloja 
ensin ruvennut näkymään; päät olivat olleet länteen päin. Kirjoit
tajan rantapenkerettä kaivaessa tuli noin i y 2 kyynärän syvyydestä 
näkyviin ihmisen luuranko. Näytti siltä kuin ruumis olisi ollut 
kirstussa tai muutoin lautaan sidottu, koska luurangon alla oli mä
dännyttä puuta. Siihen on haudattu ihmisiä ison ruton aikana. 
Mitään kaluja ei löytynyt eikä ole ennen löytynyt.

Vanhimmat sotamuistot täällä liittyvät Nuijasotaan. Koska 
kumminkin se näytös tästä kauheasta näytelmästä, joka tapahtui 
Savossa ja sai loppunsa Suursavon pappilassa 23 p. Tammik. 1597 
on niin laajasti kerrottu Koskisen mainiossa teoksessa, ei meillä 
ole siihen mitään lisäämistä. — Lamminmäen talon maalla Raken
nuksen kankaalla kuuluu aivan maantien vieressä olevan tämän 
sodan aikuisia muistoja. — Seuraavista sodista taas muistellaan 
täällä niinkuin melkein kaikkialla maassamme „isoa vihaa“ kaikkine 
hirnmineen, kauhuineen, ja 1788—1790 vuoden sotaa. Edellisenä 
rasituksen aikana pakeni kaikki mitä paeta voi, jos ei kauemmaksi, 
niin synkkiin korpiin ja saariin. Tämmöisiä pakopaikkoja ovat 
olleet esim. Pakovuori kammioineen Suonsaaren kylässä ja Piilo- 
kallio Närvälässä. — Vanhasalmessa löytyvään Ruumissaareen on 
„tsaar Pietarin aikaan“ haudattu viisi ruumista. Eteläänpäin Ilasan

*) Mikkelin Viikko-Sanomat, 1864, n:o 8 ja A. Gr. Korander, Kerto
elma Suur-Savosta.
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talosta niitun laidassa ja pellon penkereellä löytyy hautoja, jotka 
vanhat varoittelevat olevan niiltä ajoilta, „kun suuri venäjänvalta 
oli Suomessa“. „Silloin“, jutteli Hasan vanha mies, „ei ollut mi
tään hallitusta maassa, vaan kaikki oli ryövärien hallussa“. Nälkä 
oli myös vallinnut. Kun eräs pohjalaistyttö, nimeltä Maija, oli 
tullut Haukan taloon Viljakkalan saaressa ja saanut, pitkän ajan 
nälissä oltuaan, suolaheinärieskaa, oli hän paikalla heittänyt hen
kensä. Hän oli haudattu läheiseen saareen, joka sen koommin on 
ollut Maijasaari*). — Pakosalla olivat Ruotsalaiset silloin kulke
neet Mikkelin kirkolta Kylärannan kautta Vanhamäen ja Vilja- 
kansaaren kautta Puulan poikki Jousaan päin ja Venäläiset olivat 
tulleet samaa tietä jälestä. Viikon oli kestänyt Venäläisten „marssi“, 
hiljaa kun kulkivat kuormastoineen. Viljakkalan saaresta on tältä 
tieltä, josta vielä tuntuu jälkiä suossa, löytynyt saanireen perä 
ja kasakan piikki. Julmuuksia olivat Venäläiset harjoittaneet. Vai
molta olivat tappaneet lapsen kätkyestä ja häneltä itseltään olivat 
pistelleet rinnat puikoilla lävitse. Jauhinkivien silmiin olivat kaa
taneet ja jauhaneet tervaa, joten ne tulivat kelvottomiksi. — Yh
deksän vuoden perästä olivat Venäläiset palanneet pienemmissä 
parvissa, kyselleet kivekkäitä ja niitä ahdistelleet.

1788—1790 vuosien sotaa kansa näillä tienoin nimittää „Por
rassalmen sodaksi“. Porrassalmessahan se tämäu sodan aikana 13 
p. Kesäkuuta 1789 taisteltiin taistelu, joka, kuten Koskinen Histo
riassaan lausuu „vetää vertoja muinaisuuden loistavimpiin taistelui
hin!“ Tässähän 700 Suomalaista taisteli 8,000 Venäläistä vastaan 
päiväkauden ja — voitti. Tässähän mainio Yrjö Mauno Sprengt- 
porten julkisesti veti miekan isänmaataan vastaan, ollen Venäläisten 
alapäälikköjen joukossa: hänen kerrotaan, kun tuli haavoitetuksi,huu
dahtaneen „oma koira puri!“ Tässähän urhoollinen von Döbeln, joka 
ankarasti sadatteli niitä, jotka kuuristelivat Venäläisten luoteja, sai 
tuon haavan päähänsä, joka pakoitti häntä aina kantamaan sidettä 
otsansa ympärille. Tässähän moni Suomen poika kunnosti itseään 
lähettäen Venäläiset verissä päin joka rynnäkössä salmen yli takai
sin ja pakoittaen heidät vihdoin 900 miehen tappiolla peräytymään

*) Laitisen mukaan löytyy Kyyvedessä Tipusalon päässä Hiekkasaari, 
johon venäläisiä on haudattu. — Haukivuoren puolella samassa järvessä 
olevasta Venäjänsaaresta on liikeella Laurikais-taru : tämänniminen mies 
oli sinne tappanut 3 Venäläistä.
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Ristiinaan. Todellakin sietäisi tämä paikka muistopatsaan, erittäin
kin kun se on yksi noita harvan harvoja taistelupaikkoja tällä 
puolen Savoa ! — Paikalla ei enää näy mitään jälkiä sotavarustuk
sista. Salmi, jonka yli Venäläiset koettivat rynnätä, on nyt kui
vunut vähäiseksi ojaksi, joka väliin 011 aivan vedetön. Venäläisten 
patteripaikat kasvavat petäjiä, Suomalaisten puolelta on suurin osa 
peltona. Näiltä paikoilta löydetään vähän väliin tykin ja kiväärin 
luoteja, kasakan piikkejä ynnä muita aseenkappaleita.

Kerrotaan Mikkelin naisten tappelun aikana istuneen 11. k. 
Naisvuorella ja levottomuudella odottaneen tappelun päätöstä sekä 
tappelussa olevien miestensä ja oman kohtalonsa ratkaisemista. — 
„Herroista“ kerrotaan, että he olivat paenneet Kannon suolle Kak- 
rialaan Puulan rannalle piiloon. Niiltä paikoin olivat sitten jäl
keenpäin Kakrialan miehet löytäneet miekan ynnä „holkillisen 
hopeaa“.

Ristiinan pitäjä.

Varhaimmin asuttuja paikkoja tässä pitäjässä lienee Jukaran- 
saari. Sen todistavat nuo täältä löytyneet, ylempänä mainitut kiviaseet 
ynnä saaren kupeilla olevat kalatokect*). Paitsi sitä tietää kansan

*) Minkä asujaimistokerroksen jättämät nämä ovat, emme voi var
muudella sanoa. Arvattavasti kumminkin joko lappalaisten tai suomalaisten, 
koska ne niin suuresti muistuttavat Voguulien vieläkin tänäpäivänä käyt
tämästä kalastuksesta. (Aug. Ahlqvist, De Vestfinska språkens Kulturord.) 
Rakennukseltaan ovat ne aidan kaltaisia. Kannasta rantaan jonkun lahden 
suun tai salmen poikki on lyöty seiväsparia pystyyn järven pohjaan ja 
niiden välit ovat täytetyt hoikilla hirsillä: ainoastaan näitten aitojen keski
kohdille on jätetty  yksi tai pari 2 kyynärän levyistä aukkoa, joihin itse pyy
dys — päre- tai pajumerta — asetettiin. Aidan korkeus on luultavasti 
ollut veden pinnan tasalla tai hiukkaisen korkeampi. — Jukaransaaressa löy
tyy tämmöisiä tokeita seuraavissa Luhtalahden salmissa : Akansaaren ja  
Suurensaaren välissä olevassa Akansalmessa, Mikonsaaren ja Matinniemen 
ynnä Tervahautasaaren ja Matinniemen välisissä salmissa. Eteläpuolella 
Jukaränsaarta löytyy toe Korvolahdensaaren ja Petäikköniemen välisessä 
salmessa. Näissä tokeissa, jotka kaikki ovat hyvin säilyneet, on 2 aukkoa 
paitsi Akansalmen tokeessa, jossa vain on yksi. — Samallaisia tokeita löy
tyy Vuolteensalmessa, Vuolteen yläpuolella olevissa Sorsan- ja Lyökinluh- 
dissa, Ketveleen tilaan (Hartikkala n:o 2) kuuluvassa Ketvellahdessa sekä 
pohjois- että eteläpuolella Aartaminnientä. — Heinlammen ja Louhiveden 
välisestä suosta, joka ennen on ollut järvenä, vastapäätä Linnansaarta on 
syvältä suon sisältä löytynyt hirsitoetta.
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tarukin tässä saaressa olleen asukkaita jo pakanuuden aikana. Kerro
taan näet, että nykyisen Tarhosen talon kohdalla oli ollut talo jo 
siilien aikaan, kun „ristinusko Suomeen tuli“*). Ja äveriäs talo se 
oli ollutkin. Sen isännällä oli ollut tapana syöttää köyhää kansaa 
pyhäpäivinä. Viimein kuitenkin, kun se oli alkanut „liioin lop
pua“, oli isäntä kerran mennyt riiheen piiloon. Mutta unissa oli 
hänelle siellä tullut sana: „Jos et anna ruokaa, niin avaimet!“ josta 
seurasi, että isäntä ei rohjennut vanhasta tavasta luopua. — Tätä 
myöhempään tuli Himalansaari asutuksi. Kun Jukaransaarelaiset 
ensi kerran „Aittakalliolta“ näkivät Himalansaarella ihmisasuunon, 
olivat huudahtaneet : „tuolta hiiluu himala, kylä kurja kuumottaapi“, 
josta saari sai nimensä. — Tämän saaren asukkaat viljelivät paljon 
ennen vanhaan „lukuja“. Kun sitten ristinopin, arvattavasti uskon
puhdistuksen, aikana olivat olleet kirkolla lukemaan oppimassa, oli
vat kotiin tultuaan moittien sanoneet: „ei siellä vanhoja lukuja 
tunneta, opetettiin vaan I:tä ja K:ta“. Nämä „luvut“ lienevät olleet 
pakanuuden aikaisia. Vai lieneeköhän niillä ollut mitään yhteyttä 
paavinuskon kanssa? Laitinen kertoo**) että, „Himalansaarella n:o 10 
on Luostarinsalo, jossa on talon länsipuolella korkeammalla kentällä 
vielä luostarinrakennusjäännöksiä“. Mitään semmoisia ei kirjoitta
jalle näytetty.

Uudempana aikana vasta ilmestyy Ristiina itsenäisenä pitä
jänä. Ensimmäisen kirkon sinne rakentaa Pietari Brahen puoliso 
Kristiina Katariina, synt. Stenbock, v. 1649 ja samana vuonna 30 p. 
Tammikuuta määrää Brahe itse, mitkä maat tulisivat kuulumaan 
pitäjän pappilalle***). Tämä mahtava ja mainio mies omisti näet 
siihen aikaan muun muassa „Brahelinnan läänin“, johon paitsi Ris
tiinaa kuului eteläpuoli nykyista Mikkelin ja Hirvensalmen pitä
jistä. „Anttolan lääni“, nykyinen Anttolan seurakunta, oli Brunovin 
suvun hallussa ja pohjoisosa Mikkeliä ja Hirvensalmea kuului von 
der Pahlenin perheelle f). Tämä „Kristiina Katariinan Kirkko“, 
kuten sitä perustajansa mukaan alkujaan nimitettiin, sijaitsi arvat

*) Nykyiseltä kellarinhalssin paikalta ilmestyi kaivaessa palaneita 
luita, hiiliä ja olkia, ja arveli isäntä tätä paikkaa vanhaksi talonsijaksi. — 
Vanhalta pajanpaikalta löydettiin „pieniä hopeita“ kuninkaan kuva päällä.

**) „Käsikirjoituksia“ Muinaismuisto-Yhdistyksellä.
***) M. Akiander, Borgå Stifts Herdaminne, 
t )  „Åbo Tidningar“.
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tavasti melkein samoilla paikoilla kuin nykyinenkin ristikirkko, joka 
on toisten mukaan 2:nen, mutta toisten mukaan 3:mas järjestyk
sessä ja rakennettu v. 1775 sekä korjattu v. 1843 ynnä uudelleen 
maalattu sisältä v. 1882. Vanhin hautausmaa on ollut eteläpuolella 
nyk. ruununmakasiiniä aivan Saimaan lahden rannalla. Paikka on 
vieläkin aidattu, pinnaltaan kuoppainen ja isoilla kuusilla koristettu. 
Nykyisen kirkon ympärillä on myös hautausmaa. Käytännössä oleva 
semmoinen on puolen virstan päässä kirkosta Linnaniemellä Bra- 
helinnan raunioitten, joista alempana enemmän, eteläpuolella. — 
Kirkon vanhasta kalustosta sietävät mainitsemista seuraavat esineet :

1 ) Messukasukka, punaisesta silkistä, koristettu kultanauhuk- 
silla ja kultaristillä ynnä varustettu kirjoituksella: „P: B: Comes 
C: C: Stenbock com“. Kirkolle lahjoittanut kreivi P. Brahe ja hä
nen puolisonsa kreivinna Kristiina Katarina, s. Stenbock;

2 ) Messukasukka, viheriästä sametista ja silkkidamastista, va
rustettu l l/ 2 korttelin levyisellä sikkireunuksella, johon on kuk
kasia ommeltu;

3) Kastemalja, tinasta. Kirjoituksen mukana on kenraali- 
majuuri Mauno Stjernstråhle lahjoittanut tämän vuonna 1731 Ris
tiinan kirkolle. Kirjoitus ympäröi lahjoittajan vaakunaa;

4) Nelihaarainen kynttiläjalka kierretystä rautalangasta puu
jalalla ;

5) Seinälampetti, vaskesta;
6) ja 7) Parihaavia, varustetut kumpikin kahdella porokel- 

lolla, toinen hopeapäärmeillä ja -tupsuilla, toinen säämyskäpäär- 
meellä koristetut;

8) Kristuksen kuva, allekirjoituksella Catharina Abrahams 
Dotter Hermainen;

9) ja 10) Kaksi taulua, kullatuissa puitteissa, toinen „Plan 
af Sjöslaget i Svensksund den 9 Juli 1790“, toinen „Plan af Ba
taillen uti Svensksund den 24 Augusti 1789“.

Nämä kaikki säilytetään sakaristossa.
11) Ristiinnaulittu Vapahtaja, puusta veistetty, säilytetään 

kellotapulissa. Tämä on luonnollisessa koossa ja on ennen luulta
vasti koristanut alttaria.

Kuorinseinä kirkossa oli ennen v. 1882 seuraavilla kuvilla 
koristettu : kummallakin puolella alttaria oli toisella Kreivi Pietari 
Brdhen. toisella hänen puolisonsa kuvat, öljymaaliset, luonnolli
sessa koossa. Kreivin taulussa on kirjoitus: „Petrus Brahe, Com.
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in Wissingborg. L. Baro in Cajana. Dominus Ryd Boholm Lind
holm Bogesund et Brahe Linna R. S. Drotsetus et Generalis Gu- 
bernator in Finlandia etc.“ — Kuorin sivuseinillä oli, pohjoisella 
Stenbäckin suvun vaakuna allekirjoituksella: „Christina Catharina 
Stenbocks Kiirkija“, eteläisellä katon' rajassa Brahen vaakuna, kes
kustassaan sisältäen Stenbockin vaakunan. Taulussa on seuraa va 
kirjoitus: „Templum hoc curavit aedificari et ejus nomini Christina; 
consécration est: Christina Catharina Stenbock Comitissa in Wis- 
singzborg Baronessa in Caiana Cornina in Rydboholm Lindholm 
Brahelinna et Bogesund“.

„Praefuit Huic Operi Praefectus Brahelinna Praestans Vir 
Johannes Bomgardt: Hoc testatur Reverendus D: N: Georgius A. 
Pastor Ibidem Anno 1650“.

Paitsi näitä oli kuorinseinillä seuraavat kuvat: Kustaa I I I  
(puupiirros), kolme öljytaulua, jotka kuvaavat Kristusta ristinpuulla 
Getsemanessa ja sotilaitten käsissä ja Kustaa I V  Adolf. Kreivit- 
tären kuvan yläpuolella oli huono Kristuksen kuva. — Sitä paitsi 
löytyi siellä kirjoitus puulle, puuhun leikattujen sota-aseiden ym
päröimä, joka on kuulunut suureen vaakunaan, joka oli asetettu 
v. 1695 kuolleen eversti Martti Lindhjelmin muistoksi.

Kesällä 1882 maalattiin kirkko sisältäpäin ja silloin korjat
tiin kaikki kuvat siitä pois. Sittemmin on sinne paitsi uutta, rouva 
Soldanin maalaamaa alttaritaulua, kuvaava Kristusta, kun hän lau
suu nuo lohduttavaiset sanat: „Tulkaat tyköni kaikki, jotka työtä 
teette etc.“, myös asetettu Brahen ja hänen puolisonsa kuvat, jotka 
arkkit. Ahrenberg on uudistanut ja puitteilla varustanut. Saman
laista uudistusta olisivat myös ansainneet Brahen ja Stenbockin 
vaakunat. Ne olisivat menneet samalla tiellä, eivätkä ne olisi 
monta markkaa maksaneet; sitä vastoin olisivat täydentäneet sitä 
historiallista loistoa, jonka yllämainitut arvokkaat taulut luovat 
Ristiinan yksinkertaiseen, mutta kauniisen kirkkoon.

Kirkonkellot ovat molemmat Brahen lahjoittamat. Pienem
mässä on seuraavat kirjoitukset:

„Soli Deo Gloria 
Aimo 1663.
Petrus Brahe Comes in Wisingborg Lib. Baro in Caiana R. 

Sv: Drotzetus.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Holmiae me funde- 

bat Johan Meyer“.
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Isompi ei enää ole alkuperäisessä kunnossaan, vaan on ker
ran halennut ja sen jälkeen uudestaan valettu. Siihen on kirjoi
tettu: „Christinan Catharinan Stenbockin Kirkonkello Brahelinnan 
Tykönä Kreivinnalda ja Hänen Herraldansa Herra Kreivildä Petrus 
Brahelda Annettu ja Lahjoitettu; Ja On Nyt Tämän Kirkon Ku
lutuksella Uudesta Valannut C: L: Färding Luvialla W: 1853.

Tule Sisälle, Sinä Herran Siunattu, Mitäs Seisot Ulkona?
1 Mos. K. 24: 31 v.“

Ristiinan ensimmäisen kirkon rakentamiseen liittyy „Brahelin- 
nankin“ synty, Brahelinnan, josta jäännökset vielä sijatsevat joku 
satakunta syltä kirkosta eteläänpäin erään kallioisen mäen kor
keimmalla kukkulalla. Taru elää näet vielä paikkakunnan kansan 
suussa, joka tietää kreivin rakentaneen tähän linnaa yht’aikaa kuin 
hänen puolisonsa rakensi kirkkoa sen viereen. Aviopuolisoitten 
kerrotaan lyöneen kalliin vedon, kumpaisenko työ ennemmin val
mistuisi. Molemmat ryhtyivät työhönsä innokkaasti, mutta ennen- 
kun kreivi kulikaan seisoi kreivinnan kirkko valmiina. Silloin 
oli kreivin linna vielä keskoisena, ja semmoiseksi hän sen jättikin, 
koska muka kreivinna jo oli vedon häneltä voittanut.

Lienee kuinka hyvänsä tämän tarun laita: se vaan on varma, 
että n. k. Linnamäellä vielä tänäkin päivänä on nähtävänä rauniot 
aloitetusta kivirakennuksesta. Jäännös on etelästä pohjoiseen 31 
syltä 1 jalka pitkä, pohjoispäässä 13 syltä ja eteläpäässä ainoas
taan 5 syltä laaja. Pohjoisseinä on suoraa, matalaa ja hajonnutta, 
eteläseinä samaten. Itäseinä on niinikään matalaa ja hajonnutta ja 
tekee mutkia kuudessa kohdassa: ensiksikin 8 . sylen 31/ 2 jalan 
päästä melkein suorakulmantapaisen sisäänpäin ; yhden sylen päästä 
kääntyy se taas samanlaisella kulmalla entiseen suuntansa, jota 
jatkuu 11 syltä 4 jalkaa, jolloin taas äkkijyrkästi melkein suoralla 
kulmalla kääntyy sisäänpäin; tätä suuntaa kulkee muuri 4 syltä 
11/ 2 jalkaa, jolloin taas tekee mutkan tylpällä kulmalla; 7 sylen 
4 jalan päästä on taas melkein suorakulmainen mutka ulospäin ja 
vihdon 2  sylen päästä viimeinen suorakulmainen mutka, josta muuri
2 sylen 5 jalan päästä yhtyy eteläseinään. Kolmannen ja neljännen 
mutkan kohdalla on muurin ulkosyrjä tuntumaton; siinä näyttää 
olleen sisäänkäytävä*). Länsimuuri ei tee kulmia kuin yhdessä

*) „Jo vuonna 1748 oli erään karttakertomuksen mukaan muurin 
polvessa tien puolella (itäpuolella) olevasta portista holvi sortunut ja niini-
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kohden suorankulman 21 sylen päässä pohjoisseinästä lukien, ja  
sitten heti kääntyy muuri tylpällä kulmalla taas melkein entiselle 
suunnalleen. Muurien mutkat ja suhdat toisiiusa selviävät para- 
hiten tähän liittämästämme asemapiirroksesta, jott’emme rupea 
niitä sen selvemmin selittelemään. Korkeinta on länsimuuri: aina 
ensimmäiseen mutkaan 8 jalan korkuista ja 4 jalan levyistä; sen 
harja on tässä, niinkuin monessa muussakin kohdassa, jossa se on 
eheänä säilynyt, tuohella katettu. Aivan etelässä on umpinainen 
pohjukka, jossa on ollut perältänsä ja päähänsä umpinainen holvi 
eli ison leipomauunin tapainen kammio, 7 jalan levyinen ja 8 jalan 
korkuinen keskikuvun kohdalta, säädyllisesti kivistä kudottu; mutta 
nykyjään on jo sen päällyskupu pudonnut, ett’ei ole enää kuin 
vähän perälläpäin umpinaista kammioa*). Muurit ovat ylipäänsä 
tasaisesti kivistä kudotut, muutamissa kohdin on tiiliäkin käytetty. 
Muurien sisäpuolella, erittäin pohjoispäässä, on maanpinta epäta
saista ja kallioista; keskikohdalla voi huomata maahanvaipuneita, 
rivissä olevia kiviä, ikäänkuin huoueitten perustusmuureja. Keski- 
tienoilla on länsimuuria likempänä 3 kyynärän laajuinen pyöreä 
kivitarha, jonka Laitinen arvelee olleen kaivon**). Raunioitten ym
päristössä ja sisustassa, vieläpä itse muureillakin kasvaa naavettu- 
neita koivuja ja huokuvia honkia. Paikka, jolla ne sijaitsevat, on 
korkein kohta Saimaasen pistävästä parin virstan pituisesta nie
mekkeestä ja tarjoaa sentähden joka suunnalle mitä viehättävimpiä, 
herttaisimpia näköaloja. Täältä näkyy Saimaan saaristo monimut- 
kaisine tähtineen, joitten rannoilla vaihtelevat vueret ja laaksot, 
mäet ja notkelmat suloisine lehtimetsineen. Täältä nykyy myös 
Linnamäen juurelta pitkin Saimaan lahden rantaa leviävä kaunis 
kirkonkylä sievine rakennuksineen, viheriäin metsikköjen välillä.

Tämmöinen ou tämä Brahea muistuttava jäännös. Ovatko 
sen muurit koskaan kohonneet ny kyistään korkeammalle?

Eivät varmaankaan ole. Sen todistaa muurien ulkoasu, todis
taa ylempänä mainittu kansantaru ynnä ne muut kertomukset, jotka

kään linnan pohjoisessa päässä kummallakin puolella olevista ovenlävistä 
toinen muurineen murtunut“. Katso „Uusi Suometar“ 1887, n:o 96: „Bra- 
lielinna“.

*) Yllämainitun kertomuksen mukaan sanottiin tätä kellaria ruuti- 
säiliöksi tai rahakammioksi. 1748 oli holvi vielä ollut ehjä.

**) Kertomuksessa, jota olemme käyttäneet, on mainittu kaivo eli 
lähde asetettu koilliskulmaan, joka on väärin. Jääkellarikuoppa ei myös
kään ole linnan koillis-, vaan länsipohjois-nurkan ulkopuolella.
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ovat säilyneet meidän päiviimme asti*). Näitten mukaan muurit 
ainoastaan ovat olleet suojeluksena niitten sisään rakennetulle liuo- 
neukselle. Että tämmöinen tässä on löytynyt osoittavat nuo kehyk
sen keskellä vielä huomattavissa olevat perusmuurit, joista yllä oli 
mainittu. Laitisen mukaan olisi rakennus ollut 11 syltä pitkä ja 
5 syltä leveä, kaksikerroksinen, alikerta tiilestä, yläkerta puusta. 
Sisältänyt oli se 16—20 huonetta ja olleet kunnossa aina Isoon 
Vihaan asti vuoteen 1710 tai 1712. Silloin oli ne kaksi sotamiestä, 
jotka olivat olleet komennetut linnaa vartioimaan, siirretty sieltä 
pois Savonlinnaan, ja sen jälkeen joutuu Brahen hovirakennus rap
piotilaan. Lopullisesti hävitti sen v. 1802 Brahelinnan puustellin 
silloinen haltija, katteini Hjelmman, käyttäen rakennuksen tiilet 
uuden kirkon toiselle puolelle rakentamansa puustellikartanon uu
neihin. Sitä ennen oli vielä hovirakennuksesta tiilikerros oven ja 
ikkunaläpien yläpuolella jälillä. Myöhemmin velvoitettiin puustel
lin haltija sakon uhalla valvomaan, ett’ei kukaan raunioita vahin
goittaisi. Linna on arvattavasti perustettu samana vuonna kun 
seurakunta eroitettiin Mikkelistä, eli v. 1649 ja sen ensimmäinen 
kirkko rakennettiin kreivi Brahen puolison, Kristiina Katariina 
Stenbockin toimesta, jolta pitäjä myös peri nimensä. Oli sitä myös 
esim. v. 1663 nimitetty Brahelinnan pitäjäksi ja sen ensimmäinen 
kirkkoherra, Yrjö Kyander, nimitti itseänsä: pastor Braheborgensis.

„Porrassalmen sodan“ ajoilta on Ristiinassa paljon muistoja. 
Nämät paikathan olivat Turun rauhanteossa v. 1743 joutuneet raja
seuduiksi**). Vuolteensalmcllahan, Ristiinan itärajalla Puumalaa 
vasten, tapahtui Kesäkuun 20 p. 1788 se ensimmäinen kahakka, 
joka alkoi 1788—1790 sodan. Muutamiin paikkoihin olivat ruot

*) Katso Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen hallussa olevia Rein- 
holmin ja Laitisen paperia ynnä kirjoitusta „Brahelinna“ „Uudessa Suomet- 
taressa“ 1887 n:o 96.

**) Joka taloon, joka oli lähellä rajaa, oli hallitus antanut kiväärin 
painettineen. Semmoinen painetti, nykyisiä paljon pitempi ja kolmikulmai- 
nen, löytyy vielä Matti Kyllösellä Liiansaarella. Kiväärin piipusta on ta
loon tehty uunintolppa. — Venäläiset olivat aina pitäneet kovaa vahtia 
siihen aikaan kun valtakuntien raja kulki näillä seuduin. „Rantreijarit“ 
olivat yhtsuoraan ajaneet jäätä myöten.
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salaiset sotavarustuksia laittaneet. Vekarsalon pohjoispäässä (Puu
malan pitäjässä lähellä Ristiinan rajaa) Jauhokankaalla ja sen 
kanssa taipaleella yhdistetyllä Sikoleuvanniemellä on jäännöksiä 
semmoisista. Jauhokankaalla ja sen rantapenkereillä ovat sotaväen 
asunnot ja jauhomakasiinit olleet, kuten jälistäkiu näkyy. Itse 
tykkipatteri oli yllämainitulla taipaleella ja pyssyväkeä varten oli 
vuoriselle, ylhäiselle Sikoleuvanniemelle rakennettu rintavarustuksia 
kivistä, joista kaikista jäännökset ja rauniot vielä ovat jotensakin 
hyvin säilyneet. Sikoleuvansalmi oli rautaketjuilla ynnä puusta 
tehdyillä „pisteranoilla“ tukettu. Ketjut olivat kiinnitetyt Sikoleu- 
vanniemen vuorista Kaijutsaloon Kynäsaaren ylitse, jossa vielä vit
jan päät ovat kalliossa. Myös on yksi „Tanetti“ vielä upoksissa 
Kaijatsalon rannalla. Nämä varustukset varjelivat Tammaselkää.

Etelämpänä Vekarsalon ja Liiansaaren välisen, Avokita-nimi- 
sen salmen edustalla on pienenlännän Nyrhinsaaren itäpäässä niin
ikään pienoinen rintavarustus rakettu kivistä puoliympyrään ja 
sisempänä saaressa löytyy 2 uuniraunioa entisistä asunnoista sekä 
usiampia kivitarhoja, jotka ovat olleet sotaväen telttojen tai kojujen 
perustuksina. Yksi niistä huoneista, joissa upsierit asuivat, on 
muutettu nykyjään Liiansaarelle Tukialan taloon, jossa se on olki- 
tallina. — Taistesaaressa Vallinniemessä on niinikään ollut sota- 
varustuksia. — Sikoleuvan patterissa olisi ollut yksi tykki, jolla 
sotaväki — ne olivat olleet daalalaisia — joka odotti venäläisiä 
vettä myöten, ampui monen vuoden aikana joka ilta kesänaikana. 
— Liiansaarella kerrotaan tämän sodau aikana olleen surkeat ajat. 
Siellä 011 haudattu sotaväkeä kankaasen itäpuolelle Liiansaaren 
taloja liki Kotilampea. Lahnasalon ja tämän saaren välillä olevaan 
Laitursalmeen oli sotaväki silloin rakentanut kivisillan, jonka ylitse 
se kuletti tykkejä Nyrhinsaareen ja Jauhokankaalle. — Himalan- 
saaresta oli niinikään ollut Ruotsin väen rakentama silta, josta 
patsaita vielä näkyy järven pohjassa, Heinniemeen Siltasalmen yli 
Kulhosen kenttään ; siellä on sotaväkeä haudattu. •— Kärnäkosken 
tappelun jälkeen oli Ruotsin, kuningas — Kustaa III — matkalla 
Mikkelistä Kymin varsille ollut ruo’alla Vanhanpellon talossa Ju- 
karansaaressa.

Todellinen tappelu tapahtui Ristiinassa tämän sodan aikana 
Kyyrössä, pitäjän etelärajalla, Kesäk. 11 p. 1789. Suomalaisten 
etuvartiosto, 430 miestä*), oli kapteeni v. Slichtin komennon alla

*) Y. Koskinen, Suomen Kansan Historia.
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monta aikaa tässä odottaneet venäläisten tuloa Lappeenrannasta 
päin ja oli, käyttäen edullista asemaansa laaksossa Kaidan ja Kyy- 
rönmäkien välillä Himastenjoen takana, joka yhdistää l ‘/2 virstan 
pitkän Kaitajärven pitkän, monilahtisen- ja haarasen Ruskeajär- 
ven kanssa, rakentanut pattereita ja rintavarustuksia pitkin Himas- 
tenjokea, jonka yli vievän sillan olivat repineet. Maantie kulkee tässä 
kohden monessa mutkassa Kaidan mäkeä alas, kunnes laskee Hi
mastenjoen rannalle, jota myöten se siihen aikaan vielä kulki jon
kun matkaa Ruskeajärveen päin, jyrkästi kohoava kallioseinä toi
sella puolella. Nyt se kulkee tuon lyhyen joen poikki 20 syltä 
etelämpää liki Kaitajärven rantaa. Tämän joen rannalle olivat 
suomalaiset, kuten mainittiin rakentaneet pattereita neljään muruun 
ja sitä paitsi 150 kyynärää niistä Kyyrön kylään päin ylempänä 
olevalle vuoren kielelle kivisen rintavarustuksen puoliympyrään, 
joka on vielä jälellä.

l:nen patteri, Ruskeajärven rannalla on 15 syltä pitkä, 1 ja 
14/2 korkea ynnä toista syltä leveä.

2:nen patteri, 15 sylen päässä siitä, on-rakettu kahteen osaan, 
jotka muodostavat suoran kulman keskenään; jokea pitkin kulkeva 
valli on 7 syltä pitkä, toinen 011 H1 /2. Tämä patteri, joka 011 korkein 
kaikista — maasta mitaten paljon toista syltä — on rakennettu 3 
sylen korkuiselle kallionkeulalle — siis yhteensä viidettä syltä kor
kea — ja on,ollut tykillä varustettu, kuten sinne ylös tehty toista 
syltä laaja tie osoittaa. Vallien laajuus on pari, koko patterin 4 
syltä. 34 syltä tästä 011

3:mas patteri, joka 011 8 syltä pitkä, 2 syltä leveä ja 2l/3 
kyynärää korkea. Tähän tulee vielä lisäksi 11 syltä patteria, joka 
011 ollut yhdessä jatkossa tämän kanssa, mutta maantietä muut- 
taissa on hävitetty ja on nyt tuskin kyynärää korkea.

4:jäs patteri, on 6 syltä pitkä, toista syltä leveä ja korkeim
malta paikalta 21/2 kyynärää korkea. Tämä viimeinen 011 ollut 
yhtä muraa edellisen kanssa ennen maantien muuttamista.

Patterien suunta 011 etelästä pohjoiseen; kolmas patteri on 
rakennettu silloisen maantien poikki ja 011 suojellut sillankohtaa.

Koskinen lausuu historiassaan, että venäläiset vasta viisitun- 
tisen taistelun jälkeen saivat suomalaiset hajoontumaan. Paikka
kunnan kansan kertomuksen mukaan olivat venäläiset tykeillään 
korkealta Kaidanmäeltä ampuneet suomalaisten asemaa, mutta 
luodit olivat lentäneet Kyyrön kylän yli. Kun ei tästä apua ollut
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olivat ryhtyneet kiertämään suomalaisten asemaa. Erään kurjan 
konnan, tai. Paavo Väkkärän, olivat saaneet näyttämään itselleen 
tien Kaitajärven ja Hanhijärven välisen Varsataipaleen yli. Sitten 
olivat kiertäen Kyyröu kylän hyökänneet suomalaisten selkään, 
sill’aikaa kuin osa jäi hätyyttämään Kyyrön kylässä oleskelevaa 
päällikkökuntaa ja siellä olevaa miehistöä. 150 kyynärää itäpuo
lelta Kyyrön taloa olivat ampuneet upsierien asuntoon ikkunan 
läpi. Kolmen kiväärinluodin sijaa oli vielä eroittanut kamarin sei
nässä, joka vielä 1878 oli jälellä.

Kyyrössä kaatuneet ovat kaudatut Kyyrön talon kujan suuhun 
Ruunamäkeen aivan maantien viereen. Paikalla, joka nyt on pel
tona, oli ennen ollut kolmikulmainen kivi ilman päällekirjoitusta. 
— Tämän tappelun aikoina olivat kylän asukkaat olleet 9 viikkoa 
paossa Ketunpesän sydänmaalla, 3 ruots. virstaa länsipolijoiseen 
Kyyrön kylästä. — Tiellään Kyyröstä Mikkeliin päin olivat Suo
malaiset räjähdyttännet ilmaan pienessä Sikosaaressa Ristiinan kir
konkylän alla olevan ruutikellarin. Niin koya oli räjähdys ollut, 
että kaikki ikkunat lähiseuduilla menivät rikki ja Hiutikan kesti
kievarin tienoilla, 2 penikulmaa Ristiinasta, olivat puu-akkunain 
laudat sijoiltaan pudonneet. Laitisen mukaan oli makasiinin sy
tyttänyt eräs sotamies Lein. Räjähdys oli kaatanut hevosen hänen 
altaan. Ruutikellarin rautakanki oli ammahtanut virstan päähän. 
„Muntteerinkikaramari“ oli myöskin poltettu.

Porrassalmen aikuisiin muistoihin laskee kansa seuraavatkin
tarut.

Vuolteensalmesta virsta itäänpäin Käänneniemen nenässä on 
pieni kallionmykyrä, „Venäläisluoto“. Tämän niemen johdosta ker
rotaan, että kun venäläiset vesiä myöten olivat meuossa Mikkeliin, 
olivat he Nikinsalmesta ottaneet liehtaajau, nimeltänsä Paavo Lei
nonen. Mutta tämäpä teki heille sukkelan kepposen. Saataessan 
tuon luodon ohitse, sanoi Paavo: „niin, niin, tuossa luodossa on 
monta hyvyyttä!“ Tämän kuultua venäläiset heti saaliinhimoisina 
hyökkäsivät maalle, mutta Paavo läksi vesille ja jätti heidät sinne. 
Venäläiset huomattuaan että Paavo heidät oli pettänyt huutamaan : 
„se Paavo, se Paavo leikittelee, leikittelee, eihän se meitä tänne 
jätä!“ Mutta Paavo heidät jätti.

Saman sodan aikana oli, Laitisen mukaan, eräs Louhiveden 
varrella oleva iso kivi, „Rauhakivi“, saanut nimensä. Kun näet 
Puumalan komppania oli palannut sodasta kotiin, olivat miehet
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ratoksensa koettaneet vierittää kallionhalenneen huulella lepäävää 
isoa kiveä järveen, mutta turhaan. „Åbo Tidningarissa“ 1791 n:o 
15 mainitaan, että sotilaat, jotka tätä yrittivät, olivat kotimatkalla 
kokouksesta Mikkelistä, ja sentähden olivat antaneet sille tämän 
nimen, kun se kaikista heidän ponnistuksistaan huolimatta, niin 
„rauhallisena“ piti paikkansa. Tuneldin mukaan on tämän seutu
villa ennen ollut tappelu.

Entisten Sota-aikojen muistoina ovat Siikasalmi (Mikkelissä) 
ja Juurisalini saaneet nimensä. „Kun sotaväki, mitä joukkoa lie
nee ollutkaan, oli pannut maata Juurisalmessa, olivat tuumineet, 
että huomenna, jolloin oli pyhä, pitäisi oltamaan Mikkelissä, jolloin 
kirkko tehtäisiin hevoistalliksi. Mutta siinä kasvoikin yöllä juuri 
päällikön kaulan ympärille ja Siikasalmessa hyppäsi siika 
hänen silmiänsä vasten, joka vaikutti, että jumalattomat tuumat 
heitettiin sikseen ja paikat saivat nimensä“.

Sota-aikoina olivat Himalansaarelaiset olleet piilossa samalla 
saarella olevassa Kammiovuoren rotkoissa, Noilan kyläläiset olivat 
olleet Pukkisaaressa, Juutin asukkaat Mysäkän vuoressa j. n. e.

„Mettinpellon katajasta“, joka on Hongastenmaalla, kirjoitetaan 
„H:fors Tidningarissa“ 1835 n:o 94 ja seur.: „Likinuä maata, jossa 
se haarautuu kahteen runkoon, jotka taas jakautuvat useampaan, jolla 
kullakin on melkein miehen paksuus, on sen ympärys ö1/  ̂kyynärää. 
Sen korkeus on 13 ja latvan ympärys 50 kyynärää. Ei kukaan 
voi muistaa tätä naavettunutta katajaa pienempänä kuin se nyt on. 
Muinaisina aikoina on tämän varjostama ala ollut monen taikaus
koisen tempun näyttämönä juhannus-aattoina“. Laitinen sanoo 
emäntien pitäneen sitä uhripuunaan. Ukkosenilma on sen särke
nyt. Kirjoittajan kesällä 1878 täällä käydessä, ei siitä ollut jälellä 
kuin vähän kantoja. — Kylälahden Nikkarin torpassa on uhrikoivu 
ja rautakylässä Laussin talon maalla samaten; Noilassa oli iso kuusi 
— sen on tuuli katkaissut — jota viimeksi kaksi sisarusta, naapuri
talojen emännät, erittäin pitkäperjantai-aamuna ja Johanneksen 
kaulanleikkuupäivänä olivat palvelleet.

Samoissa „Åbo Tidningeissa“ kirjoitetaan: „Likellä Laussin 
taloa on Louhiveden rannalla jyrkkä vuori, johon moni Mikkelistä 
ja osa Ristiinaan matkustavista on ajankulukseen hakannut ni-
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ineusä, josta kalliolla on nimi „Kirjakallio“. Näin yksinkertainen 
ei ole kumminkaan tämän nimen laita. Nimiä on kyllä tässä 5 
syltää korkeassa ja 2 syltä leveässä kallioseinässä, mutta useim
mat nimet ovat Manalaan menneitten, joita vainaita hautaan vie
dessä heidän saattomieliensä siihen ovat hakanneet. Muutamien 
alla on myös kuolivuosi ja risti. Tuorein niistä oli kirjoittajan 
siellä käydessä A. R. 1874, jotka soutumies sanoi merkitsevän Antti 
Räsästä, joka sinä vuonna oli viety hautaan Kirjakällion ohitse. 
Ristiinalaisilla 011 näet tapana — ainakin oli ennen — kun ruu
mista viedään hautaan, seisahtua lähempänä kirkkoa ja tehdä kar
sikko, s. o. joku tien vieressä oleva petäjä karsitaan alaoksista, 
puuhun leikataan vainajan nimi ja kuolinvuosi, tahi naulataan sen 
kylkeen joku lappu puusta tai pellistä, johon nimi 011 piirretty tai 
maalattu, ja sitten annetaan saattoväelle ryyppy, joka paluumat
kalla uudistetaan*). Tämän karsikon luullaan vaikuttavan sen, 
ett’ei ruumis enää tule kotiin kummittelemaan**). Kirjakallion 
takana asuvat „vesikansalaiset“ näkyivät käyttäneen tätä puitten 
asemesta.

Ison nälän aikuinen on seuraava pilkkarunon pätkä, tehty Hi
makin saarelaisista :

„Ai, ai Anttilata,
Kehno talo Kieverissä,
Köyhyys kuuluu Kököstä,
Heilassa petkeleet heiluu,
Oletukset Tukialassa.
Kurjuus kuuluu Kurvilasta,
Jaa, jaa Jaakkolata,
Heinniemellä helpottaa,
Hotakassa hoivan tekee“.

Valaisevana liitteenä nimien ja vanhojen tapojen historiaan, 
saakoon tässä sijansa seuraavakin taru „Kehrunkivesta“, joka on

*) Anttolassa on sama tapa valloilla.
**) Hirvensalmessa oli „ruumisrokalla“ sama merkitys. Se syötiin 

ennen kuin ruumista ruvettiin hautaan viemään astiasta, joka oli asetettu 
ruumiin päälle,
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isonpuolinen, järvessä oleva yksinäinen kivi sen pitkän niemen ne
nässä, joka Hakkolan kylän puolelta pistää liki Himalansaarta:

„Tapahtuipa siihen aikaan, jolloin veneitä vielä oli anihar- 
vassa, että eräs Himalansaaren poika rakastui tyttöön, joka asui 
mannermaan puolella Mahkolan kylässä. Nuoret rakastivat usein 
olla yhdessä ja yhtymyspaikkana oli aina tuo yllämainittu kivi, 
jolle molemmilla oli melkein yhtä pitkä matka. Siinä vain eroitus, 
että tyttö pääsi kivelle kuivin jaloin, mutta sulhasen täytyi tulla 
uiden salmen poikki, joka eroitti Himalansaaren Mahkolanniemestä. 
Morsian tuli tavallisesti ennemmin yhtymäpaikalle, ja jott’ei aika 
hänelle kävisi liika pitkäksi odotellessaan, kuletti hän aina pitkän 
rukkinsa (värttinänsä) mukanaan, jolla kehräsi ikävissään. Usein 
olivat he sillä tavoin yhtyneet Kehruukivellä, ja aina oli sulhanen 
onnellisesti päässyt sinne sekä sieltä pois. — Mutta kerran oli joku 
potkinut verkon salmeen lähelle kiveä, ja tämäpä tuli sulhasen sur
maksi. Hän oli jo onnellisesti päässyt salmessa olevaan Kaposaa- 
reen, jossa hänen oli tapana levähtää. Mutta kun hän siitä läksi, 
takertui hän tuohon verkkoon ja hetken taisteltuaan meni hän 
pohjaan oman morsiamensa silmäin edessä, tämän voimatta auttaa 
häntä. Täten jäi morsian ennen aikojaan leskeksi.

Mutta sulhasen kuolemasta pidettiin oikeustutkinto Himalan
saaren Kievarin talossa. Siinä sitä sitten aprikoittiin, kuka syynä 
oli miehen kuolemaan, kunnes vihdoin pieni lapsi tuvan nurkasta 
ratkaisi asian lausuen, että syyllisyydestä oli luettava

„Osa uivalle urolle, 
osa potkun potkijalle,
osa rihman kiertäjälle.“

Mutta kivi on tänäkin päivänä „Kehrunkivi“.

Kangasniemen pitäjä.

Kun Turun piispa Lauri Suurpää oli valittanut hallitukselle, 
kuinka avarat seurakunnat olivat hänen hippakunnassaan, erittäin
kin Savon ja Karjalan maassa, joissa pitäjiä löytyi 12 ja 13 sadalla 
asukkaalla, joista toisilla oli 15 penikulmaa ja enemmän kirkkoon, 
josta seurasi, että he sekä tien pituuden että huonouden tähden 
ja koska oli kuljettava maata ja vettä vuorotellen, harvoin kävivät
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kirkossa, toiset tuskin kertaa kolmessa tai neljässä vuodessa, toiset 
tuskin koskaan, vaan jäivät ilman tietoa ristillisestä uskosta ja elä
mästä, niinkuin muut Lappalaiset ja pakanat, suureksi vahingoksi 
sieluilleen, ja harvoin kuolemaisillaan saivat nauttia Pyhän Kir
kon Sakramenttia, erittäinkinkin syksy- ja kevät-aikoina, jolloin 
kelirikko oli, ja usein kuolivat heidän lapseusa ilman ristinoppia 
ja kastetta, sääsi hallitus ja etupäässä Upsalan arkkipiispa Jaakko, 
että väkirikkaammat seurakunnat, jotka voivat elättää 2 tai use
ampaa pappia, olisivat jaettavat kahteen tai useampaan ja kirkot 
ynnä pappilat niihin rakettavat*). — Tämä käsky annettiin jo 
v. 1504, mutta uskonpuhdistuksen ja muitten väliintulleiden puuhien 
tähden arvattavasti ei tätä käskyä pantu toimeen, Suursavossa ai
nakaan, ennenkun v. 1573, jolloin Pieksämäki muodostettiin Ju
vasta ja Mikkelistä. Kangasniemi joutui silloin Pieksämäen kap
peliksi, oltuaan sitä ennen Mikkelin, jolloin jo sillä oli oma kirk
konsa, jossa pappi oli käynyt jalan jumalanpalvelusta pitämässä. Jo 
sitäkin ennen katolisaikana oli Kangasniemessä ollut pieni rukous
huone samalla harjulla, missä nykyinen kirkko on**). Pieksämäen 
kappelina pysyi Kangasniemi aina vuoteen 1650, jolloin se, arvat
tavasti saman miehen vaikutuksesta kuin Ristiina, julistettiin itse
näiseksi seurakunnaksi***).

Näyttipä siltä kuin Kangasniemessä, Pieksämäen kappelina, 
olisi ollut kirkko Makkolan kyläkunnassakin (11:0 3) pohjoisosassa 
pitäjää. Ainakin löytyy siellä vanha hautausmaa, jota sanotaan 
„kirkkonkankaaksi“ ja johon silloin kertomuksen mukaan on ruu
miita haudattu. Seu aikuiseksi luullaan myös vanhaa maantietä, 
josta jälet tuntuu ruotsin virstaa eteläpuolella nykyistä Laukaaseu 
menevää tietä muutamissa paikoin Makkolan ja Rekolan kylissä. 
Parissa suossa esim. ovat sillat vielä jälella. Pari hajallista kär
rynpyörää, vanhaa mallia, on tienkohdilta niinikään löydetty. Tie 
on luultavasti yhdistänyt Pieksämäen ja Hartikan kirkon Lau
kaassa f).

„Toisen kirkon rakensi v. 1771 pykmestari „Riiva“, joka 
kirkko paloi ukkosen tulesta Elokuun 21 p. iltayöstä v. 1808.

*) Turun_Tuomio kirkon Mustakirja. Fol. 258.
**) H. Laitinen, Kertomus Kangasniemen pitäjästä.

**#) M. Akiander, Borgå Stifts Herdaminne.
f )  Katso tästä A. L. Nyman, Muinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta.
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Samana sunnuntaina Kangasniemen' seurakunta teki viimeksi kir
kossaan uskollisuuden valan Venäjän keisarille Alexander I:lle“*). 
Sitten tehtiin lautakirkko hätäasuksi: olipa koettu pitää juma
lanpalvelusta vanhassa kruununmakasiinissa, mutta sen olivat 
Hänniset polttaneet**). — Sen jälkeen rakennettiin nykyinen 
kirkko 1812 entisten paikalle Puulaan pistävälle hiekkaniemelle, 
josta pitäjä on saanut nimensäkin, vaikka toiset olivat tahtoneet 
sitä Laitialan talon „Kotikankaalle“, toiset „Mielonmäelle“ lähelle 
Penttilää Synsiälän kylässä, ja syynikin jo oli näillä paikoilla käy
nyt. Valmiiksi saatiin se vasta 1814 ja tarkoitukseensa vihittiin 
se 1 p. Tammikuuta 1815.

„Ison vihan“ ajat ovat täällä, niinkuin muuallakin, olleet ka
malat. Kahdeksan vuotta olivat venäläiset silloin olleet Seppälän 
kylässä Ahvenaisen rannalla ja  syöneet maan viljat kaikki niin 
tarkkaan, että muut ihmiset nälkään kuolivat. Laitinen kertoo 
Kangasniemen silloin olleen niin köyhän, ett’ei ollut kuin yksi he
vonen koko pitäjässä. Riistansa ja ruokavaransa olivat ihmiset 
silloin kätkeneet metsiin sitä varten rakennettuihin aittoihin. Sem
moisia muistellaan vielä Eräsaaressa Haapalahden rannalla ja mo
nessa muussa paikassa. Itsekin olivat olleet piilossa mikä missäkin. 
Näiltä ajoilta ovat Pakosaaret Läämingissä nimensä saaneet.

Venäläisiä pitäjäntuVallisen olivat kivekkäät polttaneet kir
kolla. Venäläisillä oli kyllä ollut vahdit sekä kellotapulissa että 
pitäjäntuvan katolla, mutta kivekkäät ampuivat ne kuoliaaksi, pönk- 
käsivät tuvan oven ja sytyttivät huoneen tuleen. Eräs venäläisistä

*) Laitinen, yllämainittu kirjanen.
**) Elias Hänninen (vv. 1804—1808), ja hänen veljensä, jotka sitä 

paitsi koettivat polttaa tuomarin käräjä kartan on kerällä, olivat, kuten tun
netaan, selviä kommunisteja, jotka saarnasivat vihollisuutta koko yhteis
kuntaa ja  sen laitoksia vastaan ja kokivat tosielämässä kaikenmoisilla hir
mutöillä oppiaan toteuttaa. „Ei pappia, ei kirkkoa, ei puntaria, ei mitta- 
kappaa“, se oli heidän oppinsa, kuten kansantaru tietää. Itse olivat he 
lapsensa kastaneet. Toralampeen lähellä Hännilän taloa, jossa asuivat, oli
vat rahansa kantaneet. — „Isämeidän kivellä“, eteläpuolella Hiidenvuorta 
Pelilahden rannalla Härkäjärvessä, oli Elias H. rukouksia pitänyt, kun ker
ran aikoi vettä myöten ruveta kävelemään.
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oli puuakkunasta kurottanut rahakukkaroaan, mutta kivekkäät oli
vat lyöneet käden poikki ja ottaneet rahat pois.

Sen sijaan näkyy kansa täälläpäin vainonneen yhtä ankarasti 
kivekkäitä, kuin nämä venäläisiä. Kyhnäveden selällä Vuohinie
men talosta 2—3 virstaa pohjoiseen on „Kuoliosaari“, josta on ta
rina seuraava: „Wiipuriu sodan aikana, kun kivekkäät olivat liik
keellä, tuli joukko niitä Korteharjun torppaan ja vaati neuvomaan 
talon tavaroita. Torpassa ei ollut kotona kuin vanha ukko, joka 
keksi sukkelan keinon, millä pelasti tavarat kivekkäitten käsistä. 
Hän sanoi ne löytyvän eräässä saaressa ja nytpä lähdettiin sinne 
— olipa koko kolmelaita miehiä täynnä. — Kun päästiin saareen, 
tuli ahneille kivekkäille kiire saaliin jakoon. Jokainen töytäsi maalle 
ja ukko jäi yksin veneesen. Hänpä läksikin pois ja jätti kivek
käät, jotka eivät löytäneet saaressa mitään, sinne. Nämät, tämän 
petoksen huomattuaan, rupesivat miestä. houkuttelemaan sanoen: 
„eihän vaari meitä tänne jätä, ilmanhan se suloisen veden päällä 
iloitselee, tuleehan se meidät poisottamaan“. Vaan vaaripa ei jouk
kiosta välittänyt, ja kivekkäät kuolivat nälkään. Vielä seitsemäntenä 
päivänä oli heidän kuultu valittavan. — Siitä 011 saaren nimi Kuo
liosaari.

„Huutosaaren“ nimi Oralau kylässä on myös sen aikuinen. 
Olipahan kolme kivekästä tullut Ruotolahden torppaan Yläneen 
eteläpäässä ja vaatineet talon viljoja. Silloin Lassi Hokkanen, isäntä, 
vei ne erääseen saareen Ylänteellä sanoen, että siellä olisi kät
köt. Mutta kun kivekkäät olivat menneet maalle, läksi Lassi 
järvelle ja jätti miehet sinne. Huomattuaan sen rupesivat nämä 
huutamaan: „eihän Laurikainen meitä tänne jätä, ilmanhan Lauri
kainen iloitteleikse sen veden päällä,!“ Jopa jo, sinne jätti miehet 
huutamaan kunnes kuolivat.

Oralan 11:0 4 maalla pistää Ylänteesen luodepuolelta niemi, 
Tiirikkanieini, jonka nimen se on saanut siitä, että ennen „ison 
venäjänvallan aikana“ siihen oli haudattu eräs Elli Tiirikka.

Kirkonkellot olivat Venäläisiltä korjuun upotetut Lapassal- 
meeu, jossa vieläkin ovat.

Porrassalmen sodan aikana, kun Venäläiset olivat Mikkelissä, 
olivat suomalaiset olleet Kangasniemellä. Odottaen heitä, olivat 
he purkaneet sillan ison pappilan kohdalla ja luoneet maasta rin
tavarustuksen eteläpuolelle Kangasniemen kirkkoa, josta vielä löy
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tyy jäännös — „Venäläisoja“. Vahdit olivat olleet Salmensillau 
kohdalla, Lapasniemessä ja Venäläisojalla,

Sota-ajat ovat muun muassa synnyttänneet tämän pitäjän pii
riin muutaman hautausmaan. Semmoinen on Pölläkkäjärven itä
rannalla Taipaleen talon maalla. Kun koirat tässä olivat ruven
neet repimään ruumiita, olivat ruvenneet hautaamaan Ylönnnäis- 
järvessä olevaan „Ruumissaareen“, Kalmisto on myös Härkäjärven 
„Neronsaaressa“ Hiidenniemellä. Tällä olevalla hiekkaharjulla 011, 
erittäinkin itärinteellä, vajonneitten ruumiinhautojen kaltaisia kuop
pia, joittenka suunta on etelästä pohjoiseen. Aivan niemenkäressä 
on kolme hautaa rinnattani, joista yhteen „ison venäjänvallau ai
kana“ Ylölänmäen isäntä Pekkä Ylönen eli „Neron Pekka“ 011 hau
dattu. Kerrotaan, että hän on „viimeksi“ tähän saareen haudattu. 
— Kun nieinenkärestä ennen oli kaadettu honka, oli sitä halastessa 
syvältä puun sisästä löydetty sileä paikka, johon oli tehty risti ja 
toisten mukaan myös vuosiluku.

Yhteydessä näitten kalmistojen kanssa saamme mainita muu
tamia muita paikkoja, mistä ilunisluita on löytynyt. Semmoinen 
on „Hepokynnäs“ Äkryntaipaleen kylässä Ristikankaan talon maalla, 
joissa niitä oli tavattu hiilihautaa kaivaessa paasikiven alta. Istur- 
van kylän u:o 2 maalla oli Gottlundin mukaan*) Adam Kuitanen 
haasia-aidan sisällä kuokkiessaan maata kotikasvun istuttamista 
varten 4 5 haudasta löytynyt ihmisluita, jonkatähden luopui työs- 

' tään. Paikka on sittemmin ollut peltona. — Alahovin maalla Ku- 
tomajärven huutoa Sienijärven rannalla on niinikään ilmestynyt ih
misluita v. 1870 nauriskuoppaa kaivaessa. — Kokkoniemessä on 
eräs kestimies siihen aikaan, „kun kirkkoa ei ollut likempänä kuin 
Pieksämäellä“, haudannut Elli nimisen vaimonsa luodepuolelle ny
kyisiä taloja kallion syrjään. — Paikan nimi 011 „Ellinkallio“.

Asuttamisen yleisinä jälkinä näissä seuduin ovat tervahaudat, 
kalamiesten uuninrauniot, tulensijat ja kalatokeet ynnä raudanteko- 
paikat. Tervahautoja on hyvin paljon, samaten raunioita. Tokeita 
ei meidän tietoon ole tullut muita kuin Kutomajärven koillispäässä 
Hangaslahdessa oleva. Vanhoja lahnankatiskoita 011 Siikalahden 
pohjassa Synsiössä kolme kuivalla maalla. Nämät ovat luultavasti

*) „Antiqvariska Anteckningar“,
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jäännöksiä hämäläisten ensimmäisestä tunkeutumisesta tänne: tie
dämmehän että Synsiö on niitten erämaakappalten joukossa, jotka 
luetellaan kuuluvaksi Saarioisten pitäjälle Hämeessä*). Vuorilahden 
(Kaihlomäki n:o 9) rannalla on 20—30 vuotta sitten suon sisästä 
kyynärän syvyydestä tavattu haapanen, nitomalla tehty vene, jonka 
Paavo Pylvänäinen ojaa kaivaessa oli rikkonut. Tämmöiset ovat prof. 
Aspelinin mukaan lappalaista alkuperää. Raudantekopaikkoja, jotka 
ovat niiltä ajoilta kun raudan valmistaminen vielä kuului 
kotiteollisuuteen, on tässä pitäjässä kuten useassa muussakin tällä 
puolella Savoa, useamman rautamultaa isommissa määrissä sisältä
vän järven rannalla. Semmoisia on täällä esim. Puulan rannalla 
Istaroan kylässä Sipilän talosta noin 150 askeletta luoteesen päin. 
Jälellä oleva raunio on 10 kyynärän laajuinen, 4 — 5 korkuinen; 
sulatuskuonaa on ympärillä. Samanlainen on Härkäjärven etelä
päässä Pelilahdessa Ruukinjoen itävarrella ja toinen on Hytinnie- 
messä Pelilahden luoderannalla. Vihdoin on Läämingin rannalla Pyn- 
nölän talon maalla Hyyrylän huutoa ollut hyttejä, joista rauniot 
vielä ovat jälellä. Yksi on talon itäpuolella Lääminkiin pistävän 
niemen luoderannalla, toinen on saman lahden luoderannalla Kor- 
teikko-nimisellä maalla ja kolmas on toisella puolella järveä Huh- 
mariniemellä, vastapäätä tätä nientä, jota sanotaan Hytinniemeksi. 
Hyttiniemen raunio on 3 kyynärää ristiinsä. Suurin on ollut Huh- 
mariniemen hytti, mutta se on nyt ihan levitetty. Noin 60—70 
vuotta sitten olivat hytit vielä olleet jokseenkin eheännäköisiä, l l/2 
kyynärän korkuisia; itse hytin päällimmäinen puoli oli ollut jaettu 
viiteen kuurnaan, joitten savetut pohjat olivat punaisiksi palaneet. 
Kaksi kuurnaa, 2 korttelin levyistä ja 3 korttelin pituista, oli ollut 
kummallakin laidalla ja yksi isompi kuurna keskellä, 5 korttelin 
pituinen ja 2l/2 korttelin levyinen. Kuurnojen laidat olivat 2 kort
telia korkeat. Keskimmäisen kuurnan pohja oli korkeammalla kuin 
muitten ja siitä oli, ikäänkuin malkovintilällä, kaivettu rei’ät sivu- 
kuurnoihin. Näytti siltä kuin rautamulta olisi sulatettu keskimmäi
sessä ja siitä juoksutettu laitakuurnoihin. Uunin suuta oli silloin 
tuntunut ainoastaan kuoppana maassa.

Pynnölän talo on muutoin varhaimmin asuttuja paikkoja näillä 
seuduin. Siinä oli ollut talo jo silloin kun ei missään muualla paitsi

*) Register öfver Skatteuppbörden af Säxmäki härads äremark för 
1545, liitteenä kirjoitukseen „Muinaismuistoja Laukaan kihlakunnassa“.
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Kojolassa, joka on Р/г penikulmaa tästä Synsiön rannalla. Van
halta paikka näyttääkin. Monet uuninrauniot pelloilla todistavat, 
että tässä ennen on ollut koko kyläkunta. — Se joka ensimmäisen 
mökin tähän teki oli ollut nimeltä Hanno, ja arvellaan olleen al
kuansa Roplansaaresta Kangasniemen kirkon luota, johon ensim
mäinen asukas pitäjään oli asettunut Suursavon puolelta. Toinen 
Puulavedeltä tullut*) oli asettunut Vuonsalon saareen Puulan poh- 
joisrantueella. — Pynnölästä oli sitten levinnyt asukkaita monelle 
haaralle, esim. Kaiturinmäkeen pohjoispuolella Lääminkiä; onpa 
siitä Rautalammin pitäjäänkin siirtynyt 5 taloa, joista muodostet
tua kylää nimitetään Pynnönniemeksi.

Mistä Kojola lienee ensimmäisen asukkaansa saanut, ei mai
nita. Vanhaa asutusalaa se vaan on. Yksi kiviase on sen pellosta 
löytynyt, lappalaiset kerrotaan siinä pitäneen kortteeria ja luulta
vasti on suomalainenkin hyvin varhain tähän asuttunut. Talvella 
1876 oli nykyinen isäntä Lahdensuota, joka on itäpuolella taloa, 
kaivaessa kolmen kyynärän syvyydeltä löytänyt hiiliä ja isonlaisia 
nuotankohon näköisiä laudankappaleita. — Paitsi Kojolassa ovat 
ensimmäiset asukkaat Synsiön rannoilla asuneet Kokkoniemessä, 
Varpuniemessä ja Jänisniemessä.

Pellisen nimen johdosta, joka on talolla n:o 4 Oralan ky
lässä, kerrotaan, että siihen aikaan, kun Siikaselkä (nyk. iso kylä) 
oli sydänmaana ja lähimpiin kyliin Oralaan, jossa oli 1 talo, ja 
Läsään (Hankasalmen puolella) 4, oli P/a pitkää virstaa, läksi Ora- 
lasta pilkottua tietä myöten Läsään Kiemisjärven rannalla eräs mies 
Laukaasta, nim. Pellinen, akkoineen, mutta kuoli nykyisen Pellisen 
talon kohdalla Pellisen ojan luona. Vaimo oli jatkanut matkaansa 
Läsään, josta sitten kahden apumiehen kanssa palasi takaisin ja hau
tasi miehen samaan paikkaan, mihin oli kuollut. -  Pellisen luode- 
puolella oli Koitin uuninraunio, josta purettaessa löytyi keträn- 
pyörä peuransarvesta. Arveltiin Koitin olleen noita vanhoja „ter
vanpolttajia“.

*) H. Laitinen, Kertomus Kangasniemen pitäjästä.
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Kalevalassa luemme, että "Väinämöinen, karhun kaadettuansa 
ja Uhattuansa, vei pääkallon metsään, jossa asetti sen

„Kulta konnahan kukulle,
Vaskiharjun hartioille;
Pani puuhun puhtahasen,
Honkahan havusatohon,
Oksalle olovimmalle,
Lehvälle leveimmälle,
Iloksi inehmisille 
Kunniaksi kulkijoille.“

„Ikenin pani itähän 
Silmin loi on luotehesen,
Eikä aivan latvahesen,
Siinä tuuli turmeleisi,
Ahava pahoin panisi;
Eikä pannut maavarahan,
Siat siinä siirteleisi,
Alakärsät käänteleisi.“

Näin teki vanha Väinämöinen, näin ovat tehneet hänen jäl
keen monet polvikunnat mctsämiehiä — Kangasniemessäkin.

Ohensalon saareen pistävän Ketvellaliden suussa löytyy Kar- 
hunpääsaari, joka on noin 40 kyynärän pituinen ja 15 kyynärän 
levyinen ja kasvaa nykyjään sekä petäjiä että lehtipuita. Melkein 
sen keskipaikoilla löytyy noin 4 syltä pitkä, kuiva honganhänkkyrä, 
jonka kylkeen noin syli maasta on lyöty kaksi nykyjään naavettu- 
nutta V2 kyynärän pituista naulaa, joista toisessa riippui karhun 
pääkallo, toisessa leukaluu. Tässä kunnossa oli puu kesällä 1878, 
mutta muistettiin siinä ennen olleen viisi sellaista. Maassa yltym- 
päri löytyikin sekä pääkalloja että leukaluita, vieläpä niitä pöyhösi 
korttelin syvyydestäkin ison kiven alta. Puun juurella oli iso laaka 
kivi ynnä monta pienempää ympyrässä. — Läämingissä on luode- 
rannalla pohjoispuolella Läämingin saarta pikkuinen saari, Karhun- 
pääsaari, jossa 25 vuotta takaperin niinikään kuivaneen hongan 
kylkeen oli naulattu karhun pääluu.

Muista uhripuista mainittakoon Jousniemen Sipilän talon 
riihen takana oleva „uhrikoivu, jonka juurelle joka Mikonpäivä piti
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viedä pässinpää; vaan kerta, kun piika vei, hän vaan viskasi pel
lolle sanoen: „kun et hae, hyvä herra, tuolta, niin et tarvitse!“ 
Vaan kun uhrijuutas tulikin päätä pellolta ottamaan, niin hän veikin 
äidyksissään puoli riihen kattoakin myötänsä“*).

Puulasalmen Itätalon maalla kuuluu metsässä olevan uhrikivi 
jossa on 9 reikää, jota vieläkin taikauskoiset käyttävät. Kertomuk
sen mukaan tapahtuu uhraus siten, että kuhunkin reikään asete
taan eri lajia vuoden saaliista. — Tiiholassa pitäisi Laitisen mu
kaan oleman uhri- eli pyhiä hautoja.

Lopuksi mainittakoon tässä eräästä kivestä Synsiön kylän 
Korkakankaan talon maalla, jota kansa nimittää Nuija-Heikin väki- 
kiveksi. Kivi on 2 '/2 kyynärää korkea korkeimmalta kohdaltaan 
länsipuolella, 5 korttelia itäpuolelta, 2 kyynärää 2 tuumaa pitkä, 
1 kyynärän laajuinen. Kiven selkä on hyvin sileä; pohjoispuolella 
laskee kuve jyrkemmin kuin eteläpuolelle, jolla löytyy seuraava 
kirjoitus :

T Ä 0 N- N V I H? I F? I- 
V Ä- K I V I

Halkeilema kulkee pitkin kiveä ja itäpuolella on liuska lo- 
hennut, niin että viimeisen V:n perästä ovat merkit ainoastaan puo
likkaita ja epäselviä. Kivi on ainoastaan pikkuisen matkaa koilli
seen Velikomäen talosta, jonne päin kallio, jonka päällä se on, 
laskee jotenkin jyrkästi. Tältä puolelta suolta olisi Nuija-Heikin 
pitänyt kantaa se kalliolle. Gottlund lisää, että kivi on asetettu 
pienempien kivien päälle ja että sen kantaja olisi ollut Jättiläisiä. 
Jättiläisvoimia tähän todellakin tarvitsi! — Samanlainen kivi kuu
luu löytyvän Jalassyrjän talon maalla Pirttiniemellä Siikajärven 
itärannalla, varustettu päällekirjoituksella: Otto Aatunpojan väkikivi.

Hirvensalmen pitäjä.

Parahiten voimme valaista tämän seurakunnan entisiä vai
heita, jos seuraamme eräitä kappalaisen Ferdinand Sireliuksen van-

*) Näin Laitinen. Se puu, jota kirjoittajalle näytettiin oli pellolla ta
lon itäpuolella oleva vanha honka, jossa muitten pitämysten muassa oli 
ruumiinkäsiäkin pidetty. Sen alapuolella olevat kuhilaat olivat kerran it
sestään syttyneet palamaan.
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han kirkonkirjan kansilehtiin ruotsiksi tekemiä muistiinpanoja. Hän 
kirjoittaa :

„Vuonna 1815. Löytyi Hirvensalmessa historiallinen kyhäelmä, 
aloitettuna vanhemmista ajoista luultavasti 16 sataluvulla, joka 
varapastori Heinriciuksen kuoltua joko on hävinnyt tahi tahallaan 
on hävitetty, koska se sisälsi muistoonpanoja uudemmista oloista. 
Mainittuun kirjaan oli jokainen Hirvensalmessa oleva kappalainen 
kirjoittanut tärkeimmät tapaukset jotka koskivat tätä kappelia.» 
Mainitusta kirjasta oli v. 1816 talonpojille kappalaispuustellissa luet
tu, että sanottu vuosi oli 415 (tai, mikä on vähemmin uskottavaa, 
toisten mukaan 515) vuosi siitä ajasta, jolloin rakennettiin rukous
huone Kappalinlahteen (nyt Tuukkala Haiminen). Kansantaru 
kertoo, että tämä rukoushuone oli rakettu katolisaikana. Maini
tusta historiasta oli myös talonpojille v. 1815 selvitetty, että Hir
vensalmen kappelilla oli ollut oma pappi jo täyteen kolmesataa 
(300) vuotta. Pastori Heinriciuksen poika, apulainen Heinricius 
oli usein matkoilla seurakunnassa lukenut mainituista historialli
sista muistiinpanoista kansalle, josta seurasi, että sen sisällys tuli 
tunnetuksi. Puoli penikulmaa etelään Kappalinlahdesta rakennet
tiin sittemmin uusi rukoushuone, ja sen ympärillä oli, ehk’ei ylhäi
sellä maalla, hautausmaa ; Kämpin puolella Lampunlahden osuudella 
oli tarun mukaan jonkun aikaa pappi asunut; mutta varmempi ker
tomus on vielä yleinen, että Kämppiä kutsuttiin „Piispankestikie- 
variksi“ , koska piispa siellä matkoillaan Turusta Pellosniemeen ja 
eteenpäin Karjalaan, oli suorittanut papillisia toimia ja kyydittiin 
Piispankestikievarista Pellosniemeen. Lampunlahden rukoushuo
neesta, Vahvajärven pohjoisimmassa lahdessa, länteenpäin löytyy 
vielä selviä jäännöksiä honkatukkisista silloista soitten yli, jotka 
sillat vanhan tarun mukaan olivat rakennetut hämäläisten pappien 
neuvosta, joitten oli ollut tapana matkustaa rukoushuoneelle ja 
saarnata Lampunlahdessa, tai olivat rakennetut piispan käskystä, 
joka KämpinmäeltäT oli saatettava Pellosniemelle eli Suursavoon“.

Tästä käy selväksi ja sen vahvistavat kansan kertomuksetkin, 
että pitäjän ensimmäinen rukoushuone on ollut Tuukkalassa Suon
teen rannalla. Että mainittu rukoushuone perustettiin jo 1300 
vaiheilla on mielestäni todenmukaisempaa, ja tahdon minä seuraa- 
vassa ilmituoda perustukset päätelmääni.

Historiassa mainitaan näistä seuduista ensi kerran v. 1442, 
jolloin kuningas Kristoffer vapauttaa Maunu Olai Tavastin Vahva-
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järvi nimisen tilan kaikista kuninkaallisista veroista ja muista ulos- 
teoista*) syystä, että mainittu piispa tälle vanhemmiltaan peritylle 
tilalleen, johon oli ostanut lisää maata sekä Karjalaisilta että Hä
mäläisiltä Yahvajärven rannalla, oli asettanut lampuodin, jonka 
tuli ikäänkuin kestikievarin vastaanottaa piispaa ja muita matkus
tavaisia piispan tähän rakentamiin huoneihin ja auttaa heitä mat
kallaan eteenpäin. Likimmäinen syy, joka Tavastille antoi aihetta 
tämän „piispan-kestikievarin“ perustamiseen, oli se, että hänen 
kumminkin kerran tarkastelumatkoillaan täytyi viettää yönsä tai
vasalla. Kansantaru kertoo, että paikka, missä tämä yönvietto 
tapahtui, oli pieni saari Suonteessa Jousan puolella, Lamposaaren 
ja Kullasniemen välillä, joka tästä syystä vieläkin nimitetään „Piis- 
pansaareksi“ .

Tämä piispa Tavastin taivasalle yöpyminen saattoi olla jotakin 
aivan satunnaista, mutta ett’ei se mitään tavatonta ollut, että kul
kijat näillä seuduilla ihmisasunnon puutteessa saivat viettää yönsä 
ulkoilmassa, sen todistaa yllämainittu kuninkaallinen kirja, jossa 
lausutaan, että, „kun piispa niitten väliä (Sysmän ja Suursavon 
niin.) on kulkenut, kuten hänen joka kolmas vuosi tulee se tehdä, 
tai muu kunniallinen kansa sitä väliä matkustaa, niin ei heillä sillä 
välillä ole ollut mitään rakennusta, vaan ovat maanneet tante
reella tai jäällä“ . Tämä kaikki todistaa, että nämä seudut Tavastin 
aikoina ovat olleet erämaita, jotka ovat olleet, joll’ei juuri ilman 
asukkaita, niin kuitenkin hyvin harvaan asutut. Mutta jos Tuuk- 
kalan seudut alulla 15 vuosisataa olivat niin harvaan asutut, kuin 
kaikki yllämainittu osoittaa, niin on mahdoton otaksua, että sinne 
silloin olisi ruvettu rakentamaan rukoushuonetta. Tuukkalan ru
koushuone ei siis voi olla vuoden 1400 vaiheilta. Tätä myöhem- 
miltäkään ajoilta se ei saata olla, sillä tiedetään rukoushuoneen 
raketun Lampunlahteen, sittenkun kerran piispa Maunu Tavastin 
perustaman „piispan-kestikievarin“ kautta rukoushuonekunnan 
keskipiste oli tullut sinne siirretyksi. Siis Tuukkalan rukoushuone 
täytyy olla rakennettu 1300 vaiheilla. Tätä todistaa kansantaru, 
joka v. 1816 lausuu, että mainittu vuosi oli 515 siitä ajasta, kun 
rukoushuone Kappalinlahteen perustettiin, ja toinen taru lisää, että 
mainittu rukoushuone on 200 vuotta vanhempi Lampunlahden ru

*) Kunink. kirje löytyy painettuna „Åbo Tidningarissa“, 1785, ss. 
57, 58. — Katso muutoin M. Akiander, Borgå Stifts Herdaminne.
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koushuonetta, jonka arvelemme, kuten alempana likemmin todiste
taan, perustetuksi noin 1500 vaiheilla.

Mutta jos rukoushuone Tuukkalaan perustettiin jo 1300, niin 
täytyi täällä siihen aikaan olla vahvempi asujaimisto, kuin v. 1400. 
Sepä ei olekaan mitään mahdotonta. Hämäläisille kala- ja metsä- 
miehillc lienevät nämä seudut olleet tuttuja jo varhimmista ajoista 
ja lienee heitä J o  13 vuosisadan loppupuolella asettunuttanne 
joitakuita vakinaisesti asumaan*). Arvattavasti toivat nämä ristin- 
uskonkin muassaan tänne — jota kautta se sitten tuli Savilahteen 
— taikka jos täällä jo oli vakinainen pakanallinen asujaimisto, niin 
saapui se tänne niillä ajoin sen vilkkaan yhteisliikkeen kautta, jota 
arvattavasti pidettiin Hämeen rintamaitten ja takamaitten välillä. 
Ja  tällöin — niin on meistä todennäköisintä otaksua — rakennet
tiin Tuukkalaan rukoushuone. Sen olemassa oloa todistaa tuo ni
mikin Kappalinlahti, joka on eteläpuolella sitä Suonteesen pistä
vää niemekettä, joka rukoushuone ja sen ympärillä hautausmaa 
sanotaan olleen. Paikka on nykyjään tasaisena peltona, josta aiko
jen kuluessa on pöyhönnyt ihmisluita ynnä „kirkonkirves ja -la
pio“, jotka viimemainitut valitettavasti ovat hukkuneet. Ehkä nämä 
kalut olisivat todistaneet meille pakanallisesta asujaimistosta Tuuk- 
kalassa tai aiuakin sen pakanallisesta katsantokannasta vielä ris
tittynäkin.

Mutta mihinkä oli Tuukkalan asujaimisto ja sen rukoushuone 
hävinneet Maunu Tavastin aikoina? Sanotaan silloin näitä seutuja 
autioiksi, kolkoiksi korpimaiksi ilman ihmisasuntoa! Muistamme, 
että 14:nen vuosisadan keskipalkoilla Suomessa raivosi „musta sur
ma“. Sen hävityksiä täällä ei ole tarkemmin tunnettu, mutta mo
nessa muussa maassa, esim. Ituotsissa ja eritenkin Norjassa, tappoi

*) Että nämä seudut, Suonteen, Puulan ja Vahvajärven väliset taipa
leet, ovat oleet Hämäläisille tuttuja ja niistä osaksi ovat saaneet asuk- . 
kaansakin, näkyy siitä, että näillä seuduilla olevia paikkoja mainitaan Hä
meen erämääluetteloissa : ainakin Vahvajärvi („Wachvaierffuij“, katso „Re- • 
gister öfver Skattcuppbörden af Säxmäki härads äremark för år 1554“); 
muutamia toisia paikkoja Suonteen ja Puulan rannoilla (Haapajärvi, Haa- 
pataipale, Läpikivi, Ilirvitaipale, Hirvijärvi, Kuvaskallio) mainitaan eräässä 
tuomiokirjassa v;lta 1443, annettu 18 p. Tammik. Sysmän käräjissä, jonka 
kautta „Kulän“ ' metsä ja vesi tuomitaan Björn Koskipäältä Olavi Ta- 
vastille (katso Hausen, Bidrag till Finlands Historia, I, s. 94). Paitsi sitä 
on näillä seuduilla nimiä semmoisia kuin Hämeenmäki j . n. e.
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se asukkaat ja jätti heidän asuntonsa ja kirkkonsa tyhjiksi ja vä
hitellen raunioiksi raukeamaan, muutti pellot metsiksi ja teki siten 
viljellyt seudut erämaiksi, ja meillä ei ole sentähden mitään perus
tusta luuloon, että se täällä olisi lievempänä liikkunut. Siinä on 
mielestämme syy, miksi nämäkin seudut, vaikka jo kerran viljellyt 
ja asutut, piispa Tavastin aikoina olivat synkkiä sydänmaita ilman 
inhimillistä olentoa: ne eivät vielä olleet ennättäneet toipua „inus- 
tasurman“ hävityksistä*).

Lampunlahden rukoushuoneesta ja hautausmaasta löytyy vielä 
selviä jälkiä. Itse rakennus näyttää olleen 11 syltä pitkä ja 7 
syltä leveä, rakennuksen kivijalasta päättäin, josta vielä nurkka- 
rauniot, jotensakin korkeina, ja niitten välillä muutamia maahan 
vaipuneita kiviä, osoittaen kivijalan sijaa, ovat jälellä. Paitsi näitä 
rakennuksen perustuksen jälkiä on paikalla muitakin, jotka kum
minkin ajan ja viljelyksen kautta ovat muuttuneet melkein tuntu
mattomiksi. Nämä luultavasti ovat ainoat jäännökset ,,piispan-kes- 
tikievarista“, jonka Tavast rakensi tähän Juuritaipale-nimiselle pai
kalle, joka sai nimen Lampunlahti syystä, että piispa tähän asetti 
lampuodin — ensimmäinen kuuluu olleen eräs Ruhanen Ruhalah- 
desta Jousan puolelta — jonka nimen talo vieläkin omii, ehkä se jo 
vanhoista ajoista on ollut Yahvajärven lahden vastaisella puolella. 
— Länsipuolella näitä jäännöksiä on pikkuinen ylänne, joka pie
nestä kallionyppylästä jatkuu järven rantaan asti, ja tällä on hau
tausmaa ollut. Viljeltäessä on paikalta noin 50 kyynärän pituu
delta ja 30 kyynärän laajuudelta ilmestynyt ihmisluita suurissa 
määrin, ja vielä niitä nytkin näkee kuleksivan siellä täällä. Mitään 
syytä ei ole otaksumiseen, että Lampunlahden rukoushuoneella 
olisi ollut oma vakinainen pappinsa. Saattaa olla, että joku sem
moinen joskus on ollut täällä olemassa, mutta enimmiten kävivät 
täällä, kansankertomuksen mukaan, jumalanpalvelusta pitämässä 
ja papillisia toimia suorittamassa hämäläiset papit ensi aikoina**)

*) Nimi „Haiminen“, joka sillä paikalla on, missä rukoushuone on 
ollut, on ehkä kylän ensimmäisen hämäläisen asujaimiston peruja. Nimen 
Tuukkala on se saanut sieltä, mistä myöhemmät asukkaansakin „ mustan - 
surman“ jälkeen, nim. Mikkelin Tuukkalasta.

**) Tuokin seikka todistanee, mistäpäin ristinusko tänne ja Suursa- 
voon tuli, niinkuin sekin, että kansan Suonteen rannoilta oli tapana käydä 
Sysmän kirkossa, vieläpä Hollolankin, jossa erittäinkin kävivät Vahvaselän 
kyläläiset. Hollolasta oli myös pappi käynyt täällä lapsia kastamassa.
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ja myöhemmin pappeja Wiipurista asti*) luultavasti sitten kun 
nämä seudut määrättiin Wiipurin hippakuntaan kuuluviksi. Että 
pappein käynnit tapahtuivat täällä harvoin ja tavallisesti pitkillä 
loma-ajoilla, osoittaa se seikka, että lapset tarun mukaan usein 
tulivat omin jaloin kastetta pyytämään, ja että ruumiit usein mo
net ajat olivat maanneet maassa, ennenkun saivat papillisen siu
nauksen. Oli tapana maahan pistetyllä kepillä merkitä paikka, mihin 
siunaamaton ruumis oli kaivettu. — Vasta myöhempinä aikoina mai
nitaan, että löytyi pappi Hirvensalmessa (ecclesiastes in Hirven
salmi, katso Akiander, yllämainittu teos). Mutta silloin oli jo ru
koushuone muutettu Hirvensalmen niemelle, josta pitäjä sai nykyi
sen nimensäkin.

Sirelius jatkaa kertomustansa: „Sittenkun Lampunlahden ru
koushuone oli joko rappeutunut tahi sitä ruvettiin pitämään liika 
pienenä, tehtiin Hirvensalmen niemelle rukoushuone Hirvensalmen 
niemen hongista. Tämä rukoushuone oli eteläpuolella kappalais- 
puustellia“. — Rukoushuone sijaitsi siis melkein nykyisen kirkko
herran virkatalon kohdalla ja lienee ollut rakettu ehkä 16 vuo
sisadan lopulla. Tällä rukoushuoneella oli jo oma pappinsakin. — 
„Kun Hirvensalmea oli ruvettu pitämään erinäisenä kappelina, ra
kennettiin kirkko suurimmaksi osaksi kirkon nykyisen alueen ym
pärillä olevista puista; ja tämä perustettiin ynnä hautausmaan 
kanssa pohjoispuolelle pappilaa. Mainittu kirkko oli nelisnurkkai
nen ja v. 1767 ulkoa rappiolla, mutta v. 1768 voitiin kuitenkin 
vanhan kirkon sisuslaitosta käyttää sinä vuonna rakettuun uuteen 
ristikirkkoon. Vanhan kirkon kaluista löytyy tallella ainoastaan 
haavi neulotulla vuosiluvulla 1657 ja ristiinnaulitun kuva, jonka 
on veistänyt puusta kappalainen Autti Alopaeus vuoden 1712 pai
koilla, ollessaan Venäläisiä paossa Perin torpassa Ohensalossa, jossa 
hän myös rakensi kamarin, joka vieläkin on pystyssä (1833)“.

Tämä ensimmäinen kirkko oli erään Laipan talosta olevan 
Ripatti-nimisen miehen urakalla rakentama v. 1656, ja on sijain
nut nykyisen pitäjäntuvan vieressä, tämän ja vanhan hautausmaan 
välillä ja osaksi sen sisällä; kiviperustusta tuntuu vielä.

*) Kerrotaan, kuinka erään Paavo Kilkin (joka nyt olisi yli 100 vuo
den vanha) vaari Hanno oli, saatuaan tietää papin Wiipurista tulleen ru
koushuoneelle, syksyjäätä mustalla, kengättömällä orilla ajanut sinne Ri
patista, joka kyläkunta on Vahvajärven eteläpäässä.
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„Kun kirkko 1768 perustettiin, tahtoi osa kappelilaisista, että 
kirkko oli rakettava Suonsalmen kylään, sen pohjoispuolelle, osa oli 
sitä mieltä, että se oli sovelijain Pöyryn kankaalla Pöyryn kylässä. 
Kumminkin rakennettiin se Hirvensalmelle. Kun likellä nykyistä 
kirkkoa oli eräs' torppa, jossa asui pitäjän kirjuri Karsten, olivat 
kappalaiset semmoisia pelkureita, ett’eivät rohjenneet muuttaa pois 
kirjurin asuntoa, jotta kirkon olisi voinut perustaa muutamaa syltä 
ylemmäksi kirkonmäelle, vaan sallivat, että heidän kirkkonsa itä- 
kulma kaivettiin maan sisään. Siitä, että kirkko niin alhaiselle 
paikalle perustettiin, syytettiin pahantapaista apulaispappia Vik
mania ja kirkon rakennusmestaria, jonkatähden miehet olivatkin 
niin kiihtyneitä, että kun kirkko tuli valmiiksi ja sakaristo, seura
kuntalaisten tahtoa vasten, oli väliseinällä eroitettuna, missä kuori 
nyt on, sekä kun ulkopitäjäläiset olivat tehneet pilkkaa kappelilai
sista, nimittäen heitä „Karsinakirkonmiehiksi“, niin talollinen Matti 
Liukkonen Keiturista rohkaisi mielensä Loipan kirkonmiehen, Ri
patin kehoituksesta ja meni eräänä arkipäivänä kirkkoon ja hak- 
kasi maahan sakariston väliseinän; hänen kanssaan oli myös muita 
ollut yhtä tuumaa, pitäen sitä rehellisesti tehtynä. — Mutta Kei- 
tarin Matti rangaistiin ja kuuluu tästä väkivaltaisuudesta istuneen 
jonkun aikaa linnassa“.

„Vikman, Melartinin apulainen*), oli väkivaltainen ja juoppo, 
ja kansa, joka oli raakaa, oppimatonta ja kostonhimoista, tahtoi 
rangaista häntä, mutta koska hän oli ollut huolellinen virastaan, 
eivät he voineet päästä hänestä erilleen ; jota toivoivat tapahtu
vaksi, jos he jostakin virkavirheestä saisivat vaimoväen kantamaan 
hänet pois alttarilta. Eräänä jouluaamuna olivat Vikmanin sanan
kuulijat erittäinkin tyytymättömät häneen syystä, ett’ei hän ennen 
päivän tuloa ollut tullut kirkkoon, kosk’eivät kappelilaiset olleet 
maksaneet kynttilärahoja; viimemainitut kumminkin vaativat, että 
saattoi päresoihdoilla mennä kirkkoon ja valaista kirkko päre- 
valkealla, johonka Vikman ei antanut suostuttaa itseään, vaan 
odotti, kunnes tuli päivä; aamusaarnan loputtua, kun hän astui 
alttarille, kävivät muutamat väkevämmät eukot kiini kappaan ja 
aikoivat riistää sitä häneltä ja olisivat kantaneet hänet pois, mutta 
Vikman huimi vaimot luotaan ja jatkoi tointaan. Kirkonpahenuuk- 
sesta nousi riita, akat tuomittiin sakkoa vetämään ja osa heistä 
vietiin ajaksi linnaan“.

*j Melartin ei suinkaan ollut apulaistaan parempi, kuten kyllä näkyy 
Akianderin ylläm. teoksesta.
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„Mainittu Vikman kuuluu sitten päässeen Juuan kappalaiseksi; 
sillä aikaa kun hän toimitti virkaa Hirvensalmessa oli hän tehnyt 
monta vallottomuutta; Vikmanin saarnatessa oli pitäjänkirjuri Kar
sten usein noussut seisaalleen, iskenyt silmää, viittonut ja käytäin- 
nyt sopimattomasti kirkossa, jotta papin täytyi keskeyttää saar
nansa ja muistuttaa Karstenia pysymään järjestyksessä. — Samaan 
aikaan oli nimismiehenä Hirvensalmessa ollut Matti Molander, 
jonka sisällisestä levottomuudesta, koska luvattomasti oli ottanut 
takavarikkoon kauppiasten tavaroita ja omaisuutta, piti tulleen 
hulluksi ja alituisesti kävelleen ympyrässä asuinhuoneessaan“.

Km me ole hennonneet jättää pois mitään Sireliuksen kerto
muksesta, koska se niin säntilleen kuvailee sen aikuisia oloja, sen 
aikuista kansaa ja sen virkamiehiä.

„V. 1694 lahjoitti kreivi Nicolaus Brahe, Brahelinnan Ristii
nan pitäjässä omistaja, pienemmän kirkonkellon, kuten piirros siinä 
ilmoittaa*). Sitä ennen oli Brahe lahjoittanut papinpuustellin, jonka 
oikeudet nojautuvat 1664 vuoden maanjako-ja verokirjoihin, jonka 
yksityiset riitakirjat silloisen Apajalahden talon omistajan ja kap
palaisen Niilo Langen välillä vuosina 1680—1690 vahvistavat“**).

Hirvensalmi tuli kappeliksi v. 1656 ja itsenäiseksi seurakun
naksi v. 1867. V. 1768 rakettu kirkko lavennettiin ja korjattiin 
v. 1875. — Vanhoista kirkonkaluista löytyy tallella pari haavia, 
porokelloilla varustetut, muutamia päästä halaistuja bamburuokoja, 
ristinkuva, tiimalasi, hirvensarvet, laiva y. m.

*') Kirjoitus siinä on: „Hans Grefi: Excellens Nicolaus Brahe. — 
Paulus Jempsonius Vice Past: in Hirvensalmi. — Ps. 150. — M. Ambrosius 
Ternandt 1694. —“

Isossa kellossa: „Hirvensalmen Kirkonkello 1828. — Henri Mannisen 
Istnealda Toimituksen Kautta Ostettu. —

F. F. Sirelius.
Sac. V. P .“

Tämän kellon historia on seuraava: Mikkeliläiset olivat liiallisilla 
maksuilla pakoittaneet Hirvensalmen kappelilaisia ottamaan osaa heidän 
kirkkonsa rakennukseen y. m. Nämä riiteli kirkonmies Heikki Manninen 
Isturvan tai Istrualan kylästä takaisin ja osti niillä kappeliin kellon.

**) Akianderin mukaan oli tämän nimi Niilo Lång ja hänen olisi pi
tänyt olla täällä vv. 1699—1712. — Sirelius on erehdyksestä kellon lahjoi- 
tusvuodeksi pannut 1693.
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Kilkin kyläkunnassa, joka on kirkolta V* penikulmaa etelään
päin, on korkea Tornialanmäki, jonka ylimmäistä huippua sano
taan „Reivinmäeksi“. „Matkustaessaan Hirvensalmen läpi“, niin 
kuuluu kansankertomus, „oli kreivi Pietari Brahe myöskin tullut 
Tornialan mäelle. Hän oli kohta ihastunut näköalaan joka tästä 
hänelle tarjoutui ja päättänyt rakentaa itselleen tähän paikkaan 
linnan“, eikäpä ollut ihme että hän ihastui, sillä tuossa jalkojemme 
juuressa aukenee Ryökäsveden laajat selät lahtineen, lehevine saa- 
rineen ja rantoineen, tuossa pistää esiin Hirviniemi (jolla kirkko 
ja kirkonkylä ovat), sen toisella puolella lainehtii Liekuneen kapea 
vesi (sillalla varustetun Hirvensalmen kautta yhdistetty Ryökäsve- 
den kanssa), ja vielä pohjoisempana yli Pöyryn kukkulojen siintää 
iso Puula aavoille selkineen ; toisilla puolilla taas pilkistelevät pie
nemmät lammet ja järvet lehtimetsistä. Työhön ryhdyttiinkin heti, 
ja perustus laskettiin, mutta siihen työ jäikin; Tornialan mäen 
linnanmuurit eivät koskaan päässet kohoamaan niinkään korkealle, 
kuin Brahelinnan Ristiinassa. Työ lakkautettiin, sillä „Brahe oli 
Ristiinassa löytänyt linnalleen sopivamman paikan ja laivastolleen 
Saimassa sataman, ja välittömämmässä yhteydessä isompien vesien 
kanssa kuin Puula“. — Noin miehenikä takaperin oli tämä Rei- 
vinmäen linnanperustus vielä ollut siinä kunnossa, johon se Bra- 
helta oli jäänyt. Mutta sittemmin on osa linnan alasta raivattu 
pelloksi, ja kivet ovat käytetty aitoihin. Jälellä oleva linnanjään- 
nös on tavallisen huoneen perustuksen kaltainen, 40 kyynärää pitkä 
ja 14 kyynärää leveä, muutoin nelisnurkkainen. Kolme välittävää 
kiviriviä jakaa tämän neljään osaan. Kivet ovat jo maalian pai
nuneet — ainoastaan njirkkakohdat, joissa on ollut usiampi kivi 
päällättäin, ovat muuta perustusta korkeammalla*). — Toista lin
naa tarinoidaan hänen yrittäneen rakentaa korkealle Vahvamäelle, 
Liekuneen länsirannalla, kirkonkylästä noin 1/2 penikulmaa melkein 
kesäpäivän laskuun. Mitään linnanperustuksia ei tässä ole näh
tävänä.

Samalla kertaa, kun Brahe oli linnanperustuspuuhissa Tor
nialan mäellä, oli hän linnansa alusmaaksi ottanut nykyiset Apaja-

*) Gottlund („Antiqvariska anteckningar“) kertoo tässä linnassa ol
leen „mahdottoman isoja kiviä ikäänkuin ladottu päällättäin, 2 kyynärän 
korkeudelle, talon laajuisella alalla“. Hän ei tiedä mitään linnan alku
perästä.
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lahden maat aina Rehniönnierneen saakka. Tästä oli syntynyt pit
kät käräjänkäynnit, olipa eräs asianomaisista, Elias Torniainen, 
käynyt Tukholmassa asti. Suurin osa mainituista maista jäi kum
minkin Brahen haltuun, ja tuo vahvaa hongikkoa kasvava Rehniön- 
niemi kuuluu vieläkin Kilkin kylään, jonne Brahe aikoi linnaansa 
rakentaa. — Sireliuksen mukaan oli osa Hirvensalmen kappelilai- 
sista Brahen aikana käynyt päivätöitä tekemässä Brahelinnassa 
Ristiinassa (Brahelinnan lääniin kuului näet eteläpuoli Hirvensal
meakin). Mutta koska tämä työ vihdoin oli alkanut käydä liian 
rasittavaksi, oli eräs talonpoika Ripatin Loipasta vaeltanut Tuk
holmaan kuninkaan puheille. Kuningas vapauttikin heidät siitä; 
itse tämä asiakirja on tulipalon kautta hukkunut monta vuotta 
sitten.

Nuo entiset sodat, joita Suomen kansa sai kestää venäläisiä 
vastaan eivät ole olleet täälläkään muistoja jättämättä. Erittäin
kin on kansan mielessä „pitkä viha“. Silloin läksivät asukkaat 
vihollisiansa pakoon synkkiin korpiin ja saariin, joissa vielä löytyy 
raunioita heidän saunoistaan, ja joissa moni luola ja rotko vielä 
muistuttaa nimellään, että sitä silloin on käytetty turvapaikaksi. 
Syytä olikin venäläisiä pelätä, sillä mitä julmimmalla tavalla rai
vosivat he. Ilman eroitusta ja mitä häpeällisimmällä tavalla olivat 
lie seivästäneet miehiä, vaimoja ja lapsia kirkonkylässä, Parkko- 
lassa ja Hurrilassa, niinkuin monessa muussakin paikassa. Nykyisen 
hautausmaan sisällä laajalla kivellä olivat he elävältä polttaneet 
erään vanhan miehen, joka ei tahtonut ilmaista heille rahojaan. 
Häpeä kyllä oli Parkkalan kyläläisten joukossa löytynyt eräs ka
valtaja, nimeltä Reko, joka rahasta oli venäläiselle ilmoittanut, 
keitä rikkauksia oli saatavana.

Mutta eivätpä vihollisia paljoa laupeammin menetelleet maan 
puolustajatkaan, „kivekkäät“ . Väkisin ottivat he maan asukkailta, 
mitä tarvitsivat, ja ryöstivät talot monasti puti puhtaiksi. Kansa 
antaakin heille siitä syystä väliin nimen „vorot kivekkäät“. Enim
mäkseen asuivat he metsissä, koska ei kansa tahtonut eikä, venä- 
näläisten kostoa peläten, tohtinut heitä pitää luonaan. Kun ker
ran oli tullut näitten tiedoksi, että kaksi kivekästä piti kortteeria 
Pällin torpassa Kivekäslammen rannalla Mäntyharjun rajalla, olivat
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he rangaistukseksi vieneet torpanväen Venäjälle vankeuteen. — 
Kerran olivat kivekkäät teurastaneet Vahvaselän kyläläisten lam
paat laitumclta. Tästäpä suutuksissa eräs väkevä Knuutti-niminen 
mies etsi kivekkäät piilopaikoistaan ja antoi niille niin selkään, 
jotta kivekkäät viimein rukoilemaan : „älä Knuutti kulta enää lyö, 
jo olemme kylliksi saaneet“ . — Vahvaselän kivekkäitten päällikkö 
oli ollut Pietari Pörröttäjä nimeltään. Eräs vaimo, joka kuoli noin 
40 vuotta sitten, oli hänet nähnyt. Sodan vaaroista pelastuneena 
oli hän vanhoilla päivillään joutunut mieron teille. Näitten hurjien 
sissien jälkeisiä oli vielä v. 1855 asunut Eerolan talossa. — Puu- 
konsaaressa olivat kivekkäät käyttäneet asukasten nuottaa ja mä- 
rättäneet sen.

Jos kivekkäät, useammin ehkä täytymyksestä, rosvosivat ja 
rasittivat kansalaisiaan, niin ponnistivat he myös kaikki voimansa, 
tehdäksensä venäläisille niin paljon pahaa kuin mahdollista. Suon
teen Volkalahden jäällä olivat he tappaneet joukon kasakoita, jotka 
„marssissa“ olivat tulleet Kukon kylästä Aittarantaan päin. „Her
rat“ olivat olleet Kukon kylässä, ja  heille oli yksi kasakka paeten 
aikonut sanaa viedä, mutta senkin olivat kivekkäät tappaneet. Lam- 
posaaressa olivat sitten polttaneet heidän satulansa ynnä muut 
kalunsa, mutta heidät itsensä olivat haudanneet Aittarannan pen- 
kereesen (Vahvaselkä n:o 2). Tästä on sittemmin löydetty 2 paria 
jalustimia ynnä kankisuitset samaten kuin Lamposaaresta vaski- 
kiskoja. — Nämä kasakat olivat olleet muka Volgan varsilta, ja 
siitä sai lahti nimensä. — Vahvajärven Pihlajalahdessa ovat kivek
käät myös tappaneet venäläisiä ja haudanneet ne Hongiston kylän 
maalle ja niinikään Hirvenlahden Venäjäni)iemessä. Saman kylän 
Tersan talossa polttivat he heitä riihellisen. Tämän kivekäsjou- 
kon johtajana oli ollut eräs ylioppilas Fleming, ja muitakin yli
oppilaita oli tähän partiokuntaan kuulunut. Ensiksi olivat he väi
jyneet venäläisiä Kalattomanmäen syrjässä, mutta eivät tässä vielä 
olleet heihin puuttuneet, vaan sallineet heidän rauhassa vetäytyä Ter
san riiheen yöksi. Ennenkun olivat käyneet vihollisiin käsiksi, olivat 
kivekkäät olleet ripillä metsässä Pauninlammen länsirannalla, jossa 
tilapäässä päällikkö Fleming oli toimittanut papinvirkaa. Sitten 
olivat hiipineet Tersaan, pönkittäneet riihen oven ja sytyttäneet 
sen tuleen. Kun venäläiset olivat huomanneet, mitä oli tekeillä, 
olivat he ikkunanloukkaasta kurottaneet rahakukkaroitaan ja ru
koilleet armoa. Kivekkäitten ainoa vastaus oli miekan isku, joka
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eroitti monen käden varrestaan. Ainoastaan tulkki pääsi pakoon. 
Kumminkin täytyi tämän sittemmin turvautua kivekkäihin, pääs
täkseen Hirvenjärven yli Mieskonmäen puolelle. Rahasummasta 
lupasivat nämä tuoda hänet järven poikki ja sallia hänen rauhassa 
lähteä kotimaahansa. Mutta tultua pienen saaren kohdalle keskellä 
Hirvijärveä, laskivat he maalle ja tappoivat tulkin. Saarta nimi
tetään tämän tapauksen johdosta vieläkin Tulkinsaareksi. — Eräs 
näitä kivekkäitä kuuluu olleen Risto Kuitunen niminen mies, joka 
1778 kuoli Palssin taloon, jättäen jälkensä, tarun mukaan, 2 kap
paa hopeaa ja  kistullisen vaskea *).

Vihollisiaan ja „ystäviään“ pakoon ja piiloon olivat ihmiset 
näinä rauhattomina aikoina kätkeytyneet saariin ja muihin pääse
mättömiin ja syrjässä oleviin paikkoihin. Niin olivat Kilkin kylä
läiset olleet tämän alla Ryökävedessä olevassa saaressa, nimeltä 
„Läskisaari“. Kun he paljon siihen aikaan pitivät sikoja, olivat 
he parhaana tavaranaan etupäässä sinne kulettaneet läskinsä, josta 
saari peri nimensä. Ripatin asukkaat piiloittelivat tavaroineen 
Vahvajärven Sätkö-ja Sammakkosaarissa**). Nautaeläinten suutkin 
oli täytynyt sitoa hiinni vitsapannoilla, ett’ei vihollinen niitten myl- 
vimisen kautta saisi tietoa piilopaikasta. Hämeenmäkeläiset olivat 
olleet Pakosaaressa Suonteessa ja Puukonsaarelaiset Piilokoppeli- 
nimisessä vuorenrotkossa j. n. e.

Jäännöksiä entisiltä sota-ajoilta on myös kolme siltaa, raketut 
viisisylisistä honkapalkeista Hyyrylän ja Pekkasaaren kylien välisten 
soitten poikki. Palkit ovat niin hyvin säilyneet, että nykyinen 
kansa vielä on käyttänyt niitä astialaudoiksi.

*) Armfeltia muistellaan vielä Liukkolan kylässä ja näytetään sitä 
taloa, jossa hän oli ollut kortteeria.

**) Mahdollista että seuraava jäännös Sätkösaaressa on näiltä ajoilta. 
Tarkoitamme korkean Koukunmäen harjanteella kahden kummun välisessä 
alanteessa olevaa kivistä ladottua tarhaa, joka on melkein nelisnurkkainen 
pyörisetyillä kulmilla ja 11 kyynärää pitkä, neljättä leveä. Tarhan muuri 
ei ole kuin vähän toista kyynärää laaja, korttelia tai l 1/» korkea maanpin
nan yli, pyöreistä kivistä tehty. Alimmaiset kivet, jotka ovat isompia, 
ovat jo  vaipuneet maan sisään, ylimmäiset ovat pienempiä. Pitkinpäin kal
tevat muurit mutkistuvat hiukkasen keskikohdalta. — Ehkä se myös on 
kappalaisten jättämä.
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Hirvensalmi on saanut asukkaansa kahdesta Suomen heimosta 
joista toinen, karjalainen, tunki tänne idästäpäin, toinen, hämäläi
nen lännestä. Puulan, Suonteen ja Vahvajärven välisillä taipa
leilla iskivät nämä sitten yhteen, josta syntyi verisiä taisteluita 
maan omistamisesta.

Ensimmäisen asukkaan sanotaan olleen hämäläisen kalamie
hen, jonka mökki on ollut nykyisen Pälssin talon alapuolella Suon
teen rannalla Björnilän kylässä. Hämeestä saapui pitäjän länsi
laitaan muitakin asukkaita. Niin olivat ensiksi muutamat talok- 
kaat olleet tulilla Suonteen rannalla Syy- eli Syysmäellä (Sysi- 
mäki), jolta sitten asuttuivat viereiselle korkeammalle mäelle, joka 
heidän jälkeen peri nimensä, Hämeenmäki j. n. e. — Karjalaisten 
tai oikeammin savolaisten ensimmäinen asutus lienee ollut ehkä 
Väisälänsaari, josta Puulaa myöten saapuivat yllämainituille taipa- 
lemaille. Riidat savolaisten ja hämäläisten välillä olivat sangen 
veristä laatua senkin jälkeen, kun maallinen oikeus oli ruvennut 
niitä ratkaisemaan. Sen osoittavat kyllä sen säätämät rajakirjat. 
Ensimmäinen tämmöinen, joka määrää Hämeen ja Savon rajoja, on 
v:lta 1415 Turun maanoikeuden antama*). Seuraavat kaksi ovat 
Kaarlo VIII Knuutinpojalta, toinen Wiipurista v. 1446, toinen Tuk
holmasta v. 1452**). Emme tässä ryhdy lähemmin näitten raja- 
kirjojen sisällystä tarkastamaaan; olemme tehneet sen, mitä Hirven
salmen pitäjään tulee, myöhemmin seuraavassa kirjoituksessa, nimeltä 
„Savon ja Hämeen välinen raja“. Olkoon tässä vain sanottu, että 
se nykyjään kulkee lännenpänä entistään, ja että Savo siis on saa
nut puolelleen osan hämäläisten alkujaan asuttamaa maata. — 
Kansantarukin muistelee näitä muinaisia rajankäyntejä. Niin tietää 
se kertoa, että kerrankin rajankävijöissä oli ollut niin suuri herra 
muassa, että kun hän Vehkolammen rannalla oli astunut hevosen 
selästä maahan levähtämään oli punainen verka levitetty hänen 
alleen. Myös oli „ritalisyynin“ käydessä yksin papit ja pyövelitkin 
olleet muassa. Tuomiot pantiin myös tuota pikaa toimeen, jos 
joku rikkoi tai edes murisi syynin tekemää päätöstä vastaan. Pet-

*) L öytyy julastuna „Åbo Tidningarissa“, 1785, Bill. s. 56 ja, Porthan, 
Sylloge Monum., s. 160.

**) A . I. Arvidsson, Handlingar till upplysande af Finlands Häfder, 
V ja  VI.
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tään isäntä Mäntyharjusta oli esim. mestattu pitemmittä mutkitta 
aumanaluksesta tehdyllä mestauslavalla. — Tätä rajaa osoittavia 
pyykkejä löytyy useassa kohdassa esim. Siikasalmen suussa maa- 
kivessä järvessä, ja Sammalsalmessa, jossa on „paljon viisareja 
pystyssä“ ; Ruokosuon pyykin kohdalla on iso kivi järvessä, joka 
myös kulkee rajamerkkinä ja Velkolammen etelärannalla on pyykki, 
syvälle suon sisään painunut, jonka pohjakiveen kuuluu olevan 
hakattu tämän kuvion näköinen merkki O-S kämmenen laajuisella 
perällä.

Puhumattakaan noista edellisistä asujaimistokerroksista, niin 
on suomalaisen asutuksen historia näillä mailla se sama kuin muu
allakin. Ensiksi tunkivat tänne metsästystä ja kalastusta varten; 
sitten alkoivat näillä käyntiteillään viljellä kaskejakin. Aikoja 
myöten jäi joku tänne asumaankin. Näitä ensimmäisten asukasten 
uuninraunioita tavataan vielä siellä täällä. Tavallisesti ne ovat 
olleet järvien rannoilla, mutta tavataan nyt usein syvällä metsien 
sisällä, kun järvet ovat laseinneet tai muuttuneet soiksi. Näiltä 
ja myöhemmiltä ajoilta ovat lahdenpohjissa (esim. Vahvajärvessä) 
olevat kalastustokeet, kangasmailla löytyvät tervahaudat ja nuo 
raudanvalmistuspaikat, joita täällä löytyy esim. Ruotimon rannalla 
Leikolan kylässä, jossa löytyy vielä jäljellä, likellä toisiaan, neljä 
raunioa. — Tästä Ruotimonrannan raudantekijästä kerrotaan, että 
tämä puoli hänen aikanaan vielä oli ollut semmoista sydänmaata, 
että karhut olivat syöneet naurispaistikkaat tuvan ikkunalta.

Tien suunta näinä asutuksen ensimmäisinä aikoina mitä likim- 
mäistenkin paikkojen välillä oli merkitty kasvaviin puihin veiste
tyillä pilkuilla. Useinpa, niin kerrotaan, ei tietty jostakin pienem
mästä, lähellä taloa olevasta järvestä tai lammesta, ennenkun 
kuikko 7 tai 9 vuoden päästä siellä kiljaista kajahdutti.

Taruja eri kylien alkuperästä ja nimistä on vähän. Vahva
selän kylän kerrotaan saaneen asukkaansa Jousan puolelta Kukon 
kylästä. Heitä oli ollut kaksi veljestä, joista toinen oli Knuutti, 
toinen Reko (Gregorius?). Ison kiven viereen olivat ensiksi raken
taneet havukojun, mutta tämäpä olikin palanut miesten metsässä 
ollessa. Heidän sieltä palattuaan, oli toisen eukko sanonut: ,.jo 
torppa paloi“, johon mies oli vastannut: „jos lehmä kuoli, niin le
pikko jäi“, jonka jälkeen veljekset sitten kumpainenkin rakensivat 
itselleen talon, toinen Nuutilaan, toinen Kompan paikalle. Mutta 
syystä tai toisesta riitaantuivat veljekset, niin että Nuutilan mies
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hakkasi toisen tuvasta kurkihirret poikki. Tästä työstä oikeus 
tuomitsi häneltä toisen korvan poikkihakattavaksi. — Rekolan ta
lon olisi pitänyt saada nimensä Rekosta. Toisen tarun mukaan 
olisi Rekolaa ennen kutsuttu „Vähäläksi“ köyhyytensä tähden, 
mutta kun talo rupesi rikastumaan, ei enään pidetty tästä nimestä, 
vaan isäntä vei tynnyrin maltasia ja joukon lintuja „esivallalle“, 
joten sai talonsa Rekolaksi.

Ripatin kylän ensimmäisen asukkaan kerrotaan olleen erään 
Lassi-nimisen miehen, joka asui Lassinniemessä. Hän oli kalamies 
ja hänen ammatistaan on koko kylä saanut nimensä. Kun nim. 
venäläinen tuli ja pohjastui häneen, lausui hän „ribakka“ (?). — 
Suottalan talo samassa kylässä on saanut nimensä siitä, että mies, 
joka sen oli perustanut, oli lausunut: „teenhän tuohon suottakin 
talon!“ Paikka 011 näet hyvin hedelmätöin ja talonpaikaksi sopi- 
matoin.

Niinikään kerrotaan Suonsalmen kylästä, että siihen aikaan, 
jolloin siinä ei ollut muuta asukasta kuin kalamies, oli kerran sat
tunut, kun matkustavaisia kulki ohitse, että kalamiehen vaimo ran
nalla sotki vaatteita. „Tanttuu, tanttuu“, kuului matkustavaisten 
korvissa, kun karttu vaatteihin sattui. Tästäpä matkustavaiset ru
pesivat nimittämään kalamiestä Tantuksi, ja siitä johtuu koko 
Tantun sukukin, joka Suonsalmesta on levinnyt muuannekin.

Väisälän ensimmäinen asukas oli ollut kalamies Eskolassa.
— Kotamäen kylä on saanut nimensä ensimmäisen asukkaansa, 
kalamiehen, kodasta, joka oli ollut Kotalammen rannalla. — Mal- 
vaniemeen oli tullut asukas — arvattavasti myöhempinä aikoina
— Pohjanmaalta Malvin kylästä. Muutoin muistellaan tässä 
kylässä kahta kelpo seppää, Juntturia ja Rimppiä, joitten pajarau- 
nioita vielä näytellään. — Kulamentti on saanut nimensä siitä, että 
tällä paikalla ennen, kun tässä taloa vielä ei ollut, muukalaisia 
matkustavia oli pitänyt metsässä yösijaa. Varomattomuudesta oli
vat he päästäneet valkean ympärillä olevaan korpeen. Kun sitten 
olivat tulleet likimmäiseen ihmisasuntoon, olivat koettaneet selittää 
asianlaitaa ja mongertaneet: „kula men, kula men“. — Lopuksi 
on koko pitäjä saanut nimensä Ryökäsvettä ja Liekunetta yhdis
tävästä Hirvensalmesta, jolle annettiin tämä nimi sen johdosta, että 
hirvien, kun näitä elukoita vielä oli näillä mailla, oli tapana uida 
tästä poikki. Hirviä mahtoi täällä ennen paljon ollakin, koska 
täällä 011 kaksi Hirvijärveäkin.
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Yhteydessä asujaimiston ensimmäisen leviämisen kanssa tah
domme tässä mainita muutamista muistomerkeistä ja niihin liitty
vistä tavoista, jotka aivan varmaan niinä aikoina ja senkin jälkeen, 
kuten näkyy, uudempiin aikoihin asti, ovat olleet täydessä voi
massa. •— Letrun kylässä Syväsinäen huutoa Kieluvan lammessa 
on saari, toista kymmentä syltä pitkä, puolikymmentä leveä, jossa 
muutaman petäjän ja koivun joukossa on nähtävänä vaivainen pe- 
täjänhänkkyrä, 4 tai 5 sylen pituinen, jota sanottiin vanhaksi uhri- 
puuksi. Puussa, joka on ollut kuivana monia kymmeniä vuosia, 
on pitkin vartta kuusi kirveellä tehtyä pykälää, josta yhdessä vielä 
oli pedon hammas. Puun juurelta ilmestyi pöyhötellessä viljalta 
karhun leukoja ja hampaita. Likellä puuta oli syltä pitkä vaaja. 
Tämmöisiä oli käytetty karhunkalloja puuhun kiinnittäessä siten, 
että vaajan toiseen päähän oli pistetty kallo, toinen sitä vastoin 
hongan kylkeen tehtyyn pykälään. Ennen vanhaan oli nim. tässä 
seudussa löytynyt urhoollisia karhuntappajia, viimeksi yksi Letrun 
kylässä, kolme Saikkolassa, joita vielä muisteltiin. Yhdessä olivat 
he vainonneet mesikämmentä, jonka kaadettuaan olivat pitäneet 
tavallisesti komeat peijaiset Letrun kylän eteläpuolella kohoovalla 
mäellä, mutta pääluut olivat kuljettaneet saareen. Sinne oli myös 
ilvesten ynnä muitten petojen luita viety. — Tämmöisiä puita nä
kyy ennen löytyneen muissakin osissa pitäjää, ehkä aika ne jo on 
hävittänyt, esim. Karhunpäänsaaressa Malvaniemen ja Väisälän vä
lillä, Haiskasaaressa Kotkatvedessä, joka saari veden laskettua on 
muuttunut niemeksi, ja Karhunpääsaaressa Hirvijärvessä Hirven- 
lahden kylässä. — Tämmöisiin puihin olivat myös entiset asukkaat 
naulanneet mateen, jos se sattui nuotanperiin. Jousan puolella, 
jossa näitä puita löytyy muun muassa Käläpirtissä ja Hujasen ran
nalla (haapa), olivat he kantaneet näitten juurelle myös kalan 
suomukset ja sisukset; siinä olivat myös kalanpyydyksensä laitta
neet. Siihen olivat niinikään karhun suolet ripustaneet*).

Paitsi näitä löytyy pitäjässä toisenkinmoisia pitämys- tai 
pyhityspuita, joilla, mitä tuli kotieläinten, maanviljelyksen ja ko-

Karhu oli, niinkuin kaikista näistä tavoista huomaamme, eläin 
jota suuresti kunnioitettiin, vieläpä kuolemankin jälkeen immarreltiin, tie
tysti sentähden, että sitä peljättiin. Karhun kallo naulattiin honkaan, et
teivät karhut joutuisi „villiin“. — “Karhu makaa aina vesisuonen päällä“ 
jonkatähden sen sijalle on hyvä kaivoja tehdä.
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toisten askareitten menestymiseen, lienee ollut sama merkitys, kuin 
edellisillä, mitä metsäotusten saannin ja kalanpyynnin onnistumiseen 
tuli. Vielä on niitä pystyssä Kiikun kylässä „Hiiskoivu“ ja Mukan ky
lässä niinipuu tai lehmus, jonka runko on ajettu täyteen nauloja ja 
jonka juurella oli tapana uhrata kaikenlaisia i'uokia karhin päällä. 
Vielä muistellaan niitä löytyneen Lahnaniemen Vitikassa pihlaja, 
josta, kun riihi ensi kerran lämmitä pantiin, otettiin marjaterttuja ja 
ripustettiin oveen ja pihtipieliin; tämän puun runko oli myös puu- 
nauloja täyteen ajettu. — Ripatin kylän Rekolan pellolla oli löy
tynyt pihlaja, jota ennen juhla-aattoina palveltiin, ja, Laitisen mu
kaan, Kuitulan luona Pekkalan torpassa petäjä ynnä Ketunmäellä 
uhrikuusi. Tästä viimemainitusta kertoo Laitinen, että kerran eräs 
suutari Juhana Lybeck oli syönyt kuusen juurelta hutut ja muut 
uhrit sekä potkaissut puuta, sanoen: „pois kumma kuusesta!“ Vaan 
siitäpä oli „uhripeijakas“ suuttunut ja ruvennut suutarin leukoja 
kiusaamaan, jotta tämä oli aika pulassa. — „Vanhastinmaan“ Ri
patin kylän Pekkasen taloista etelään on paikalla, jossa ennen oli 
torppa, iso kivi, jota on käytetty uhripaikkana. Tämän vieressä 
oli kasvanut honka, joka oli toimittanut uhripuun virkaa. Tämän 
kiven luona pidettiin „paraa“. Kerran kun akka oli tehnyt paran, 
oli tämä muka kysynyt häneltä, mitä hänen piti taloon tuoman. 
„Tuo vaikka sontaa“, tokaisi eukko ja parapa kantoikin pihan son
taa täyteen.

Mainittava on vielä eräs rahalöytö, joka ehkä kymmenkunta 
vuotta takaperin tehtiin kyntäessä Leikolassa n:o 3 ent. Pekkasen 
talon pellolla. Löytäjä oli Taneli Pekkanen. Löytö sisälsi, petke- 
lenpään tapaiseen pönttöön kätkettynä, 9 kappaletta neliskanttista 
hopearahaa, yhden hopeankarvaisen 25 kopekan kokoisen rahan 
ja 8 vaskenkarvaista, 5 pennin kokoista rahaa. Löytäjä oli kau
pannut rahat Mikkeliin. Yhden neliskanttisista näimme kanttori 
Hagelinilla Mikkelissä. Se oli muistaaksemme Juhana IILnen 
aikuinen.
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Savon ja  Hämeen välisestä rajasta.

Mitä viehättävimpiä kohtia Suomen asutushistoriassa on eri 
maakuntien muodostuminen. Kuinka Suomen heimot varsinaisilta 
rintamailtaan ottivat ensiksi erämaat haltuunsa ja niihin sitten 
asettuivat, kuinka he tätä tehden törmäsivät yhteen ja kuinka rii
tojen ja veristen taistelujen kestäessä kunkin alat vähitellen rajoit
tuivat toisistaan, tämä kaikki tarjoaa tutkimukselle paljon ainetta. 
Ja erittäinkin Suomen kahden pääheiinon, karjalaisten ja hämä
läisten, keskenäiset välit tässä kohden astuvat tutkijan huomioon.

Karjalaiset olivat alkujaan asettuneet Laatokan länsirannoille, 
hämäläiset nähtävästi heitä myöhemmin heidän länsipuolelleen 
Kymin seutuville ynnä Päijänteen ja Vanajan vesistöjen eteläpuo
lelle*). Näiltä alkuperäisiltä asuinsijoiltaan viljelivät karjalaiset 
ja hämäläiset erämaanoikeutta, edelliset varsin laajalta pohjan
perille päin, aina Haalogalantiin asti, jälkimmäiset niin pitkälle, 
kuin heidän ahtaampi läntinen asemansa myönsi, ensi aikoina ai
nakin Merenkurkkuun ja siitä Peräpohjan virtojen suuhun**). Täl
löin eivät vielä karjalaiset ja hämäläiset riitaantuneet. Kummal
lakin oli kylliksi alaa. Vasta sittemmin, kun Pähkinäsaaren rau
hanteon kautta suurin osa Karjalaa ja sen takamaita joutui Venä
jän haltuun — Ruotsille jätettiin ainoastaan Karjalan kolme län
tistä kihlakuntaa Savo, Jääski ja Äyräpää ilman niille kuuluvia 
erämaita***) — alkaa vihollisuus karjalaisten ja Venäjän vallan 
puolelta hämäläisiä ja Ruotsin valtaa vastaan, erittäinkin kun viime
mainittu vähitellen rupesi ottamaan haltuunsa Peräpohjan taka
maat, joihin karjalaisiakin Venäjän alamaisina oli asettunut. Se 
ahtaammalle alalle joutunut osa karjalaisista, joka oli Pähkinäsaa
ren rauhanteossa jäänyt Ruotsin kruunun alle, nim. Savon asuk
kaat, rupesi myös laajentamaan aluettaan sekä Laatokan-karja- 
laisten että hämäläisten kustannuksella f). Näistä ajoista aikain 
onkin alituinen riita vireillä hämäläisten ja heidän itäisten naapu- 
reinsa, sen karjalaishaaran, jota nimitetään savolaisiksi, välillä.

*) Yrjö Koskinen, Suomen Kansan Historia, ss. 12 ja 13.
**) Yrjö Koskinen, Tutkimus Maanomistus-Seikoista Suomenmaassa 

Keskiaikana, ss. 16 ja 17.
***) Koskinen, Trttkimus Maanomistus-Seikoista, s. 17. 
f )  Mainittu teos, s. 19.
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Murhat ja rosvoomiset ynnä kaikellaiset pahanteot ovat jokapäi
väisiä tapauksia, kunnes esivalta otti jakaakseen ja tarkemmin ra- 
joittaakseen kullekin heimolle tulevaa alaa. Tämä tapahtui ensi 
kerran v. 1415, jolloin Turun maanoikeus Kesäkuun 25 p:nä anta
mallaan tuomiolla määräsi rajat „toiselta puolelta Savolahden ynnä 
Lappaveden ja toiselta puolelta Hämeen ja Satakunnan välillä“ . 
Koska tämä rajakirja kumminkin luettelee ainoastaan muutaman 
harvan rajapaikan, ei se näy riitoja ratkaisseen eikä asettaneen, 
ja sentähden on tarvis uusia rajankäyntejä ja rajanmääräyksiä, 
joista pitääkin huolta Kaarlo Knuutinpoika ensin ollessaan valta
kunnan marskina ja oleskellessaan Suomessa v. 1446 ja sitten ku
ninkaana v. 1452. Nämät hänen antamansa rajakirjat ne ne ovat 
luoneet rajan Savon ja Hämeen maakuntien välille. Muutoinkin 
ne ovat arvokkaita sen puolesta, että valaisevat maakuntien histo
riallista syntyä meillä ynnä ylipäänsä keskiaikaisia oloja ja kan
sanelämää.

Näistä historiallisista todistuskappaleista selviää, että savo
laiset ylipäänsä tekivät rauhattomuutta ja tunkivat hämäläisten 
alueelle, joka vanhempina aikoina näyttää ainakin toisin kohdin 
ulottuneen tätä Kaarlo Knuutinpojankin säätämää rajaa idemmäksi, 
vaikka sitten myöhempinä aikoina savolaiset hallituksen välityk
sellä ovat asettuneet paljoa lännemmäksikin mainittua linnanrajaa. 
Aikomuksemme kumminkaan nyt ei ole tutkia, kuinka kauvaksi 
itäänpäin Kaarlo Knuutinpojan rajasta hämäläisten takamaat en
nen ovat ulottuneet, eikä myöskään kuinka etäälle länsipuolelle 
tätä rajaa savolaiset nyt ovat tunkeneet, vaan otamme tällä kertaa 
ainoastaan vertaillaksemme näitä rajakirjoja sekä mahdollisuutta 
myöten oikaistaksemme ja lähemmin määrätäksemme niissä luetel
tuja paikannimiä ja rajapaikkoja, erittäinkin mitä mainitun maa- 
kunnanrajan eteläisempään osaan tulee, johon nähden tietomme 
osaksi perustuvat paikallisuuden ja seutujen tuntemiseen, mutta pää
asiallisesti ovat ammennetut parista maakartasta, nimiltä „Charta 
öfver Rågången emellan Vehmas, Vahvaselkä och Kämpi Byars 
Ägor uti Gustaf Adolfs Församling, å ena, samt en del af Mäu- 
dyharju Sockn och Hirfvensalmi Capells Boer å andra sidan, uti 
Savolax Öfredels Härad och Kymmenegårds Län, Författad år 1781, 
hvilken Råsträckning blifvit behörigen Rålagt årh 1786 af And: 
Sillvan“ ja „Charta öfver Tviste Marken jämte Råsträckningen 
ifrån Ruokosuo till Hyrylambi emellan Matts Ljuckonen ifrån Gu-
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staf Adolphs Socken å ena, samt Hirfven Lahden Ljukose, Björ- 
nilii och Hämmänmäcki Byar af Hirvensalmi Socken och Kymme- 
negårds Län å andra sidan. Tillfölje af sistnämnde Sockens Ägo
delnings Rätts Förordnande Uppgådt och afmätt af underskrefven 
År 1803. samt ifrän Hyrylambi till Mieskomäki, Tillökt med en 
Copia af framledne Ordinarie Landtmätarene m. m: Göcker och
H. Hägströms år 1736 författade Rågångs Charta öfver dåvarande 
Länegräntzen af Joh; Ad; Orraeus“, jotka löytyvät Hirvensalmen 
pitäjässä, edellinen talollisen Adam Ukkosen huostassa Vahvaselän 
kylässä, jälkimmäinen maanviljelijä Kustaa Ruhasella Björnilän 
Palssin talossa, ja joista olen tähän liittänyt vaillinaiset kopiot.

Prof. M. Akiander on 1846 vuoden Suomi-kirjassa olevassa 
kirjoituksessa „Om Ankoper flodens läge“ kokonaisuudessaan ju- 
laissut rajakirjat vuosilta 1415 ja 1452, sekä mitä viimemainittuun 
tulee, oikaissut siinä olevat nimet ja määrännyt rajapaikkojen asemat 
erään Maanmittauksen Ylihallituksen omistaman kartan mukaan ni
meltä „Gränsecharta emellan Nyslotts ochTavastehuslän, affattad af 
Henr. Otto llrinck och A. Giöker åren 1733 och 1736“. Akiander 
on kopioinut todistuskappaleet, edellisen „Åbo Tidningarista“, 1785, 
Bih. p. 56 ja Porthanin teoksesta „Sylloge Monumeutorum“, p. 
160, jälkimmäisen niinikään „Åbo Tidningarista“, 1782, n:o 33. 
Mutta paitsi sitä löytyy viimeksimainittu rajakirja, joka on annettu 
Tukholman linnasta 20 p. Maaliskuuta 1452 ja jonka lausuma 
päätös perustuu täysinäisen, puoleksi rälssimiehistä ja puoleksi 
talonpojista muodostetun syynilautakunnan suorittamaan rajan
käyntiin, painettuna A. I. Arvidssouin „Handlingar till upplysning 
af Finlands Häfder“, osa VI, ss. 26—29. Tähän se on otettu 
eräästä vanhasta kopiosta 1500 luvulta, joka löytyy Kuninkaalli
sessa Valtioarkistossa „Pappers Diplomer“ nimisten aikakauskirjo
jen joukossa. Tuo kolmas rajakirja, annettu Wiipurista 17 p. Huh
tikuuta 1446, on painettu Edvard Grönbladin kirjoituksessa Suomi- 
kirjassa 1846 „Om gränsorna mellan Tavastland och Savolax“, 
johon se on kopioitu eräästä kopiosta Kunink. Valtioarkistossa 
olevasta kirjasta „Itågångsbok öfver Sveriges Rikes gräntzer“, ja 
löytyy myös Arvidssonin „Ilandlingarissa“, osa V, s. 1 ja seur., 
tähän otettu eräästä Kamarikollegion vanhoista asiakirjoista löyty- 
neestäjäljennöksestä 1500 luvulta; Arvidssonin teoksessa olevat kopiot 
ovat kaikin puolin tarkemmat ja luotettavammat. Mitä tuohon ensim
mäiseen rajakirjaan v:lta 1415 tulee, niin jätämme sen sikseen;
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tähän asti asemansa puolesta tunnettuja paikkoja siinä ei mai
nita muita kuin Ankapora ja Naulasaari*). Jos näissä kahdessa 
myöhemmässä vertailemme rajapaikkoja toisiinsa, niin saamme seu- 
raavan luettelon:

*) Suomi 1846, ss. 164, 165.
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Arvidssonin mukaan. Grönbladin mukaan.

Naglasari.

Karankejerffui.

Vahuaselke.
t

vehkalambi.
Råko soo.
Meesko mäki. 
Sepesioen sv. 
Murasmæki.

Ilotunsalmj. 
Polomäki. 
Ninimæki. 
Kvvasmæki. 
hanka männ pää.

Armisari.
vitzavåri.
Myhämäki.

Naglasaari. 

Katanke Järffuij.

Vahuåsälcke.

Yelskalampi.
Rokeso.
Mäskemaki.
Sepesinghensu.

Ravtasari.

Paloina.
Nininiemi.
Kirvasmaki.
Hankamägenpä.

Armisari.
Vitzavorj.
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Arvidssonin mukaan. Akianderin mukaan.
Allekirjoittaneen 
oikaisema nimi.

Naglasarij. Naglasaari. Naulasaari.
(Naulasaari).

karan Coierffui. Karangajärvi. Karankajärvi.
(Myllylampi).

Kaluaselkij. Kalvoselkä.
Vahvaselkä.

veckralambij. Yäkkärälambi. Väkrälampi.
(Soittalampi).

Vehkolampi.
Eokensoo. Ruokosuo. Ruokosuo.
meskamäkj. Mieskomäki. Mieskonmäki.
surpenioen sv. Suuri Joensuu.
mvkasmekj. Mukosmäki.

Ilovton salmj. Ilotonsalmi.
palomäkj. Palomäki.
Nijniniemij. Nainiemi. Niininiemi.
quiuamäkj. Kuivasmäki.
hengenmäkenpä. Hongan-mäenpää.

(Honganmäenpää).
armosarj. Armosaari.
Vidzsa vorij. Vitzavuori.
mvhumekj. Muhumäki. y

(Mukumäki).
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Arvidssonin mukaan. Grönbladin mukaan.

„vitzajärvi“.
Konnusaari.

Vaijasalmi.

Aijrosalmi.
Ägekoski.

Kirvilä.

hapaioensv.

hirffuivori.

Sulkauaierffui.
Mändy våri.
Kyröierffui.
Lapioierffui.
Kalliovori.
Maanselke.

Vaijasalmi.

Aijrosalmi.
Ägeskoski.

Kirvilä.

Hapajogensv.

Hirfuivori.

Svlkoffuajärue.
----------------- varj.
Kyroier(vi ?).

Kaliovori.
Mansälke.



_______________ ^ j ~~________________ Allekirjoittaneen
Arvidssonin mukaan. Äkianderin mukaan, oikaisema nimi.

vidzsajärvi.
kaijnusarij.

mekasalm.

vaijsalmj.
konungasarj.
ayrosalmj.
Egiskoski.

Sauikoski.

Jouzensalmj. 

Sauj Joensv.

Vitzajärvi.
Konnusaari.
(Käynysaari).
Mekosalmi.
(Miekkasalmi).
Vaajasalmi.
Konungasaari.
Airosalmi.
Äijäkoski.
(Äeskoski).

Savikoski.
(Säviänvirta).

Joutsensalmi.

Savijoensuu.

Landz Ryggen. Landzryggen.
(Maanselkä).
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Niinkuin tästä taulusta näemme eroavat eri kopiot samoista 
rajakirjoista toisistaan sekä mitä rajapaikkojen paljouteen että ni
mien oikokirjoitukseen tulee. Arvidssonin painattamassa kopiossa 
vuoden 1446 rajakirjoista on mainittu seitsemän rajapaikkaa, joita 
ei löydy Grönbladin kopiossa, kun jälkimmäisessä sitä vastoin löy
tyy ainoastaan yksi, joka ei ole edellisessä. Samaten näyttää ni
mien oikokirjoitus edellisessä olevan enemmän alkukirjan mukainen 
ja siten oikeampi. Mitä taas 1452 vuoden rajakirjaan tulee, niin 
vastaavat nimet siinä sekä Arvidssonin että Akianderin kopioissa 
säntilleen toisiaan. Akiander on ainoastaan tuon yllämainitun 
Brinckin ja Giökcrin tekemän kartan mukaan saattanut nimet oi
keaan asuun. Muutamissa kohdin lienee hän kuitenkin, tämän 
johdolla oikaistessa nimiä, erehtynyt. Tämä on esim. laita siinä raja- 
paikassa, jota Akiander nimittää Nainiemeksi. Semmoista ei nykyi
sissä kartoissa löytyy tällä kohden. Sitä vastoin löytyy samalla 
paikalla rajan kohdalla Kuhankaveden itärannalla Niininiemi, joksi 
Arvidsson paikkaa nimittää*). Mitä rajapaikkojen kaukaisuuteen 
toisistaan tulee, niin on Arvidsson tässäkin luotettavampi, sillä, 
niinkuin hän itse muistuttaa, noissa muissa kopioissa on vanhoissa 
käsikirjoituksissa tavaksi tullut 1/2:n merkitseminen väärin käsitetty 
l:ksi. Yhtä vähän kuin kumminkin pystymme kontrolleeraamaan 
Arvidssonin mainitsemia rajapaikkojen välisiä matkoja, yhtä vähän 
voimme ruveta oikomaan Akianderin oikaisemia paikannimiä, jotka 
ylipäänsä näyttävät oikeilta, koska näitä ei likimaihinkaan kaikkia 
löydy nykyisiltä Suomen kartoilta, ja siihen siis vaadittaisiin mitä 
tarkin paikallisuuden tunteminen pitkin koko rajalinjaa**). Sa
moista syistä on meidän myös vaikea määrätä, miten rajat 1446

*) I. J. Ingberg, Suomen Snuriruhtinanmaan Kartta. — Tunnettu 
asia on, että suomea taitamattomat maanmittarimme usein ovat vääristel- 
leet ja vieläkin vääristelevät suomalaisia nimiä. Tämmöisestä taitamatto
muudesta syntynyt vääristely lienee myös Brinckin ja Giökerin kartassa 
oleva Quinamäkimaa, luultavasti pro Kuivasmäkimaa. Akiander, O m An- 
koper flodens läge, Suomi 1846, siv. 167.

**) Grönblad mainitsee — Suomi 1846, s. 200 — että prof. Lagus 
Tiedeseuran vuosijuhlassa 1843 oli julkilukenut Seuran Actoihin määrätyn 
kirjoituksen „Geographisk undersökning rörande gränsorna emellan Tavast- 
land och Savolax“, mutta tätä kirjoitusta ei ole niihin painettu, eikä sitä 
käsikirjoituksenakaan säilytetty Tiedeseuran arkistossa. Tästä, kaiketi va
laisevasta kirjoituksesta olisi minulla tässä kohden ollut arvaamatoin apu.
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ja 1452 rajakirjoissa eroavat toisistaan. Samoja jälkiä näkyvät ne 
paikannimien yhtäläisyydestä päättäen kulkeneen Äeskoskeen asti, 
siitä pitäin eroavat ne toisistaan. Emme voi varmuudella väittää, kul
kiko 1446 vuoden raja idän- vai lännenpuolella 1452 vuoden tai ny
kyistä rajaa, koska esim. nimi Sulkavajärvi, joka on yksi 1446 vuoden 
rajapaikkoja ja ainoa niistä 1452 vuoden rajasta eroavista, jonka mei
dän on onnistunut kartalta keksiä, löytyy molemmin puolin nykyistä 
maakunnan rajaa. Luultava kuitenkin on, että 1446 vuoden raja 
Äeskoskesta aikain kulki kiertelemällä kappaleen matkaa idempänä 
1452 vuoden rajalinjaa. Siihen näkyy viittaavan se seikka, että 
hämäläiset ennen kalastelivat Korosjärvessä, Liesjärvessä ja Hirvi- 
järvessä*), jotka kaikki ovat itäpuolelta 1452 vuoden rajaa Kart
tulan seurakunnassa. Arvattavasti savolaisten pakotuksesta siirret
tiin raja sitten v. 1452 lännemmäksi nykyisille suunnilleen. — Mitä 
tämän maakunnanrajan eteläisempään osaan sitä vastoin tulee, erit
täin sikäli kuin se koskee Hirvensalmen pitäjää, niin voimme sekä 
rajapaikkojen asemasta että nimistä ja niitten välisistä matkoista 
antaa tarkempiakin tietoja tähän liittämämme kartan kopion joh
dolla ja omien paikalla tapahtuneitten tutkimusten nojalla.

Niinkuin muualla tämän rajan seutuvilla on Hirvensalmessa
kin riitoja ollut rajasta tämän pitäjän savolaisen ja naapuripitäjien, 
Hartolan ja Jousan hämäläisen asujaimiston välillä. Noista mui
naisista Kaarlo Knuutinpojan toimeenpanemisista rajankäynneistä 
säilyy vielä muisto kansan kesken. Kansankertoinukseista katso 
ylempänä ss. 66 ja 67.

Mitä muutoin kysymyksessä olevaan rajaan tulee, niin lähtee, 
se, kuten rajakirjoista selviää, Naulasaaresta, joka „on Juolasveden 
pohjoispäässä (lounaasen Miekkasalmesta, mikä yhdistää Juolas
veden Lahna veden eteläosaan, Pieneen Lahnaveteen) Mäntyharjun 
pitäjän savolaisen puolen Luhtaisten eli Vesalan kylän tiluksilla“ **). 
Tästä se menee pohjoiseen päin ruotsin virstan siitä olevan Linna- 
saaren yli ja siitä samaa suuntaa Sarkasenjärven yli ja Karanka- 
mäen länsipuolitse Samppalan kylään, joka jääpi Hämeen puolelle 
ja johonka Naulasalmesta on 6 tai 7 ruotsin virstaa. Samppalasta 
käy se yhä samaa suuntaa Hämeen-Hartosen järveen ja pitkin

*) H. E. Vegelius, Muinaisjäännöksiä Kuopion kihlakunnassa, s. 128. 
Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja, III.

**) Akiander, Om Ankoper flodens läge, Suomi 1846, s. 166.
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tämän itärantuetta Hartosenpään rustholliin, joka jääpi Savon puo
lelle*). Mitä rajan suuntaan ja kulkuun tästä tulee, niin saamme 
viitata tähän liittämäämme, noista yllämainituista maakartoista ko- 
pioitsemaamme karttaan. Kuten siitä näkyy, niin menee raja Har- 
tosenjärven pohjoispäästä yhtä suoralla linjalla pohjoista kohti 
aina Vehko- eli Väkrylampeen asti, jota väliä on 18,000 kyynärää 
tai juuri 1 penikulma. Tällä matkalla katkaisee se 1,400 kyyn. 
päästä Lylylammen itäpäätä GO kyyn. leveydeltä Savon puolelle ja 
sitten taas 3,470 kyyn. päästä Uperuslammen, jonka poikki kuljet
tuaan — kaikkiaan 565 kyyn. — se 3,250 kyyn. päästä sattuu 
pohjoispuolimmaiseen Jänisjärven länsipuolimmaiseen päähän. Jänis- 
järven leveys siltä kohdalta on 180 kyynärää. Sen pohjoisrannalta 
on 1,800 kyyn. Vekru- eli oikeimmin Väkrälampeen, jonka leveys 
rajan paikalla on 80 kyyn. Viimemainitut lammet ovat Vahvase- 
län ja Ripatin kylien välivaiheella Hirvensalmessa. Väkrälammesta 
tulee raja 1,020 kyyn. päästä Sammallammen itäpuron itäsuuhun 
ja tästä 1,010 kyyn. päästä Kalattomanlammen eteläpäähän, jonka 
poikki mentyään se yhtä suoralla linjalla jatkuu 5,225 kyyn. Veh- 
kolampeen, katkaistuaan 1,025 kyyn. päästä keskeä 180 kyyn. le
vyisen Metonlammen. Vehkolammesta, jonka leveys rajan koh
dalla on 500 kyyn., kääntyy raja pohjoisluodetta kohti ja kulkee 
suoralla linjalla 6,460 kyyn. Suonteen veteen, jonka rannalta 140 
kyyn. päässä on Ruokosuon pyykki Jokelan tilan maalla Savon 
puolella. Luodepuolella tätä saman järven rannalla olevat Kämpin 
torpat kuuluvat Hämeesen.

1446 ja 1452 rajakirjat ovat rajalinjalla Naulasaari — Ruo
kosuo hiukkasen eroavaisia mitä muutamiin nimiin tulee. Edelli
sessä vastaavat nimet Vahuaselke ja Vahuäsälcke nimiä Kaluaselkij 
ja Kalvoselkä jälkimmäisessä, ja samaten edellisen Vehkalambi ja 
Velskalampi nimiä veckralambij ja Väkkärälampi jälkimmäisessä. 
Mitään Kalvoselkää emme tiedä löytyväksi Naulasaaren ja Ruoko
suon välillä, ja epäilemättä siis molemmat rajakirjat tarkoittavat 
Vahvaselkää, joka harjanne on Hartosen lammen ja Suonteen vä
lillä ja jota harjannetta pitkin linnanraja kulkee. Mitä taas noihin 
lampeihin tulee, niin löytyvät ne molemmatkin tältä rajalinjalta. 
Edellisen rajakirjan tarkoittama lampi lienee Vahvaselän ja Ruo
kosuon välillä oleva Vehkolampi, joka on 6,460 kyyn. viimemaini

*) Nämät tiedot ovat asiantuntevien antamat.
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tusta rajapyykistä ja jälkimmäisen Veckralambij on nykyinen Väk- 
rälampi, joka on Jänisjärvien ja Sammallammen välillä 14,215 kyy
närän päässä Ruokosuosta. Kuinka tuo penikulma, joksi rajakirja 
sanoo Vehkolammen ja Ruokosuon väliä, on jäänyt näin lyhyeksi, 
siitä lienee syytettävä 1446 vuoden syynimiehiä, jotka eivät muu
toinkaan näy niin tarkkaa tehneen*). Arvattavasti 1452 vuoden 
rajankävijät, jotka kaikin puolin huolellisemmin näkyvät toimitta
neen tehtävänsä, tahtoivat korjata edellisten mittaus- ja laskuereh- 
dystä ja joutuivat siten Väkrälainpeen, joka on likemmä penikul
man Ruokosuosta. Että maamittarit nimittävät Vehkolampea myös 
Väkrylammeksi — samaten kuin Väkrälampea ruotsin voittoi- 
sesti Vekrulämmeksi — osoittanee vain heidän haluaan yhdistä
mään rajakirjojen eroavat nimitykset samalle paikalle, eikä siis 
merkitse mitään, sillä paikkakunnan väestö ei ollenkaan tunne 
tätä viimeistä nimeä. Mitä Akianderin, Brinckin ja Giökerin mu
kaan, antamaan tietoon tulee, että kysymyksessä oleva rajapaikka 
olisi Hartosenlammen eteläpuolella löytyvä Soittalampi, jolla en
nen olisi ollut nimi Väkkärälampi, niin näyttää tämäkin aivan vää
rältä, paitsi muista, jo siitäkin syystä, että tämä lampi on vähin- 
täkin i y 2 penikulmaa Ruokosuosta.

Tämä on alkuperäisen linnanrajau kulku Naulasaaresta Ruo
kosuohon. Nykyään kuuluu kumminkin Hirvensalmen pitäjään tä
män rajan länsipuolella oleva Vahvaselän kylä, joka ennen luettiin 
Hartolaan, ja kauvan on siihen jo kuulunut Ukon kylä, joka on 
900 kyyn. levyinen ja pisimmältä kohdaltaan 1,500 kyyn. pituinen 
maanpalsta, Sammalpurojen, Sammallammen, Suonteen lahdekkeen 
ja  Kalattomanlammen välillä. Tämän tähden ovatkin nykyiset 
kartantekijät, esim. Inberg, siirtäneet linnanrajan pitäjänrajan koh
dille, joten se nyt mutkistellen kulkee pitkin Suonteen vettä, johon 
se sattuu paljoa etelämpänä, kuin se alkujaan tekee. Mäntyharjun 
pitäjässä on linnanraja taas tässä kartassa pantu kulkemaan alku
peräistä idempänä pitkin Lahnavettä.

Ruokosuon pyykistä Suonteen pohjassa kääntyy raja vieläkin 
enemmän luodetta kohti ja kulkee alkujaan, kuten liitekartasta 
näkyy, ensiksi tästä Suonteen rantaan 140 kyyn. ynnä siitä Musta- 
ja Syynlahden poikki 1,600 kyyn., Syynniemeen, jonka sen katkaisee. 
Se maansarka, joka tällä tavoin jääpi Hämeen puolelle linnanrajan

*) Sen todistaa sekä se seikka, että jo 1452 uusi syyni oli tarpeen, 
että myöskin muutoin tämän viimemainitun rajakirjan lisäys.
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ja Suonteen välille, on 2,200 kyyn. pitkä ja 1,200 kyyn. leveim
mältä kohdaltaan. Sitten kulkee raja mainittua järveä myöten
8.000 kyyn. ja viiltää sitten taas mannermaasta Leinonniemen koh
dalla ja sen eteläpuolelta 1,240 kyyn. pituisen ja leveimmältä koh
daltaan 180 kyyn. laajuisen kappaleen. Sen jälkeen jatkuu se 
järven ja Leinonsaaren kärjen yli Ison- eli Kivisalmen pohjaan
4.000 kyyn. josta Karsk- ja Hauklammen poikki kulkee 3,350 
kyyn. Hyrylampeen. Ruokosuosta Hyrylampeen on siis 21,130 
kyyn. eli hiukkasen toista penikulmaa. Hyrylammesta kääntyy raja 
saman verran luodetta kohden, kuin Ruokosuostakin, ja kulkee 
Hirvijärven ja Puulaveden välistä Hirvitaipaletta myöten suoralla 
linjalla Mieskonmäkeen, kaikkiaan 13,750 kyyn. Ruokosuosta Mies- 
konmäkeen on siis yhteensä 34,880 kyyn. tai hiukkasen lyhemmältä 
kuin mitä rajakirjoissa mainitaan. Näissä sanotaan näet välin teke
vän 2 penikulmaa.

Näin on raja Ruokosuosta Mieskonmäkeen alkujaan käyty ja 
viitattu. Mutta kun noissa rajakirjoissa nimitetään ainoastaan muu
tamat kerrat kaukana toisistaan olevat päärajapaikat, niin lienee 
rajaseuduilla asuvien savolaisten ja hämäläisten välillä heti synty
nyt riitoja, joita sitten on kestänyt pitkin vuosisatoja ja joita vie
läkin kestää maista ja kalavesistä. Hämäläisten alue on näilläkin 
seuduin ennen ulottunut Kaarlo Knuutinpojan säätämää maakun
nan rajaa idemmäksi, kuten esim. Suonteen ja Vahvajärven väli
sellä taipaleella oleva kylän nimi Hämeenmäki osoittaa, vieläpä 
viimemainitun järven rannalle asti. Eräässä kuningas Kristofferin 
v. 1442 antamassa kirjeessä, jonka kautta hän vapauttaa veroista 
erään piispa Mauno Tavastin Vahvajärven rannalle matkustavaisten 
hyödyksi perustaman talon, mainitaan nimittäin, että tämä piispa 
oli vanhemmiltaan perinyt maata näillä seuduin ja sen lisäksi oli 
hän vielä ostanut sitä karjalaisilta ja hämäläisiltä Vahvajär
ven luona*). Että hämäläisten takamaat ennen ovat ulottuneet 
Puulaveteenkin, siihen viittaa eräs R. Hausenin teoksessa „Bidrag 
till Finlands Historia, Första Delen“, s. 94 löytyvä käännöksessä 
näin kuuluva tuomio:

„Anno Dni mcdxliii In wigilia Sancti Henrici m [artyris] [18 
p. Tammikuuta 1443], Silloin oli verokäräjät Sysmässä.

*) Porthan, Sylloge Monum. s. 519. — Kangasniemessä on Synsiä, 
joka on kappale matkaa itäpuolella linnanrajan, ennen ollut Saarioisten pi
täjän erämaita. Katso У. Koskinen, Tutkimus Maanomistus-Seikoista Suo
menmaassa Keskiaikana, s. 28.
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Lautakunta

T[uomittiin] tämä raja vahvaksi ja paikkansa pitäväksi, joka 
on Kulän metsän ja veden ympärillä. Kuhas Kallio Vavasallo Ha- 
paierffue Hapataijpala Poijki, Läpikivi Hirvitaijpala Hirffuierffvj 
ridenierffuj ridessoo rideniokensv palokallio. Nurmen Jokensv Nur- 
mäierffuenhalki paijvsyrghen Kuvaskallio; Ja kaksitoista kihlakun
nan syynimiestä syynäsivät ja vannoivat, että kaikki Kulän metsä 
ja vesi, joka on mainittujen rajojen sisällä, kuuluu Olavi Tavastille, 
Sentähden siis tuomitsin Minä Pentti Lydikenpoika Kunniallisen 
Herran, Herra Kaarlo Knuutinpojan Ritarin puolesta metsän ja 
veden Olavi Tavastille, ja Biörn koskipältä pois, sekä björnin 40 
markan sakkoihin väkivallasta ja Olaville metsänpyydystyksen syy- 
nikustannusten kanssa“.

Tämä tuomio osoittaa, että nämä seudut silloin olivat hämä
läisten ja lähinnä Olavi Tavastin takamaita, jotka Björn Koskipää 
(Koskipää on Hartolan pitäjässä) oli anastanut itselleen. Emme 
ole päässeet selville, mitä paikkaa Kulä-nimellä tarkoitetaan, ellei 
sillä liene yhteyttä Kullasniemen kanssa, joka kylä 011 näillä sa
moilla seuduilla nykyisessä Jousan pitäjässä länteenpäin Hirvensal
men Tuukkalasta ja Björnilästä Mieskonmäen eteläpuolella. Mitä 
muihin tässä lueteltuihin nimiin tulee, niin lienee Hapaierffue ny
kyinen Björnilän kylän luodepuolella oleva Haapalahti, Hapataij- 
pale se taipale, joka eroittaa Suonteen näillä kohdin Puulasta. 
Läpikivi taas on likellä Hirvitaipaletta, Haapataipaleesta pohjoiseen 
päin, eräässä Puulaveden salmessa lähellä mannermaata oleva iso, 
kahtia haljennut kivi, joka vieläkin on rajapaikkaua näillä seuduin 
löytyvien talojen tilusten välillä. Hirvijärvi on tunnettu paikka, 
niinkuin liitekartastakin näkyy, ja Hirvitaipale on tämän ja Puulan 
välinen kapea maankaistale, jolla nykyään sijaitsee Aaro Kompan 
talo. Pajusyrjänlahti on Siikaveden rannalla samaten kuin Kuvas- 
kalliokin Sarvikosken tienoilla Leivonmäen ja Kangasniemen vä
lillä. Muista nimistä emme ole olleet tilaisuudessa selvää saamaan, 
mutta jo niistäkin, jotka asemansa puolesta olemme määränneet, 
selviää, että hämäläisten takamaat ennen, ainakin tällä kohden, 
ulottuivat Puulan rantaan saakka, mitä Kaarlo Knuutinpojan raja- 
kirjat eivät enää myönnä. Sittemmin on maakunnanraja siirtynyt 
vieläkin lännemmäksi. Tämä siirto näkyy tapahtuneen siten, että 
ensiksi noitten rajakirjojen epäselvyyden tähden on jouduttu rii
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taan maista, ja että oikeus sitten on ottanut selvittääkseen ja lä
hemmin määrätäkseen rajakirjoissa osoitettua rajaa. Tämän todistaa 
esim. eräs pöytäkirjan kopio, jonka minun muitten muassa on on
nistunut saada tai. Aaro Kompalta Hirvitaipaleella, jonka vanhojen 
talonkirjojen joukosta se on löytynyt. Se kuuluu näin:

„Uthi dhe tvistige Jordeträtor emilian dhe Stoorbyboor 
af Sysmä Sochn, på den ehna sijdan Klagande, och 
Biörniläboor af Stoore Safvolax på den andra Svarande, 
angåendes Leinionniemi; Såsom och emillan Pärnämäki 
boor af Sysmä Sochn på den ehna sijdan, och Magni 
von der Pahlens frälsesbönder dhe Linkoila boor af 
Stoore Savolax på den andra Svarande, angåendes Ka- 
latoinmäki, son desse Parter länge hafva tvistat om, är 
detta den Konung:e Rättz Resolutio. Afsagd uti Åbo 
d: 30 Aprilis A:o 1647.

Parteme skohla Rätta sigs efter Råågången, som förmäles i 
Konungs Carl Knutsons Råbref dat: Stockholm A:o 1452 hvilken 
desse begge tvister klarligen åtskillier; nembligen ifrån Ruokosuo 
Råårätt, till et lijtet träsk och malm åhs Mieskonmäki, efter hvil- 
ket tresk, Biörniläboor öster om behålla heela Leinionniemi och 
Pärnä Sariboor behålla Kalatoinmäki, väster on Tresket, helst 
emädan Johan Siimonsson för sin Person, söndrar sigs ifrån trä
tan, och dhe af Stoorhy efter Nämbnings icke i Rätten hafva sigs 
instält, såsom och Jöns Påhlsson Liukoinen, när han om saksens 
beskaflenhet här i den Konungl: Rätten blef underrättat, godvilli
gen sadhe sigs dher ifrån, och intet vijdare sighs med samma äg- 
hor villiä befatta. Expenserne vari på både sijdor ophäfne, och 
sådant alt med Rätta. Actum ut Supra.

På den Konungzlige Rättz vägna.
Jöns Kurk

Locus si
gilli supremi 
Judicii Regii 

magni ducatus 
Finlandiæ.

Anders Andersson 
secretarius.

Denne Copia vara med des rätta Originali aldeles lijka ly
dande, dhet vitnar

Olaus Hamnius 
häradshöfdinge.
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Jutunalaisissa maanriidoissa Suurikyläläisten Sysmän pi
täjässä toisella puolella kantajina ja Björnilän kyläläis
ten Suur-Savossa toisella puolella vastaajina välillä Lei- 
niönniemestä; niinkuin myös Pärnämäkeläisten Sysmän 
pitäjässä toisella puolella, ja Mauno von der Pahlenin 
rälssitalon poikain, Liukolan kyläläisten välillä toisella 
puolella vastaajina, Kalatoinmäestä, josta nämä asian
omaiset kauvan ovat riidelleet, on tämä Kunink:sen 
Oikeuden Päätös.; Julistettu Turussa 30 p. Huhtikuuta 
v:na 1647.

Asianomaisten tulee noudattaa sitä rajaa,' joka mainitaan Ku
ningas Kaarlo Knuutinpojan Rajakirjassa annettu Tukholmasta v:na 
1452, joka nämä molemmat riidat selvästi ratkaisee; nimittäin 
Ruokosuon Rajapyykistä pieneen lampeen ja kangasharjanteesen 
Mieskonmäki, josta lammesta Björnilän kyläläiset itäpuolella pitä
vät koko Leinionniemen ja Pärnä Saren kyläläiset pitävät Kala- 
toinmäen länsipuolella lampea, erittäinkin koska Juhana Siimonin- 
poika puolestaan luopuu riidasta ja Suurikyläläiset ilmoituksen 
mukaan eivät ole Oikeuteen saapuneet, niinkuin myös Juhana Paa- 
valinpoika Liukoinen, kun hänelle asian laita täällä Kunink. Oi
keudessa selitettiin, hyvällä sanoi itsensä siitä irti eikä tahto
vansa enempää samoihin tiluksiin puuttua. Kustannukset olkoon 
molemmin puolin kuitatut, ja tämä kaikki oikeudella. Actum ut 
Supra.

Kuninkaallisen Oikeuden puolesta: 
Juhana Kurki

Antti Antinpoika 
kirjuri

Että tämä kopio on sen oikean alkukirjan kanssa yhtäpitävä, 
todistaa

Olaus Hamnius 
tuomari.

Tämän päätöksen mukaan tuomittiin se pieni kaistale Leinon- 
niemestä, jonka Kaarlo Knuutinpojan rajalinja jätti Hämeelle, sa
volaisille. Koko Kalatonmäki Hyrylammen länsipuolella — tätä 
lampea tässä kai tarkoitetaan — jäi kumminkin vielä Hämeelle. 
Mutta nykyinen raja on jo Savon puolelle leikannut osan Kalatto- 
manmäkeäkin: se kulkee nim. sen poikki. Samalla on se siirtynyt
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muuallakin Ruokosuon ja Mieskonmäen välillä melkein saman ver
ran lännemmäksi, noin 900—1,200 kyyn., ja on sen kulku, kuten 
liitekartasta näkyy, nykyään seuraava: Ruokosuo—Kohosaari— 
Kalhosaari—Korkeasaari—Korpisaari (josta raja kääntyy hiukkasen 
pohjoisempaan) — Leinonsaari—Siikalahti—Kalatonmäki (tästä se 
taas kääntyy vähän luoteesen) — Hirvilampi (jossa raja jälleen 
kääntyy enemmän pohjoiseen) — Hirvilahdenjoensuu — ja Hirvi
järven itärantuetta Mieskonmäkeen, kaikkiaan 34,915 kyynärää.

Kuten jo mainittiin, lienee tämän siirron saaneet aikaan ali
tuiset riidat ja niitten johdosta toimitetut rajankäynnit, joihin taas 
ovat antaneet aihetta niitten rajapaikkojen harvuus, joita alkupe
räisissä, Kaarlo Knuutinpojan rajakirjoissa mainitaan. Vieläkin 
lännemmäksi tätä viimeksi mainittua „uutta linnanrajaa“ on rajaa 
näillä kohdin tahdottu siirtää siten, että Ruokosuon pyykki on 
otaksuttu olevan kappaleen matkaa lounaasen oikealta kohdaltaan, 
mutta tämä ei kumminkaan ole voittanut vahvistusta. Kuitenkin 
riitelevät hirvensalmelaiset ja jousalaiset parhaillaankin kalavesistä.

Mieskonmäkeen loppuu karttamme antama johto ja tarkempi 
paikallisuuden tuntemisemme. Ja ilman niitä kahta on mahdoton 
päästä noitten Kaarlo Knuutinpojan rajakirjoissa olevien paikkojen 
ja nimien perille. Olemme vakuutetut siitä, että kussakin niistä 
pitäjistä, joitten läpi tai laitoja Hämeen ja Savon raja kulkee, jos
sakin rajatalossa vielä säilyy vanhoja, tätä rajaa koskevia sekä 
karttoja että muita asiakirjoja. Olisi vain tarpeen, että niissä kus
sakin joku isänmaansa historiaa harrastava henkilö korjaisi ne 
talteen sekä myös itse paikalla tutkisi rajan kulkua. Siten saa
taisiin tämä alkuperäinen linnanraja täydelleen selville, samalla 
kuin aivan varmaan tulisi ilmi monta maan asuttamisen historiaa 
valaisevaa seikkaa ja  asiakohtaa.
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C /l  un heinäkuussa 1886 ruvettiin tasoittamaan erästä noin 
12—15 sylen pituista, 9—11 sylen levyistä ja  korkeintaan 1 1/г 
kyynärän korkuista hiekkaharjännettä 22:sen reservikomppanian 
harjoituskentältä Tuuklcalan kylässä 5 virstaa eteläpuolella Mik
kelin kaupunkia, tuli siitä esiin ihmisen Inupalasia ynnä kaikenlai
sia muinaisesineitä, jotka vetivät huomiota puoleensa ja  osoittivat 
että siinä oli muinaisaikainen hautauspaikka. Kun kaivamista 
oli joku päivä suoritettu keskeytti komppanian päällikkö majuri 
V. Tuderus sen ja  ilmoitti löydöstä Suomen Muinaismuistoyhdis
tykselle, joten valtionarkeologi prof. J. R. Aspelin pääsi tilaisuu
teen valvomaan kaivamisen jatkamista. Löydön runsaat esineet 
saapuivat syksyksi historialliseen museoon ja  olivat silloin muiden 
hautalöytöjen kanssa näytteillä. Kalmisto on pakanuuden ajalta, 
myöhemmältä rautakaudelta. Sen merkityksestä Savon asuttami
sen selvittämiseksi on viittauksia Paasosen kertomuksessa Mikkelin 
kihlakunnasta. Itse löydöstä on kerrottuna TJuden Suomettaren 
1886 n.oissa 166—168 sekä 179.



.
.

_______________



I. Luette lo  es ine istä  laadun  j a  muodon m ukaan .

8 kirvestä: N:o 1 verrattava kuvaan 1; N:o 2, 204 ja 323 vrt. 
kuvaan 2; 11:0 258 ja 268 vrt. kuvaan 3; n:o 3 vrt. kuvaan 
4 ja n:o 270 vrt. kuvaan 5. Näistä kirveistä on viisi löy
detty tutkituista haudoista, ja oli ainoastaan yksi ruumiin 
oikealla puolella, nimittäin n:o 204 oikean polven kohdalla; 
kaikki muut kirveet olivat vainajan vasemmalla puolella; n:t 
258 ja 270 vasemman polven ja reiden ulkopuolella, mutta 
n:t 268 ja 323 saman sivun lonkkaluun kohdalla.

31 veistä: a) ilman tuppea 25, joista 20 eli n:t 22—30, 136, 137, 
153, 180, 211, 222, 251, 254, 265, 271 ja 343 vrt. kuviin 
6—8; u:o 27 kuvaan 9 ja n:t 152 kuvaan 10 (kuva 11 
näyttää ornamentit saman veitsen varressa); n:t 140, 201 ja 
314 ovat pahimmin rikki; ainoastaan n:t 22—27 olivat niin 
säilyneet, että on voitu niitä ruosteesta puhdistaa; b) tuppi- 
neen 6: n:t 31—33, 167 ja 195 kuvissa 12—16 ja n:o 231 
lähimmin kuvan 12 kaltainen. Paitsi näitä on c) yksinäinen 
tuppi n:o 283 hyvin yksinkertaisilla sirateilla, mutta samalla 
tavalla kokoonpantu, kuin edellisetkin tupet (taulussa 31 :s 
kappale), sekä useampia epäselviä katkelmia (n:t 14 ja 171), 
joista on vaikeata sanoa, ovatko ne veitsiä edes olleetkaan.

Niitä veitsiä, jotka ovat miesten haudoista löydetyt, 
on aina saatu vaan yksi kustakin haudasta, paitsi yhdestä 
(31), jossa oli kaksi veistä (n:t 254 ja 256), yksi kullakin 
sivulla. Muuten on yhteensä löydetty 5 veistä mies-vainajan 
oikealta sivulta (n:t 180, 222, 254, 265 ja 314) ja 4 hänen 
vasemmalta puolelta (n:t 201, 251, 256 ja 271). — Naisten 
haudoista on verraten useampia veitsiä saatu, nimittäin 11 
kpltta, joista kahdessa haudassa (3:ssa ja 7:ssä) oli 2 kumpai- 
sessakin. Edellisessä näistä haudoista tavattiin veitset rin-
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nan alta ; toisesta löytöpaikkaa ei mainita. Muista tutkituista 
naisten haudoista saatiin yksi veitsi kustakin. Näissä oli 
veitsi kolmessa tapauksessa (n:t 171, 220 ja 283) vainajan 
oikealla puolella ja yhtä monessa (n:t 167, 195 ja 231) sen 
vasemmalla sivulla. Ainoastaan yhdestä haudasta se löydet
tiin reitten välistä, kuitenkin lähemmältä oikeata reittä (kts. 
haudan 42 kuvaan). Ei yhdestäkään miehenhaudasta ole 
semmoista veitsentuppea löydetty, kuin nähdään eri muodoissa 
kuvissa 12—16.

16 nuolta eli oikeastaan nuolenkärkeä, kaikki ruodollisia. Näistä 
ovat 9 eli n:t 4—9, 138, 312 ja 313 vertaeltavat kuvaan 17; 
yksi teräpuoli n:o 10 nähtävästi samaa päämuotoa; n:t 11 — 
13, 141, 142 ja 183 pitempiä, purasimen tapaisia ja osaksi 
katkelmia. Ainoastaan yksi (n:o 138) on naisen haudasta 
tavattu ja oli se siinä rinnan alla. (Huomattavaa on, että 
samassa naisen haudassa (3) oli myös 2 veistä, 2 piikiveä ja 
mahdollisesti myös tulirauta; kts. statistilliseen tauluun.) 
Muista nuolista tiedetään ainoastaan kaksi (n:o 312 ja 313) 
olleen samassa haudassa; siinä ne olivat miesvainajän oikean 
käsivarren vieressä (kts. kuvaan haudasta 39).

Kovelia on löydetty yksi kappale (u:o 184) hyvin varustetusta 
miehenhaudasta (13). Sen muoto nähdään kuvassa 18. — 
Usa puuvartta on piirustaessa siihen sovitettu.

16 tulirautaa, vähintään; niistä 6 tietyistä haudoista. N:t 20 ja 
253 ovat rikki. Neljässä (n:t 16, 179, 253 ja 315) on pieni 
rengas, niinkuin kuvassa 20; paitsi sitä on tuliraudassa n:o 315 
toinen pitempi ketjunliite raudasta, joka, samoin kuin ren
kaat sekä irtonainen liite n:ssa 276, osoittanee, että tulirauta 
on vapaasti riippunut vyörenkaasta (josta edempänä). N:ista 
17 — 19, 118, 154, 198, 203, 246, 266 ja 274 tiettävästi puut
tuu rengas. Tavallisimmin eli 6 tapauksessa on tulirauta 
ollut miesvainajan oikealla puolella (n:t 118, 179, 246, 253, 
266 ja 274). Ainoastaan kerran (n:o 315) on se löydetty 
vasemman reiden sivulta; samoin kerran reitten välistä (n:o 
203).

Piikiviä on yhteensä talteen saatu Tuukkalasta 33 kpltta, suurin 
osa tietyistä haudoista, joissa niitä kuitenkin on ollut hyvin 
epäsäännöllisesti. Viidessä haudassa oli ainoastaan yksi pii- 
kivi, mutta kuudessa enemmän kuin yksi, nimittäin kaksi,
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kolme, neljä tahi yhdeksän kappaletta (kts. tauluun); kaikki 
tutkituista haudoista saadut piikivet ovat miehenhaudoista, 
paitsi ne kaksi (n:o 134), jotka ovat naisenhaudasta 3. (Sa
massa naisenhaudassa oli, niinkuin edellä mainittu, myös 2 
veistä ja nuoli). Tavallisimmin lienee piikiveä kannettu va
semmalla sivulla, jonka seuduilta sitä viidestä haudasta on 
löydetty (n:t 182, 257, 259, 321 ja 336), mutta ainoastaan 
kolmessa oli se oikean reiden ulkopuolella (n:t 179, 248 ja 
275). Haudassa 20 oli 4 piikiveä (u:o 203) reitten välissä 
ja haudasta 32 tavattiin 2 piikiveä pääkallon takana ja 2 
oikealla olkapäällä (n:o 259).

Tulikiviä sitä vastoin ei ole muuta kuin 9 kpltta, melkein kaikki 
miehenhaudoista saadut, paitsi palaset n:t 21 ja 230, joista 
edellinen löydettiin ennenkuin varsinaiset hautatutkimukset 
olivat alkaneet ja jälkimmäinen on naisenhaudasta 26. Tuli- 
kiven löytöpaikka haudassa on hyvin vaihteleva: n:o 117 oi
kean käsivarren seuduilta, 203 (4 kpltta) reitten välistä, 
n:o 257 vasemman reiden yläpään ulkopuolelta ja n:o 260 
vasemman korvan vierestä. Tulikivi mainitussa naisenhau
dassa on siinä rautaketjussa kiinni, joka epäilemättä kannatti 
veistä (n:o 231) vainajan vasemmalla sivulla. Kenties tästä 
saa päättää, että tulikiveä kannettiin useammin vasemmalla, 
kuin oikealla sivulla, samoin kuin piikiveäkin. — Että tuli
ja piikiviä on pidetty nahkaisessa pussissa, tuntuu aivan 
luonnolliselta. Semmoisesta pussista on jälkiäkin (haudassa 
39). Lähemmin oli siihen tosin kovasin suljettu, mutta ai
van vierestä on löydetty myöskin piikivi (n:o 321), joka hy
vin on alkuaan saattanut olla talletettuna jo suurimmaksi 
osaksi hävinneeseen pussiin.

Edellä mainitut ketjunliitteet ja useissa tuliraudoissa ole
vat renkaat viittaavatkin siihen, että tulirautoja on kenties 
tavallisesti pidetty vapaasti riippumassa, eikä pussiin kätket
tynä. (Kts. miehen vartalokuvaa).

Hangon tapainen, 3-haarainen pieni esine raudasta (n:o 322 ja 
kuva 19) on löydetty miehen haudasta 39 vatsan vasemmalta 
seudulta. Koska hela u:o 307 on toinen outo esine samassa 
haudassa, eikä kumpaakaan lajia esinettä ole missään muussa 
haudassa, niin saattaa luulla, että kerrottu lianko ja hela
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ovat olleet jossakin yhteydessä toistensa kanssa. Olisiko hela 
siis kuulunut hangon puiseen varteen?

4 kovasimen kappaletta kolmesta haudasta. Yksi kovasin (n:o 320) 
oli, niinkuin yhteydessä muutaman tulikiven kanssa kerrot
tiin, pienessä nahkapussissa miesvainajan vatsan vasemmalla 
sivulla. Toinen (n:o 247) oli oikean polven vieressä, kolmas 
(n:o 262) oikealla olkapäällä ja neljäs (11:0 263) leuan alla.

26 rengasta; niistä 10 sileätä rautarengasta (n:t 101, 181, 250 
272 ja 334), ja 16 hopea- tai pronssirengasta : n:t 245, 252, 
264, 267 ja 277 vrt. kuv. 23; n:o 100 (kuva 24), n:t 98, 
99, 200, 220, 221, 255, 316 ja 317 ovat sileät ja puolta pie
nemmästä vartaasta kuin edellinen; kaksi (n:o 182) ovat kuu
luneet ketjunkannattimecn (vrt. kuviin 64 ja 65). — Kah
dessa rautarenkaassa (n:o 101) oli nuolenruoto, joka siis on 
ollut pistettynä puuvarren päähän, jonka ympärillä rengas on 
ollut. Tutkitusta naisenhaudasta ei tunneta yhtä ainoata
kaan rengasta, vaan on niitä löydetty tavallisesti parittain 
miesten haudoista, sillä ne ovat varmaankin miehen luulta
vasti vyöstä riippuvaa veistä ja tuluksia massineen kannatta
neet.

Renkaat, veitset, tuliraudat, pii- ja tulikivet lienevät 
siis olleet jossakin yhteydessä toistensa kanssa, niinkuin ny- 
kyisempinäkin aikoina, jolloin niitä on vyössä kannettu. 
Koska renkaat tavallisesti ovat löydetyt parittain, mutta sil
loin toinen miesvainajan toiselta sivulta ja likeltä milloin mi
täkin mainituista esineistä, huomaa, että nännit esineet ovat 
olleet kahdessa ryhmässä, toinen oikealla, toinen vasemmalla 
sivulla. Kun edellisessä huomautin, että veistä on useammin 
tavattu vainajan oikealta, mutta pii- ja tulikiveä sitä vastoin 
hänen vasemmalta puolelta, niin luulisi pian siitä saat
tavan tehdä sen johtopäätöksen, että tulirautaa, pii- ja tuli
kiveä olisi useimmin kannettu erikseen eri sivuilla. Mutta 
aivan niin ei ole kuitenkaan ollut asian laita. Saadaksemme 
selvän käsityksen siitä missä yhteydessä nämät kysymyksessä 
olevat esineet lienevät olleet toistensa kanssa, luettelon 
ne tässä yhdessä jaksossa, ryhmitellen ne sen mukaan, kuin 
ne ovat löydetyt ruumiin joko oikealta tahi vasemmalta 
puolelta :



Haudasta 1: (renkaan puolikas?), tulirauta (118), pii- ja tulikivi (117) oik.
V 13: rautarengas (181), veitsi (180), tulirauta (179), — oik.
V n 2 pronssirengasta (182), (nuoli 183), — , piikivi (182) vasem.

Y) 20: pronssirengas (200), veitsi (201), tulirauta, 4 pii- ja 4 tulikiveä (203) *) vasem.

14 23: pronssirengas (220), veitsi (222), — — oik.

V 30: hopearengas (245), — tulirauta, piikivi (-f- kovasin) oik.

V n rautarengas (250), veitsi (251) — — vasem.

V 31: pronssirengas (252), veitsi (254), tulirauta (253) — oik.

V 11 pronssirengas (255), veitsi (256), — pii- ja tulikivi (257) vasem.

V 32: pronssirengas (264), veitsi (265), tulirauta (266) — oik.

n V pronssirengas (267), — — piikivi (259) vasem.

V 34: rauta- ja pronssirengas (272 ja 277)**), veitsi (271), — vasem.

V 11 — — tulirauta (274), piikivi (275) oik.

V 39: pronssirengas (316), veitsi (371) — — oik.

V 11 pronssirengas (317), —  tulirauta (315), piikivi (321) (-f- kovasin) vasem.

V 41: rautarengas (334), —  — piikivi (336) vasem.

*) Tulirauta, pii- ja tulikivet löydettiin reitten välistä, mutta lienevät yhtä ryhmää renkaan ja veitsen 
kanssa.

**) Luultavasti on toinen rengas alkuaan kuulunut oikeanpuoliseen ryhmään.



Tästä taulusta näkee selvästi, että veitsi ja tulirauta 
ovat Dlleet yhdessä ainoastaan oikealla puolella, nimittäin kol
messa haudassa (13, 31 ja 32) ja että ne taasen ovat olleet 
erikseen eri sivuilla niinikään 3 haudassa (30, 34 ja 39). 
Sitä paitsi on niitä haudasta 20 löydetty vasemman reiden eri 
puolilta — jossa tapauksessa lienee oikeimmin lukea ne yh
teen ryhmään — ja haudassa 31 on toinen veitsi yhdessä 
tuliraudan kanssa oikealla sivulla, mutta vasemmalla on it
sekseen toinen veitsi. Ensimmäisestä haudasta puuttuu veitsi 
kokonaan, ja 23:sta samoin tulirauta. Haudassa 41 ei ole 
kumpaakaan. — Mitä piikiveen tulee — tulikiveä ei näy joka 
miehellä olleen —, huomaa taulusta, että niistä 7 haudasta 
joissa on ollut sekä näitä kiviä että veitsiä ja tulirautoja, on 
se 2 tapauksessa (h. 13 ja 32) ollut erikseen vasemmalla 
sivulla, kun veitsi ja tulirauta sitä vastoin olivat yhdessä 
oikealla, mutta ainoastaan kerran (h. 31) yhdessä veitsen 
kanssa vasemmalla, tulirauta toisella puolella, ja päinvastoin 
3 kertaa (h. 30, 34 ja 39) yhdessä tuliraudan kanssa, nimit
täin kahdesti oikealla, kerran vasemmalla, veitsi toisella si
vulla, sekä vihdoin kerran (h. 20) yhdessä samalla vasem
malla seudulla mainitun kahden esineen kanssa, vaikka niitä 
ei ole silloinkaan löydetty aivan samalta kohdalta. — Tästä 
huomaa, kuinka epäsäännöllinen ja  satunnainen tapa oli 
kantaa veistä ja  tuluksia vyötäisten toisella tahi toisella puo- 
lella.

Seikka, että tulirautaa kenties aina kannettiin lyhyessä 
ketjussa, eikä pidetty massissa, niinkuin jo olen huomautta
nut, tuntunee meistä vähän oudolta, mutta pakanuuden ajalle 
se ei ole mikään outo asia. Niinkuin tiedetään löytyi var
hemmalla rauta-ajalla kvartsitinen pitkänsoikea esine, jota 
ennen sanottiin luullun tarkoituksensa mukaan nuolenkovasi- 
mcksi, mutta jota nykyjään on ruvettu pitämään tulikivenä. 
Sitä kalua, jolla tätä vastaan olisi tulta isketty, tosin ei tun
neta; todenmukaisemmalta kuitenkin näyttää sen käytäntö 
tulikivenä, sillä kovasimeksi se lienee nuolelle liian kova. 
Mitenkä lienee, joka tapauksessa tulikiven ympäri olevalla 
rihmalla, joka ainakin joskus näkyy olleen metallista, sitä 
pidettiin vyössä riippumassa (kts. esim. kuvaan 269 Monte- 
liuksen Atlasissa: Sveriges forntid). Tulikivi ja tulirauta uä-
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kyvät siis kannetun samaan tapaan: riippuivat renkaasta tahi 
ketjunliitteestä erikseen vyössä. Sen vuoksi en luule sitä joh
topäätöstä liian rohkeaksi, että tuliraudan kantamistapa 
myöhemmällä rauta-ajalla on peritty tulikiven kantamista- 
vasta vanhemmalla rauta-ajalla.

Hihnan jakajaa on 1 kappale: n:o 97 (kuva 25).
8 kehäsolkea. Neljän asemasta haudoissa ei tiedetä: n:t 92 (kuva 

26), 93 (kuva 27), 94 (kuva 30, jossa nähdään myös siinä 
olevat gotilaiset kirjaimet) ja 95 (kuva 29). Muista oli kolme 
miehenhaudoissa : n:t 178 (vrt. kuvaan 26) leuvan alta, 218 
(kuva 28) rinnalta ja 308 (vrt. kuvaan 26) myöskin leuvan 
alta, mutta ainoastaan yksi naisenhaudasta: n:o 158 (vrt. 
kuvaan 27) rinnalta. Siis on 3 =  kuva 26, 2 =  kuva 27, 
1 =  kukin kuvista 28—30. — Tämä solki on epäilemättä 
ollut paidan kaulusta ja sepalusta kiinni pitämässä.

7 vyötä ja vyöhön kuuluvaa soikea, nimittäin vöitä: n:t 108 (kuva
31) ja 318 (kuvat 34 ja 35), sekä vyösolkia: n:ot 96 (kuva
32), 219 (samaa tyyppiä kuin kuva 1,430 J. R. Aspelinin 
kuvateoksessa: Muinaisjäännöksiä j. n. e., mutta kanta ja kehä 
Tuukkalan soljessa samasta kappaleesta, joka ainoastaan tässä 
on rautaa, — muut soljet ovat pronssisia —), 202 (kuva 33) 
ja 249 (vrt. samaan kuvaan). Ripsuinen villavaatteen kulma 
n:o 290 (kuva 75) on luultavasti kuulunut vyöhön. Vyön so- 
lituksia nähdään kuvissa 31 (n:o 108) ja 35 (n:o 318), joihin 
on lisättävä solitus n:o 319, joka muodoltaan on samallainen 
kuin edellisen kaksinkertaisen solituksen takapuoli (kts. kuvan 
35 alapuolta). — Paitsi sitä lienee vyön jäännöksiä esineissä 
missä 200 ja 237, joista edellinen on ehkä vyönrengas ja 
jälkimmäinen pieniä villatilkkuja itse vyöstä.

4 naulaa: n:t 187, 199, 273 ja 322. Että ne ovat olleet puuhun
lyödyt, osoittavat niissä vielä olevat puunjäännökset. Onko 
tämä puu sitten ollut arkku vaiko muu esine, lienee mahdo
tonta päättää naulojen harvinaisuudesta, sillä niitä ei ole kos
kaan löydetty muuta kuin yksi kustakin haudasta.

5 värttinänpyöriiä: n:t 34, 35, 37 ja 205, vrt. kuvaan 21; n:o 36
kuvassa 22. Ainoastaan 11:0 205 saatiin tutkitusta naisen
haudasta, jossa se oli oikean olkapään yläpuolella.
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4 kaulanauhaa ja osia semmoisesta. Ne ovat tehdyt tuohi- ja 
palttinarimsuista, joihin on kiinnitetty hopeisia solituksia (ku
vissa 47 ja 48). Haudoista löydetyistä on 1 (n:o 177) löy
detty miehen-, ja 2 eli n:t 206 ja 292 naisenhaudasta.

6 ympyriäistä kupurasolkea: n:t 84 (kuva 41), 188 (kuva 42), 155 
(kuva 43), 224 (kuva 44), 83 (kuva 45) ja 82 (kuva 46). Ar
vattavasti ne kaikki olivat naisen paitaa kiinnipitämässä leuvan 
alla, jossa tutkituista haudoista saadut olivatkin. Palkimessa 
n:o 225, joka luultavasti 011 kuulunut solkeen n:o 224, on 
palttinan (paidan) tilkku.

43 pitkänsoikeata kupurasolkea pronssista. Näistä 27 eli n:t 
38—47, 119, 120, 127, 146, 156, 159, 170, 172, 189, 190, 
208, 226, 227, 297, 298, 337 ja 339 samallaisilla ornamen
tilla kuin kuvissa 51 ja 52 (edellinen on paljoa tavallisempi); 
n:t 48—50, 144, 145, 279, 284, 324 ja 329 vrt. kuvaan 53; 
11:0 209, (kuva 54); n:o 51, 52, 240 ja 241 vrt. kuvaan 55; 
îr.t 128 ja 174 vrt. kuvaan 56. — Tämmöisiä kupurasolkia 
tavataan ainoastaan ja tavallisesti parittain naisenhaudoista. 
Useimmissa nähdään vielä soljen palkimessa villakankaan 
jäännöksiä vartalovaatteesta, jota ainoastaan nämät soljet pi
tivät olkapäältä kiinni (kts. tytön vartalokuvaa).

63 päärlyä, joista 44 pronssista, nimittäin n:t 38 (4 kpltta), 71 (2), 
75 (16), 161, 173, 191 (2), 208 (4), 228, 229, 293 (4), 304 
(3), 328 (2), 331 ja 337 (2). Useammat näistä ovat samaa 
muotoa ja ornamenttia kuin kuvassa 57. Lasista, savesta tai 
lasinsitasta ovat päärlyt a, b, c, d ja e kuvassa 58 (11:0 75) 
sekä n:t 135 (3), 175 ja 339. N:o 344 011 mosaikipäärly. 
6 pientä valkoista 011 niissä 175 (2) ja 178 (4). Paitsi näitä 
mainittakoon eräs omituinen, pienen sormenpään suuruinen, 
hatuntapaiuen päärlynpuolikas (n:o 237) hopealevystä, joka 
löydettiin naisenhaudasta 26, kätkettynä palttinatilkkuun.

27 pronssiputkea. Ne riippuvat nauhassa, jonka toinen pää on 
kiinnitetty kupurasoljen palkimen kantaan, toinen päättyy 
ketjunkannattimeen. 10 eli n:t 38, 53, 54, 71, 170, 173, 228, 
229, 325 ja 330 vrt. putkeen kuvassa 51; 5 eli n:t 55, 56, 
61, 337 ja 340 vrt. kuvaan 59; 5 eli u.t 58 -6 0 , 242 ja 243 
vrt. kuvaan 60; 6 eli n:t 126, 162, 280, 285, 299 ja 300 
vrt. kuvaan 61 ja u:o 57 kuvassa 62.
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40 ketjunkannatiuta, joista n:t 38 (kuvassa 51), 62, 149, 150,
208, 210 ja 331 vrt. kuvaan 64; n:o 129 kuvassa 66; n:o 
132 kuvassa 67 ja muut s. o. 31 kpl. vrt. kuviin 63 ja 65.
Toisinaan ovat silmukset, joista ketjut ja helyt riippuvat, va
letut yhteen kannattimen kanssa, toisinaan on silmuke eri 
levystä kiinnijuotettu.

Ketjuja on useampia, mutta viittä lajia. 1) Yksinkertaisista ren
kaista koottuja: n:t 113, 174. 2) Parittaisista pronssirenkaista: 
n:t 76, 82, 224 ja 228, vrt. kuv. 46. 3) Kaksois-spiralista 
— pronssista, niinkuin edellisetkin —: n:t 76, 163, 170, 171 
ja 287. 4) Kolmittaisista rautarenkaista: n:t 72, 73, 151,
vrt. kuv. 68. 5) Kahdeksisenmuotoisista pronssiliitteistä : n:t |
61 (kuvassa 63) ja 160 (kuvassa 69). Tähän lajiin luettakoot 
myös ketjunliitteet kuvissa 73 ja 74. 6) Kuudes laji muo
dostuu pitkävartisista liitteistä. Tästä lajista 1. tyypistä on 
3 alamuotoa: a) spiralikierteisellä vartaalla eli niinkuin a 
kuvassa 63, jota muotoa ovat myös ketjut n:issa 77, 130,
131 ja 147 (kuva 70) b) melkein sileävartainen n:o 276 ja c) 
reen pajun tapaan taitetulla vartaalla n:o 315.

3 korvakauhaa pronssista: n:t 81 (kuva 71), 80 (kuva 72) ja 160
kuvassa 69.

2 hanhenkuvaa pronssista, ketjuista riippuvia, niinkuin korvakau- 
hatkin: n:t 78*) (kuva 74) ja 232 (kuva 73).

11 lievosenkengänmuotoista soikea: n:t 85, (86) ja 278 vrt. ku
vaan 36; n:o 143 kuvassa 37; n:t 87—89 ja 223 vrt. ku
vaan 38; n:t 90 ja 91 vrt. kuvaan 39 ja n:o 194 kuvassa 40.

2 hopeabrakteatia (?) rikki: n:o 104 kuvassa 49 vasemmalla (oi
kealla on kuva solituksesta n:o 103 tuntematonta tarkoi
tusta) ja 134.

2 sormusta hopeasta, toinen n:o 106 kuvassa 50, toinen 11:0 105 
sama tyyppiä, mutta kanta korkeampi. Olivat nimettömässä 
ja etusormessa.

4 esiliinan jäännöstä (isompaa) sekä osia semmoisista: n:o 109 (osa
siitä kuvasta 85); 110 kuvassa 76; 111 kuvassa 78; 112 
kuvassa 77; (195 veitsessä?) 213, 233 ja 234 kuvassa 80.

*) Kaksi erikseen löydettyä kulkusta  samaa muotoa, kuin hanhesta n:o 
78 riippuvat, mainitaan vielä n:ssa 79.



Hameesta tai kenties osaksi myös esiliinasta — sillä esiliinan ja 
hameen jäännöksiä ei voi aina eroittaa — ovat n:t 112 (ku
vassa 79*), 113 (kuvassa 83), 115 (kuvissa 81 ja 82), 125, 
126, 130, 135, 164, 166, 168, 169, 235, 288 ja 333 (vrt. 
kuviin 82 ja 83). Esiliinan ja hameen koristuksina olleita 
pronssisia spiraliputkia vihdoin kuvissa 80—83.

Paidasta lienevät palttinan jäännökset leuvan alla tai rinnalla ol
leen kehäsoljen ohessa (n:issa 225, 278 ja 298). Toisinaan 
näkyy paita kokonaan puuttuneen (kts. n:o 337), jossa ta
pauksessa naisella on kaksinkertainen villavaatteus.

Viittaan on palttina saattanut kuulua ruostemöhkäleessä n:o 124 
ja ketjuissa n:o 282, joissa möhkäleitten toisella puolella on 
4-niitistä villakangasta, toisella 2-niitistä palttinaa. Samoin 
lienee laita ruostemöhkäleessä n:o 171, jos se on ollut (veit
sestä))?] syntyneen) ruosteen päällä. Niinikään lienevät palt- 
tinapalaset rintaketjuissa (11:0 287 ja 303?) vyösoljessa n:o 
318 (kuva 34), kupurasoljessa n:o 324 ja ketjunkannattimessa 
n:o 331 kuuluneet päällä olleisiin viittoihin. Mistä vaatteesta 
palttinapalanen on tarttunut päärlyyn n:o 161 on vaikeata sanoa. 
Yleensä ovat palttinajäännökset hyvin pienet ja vähäpätöiset 
villakankaan kappaleisiin verraten. Kaikkein hienointa palt
tinaa on kaulanauhoissa n:o 177 ja 206 (kuvassa 47). —

Villaviitasta taasen ovat mahdollisesti pienet kangasjäännökset 
vyösoljissa n:o 200 ja 202.

Kaavun jäännöksiä lienee soljessa n:o 223.
Villakangas, jota on useasta haudasta löydetty varsinkin pitkän- 

soikeain kupurasolkien ohessa, on tavallisesti 4-niitistä (kts. 
kuvv. 84, 85 ja 87), harvemmin 2-niitistä (kuva 86). Ku
vassa 87 on kahdenpuolen 4-niitistä villakangasta vartalo- 
vaatteesta, mutta keskellä 2-niitistä palttinaa paidasta.

Nahan palasia on myös löydetty muutamista haudoista, niinkuin 
taulusta näkee; mahdollisesti ovat ne turkin jäännöksiä.

Vartalo vaate näkyy olleen kokoonpantu kahdesta kappaleesta, toi
nen rinnalla, toinen selässä, joita kappaleita kupurasoljet al
kupäässä koossa pitivät, niinkuin näkyy kuvasta 87, joka
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*) Sellaatuisia spiraliputkia, kuin näissä kuvissa nähdään, näkyy myös 
käytetyn pitkänsoikeasta kupurasoljesta lähtevässä " nauhassa (kts. kuviin 51 
ja 58).
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näyttää ihoa vasten ollutta puolta muutamasta soljesta vaate- 
jäännöksineen. Jälkiä tästä vaatteesta on hyvin monessa ku- 
purasoljessa. Se ulottui yli rinnan ja kainalosta olivat mo
lemmat kappaleet yhteenneulotut (kts. kuv. 84).

Arkusta on toisinaan jälkiä, ja ovat luut useammassa tapauksessa 
polttamattomat.



II. E rity is-1  uettelo esineistä.

Pä ä nume r o  2,481 Historiallisen Museon uudessa luettelossa.

A. Ennen valtionarkeologin tuloa talteen otetut esineet.

1. Piilukirves (vrt. kuvaan 1), 141 -f mm. korkea ja terältä 115 */2
mm. leveä. Vrt. Aspelinin „Muinaisjäännöksiä“ IV: 1,321.

2. Piilukirves (vrt. kuvaan 2) 156 +  mm. korkea ja terältä 102
mm. leveä, edellistä paljoa paksumpi ja tukevampi. Vrt. 
„Muinaisjäännöksen“ kuviin 1,475 ja 1,476.

3. Kirves (vrt. kuvaan 4), 146 !/2 mm. korkea ja terältä 94 mm.
leveä ; tyypiltään vrt. kuvaan 1,334 main. teoks.

4 —11. Kahdeksan ruodolla varustettua nuolenkärkeä (n:o 10 vaan 
kärkikatkelma) vaihtelevata pituutta; pisin n:o 11 (vrt. kuv. 
1,650 main. teoksessa) 15 V2 sm. ja katkelma 9Vs sm. pitkä. 
Muut vrt. kuvaan 17.

12. Nuolenkärki, nelitahkoisella kärjellä ja keskeltä eli ruodon 
alkukohdalta kierretty; 104 +  mm. pitkä.

13. Nuolenkärki, nelitahkoinen, 148 l/2 mm. pitkä.
14. Kahdeksan isompaa veitsen- ja WMotenkatkelmaa vaihtelevaa 

suuruutta sekä useampia pienempiä kappaleita.
15. Liki 26 ‘/a sm. pitkä katkelma (miekasta?)
16—20. Viisi tulirautaa; pitkänsoikean renkaan muotoa; yhdessä 

(n:o 16) on pieni rengas (kuva 20) ja n:o 20 on rikki.
21. Neljä piikiveä ja yhden tulikiven kappale.
22—30. Yhdeksän eri suuruista veistä, kaikki ilman tuppea; pi

sin 17 sm. ja lyhyin, ruodosta katkennut, 83 mm. pitkä. 
(Vrt. kuviin 6—9).

31—33. Kolme pronssista pmukontuppea, joista pronssiset puukon-
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päät pistäyvät esiin; kaksi ensimmäistä aivan poikki, kolmas 
eheämpi (kuvat 12—14).

34—37. Neljä värttinänpyörää, kolme (n:t 34, 35 ja 36) eheätä, 
läpimitaten eli ristiinsä 37 + (kuva 21), 34 ja 24 mm.; nel
jäs (n:o 37) pahasti vahingoittunut; n:o 36 on säännöllisin 
(kuva 22) ja löydettiin muutaman luurangon ohelta ilman 
muuta esinettä.

38—47. Kymmenen pitkänsoikeata kupurasolkea ravunmuotoi-
sella koristeella (vrt. kuvaan 51 sekä kuviin 1,620 ja 1,635 
mainit. teoks.). N:o 38:ssa (kuva 51) riippuu nahkanau- 
liassa ensin pronssinen päärly, jota kuvassa kuitenkaan ei 
näy, koska solki peittää sen, sitten pronssiputki 4 korvak- 
keella, joista kolmella kellon ja kulkusen tapaiset helyt — 
neljäs hely puuttuu; putken alla on taas päärly, ristikkomuo- 
toinen ketjunkannatin, kaksi päärlyä, jotka ovat samaa muo
toa kuin se soljen peittämä, ja viimein 1 1/2 sm:n pituinen 
spiraliputki (vrt. sp. putkiin kuvissa 78 ja 79).

48—50. Kolme isompaa kupurasollcca (kuva 53) toisenlaisilla ko
ristuksilla (vrt. kuvaan 1,631 Aspelinin mainit. teok.). N:o 
49:ssä riippuu kaksinkertainen karkea-villakankaan tilkku 
(vrt. kuvassa 87).

51—52. Kaksi samantyypistä kupurasolkea (kuva 55), mutta lui-
kertelevilla nauhakoristuksilla. — Edelliseen kuuluu kaksi pal- 
mikoittua villaista nauhanpätkää, jotka arvattavasti ovat olleet 
selkäpuolista reunusta siinä vartalovaatteessa, jota, kun se on 
ollut arvattavasti ilman hihoja ja olkapäästä auki, solki kum
mallakin hartialla koossa piti. Tämän vaatteen rinta-puo
lella oleva reunus laskettiin kaksinkertaiseksi (niinkuin n:o 
49:ssä ja kuvassa 87) palkimen läpipistettäväksi, jonka kärki 
oli käännetty ylöspäin vaatteen selkäpuolistakin osaa kiinni- 
pitämään.

53—54. Kaksi pronssiputkea (vrt. kuvassa 51) 47—48 mm. pi
tuisia, kumpikin neljällä korvakkeella parittain; mutta kaikki 
helyt niistä puuttuvat.

55—60. Kuusi pronssiputkea, kukin kahdella korvakkeella; 11:0
60:ssä ovat molemmat korvakkeet, n:o 59:ssä toinen korvake 
rikki; n:o 55:ssä ja 56:ssa riippuu kaksi lehtihelyä kummassakin 
sekä edellisessä näistä vielä pätkä kuudesta kaksoisrenkaasta 
kokoonpantua pronssiketjua; n:o 57:ssä, joka on kaikista
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pienin, riippuu kulkunen toisen korvakkeen 8-n muotoisessa 
korvakerenkaassa (kuva 62); n:o 58 (kuva 60) on ehyt, mutta 
helyjä puuttuva.

61. Pronssiputki kahdella korvakkeella sekä kaksi ketjunkanna- 
tinla, jotka ovat yhdistetyt 8-n muotoisista liitteistä kokoon
pannulla ketjulla (kuva 63); yksi pitempi liite on spirali- 
uurroksilla kaunistettu.

62—70. Yhdeksän ketjunkannatinta; luissa 62—64 on kussakin 
kaksi helyripustinta (kuva 64), luissa 67 ja 68 vaan yksi kum- 
paisessakin; muista ne puuttuvat; n:ssa 65 on nahkanauha 
pujotettu muutamain ristikkosilmäin lävitse s. o. paikattu.

71—72. Kaksi samanlaatuista ketjunkannatinta, valkeassa ollutta; 
niihin on takertunut sitan möhkäleitä, toisessa (n:o 71) on 
vaatteen ja toisessa (n:o 72) rautaisen ketjun jäännöksiä (vrt. 
kuvaan 68). Edelliseen, joka on silmukkeineen (2) on valettu 
yhdestä kappaleesta, kuuluu vielä kaksi pronssipäärlyä (mo
lemmat vrt. kolmanteen päärlyyn kuvassa 57) ja pronssiputki 
neljällä korvakkeella (vrt. kuvassa 51) ynnä siihen kuuluva 
kulkus- ja kellohely, jotka, päärlyt ja putki, riippuvat nah- 
kanauhassa. Itse ripustimissa on edellisessä kaksi ja jälkim
mäisessä yksi hely.

73. Osia kolminkertaisista renkaista tehdystä rautaketjusta (kuva 
68), joka nähtävästi on kuulunut edellisessä n:ssa mainittuun 
ketjuun.

74. Kaksi ketjunkannattimen helyä, enemmän hertanmuotoisia 
kuin helyt kuvissa 64, 65 ja 69, mutta samallaisia, kuin 
esineissä mssa 68, 71 ja 72.

75. Sekä nahkanauhassa että irrallaan olevaa 16 pronssipäärlyä 
sitä muotoa kuin (kuvissa 57—58) 2 muuta epämuotoista, 
5 lasi- ja savipäärlyä (a—d), sekä 3 pronssilangasta tehtyä 
spiraliputkea.

76. Kolme pronssiketjun kappaletta, pisin 32 sm. pitkä ja tehty 
kaksoisrenkaista (vrt. kuvaan 46); toinen vähän yli 14 sm. 
pitkä ja sepitetty kahdesti spiraliin kierretyistä renkaista; 
kolmas 5 sm. pitkä, kokoonpantu samallaatuisista renkaista 
kuin edellinen.

77. Pitkä ketjunliite (vrt. liitteeseen a kuvassa 63 ja kuvaan 70).
78. Hanlienmuotoinen koriste pronssista (kuva 74), josta riippuu 

7 kulkusta kahdeksisen näköisistä ketjunliitteistä.
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79. Yksinäinen kulkunen (vrt. kuvassa 74.) eheä, ja toinen yhtä
läinen mutta rikkinäinen ruosteen ja sitan möhkäleessä, jo
hon myöskin on takertunut nähtävästi villavaatteen jään
nöksiä.

80 ja 81. Kaksi korvakauliua (kuvat 71 ja 72); edellinen 98 mm. 
pitkä ja 18 3Д mm. leveä, jälkimmäinen 84 7 2 mm. p. ja 15 
mm. 1., pronssista.

82. Ympyriäinen kupura (kuva 46) hopeasta; syrjästä puuttuu 
kappale ; on . riippunut pronssisesta ketjusta, joka on 27 7a 
smm. pitkä ja sepitetty kaksoisrenkaista.

83. Samallainen hopeinen kupura (kuva 45), myöskin vahingoittu
nut eri kohdilta, silmukkeella ketjua varten; poikkimitaten 
76 mm.

84. Samallainen, mutta edellisiä pienempi hopeinen kupura (kuva 
41), läpimitaten 6 sm.; silmukekin puuttuu. Ornamenttina 
on puu, jonka latvassa lintu.

85. Hevosenkengän muotoinen solki (vrt. kuvaan 36); palin 44 7a 
mm. pitkä; kehä epätasaista paksuutta ja poikkileikkauksel
taan melkein puoliympyräinen ; napit lähimmiten neliskulmai
sia ja päältä vähän pullevia; kokonaan pronssista.

86. Hevosenkengän muotoinen solki, pronssista; rautainen palin 
on 57 mm. pitkä; kehä ympyriäinen, kauttaaltaan samaa pak
suutta ja eräältä kohdalta melkein poikkitaitettu; napit ovat 
fasettisia.

87. Hevosenkengän muotoinen solki ohuesta hopealevystä (vrt. ku
vaan 38); palin on 38 mm. pitkä; napit ohueita neliöitä; 
särkynyt kahteen kappaleeseen.

88. Samanmuotoinen ja samallaatuinen solki (kuva 38); palin 94 
mm. pitkä.

89. Samanmuotoinen ja samallaatuinen solki, palin 85 mm. pitkä.
90. Samallainen solki; palin 194 mm. pitkä; napit rihmalla yh- 

teensidotut.
91. Samallainen solki (kuva 39) kahdessa kappaleessa; palin 149 

mm. pitkä. — Kaikissa näissä latuskaisissa soijissa on luiker- 
televia, mutta erimuotoisia rihma-ornamenttia.

92—93. Kaksi keliäsolkea (kuvut 26 ja 27), yhdensuuruisilla pal- 
kimilla, mutta itse kehä on jälkimmäisessä kaksi kertaa edel
listä tukevampi; edellinen kuparista (?), jälkimmäinen prons
sista.
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94. Kehäsolki hopeasta ilman palinta ja varustettu gotilaisilla kir
jaimilla (kuva 30), jotka osoittavat soljen olevan 12:lta vuo
sisadalta.

95. Kehäsolki (kuva 29) hopeasta ilman palinta; edellistä vähän 
hienompi, mutta samansuuruinen kuin se; ollut valkeassa ja 
koristettu kehäsirateilla.

9G. Solki (vyön?) ilman palinta, lähimmiten sitä tyypiä, joka näh
dään kuvassa 1,428 Aspelinin kuvateoksessa, vaikka kysymyk
sessä olevasta soljesta puuttuu ornamentit (kuva 32); rauta- 
ruosteesta ja villavaatteesta jälkiä.

97. Hihnanjakaja (kuva 25), ympyriäinen ja neljässä jaossa.
98 ja 99. Kaksi sileätä ja pronssista rengasta, 32 ja 29 mm. läpi

mitaten, kehät poikkileikkaukseltaan melkein ympyriäisiä.
100. Pronssinen rengas 35—37 mm. läpimitaten; kehä poikkileik

kaukseltaan pitkänsoikea ja varustettu kumpaiseltakin puo
lelta kahdella uurre-viivalla (kuva 24).

101. Kuusi rautarcngasta läpimitaten 3 Va sm. vaiheilla; kahdessa 
renkaassa oli nuolenruotoa.

102. Kaksi pientä 4-kulmaista hopealamellia, (kuva 48), läpi kes
kellä ja neljä pienempää kulmissa ; ollut arvattavasti otsa- tai 
kaulanauhassa.

103. Pieni lehdenmuotoinen lamelli pronssista, neliskulmainen läpi 
keskellä ja pieni läpi toisessa päässä (kuvassa 49 oikealla), 
tuntematonta käytäntöä.

104. Kaksi hopeista bra7cteati-kappaletta; toisen lävessä epäsään
nöllinen rengas (kuvassa 49 vasemmalla).

105—107. Kaksi leveäkantaista sormusta hopeasta, pienempi, n:o 
106 (kuva 50), kahdessa kappaleessa, ja nimettömän ja etu
sormen luita, joista sormukset löydettiin.

108. Pitkä nahkavyö (kuva 31), kahdessa kappaleessa; toisessa 
päässä päätesolitus ; pitkin koko nahkaa nähdään taajassa ne
liskanttisia solituksia ja toisessa päässä ympyriäinen kehäsolki, 
joka on ontelo ja kahdesta puolikkaasta kokoonpantu.

109. Esiliinan helma, 46 sm. pitkä ( = esiliinan leveys), ynnä sii
hen kuuluvia pronssiristikkoja (kuva 85 on näyte esiliinan 
villakankaasta).

110. Kaksi esiliinan syrjäkappaletta (kuva 76), toinen 39 sm., 
toinen 65 sm. pitkä; ovat nähtävästi kuuluneet yhteen; ala
päässä röpsyjä (esiliinan helmaan kuuluvia) ynnä osaksi vielä
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pitkin reunoja ja helmaa kiinni olevia, osaksi irtonaisia prons- 
siputkia ja pronssiristikkoja.

111. Kaksi pronssiputkea (kuva 78), ripsutilkkuun kiinnitettyä, 
joka luultavasti on osa edellisessä numerossa kerrotusta esilii
nasta.

112. Edellisiä karkeampi vaatekappale (kuva 79), jossa on isoja 
pronssisia spiraliputkia, ynnä toinen hieuoilla pronssiputkilla 
ja ristikolla varustettu vaafteen(esümmn)lculma (kuva 77).

113. Erikokoisia pronssisia spiraliputkia (kuva 83), kolmesta ren
kaasta koottu lyhyt ketju ynnä muita sipaleita.

114. Luukappale, 62 +  mm. pitkä, nahka-, rengas-, ruoste- ynnä 
muita kappaleita.

115. Pronssiristikkoja, osaksi vaatekappaleihin kiinnitettyjä (kuva 
81), osaksi irtonaisia (kuva 82), sekä kotelo ihmishiuksia,

116. Laudan kappale, 94 +  mm. leveä ja 12+  mm. paksu; pituus 
epämääräinen.

B. Valtionarkeologi J. R. Aspelinin toimittamista hautakai- 

vauksista heinäkuussa 1886 löydetyt esineet.

Haudasta I: (miehen).

Luuranko (1,54 m. eli) 5 jalkaa 2 t. pitkä, pää länteenpäin. Pää
kallosta puuttuu kasvot. Oikean käsivarren kyynärpuu sisälle 
taivutettu. Kohta tämän alta

117. Tulikivi, piikappale ja
118. tulirauta, — rautasolki ja renkaan puolikas oikean reisiluun 

yläpuolelta, jotka kaksi viimeksi mainittua esinettä kantajat 
luultavasti panivat jo edellä kerrottujen esineitten joukkoon.

Haudasta 2: (naisen).

Luuranko, 5 jalkaa 1 t. pitkä, ehjä pääkallo, kauniilla hampailla, 
lounaaseen päin. Pronssilla varustettua kangasta rinnalla ja 
niskan kohdalla (n:o 126?); sekä

119. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvassa 51) oikealla nännillä.
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120. Samallainen solki (vrt. kuvassa 51) vasemmalla puolella, 
mutta vähän korkeammalla ; ollut valkeassa.

121. Puun ja villakankaan kappaleita. Kangas samallaista kuin 
kuvassa 84.

122 — 123. Kaksi ketjunkannatinta uumen oikealta puolelta.
124. Luita ja ruosteen möhkäleitä, joissa nähdään jälkiä vaat

teista ja spiraliputkia. Vaatteen kangasta on kahta lajia; 
4-niitistä, niinkuin n:ssa 121 ja 2-niitistä (palttinaa?) kuvassa 
87 keskellä.

L

Hautojen 1—32 asema toisiinsa.

125. Spiraliputkia pitemmissä ja lyhyemmissä jonoissa sekä pit
kin kumpaistakin sääriluuta että poikittain yli nilkan, helmo
jen seuduissa (haudassa on selvästi ollut nainen).

126. Pronssiputki (vrt. kuvaan 61) kahdella helyripustimella, hie
nompia spiraliputkia ja 4-vartisen villavaatteen jäännöksiä 
nähtävästi samaa lajia, kuin n:ssa 1 2 1 .
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Luuranko hajonneella pääkallolla lounaaseen päin ja terävillä, mutta 
enimmiten katkenneilla hampailla; kylkiluun jäännöksiä, mutta 
ruumiin alapuolesta ei mitään.

127—128. Kaksi pienempää pitkänsoikeata kupurasolkea, edelli
nen ravunmuotoista (vrt. kuvassa 51), jälkimmäinen oudom
paa ornamenttia (kuva 56); edellisen soljen kantapäässä on 
pätkiä pienestä nuorasta, joka epäilemättä on rintaketjua 
kannattanut, jälkimmäisen palkimen kumpaisessakin päässä 
villakankaan sipaleita.

129. Rautaketjusta syntyneeseen ruostemöhkäleeseen takertunut 
ketjunkannatin (kuva 66 ; vrt. Aspelinin kuvateoksessa n:o 
1,580). Ruosteessa huomataan myös epäselviä vaatteen jälkiä

130—131. Kaksi pitkää ketjunjatkoa (vrt. kuvaan 70); yksi sil- 
muke on tyhjä, kahdessa silmukkeessa on ruostetta ja nel
jännessä on pieni pronssircnyas, rautaruostetta ja vaatteen si- 
pale nähtävästi samaa lajia, kuin soljen n:o 128 palkimessa.

132. Ketjunkannatin samaa tyypiä, kuin n:o 129, mutta pikkusen 
pienempi (kuva 67).

133. Joukko luun sirpaleita, ynnä ruostetta ja 4-niit. villavaatteen 
jäännöksiä.

134. Kaksi hopeabrakteatin kappaletta, toinen silmukkeella, rinnalta, 
ja kaksi piikiveä.

135. Kahdeksan 5—8:kiertoista tukevampaa spiraliputkca, joissa 
on langan (villanuoran) pätkiä, sekä kolme yhdenmuotoista 
lasipäärlyä, joista kaksi on mustaa, kolmas viheriäinen.

136. Ruosteesta paisunut veitsi, 142 3/ 4 mm. pitkä.
137. Ruostunut veitsi, 97 3/ 4 mm. pitkä.
138. Pahasti ruostunut nuolenkärki, 94 3/ 4 mm. pitkä. N:t 136— 

138 rinnan alapuolelta.
139. Joukko ruosteen sirpaleita (tuliraudasta?).

Haudasta 4; (?)

Poltettuja luita 3/ 4 kyynärän syvyydessä kyynärän avaralta alalta, 
ilman muita esineitä; myöhemmin löydettiin :

140. Pahasti turmeltunut veitsenterä, 1 1 2  mm. pitkä ja leveim- 
mästä paikasta 2 1 mm. leveä.

Haudasta 3: (naisen).
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Luuranko, vaillinainen, hyvällä pääkallolla lounaaseen päin, ma
kaava kyljellään kasvoin etelään ja jalat koukussa.

141. Rautainen nuolenkärki (?) löydettiin paikasta; pit. 103 mm. 
Tästä haudasta lienee myös

142. Nuolenkärki, josta kärki on katkennut, niinkuin edellisestä
kin (vrt. nuolenkärkeen n:o 1 1 ); pit. 130 '/2 mm.

Haudasta 6: (?).

Poltettuja luita puolen kyynärän syvyydestä ilman esineitä.

Haudasta 7: (naisen).

Poltettuja luita sekä
143. Hevosenkengän muotoinen' solki pronssista (kuva 37), jossa 

palin 011 57 +  mm. pitkä, kehä keskeltä paljoa paksumpi, 
poikkileikkaukselta puoliympyräinen ja vinoon viivattu, napit 
katkaistun pyramidin muotoisia.

144—146. Kolme pitkänsoikeata kupurasolkea, kaksi ensimmäistä 
samaa koristustapaa (vrt. kuvaan 53), kolmas ravun muotoista 
ornamenttia (vrt. kuvassa 51); kaksi jälkimmäistä valkeassa 
pahasti vahingoittuneet.

147. Ketju kolmesta pitkästä ketjunliitteestä, yhteensä 166 mm. 
pitkä. (Kuva 70).

148—150. Kolme ketjunkannatinta, joista n:o 148 vrt. kannatti- 
miin kuvassa 63, n:t 149 ja 150 kuvassa 51; n:t 148 ja 150 
ovat valkeasta turmeltuneet.

151. llautakctjun vähäpätöisiä jäännöksiä (mahdollisesti samaa la
jia kuin kuvassa 68) ja pieni 8 mm. leveästä pronssilevystä 
tehty rengas.

152. Veitsi (kuva 10), jonka terä 011 ruodon juureen 63 mm. ja
luikerrussiraateilla kaunistettu varsi (kuva 11) 79 +  mm.
pitkä.

153. Varreton veitsi (kuva 6) motoilleen 117 3/ 4 mm. pitkä; ja
154. Tulirauta, neliskulmainen, 75 l/2 mm. pitkä ja 27 mm. leveä.

Haudasta 5: (miehen?).
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Poltettuja luita ilman esineitä.

Haudasta 9: (naisen).

Luuranko, 5 jalkaa 5 t. pitkä, pää lännessä.
155. Ympyriäinen kupura hopeasta, vahingoittunut (kuva 43), löy

detty leuvan alapuolelta, läpimitaten noin 73 +- mm.
156. Pitkäusoikea kupurasolki rapuornamcnteilla (vrt. kuvaan 51); 

palkimessa ruostetta ja vaatteen sipale; oikeanpuolisen nännin 
yläpuolelta.

157. Palin, 52 mm. pitkä, jossa on myös se tasavartinen kaari, 
jolla se on ollut solkeen (11:0 155?) kiinnitetty.

158. Kehäsollci hopeasta, kaikkialla yhtä leveästä kehälevystä il
man sirateja; palin 49 mm. pitkä.

159. Samallainen solki kuin n:o 156 (vrt. kuvassa 51); palkimen 
kantapuikossa on nahkanauhan pätkä; löyd. vasemman nännin 
yläpuolelta.

160. Ketjunkannatin (kuva 69), joka kannattaa kahta helyripus- 
tinta ja 41 sm. pitkää 8-muotoisista liitteistä koottua ketjua, 
jonka päässä on 98 mm. pitkä korvakauha kahdella helyri- 
pustimella; ulottui oikealta rinnalta reiteen asti.

161. Ketjunkannatin, jonka yläpuolella on nahkanauhassa pahasti 
ruostunut päärly (jota lähimmin vrt. kolmanteen päärlyyn ku
vassa 57) siihen takertuneine liinavaatteen (palttinan) sipalei- 
neen ja alapuolella kaksi riippuvata helyripustinta sekä kes
kellä ruostemöhkäle, jossa langan jälkiä; edell. kannattimen 
vierestä.

162. Pronssiputki kahdella korvakkeella (kuva 61); edell. kannat
timen ja päärlyn yläpuolelta.

163. Pienen pronssilehden korvakkeessa oleva pronssirengas, joka 
kannattaa kaksoisspiralista, yhteensä 5 x/ 2 sm. pitkää, hienoa 
pronssiketjua ; on luultavasti kuulunut kupuraan n:o 155.

164 Luusirpale sekä kuusi ruosteenmöhkälettä, jotka ovat olleet 
ketjuna nähtävästi samaa muotoa, kuin edellisessä n:o 73. 
Tämä ketju on nähtävästi lähtenyt kannattimesta n:o 161. 
Ruosteessa nähdään vähän 4-niitistä villavaatetta.

Haudasta 8: (?)
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165. Yksitoista pronssista spiraliputkca suurempaa laatua.
166. Hienompia spiraliputkia, pronssiristikkoja (helmoista) sekä 

luun sirpaleita; putkia kaulasta sääriin.
167. Veitsi tuppincen kahdessa kappaleessa (kuva 15), arvatta

vasti ketjun n:o 164 kannattama, niin että veitsi olisi ollut 
vainajan vasemmalla puolella.

168. Lahonnutta puuta sekä maatunutta vaatetta, josta ei ole jä- 
lellä muuta kuin spiraliputkia (yhdessä kappaleessa), samal- 
laisia kuin n:ssa 166; puu oikean reiden kohdalta.

169. Isoja luukappaleita ynnä niiden ohessa olevaa multaa vaat
teen jäännöksineen (=  pronssiristikkoja).

Haudasta 10: (?).

Vähäinen joukko poltettuja luita ilman muita esineitä.

Haudasta 11: (naisen).

Luuranko, 4 jalkaa 6 t. pitkä sääriluun alapäähän, pää, josta ai
noastaan kallo jäljellä, lännessä.

170. Oikeanpuolinen pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvassa 51), 
jossa riippuu yhdessä jonossa: 1 ) pronssiputki neljällä kor- 
vakkeella (vrt. kuvassa 51), joista ainoastaan yhdessä on he- 
lyripustin, 2) ketjunkannatin, jossa kaksi helyripustinta ja 3) 
kahdenkertaisista spiralirenkaista koottu ja yhteensä 1 6 1/2 
sm. pitkä pronssiketju, joka päättyy ruostemöhkäleeseen, joka 
on rautaketjusta muodostunut. Ruosteessa on pikkusen vil
lavaatteen jälkiä. Soljen alla on vaatteen kappaleita, joista 
palkimen kärjen puolella oleva on kulmapaikka niskan taakse 
menevästä vaatteesta. Ketjua näkyy muuten kannattimesta 
jatkuneen kahtialle.

171. Ruosteen möhkäleitä, joista yhdessä on noin 11 sm. pitkä 
pronssiketju samaa laatua, kuin edell. n:ssa mainittu. Se lie
nee kannattanut veistä, sillä ruostekappaleitten joukossa on 
yksi veitsenterän katkelma. Ruoste on nähtävästi syntynyt 
rautaketjusta ja on siihen tarttunut isompia palttinan kappa
leita sekä vähän villavaatettakin.

172. Vasemmanpuolinen pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvassa 51)
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samaa lajia, kuin n:o 170; palkimessa vaatteen kappaleita ja 
nahkahihnan pätkä.

173. Edellisestä soljesta epäilemättä riippuneet: 1) päärly, prons
sinen (vrt. kolmanteen päärlyyn kuvassa 57), 2) pronssiputki 
neljällä korvakkeella (vrt. kuvassa 51) sekä kahdella helyri- 
pustimella ja 3) ketjunkannatin (vrt. kuvassa 63) kahdella he- 
lyripustimella (vrt. kuvassa 64). Molemmat soljet löydettiin 
hartioilta.

Haudasta 12: (naisen).

Luurangon jäännöksiä päineen, josta ainoastaan kallo oli jäljellä, 
edellisen ruumiin reitten välissä. (Olisiko ollut lapsi ja 
äiti?)

174. Pieni pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvaan 57) pääkallolla, 
palkimessa ruostetta ja pieni jäännös palttinasta sekä pronssi- 
ketju, koottu kolmesta yksinkertaisesta renkaasta.

175. Liite edellisessä n:ssa mainitusta ketjusta, isompi ruskea ja 
2 pientä valkoista päärlyä; löyd. kohta soljen alapuolelta.

176. Jäännöksiä luusta t. puunjuurista. (Aspelinin luettelossa pu
hutaan myös vaatteen jäännöksistä?)

Haudasta 13: (miehen).

Luuranko, 5 jalkaa 9 t. pitkä, pää lännessä; pääkallo vahva ja 
kuulunut vanhemmalle miehelle.

177. Kuusitoista enemmän ja vähemmän eheätä, neliskulmaista ja 
pientä hopeoiamellia, joista kolme on neulottu pitempään tuo- 
hinauhaan; useampia palasia samallaista tuohinauhaa, jonka 
kahdenpuolen on ollut kangas-(palttina?)rimsu ; siis on palt
tinaa ollut myös lamellin ja tuohen välissä; löyd. niskalta ja 
leuvan alta; se on siis =  kaulanauha (vrt. kuvaan 47).

178. Kehäsolki hopeasta (vrt. kuvaan 26) leuvan alta, palin 26 
mm. pitkä leuvan vasemmalta puolelta pieniä pronssisia spi
raliputkia ynnä neljä pientä, valkoista päärlyä pronssibrodyrin 
pätkässä.

179. Tulirauta, joka riippuu pienestä rautarenkaasta ; 92 mm. p. 
ja 2 5 1/2 mm. 1.
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180. Veitsenterä ruotopätkineen 121 +  mm. pitkä. N:o 179 ja 
180 löyd. oikealta reideltä.

181 Rautarengas, josta noin Ve °sa puuttuu; löyd. oikean reiden 
juurelta.

182. Kaksi pronssista, pienen sormuksen suuruista rengasta, jotka 
ovat vinouurroksilla koristetut ja näyttävät kahdelta vastak
kaiselta kohdalta hyvin kuluneilta; — epäilemättä ovat nä- 
mät renkaat alkuaan kuuluneet ketjunkannattimeen ja kannat
taneet ketjua (vrt. kuviin 64—65); kaksi piikiven kappaletta 
ja nahkapalanen ; kaikki löydetyt vasemmalta reideltä.

183. Ruostejäännöksiä renkaista, nuolesta ja kenties muistakin 
esineistä; löyd. vasemmalta reideltä.

184. Kovetin terä (kuva 18), löyd. reisien väliltä.
185. Kuusi pientä pronssista spiraliputkea samassa rihmassa, 

löyd. reisien väliltä.
186. Luun ja puun jäännöksiä.

Haudasta 14: (miehen?)

Luurangon yläpää ja rikkinäinen pääkallo. Kaivaessa ei huomattu 
mitään esinettä, mutta kansliassa oli:

187. Piikiven kappale ja veitsen(?)ruoto t. naula, jossa on puun 
jälkiä.

Haudasta 15:

Pääkallon ynnä muiden luiden jäännöksiä lapsen luurangosta.

Haudasta 16: (naisen).

Luuranko, 4 jalkaa 9 t. vasemman sääriluun alapäähän asti, rikki
näinen pääkallo, kohta mustan mullan alta.

188. Kupura hopeasta ristiornamentilla (kuva 42), löyd. leuvan 
alta oikealle.

189—190. Kaksi pitkänsoikeata kupurasolkea „kainalosta olka
pään alapuolelta“; kumpaisenkin sisäpuolella pieniä vaatteen 
jäännöksiä; ornamentti ravuntyypiä (vrt. kuvaan 51).
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191. Kaksi pronssipäärlyä (vrt. kuvassa 57 kolmanteen) ynnä 
niissä olevata kaksi pätkää rihmasta, jotka ovat vasemmalla 
(katsojasta?) soljesta riippuneet; samassa rasiassa on vielä 
pienempi vaatteens\pa\e.

192 ja 193. Kaksi kctjunkannatinta, jotka ovat kannattaneet rau
taisia ketjuja.

194. Hevosenkengän muotoinen solki (kuva 40), tehty hopeale
vystä, kauniilla ornamentilla; palin 148 mm. pitkä. Soljen 
alapuolella on ollut pieni neliskulmainen levypätkä, joka nyt 
on irtonainen ja kahdessa kappaleessa. (Olisiko se aiottu 
paikkaamista varten?). Löyd. keskeltä rintaa.

195. Veitsi ja veitsentuppi (kuva 16), joka jälkimäinen, on 149; 
mm. pitkä; löyd. uumelta vähän ylöspäin oikealle (katsojasta) 
riippunut rautareukaasta (ketjusta), jonka ruostejälkeen on 
takertunut villakankaan sipale, joka on hienompaa lajia, kuin 
pätkät solkien alla.

196. Jäännöksiä suuremmasta ja 4 tuumaa leveästä raudasta, — 
joita ei enää ole.

197. Laatikko ruostuneen rautaketjun jäännöksiä sekä muutamia 
luun palasia. Muutamassa ruostemöhkäleessä on 4-niitisen 
villakankaan kappale.

Haudasta 17: (miehen).

Hyvin säilyneet, mutta huiskin häiskin olevat luut miehen luuran
gosta.

198. Tulirauta jalkojen yläpuolelta.

Haudasta 18:

Hajalla olevia luita, ilman esineitä.

Haudasta 19:

199. Samoin ynnä naula.
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Luuranko, 6 jalkaa 4 t. pitkä, hyvin 
säilynyt, oikea käsi reidellä ja 
vasen käännetty vatsalle ; oikea 
sääriluu taitettu, mutta miehen 
eläessä jo yhteen kasvanut.

200. Puun jäännöksiä (mustuneet kon
serv. kautta) ynnä pronssirengas, 
jossa on villanauhan pätkä (vyös
tä ?), lonkkaluun vasemmalta puo
len. Nauhan alla (?) on pieni 
jäännös jostakin (vanutetusta? (vil- 
lakankaisesta vaatteesta (viitasta ?)

201. Veitsi, katkennut sekä ruodosta 
että kärjestä, nyk. 8 7 1/.2 mm. 
pitkä; ei mainittu miltä kohdalta 
löyd., mutta kuvasta päättäen va
semman lonkkaluun kohdalta.

202. Pronssinen vyösolki (kuva 33) sa
maa tyypiä kuin kuva 1,427 As- 
pelinin kuvateoksessa. Seljän alla 
on 4-niitisen villakankaan kappa
leita, ehkä viitasta ; raulaneulan (?)

palasia; vasemmalta sivulta lonkkaluun sisäpuolelta.
203. Tulirauta, 91 mm. pitkä ja 34 7г min- leveä, pitkänsoikeata 

muotoa, ynnä 4 pii- ja 4 tulikiven kappaletta reitten välistä.
204. Piilukirves, 161 7a mm. korkea ja 102 */< mm. kasain väli, 

oikean polven alapuolelta.

Haudasta 21:

Luuranko, 5 jalkaa 1 1/ 2 t. pitkä sääriluun alapäähän, pääkallo 
särkynyt; vasen käsi rinnalla; ilman tarvekaluja; ainoastaan 
hiilipalanen.

Haudasta 20: (miehen).

Hauta 20.
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Luuranko, pää idässä, kasvot käännetyt etelään; sitä ympäröi lau
doista tehty arkku, joka oli 6 jalkaa 8 t. pitkä, yläpäästä 1 
jalka 7 t. leveä ja ala- eli jalkopäästä 1 jalka 4 t. leveä.

205. Värttinäpyörä savesta (vrt. kuvaan 21), löyd. luurangon oi
kean olkapään yläpuolelta.

206. Kaulanauhan osia (kuva 47): tuohirimsuja, hopealamelleja, 
jotka ovat olleet rimsuun s. o. „nauhaan“ neulotut, palttinaa 
välissä, ynnä palttinan, villakankaan ja luun sirpaleita, jotka 
olivat kaulan ympäriltä löydetyn nauhan ohella.

207. Ruostemöhkäle, jossa näkyy pronssinen 
8-muotoinen ketjunliite. Samassa rasiassa 
on muutamia aivan pieniä jyviä keltaista 
ainetta.

208. Pitkänsoikea kupurasolki rapuornamen- 
teilla (kuva 52) ; alla palkimen ja vaatteen 
jäännöksiä; palkimen kannassa kiinni ole
vasta nauhasta riippuu 4 päärlyä ja ris- 
tikkomuotoinen ketjunkannatin.

209. Pitkänsoikea kupurasolki (kuva 54) sa
maa ornamenttia kuin kuvassa 1,631 As- 
pelinin kuvateoksessa; alla palin, nauhan 
pää ja irtonainen vaattcensipale.

210. Ketjunkannatin samaa ristikkomuotoa, 
kuin n:ssa 207. Soljet löydettiin kahden- 
puolen rintaa.

211. V e its i jonka ruoto on katkennut, isompi 
osa nyk. 95 mm. pitkä; löyd. käsivarren 
alta (oikealle katsojasta?)

212. Nuolen(?)-tapainen esine luusta; toinen syrjä pykälöitty,
94 V2 mm- pitkä. Lienee kylkiluun kappale.

213. Suuri joukko pronssisia spiraliputkia, jotka ovat olleet pit
kin esiliinan syrjiä (vrt. kuvassa 76). Esiliinaa on kannatta
nut nauha, josta on jäljellä 4 4 1/2 sm ; siinä on isompia put
kia ja on esiliinan leveys nähtävästi ollut 37 sm.; osa varta
lon ympärille menevästä nuorasta (nauhasta) on siis myöskin

Haudasta 22: (naisen).
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ollut putkilla kaunistettu. Sivureunoissa on ollut hienompia 
putkia (vrt. kuvassa 82), mutta helmassa nähtävästi taas yhtä 
isoja putkia, kuin yläpäässä (vrt. kuvassa 83). Esiliina ulot
tui korttelin verran polvien alapuolelle.

214. Yksi laatikko 2-niitisen villakankaan muruja.
215. Kaksi laatikkoa luun ja 2-niitisen villakankaan kappaleita 

(kuva 86). Ainoastaan isoimmassa luussa (lonkkaluussa?) on 
4-niitisen kankaan jäännöksiä.

216. Laatikko arkun рмм^а; jokonkin kappaleeseen on vaatetta ta
kertunut.

217. Laatikko isompia ja pienempiä spiraliputkia pronssista.
Muist. Kaikkialla, jossa oli pronssia, täytyi sitä veit

sellä esiinkaappia, sillä siinä oli „muumion“ tapainen kamara 
1. peite, joka oli muodostunut oljesta, tuohesta ja parkista. 
Niin esim. oli vasemman rinnan soljen alla puuta (arkun 
pohjasta) ja sen päällä olkia ja tuohta ; siten olivat myös esi
liinan rajat merkityt 1 1/ 2 tuuman leveällä tuohipankilla.

Haudasta 23: (miehen).

Luuranko, 5 jalkaa 1 1 3/ 4 t. pitkä ; eheät 
ja sivulle käännetyt jalat; pää, jonka 
kallossa iso läpi, länteenpäin, mutta 
kasvot etelää kohden; makaava ar
kussa, joka on 6 jalkaa 4 t. pitkä, 
1 jalk. 10  t. leveä yläpäästä, mutta 
1 jalk. 7 t. ala- eli jalkopäästä.

218. Pronssinen kehäsolki (kuva 28), puut
tuvan palkimen kohdalta 27 mm. 
läpimitaten ; pitkin kehää pienillä 
pilkuilla koristettu; lövd. rinnalta.

219. Rautainen vyösolki samaa tyypiä, 
kuin kuva 1,430 Aspelinin kuvateoks.; 
löyd. lonkkaluun päältä.

220. Pronssinen rengas oikealta sivulta; 
siitä on luultavasti tupeton veitsi 
(n:o 222) riippunut.

221. Pronssinen rengas vasemmasta kai
nalosta.

222. Veitsi, mainittu yhteydessä n:o 220:nHauta. 23.
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kanssa; pit. 131 mm. — Molemmat kädet olivat pitkin ruu
mista, oikea käsi toisen renkaan ja veitsen välissä. Hiilipa- 
lasia arkussa, varsinkin pään seuduissa.

Haudasta 24:

Luuranko, hyvin säilynyt, mutta varpaat hukkuivat lapioimisessa; 
pää länteenpäin; molemmat kädet rinnan alapuolella; ilman 
arkkua ja esineitä.

Haudasta 25:

Luuranko, 5 jalk. 15 t. pitkä, pää lännessä; kädet vastakkain rin
nalla; ilman esineitä.

Haudasta 26: (naisen).

Naisen luuranko, läpi pääkallossa, hampaat kauniit.
223. Hevosenkengän muotoinen solki hopealevystä, useissa kappa

leissa; palin pistetty kahden erillisen, röpsyillä varustetun vaa- 
tereunan läpitse, jotka reunat luultavasti ovat kuuluneet kaa
puun. Samassa laatikossa esineen kanssa ylös otettuja luita, 
puuta ja maata. Solki löyd. vainajan oikealta puolelta; neu
lan kanta oli oikealle; soljen yläreuna ulettui seuraavan ku- 
purasoljen alle.

224. Ympyriäinen kupura hopeasta (kuva 44) leuvan alta. Solki 
on kaksoisliitteistä kootulla ketjulla yhteydessä vainajan oi
keanpuoleisen pronssiputken kanssa.

225. Palin, joka epäilemättä on kuulunut edelliseen solkeen, ynnä 
sen ohessa olevia palttinan kappaleita paidasta. Solki löy
detty leuvan alta; isoin palttinapalanen oli soljen yläpuolisen 
syrjän alla.

226. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvassa 51) oikealta olka
päältä; palkimessa kaksi samallaista (4-vartisen) villakankaan 
kappaletta — tämä kangas on toisellaista, kuin yllämainitussa 
(n:o 223) hev. keng. muot. soljessa; palkimen kannan alapuo
lella on nahkanauhassa pronssinen päärly.
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227. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. ku
vaan 51), samallainen kuin edellinen, 
mutta vasemmalta olkapäältä; palki
messa kaksi pienempää vaatekappa
letta, samallaista ja samaa kangasta 
kuin edellisessä soljessa.

228. Pronssiputki neljällä korvakkeella 
(vrt. kuvassa 51); yhdestä niistä 
lähtee ketju, mainittu n:ssa 224. Put
ken läpitse menevästä nauhasta riippuu 
vielä pronssipäärly (vrt. kahteen en- 
sim. kuvassa 52) ja ketjunkannatin, 
joka kannattaa kakso isliitteistii koot
tua ketjua 15 sm. pitkää; tämän 
ketjun toisessa päässä ruostetta.

229. Pronssiputki, jossa neljä korva kettä 
(vrt. kuvassa 51), pronssipäärly (vrt.

ensimmäisen kuvassa 57) ja ketjunkannatin; tästä on nähtä
västi rautainen ketju rippunut, kannattimen neljännen silmuk- 
sen ruosteesta päättäen (samoin lienee laita ollut edellisen
kin n:on ketjunkannattimen kanssa).

230. Laatikko ruostuneita rautaketjun jäännöksiä; isoimmassa 
kappaleessa nähdään ruosteeseen takertunutta kangasta kahta 
lajia, toinen samallaista kuin pitkänsoikeain kupurasolkien 
alla (siis luultavasti jäännös samasta vaatteesta), toinen laji 
on palttinaa, arvattavasti paidasta, samoin kuin pätkät ym
pyriäisen kupurasoljen palkimen ohessa (n:o 225). Ruosteen 
joukossa on myös tulikiven kappale.

231. Pronssinen puukontuppi, (vrt. kuvaan 12), jossa myös prons
sinen veitsenvarsi. Tuppea on nähtävästi rautainen ketju kan
nattanut vasemmalla puolella ketjunkannatinta n:ssa 229. 
Tupen alipäähän on takertunut villavaatetta samaa lajia, kuin 
kerrotuissa pitk. soik. kupurasoljissa ja isoimmassa ruosteen- 
möhkäleessä. Aspelin arvelee kertomuksessaan, että ketjun
kannattimen n:o 229 ja tämän veitsen välissä olisi ollut pitkä 
ketju ja pitkä rauta pitkin vasenta käsivartta. Tämän si
säpuolella olivat edellisessä mossa mainitut ketjuin ruosteet.

232. Hanhen muotoinen helykoriste (kuva 73), josta riippuu 8-muo- 
toisissa liitteissä kellontapaisia helyjä. Koriste on helyineen

Hauta 26.
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yhtähaavaa valettu; sittemmin on yksi (5:s vasemmalle), 
vähän pienempi hely rautaliitteellä koristeeseen kiinnitetty, 
kun se entinen on liitteestä särkynyt ja on tämä hely sär- 
kyneine liitteineen pantu riippumaan pronssiputkesta n:ssa
229.

233. Esiliinan yläreuna, pronssiristikoilla kaunistettu, poikittain 
kohta lonkkaluun yläpuolelta; kulmat ovat kaaressa; sivulla 
osaksi ainoastaan pronssiputkia ; oli 1 jalka ja 9 t. pitkä ja 
ulottui polven alapuolelle, jossa sen helmassa oli taas prons- 
siristikkoa.

234. Spiraliputkia ynnä kappale kangasta. Tämä kappale on 
epäilemättä ollut esiliinan syrjässä (ei helmassa), loimien 
suunnasta päättäen (kuva 80). *) Pienessä rasiassa on sa- 
vikappale ja puuta ynnä jäännöksiä saman esiliinan kan
kaasta.

235. Iso joukko pronssiristikkoja ja pronssiputkia. Aspelinin luet
telossa mainitaan polven alapuolella olevasta esiliinan hel
masta ainoastaan pronssiristikkoa 1. galonia, hameen liepeiltä 
sekä ristikkoa että spiraliputkia. Näiden putkien ohessa 
nähdään vähän hameenhelmaa, joka on toisellainen ja toista 
kangasta, kuin esiliina. Mitenkä esiliinan pronssiristikko meni 
viistoon, nähdään tähän hautaan kuuluvasta kuvasta. G l/2 
tuumaa alapuolelta esiliinan ristikkoa alkoi hameenhelman 
ristikko ja putket, jotka menivät vaan puoleen etupuolen le
veyteen.

236. Savi-, luu- ja puukappaleita joihin vaatekappaleita spirali- 
putkineen on takertunut.

237. Laatikko vaatetilkkuja ehkä vyöstä (paksuin on useista rih
moista yhteen neulottu), hameesta tai esiliinasta, kaavusta 
(s. o. samaa kangasta kuin on hevos. keng. muot. soljessa — 
tähän tietysti kuuluvat myöskin ripsut) ja paidasta. Erää
seen palttiuatilkkuun oli kätketty hopeinen helmenpuolikas ja 
kappale hopearilimasta kahdella polvella — joka kappale oli 
helman sisässä.

238. Laatikko ptttmjäännöksiä. Arkkua sivuilla ei huomattu, 
vaan oli kuitenkin laudan jäännöksiä ruumiin vasemman si

*) Vuosi sitten tehdyssä kuvassa nähdään myöskin ristikkoa, joka tus
kinpa lienee alkuaan ollut tässä  paikassa.
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vun sekä ala- että yläpuolella leuvan seuduille asti. Kaik
kialla oli pronssin päällä koivun puuta, parkkia ja tuohta, 
joka kerros pronssin kautta oli säilynyt. Tämän ohessa oli 
hiekkaa ja kaikki oli lahonnut. Polvesta alkaen alaspäin peitti 
savi parkkikerroksen ; tämä savi oli ainoa laadultaan, mitä 
tavattiin.

239. Laatikko luita.

Haudasta 27: (naisen).

Jäännöksiä luurangosta, kaksi länteenpäin olleen pääkallon kap
paletta ja yksi luu käsivarresta.

240— 241. Kaksi pitkänsoikeata kupurasolkea luikertelevilla nau- 
hakoristuksilla (vrt. kuvaan 55). Edellisessä soljessa on 
vaatteen jäännöksiä.

242—243. Kaksi pronssiputkea, molemmat kahdella korvakkeella 
(vrt. kuvaan 60).

244. Ketjunkannatin ilman helyjä ja ketjua.

Haudasta 28:

Joukko poltettuja luita 1 1/2 korttelin syvyydessä seuraavan luu
rangon päältä; ilman esineitä.

Haudasta 29:

Täydellisesti säilynyt luuranko 5 korttelin syvyydessä edellisen luu
rangon alta; ilman esineitä.

Haudasta 30: (miehen).

Luuranko eheällä pääkallolla, luut huonot, paitsi oikeassa jalassa.
245. Hopearenyas (kuva 23), päältä leveillä poikkiviivoilla koris

tettu.
246—248. Tulirauta 84г/2 mm. pitkä, kovasin ja piikivi; kaksi 

viimeksi mainittua esinettä olivat tuliraudan alla; kaikki 
(myös rengas) oikean polven vieressä.

249. Vyösolki, samaa muotoa kuin kuva 33; löyd. lonkkaluulta.
250—251. Bautarenyas ja veitsi, kokonaisuudessaan 14 +  sm. 

pitkä, (lonkkaluun?) vasemmalta puolen.
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Luuranko, 5 jalkaa 8 t. pitkä, läpi 
päässä, joka oli etelään; kädet 
ojennetut.

252. Pronssirengas (vrt. kuvaan 23), 
poikkiviivoilla koristettu.

253. Tulirauta useissa kappaleissa; 
siinä on ollut kaksi pientä rauta- 
rengasta.

254. Veitsenterä ilman tuppea (kuva 
7), ruotoineen 124 mm. pitkä. 
Kaikki nämät esineet (252—254) 
olivat ruumiin oikean käden ja 
reiden yläpään kohdalla.

255. Pronssirengas, melkein samaa 
kokoa kuin n:o 252, mutta si
leä.

256. Jäännös isommasta veitsenterästä.
257. 4 piikiveä ja tulikiven kappale. Nä

mät esineet (255—257) olivat edel
listen vastakkaisella s. o. vasem
malla sivulla.

258. Kirves (kuva 3), 144 mm. korkea 
ja terän pituus kasain välissä 86 
mm.; löyd. vasemman polven alta, 
terä sääriluun alla.

Haudasta 32: (miehen).

Miehen luuranko, 5 j. pitkä oikean sää
riluun alapäähän, pää lounaassa.

259. Yhdeksän piikiveä, joista kaksi 
oli pääkallon takana, kaksi oik. 
olkapäällä (kts. n:o 261) ja yksi 
vasemman lonkkaluun seuduilla 
(kts. n:o 267); muiden löytöpaik
koja ei mainita.

260. Tulikivi; löyd. vasemman korvan 
kohdalta.

Haudasta 31:

Hauta 31

Hauta 32.
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261—262. Kolmionmuotoinen pronssilevy, johon veitsenkärjellä on 
pistetty 4 läpeä, ja pieni kovasin, katkennut ja nyk. 53 mm. 
pitkä ja 22  mm. leveä, joka oli levyn päällä; sen alla oli 
kaksi piikiveä (kts. n:o 259); kaikki nämät esineet löydettiin 
oikealta olkapäältä.

263. Isompi kovasin, katkennut ja nyk. 14 sm. pitkä ja 46 sm. 
leveä, löyd. leuvan alta.

264—266. Pronssirengas (vrt. kuvaan 23), toisella puolella poik
kiviivoilla koristettu, veitsi (kuva 8), 142 mm. pitkä, kärki 
oli ruumista vasten, sekä tulirauta, 85 mm. pitkä; kaikki 
löyd. oikean reisiluun yläpään seudulta.

267. Yhtäläinen rengas, kuin edellisessä n:ssa, sekä sen ohessa 
piikivi (kts. 11:0 259) vasemman lonkkaluun ja reiden yhtymä- 
paikasta.

268. Kirves, (vrt. kuva 3), 145 mm. korkea ja kasain väli 77 mm., 
löyd. vasemman lonkkaluun ulkopuolelta, terä jalkoihin päin.

Hampaita ja
269. Pmrnijäännöksiä.

4

C. Majuri Tuderuksen tekemän luettelon mukaan löydettiin 
syksyllä 1886 vielä seuraavat haudat ja  esineet:

Haudasta 33

/

\
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Hautojen 34—36 asema toisiinsa.
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Luuranko, 187 V2 sm. pitkä, pää luoteessa.
270. Kirves (vrt. kuvaa 5), 157 mm. 

korkea ja 93 mm. kasain vä
liä, vasemman reiden ulkopuo
lelta (ohella olevassa hautaku- 
vassa a).

271. Veitsenterä, 155 mm. pitkä; terä 
oli ylöspäin, vasemman reiden 
ulkopuolelta (b).

272. Rautarengas, vasemman reiden 
yläpään ulkopuolelta (c).

273. Rautanaula, 45 mm. pitkä; puusta 
näkyviä jälkiä (d).

274. Tulirauta, 106 72 mm- pitkä; oi
kean reiden ulkopuolelta, edellisen 
naulan likeltä (e).

275—276. Piikivi ja  pitkä pronssiket- 
junliite (vrt. kuvaan 70 B), löy
detyt yhdessä tuliraudan vierestä 
(/■). Luultavasti on ketjunliite ol
lut tulirautaa kannattamassa, sa
moin kuin liite n:o 315.

277. Pronssirengas (vrt. kuvaan 23), 
poikkiviivoilla toinen puoli ko
risteltu, löyd. vasemman reiden 
sisäpuolelta.

Haudasta 35:
Luuranko, 157 sm. pitkä, pää luoteessa.
278. Hevosenkengänmuotoinen prons

sisella (kuva 36), jonka palkimessa 
on palttinan tilkkuja, löyd. leuvan 
alta.

Haudasta 36: (naisen).
Luurangosta epäselviä jäännöksiä; jäl

kiä myöskin arkusta, joka oli 186 
sm. pitkä; pää luoteessa.

Haudasta 34: (miehen).
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279. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvaan 53) vainajan oikealta 
hartialta (b). Soljen alapäästä (palkimen kannasta) riippuu 
villainen toa/a.skappale, joka on kaksinkertaiseksi taitettu 
palkimen läpitsepistettäväksi. Soljen syrjällä näkyy itse vaat
teen syrjä, joka palmikoidulla ja kiinnineulotulla villanauhalla 
on reunustettu. Palkimen kärjessä on yhtäläinen, mutta yk
sinkertainen vaatereunan kappale.

280. Pronssiputki kahdella korvakkeella (vrt. kuvaan 61).
281. Ketjunkannatin kahdella helyllä (c); riippunut nahkanauhasta 

ja kannattanut rautaketjua.
282. Useampia (8 kpltta) jäännöksiä edellisessä n:ssa mainitusta 

ketjusta (kenties =  kuin kuvassa 68); niissä on ruostuneita 
matfocnkappaleita, toisella puolella 4-niit. villakangasta, toi
sella useammin 2-niit. palttinaa (f, g, h, i). Yhdessä ruos- 
teenkappaleessa on karvojakin.

283. Pronssinen veitscntuppi ilman veistä (Tuderuksen luettelossa 
mainitaan myöskin siinä olevan veitsi), likelle 147 mm. pitkä 
(d). Tupen toisella sivulla nähdään karvoja ja ruohoja (ol
kia?); se on luultavasti riippunut edellisessä n:ssa mainitusta 
rautaketjusta. Löydettiin oikean reiden kohdalta.

284. Vasemman hartian kupurasolki (vrt. kuvaan 53). Palkimen 
kannasta riippuu pitkä maakaistale, tämäkin kaksinkertai
seksi taitettu (kuva 87). Vaatteen syrjä, joka on 3—4 sm. 
soikea alempana, on niinikään palmikoidulla villanauhalla 
reunustettu. Palkimen kärjessä on kankaan kulma, jossa toi
nen syrjä (— kankaan syrjä) on myös nauhalla reunustettu, 
toinen syrjä (=  kankaan pää) on loimista tehdyillä röpsyillä 
varustettu. Nauhoitettu syrjä on luultavasti mennyt niskan 
taakse ja ollut yhtenä sen kappaleen kanssa, joka oli toisen 
soljen palkimen kärjessä (kts. n:oon 279). Soljen kahden 
vaatekappaleen väliin on palkimen ruosteen tähden tarttunut 
kappale palttinaa, arvattavasti paidasta (a:n kohdalle).

M uist. Aivan varmaa ei ole, etteivät oikea ja va- 
senpuolinen kupurasolki olisi vaihtuneet.

285. Pronssiputki kahdella korvakkeella (vrt. kuvaan 61); edelli
sen soljen alapuolelta.

286. Ketjunkannatin kahdella helyllä; edellisen alta.
287. Pronssiketju (e), koottu kaksispiralisista liitteistä; kumpai- 

sessakin päässä on ruostemöhkäle rautaketjusta; koko pituus
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liki 27 sm. ketjun alta; sen kumpaisessakin päässä sekä pit
kin sen puolta pituutta on rimsuja samanlaisesta 4-vartisesta 
villakankaasta, kuin kupurasolkienkin alla. Tämän lisäksi on 
ruosteinöhkäleitten päällä nähtävästi ylöspäin olevalla puo
lella palttinan jäännöksiä samaa lajia kuin vasemman kupu- 
rasoljen alla.

288. Isompi laatikko pronssiristikkoja, spiraliputkia ja näihin 
kuuluvia rihmoja yhtenä myttynä ja suurimmassa epäjärjes
tyksessä (k). Paikoittain nähdään villakankaankappaleita, mutta 
suurimmaksi osaksi ovat pronssiputket takertuneet ruohoon 
tai olkeen, eikä kangasta liene ollut niiden välissä alusta
kaan. Ruohossa ja putkien välissä näkee siellä ja täällä ho- 
pealamelleja, jotka ovat kuuluneet kaulanauhaan n:ssa 292. 
Tässä mytyssä olivat alkuaan myös esineet missä 284—286, 
289—290, 292—294 ja luultavasti suurin osa n:oa 291.

289. Karkeanpuoleinen 4-vartinen villakangas (a) samaa lajia kuin 
kupurasoljissa rn.ssa 279 ja 284 sekä ruostuneissa ja pronssi
sissa ketjuissa rnssa 282 ja 287. Vaatekappale on yhteenneu- 
lottu kahdesta osasta, niinkuin osa siitä kuvassa 84 osoittaa; 
sauman toisessa syrjässä on yhtäläisiä ripsuja kuin soljen alla 
mssa 284; löyd. vasemmalta rinnalta yhteydessä esineitten 
n:ssa 288 kanssa. Itse vaate on luultavasti ollut avattava ja 
siis myös soljella yhteensolmittava olkapäälle, mutta sen rinta 
ja selkäosat taas yhteenneulotut kainalosta.

290. Villavaatteen kappale (kuva 75), nähtävästi vyön pää, joka 
on 24 sm. leveä, ripsuilla varustettu ja löydetty yhdessä edel
lisen vaatekappaleen kanssa.

291. Rasia kangastilkkuja, tuohta ja karvoja; isoimmassa tilkussa 
on ruosteenpalanen.

292. Kaulanauhaan kuuluvia tuohirimsuja ja hopealamelleja, löy
dettyjä mytyssä mssa 288. (Vrt. kuvaan 47).

293. Neljä pronssipäärlyä (vrt. kahteen ensimmäiseen kuvassa 57), 
löydetyt yksi soljesta mssa 279 ja muut yhteydessä esineit
ten missä 284—286 kanssa.

294. Luun ja puun jäännöksiä, löydetyt mytystä mssa 288.
295. Laatikko ar&nwpuuta ja multaa.
296. Iso möhkäle, jossa on puun, luun ja vaatteenkin jäännök

siä, löyd. vainajan vasemmalta sivulta (p); Z:n kohdalla oli 
puun ja oljen jäännöksiä.
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Luuranko, 148 sm; pitkä, pää luoteessa.
297. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuv. 51), 

jossa on ruostunut palin ja nauharihman 
pätkä (o).

298. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuv. 51), 
jossa on sekä villa- että palttinakankaan 
kappaleita (b) (vrt. kuvaan 87).

299—300. Kaksi pronssiputkea (vrt. kuvaan 
61); kumpaisessakin kaksi korvaketta ja 
kaksi helyä (e, f).

301—302. Kaksi ketjunkannatinta (c, d), kum
pikin kahdella helyllä (kuva 65). N:ossa 
301 on helyjen välisessä silmukkeessa 
wawAawpätkä. Muuten ovat renkaat ja 
silmukkeet hyvin kuluneet.

303. Yhdeksän ruostekappaletta rautaketjusta 
(g)', selviä villakankaan jälkiä. Jossakussa 
kappaleessa on nähtävinä myöskin hienom

paa kangasta (palttinaa?)
304. Kolme pronssipäärlyä (vrt. vastaaviin kuvassa 57).
305. Muutamia pttapalasia.

Haudasta 38 :

Luuranko, 179 sm. pitkä, pää luoteessa.
306. Rautarengas oikean reiden sisäpuolelta.

Haudasta 39: (miehen).

Luuranko, 159 sm. pitkä, pää luoteessa.
307. Hela eli putki raudasta, noin 3 sm. korkea; sen sisässä on 

puuta; löyd. vasemman olkapään ja korvan välistä (a).
308. Pieni, ympyriäinen kehäsolki hopeasta, jonka palin on liki 

27 mm. pitkä (vrt. kuv. 26); löyd. leuvan alta (&).
309. Kankaan (palttinan?) ja nahan jäännöksiä, löyd. oikean kä

sivarren sivulta (f).

Haudasta 37: (naisen).

Hauta 37.
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310. Puukappale, iso niinkuin puoli veit- 
senpäätä, läpi päässä; löyd. oikealta 
sivulta (d).

311. Ympyriäisiä puupalasia, löyd. rin
nan alta.

312. Nuolenkärki raudasta, vähän vää
rässä, ruoto katkennut, nyk. liki 108 
mm. pitkä; oikean käsivarren si
vulta (c).

313. Rautainen nuolenkärki, pahasti va
hingoittunut; on nähtävästi ollut sa
maa suuruutta kuin edellinen ja löyd. 
vähän edellistä alempaa (g).

314. Veitsenterän katkelma, löyd. edel
listä vielä alempaa 1. oikean lonk
kaluun sivulta (h).

315. Tulirauta; sitä on kannattanut ketju, 
josta on jälellä yksi pitempi liite, 
taitettu reen pajun tapaan (kuva 
70 C); löyd. vasemman reiden sisä
puolelta (l).

316—317. Kaksi tasavartaista pronssi-
rengasta; toisessa renkaassa näkyy rihman 1. nauhan jälkiä 
ja ruostetta, jossa palttinan jälkiä; toinen rengas {k) löyd. 
oikean reiden yläpäästä, toinen vatsan vasemmalta sivulta (m).

318. Pitkä nahkavyö (e), kolmessa kappaleessa, pronssisine suun- 
nikkaisine solituksineen (kuvat 34 ja 35). Kolmilehtoisen 
päätysoljen päällä nähdään palttinan kappale.

319. Pronssinen solitus, yksinkertainen, vrt. solituksen takapuo
leen kuvassa 35, löyd. vatsalta (i).

320. Pieni kovasin ynnä luultavasti siihen kuuluva nahkapussi, 
löyd. vatsan 1. lonkkaluun vasemmalta puolelta (o).

321. Kolme piikiveä, joista yksi (p) on löydetty vasemman lonk
kaluun sivulta ja kaksi (t) vasemman polven sivulta (ulko
puolelta).

322. Useampia rautakappaleita, joista kolme on ollut yhdistettynä 
kolmihaaraiseen pieneen hankoon (kuva 19). Olisiko hela n:o 
307 ollut sen varren päässä? Yksi paksumpi kappale on naula,

Hauta 39.
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jossa on puun jälkiä; löyd. vasemmalta puolelta, vatsalta (q) ja 
polven sivulta (s).

323. Kirves (n), 153 mm. korkea ja kasain väli 98 mm., löyd. 
vielä enemmän vasemmalta vatsalta kuin n:ssa 321 mainitut 
2 piikiveä.

Haudasta 40: (naisen).

\

Luuranko, 179 sm. pitkä, pää lounaassa.
324. Pitkänsoikea kupurasollci (a), eläinor- 

namentilla (vrt. kuvaan 53); löyd. rin-
. nan oikealta puolelta; palin poikki; 

syrjän sekä ala- että yläpuolella näh
dään parissa kohden villavaatteen ja 
palttinan jäännöksiä.

325. Pronssiputki (vrt. kuvassa 51) neljällä 
helyllä, neljää eri muotoa; oikeanpuo
lisen soljen alta (c).

326. Ketjunkannatin (ristikko), jonka toi
sessa silmukkeessa on ruostetta, toi
sessa pronssirengas, löyd. yhteydessä 
edellisten esineitten kanssa (e).

327. 2-niitisen villavaatteen kappaleita (d), 
luuhun tarttuneita ; löyd. oikeanpuolisen 
pronssiputken vierestä (vrt. kuvaan 86).

328. Kaksi pronssipäärlyä (vrt. kahteen en
simmäiseen päärlyyn kuvassa 52).

329. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvaan 
53) eheällä palkimella ja samallaisilla ornamenteilla, kuin 
n:o 224; vasemmalta sivulta (b) sekä sen alta löydettyjä 4-var- 
tisen villakankaan tilkkuja.

330. Pronssiputki (vrt. kuvassa 51) kolmella helyllä, kukin eri 
muotoa; neljäs puuttuu; löydetty yhteydessä (=  nahkanau- 
hassa riippuvan)
ketjunkannattimen kanssa (f), johon on tarttunut iso ruoste- 
möhkäle; siinä nähdään jäännöksiä 2- ja 4-vartisesta kan
kaasta. Näiden välissä on nauhassa pronssipäärly (vrt. en
simmäiseen päärlyyn kuvassa 57).

Hauta 40.
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332. Seitsemän ruostekappaletta, arvattavasti rautaketjusta; löyd. 
rinnan alta (,9). Kappaleissa nähdään vaatteen jäännöksiä.

333. Isompia ja pienempiä pronssisia spiraliputkia rihmoissa; löyd. 
isommat (?) keskivyöltä, hienommat alapuolisen rinnan ja oi
kean reiden oikealta sivulta (h).

Haudasta 41:

Luuranko, 187 sm. pitkä, pää luoteessa.
334—336. JRautarenyas (a), ruostemöhkäle 

(c), mahdollisesti sekin ollut rengas, 
ja piikivi (6). Kaksi ensimmäistä esi
nettä löyd. vasemman reiden sisäpuo
lelta, kolmas sen ulkopuolelta.

Haudasta 42: (naisen).

(1

$

o  O » П

Hauta 41.

Luuranko, 15 8 7 2  sm. pitkä, pää melkein 
koillisessa.

337. Iso kappale (a) ihmisen rinnasta ynnä 
siihen takertuneita vaatekappaleita ja 
pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvaan
51), jonka palkimen kärki on pistetty 
kahden erilajisen vaatereunail läpitse; 
alempi vaatelaji on hienompaa, myös
kin 4-niitistä ja villaista, niinkuin toi
nen päällimmäinenkin kangas. Tätä jälkimmäistä kangasta 
on myös se vaatelaji, joka lähtee palkimen kannasta rin
nalle, mutta se on koko matkan kaksinkertainen. Sen alla 
ei näy rinnalla mitään toista lajia kangasta; siis 011 paita 
tältä henkilöltä puuttunut. Soljesta alkavassa nauhassa on 
vielä pronssinen päädy (vrt. ensimmäiseen päärlyyn kuvassa
52), pronssiputki kahdella korvakkeella (vrt. kuvaan 59) ilman 
helyjä ja taas pronssinen päärly^ (vrt. ensimmäiseen päär
lyyn kuvassa 57). Näitä koristuksia peittää kappaleita 
hyvin vanutetusta ja nähtävästi myöskin 4-niitisestä kan
kaasta. Lienevätkö nännit vaatekappaleet jäännöksiä viitasta, 
vaiko kaavusta, ei ole helppoa sanoa. Näyttää kuitenkin
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siltä kuin ne eivät olisi kuuluneet ruumiin 
mukaiseen vaatteeseen, koska tämä kangas on 
paikoittain useissa laskoksissa (n:o 339 ja 
341).

338. Ketjunkannatin ynnä sydämenmuotoinen rik
kinäinen hely, (vrt. kuvaan 63 ja 65).

339. Pitkänsoikea kupurasolki (vrt. kuvaan 51), 
vasemman olkapään alapuolelta (b). Palki
men kärjessä on vaatteen kulma, reunustettu 
tavan mukaan nauhalla. Palkimen juuressa 
on nahkanauha, jossa lasihelmi. Tämänkin 
soljen päällä on samallaista vanutettua vaa
tetta, kuin soljella n:o 337, mutta useissa 
laskoksissa.

340. Pronssiputki kahdella korvakkeella (vrt. ku
vaan 59), mutta ilman helyjä.

341. Isompi ruumiin kappale, jossa on rintaluita, 
vaatteen palasia ja näitten välissä ketjunkannatin (c). Ensiksi 
on samaa lajia villavaatetta kuin kupurasolkien alla kaksin
kertaisesti kahden puolen ketjunkannatinta. Näitten kerrosten 
päällä on vielä palanen useissa laskoksissa sitä vanutettua 
villakangasta, jota oli myöskin kupurasolkien päällä.

342. Ruostekappaleita (11) rautaketjusta ja kenties muistakin esi
neistä, löyd. rinnan alta (d) ja siitä pitkin oikeata vatsan 
sivua (e). Kappaleissa nähdään kankaan jäännöksiä.

343. Veitsenterä (f) ruotoineen, 107 mm. pitkä; löyd. reisien vä
listä, mutta lähempää oikeaa reittä.

342. Pieni mosaikipäärly, löyd. vasemman olkapään yläpuolelta.

Hauta 42.
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