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A L K U L A U S E .

T ä m ä  n yt ju lkisuuden  saavuttam aisillaan  oleva  kyh äelm ä on 

p ääasiallisesti tulos niistä m atkoista, jo ita  Suom en  M uinaism uisto

yh d istyksen  m yöntäm ällä 20o:n m arkan suuruisella  m atkarahalla 

olen  kesillä vu o sin a 1891 ja  1893 tehnyt R antasalm en  kihlakunnassa 

m uinaisjäännösten  luettelem ista, kuvaam ista ja  kertom ista varten. 

K äsikirjo itu ksen  m elkein sem m oisenaan, kuin se n yt tässä  esiintyy, 

jätin  mainitulle yh d istykselle  jo  syk syllä  v. 1895, va ik ka  sen  p ai

nattam inen —  m uiden kiireellisem pien tähden —  on tänne asti sa a 

nut vuoroaan  odottaa.

S e  seikka, että täm ä kyhäelm ä on näinkin laveaksi paisunut, 

saap i jon ku n  selityksen  siitä, että se on tavallaan  yhteistyötä. Jo 

aikoja ennen minun tälle tutkim usalalle tuloani, oli sillä työ sk en 

n ellyt savon linn alainen  kan sakoulun opettaja  A l e k s .  R a m s t e d t -  

va in aja  aluksi om asta alotteestaan. Ja kun hän v. 1880 haki ja  

sai Suom en M uinaism uistoyhdistykseltä m atkarahaa R antasalm en  

kihlakunnan m uinaisjäännösten tutkim ista varten , niin oli hän m yös 

velvo llin en  m ainitulle yh d istykselle  lähettäm ään kertom uksenkin 

työn sä tuloksista. S en  on hän tehnytkin. H änen m uistoonpanonsa, 

toista kym m entä vihkoa, o vat tallella Y h d istyk se n  kokoelm issa. Mutta 

kun niitä ei ole painettu, niin on a rvattavaa , etteivät ne sem m oisi- 

n aan ole siihen tarkoitu kseen  sop ivat. O n  luonnollista, että m inä 

n iistä  kum m inkin olen  am m entanut täysin  käsin. S e  k äy  selvästi 

ilmi itse teoksestakin, jo n n e olen tunnollisesti koettanut m erkitä, 

milloin olen  noudattanut R am stedtin  tietoja.

K u n  n yt siis tässä teok sessa  esiin tyy  A lek s. R am stedtin  —  

n yt jo  kuolleen m iehen —  vaivan n äköäkin , niin on m inusta p aikal
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laan, että tässä  m yös esitetään  hänen eläm änsä yksin kertain en  ta

rin a ly h yk ä isyyd essää n . —  A lek s. R am stedt oli syn tyn yt S a v o n 

lin n assa  tam m ikuun 9 p:nä 1848. K ä ytyä ä n  yläalkeiskoulua, erosi 

hän sen  4ineltä luokalta, ja  rupesi m aanm ittarinoppilaaksi P o h jan 

m aalla, jo n a  toim i kolm e vuotta. V . 1868 otettiin hänet J y v ä s

kylän  sem inaariin  en siluokalle ja  päästettiin  op pilaitoksesta  o p p i

ja k so n  suorittaneen a v. 1872, jo llo in  tuli kan sakoulun op ettajaksi 

M ikkeliin. S ie llä  hän om an virk an sa  oh essa  opetti m yös vo im iste

lua ja  laulua M ikkelin ly seo ssa  ja  laulua neiti A n tellien  koulussa.

K u n  v. 18 75  perustettiin  kansa- ja  sunnuntaikoulu S a v o n lin 

naan, niin vainaja  haki opettajan virkaa siinä, ja  sai sen. S iin ä  to i

m essa p y sy i hän eläm änsä loppuun. Sam o in a  aikoin a hoiti hän 

laulunopettajan  tointa S avo n lin n an  reaalikoulussa v:sta  1878 aina 

vuoteen  1885, jollo in  hänen sairauten sa alkoi ja  vo im an sa rupesivat 

riutum istaan riutum aan. L op u lta  kehittyi sairaus keuhkotaudiksi, 

jo k a  vihdoin  katkaisi hänen eläm än sä langan helm ikuun 16  p:nä 1889.

K irjailijan  toim iin ryh tyi vain aja  jo  P ohjan m aalla  ollessaan. 

E nsi alusta kirjoitteli hän ruotsalaisiin  sanom alehtiin, sittem m in 

yksin om aan  suom alaisiin. „S a v o n lin n a “ -lehden toim ittajana oli hän 

sen  perustam isesta alkaen v. 1876 kuolem aan sa asti. V . 1877 

ju lka isi vainaja  „L e n tä v iä  leh tiä “ . („S a v o n lin n a “ v. 1889 n:o 8).

O llen  syn tyn yt ja  asuen  S a v o n lin n a ssa  eli siis paikkakunnalla, 

jo k a  epäilem ättä on S a v o n  m uistorikkain, n äyttää  R am stedtissa  jo  

a ikaisin  heränn een  h arrastusta entis-ajan m uistojen tutkim iseen ja  

k irjaan  panem iseen. T ä tä  hänen harrastustaan  todistaa sekin suom en- 

k an san  m uinaisuskontoa k o sk ev a  kirjoitelm a, jo n ka  hän on p ä ä 

asiallisesti laatinut to isen  savon lin n alaisen  —  m a i s t e r i  O l i v i e r  

C a r l e n i u k s e n  —  m uistoonpanojen  perustuksella, ja  jo k a  on sekin 

otettu tähän teokseen  nim ellä: O l e n n o i t a  j a  k ä s i t t e i t ä ,  j o i l l e  

o m i s t e t t i i n  y l i l u o n n o l l i n e n  v o i m a  (sivuilla 203— 225).

T ä m ä  hauska kirjoitus antaa m eille aihetta m uistella C arlenius- 

raukankin  eläm änvaiheita sikäli, kun niistä on m eillä tietoa.

O liv ier  A u g u st Johan C arlen ius oli syn tyn yt syysku u n  27 

p:nä 1841 S avon lin n assa , jo ssa  isä  Johan O lo f C arlen ius oli kau p

piaan a ja  raatim iehenä. K ä ytyä ä n  koulua K u o p io ssa  tuli hän y li

oppilaaksi P o rv o o n  lukiosta helm ikuun 1 p:nä 1864, jo llo in  sai 

arvosan an  „kiito ksella  h y v ä k sy tä ä n “ . Y lio p p ilaa k si tu llessaan  kir

joittautui hän filosoofisen  tiedekunnan fyysism atem aattiseen  osastoon
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ja  lienee p ääain ein aan  tutkinut mm. tähtitiedettä. Y lio p p ilaa n a  toimi 

hän jon kun  vuoden  luonnontieteen  v. t. ko lleegan a Savon lin n an  

y läa lkeisko u lu ssa, ja  ju lkaisi painosta  vihkon  runoja suom enkielellä. 

Su oritti filosofiian  kandidaattitutkinnon v. 1872. T u li jo k u  vu o si 

tutkintonsa suorittam isen jä lk een  —  onnettom an rakkauden  tähden 

-  m ielenvikaiseksi, ja  on sem m oisena elänyt S av o n lin n a ssa  kunnan 

kustann uksella; e lää  vieläkin  ja  hoidetaan häntä n ykyään  L ep p ä- 

v irran  sa ira ala ssa  Savon lin n an  vaivash o id o n  toim esta. „U lkon a 

n ähdään  hänen aina vaan täh ystelevän  tähtitaivasta, puh elevan  tähti- 

m aailm asta, sieltä odottelevan  rahasum m ia ja  suuria sotajoukkoja 

k äytettäväk seen . Itseään nim ittää hän „V ib o rg sk a  k u n g e n “ (V ii

purin kuningas); en tiedä m iksi ju u ri n iin “ , sanoo kertojam m e.

V a ik k a  siis C arlen iuksen  vasitu iset luvut ja  harrastukset tar- 

koittivatkin  kokon aan  toista alaa, niin n äyttää  hän kum m inkin jo  

aikaisin  ruven n een  harrastam aan m uinaistiedettäkin. N iinpä hän jo  

vu o d esta  1864 lähtien läh ettelee Suom en  H istorialliseen  M useoon 

m uinaistieteellisiä  esineitä. A rv a tta v a a  on, että hän sam oina ai

koina rupesi tekem ään niitä suom enkansan runoutta ja  m uinais

uskontoa k o sk ev ia  m uistoonpanojaan, jo ita  on  iso kim ppu tallella 

Suom alaisen  K irja llisuu den  S eu ran  hallussa. V altion arkeoloo gi 

J. R . A sp elin in  välityksellä  on R am stedt ollut tilaisuudessa niitä 

käyttäm ään  ja  niiden jo h d o lla  laatim aan edellä  puh een a olleen k ir

joitelm ansa. V ie lä  m ielisairaaksi tultuaankin n äyttää  C arlen ius ja t

kan een  n äitä  m uistoonpanojaan. Ja siten  on  niihin sekoittunut 

asioita  ja  m ielipiteitä, jo tk a  selvästi o vat peräisin  sairasm ielisen  

aivoista. T ä m ä  seikka vaikeuttaa suuresti C arlen iuksen  m uistoon- 

panojen  käyttäm istä. Mutta asiaan  p erehtyn yt ja  taitava seu lo ja  vo i 
n iistä  kiehittää n äk yville  m ontakin kultam urua, jo ita  tuskin m uualta 

onkaan löyd ettävissä. Jos tuo tähän teokseen  otettu kirjoitus ja  

täm ä C arlen iu ksen  eläm äkerta vo isi inn ostaa jon kun  kyken evän  

seulojan  kiehittäm ään noita kultam uruja, niin olisi m inunkin Car- 

len ius-harrastukseni tarkoitu sperä  saavutettu.

Mitä m uutoin minun osuuteeni täm än teoksen  aikaan saam iseksi 

tulee, niin  se k äyp i parhaiden  ilmi itse teoksesta. S e lv ä n  selvää  

on, että yh tä  vähän  täm än kuin m uidenkaan sam anlaatuisten  S u o 

men M uinaism uistoyhdistyksen ju lkaisujen  tarkoitu ksena on  olla 

m uuta kuin aineskokoelm ana vasta isia  tutkijoita ja  tutkim uksia v a r 
ten. E ttä teos on tullut tavallista  laveam pi, siihen on sen  lisäksi,

/
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että se  on yhteistyötä, ollut m yös sy y n ä  tutkim usalueen historiallinen 

—  joskaan  ei arkeoloogin en  —  m erkillisyys, jo s ta  on johtunut, että 
a in ek sia  on ollut paljon käytettävänän i.

E nnenkun lopetan  työni, on minulle m ieluinen ve lvo llisu u s 

lausua vilp itön  kiitokseni kaikille niille kansalaisille ja  virkakunn ille 

sekä R antasalm en  kihlakunnan alueella että varsin k in  täällä  H e l

sin gissä , jo tk a  tavalla  tahi toisella  o vat h arrastustani edesauttaneet. 

Y h tä  n iistä  kum m inkaan en vo i olla nim enom aan m ainitsem atta —  

v a l t i o a r k e o l o o g i a ,  p r o f e s s o r i  J. R.  A s p e l i n i a :  sekä työllä  

että n eu vo illa  on hän uupum attom asti m inua auttanut. H änen v o i

m akkaatta avuttaan täm ä teos tuskin olisi nähn yt p äivän valo a.

H elsin gissä  joulukuun 16 p:nä 1902.
T e k i j ä .
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K ivikau tiset m uistot.

1. Löydöt.
Niihin muinaislöytöihin nähden, joita tähän asti on talteen 

saatu, ei ole voitu tulla muuhun johtopäätökseen, kuin että 
Savossa, josta vaan nimeksi tunnemme yksittäisiä pronssi- ja 
rautakausien löytöjä, on vaan vanhin historiantakaisen ajan 
kehityskausista, nimittäin kivikausi, ollut vallalla. Mitä Ranta- 
salmen kihlakuntaan tulee, on se, kuten ylipäänsä koko Savo, 
tämänkin ajan löydöistä sangen köyhä. Ainoastaan joitakuita irto
naisia kivikauden esineitä on talteen saatu; mutta mitään kiin
teätä sen ajan tai jonkun myöhemmän historiantakaisen kehitys
kauden muistomerkkiä en minä eikä tietääkseni kukaan muukaan 
ole tähän asti onnistunut yhyttämään.

Suomen Historiallisen museon muinaiskaluluettelojen nojalla 
tehty kertomus tutkittavanani olleen kihlakunnan kivikautisista 
muistoista seuraa tässä:

Sääminki. K o u r u ta lt ta  löydetty v. 1860 Tynkkylänjoen 
säterin pellosta.

K o u r u ta lt ta , varsinkin terältään särkynyt, 80 mm pt, 40 
mm 1. ja 25 mm pk. Saatu Pirhiänniemen kylästä ja löydetty 
Abel Mielosen pellosta. Eero Väkiparran lähettämä 1894 (Hist. 
Museo 3025: 2).

Ramstedtin keräämiä (Hist. Museo 2677: 1— 6): T a s a 
ta ltta , vihertävän-harmaanmustaa kivilajia, 118 mm pitkä, 40 
mm leveä, 29 mm paksu, terä tylsä; löydetty lyötynä koivun 
kylkeen Haapalahden kylän mailla.
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T a s a ta lt ta , vihertävän harmaata kivilajia, 77 mm pitkä, 
34 mm leveä, 19 mm paksu, terä kokonaan murtunut; löydetty 
Kyrönsalmen rannalta, vastapäätä Savonlinnan kaupunkia.

Kapea ta s a ta lt ta , mustaa felsiittiliuskamaa, 123 mm pitkä, 
25 mm leveä, 10 mm paksu; löydetty noin v. 1877 kynnemaalta, 
tilalta n:o 4 Haapalahden kylästä, kuva n:o 1. Samalla maalla 
löytyy u u n in ra u n io ita .

Isonpuoleisella silmällä varustettu k u o k k a  mustanharmaata 
liuskamaa, 119 mm pitkä, 66Va mm leveä, 34 mm paksu; löy
detty paloa kynnettäessä noin v. 1847 Uitonniemen taloon, 
Ahvionsaarenkylään kuuluvan Nikkarsaaren maalta.

K o u r u ta lt ta , suklaanruskeata kivilajia, 123 mm pitkä, 
40 mm leveä, 22 mm paksu, toisen sivusärmän alaosasta paloja 
murtunut; löydetty Pihlajaniemen mailta.

Kolme r e ik ä k iv e ä , luonnolliset ja  hiomattomat, joista 2 
harmaata kiiltoliuskamaa, kolmas tiiliruskeata kivilajia; 108Va, 
100 ja  92 mm pitkät, 65, 82 ja  80 mm leveät, 17 Va, 29 ja 22 
mm paksut; löydetyt v. 1885 Kaupinsaarelta, keskeltä kangasta, 
peltoa perkatessa.

A . Pelkosen keräämiä kesällä v. 1891 (Hist. Museo 2880: 
1— 2): K ir v e s ,  toiselta puolen harjanteinen, toiselta tasainen; 
pituus 150 mm, leveys 63 mm ja paksuus 30 mm. Saatu Sai- 
raisen talosta, Tolvanniemen kylästä.

K o u ru ta lta n  teräkatkelma, keskentekoinen; pituus 84 mm, 
leveys 36 mm ja paksuus 32 mm. Saatu samasta paikasta kuin 
edellinenkin.

Näitä paitsi panen tähän vielä kertomuksen niistä kivi- 
kaluista, joita varmuudella kerrottiin löydetyn —  ja tieduste
luistani päättäen, siltä tuntuikin —  mutta jotka minun paikka
kunnalla ollessani sattuivat olemaan kateessa, kuten sem
moiselle romulle, jolle kansa ei anna suurta arvoa, usein 
sattuu:

Erään talon pellosta, Juvolan kylän Immonrannasta, on 
joku aika takaperin löydetty mustasta kivestä tehty ta s a ta ltta , 
jonka pituus oli ollut lähes 20 sm ja terän leveys noin 7 sm; 
hamarapuoli oli ollut kapeampi, mutta paksumpi.

Uitonniemeltä, joka on Ahviosaaren kylää, talollisen Pekka 
Kososen kotirannasta, Särkilahden seljän puolelta, on v. 1888
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löydetty k iv ik ir v e s . Se oli ollut n. 18 sm pitkä ja siinä oli 
ollut ympyräinen varrenreikä, jonka kohdalta kirves oli ollut 
n. 8 sm paksu reijän suuntaan ja hiukan paksumpi poikkipuolin. 
Kirveen terä suippeni etusormen pään paksuiseksi; hamarapuoli 
reijästä lähtien oli ollut n. 10 sm paksu kukajannekin.

Kosolankylän Litmaharjusta oli joitakuita vuosia takaperin 
löydetty jonkunlaisen k iv i-a s  ti an pohjapuoli; se näytti olevan 
—  näin sen erään savonlinnalaisen hallussa —  harmaasta ki
vestä lohkottu; pohja oli jonkun desimeetrin laa
juinen; toinen reuna lohjennut melkein pohjaa 
myöten, toinen vähän korkeampi.

Sulkava. Sileäpintainen k iv im ö h k ö , jossa 
kolmelta puolen näyttää hiomisen eli kulumisen 
jälkiä, ehkä tahkokivi. Se on 26V2 sm pitkä, 14 
sm leveä ja lähes ix  sm paksu. Sen on löytänyt 
syyskuussa v. 1883 talokas Matti Ruottinen, Ruot- 
tilan kylästä, n. 1 m syvästä maan pinnan alta, 
perunakuoppaa kaivaessaan (Hist. Museo 2397: 1).

Vielä kerrottiin löydetyn tämä talteen saa
maton :

Malosenjärveen juoksevan Paskolammin joen 
varrelta, Telataipaleen kylässä, on puolikymmentä 
vuotta takaperin löydetty mustasta kivestä tehty 
tasahamarainen k ir v e s ,  n. 5— 6 tuumaa pitkä, 
terältä n. 3 tuumaa leveä; keskeltä paksumpi 
kuin päistä.

Kerimäki. A. Pelkosen keräämiä (Hist. Museo Haapalahit. V2. 
2880: 3— 4):

T a s a ta lt ta , paksunlainen ja tasaleveä. Pituus 133 mm, 
leveys 47 mm ja  paksuus 36 mm; löydetty v. 1890 Punkaniemen- 
kylästä, Ahokkaansaaren etelärannalta, joka on Sorvaslahdessa, 
talollisen Taavetti Silvennoisen maalta.

Pieni ta s a ta ltta , sivuilta nähtävästi kaaputettu. Pituus 
44 mm, leveys 31 mm ja  paksuus 19 mm. Se on löydetty man
tereelta, samalta maalta kuin edellinenkin.

T a s a ta lt ta , jonka terä murtunut, toisella syrjällä sahauk
sen jälki. Pituus 80 mm, leveys 47 Va mm ja  paksuus 20 mm. 
Myynyt Heikki Pärnänen Anttolan kylästä (Hist. Museo 3300: 3).

"N

H
pipi
iiM
I

l
Kuv. i.

Tasataltta,
Sääminki,
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T a s a t a lt t a ,  n o  mm pitkä, 39 mm leveä ja  24 mm pitkä, 
löydetty aikoja sitten Kalajärven kylän ja Putikon väliltä K o
veran kalliosta. Eero Väkiparran lähettämä 1894 (Hist. Museo 
3025: 3).

Pieni k o u r u ta lt ta  sievää tekoa, 65,5 mm pitkä, 20 mm 
leveä ja  15 mm pitkä. Yläkuonan kylästä saatu; K. A . Petters
sonin lähettämä 1896 (Hist. Museo 3300: 1).

T a s a t a lt t a ,  terä hiukan lohkeillut, 80 mm pitkä, 47 mm 
leveä ja  25 mm paksu. Löydetty Palokankaalta pappilan maalta, 
1 km suntion torpasta luodetta kohti. K. A . Petterssonin lä
hettämä 1896 (Hist. Museo 3300: 2).

Nämä kaksi olin tilaisuudessa näkemään ja  mittaamaan, 
vaan en saanut haltuuni:

Yläkuonan kylän vanhassa Turtialassa on vanhoista ajoista 
saakka säilytetty harmaan-vihertävästä kivestä tehtyä, siististi 
hiottua k o u r u ta lta n  teräpuolta; yläosa oli katkennut pois. Se 
oli n. 6 sm leveä ja  vähän pitempi. Ennen oli se ollut toista 
vertaa pitempi. Poissa oleva osa oli ollut tasainen ja  yhtä paksu 
kuin jäljellä olevan osan yläpuoli, joka oli n. pari sm. Vanhat 
isännät olivat uskoneet tämän kapineen omistamisen tuottavan 
talolle onnea ja  rikkautta, ja sentähden säilyttäneet sitä kuin 
silmäterää. Kumminkin lohkasivat siitä sittemmin toisen puo
len eräälle hyvälle sukulaiselle ja  ystävälle, jotta tämäkin 
pääsisi osalliseksi samasta onnesta. Sentähden kalu rikottiin. 
Minä taas en saanut tuota jäljellä olevaa palaista siksi, 
että talonväki tahtoi säilyttää sitä vanhana muistina, kuten 
sanottiin.

Niinimäen eli Anttolan kylässä, Hannikaisen talossa, on 
varsipuolelta pahasti kulutettu ta s a ta ltta , mustaa kiveä. T e 
rältään oli se n. 3 sm leveä ja  pituudeltaan n. 5 sm. Se on 
nykyisten ihmisten muistin ajan ollut siinä talossa. Kerrot
tiin sen aikoinaan olleen taikakaluna, ja  siinä ammatissa luul
tiin varsipuolen noin kuluneen. Tästä tahdottiin kovin kallis 
hinta.

Vielä mainittakoon nämä talteen saamattomat:
T a s a t a lt t a  on kesällä v. 1890 löydetty Punkaniemen 

kylästä, Tuunaansaareen kuuluvalta maalta, Pakkasenharjusta, 
joka on vähän matkaa Punkasalmesta kylälle päin. Maata vas
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ten ollut puoli oli vaaleanharmaa, toinen puoli mustempi. Pi
tuus n. 8 sm, terän leveys n. 2 sm; hamarapuoli toisille puo
lilleen yli yhden sentimeetrin, toisille vähän hienompi. Huo
mattava on, että tämä kiviase oli löydetty aivan läheltä niitä 
seutuja, joista molemmat edellä mainitut Punkaniemellä tavatut, 
talteen saadut kivikalut oli löydetty.

Turtianiemen kylässä kertoivat edellä mainitun Taavetti 
Silvennoisen talon asukkaat nähneensä äsk’vuosina kaksikin 
k iv ia s e t ta , mutta tiedusteltuani sain kuulla, ett’eivät ne sillä 
kertaa olleet tallella.

Rantasalmi. Muinaismuistoyhdistyksen luetteloissa maini
taan :

O ik o k ir v e e n  katkelma, alapää, 66 mm pitkä, 49 mm le
veä ja 27 mm paksu. Sahanomistaja P. Sopasen lahjoittama 
1861 (Hist. Museo 748).

K o u r u ta lt ta , terä särkynyt, yläpää katkennut; 163 mm 
pitkä, 45 mm leveä ja 27 mm paksu. P. Sopasen lahjoittama 
1861 (Hist. Museo 748).

K o u r u ta lt ta , 104 mm pitkä, 39 mm leveä ja  22 mm 
paksu. Löydetty Hevonlahdelta. Saatu 1882 (Hist. Museo 
2115: 9), kuva n:o 2.

N u ija k iv i  vuolukiveä, tylpistyneen kartion muotoinen, 
119 mm korkea, 99— 102 mm paksu; reijällä varustettu. Saatu 
1876 (Hist. Museo 1771).

V a s a r a k ir v e s , 95 mm pitkä, 46 mm leveä ja  37 mm 
paksu, varsireijällä varustettu. Löydetty 1894 Ukonluodon- 
lahden rannalta Kantosaaresta Rautavedessä (Hist. Museo 

3° 25 : !)•
Linnosaaresta, Oravitaipaleen lähellä, ja Mustikkasaaresta, 

niinikään samalla seudulla, kerrottiin minulle noin 30 vuotta 
takaperin löydetyn useampia »ukonkynsiä». —  Kappaleen eräästä 
Linnonsaaresta löydetystä kiviaseesta sain Ahvensalon Mansikka- 
mäestä, lampuoti Kalle Toivaiselta. Se tuntui aikoinaan olleen 
aivan kokonainen ta s a ta ltta . Sen siitä muodottomasta, ison 
peukalon pään suuruisesta palasesta kumminkin näkee, että kivi 
on ollut aivan samallaista »mustaa kiveä», kuin tavallisesti tapaa 
kiviaseissa. Aikojen kuluessa oli kiviparkaa murenneltu pieniin 
osiin, jotta tuosta otollisesta taikakalusta pääsisi osalliseksi
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useampikin poppamies; nämä näet olivat käyttäneet »ukonkyn- 
siä» taikuustoimessaan. Mainittiin esimerkkinä, että jos se, 
jolla kalamamullat oli taskussa —  kalamamullilla oli myös 
ollut taikoja tehdessä mahtava voima —  sattui kohtaamaan mie
hen, jolla »ukonkynsi» oli mukana, niin täytyi kalamamullan 
omistajan, jos nimittäin kiista poppamiesten välillä etevämmyy- 
destä syntyi, paeta pois. Niin iso voima oli »ukonkynnen» 
omistajalla.

K o u r u ta lt ta  (6 tuumaa pitkä, kummastakin päästä i 5/s tuu
maa leveä, painaa hiukan yli i  #), väriltään musta, yltäänsä 
sangen hienosti ja hyvin kiilloitettu sekä suhdallinen (symmetriskt 
formad). Muutoin olisi se aivan loisto-esine, mutta sen terä on 
rikottu ja turmeltu taikuuden tarpeissa. Esine on saatu v. 1859 
räätäli Mikko Vepsäläiseltä Kiesimäessä (eikö Hiisimäessä? sillä 
Kiesimäki-nimistä kylää ei Rantasalmella ole). Mikon isä oli 
sen, noin 50 vuotta sitten, löytänyt kaatuneen hongan juuresta 
(C. A . Gottlund, Antiquariska samlingar II, s. 156 ja 157, jossa 
on aseen kuvakin).

Heinävesi. Suomen Muinaismuistoyhdistykselle meteorina 
1872 lähetettyjä »ukonkynsiä» (Hist. Museo 1219).

Vihertävä kivi, joka kesällä v. 1870, ukkoisilman vallitessa, 
sunnuntaita vasten yöllä, oli ilmestynyt erään Petruman kylään 
kuuluvan torpan puhtaaksi lakaistulle, nurmea kasvavalle piha
maalle. Sitä kivilajia ei ole Heinävedellä.

Pienempi kivenpala —  »ukonkynsi» —  sekin Heinävedeltä. 
Se kuten edellinenkin Mikkelin pormestari J. Nygrenin lähet
tämä v. 1872, niitä kutsutaan »ukonkynsiksi», ja  on niitä käy
tetty noita- ja taikapuuhiin.

T e r ä a s e e n  kappale Pattoon kosken läheisyydestä, Koski- 
järven talon luona. Erään 70-vuotiaan akan kertomuksen mu
kaan löydettiin se, »kun minä muistamaan tulin», pellosta 
ja  oli kuvan (hyvän?) muotoinen, mutta ihmisen tai eläi
men sairastuessa talossa, lohkaisi hänen isänsä palaisen, sur
voi sen hienoksi ja antoi lämpimässä vedessä lääkkeenä sai
raalle.

Minulle kerrottiin vielä seuraavasta kivestä:
Petrumajärven Haaposaaresta on löydetty omituinen kivi. 

Se oli ollut suunnilleen lekkerin eli tynnyrin muotoinen, noin
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4V2 dm korkea ja toisille puolilleen hiukan vähempimittainen. 
Siinä oli ollut pyöreähkö reikä, noin 3V2 sm läpimitaten. Reikä 
kulki kiven keskitse sen pitempään suuntaan.

Kuten tästä luettelosta näkyy on vaan noin 30 kivikauden 
asetta tiedossa koko laajan Rantasalmen kihlakunnan alalta. 
Niiden nojalla ei juuri voine mitään varmoja johtopäätöksiä 
kivikautisesta asutuksesta tai viljelyksestä tehdä, varsinkin kun 
muistaa, että näitä »ukonnuolia» ja »-kynsiä» on myöhempinä 
aikoina käytetty aivan yleensä taikakaluina, joten ne ovat voi
neet, taika-uskoisen kansan kuljettamina, 
siirtyä aivan toisista maan-ääristä semmoi
siin paikkoihin, joissa niitä muutoin tuskin 
löytyisi ollenkaan. Tämmöinen on laita 
varsinkin niiden esineiden, joissa jälkiä 
näkyy ja joista nimen-omaan kerrotaan, että 
niitä on taikuuden välikappaleina käytetty, 
sekä vielä semmoistenkin, joita ijänkaiken 
on yhdessä paikassa säilytetty, olkoonpa 
sitten joko sentähden, että ne tuottaisi
vat onnea talolle, tai muista samanluon- 
toisista. syistä. En tällä kumminkaan tahdo 
suorastaan väittää, että ne kivikalut, joita 
Rantasalmen kihlakunnan aloilta on ta
vattu, kaikki olisivat muualta sinne tuodut: Kuv
olisihan ehkä jonkunlainen tarina niiden KourutaUta^ antasalmii 
alkuperäisestä kotipaikasta kansan muis- Hevonlahti. Vg. 
tossa säilynyt; mutta tahdon vaan huo
mauttaa, että jonkunlaista varovaisuutta olisi niihin nojatessa 
käytettävä.

Pari seutua näyttää minusta, näinkin vähien löytöjen no
jalla, ansaitsevan tarkempaa huomiota. Ensinnäkin Punkanie- 
men seutu, joka on Punkaharjun luonnollisena jatkona kaak
koon päin. Sieltä on aivan toistensa lähitienoilta löydetty maasta 
kolme kiviasetta ja  sen naapurikylästä, Turtianiemestä kaksi. 
Näyttää siltä kuin tuo kivikauden löydöistä sangen rikas Laa
tokan ja Vuoksen seutujen muinaisviljelys olisi ulottanut jonkun 
haaran tällekin puolen Salpausselkää.



8 a . p e l k o n e n : e n t is -a j a n  m u is t o j a  r a n t a s a l m e n  k ih l a k u n n a s t a .

Toinen tämän ajan löydöistä vähän rikkaampi seutu on 
Tolvanniemen— Haapalahden tienoo, joka on Haapaveden koillis
puolella Savonlinnan kaupungista lukien. Sieltäkin on puoli- 
kymmentä kalua saatu talteen.

Huomiota ansaitsee myös se seikka, että Säämingin, Sul
kavan ja Rantasalmen pitäjien n. k. maakansan puolelta on niin 
kovin vähän kivikautisia kaluja saatu korjuuseen. Kävellessäni 
niillä seuduin koetin minäkin parastani tiedustellessani niitä, 
mutta turhaan. Monin paikoin täytyi minun ryhtyä pitempiin 
selityksiin, ennenkuin sain ukot ymmärtämään, mitä nuo kivi- 
aseet, taltat, kirveet, ukonkynnet ja  nuolet oikeastaan olivatkaan. 
Lopulta kumminkin alkoivat haparoida, että kyllähän niitä joku 
ennen vanhaan on vanhoilla miehillä tainnut olla taikakaluna, 
mutta nykyiset ihmiset eivät niitä juuri ole nähneetkään. Kai
kesta päättäen tulin siihen vakaumukseen, että vesien itäpuo
lella niitä on jos ollakseen; ja  sitähän todistavat tähän-astiset 
löydötkin.

Muutoin on myös merkittävä, että kivikautisia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä ei Rantasalmen kihlakunnan alalta ole minun 
tietooni tullut yhtään, jo ll’ei vastainen tutkimus linnojen ja 
hautauspaikkojen seasta jotakin voisi määrätä siihen aikakauteen 
kuuluvaksi.

2. Lappalaisista.
Nykyään pidetään —  vaikk’ei se liene aivan varmasti to

distettu —  kivikauden entisinä edustajina lappalaisia Savossa. 
Että näitä on Savon eteläisissä osissa vielä hyvin myöhäisinä 
historiallisinakin aikoina asustanut, on varmasti todistettu ja 
tunnettu. Näiden seikkain valaisemiseksi tahdon minäkin kor
teni kuljettaa, niin vähäinen kuin se onkin. Olen koettanut 
kerätä kokoon lappalaisia muistuttavat kansantarinat ja  paikan
nimet. Tässä ne vähät ovat, mitä olen onnistunut onkeeni 
saamaan:

Yleisenä tietona mainittakoon aluksi, että kaikilla seuduin 
Rantasalmen kihlakuntaa elää muisto siitä, että lappalaiset ovat 
niillä tienoin asustaneet ennen nykyisen kansan esi-isien tuloa.
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Sääminki. Varparannalla on L a p in jä r v i ja siihen pistää 
L a p in n ie m i; se seutu on Niilo Pesosen maata.

L a p in m ä k i Kallislahdessa (kts. Liite N:o 185).
Kommerniemen nenässä on L ap in n iem i.
Samoin on Särkilahden kylässä L ap in n ie m i.
L a p in m ä k i Puumalan Niinisaaressa (katso Sääminki v. 

1664 n:o 314).
Mönkkölän talon maalla, Säämingin pitäjässä, lähellä Ranta- 

salmen rajaa, löytyy n. k. L a p in ra u n io ita . Niitä on noin 25 
tahi 30 kiviröykkiötä, joita yhteisellä nimellä kutsutaan »Tervo
lan kirkoksi». Rauniot ovat noin pari lyhyttä kivenheittoväliä 
maantiestä, ehkä yhden suomenvirstan päässä Mönkkölästä. Ne 
ovat enimmiten soikeita, harva pyöreä, ja  ovat melkein kaikki 
pitkät pohjoisesta etelään. Raunioiden (soikeiden) pituus näytti, 
silmämäärältä katsottuna, olevan noin 4 kyyn., leveys 2 å 2^2 
kyyn. sekä korkeus 1 kyynärän paikoilla. Usea on oikein mul
lan kanssa tehty ja turvettunut vähin: semmoiset ovat erittäin 
kauniit katsella; jotkut ovat ilman multaa. Nämä rauniot ovat 
melkein kaikki samallaisia, jonka vuoksi kertoja (Ramstedt) ei 
luule niitä kiukaiksi, vaan hautapaikoiksi (S. M. Y:n verif. 
i 8Vh78— i 88/x79, siv. 800 ja 808, jossa on kuvakin).

Kerimäki. L a p in n ie m i on Kieluvanjärvessä, Niinimäen 
kylää.

Muholan kylän läheisyydessä on L a p in jä rv i.
L a p in sa a r i on Utrasvedessä, Punkaharjusta länteen.
P e tr a v u o r i Enonkosken sahan vieressä.
L a p in sa a r i on Pihlajaniemen kylän itäpuolella, Huuma- 

seljässä (Karjalan puolta).
Punkaniemen seutuun oli ensiksi tullut asumaan muuan 

lappalainen, soutaen isolla kalliopaadella Puruveden saaresta 
Patasalosta. Hän oli ollut suuri turja ja taitava taikuri, jonka 
tähden hän voi kivenkin saada veden päällä pysymään.

Savonranta. Lapinlahden kylässä kerrottiin ennen van
haan asuneen lappalaisia, ja  olivat ne kalastelleet seudun mo
nissa järvissä ja  laksissa, varsinkin Lapinjärvessä. Heistä oli 
saanut paikkakuntakin nimensä. Lapinjärveen pistää Lapinniemi, 
jossa on vanhanaikuinen tervahauta. L a p in s a a r i on siellä 
myös Orivedessä.
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Rantasalmi. Pisamalahden seudussa kerrottiin ennen asu
neen lappalaisia, vaikk’ei tiedetty mainita mitään niitä muistut
tavaa paikannimeä.

Har’rannan kylän Immolanmäen seutuun tullut ensiksi eräs 
lappalainen Leppävirran puolelta, kulkien kalliopaadella Kopolan- 
salmen yli. Hän asettui ensiksi nykyisen Autiopaikan seutuun 
ja  sanoi: »kummahan saan ensin jalakan’ sijan, niin tottapa 
siitä konttinnii sijan».

Huomattakoon, että liitteen numerosta 602 käypi selville 
että lappalainen on asunut sekä v. 1561 että v. 1664 L ap in - 
m äen kylässä ja että siellä on myös L a p in n e n ä  niminen 
asuinpaikka. Tämä Lapinmäen kylä on vielä nytkin vähän 
matkaa Kopolansalmesta luodetta kohti.

P e o (r)sa a ri ja  L a p in s a a r i Haukivedessä; P o ro s a lm e n  
kylä saman veden rannalla.

L a p in la h e n p e lto  Kerisalon kylässä ja  L ap in s.aari lä
hellä Rantasaloa (katso Rantasalmi v. 1664 n:o 613). Olisiko 
viimeksi mainittu saari sama kuin juuri edellä?

Heinävesi. Palokin- ja  Patoonkoskien välillä on pieni järvi, 
jota kutsutaan L a p in p e s ä k s i. Siinä olivat lappalaiset asusta
neet ja  pesällä kaloja pyydystäneet, josta tuo nimi.

Papinniemen hovin seudussa oli ollut ensimmäinen asukas 
muuan lappalainen, ja  oli hänen asuntonsa ollut lahden takana 
nykyisen hovin vastapäätä.

Petruma(Petronmaa)-niminen kylä on Heinävedellä, ja 
siinä kylässä suuri P e tr u m a n jä r v i sekä P o ro la m p i. Tämän 
kylän Rummukkalanmäellä, Pyylin tilalla, on n. 17 m pitkä, 7 
m leveä sekä 3 m syvä hauta, jota kutsutaan L a p in h a u d a k si. 
Tarina arveli paikkaa lappalaisten asuinpaikaksi, joiden kerro
taan niillä tienoin aikoinaan oleksineen. Toinen tarina tiesi sen 
olevan vanhan, sota-aikaisen piilopaikan. Minusta näytti hauta 
luonnon tekemältä, mihin tarkoitukseen sitä myöhemmin lie 
käytettykään.

Juka- eli Juojärven saaren, Luutsalon, pohjoispäässä on 
L a p in la h ti  ja  L a p in n ie m i. Viimemainitulla niemellä on iso, 
laakakivi, n. 6 m pitkä ja vähän kapeampi, melkein nelisnurk
kainen; paksuudeltaan muutaman meetrin ja  osittain pienempien 
kivien päällä. Tämän likellä kerrotaan olleen lappalaisen asunto,
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noin vaan mehtimajan takeen tehty kötös. Kiveä oli hän pitä
nyt pöytänään. Kerran syödessä lahnakeittoa (toisin: kuha- 
keittoa) oli lappalaisen tyttö saanut ruodon kulkkuunsa ja  lä- 
kähtynyt siihen. Silloin kirosi lappalainen, »ett’ei pojan-pojan 
eikä lapsen-lapsen pie suaha lahnoo (kuhhoo) Jukajärvestä». 
Kuhaa ei sanota olevankaan koko siinä suuressa järvessä ollen
kaan ja lahna on aivan harvinainen, varsinkin Luutsalon seu
dussa. —  Tämä lappalainen ei ollut viljellyt maata, elänyt vaan 
kalan ja  linnun lihalla.

Sarvikummun kylän kerrotaan saaneen nimensä siitä, että 
joskus maailman aikaan oli Sarviniemeltä, joka pistää siitä ky
lästä Suureenjärveen, löydetty peuransarvet. Tämän yhtey
dessä mainittiin, että vielä i8:n vuosisadan loppupuolella oli 
niillä seuduin kuljeksinut peuroja ihan laumoittain, ja  arveltiin 
niiden siellä vaellelleen muistellen entisiä elinmaitaan niiltä 
ajoilta, kun lappalaiset peuroineen ovat niillä seuduin elus- 
telleet.

Vihtarin Pölläkällä on L a p in s a lo  (mannermaata), L a p in - 
m ö k ki ja  2 L a p in la m p ia  sekä L a p in -o ja , vieläpä L ap in - 
v u o rik in .

L a p in m ä k i on Rummukan kylässä.
Vielä merkittäköön, että paikotellen kutsutaan Rantasal

men kihlakunnassa vanhoja tervahautoja la p p a la is te n  te rv a - 
h a u d o ik s i (vertaa Tervahautoja), ja  kansassa, varsinkin kihla
kunnan myöhemmin asutuilla seuduilla, on jotenkin yleinen se 
luulo, että lappalaiset, jotka ennen suomalaisia ovat niillä seu
duin asustaneet, olisivat olleet myös noiden vanhain tervanteko- 
tereunain omistajat.

Jos nyt tarkastamme edellä olevaa lappalaisia koskevaa 
paikannimi- ja tarina-luetteloa, niin teemme heti sen havainnon, 
että melkein poikkeuksetta on nimien ja tärinäin maantieteelli
nen asema löydettävä suurten vesien itäpuolelta eli juuri sieltä, 
mistä kivikautisia löytöjäkin on pääasiallisesti tehty. Lieneekö 
tämä vaan satunnaista? Tuskinpa. Kun muistaa, minkämöinen 
lapinkansan historia Suomessa on ollut: että se on kulkenut 
suomenkansan edellä tienraivaajana ja paennut tämän tieltä sa
lojen ja korpien kautta yhä pohjoisemmaksi, yhä syrjäisem- 
mille seuduille, niin näyttää aivan luonnolliselta, että lappalaiset,
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väistyessään Rantasalmen kihlakunnan aloilta muille maille, te
kivät sen suurten vesien itäpuolitse, verrattain myöhään asuttu
jen —  kuten Asutusseikoista käypi selville —  seutujen kautta. 
Siellä salomaillahan heidän oli vielä mahdollista harjoittaa pai- 
mentolais-elämäänsä ja  kalastella lukuisista, kalarikkaista jär
vistä. Ja jos Laatokan ja Vuoksen seutujen kivikautinen asutus 
on ollut lappalainen, niin luonnollistahan oli, että sen viljelyk
sen edustajat juuri Savon kautta painuivat nykyisille olinpai
koilleen pohjoisessa. Se seikka, että kivikauden esineitä on 
Savosta verrattain vähän löydetty, todistaa ehkä, että tämän 
ajan viljelys siellä on ollut vaan lyhyt-ikäinen ja sattunut juuri 
semmoisena murros-aikana, jolloin rauta oli anastamaisillaan 
kiveltä isännyyden, eli että lappalaiset koskettelivat Savoa ai
noastaan silloin kun heidän oli pakko siitä kautta väistyä suo
malaisten tieltä etelästä pohjoiseen. Sitä tehdessään mahtoivat 
he viedä vielä osittain käytännössä olevat kivi-aseensakin muka
naan uusille asuinsijoilleen, josta niitä Pohjanmaalta ja paikoi
tellen Pohjois-Savostakin on löydetty paljon runsaammin kuin 
Etelä-Savosta.

Jättilä isistä .

Kuten kaikkialla maassamme, tuntee kansa täälläkin tari
noita jättiläisistä. Kaikki suuret, ylimuistoiset rakennukset ja 
työalat, joiden syntyä ja tarkoitusta se ei voi muulla tavoin 
selittää, ja  oudot luonnonmuodostumat pannaan muinaisten jätti
läisten aikuisjksi. Usein sekoitetaan jättiläisiä lappalaisiinkin, —  
seikka, joka saanee selityksensä siitä, että niillä molemmilla on 
se yhteinen ominaisuus, että heidän luullaan niillä tienoin asus
taneen ennen suomalaisten tuloa ja  näiden edestä väistyneen 
jonnekin pohjoiseen. Heitä kuvitellaan raaoiksi, ruumiinvoimil- 
taan ylenluonnollisen vahvoiksi olennoiksi, jotka ovat mieluim
min asustaneet yksinäisillä, jylhillä seuduilla, ja  asuntoina luul
laan heillä olleen vaan vuorien rotkot ja luolat. Kerimäen, 
Savonrannan, Heinäveden tienoilla tiedettiin heidän tehneen ter
vaa niissä monissa ja suurissa »tervaliereissä», joita niillä seu
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duin lukuisasti tavataan (vertaa Tervahautoja). Oli paikoitellen 
sekin luulo, että ne uuninsijat, joita usein tapaa tervahautojen 
läheisyydessä, olisivat olleet tervaa tekevien jättiläisten asuin
paikkoina. Hengen-eläkkeekseen söivät ja joivat he vaan ter
vaa, jonka tähden olivatkin mustia ja tumma-ihoisia. Kun sitten 
nykyisen kansan esi-isät alkoivat saapua lähelle heidän olin- 
paikkojaan, väistyivät he itsestään, ikäänkuin peljäten ja teke
mättä uusille tulokkaille minkäänlaista vastarintaa, pois mui
hin tuntemattomiin seutuihin, tavallisen luulon mukaan poh
joiseen.

Panen tähän ne muutamat jättiläis-muistot, joita olen tie
tooni saanut:

Sääminki— Sulkava. Rantasalmen kihlakunnan huomatta
vin merkillisyys on tietysti Savonlinna, ja on siis luonnollista, 
että kansan mielikuvitus on sen synnystä laatinut käsityksensä 
mukaisen kertomuksen: jättiläiset sen ovat rakentaneet. Jätti- 
läis-akat kantoivat sitä varten helmassaan kiviä aina Puumalasta 
ja  muualta Saimaanvesien varsilta, missä kiviä runsaasti on saa
tavissa. Mutta joskus ottivatkin he liian kuorman, niin ett’ei 
helma kestänytkään, vaan halkesi ja  kivet pudota romahtivat 
Säviönsaaren maille ja muuanne niille seuduin. Sentähden 
ovatkin ne tienoot hyvin kivikoita ja  kivet pyöreitä, koskapa 
helmassa kannettaessa ovat toisiaan vastaan kuluneet.

Samat jättiläis-akat olivat olleet kivenkannossa, kun siltaa 
Säviönsaaresta Savonlinnaan ruvettiin Tuohiselän yli rakenta
maan. Mutta sillanteko jäikin kesken sentähden, kun päämes- 
tari, jättiläinen sekin, asuen Haihkaanvuoressa, tuli suljetuksi 
sinne sisään. Hänellä näet oli ollut se muille sangen kiusalli
nen tapa, että oli kovin paljon kiirehtinyt jouduttamaan työtä: 
istuen luolassaan oli hän vaan hoputtaen huudellut sen suulta 
»hui-hai» —  siitä jättiläisen nimi Haihkaa ja vuorennimi H aih - 
k a a n v u o ri. Muuan pohjolainen työmies ei voinut tätä kau- 
van kärsiä, vaan paiskasi kiven tulpaksi siihen reikään, josta 
huuto kuului. Ja kun sinne jäi itse mestari, niin keskeytyi 
työkin. Mutta vielä muistuttaa tätä sillantekoa se M e te lin s ilta -  
niminen kiviriutta, joka on Säviönsaaresta Tuohiselälle päin. 
Toinen samallainen sillan-alku on samasta saaresta Mustaasaloa 
kohti.
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Kerimäki. Se maantie, joka kulkee nykyiseltä Kerimäen 
eli Jouhenniemen kirkolta pohjoiseen päin, on »jättiläisten riit- 
tooma», s. o. alkuunpanema. Se oli ennen ollut ainoastaan 
jalka- ja  purilaspolku, mutta myöhemmin tehtiin se vallan
tieksi.

Savonrannan, Kerimäen ja  Heinäveden pitäjissä oli laajalti 
levinnyt se käsitys, että vanhat tervahaudat ovat jättiläisten 
aikuisia; niinpä esim. Honkavaaran kylän tienoilla; Han’salmen 
seudussa mainittiin jättiläisten tervahautoja: Han’salmen maalla, 
Virrankankaalla, Rykikankaalla, Hiekkakankaalla ja Pöytäkan- 
kaalla. Jättiläiset ovat pitäneet tervaa juomanaankin ja  toi- 
voelleet: »Kun saisi Savon juomoo!» Savonlinnaakin kun ra
kentamassa olivat, niin tervaa juomakseen Han’salmen seudusta 
sinne hilasivat.

Rantasalmi. Pisamalahden kylässä, likellä Kangaslammin 
kirkkoa, on 2 »jättiläisen kiveä», nim. Pasonniemessä on iso 
kivi toisen ison kiven päällä ja  Kankaanpadossa samoin. Vii- 
meksimainitussa ovat ihmiset päällimmäisen väkivoimalla pudot
taneet maahan. Näissä kivissä ei ole mitään muuta merkillistä, 
kuin että ne ovat isoja ja toinen toisensa päällä. Kansa arve
lee niitä jättiläisten asettelemiksi.

Ahvensalon kylässä olivat jättiläiset vanhimpaan aikaan 
asustaneet. Kun sitten nykyisten asukkaitten esi-isät alkoivat 
paikkakunnalle ilmestyä, niin tapasi jättiläisen tyttö yhden heistä 
aholla hevosella kyntämästä. Hän koppasi miehen hevosineen 
aatroineen helmaansa ja  vei vanhemmilleen nähtäväksi. Nämä 
sanoivat: »Vie pois paikoilleen; ne on niitä tämän muan ton- 
kijoita.»

Heinävesi. Pukkikankaalla, Viitahden kylässä, on »jätti
läisen kivi». Se on noin 5 m pitkä, 3 m leveä ja  1 m pak
suinen. Kivi on koommin kolmikolkkainen, ja  yksi pää on 
kalliolla, mutta kahden muun nurkan alla on hevosen vedän- 
näinen, pyöreä kivi. Arveltiin sitä jättiläisten laatimaksi: »Im- 
meistyötä se ei ou eikä Luojan».
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A sutusseikoista.

Historiallisissa asiakirjoissa mainitaan Savon nimeä ensi 
kerran vasta Pähkinäsaaren rauhanteon kirjassa v. 1323, jolloin 
Venäjä luovutti Ruotsille »ystävyyden osoitteeksi» kolme Kar
jalan kihlakuntaa, nim. S a v o n , Jääsken ja Äyräpään. Valta
kuntain raja —  mainitaksemme ainoastaan Rantasalmen kihla
kunnan alueella löytyvät rajapaikat —  pantiin kulkemaan Pihlaja- 
veden kaakkoiskulmasta, Särkilahdesta lähtien, »Sämusaloon», 
josta edelleen »sijtiin» eli Siitinselkään, Varkauden eteläpuolella.

»Sämusalo»-nimestä ovat historiantutkijat olleet epätietoi
sia, mitä sillä on tarkoitettu; sitä on kumminkin selitetty Sää- 
minginsaloksi. Mikä sitten on Sääminginsalo? Nykyisessä savon- 
murteessa on sanalla »salo» tavallaan kaksi merkitystä. Ensiksi, 
ymmärretään sillä semmoista suurempaa saarta, jossa on vaan 
metsää ja heinämaata eli niittyä; toiseksi voipi mannermaakin 
saada »salo»-nimityksen, mutta sillä on silloin aivan samat omi
naisuudet kuin edelliselläkin, nim. että se on asumatonta (tai 
että siellä on vaan mökkiä) ja  että se kasvaa ainoastaan metsää 
ja  heinää. Kun Sääminginsaloa v. 1323 mainitaan, niin tuskinpa 
sillä on muuta ymmärrettävä, kuin että sen niminen paikka
kunta, ollen silloin vielä vähän asuttua, kuului salonmaana jo 
honkin vanhempaan viljelysseutuun. Että Rantasalmen kihla
kunnan alue on aikoinaan todellakin ollut etelä-savolaisten 
salonmaana, siihen tuon jälempänä todistuksia. Tässä nyt tah
don esittää mielipiteenäni, että Sääminginsalo-nimitys voipi tar
koittaa myös nimen-omaan jotakin muuta saarenmaata, kuin tä
hän asti on luultu.

Joskaan ei nykyisten tietojen perusteella voi varmasti väit
tää, että sitä suuren suurta saarta, jolla Kerimäen kirkko on, 
ja  jota rajoittaa pohjoisessa; Orivirta, Pyy-, Enon- ja  Jouten- 
vesi, lännessä ja  lounaassa: Hauki-, Haapa-ja Pihlajavesi, idässä 
ja kaakossa: Puruvesi, Ongervoinen ja  Pistolanjärvi, ja  joka 
ennen vanhaan ainoastaan muutaman sadan kyynärän levyisellä 
kannaksella on ollut idänpuolelta mantereeseen yhdistettynä, 
vaan Raikuun kaivannon synnyttyä on kokonaan saarena, olisi 
muinoin Sääminginsaloksi nimitetty, niin on kumminkin toden-
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näköisyys jossakin määrin sen ajatuksen puolella. On näet 
otettava huomioon, että vielä niinkin myöhäisellä ajalla, kuin 
i6:lla ja i7:llä vuosisadalla, oli vasituisilla sääminkiläisillä, s. o. 
suurten vesien länsipuolella olevilla kylillä, runsaasti salonmaita 
tällä saarella, kuten liitteestäkin näkyy. Siis Sääminginsalo- 
nimitys oli sille aivan omansa.

Mutta toisekseen voidaan huomauttaa, että v. 1364 oli 
kuningas Albrekt lahjoittanut puolet Sääminginsaloa eräälle 
Ruotsin piispalle ja toinen puoli oli ollut lahjoitettuna muuta
malle toiselle herralle. Kuinka nyt asumatonta saloa voitiin 
tulolähteeksi suurille herroille antaa? Tutkiessani näiden seu
tujen asutus-oloja, olen tullut siihen vakaumukseen, että juuri 
tämän olettamani Sääminginsalon länsi- ja  eteläosa on jo  am
moisista ajoista ollut asuttua. Tämän päätän varsinkin siitä, 
että jo i6:n vuosisadan puolivälin tienoossa on siellä verrattain 
tiheä asutus, joka semmoisenaan on pysynyt melkein tähän 
vuosisataan asti eli toisin sanoen: kylät, jotka i6:n vuosisadan 
puolivälin tienoossa jo olivat olemassa, eivät näy suuremmassa 
määrin saanneen aikaan uutis-asutuksia, ennenkuin isojako jär
jesteli niiden salopalstat ja  maanomistus-olot sekä teki siten 
mahdolliseksi niiden asuttamisen huutopelloilta. Luulen sen
tähden, että Sääminginsalo-nimitys käsitti puheena olevan saa
renkin, joskaan ei, kuten sanottu, sillä nimellä mahdettu tar
koittaa ainoastaan tätä suurta saarta, vaan myös siitä länteen 
olevaa mannermaata, josta se asukkaansakin ainakin osittain 
näyttää saaneen. Mahdollista on, että Hauki- ja Pihlajaveden 
lännenpuoleinen maa muodosti toisen puolen sitä aluetta, joka 
v. 1364 lahjoitettiin noille suurille herroille.

Muutoin on se seikka, että niitä maita jo  14m vuosisadan 
puolivälin tienoossa kyettiin tulolähteeksi lahjoittelemaan, asu
tushistorian ajanmäärääjänä hyvin valaiseva; sillä siitä täytyy 
vetää se epäämätön johtopäätös, että jo  tähän aikaan on Sää
mingin seudut olleet jossakin määrin asuttua. Ehkäpä silloin 
jo  oli pantu niiden kylien perustus, jotka i6:n vuosisadan 
puolivälissä ovat olemassa.

Kun jo olin tämän kirjoittanut, sain tietää, että Historial
lisen Seuran lokakuun kokouksessa v. 1895 oli tohtori K. 
Grotenfelt muutamain vanhain karttain perustuksella arvellut,
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että Sääminginsalo-niminen paikka onkin etsittävä Savonlinnan 
itäpuolelta eikä sen seudulta, kuten tähän asti (Hist. Ark. XIV 
s. 847). Tämä lisätieto soveltuisi hyvin edellä lausumaani aja
tukseen, että Säämingin-salolla mahdollisesti on tarkoitettu juuri 
Savonlinnasta itään olevaa suurta saarta.

Mikä merkitys tämän sotkuisen asian selvittämiseksi lie
neekään seuraavalla tiedolla, katson sen kumminkin tässä mai
nitsemisen arvoiseksi. Liitteen B:stä (Hiltulan kylä n:o 206) 
käypi selväksi, että »Semmingin salo»-niminen paikka on Hanhi- 
lahdessa, 7 peninkulman päässä Hiltulan kylästä. Hanhilahti 
taas on puheena olleen, otaksutun Sääminginsalon, pohjois
osassa Enon- ja  Pyyveden välillä, Vuorilahdesta ensimmäinen 
suurempi lahti länteen. Epäilemättä on tämä nimi nykyisen 
kielenkäytännön mukaan luettava Sääminginsaloksi; sillä usein
han vanhoissa asiakirjoissa tapaa Säämingin pitäjän nimen kir
joitettuna »Seminge.» Kävin varta-vasten tätä nimeä etsimässä 
Maanmittaus-Ylihallituksen käsin piirretyltä pitäjän kartalta, ja 
löysinkin sen. Se on juuri Hanhi- ja Vuorilahden välisellä 
maalla. Tosin nimi ei ollut kokonaan kartalta nähtävänä, sillä 
paperipalanen kahden ensimmäisen kirjaimen kohdalta oli poi- 
kessa. Mutta »— inginsalo Jordstycke» oli aivan selvää kirjoi
tusta, ja olipa alimmainen koukero suuresta alkuässästäkin nä- 
kysällä. Ei siis ole Sääminginsalon asemasta mitään epäilystä. 
Olisiko tämä tuo kuuluisa rajapaikka? Vai olisiko entinen 
Sääminginsalo-nimitys supistunut näin pieneen alaan? Jos aja
tellaan Pähkinäsaaren rauhan rajan lähinnä edellä olevasta raja- 
paikasta, Särkilahdesta, vedetyksi viiva tähän »Semmingin sa
loon», jakaa se tuon suuren saaren melkein kahteen yhtäsuureen 
osaan. Jos mainittu raja on tästä kulkenut, niin on, kuten t:ri 
G:kin huomauttaa, Savonlinna alunpitäin ollut Ruotsin eikä 
Venäjän puolelle rakennettu. Eikä »Semmingin salo» aseman- 
sakaan puolesta ole syrjäisessä tai tuntemattomassa seudussa, 
sillä onhan sen sivuitse ijänkaiken kulkenut ainoa vesitie Pohjois- 
Karjalasta Savoon.1

1 Mainittakoon vielä, että Hanhilahden suulla on R i s t i s a a r i .  Oli
siko siellä joitakin rajamerkkejä? —  Hanhilahden suusta hiukan länteen 
on kaksi L i n n a s a a r t a ,  Kivi- ja  Taipaleenlahden välillä.



Kuv. 3. Savonlinnan sisäkuva, Paksunsarven puolelta, kello- ja kirkko-tornia kohti.
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Tehtyämme tämän rajapaikan määräämis-yrityksen, voimme 
taas palata etsimään uusia tapauksia, jotka kuuluvat Rantasal
men kihlakunnan historiaan. Satakunta vuotta on ehtinyt vie
rähtää, ennenkun tällä alueella taas jotakin mainitsemisen ar
voista tapahtuu. Mutta silloin onkin tärkeätä syntymässä: Sa
vonlinna perustetaan.

Pähkinäsaaren rauhanteossa joutui itä-osa Keski-Savoa V e
näjän alle kuulumaan. Niiden seutujen olisi siis oikeastaan pi
tänyt olla venäjän-karjalaisten nautintoalaa ja  omaisuutta. Mutta 
savolaiset, jotka rauhanteon säännösten mukaan olivat tulleet 
ahtaaseen alaan suljetuiksi, eivät näy hallitusten päätöksistä 
suurin välittäneen, vaan kalastivat ja kaskesivat avaroilla salon 
vesillä ja  korvilla niinkuin omillaan, huolimatta siitä kuuluiko 
alue Venäjään vai Ruotsiin. Tämä asia saa osittain selityk
sensä siitä, että vielä 1700-luvulla oli Savon talonpojalla ikään
kuin vereen painuneena se omituisuus, että se viljelemättömiä 
seutuja piti yhteisenä omaisuutena: kaatoi kasken mihin sattui, 
kysymättä isännältä ja  leikkasi viljan osaa antamatta. Näin 
kerrotaan esim. kuopiolaisten talonpoikain menetelleen vielä i8:n 
vuosisadan lopulla Juvantehtaan mailla.

Luonnollista oli, että tuommoinen omankäden oikeuden 
harjoittaminen ei venäjän-puolelaisista ollut mieleen. Pähkinä- 
saaren rauhan rajan uudestaan käyntiä ja  tarkan selon otta
mista, mitkä maat ovat minkin valtakunnan aluetta, vaativat he 
usein. Siitä puuhasta ei kumminkaan tullut mitään, ja arvat
tavasti tämä onkin ollut suurena vaikuttimena niihin hävitys- 
retkiin, joita venäläiset 1400-luvun kuluessa panevat toimeen 
Suomen puolelle rajaa. Nämä retket taas aukaisevat Ruotsin 
hallitusmiesten silmät näkemään tarpeelliseksi perustaa linna 
turvattomain uutis-asukkaitten suojaksi Savoon. Viipurin lin
nan silloinen tarmokas päällikkö Erkki Akselinpoika T ott ra- 
kennuttikin v. 1475 Haapaveden ja Pihlajaveden välisessä sal
messa olevalle Kyrönsaarelle aluksi p u u lin n an . Sen vallitukset 
mahtoivat, ajan tavan mukaan, olla hirsistä tehtyjä salvoksia, 
jotka kivillä täytettiin.

Mutta pian havaittiin tämmöinen laitos riittämättömäksi tarkoi
tukseensa. V. 1477 purettiin puulinna ja aljettiin rakentaa uutta 
linnaa kivestä. Venäläiset, joiden kanssa oli edellisenä vuonna
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sovittu viisivuotinen välirauha, vimmastuivat kovin tästä uudesta 
vihollisuuden osoituksesta. Vimmastuneita vihollisia kihisikin 
salmien rannoilla vaarallisen rakennustyön kestäessä. »Työväen 
lautat olivat varsinkin suuressa vaarassa, kun Kyrönsaarelta 
etenivät rannoille rakennustarpeita noutamaan. Lauttojen ta
vallinen matka näkyy käyneen työpaikalta Kalkkiniemelle (minä 
kuulin sitä nientä paikkakunnalla mainittavan Kalkkuinniemeksi) 
Vääräsäären itäkulmalla. Tuolla niemellä vielä näytetään murto- 
paikkaa,1 josta rautavaajoilla kalkkikiveä kiskottiin kohoavan lin
nan kupuihin. Aluksia Venäläiset niin ahdistivat, että Erkki 
Akselinpojan, oman kertomuksensa mukaan, täytyi panna ruotu 
sotaväkeä, vieläpä 12 tai 14 rautaan puettua palvelijaansa seu
raamaan jokaista lauttaa, joka linnasta lähti rannalle kiveä, sa
vea tai hietaa hakemaan» (J. R. Aspelin, Savonlinna 1475 — 1875. 
Siv. 9).

Näin syntyi tuo Savon historiassa ainoa laatuaan oleva 
linna. Se alkujaan ristittiin Olavinlinnaksi, mutta vähitellen 
voitti ruotsinkielellä alaa Uusilinna-nimitys; suomeksi sitä aina 
lienee kutsuttu Savonlinnaksi. Historia tietää tarkemmin kertoa, 
mikä merkitys sillä suomenkansan vaiheissa on ollut. Tässä 
huomautettakoon vaan, että sepä se pelasti heikot uutisasutuk 
sen oraat häviämästä nurjamielisen vihollisen iskuista. Sen 
turvin kehittyi Savonmaan asuttaminen nähtävästi jo ennen 1500- 
luvun alkamista aina nykyisen Rantasalmen seuduille asti.

Eräs tämän seudun asutus-olojen tutkija (H Gebhard) on 
ylipäiten vaan lausunut, että »arvattavasti tuo 1400-luvulla vä
hitellen vakaantunut raja Hämettä kohti vähän ehkäsi Savolais
ten tulvausta sinne päin ja  käänsi ainakin Juvan kirkon seutu
jen asukkaitten kulun itää kohti» eli siis Rantasalmen seuduille.

Minä olen sattunut äkkäämään erään paikan muutamassa 
painetussa historiallisessa asiakirjassa, joka valaisee tätä ajan- 
määräyskysymystä. Tarkoitan sitä valituskirjettä, jonka v:n 1545 
tienoossa nähtävästi juuri rantasalmelaiset jättivät kuningas 
Kustaa Vaasalle Savonlinnan silloisen voudin Lemetti-kirjurin 
väärinkäytöksiä vastaan. Siinä sanotaan muun .muassa: »Samoin

1 Vertaa, mitä jälempänä, osastossa »Linnoja ja  luolia» sekä osas
tossa »Muita teollisuuspaikkoja» on kivilouhimosta, Savonlinnan tarpeeksi, 
ja  Kalkkuinniemestä sanottu.



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII. 21

vielä tahtoo hän pakoittaa meitä toiseen paikkaan (tarkoittaen 
sen aikuisia uutis-asutuspuuhia Pohjois-Savossa ja  -Hämeessä 
sekä Pohjanmaalla) etsimään elatustamme (näring och täringh) 
ja siellä meidän vanhoilla paikoilla oval esi-isämme rakentaneet 
huoneita, niittyjä ja  peltoja jo  Herra E rkki Akselinpojan aikaan» 
(Arwidsson, Handlingar VI, siv. 310). Että tämä minun har
ventamani lause tarkoittaa juuri Rantasalmen seutuja, käypi sel
väksi siitä, että Säämingin tienoilla tiedämme vakinaisen asu
tuksen olleen jo satakunta vuotta Savonlinnan perustamista 
aikasemmin ja Juvan seuduilla lienee se ollut vieläkin ennem
min, puhumattakaan Etelä-Savosta. Erkki Akselinpoika Tott 
oli Viipurin ja Savonlinnan käskynhaltijana vv. 1467— 81. Siis 
14m sataluvun loppupuolella on asutus levinnyt Rantasalmen 
seuduille saakka.

Kun näin on yleisin piirtein saatu selville Rantasalmen 
kihlakunnan asutusseikat, on aika ryhtyä niitä yksityiskohdissaan
k o  tarkastelemaan. Sitä varten panen tähän ensinnäkin pitäjit- 
täin kansan suusta kokoomani tätä asiaa valaisevat kertomukset.

Sääminki. Juvolan kylän ensimmäisten asukkaitten ker
rottiin tulleen »päivästä päin» siihen aikaan kun muualla maail
massa, merenranta- ja Kainuun puolella, oli suuria sotia. Pöl- 
lönen tullut ensiksi Pöllölän paikalle, ja omisti hän koko ny
kyisen Juvolankylän, vieläpä 9 virstaa (»ruotsinvirstaa») saloa 
Vuokalan järven rannalla. Pieniä mökki-tölliä ensin laitettiin ja 
maakuopissakin asuttiin. Kalastamisella pääasiallisesti elettiin. 
Likolahti, joka pistää siihen kylään, oli ollut aikoinaan mainio 
kalastuspaikka ja on vielä siihen johtavassa salmessa nähtävänä 
hienonpuoleisista hirsistä kokoon kyhätty aidan tapainen, johonka 
on vähänväliin jätetty aukonaisia veräjiä. Niihin oli pyydykset, 
merrat ja  rysät asetettu. Kerrottiin näiden laitosten olevan 
ensimmäisten kalamiesten rakentamia. —  Juvolan kylässä Im
mon pelto. —  Vertaa Savonrannalla olevia Juvolan salopalstoja.

Haukiniemen kylän Kaartiset tulleet Tynkkylänjoelta tai 
Kaartilasta ja asustaneet Parkkulanmäessä n. 200 vuotta. —  
Siinä kylässä Loikkasetkin vanhat asukkaat.

Varparannan kylän selkälahdessa, jota kutsutaan Villingin 
nurkaksi, on uunin sija. Siihen tullut vanhaan aikaan muuan 
Villinki tervan tekoon.
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Kaartilan-rannan kylään pistää Kankaisseljästä Litmalahti. 
Sen lahden pohjassa on niityn laidassa korkeampi kumpu, jossa 
vieläkin näytetään uuninsijaa. Kalastajana asustanut siinä sen 
kylän ensimmäinen asukas Kaartinen. —  Saman kylän Simunan- 
saaressa on aikoinaan ollut ihmis-asunto, mutta tullut hävite
tyksi, »ensimmäisen Ruotsin sodan aikaan».1 Lötjönen ollut 
siinä asukkaana, mutta mainitun sodan jälkeen muuttanut Keri
mäelle Lötjölän kylään, jossa ei ollut sitä ennen asukkaita. 
Simunansaaressa on tavattu uuninsijan ohessa kivikellari, jonka 
rakennukseen käytetty kalkkilaastiakin; tasapohja patakin siitä 
seudusta löydetty. —  Turtiaiset Seppälän paikalla ja  Paavaliset 
Rännälin paikalla vanhat asukkaat.

Kiilanmäki on perin vanha asuinpaikka. Hannikaisia asu
nut siinä useita satoja vuosia. Ennen ovat ne olleet Kososia, 
mutta kun heitä oli useita miespolvia Hanno-nimellisiä, niin 
muuttui nimi vähitellen Hannosiksi ja siitä Hannikaisiksi. Sieltä 
Hannikaisen suku muuanne levinnyt.

Ritosaaren Sairaalan pellolla, on vielä joku aika takaperin 
ollut useita uuninraunioita, joista ei tiedetä, kuka niissä elus- 
tellut. Nämä kaikki nyt hävitetyt. Ehkä useita taloja samoilla 
pelloilla ennen? —  Ritosaaren Sairaiset kotoisin Pellossalon 
Mustasta-lahdesta, josta tulleet n. 3 miespolvea sitten.

Kosolankylän Pusavuorella, Ruuhiveden »vanhassa ran
nassa», on vieläkin nähtävänä ihmis-asunnon jäännöksiä ja  vä
hän peltoa, joka nyt on heinänkasvussa. Siinä olisi pitänyt 
olla sen kylän ensimmäisen ihmisen asuinpaikka, ja  oli hän 
harjoittanut kalanpyyntiä. Nimeltään oli hän Hosia Hörmänen, 
»ristimätön mies» eli siis pakana. Hänen asuinpaikastaan n. 1 
km sisämaahan päin on Valkeajärvi. Tämä välimaa oli ollut 
Hosian seudulla asuessa niin synkkänä metsänä, että kului 10 
vuotta ennenkuin hän tuli tuntemaan mainitun järven. —  Vielä 
tämän vuosisadan alkupuoliskolla oli Kosolan kylällä yksillä 
pelloilla n. 30 taloa. Ne omistivat siinä niin pienet osat, että 
isoin osikas kylvi V2 tynnöriä ruista kotipeltoonsa. Luonnolli
sesti ei tällaisella maapalasella perhe voinut elää ja  sentähdenpä

1 Vertaa jälempänä Kerimäen »sotamuistoja» vuodelta 1656. Silloin 
mainitaan venäläisten polttaneen useammankin Simonpojan talon, joten 
tässä tarkoitettanee mainitun vuoden tapauksia.
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olikin jokaisella salapalstoja useassa eri paikassa, kuten esim. 
Kerimäen Vaaran kylässä, Säämingin Ruhvanassa ja Vuorinie
messä. Heti vesien au’ettua olivat lähteneet salopalstoilleen ja 
miilustaneet siellä koko kesän. Kylvettiinpä siellä ruista n. 
I2:kin tynnöriä yhteen palohalmeeseen. Halmeet olivat yhteisiä, 
samoin kuin salopalstatkin; osansa mukaan kullekin sato jaet
tiin. Siellä myös metsästystä harjoitettiin. Talvella sitten ve
dettiin hevosilla lyhteet ja muu saalis kotiin. —  Kosolan Lau- 
rikkalan mäellä on asunut kauvan Laurikaisia. Kosolan kylässä 
on myös Tynkkylän mäki.

Pellossalon arveltiin olleen noin 400 vuotta asutun. N y
kyinen Piikin paikka kauvimmin asuttuja, ja  oli siinä ennen 
Piikkien tuloa ollut Ukkonen viljelijänä. Piikin suku tullut 
sinne kolmatta sataa vuotta takaperin Juvan kirkon läheltä, 
Piikkilän Paunolan tilalta. Siellä oli sen suvun kantaisä ollut 
nimismiehenä. —  Pellossalon asukkaat viljelivät ennenvanhaan 
salonmaanaan Vuorinientä. Mutta alussa tapahtui usein, että 
kun touvot siellä olivat jo kypsyneet ja mentiin satoa korjaa
maan, niin olivatkin halmeet jo  leikatut ja  puidut. Tästä 
alettiin aavistaa, että Vuoriniemellä jo oli joitakin asukkaita ja 
ruvettiin heitä etsimään. Vihdoin löytyikin korvesta pari san
gen vanhaa miestä ja  ijäkäs akka. Ne otettiin kiini. Akan 
nimi oli Marketta ja  oli hän ollut kovin ruma. Sananpartena 
sittemmin säilyi: »Ruma kuin salon Marketta.» —  Pellossalon 
pohjoispäähän, Tervaniemelle, tehnyt talon mustaan metsään 
Karttunen Kuopiosta. Sillä niemellä on vielä tulisijan ohella 
tervahautakin ja  oli mies tehnyt tervaa siellä. 7 ruplalla osti 
K. sen seudun, jolla nyt on 8 taloa.

Pietolansaaren salonmaita Särkiniemellä ja  Ahvioniemen 
tyvellä.

Liistonsaaren kuninkaankartanon olisi pitänyt olla nykyi
sen Eerolan talon pellolla. Noin 60 vuotta sitten tuntui siinä 
vielä kellarin paikka, ja  nykyäänkin löytyy välistä pellosta tiili- 
kiviä ja rautakapineita kuten pöytäveitsiä ja kahvelia. Siihen 
aikaan kun venäläiset olivat niiden seutujen haltijoina, olivat 
he aikoneet panna latokartanon uudestaan kuntoon, mutta sii
henhän oli jäänyt. —  Aikoinaan oli Liistonsaaressa asunut 
»Karjalan ja Savon ruhtinas», joka oli ranskalaista sukuperää.
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Sitä sukua kerrotaan saarella nykyäänkin asuvien Forssien ole
van, ja  kylänkesken kutsutaan saarta nyt Forssinsaareksi. —  
Latokartanon alle oli pantu kaikki parhaat maat ja  salopalstat. 
Niinpä oli Liistonsaaren aluetta Viljakanniemen kylässä oleva 
Viljakansaari, joka on nykyisessä Puumalan pitäjässä. Siellä 
oli Närtejärvi, mainio siikavesi, ja  sentähden arvellaan se yh
distetynkin Liistonsaareen.

Kallislahti oli ollut vanhaan aikaan oikein mainio kalastus- 
paikka, ja  sen takia saanut nimensäkin. Erinomainen annilleen 
oli ollut varsinkin Savonlampi, joka taas saanut nimensä niistä 
kalamiehistä, jotka siellä kalastelivat. Ne olivat aina nykyisen 
Mikkelin tienoilta asti kotoisin ja  niitä oli myös sen kylän en
simmäinen asukas, nimeltään Savolainen. Hän asettui asumaan 
Peltorannan niemeen, jossa on vielä nähtävänä »kalasaunan uunin 
sija». —  Samassa lahdessa on Rautionsaari, jossa myös oli ollut 
yksi vanhimmista asuinpaikoista: uuninsija siinäkin on nähtävänä.

Sulkava. Mäntysen kylän nykyiselle Vesterisen paikalle 
(vanhalle Pyörnin pellolle) tullut sota-aikaan Benjam Björn 
Porista. Kun silloin sodan tähden oli kovin vaikea saada suo
loja, niin toi Björn niitä Mäntysen kylään tullessaan kelkalla. 
Halosia myös sillä paikalla asunut 2 veljestä, mutta ne oli karhu 
repinyt kuoliaaksi. Tulivat sitten Vesteriset Isosta Kyröstä; ja 
niitä siellä asuu nytkin.

Väätäälänmäkeen oli tullut ensiksi nykyiselle Repolan pai
kalle muuan rosmo, nimeltään Suluppo Väätäinen, piilojansa 
piilemään.

Heikurilan kylän Miettiset tulleet Joutsenon pitäjästä, Mietin- 
saaresta, Saimaan seljältä, n. 200 vuotta sitten. Heidän tulles
saan oli Heikurilan kylä ollut aivan autio, vaikka kyllä jo  ennen 
asuttu; suuret sodat olivat vähän ennen vallinneet. Miettisiä 
tuli ensiksi vaan yksi mies seutua tarkastamaan; meni taas 
kotipuoleensa, otti veljensä rengikseen ja sen avulla viljeli maata. 
Renginpalkakseen sai veli riihen nurkasta ottaa jakamattomasta 
koosta 1 tynnörin rukiita päältä, loput jaettiin tasan ja ruvettiin 
yhdessä maata viljelemään. —  Heikurilan kylässä oli muuan 
vankan metsän peittämä paikka, joka oli tunnettu nimellä 
Ollinpelto. Oliko siinä joskus ollut ihmisasunto, sitä eivät ny
kyiset ihmiset olleet kuulleet, nähneet, ennenkun 1800-luvun
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puolivälin tienoossa siihen aljettiin rakentaa uutis-taloa. Silloin 
metsän hakatuksi ja raivatuksi tultua huomattiin siinä 2 tuvan - 
pohjaa vastakkain y. m. raunioita. Kun kaivoakin kaivamaan 
ruvettiin, niin sattui se aivan entisen kaivon kohdalle; sieltä 
sisältä löytyi entinen puitos, kiponpohja ja  vanteita.

Kulkemussalolla kerrottiin aikoinaan lappalaisten ja  jätti
läisten asustaneen. —  Muutoin ollut siellä vanhin .asukas Olli 
Karjunen Karjulanmäellä. Hän oli tehnyt asuntonsa mustaan 
metsään ison kiven kulmaan. Surkea loppu muistetaan hänellä 
olleen. Ahkerana metsästäjänä hiihti hän talonsa lähellä ole- 
vata vuorta pitkin, jossa on tavattoman syvä halkeama eli 
rotko. Sen oli tuiskunnut lunta täyteen, niin ett’ei Olli sitä 
kiivaassa kulussa ollenkaan huomannut, vaan sutkahti sisään, 
ja  sen koommin ei ole miestä näkynyt, ei kuulunut. Vuorta 
kutsutaan nyt Ollinvuoreksi ja  rotkoa Ollinlosoksi. Karjusen 
suku loppui häneen siltä seudulta, mutta Karjulanmäen kylä 
säilyy muistuttaen ensimmäistä raatajaansa. —  Myöhemmin tuli 
kylään Partanen Säämingin Otavaniemestä. Nyt on se suku 
päässyt suureen vauhtiin, niin että Kulkemussaloa kuulee mai
nittavan Partalansaareksi.

Yliselän-Auvilan kylän maat arveltiin aikoinaan kuuluneen 
Telataipaleen kylään salonmaina ja  varsinkin entiseen Auvilan- 
mäkeen, jota nyt kutsutaan Tijaalanmäeksi, koska Tijaisia siellä 
paljon asuu. Ja varmana kerrottiin, että sen kylän ensimmäi
nen asukas oli n. 4 miespolvea sitten muuttanut Auvilanmäestä 
ja ollut hänkin Auvinen nimeltään. Erotukseksi vanhasta A u 
vilanmäestä ruvettiin uutta kylää nimittämään Yliselän-Auvilaksi, 
se kun on Lepistön selän toisella eli yläpuolella (Auvilanmäestä 
lukien). —  Ensimmäisiä asukkaita siinä kylässä ollut myös 
muuan Heleppi-niminen mies (ehkä Hjelp?), joka hänkin tullut 
Lepistön selän itäpuolelta n. 300 vuotta takaperin. Hän tehnyt 
talonsa paikalle, jota vieläkin nimitetään Helepinkallioksi. —  
Jonkun verran myöhemmin tulivat siihen kylään Pelkoset Ranta- 
salmelta. Niitä ollut 2 veljestä, jotka mieroa kiertäen olivat 
kulkeneet pitkin maita mantereita. Viimein koituivat Yliselän- 
Auvilaan ja  kun siellä oli runsaasti viljeltäväksi kelpaavata 
maata, niin painautuivat n. 4 miespolvea sitten sitä viljelemään. 
Vanhempi heistä, joka oli toiskätinen, sanoi, kun kyntäessään
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yhdessä pitivät aatran kuresta kiini, nuoremmalle: »Pie sinä van- 
kemmasti kun out terve!» —  Ylisen-Auvilan kylään kuulunut 
salopalstoina Lohilahden kylän mailla Kontusen salo ja Virran- 
mäki, jotka isossajaossa ovat muodostetut ruunun metsiksi.

Telataipaleen kylässä Leinosten maalla Paskolammin joen 
itäpuolella on vanhan asumuksen jäännöksiä: tulisija ja  raudan- 
kuonia. Paikkaa kutsutaan Latukkamäeksi. —  Telataipaleessa 
vanhimpia asukkaita Holopainen, joka asunut Vanhalan paikalla. 
Hänelle tullut Hämäläinen kotivävyksi.

Ruokoniemen kylään tullut useita satoja vuosia sitten 
Hanski, jonka olisi pitänyt olla jotakin tanskalaista tai ruotsa
laista alkuperää. Koivulan tilalla näytetään vielä Ingeharju- 
nimistä paikkaa, jossa sanotaan ensimmäisen Hanskin asuntoa 
pitäneen ja  jossa vieläkin näkyy joitakin raunioita ja kaivon 
sija. Hänen ristimänimensä oli Inge, josta harju saanut nimensä. 
Hanski ollut varakas ja iso herra, joka asui komeassa raken
nuksessa ja  käytti pöytäveitsiä ja kahvelia. Noin 30 vuotta 
takaperin oli löydetty Ingeharjusta pöytäveitsi, haahlat ja vas
kiset kannukset, jotka kaikki nyt kumminkin hävinneet. Myö
hemmin muutti H. sitten Ruokoniemen nenään päin Kataja- 
harjulle. —  Hanskien hallussa ollut koko Ruokoniemen kylä ja 
sitä paitsi vielä salopalstoja useassa paikassa, kuten esim. Puu
malan pitäjään Ekelinniemessä, Kulkemussaaren Nipukansalo 
Matikkalan kylässä, Oulun saari y. m. Vielä vanhimmat nykyi
sistä ihmisistä muistavat kun näitä salopalstoja oli käyty viljele- 
mässä. Koko kylän asukkaille olivat ne yhteisiä: yhteisesti 
tekivät sinne metsähalmeet, yhteisesti viljan korjasivat ja  sitten 
jakoivat kullekin osaansa myöten. Ainoastaan pellot ja  niityt 
pääkylällä olivat erikois-omaisuutta. —  Mitä näiden saloseutujen 
asuttamiseen tulee, niin kerrotaan niihin asukkaita muuttaneen 
pääkylältä toista sataa vuotta takaperin ja  vähitellen sen jäl
keenkin, varsinkin isonjaon tapahduttua.

Kaartilanmäen kylään niinikään kuulunut salopalstoja Kul- 
kemussalolla esim. Leppäniemi, Kupparinmäki, Törisevänjoen 
seudut y. m.

Kaartilanniemen kylän Säviönsaaressa arvellaan ensiksi 
oleskelleen muutaman Kalle Säviön, jonka olisi pitänyt asustaa 
nykyisen talon pohjoispuolella olevassa Tikanharjussa. Siinä
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vielä näkyy nuo asuinpaikan kauvimmin säilyvät muistomerkit: 
uuninpohja ja  kaivonsija. —  Hyvin vanhat eläjät ovat myös 
olleet Kaartiset, jotka sieltä nykyisten asukkaitten esi-isän tul
lessa jo  olivat sotaa paeten hävinneet teille tietymättömille. 
Kun Auvinen, joka oli kotoisin Puumalan Petäjäniemestä, tuli 
n. 4 miespolvea sitten Säviönsaarelle, oli siinä 5 tervassalvain- 
tupaa (isoista, tervaksisista honkapuista tehty), raketut sikin 
sokin, mikä minnekkin; ei järjestykseen kuin nykyaikaan. Talo 
oli ollut aikoinaan kovin runsasväkinen, niin että tarvitsi monta 
asuintupaa. Oli sota-aika, ja  kun hän keväällä meni entisille 
elomailleen Puumalaan hevoista hakemaan, niin olivatkin kasa
kat polttaneet tuvat poroksi. Asuintoverikseen otti Auvinen 
serkkunsa Korhosen, ja siinä he sitten yhdessä elää ällittivät 
ilman minkäänlaisia kirjoja eli kiinteitä. Vasta nykyisen asuk
kaan isän-isä hankki ne. —  Korhoset taas menneet kohta kirkon
kylän Mikkolanmäelle, jossa myös oli autiopaikka.

Kaartilanniemen pääkylältä niinikään ison sodan vallitessa 
entiset asukkaat paenneet muuanne. Hintsalan kylän Hintsaset 
hiihtivät sinne suksilla Lepistön selän yli ja anastivat autioiksi 
jätetyt tereunat, joissa alkoivat asua. Tämän hiihtämisen täh
den aljettiin heitä uudessa paikassa kutsua Hiihtosiksi ja nytkin 
nimitetään heitä kummallakin tavalla. —  Saman kylän Kervilän- 
mäelle tullut Kerolta asukkaat. Missä tämä paikka, ei tiedetty. 
Mutta tulokkaille annettiin sen paikan mukaan nimi, josta olivat 
kotoisin. -Muuten kerrotaan Kervisistä, että he, käydessään 
Kokkolasta suoloja, hankkivat sieltä vokin 1. rukinteon opin. 
Viime aikoihin asti on tämä taito perehtynyt siihen kylään ja 
sukuun.

Kerimäki. Ylipäänsä kerrottiin Kerimäen pohjois- ja  koillis
kulmalla, että ne seudut ovat muinoin olleet sääminkiläisten 
salonmaina. Niitä aikoja muistuttaa moni pieni maapalsta, joka 
kuuluu vielä nytkin Sääminkiin, kuten esim. Petrinmäki; niin
ikään oli Yläkuonan kylän Paavalinsaari ja muutamia Luoto- 
järven taloloita kuulunut Säämingin Pihlajaniemen kylään. Ja 
Hautaniemi, joka pistää Yläkuonan järveen, kuuluu vielä mak
suissaan samaan pitäjääseen.

Herttuaisten suku on useita miespolvia sitten tullut ensiksi 
Yläkuonan kylän Herttuanmäelle. Sen suvun kanta-isä oli ollut
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vanha sotamies ja  palvellut erästä herttuata, jonka tähden sai 
tuon nimen. Sittemmin muutti hän asumaan pieneen Herttuan- 
saareen, josta taas myöhemmin samannimiseen suurempaan, 
joka on Puruvedessä. Jo ennen Herttuaista oli Yläkuonan 
kylässä ollut asukkaita. —  Muutoin kerrottiin ennen nykyi
sen kansan tuloa olleen sillä seudulla jättiläisiä, jotka teh
neet tervaa. Ne olivat olleet törkeämpää kansaa kuin myö
hemmät asukkaat: mustapintaisia ja tervaa sekä syöneet että 
juoneet.

Alakuonan kylään oli tullut ensiksi Turtiainen Säämingin 
Pullinlahdesta. Siellä jonkun aikaa elettyään, muutti suku Y lä
kuonan kylään, nykyiselle Turtialan paikalle, jossa se sitten on 
asunut noin 4 eli 5 miespolvea. Ennen mainitun suvun tuloa 
oli sillä paikalla ollut muuan Römppö ja  hänen jälkeensä 
Suomalainen. Näiden tullessa oli se seutu ollut aivan synk
känä metsänä. —  Vanhalla Turtialan paikalla Yläkuonassa oli 
aikoinaan ollut oikein vankka talo, josta sittemmin on tehty 6 
eri taloa. Hopeapikareitakin oli toistakymmentä. Ja sen aikui
sella isännällä oli ollut semmonen valta, että kun pitäjään kokouk
sessakin ei joku asia alkanut mennä hänen mieltään myöten, 
niin pisti ukko lakin päähänsä ja  läksi; mutta silloin kokouksen 
pitokin seisattui ja asiain käyttely jäi kesken. —  Turtiaisen pän- 
tyeellä oli ollut kalasaunoja Hälävän ja pienessä Herttuan- 
saaressa.

Yläkuonan kylässä asuvan Venäläisen suku saanut alkunsa 
siten, että sota-aikaan oli jäänyt sotajoukosta eräs ryssä siihen 
kylään. Hän meni suomalaisen naisen kanssa naimisiin ja ru
pesi Sarviniemelle asumaan. Sitä ennen oli sillä paikalla ollut 
jättiläinen tervaa tekemässä. Sarviniemen talon pellon vieressä 
näytetään hänen asuntonsa uuninpohjaa ja sen likellä isoa terva- 
hautaa, jossa hän sitä tavaraa valmisti.

Hevoissalon ensimmäinen asukas Tikkinen, kotoisin Keri
mäen pitäjän Tikkilän kylästä, teki mökin saaren päivärannalle, 
raati vähän maata ja  kalasti. Kun sodan aikaan pakeni Karja
laan, sai hän palattuaan nimen Karjalainen, joka nimi jälkeläisillä 
on ollut 6— 7 miespolvea (Suometar v. 1853, num. 49).

Ensimmäisen asuinpaikan Kumpurannan kylässä sanotaan 
olleen Puntusen niemellä ja Louhenvalkamalla. Niissä näkyy
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vielä nytkin asumuksen jäännöksiä: uuninsija. Puntusen nie
mellä on nähtävästi asunut seppä, koska raudankuonaa on löy
detty raunioista. Asukkaana viimeksi mainitulla paikalla olisi 
pitänyt olla Kupiainen ja Louhenvalkamalla Näättä. Nämä oli
vat täällä ensin kalastelleet ja sittemmin painautuneet vakinai- 
sestikin asumaan. —  Muutoin arvellaan vanhimmiksi asukkaiksi 
Kiiskisiä, jotka tulleet monta miespolvea sitten.

Uunin sijoja Kumpurannalla Pahtaisen salolla, jossa kivien 
lomassa saveakin tavataan, ja  Uunraunion maalla. Näiden lä
hellä tervahautojakin.

Raikuun kylään oli tehnyt ensimmäisen talon »kannoil
taan», s. o. talon paikalta hakatuista puista, muuan Nousiainen 
noin 5 miespolvea sitten. Vielä nytkin ovat melkein kaikki 
asukkaat Nousiaisia.

Luotojärven kylässä kauvimmin asuttu paikka on Talvi- 
taival. Sillä kylällä oli aikaisimmin ollut vaan mökkilöitä, jotka 
kuuluneet Säämingin pihlajaniemeläisille. Järveläisiä on elänyt 
siellä kauvan mökkiläisinä. Vasta noin 80 v. takaperin syntyi ta- 
losia taloja, kun Haloset edellämainitusta kylästä sinne muuttivat.

Toramäen talon maalla Kattilamäen kylässä on vetisen ja 
soisen seudun keskellä kuiva maanpyöräke, jota kutsutaan 
Saunasaareksi. Siinä on 2 uuninsijaa, ja  arvellaan siinä vihol
lista paenneitten ihmisten asustaneen.

Kattilamäen Pennasen suku on tullut Karjalasta. Vihan 
aikaan, kun venäläiset Kesälahdella polttivat tuvan täyden ih
misiä, sai surmansa myös Pennasten esi-isä. Mutta äiti, joka 
sylissään kantoi pientä poikaansa, sai armon, ja 90 lootua mu
kanaan läksi Savoon ja  tuli Raikuun kylään. —  Kattilamäen 
Pennasen nykyinen paikka oli kuulunut ennen Haapalan kylän 
salonmaihin eli lähemmin sanoen Sairaalanmäkeen, joka kylä 
nyt on hävinnyt ja yhdistetty Haapalaan. —  Samoin-ikään ker
rotaan saman kylän Toramäen seutujen aikoinaan kuuluneen 
Tikkilänkylään, joka sekin on hävinnyt ja yhdistetty Ruoko- 
järveen v. 1855, jolloin oli »ransaakninki».

3 uuninsijaa on Karvilan kylässä Nousiaisen talon lähellä; 
ei tiedetä, kuka niissä tulta pitänyt.

Makkolan kylässä ovat vanhimmat asukkaat olleet Makkoset 
ja Pesoset. Edellisen suvun esi-isän kerrotaan tulleen Mikkelistä
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päin kolmen poikansa kanssa. Siihen aikaan oli saanut ottaa 
maata niin paljon kuin halusi, ja  niinpä piiritti hän itselleen 
niin suuret alat, että voi antaa kullekin pojalleen oman tilansa: 
Raatesuon tilan Makkolan kylässä antoi yhdelle, Purhonmäen 
Kulenoisissa toiselle ja  Päivilän (nykyinen Muhola) kolmannelle. 
Viimeksi mainittu tuli verotettaessa käsittämään 6 oravata ja 
vieläpä päällepäätteeksi pään seitsemättä (orava =  i vanha 
manttaali eli l/ i  uudesta; oravan pää =  V* oravata). Makkoset 
asustaneet niillä seuduin 5 1. 6 miespolvea.

Haapalan kylässä kerrottiin, että ennenvanhaan, kun asuk
kaita niillä mailla vielä oli hyvin harvassa, sai kukin ottaa 
maata niin paljon kuin tahtoi, ja  niinpä anastikin moni itselleen 
minkä parhaaksi näki. Senpätähden saattoikin yhdellä ja  sa
malla miehellä olla maata jopa useammassa kymmenessäkin eri 
paikassa, monien peninkulmien päässä (vertaa Haapalan alueita, 
joita muutamia on edellä mainittu!). Sellaisia eri seuduissa ole
via maapalstareita oli Haapalan kyläläisilläkin vielä isoonjakoon 
asti, joka siellä lienee tapahtunut vasta 1800-luvun puolivälin 
tienossa. —  Siihen kylään arveltiin ensiksi tulleen muutaman 
Sihvosen n. 500 vuotta sitten. Sitä sukua on siellä vielä nyt
kin olemassa.

Samassa kylässä, Hiisjärven rannalla, on Koljonpelto-ni- 
minen paikka. Siinä kerrotaan joskus asuneen muutaman sota- 
herran, ja  oli hänellä ollut iso, monihuoneinen rakennus. N y
kyään se paikka on metsänä; kivijalka osoittaa vielä asumuk
sen sijaa.

Anttolan kylässä Hannikaisen tilalla, Nyyssönmaalla, Kie- 
luvanjärven päivän puolella on 3 tulisijaa. Siinä kerrotaan asu
neen erään Ketolaisen, kalamiehen, joka oli ollut sen seudun 
ensimmäisiä asukkaita. Kalastuksella hän oli pääasiallisesti elä
nyt. Kaloja oli kaupaksi kuljettanut etäälle ja  ollut sangen 
varakas mies. Hänen asuntonsa oli alhaisella, soiden ympäröi
mällä, hallan aralla paikalla. Senpätähden sanoikin joku hä
nelle: »Kunhan hallavuosi tulee, niin Ketolainen köyhtyy.» 
Ketolainen vastasi:

»Kuka sen vuoren voivuttaa,
Ketolaisen köyhyttää?»
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Ruokolahtelaisilla ja  Hälvänmäkeläisillä on Savonrannan 
seudulla ollut salopalstoja.

Turtianiemen kylään tullut ensiksi Turtiainen. Hänen 
oli täynyt muuttaa sinne Kerimäen kylästä, entiseltä asuinpai
kaltaan, joka oli otettu papin alueeseen, kun sille virkataloa 
hommattiin.

Tuunansaaressa ensimmäinen asukas Tuunainen. —  Täällä 
kerrottiin samoin kuin monessa muussakin paikassa Kerimäen 
pitäjästä, että paljon asukkaita sinne on tullut Rantasalmelta 
(vertaa rantasalmelaisten salopalstoja).

Sitä saarta, jossa Punkaharju on, on ennen kutsuttu Le- 
hessaloksi. Tulivat sitten Laukkaset sinne asumaan ja niiden 
mukaan ruvettiin saartakin nimittämään Laukansaloksi.

Punkaniemen seutuun olisi ensiksi pitänyt saapua erään 
lappalaisen isolla paadella Puruveden saaresta Patasalosta. —  
Se tienoo oli ennen ollut Patasalon salonmaana, ja sielläpä 
huutopeltokin. Sieltä myös tullut ensimmäinen vakituinen asu
kas, Silvennoinen, Punkaniemen Pekolan paikalle n. 4 mies
polvea sitten.

Kauvonniemen kylässä, Kalajärven eteläpäässä on asuin- 
paikanjäännös. Siinä ollut ennen talo, mutta sota-aikaan hä
vitetty.1

Savonranta. Ylipäänsä kerrotaan Savonrannan seutujen 
olleen muinoin kerimäkiläisten, sääminkiläisten ja  rantasalme- 
laistenkin salonmaina. Talosia taloja ei niillä tienoin vanhoina 
aikoina ole ollut, vaan ainoastaan mökkejä, joitten »huutopelto» 
on ollut pääkylällä. Jos esim. Kerimäen jollakin kylällä tai 
talolla on Savonrannalla salopalsta, jossa asuu joitakin ihmisiä, 
niin sanotaan pääpaikkaa salopaikan »huutopelloksi», koska 
veronkannossa ja kirkollisissa puuhissa salopalstaa huudetaan 
tai siltä veroa kannetaan pääpaikan nimen mukaan, eli toisin 
sanoen: salopalsta ei ole mikään itsenäinen tila, vaan ainoas
taan osa pääpaikan tiluksista. Vakinaisten asukkaitten kerro
taan salopalstoilleen tulleen näiltä »huutopelloilta».

Lapinlahden kylän Säimeneeseen oli ensimmäinen asukas, 
Tuunainen, tullut Kerimäen Yläkuonan kylästä. Hänelle tuli

1 Vertaa »sotamuistoja» vuodelta 1656.
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noin ioo vuotta takaperin kotivävyksi Ihalainen Rääkkylän 
Varpasalosta. —  Issakaiset ovat niinikään siellä kaukaiset asuk
kaat ja  tulleet nekin Kerimäeltä. —  Saman kylän Hyvölän- 
mäki on myös vanhimpia asuinpaikkoja ja  mainitaan Korppi- 
suvun siinä tulta pitäneen noin 5— 6 miespolvea.

Hankavaaran kylässä kerrottiin alkuaan asuneen tervaa keit
täviä jättiläisiä ja  olivat ne lähteneet suomalaisten tieltä pakoon. 
— Siihen kylään oli ensimmäinen vakinainen asukas, nimeltään 

Suomalainen, tullut Kainuun maasta sotaa pakoon, noin 300 
vuotta sitten, eikä siihen aikaan seudulla muita asukkaita ollut
kaan. —  Sen kylän Pollonmäkeen oli tullut muuan Käyhkä Keri
mäen Alakuonasta. Häntä ennen oli asunut siellä jo  Sairainen.

Savonrannan Sairaisen suku oli tullut, n. 4 polvea sitten, 
Liperin Niinikkosaaresta, ensin mökiksi Monnisaareen, jossa sitä 
ennen oli ollut sepän mökki-tölli.

Vuokalan kylän Viitalahteen oli tullut sota-aikoina, pako
laisena, muuan Pärkinen Liperintaipaleesta. Hän teki tupansa 
paikkaan, jota kutsutaan »tervapelloksi»; hän poltti tervaa ja 
teki sepäntyötä.

Uuninsija on Hankavaaran Löksänniemessä ja Viitalahden 
Pukkikankaalla.

Hanhijärven kylässäkin mainitaan olleen kerimäkeläisten 
salonmaita, ja  vasta sitten, kun maat tulivat jaetuiksi, alkoi siellä 
talot syntyä. —  Sen kylän ensimmäisiksi asukkaiksi mainitaan 
Luostarisia, Kantosia ja  Makkosia, joista ensiksi mainittu tullut 
Heinävedeltä, muut Kerimäeltä.

Eräs Kastikainen karkasi Kerimäeltä, sotamiehen ottajan 
käsistä, ja  ajoi hevosella Paasiniemeen, johon rakensi talon.

Nykyinen Savonrannan papin virkatalo on aikoinaan kuu
lunut Säämingin Juvolaan ja  Juvolan talo Ruokolan kylässä on 
ennen vanhaan kuulunut Rantasalmen Parkuinmäkeen; vielä nyt
kin kuuluu eräs salopalsta viimeksimainittuun kylään. —  Pirtti- 
mäen kylän ja  Vasaralan kylän tienoot Heinäveden ja  Savon
rannan rajamailla ovat kuuluneet osittain Rantasalmeen, Säämin- 
kiin ja  Kerimäkeen.

Rantasalmi. Kuten lappalais-osastosta näkyy, on Harju- 
rannalla ollut ensimmäinen asukas muuan Lappalainen. —  Hä
nen jälkiään seurasi sittemmin Immonen.
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Rauhanmäen Heiskalan maalla on kaksi paikkaa, joita kut
sutaan toista Rumpan toista Sorsan pelloksi, ja  näissä seuduissa 
olisi pitänyt olla sen kylän ensimmäisten asukkaitten asuin
paikat. Alholm, joka n. 60 å 70 vuotta sitten oli ollut Ranta- 
salmella rovastina,1 oli kerran, ollessaan siinä kylässä lukukin- 
keriä pitämässä, kysynyt: »Missäs täällä on se Sorsan pelto? 
Siinä on aikoinaan ollut meijän sukua asumassa.» Alholm näet 
oli alkuaan ollut Sorsa nimeltään, vaan herraksi tultuaan muutti 
nimensä. Mainituissa paikoin on vieläkin nähtävänä tulisijat.

Itkonpelto-niminen paikka on Pisamalahden Itkonsaaressa. 
Siinä arvellaan sen kylän vanhimman asukkaan Itkosen elus- 
telleen; tulisijakin on paikalla vielä nähtävänä.

Pisamalahden Kankaanpadon seutuun tullut ensiksi K o
ponen Leppävirran Niinimäestä n. 5 1. 6 miespolvea sitten.

Ihan vanhimpaan aikaan oli käynyt Pisamalahdessa kala
miehiä aina Lappeenrannasta asti. Siihen lahteen pistää Sauna- 
harju-niminen niemi, jossa olisi pitänyt heidän kalasaunansa olla.

Eräs oli taki-tilaan tietävinään, että kuudennellatoista vuosi
sadalla oli muuan Olli Eerikanpoika Eronen, joka oli kotoisin 
Rantasalmen Osikonmäestä, saanut Pisamalahden seudussa arvio- 
maita, kuten kertoja sanoi: kivikoita ja raunioita, ja niistä mak
settiin ainoastaan n. k. metsävero. Ukot ottivat semmosia ai
noastaan tervasmetsikseen. Mikä oli parempata maata, siitä 
maksettiin korkeampi verokin.

Hevonlahden kylässä on Ruotimosaari. Siinä arveltiin sen 
seudun ensimmäisten kalamiesten kalastuspuuhissaan eleksineen.

Ahvensalon Kappeisen salmella ollut sen seudun ihan van
hin asuinpaikka. Kalamiehet siinä majaa pitäneet ja  ollut heillä 
siellä kalansaunakin. Ketä kalamiehet ja mistä, ei tiedetty. 
Mutta vielä n. 40 1. 50 v. takaperin kävivät kerimäkiläiset kalassa 
Tappuvirrassa, ja arveltiin luultavaksi, että ne kalastivat niissä 
vesissä vanhimpaankin aikaan, nim. Karvilan ja  Makkolan kylä
läiset. Salaa he viime aikoina kalastelivat tai maksoivat paikka
kuntalaisille jonkunlaista vuokraa; mutta siinä menettelivät viek
kaasti, etteivät tuoneetkaan nähtäville kaikkia kalojaan, vaan

1 Iisakki Alholm, talonpoika S o r s a n  poika Kiihtelysvaaralta, otti 
äitinsä mukaan nimen Alholm ja kuoli Rantasalmen rovastina v. 1856 
(Akiander II s. 212).

3
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tekivät kalakassan metsään ja  toivat hiukan vaan saaliistaan 
taloihin nähtäväksi, josta sitten osa kalaveden haltijoille oli an
nettava. —  Kaukaset asukkaat siinä kylässä ovat olleet Niiran- 
niemen Niiraiset, josta se suku muuanne levinnyt. 6 taloa on 
tehty myöhemmin ensimmäisen numeron tilasta. —  Viljolahti 
Palavalahden kylässä on ennen kuulunut salonmaana Ahvensaloon.

Härmäniemen kylässä on Vänttinen ollut asumassa ijän- 
kaiken; Palavalahden Kurenlahdessa taas Toivaisia. Sentähden on 
sananpartena:

liiman pilas’ itikoilla,
Härmäniemen Vänttisillä,
Kureniahen Tolvaisilla.

Vänttiset olivat ennen vanhaan olleet Timosia; Timonmäkikin 
on Härmäniemessä.

Tiemassaaren kylässä ovat nykyinen Tolvala ja Turula 
vanhimmat asuinpaikat, ja ensimmäisinä asukkaina on niissä ollut 
Hanski ja  Tuhkunen. Talojen välillä on notko, jonka yli ukot 
olivat toisiaan puhutelleet, niin että

Hanski huusi huasialta,
Tuhkunen tupasa katolta.

*
Tiemassaaren salonmaana on aikoinaan ollut koko nykyinen 
Kurenlahden kyläkunta ja  paljon muita seutuja Äimisveden ta
kana Palavalahden kylän tienoilla ja  vieläkin on Leväsalo, 
Kortesalo ja  Olohava sekä eräs maapalanen Leppävirroilla, 
Kopolanvirran läheisyydessä. Näihin seutuihin on Tiemassaa- 
resta ajan kunkin muuttanut asukkaita, varsinkin Kurenlahteen.

Voinsalmen kylän Virranniemen tilalla on vielä nytkin 
salopalstoja Pisamaniemessä Pisamalahden eteläpuolella.

Ennen aikaan kun Torasalon kylässä ei vielä ollut yhtään 
asukasta, tuli sinne muuan mies, nimeltä Hakkarainen, pohjasta 
päin ja  alkoi kalastella Seppälänsalmessa, jonka rannalle asetti 
majansa. Hän sai siitä niin paljon kaloja kuin tahtoi ottaa; ja 
kun sai huonoja ja  pieniä kaloja, teki hän niistä pilkkaa: nau- 
laili niitä puihin. Nykyinen Seppälänsalmen paikka siis vanhin 
siinä kylässä.
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Haukkalanmäen nykyiset asukkaat, Östringit, Parkuinmäen 
kylässä, kertovat esi-isänsä jo  Eerikka Akselinpojan aikaan tul
leen Ruotsista Savonlinnaan, kuparisepän ammattia harjoitta
maan. Sieltä on sitä sukua joku tullut myöhemmin Haukkalan- 
mäelle kotivävyksi (Ramstedt).

Putki-lahti eli -järvi, joka on Osikonmäen, Hiltulan ja  Par
kuinmäen kyläin välillä, ja Puikonkoski, jonka kautta sen vedet 
juoksevat suuriin selkiin, on aikoinaan ollut erinomainen kalastus- 
paikka. Siihen aikaan kun niillä tienoilla oli vähän asukkaita 
kävi siellä kalamiehiä ei ainoastaan Etelä-Savosta vaan myös 
muka Venäjän puolelta asti. Kalasaunoja heillä oli Antinnie- 
messä, jossa nyt on Hiltulan kylän Viisalan mökki, ja  Kapa- 
saaressa. Viimeksi mainittu saanutkin nimensä siitä, että kala
miehet siinä kuivailivat kalojaan kapakaloiksi. —  Niinpä kerro
taan Hiltulan kylän ensimmäisestä asukkaasta, Hiltusesta, joka 
oli toisen puheen mukaan Sulkavalta toisen mukaan Puumalasta 
kotoisin, että hän ensin kävi kalastelemassa mainitussa lahdessa. 
Tapahtui sitten, että hän ollessaan tutkiskelemassa järven lähi- 
tienoita, joutui nukkumaan sillä paikalla, jossa nyt on vanha 
Taskila. Unikakkiainen sanoi silloin hänelle: »Tieppäs tähän 
talo, niin et tarvihe suurusjauhoja kylästä hakkee.» Hiltunen 
teki työtä neuvottua, ja leipää on ollut sillä paikalla ijän kai
ken. —  Parkuinmäen Vistilästä tuli sitten Taskinen siihen ta
loon kotivävyksi ja  sitä lyytä on Taskisia sillä paikalla asustanut 
6 miespolvea ja asuu vielä nytkin.

Osikonmäen kylän eteläpäätä on ennen kutsuttu Kervi- 
läksi. Samassa kylässä on ollut Syväiskylä, mutta on se nyt 
hävinnyt: talot jaetut Osikonmäen ja  Lahdenkylän kesken. —  
Samoin on ennen aikaan ollut olemassa Lautakotalahden kylä, 
vaan nyt on sekin lyhennetty Lahdenkyläksi.

Hiltulan 1. Hintulan kylän Sallinjoen ja  Vesterilän taloilla 
on ollut ulkopalstoja Hanjärvellä. Sääminginsalo kuulunut ehkä 
niihin tiloihin.

Tuusmäen kylässä sangen aikainen asukas ollut Kankku
nen nykyisellä Ronkaalanmäellä. Hän oli ollut etevä, jalo 
seppä ja pitänyt pajaansa Ronkaalan pellolla. Siinä aivan viime 
aikoihin asti on ollut n. io  m laaja keko, joka sisälti raudan- 
kuonaa ja  mustaa multaa. Ruunullekin teki hän kaikellaisia



rauta-töitä, takoipa Varkauteenkin (eiköhän Savonlinnaan?) rauta
portin. —  Hänelle tuli myöhemmin kotivävyksi Ronkainen Juvan 
Suurestaniemestä, ja samoja Ronkaisia asuu sillä paikalla vielä 
nytkin. —  Muutoin kerrotaan Kankkusesta, että hän oli iso 
juoppo ja retustelija, joka lahjoitteli ja möi kelle sattui maa
palstoja, joita hänellä oli ollut monessa paikassa. Hänen tilansa 
oli ollut rusthollikin. Mutta kun rakuuna, suuttuneena ukko 
K:n juoppoudesta, sodasta palattuaan meni sotakapineineen Juvan 
Suureenniemeen, niin muuttuikin sinne rusthollin arvo ja  kunnia. 
Oli muka semmoinen asetus, että minne rakuuna aseensa vei, 
sinne muuttui rustholli.

Tuusmäenkylän Remekselänrantaan on tullut Leskisten 
suku Haapaniemestä. Ruumilla oli mainittu Remekselänranta, 
ja  kun Haapaniemestä tehtiin kuninkaankartano, niin täytyi 
Leskisten vaihtaa paikkoja. —  Remekselän rannalta meni sitten 
eräs Leskinen Sulkavan Leipämäkeen Lautiaiselle kotivävyksi.

Heinävesi. Varistaipaleen kylän ensimmäinen asukas on 
ollut Kurikka-Paavo Koponen, joka oli kotoisin Tahkorannasta 
Joroisten pitäjätä. Vainon siellä vallitessa olivat venäläiset aset
tuneet yöksi erääseen riiheen. Vahdin nukuttua otti Kurikka- 
Paavo ison kurikan, meni hiljaa riiheen ja  tappoi kaikki ryssät. 
Kokosi sitten heidän saaliinsa, pani ne isoon 3-laita-venheeseen, 
tuli melomalla Heinävedelle ja  koskia ylös sekä saapui vih
doin Varistaipaleen kylään, Kivelän rantaan. Siinä teki hän 
aluksi tervaskantoon tulen ja alkoi raataa metsähalmetta ja  ka
lastella, rakensi sitten siihen mökinkin, josta vähitellen liettyi 
Varistaipaleen kylä. Hän otti haltuunsa maan Karviota, Papin
nientä ja Palokkia myöten. —  Samoja Koposia on vieläkin siinä 
kylässä ja  yhäkin kutsutaan Kopolanpaikaksi sitä, jossa Kurikka- 
Paavo asui.

Hirvimäessä, Vihtarin kylää, on ollut ensimmäinen asukas 
Konttinen. Eukkoineen tuli hän sinne ja oli hänellä niin vähän 
tavaraa tullessaan, kuin mahtui eukon nyyttiin ja hänen omaan 
konttiinsa. Senpätähden sai nimekseenkin »Konttinen». Noin 
7 miespolvea arveltiin siinä kylässä Konttisten asuneen ja on 
niitä siellä vielä nytkin.

Petrumankylän Ukonlahden ja Heinäahon seudut ovat 
olleet ennen Rantasalmen pitäjän Osikonmäen kylän salon-
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maita ja sieltäpä sinne ensimmäinen asukaskin, Kuittinen, 
tullut.

Mutta ihan vanhin asuinpaikka Petrumankylässä mainitaan 
kumminkin olleen Rautialanmäellä. Muuan Rautiainen tullut 
siihen n. 400 vuotta sitten Rantasalmen Rantasalon kylästä, ny
kyisen Kurkelan hovin seudusta. Tänne tullessaan asui Rau
tiainen ensin jonkun aikaa Kermanjärveen pistävällä Atinnie- 
mellä. Siellä on vielä nähtävänä hänen asuinpaikkansa sija, 
aivan niemen nenässä. Peltoja ei hänellä sillä seudulla kuiten
kaan ollut: eleli vaan ensiksi pääasiallisesti kalastamisella ja 
metsästämisellä. Sotaa pakoon oli Rantasalmelta tänne korpeen 
lähtenyt.

Tähän aikaan harjoitettiin vaan kasken viljelystä, ja  tehtiin 
sitä näin. Palot pidettiin ylivuotisina, s. o. kun tänä kesänä 
poltettiin, niin vasta tulevana kesänä kylvettiin. Näin mene
teltiin sentähden, että maa, varsinkin kangas, oli liika auhtoa, 
jo ll’ei sitä ensin poltettuna haudottu. Oli toinenkin tapa vil
jellä palohalmetta. Kun ensin poltettiin kasket, niin ei niistä 
puita pois korjattukaan, vaan kylvettiin tuhkaan niiden sekaan 
ja  hyvin kasvoi. Kaskea kaataessa jätettiin isoimmat puut sei
somaan, kolottiin vaan alhaalta kuori kokonaan pois ja jätet
tiin semmoisenaan pystyyn. Tällä tavoin isot puut aikaa myö
ten kuivuivat, lahoivat ja  kaatuivat itsestään. Ruista ja  nau
rista siten viljeltiin. Otraa sitä vastoin lienee siihen aikaan 
vähemmän viljelty, koska sen helpommin pani halla. Pal
jaalla nauriilla useinkin ennen elettiin, koska halla pani muun 
viljan.

Karvion hovin maalla, Petruman kylää, Ukonlahdesta pari 
pyssynkantamata etelää kohti on tulisija, josta ei tiedetä enem
pää kertoa. Raunio noin sylen levyinen joka suunnalle ja n. 
Va m korkea: hiekaksi palaneita kiviä ja  hiiltä keskellä. Paikka, 
missä se on, kutsutaan Härkölän kankaaksi. —  Edellisen lä
hellä, n. 10 sylen päässä, on toinen melkein samallainen tuli
sija, hiukan korkeampi.

Petruman kylään kuuluvaan Sopakon seutuun, nykyiselle 
Luostarilan paikalle tullut ensiksi asumaan Toivainen Ranta- 
salmen Asikkalan kylästä, n. 3:tta sataa vuotta sitten. Ensim
mäisen Toivaisen tytölle tuli Luostarinen kotivävyksi. Ne seu



dut ovat olleet ennen rantasalmelaisten salonmaina. Vielä nytkin 
ovat alueet osittain jakamatta asikkalaisten kanssa.

Sulkanmäen tilalla, Käärmekalliolla, Petruman kylää, on 
tulisija n. 2V2 m laaja kukajannekin ja Va m korkuinen. - 
Toinen samallainen Haapaniemen tilalla, Koivukonlehdossa Sarvi- 
kummun kylää —  Vielä samallainen on samalla tilalla Polvi- 
lammista etelään n. Va km. —  Ei tiedetä kuka niissä elustellut. 
Arvellaan niitä kumminkin sota-aikaisten pakolaisten asuinsijoiksi. 
Ei näytä peltoa niiden seudulla olleen. Kyntäessä oli ilmesty
nyt erään tämmöisen vierestä seinähirren laho. Noin V2 km näistä, 
Pettäinselänteellä, ilmestynyt kyntäessä myös ihmisen luita.

Kermanseljässä, Hyövynniemen keskipaikoilta pari km mai
nitulle seljälle päin, on saari nimeltä Puumalansaari, n. 3 1. 4 
kilomeetrin pituinen. Siinä on muka asunut puumalalaisia, kansa, 
joka eli metsästyksellä, kalastuksella ja  tervanpoltolla. Siinä 
saaressa on 2 tuli- eli uuninsijaa, n. 2V2 m kukajannekin ja  V2 
m korkeita, osittain miehen nostamaisista, osittain pienemmistä 
kivistä tehdyt.

Lammunkylän seudut kerrottiin ennen vanhaan olleen Sul
kavan pitäjään Saukkolan kylän salonmaina, Sarvikummun kylä 
taas kuulunut Rantasalmen Asikkalan ja  Palavalahden kyläläi
sille. Erään Sarvikummun talollisen hallussa oli ote maanjako- 
oikeuden pöytäkirjasta vuodelta 1795, ja  siitä näkyi todeksi 
tämä asia. Näiden salomaiden omistajina mainitaan silloin olleen 
Pesoset Asikkalasta, Sallisia, Kotilainen ja Koikkalainen Palava- 
lahdesta, kaikki rustitilallisiä, sekä Kervinen, Kopoinen ja Kin- 
nuinen Saukkolasta. Pesosille kuului Lammuntaival, Lammun- 
niemi Saukkolaisille ja  Sarvikumpu Kotilaiselle ja Sallisille. 
Lammuntaival oli jo  v. 1664 veroitettu 15 arviokapan-alasta 
metsää; Pesoset sen jo  silloinkin omistivat. —  Kerrotaan, että 
vielä ihan 1700-luvun lopulla tulivat saukkolaiset ja  rantasalme- 
laiset monissa miehin mainituille seuduille ryövyyn takeen ot
tamaan viljaa niiden kylien asukkailta, kuten isännät ainakin 
alustalaisiltaan syksyllä osia kantavat. Mutta sarvikumpulaiset 
ja  lammulaisetpa kokoontuivat miehissä puolustamaan itseään ja 
antoivat isännille aika tavalla selkään. Sen koommin ei sieltä 
ole tultu osien hakuun, vaan ovat salolaiset itse saaneet pitää 
viljansa.
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Uuninraunioita on Lammunkylässä, pienellä saarekkeella, 
rimpinevan keskellä, jota kutsutaan Sirkkasuoksi sekä vähän 
matkaa Härkälammista etelään. Paikat ovat semmoiset, ett’ei 
luulisi maanviljelijän niissä elustelleen.

Kaksi uuninsijaa, samallaisia kuin edellä kerrotut, on Sarvi- 
kummun kylässä Karjalan aholla, Kontiolahdessa ja Mantereen 
niemessä (Sallisen saaren vastapäätä), joka niemi pistää Suureen- 
järveen. Viime mainitusta kerrottiin, että eräänä syksynä nuot
taa vedettäessä näkyi niemeltä tuli, mutta kun paikkaa lähes
tyttiin, hävisi se. Arveltiin aarteen haltijan puhdistaneen aar
rettaan. Vielä on 2 samallaista tulisijaa Vitronmäellä, Vitron- 
lammin lähellä, samaa kylää. Ne ovat noin 10 sylen päässä 
toisistaan. Näissä kaikissa raunioissa tavataan palanutta kiveä 
ja hiiltä. Kivet ovat sekä paasi- että möhkökiveä, ladotut pääl
lekkäin jonkunlaiseen järjestykseen; korkeudeltaan ovat rauniot 
x/2 ja  1 m ja  parin metrin laajuisia; savilaastia ei niissä huo
maa, ainoastaan roskaa ja  multaa, jota aikain kuluessa on nii
den päälle kertynyt.

Lammunkylässä on ollut ennenvanhaan vaan mökkiä; vasta 
1700-luvulla olivat sinne tulleet taloksi Pesoset Vääränmäkeen 
Rantasalmen Asikkalan kylästä. —  Vääränmäen maalla. Väärän
järven pohjoisrannalla, on samallainen uuninsija kuin edelliset. 
Arveltiin joko sota-aikaisten pakolaisten tai kalastajain ja tervan- 
tekijäin asuinpaikan jäännökseksi.

Kotilaisten suku oli ensiksi tullut Leppävirran Saahkar- 
lahdesta Kotilanmäelle. Sitä ennen jo olivat Salliset Ruoko
veden kylässä ja oli heidän hallussaan neljän oravan maa. 
Kotilainen otti Sallisen sisaren vaimokseen ja  asettui Kotilan
mäelle. Hän oli otettu väkisin sotapalvelukseen, mutta karkasi 
ja  asettui tänne salolle; mukanaan toi hän kultatynnörin.

Kotilanmäeltä itään on Kuoreenmäki, jossa kerrotaan 
Kuore-nimisen miehen asuneen. Sota-aikaan olivat venäläiset 
pistäneet aidan seipääseen 4 hänen tytärtään. —  Pakariset ovat 
tulleet Säämingistä.

Vihtarin kylän Pekkalanmäkeen oli tullut ensimmäisenä 
Pesonen Rantasalmesta, Asikkalankylän Kaukalonlahdesta, noin 
4 miespolvea sitten. Tämä seutu oli näet ollut rantasalmelais- 
ten salonmaana, ja oli siellä ennen vakituisten asukasten tuloa
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ollut jokunen mökki, esim. Sammakkolahdessa, lähellä Pekkalan- 
mäkeä. Pesonen ei kumminkaan raskinut sitä hävittää, vaan 
teki talonsa »mustaan metsään». Vielä nytkin on Vihtarin ky
lässä, Torpakolla, pari mökkiä, jotka kuuluvat Rantasalmeen.

Vihtarinkylän nykyiselle Varolan paikalle on tullut ensim
mäisenä asukkaana Pakarinen Parkuinmäestä. Saman kylän 
Leivonmäen Miikkulaan tuli Moilanen Moilanlahdesta, Asikkalan 
kylässä. —  Uuninraunioita on Päähisenlammin lähellä ja  Vihtarin- 
järven rannalla, Hiekkajoen lähellä.

Hansalmeen (Hanhi-), joka on Ihamaniemen kylää, oli 
tullut ensiksi asumaan Tirkkonen Rantasalmen Hevonlahdesta; 
toinen asukas, Natunen, tullut hiukan myöhemmin, noin 200 
vuotta sitten, Lautakotalahdesta. Muutoin on Hansalmi kuulu
nut Parkuinmäkeen salonmaana.

Ihamaniemen kylässä on vanhin asuinpaikka Levä- ja Jouhi- 
lahden välillä oleva Peltoniemi. Tervaa polttavat jättiläiset oli
vat siihen ensiksi tulleet; niemellä onkin iso tervahauta, noin 
10 m poikkimitaten. —  »Hovinpaikalle» oli tullut ensiksi A si
kainen Rantasalmen Asikkalasta. Kun vanhoille paikoille kertyi 
liiaksi väkeä, niin menivät nuoremmat veljekset asumaan salo- 
palstoille Ihamaniemellä. jossa »Sepänsunti»-nimisessä paikassa, 
hovin pellon-aidan vieressä, kerrotaan ensimmäisen Asikaisen 
asuneen ja  sepän-ammattia harjoittaneen. Muutoin olivat A si
kaiset muinoin Rantasalmelta käsin Ihamaniemellä kaskea vil
jelleet ja kalastelleet; heidän vanhoja katiskonsa jäännöksiä 
kerrottiin vielä näkyvän Ahvenlahdessa, Laiskan kannassa ja 
Saunalahdessa. Kalasaunan uuninsijaa näytetään Saunaniemellä, 
joka on Ihamaniemen nenässä. —  Vielä nytkin Rektaipaleessa 
oleva talo, Tilekanlahti, kuuluu Rantasalmeen ja  maksaa ve- 
ronsakin sinne.

Tulisijoja on Ihamaniemen Matkolahdessa, Pöytälahdessa 
ja Emäntäniemessä kuin myöskin Käkötaipaleessa, jossa on 
tervahautakin. Kansa arvelee sillä seuduin niitä tervantekijöi- 
den asunnoiden jäännöksiksi.
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Tällaisia kertoo kansa.
Ylipäinen havainto, minkä näiden kertomusten johdosta 

voipi tehdä, on se, että Rantasalmen kihlakunnan asukkaat ovat 
tulleet etelästä päin, Etelä-Savosta. Y llä olevatkin muistot an
tavat tukaa tuolle vanhastaan otaksutulle seikalle, että etelästä 
käsin käytiin pohjoisempana olevilla seuduilla erämaannautintoa 
harjoittamassa ja sitten vähitellen asetuttiin sinne asumaankin. 
Että asutus olisi myös Laatokan pohjoisrannoilta tutkittavanani 
olevalle alueelle levinnyt, siihen eivät nämä tarinat mielestäni 
viittaa. Jonkun suvun kerrotaan tosin tulleen sieltä päin, mutta 
se näyttää tapahtuneen myöhempinä, sotaisina aikoina. Ainoa 
muisto, mikä viittaa venäjänpuolelaisten erämaannautintoon täällä, 
on tuo edellä oleva kertomus, että Putkilahdella olisi aikoinaan 
käynyt kalamiehiä aina venäjänpuoleltakin asti. Lapveden ja 
Jääsken seutulaisilla sitävastoin on mahtanut aikoinaan olla erä- 
aloja Rantasalmen kihlakunnan alueellakin, koskapa he vielä v. 
I557 kävivät kalastamassa Ori-, Heinä-, Ruoko- ja Puruvedellä 
(V. A. n:o 6242 & 6134).

Tästä kalastuksesta kannettiin heiltä Savonlinnassa n. k. 
osakaloja (»lottfisk», joita myös kutsuttiin »mattfisk» eli ruoka- 
kaloja). Puruvedelle lähetettiin erityiset miehet (syksyin 9, ke
väisin 7 miestä) näitä osakaloja noutamaan; Heinäveden ja 
Oriveden kävijöiltä kannettiin arvattavasti Savonlinnassa silloin 
kun he kalastusmatkaltaan siitä kautta palasivat. Tämän veron 
sai maksaa joko rahassa tai luonnossa, niin että jokaiselta 
»suurelta nuotalta» maksettiin joko 6 äyriä tai 3 L ti osakaloja, 
jokaiselta »pieneltä nuotalta» 3 äyriä tai 1V2 Lu  kaloja, k ä y t 
tää siltä kun olisi kalastus näillä vesillä ollut jaettu vissille hen
kilöille läänitykseksi (förläning), koskapa yllä mainittuna vuonna 
puhutaan esim. Siitoisen läänityksestä ja mainitaan »Saviniemi 
förläning». Tuo osakalojen »lenki» on kokonaisuudessaan täm
möinen;

Jaakko Mikonpojan läänitys:

K e ik k o n e n ........................................................................ Puruvedellä.
Kymäläinen, R a h ik a in e n .................................................  »
R ä ik k ö in e n ...........................................................................  »
P elkoinen................................................................................  »



Perttu Jyrönpojan läänitys:

H ä rk ä in e n .........................................................................Heinävedellä.
Utvoinen. . . .   Puruvedellä.
R o k k a in e n .................................................................   »
Mieltoinen, Torkkelinen, V isk a n n e n ............................... »

Ruo(?) Siitoisen läänitys:

Jakoinen, Teppanainen, H ä r k ö in e n ............................Puruvedellä.
Jakoinen, M eltoinen............................................................ »
Siitosia 2 ............................................................................ »

» 2 .......   »
Siitoinen.................................................................................  »
P ö n n i n e n ............................................................................ »

Vehikeisen läänitys:

Meltinen  .........................................................................Puruvedellä.
Langisia 3, Miettinen, N eu vo in en ....................................  »

Saviniemen läänitys:

Harskieinen.........................................................................Puruvedellä.

Maunu Mentusen läänitys:
M i j l l e r .............................................................................. Heinävedellä.

Frans Nevoisen läänitys:

R a n a ltin e n ...................... ............................................. Puruvedellä.
Korttehinen, S i lo in e n ....................................................... »
R a s ila in e n ............................................................................ »

Pentti Karjalaisen läänitys:

Kesoinen. ....................................................................Heinävedellä.
K a rk ia in en .........................................................................Puruvedellä.

/
Heikki Lukarisen läänitys:

Pelkoinen, Kyröinen, H allikainen................................. Puruvedellä.
Ihalainen....................................................  Orivedellä.
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Seuraavat olivat vapaat osakalojen maksusta, koska sota
miehet, Viipurissa kuninkaan asioilla käydessään, usein saavat 
heiltä tarpeensa, ne kun asuvat tien varrella: Ihalainen (kalas
taa) Ruokovedellä (joka on sekin Heinävettä); Ihalainen, Vaitti
nen, Akkainen Heinävedellä.

Mahtoi olla niin, että nuo läänitysmiehet olivat ruunulle 
vastuun-alaiset osakalojen maksusta, ja arvattavasti saivat oman 
osansa kalamiehiltä.

Mainitsen tässä vielä erään tiedon vuodelta 1547, joka osoit
taa, että Viipurin-tienoon talonpojat ovat aikaisemminkin Savon 
vesillä kalastelleet. Oli näet mainitun vuoden syksynä tullut 
3 ryssää venheellä Puruvedelle aikomuksessa yllättää siellä ole
vat kalamiehet yöllä ja tappaa. Mutta silloin heräsikin 3 Lap- 
veden talonpoikaa koiran ankarasta haukunnasta ja tappoivat he 
2 ryssää, kolmas pääsi pakoon (Arw. Hand. I, s. 313).

Että kylä, joka on jossakin seudussa tottunut erämaan- 
nautintoa harjoittamaan, vielä sittenkin, kun tuo salopalsta on 
joutunut eroitetuksi vanhasta huutopellostaan, käypi, osakaloja 
maksaen, siellä yhä eteenpäinkin kalastelemassa, siihen on va
laisevana esimerkkinä edellä oleva kansan kertomus, että keri
mäkeläiset ovat vielä 1800-luvulla Ahvensalon seudussa käyneet 
kalastamassa, huolimatta siitä, ett’ei heillä enää olekkaan erä
maita siellä päin. Liitten n:sta 60 näet näemme, että Kerimäen 
pappilalla on Ahvensalon itäpuolella ollut salonmaita, ja Kol- 
voisenpäällä (n:o 77) Tappuvirran seudussa, muita mainitsematta. 
Näyttää siis hyvin luultavalta, että Jääsken ja Lapveden asuk
kailla on Kustaa Vaasan alkuhallituksen aikoina ollut erämaita 
Rantasalmen kihlakunnan alueilla, mutta sittemmin, kun tuo 
mainitun kuninkaan tunnettu julistus, että kaikki asumattomat 
erämaat ovat kuninkaan omaisuutta, tuli v. 1542 toimeen, jou
tuivat ne ruunun haltuun, joka taas jakoi ne osittain lähempänä 
oleville talonpojille, osittain piti itse.1

Muutoin noita ruunun omistamia erä-aloja olivat varsinkin 
kaikki hyvät kalastuspaikat. Niitä oli useita Keski-Savossakin,

1 Siis nämäkin historialliset tosi-asiat tukevat sitä kansan muistoista 
saamaamme yleistietoa, että Keski-Savon asukkaiden esi-isät ovat, ennen- 
kun asettuivat sinne asumaan, käyneet siellä erämaannautintoa harjoit
tamassa.
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ja kuuluivat ne tällä maan kulmalla Savonlinnan haltijan tilin
teko-alueeseen. Olen valtioarkiston verokirjoista pannut niitä 
muistiin, minkä silmäni on sattunut kohtaamaan, ja  mainitsen 
ne tässä yhteydessä. Ne olivat (paitsi jo mainituita, Puruveden, 
Oriveden, Ruokoveden ja Heinäveden kalastuspaikkoja) Suuri- 
järvi, jolla tarkoitettaneen nykyisessä Heinäveden pitäjäässä, 
Savon ja  Karjalan rajalla, olevaa Suurtajärveä, Varkaus, Ruoko- 
niemi, Kerma, Sompasaari (kolme viimeksimainittuakin *Heinä- 
vedellä), Pitkä- ja Laitasilta. Näissä kalastivat ruunun kalamie
het, joita sinne lähetettiin ja  kustannettiin Savonlinnasta. Hei
dän saamistaan kaloista teki tiliä linnanhaltija.

Etsiessämme edelleen varmoja todistuksia tämän seudun 
kansoittamispuuhille, huomaamme, että Puruveden ja  Säämingin 
kaakkoisten saarien asuttamisesta on asiakirjoissa varmoja tie
toja. V. 1526 valittavat ryssät (Arwidsson, Handlingar II, s. 
176, VIII s. 15), että ruotsinpuolelaiset ovat rakentaneet Käki- 
salmen ja  Pähkinäsaareri läänin alueelle monta kylää, nim. Uusi- 
vedelle, Puruvedelle, Saukonsaarelle, Peltosaarelle, Pienisaarelle, 
Vehasaarelle, Lehtisaarelle ja Santasaarelle, ja sitä paitsi vielä 
tehneet taloja muillekin saarille. Missä Uusivesi (Nyvatnj, aqua 
noua) on, se on minulle tuntematonta, mutta luulen sillä tar
koitettavan juuri niitä vesiä, joissa nuo mainitut saaret ovat eli 
vesiä Punkaharjusta lounaaseen.1 Puruvesi ja Saukonsaari löy
tyy kartaltakin, Peltosaari on varmuudella sama kuin nykyinen 
Pellotsalo, jolla on suuret Pellotsalon ja  Kosolan kylät; Veha- 
saari on mahdollisesti sama kuin Vaahersalo, vaikka löytyy 
siellä tosin Vehkasaarikin, mutta en luule tässä sitä tarkoitetta
van, kosk’ei se vielä nytkään ole asuttua, jota vastoin Vaaher
salo on tiheään asuttua; Lehtisaari on sama kuin nykyinen 
Laukansaari, jolla on Punkaharju. Kansa näet kertoo, ja  se 
näkyy todeksi v. 1664 maanjaostelu-kirjastakin, että ennen on 
saaren nimi ollut Lehessalo, mutta kun Laukkasia siellä myö
hemmin on paljon asunut, muuttui sen nimikin niiden mukaan. 
Mitä Pieni- ja  Santasaarilla tarkoitetaan, en voi päättää, mutta 
epäilemätöntä on, että ne ovat etsittävät Uusiveden ja Puru

1 Uusivesi voi mahdollisesti olla sama kuin nykyinen U t r a s v e s i ,  
joka on juuri Punkaharjusta lounaaseen.
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veden monista saarista, vaikka nimi on aikojen kuluessa muun
tunut, kuten on käynyt Lehessalonkin.1

Oli miten oli, nämä historiallisiin asiakirjoihin perustuvat 
tosi-asiat ovat säilyttäneet meille varmaan tiedon, milloin van
han Säämingin itä-osat ovat saaneet savolaiset asukkaansa. 
Että tämä on tapahtunut vuosisatoja myöhemmin kuin suurten 
vesien länsi-puolisten seutujen asutus, saapi selityksensä siitä, 
että aina Täyssinän rauhaan asti olivat ne alueet ainaisena 
riitakapulana Ruotsin ja  Venäjän välillä: rajametelien tähden ei 
vakinainen asutus ottanut siellä menestyäkseen.

Mistä päin nuo asukkaat kysymyksessä oleville saarille ja 
rajamaille ovat tulleet, siitä olkoon viittauksena seuraava. Sauk- 
koila-niminen kylä on nykyisessä Sulkavan pitäjässä ja  siellä 
on v. 1561 asunut Saukkosia; Saukkolan kylällä on vielä 1664 
salonmaata Saukonsaarella, jonka mainitaan olevan 5 penin
kulman päässä edellisestä (vertaa liitteen numeroita 227, 289, 
297). Tämä mielestäni varmasti näyttää, että ainakin Saukon- 
saareen ovat asukkaat Sulkavalta tulleet.

Toinen yleinen tieto, minkä Keski-Savon nykyisten viljeli
jöiden asutusmuistot antavat, on se, että Kerimäen pohjois-osat, 
Savonrannan ja Heinäveden seudut ovat myöhäiseen aikaan 
saakka olleet Säämingin, Sulkavan ja Rantasalmen salonmaina, 
ja että mainituilta seuduin on niihin aikojen kuluessa muuttanut 
asukkaita: h u u to p e lto  on a su tta n u t sa lo n m a a n sa . Olisi 
sentähden valaisevaa saada historiallisista asiakirjoista varmoja 
todistuksia, mitkä seudut ovat minkin huutopellon salonmaina 
olleet. Tällaisia onkin saatavissa. Minä olen liitteeseen niitä 
eräitä kerännyt (katso liitteen esilausetta), mutta tahdon tässä
kin mainita muutamia, joiden paikan olen voinut tarkemmin

1 Yllä mainitussa kirjoituksessa vaihtuvat ryssät vielä, että ruotsin- 
puolelaiset ovat rakentaneet taloja erääseen Pähkinälinnan läänin autio- 
kylään, nimeltä Kerasalo (tai Kerahala), ja  muillekin autiomaille, eivätkä 
salli, että meikäläiset (ryssät) siellä asuisivat. Luulin ensiksi, että tällä 
mahdollisesti tarkoitettaisiin Kerimäen tai Kerisalon seutuja, mutta sittem
min sain tietää, että Venäjän ja Suomen rajalla, Laatokan ja  Suomenlahden 
välillä, on Kärsälä-niminen kylä. Venäjän puolelle kuuluu osa samaa kylää, 
ja  sitä nimittävät ryssät Kirsaloksi. Rupesin luulemaan, että yllä mainittu 
Kerasalo tarkoittaa tätä Kärsälää, varsinkin kun paikan piti olla Pähkinä- 
linnan läänissä.
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määrätä. Numero kylän perässä viittaa liitteessä B huutopeltoon ja 
sen mukaan voipi myös löytää liitteestä A  sen, joka v. 1561 on 
ollut niiden maiden omistaja; numerot sulkujen välissä näyttävät 
peninkulmissa,1 kuinka pitkä matka on huutopellolta salopalstalle.

Niinpä kuului Säämingin  Kallislahteen 183: Mustansaaren- 
pää, Heinäjoensivu (5) Hevonlahden ja  Karhilantaipaleen vä
lillä; samoin 142: Vääräsääri Oravista itään; Kommerniemeen 
184: Repolahti, Ukonlahti (8), Kuivastensalonranta, Muurahais- 
saarenpää (9) Rantasalmella Joutenveden seuduilla; Haapalah- 
teen 34: alueita Niinimäen ja  Joutsenniemen tienoilla Keri
mäkeä; samoin 17: Va Paasisaarta (5) ja  Luotojärvenpää; Kaar- 
tilanrantaan 36: Saunasaari Joutsisaaren luona Puruvedessä (5) 
sekä alueita Moijin ja  Pihlajaniemen kylissä; Pihlajaniemeen 
114: Hautaniemi, Käkelahti, Paatisenniemi (5) Yläkuonassa; 
samoin 120: Luotojärvenmaa, Hirvolan Antosaari, Hietalahden- 
maa, Hautaniemi (7) Kerimäen pohjois-osassa. —  Sulkavan 
Saukkolaan 277: Viljolahti (7) Ahvensalon seudulla, Saukon- 
saari (5); samoin 234: osa Sarvikummunmaasta (10) Heinäve
dellä; Pöllölään 225: Vihtarinniemi (10) Heinävedellä. —  Keri
mäen Yläkuonaan 4: Säimeneenlahti (8) Savonrannalla; samoin 
53: Säimeneensalonpäiväranta (8) Savonrannalla; Alakuonaan 
88: Ruokojärventaival Hankavaarassa; Makkolaan 2: Hanhi- 
ryönä, Hirvisalmi (4) Pyyveden seudulla, Lapinlahdenmaa (9) 
Savonrannalla; Anttolaan 10: Ryttyniemi, Oriniemi, Kääpäsaa- 
ressa (10) kalavettä 2 apajan ala; samoin 81: Orivedenranta 
(12) kaikki Savonrannalla; Ruokolahteen 12: Harju-, Petäjä- ja 
Kangasjärvi, Saunalahti Lapinlahden ja  Rönkönvaaran seudussa 
Savonrannalla; Kerimäkeen 60: Hangassaan, Palo- ja  Repo
lahti (12), niittyjä Joutenveden seudulla; Kumpurantaan 1: Pirtti- 
ja  Lapinlahdessa niittyä (10); Kuokkalaan 20: Vuokalantaival 
(6), Säimenejärven taus (7) Savonrannalla; Kupialaan 84: Pun- 
tusenniemi y. m. (4) Kumpurannan itäpuolella; Simanalaan 52: 
Lapinlahdensaloniitty, Tervaputsunniitty (8); Tikkilään 47: Soin- 
lamminmäki, Reijusniemi, Lakiakoskenpäiväranta, Enonniemen- 
maa, Ryttylahdenpohja (8), Koivulahdenaho, Matkonpää (9) y. m. 
Luotojärven seutujen pohjois-puolella. —  Rantasalmen Rauha-

1 Peninkulmalla tarkoitetaan tässä vanhoja peninkulmia, joita menee 
noin kaksi nykyiseen.
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mäkeen 654 & 683: Ropoinmaa, Kypäräjärven, Leväjärven- ja 
Tynnörilamminmaa, Tihvisenmaa (6) Heinäveden luode ja  Leppä- 
virran koilliskulmalla; Kartasalo (9) Tuusniemellä; Ahvensaloon 
eli -salmeen 433: Kermanmaa (7); samoin 617: Pöllän-, Lapin- 
ja  Pahkajärvenmaa (5) nähtävästi Heinäveden Pirttimäen seu
dulla; samoin 659: Pilpanniemi, Paitojärvenmaa, Leppälammin- 
maa (5) Heinävedellä, Vuokalanpää, Lylyjärvi (6) Savonrannalla; 
Torasaloon 666: Vahvalahdenpohja, Koivu-, Polvi- ja  Särki- 
järvenmaa (8); Vahvalahti on Heinäveden kirkonkylän lähei
syydessä, muut Raamin- ja Koivumäen kylän vaiheilla; Raamin- 
mäki 605 mainitaan Rantasalmen pappilan maiden yhteydessä 
ja  arvattavasti se on ennen kuulunut salonmaana niihin tiluk
siin, vaikka siinä jo 1664 on vakinainen asukas; Joutsenmäkeen 
180: Huhtijärvenmaa (7) Palavalahden pohjoispuolella; samoin 
192: Memmi-, Kasi- ja Jänissalo (3V 2) Ihamaniemen edessä; 
Hiltulaan 459: Joutsenlahti (6); samoin 206: Sääminginsalo 
Hanhilahdessa (7), Hanhilahti pistää Enon- ja Pyyveden väliltä 
etelään; Asikkalaan 410: Kivijärven aho, Syvämaa, Kahden 
Vihtarin väli (10) Heinävedellä; samoin 411: Vääräjärven ja 
Lammuntaival (10) niinikään Heinävedellä; Rantasaloon (liite C): 
Kaatamopohjaniityt Rotsianiemeen, Papinniemi Petrumalahteen, 
Palojärvi Suurenjärven pohjoislahteen, kaikki Heinävedellä lä
hellä Karjalan rajaa; Harjurantaan 640: Varistaival on siihen 
kuulunut; Hiisimäkeen 462: Pirttilahti, Kuivaniemi, Valkiais-aho, 
Kuopion pitäjässä; Kervilään (Osikonmäkeä) 384: Lamminsalo 
eli Malilansaari, Kuopion Riistavedellä, on aikoinaan kuulunut 
tähän; Osikonmäkeen 385: Kaarilampi, Kuopion Riistavedellä; 
samoin 386— 387: Joenjärven-(Juojärven?)taival, Luuslahenmäki, 
Petronmaan suurmäki (9) Heinävedellä; samoin 388: Suurensuon- 
ääri Kuopion pitäjässä; samoin 418: Tuusjärven kangas, Viita- 
järvenmaa, Vianjärvi (20), nykyisessä Tuusniemen pitäjässä; sa
moin 447: Koppoli- ja Petrumaanmäki (10) Heinävedellä; Parku- 
mäkeen 397: Hanhijärven pää, Valkealammin maa (4) Enonkosken 
lähellä; samoin 412: Hanhijärvenmäki, Hijpiänniemi (4) ja  Makko- 
lassa vielä saloa; samoin (Päivilänmäkeen) 414: Karvionniemi, 
Särkijärvenmäki, Lajulahenniemi, Kohmalamminluhta, Humala- 
joensivu y. m. (10) Heinäveden Karvion seudulla; Parkumäen 
numeroista 415 ja 429 käypi ilmi, että Parkumäellä on Makkolassa
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ollut salonmaata; Teinasaloon 1 577: Syrjäkallio, Kuopion Kasuri- 
lassa; Vaahersaloon 424: osa Vihtarinnientä y. m. (10); Kolkon- 
taipaleeseen 580: Haurangin ja  Vuorisentaival, Tuusniemellä; sa
moin 504: Nuarvanlahti nykyisessä Lapinlahden pitäjässä; Kot- 
katlahteen 555: Syväri, Nilsiässä; samoin 556: osa tätä tilaa oli 
silloisessa Kuopion pitäjässä; samoin 591: Viitaniemi, Maaningan 
Kurolanlahdessa; samoin 600: Lukkarijärvi, Nilsiässä; Luttila 
685: Kumpumäki, Varpasenjoenranta, Vuorijärvi, Nilsiässä.

Tätä luetteloa voisi jatkaa niinkin pitkälle, että tulisi joka 
talon kaikki salopalstat mainituiksi; mutta onhan tämäkin jo 
tarpeeksi todistamaan, että Kerimäen pohjois-osa, Savonrannan 
ja  Heinäveden seudut ovat ennen vanhaan olleet Säämingin, 
Sulkavan, Rantasalmen ja Kerimäen etelä-osan salonmaina, var
sinkin kun liitteen asianomaisista paikoista voipi saada vielä pal
jon lisä-todistuksia.

Käytettävinäni olleista maakirjoista selvenee, että muilla
kin edellä mainitsemattomilla seuduilla, kuten esim. Puumalan 
puolelaisilla, on ollut salonmaita, vaikka ne ovat lähempänä 
huutopeltoja, tavallisesti 2— 4 peninkulman päässä. Minä olen 
tahallani esimerkeiksi valinnut semmoisia, jotka ovat kaukana 
huutopelloista. Olisi sangen helppo todistaa, että Avionsaaren 
mannerpuolella, Vuoriniemellä, Ruhvanassa, Turtianiemessä ja 
Vaarankylässä on Säämingin vesikansalla ja  kerimäkeläisillä ollut 
paljon salonmaita, ja siihenhän on tarpeeksi jo  viittauksia liittees
säkin, varsinkin C:ssä. Mutta jokainen lukija voipi ne löytää itsekin.

Eräs omituinen havainto, minkä noita puheena olleita maa
kirjoja selaillessani tein, oli se, että, lukuun ottamatta Kallis- 
lahden, Pihlajaniemen, Asikkalan, Parkumäen, Hiltulan, Ranta- 
salon ja ehkä vielä muutamia muita kyliä, Rantasalmen ja  Sää
mingin maakansan puolelaisilla, samoin kuin yleensä Sulkavan 
ja Puumalan seutulaisilla, on v. 1561 ollut verrattain vähän 
kaukaisempia erämaita hallussaan.. Varsinkin nuo suuret ja 
tiheään asutut kylät; Otavaniemi, Osikonmäki, Kolkontaipale, 
Tuusmäki, Hiisimäki, Kerisalo, Harjuranta, Katihta- ja  Kotkat- 
lahti y. m. ovat tässä suhteessa merkillisiä. Eikö sitten näillä, 
kaikesta päättäen vanhimmilla viljelysseuduilla, ole noita sen

1 Teinasaloa ei nykyään tietääkseni löydy Rantasalmen kihlakunnan 
kylien joukossa. Mahdollisesti on se sama kuin nykyinen Tiemassaari.
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ajan ihmisille sangen tärkeitä salonmaita ollutkaan? Se tuskin 
on mahdollista; päinvastoin näillähän luulisi parhaat alueet 
Olleenkin, mutta missä? Tämän luvun alkupuolella on jo  mai
nittu, että Savonlinnan läänin asukkaat, ja  nähtävästi etupäässä 
rantasalmelaiset, valittivat v. 1545, että heiltä on anastettu hei
dän »Lappinsa», Pohjois-Savo, jossa heillä on ollut parhaat 
kalavedet ja  halmemaat. Minä luulen, että tässä on etsittävä 
syy  siihen, miksi mainituilta seuduilta puuttuu kaukaisia, tuot
teliaita erämaita. Saadakseni jotakin tukea ajatukselleni, viit
taan niihin jo edellä olevan salonmaa-luettelon kohtiin, joissa 
mainitaan, että esim. Varistaival on ennen kuulunut Harjuran- 
taan; Malilansaari, Kuopion pitäjässä, Osikonmäen Kervilään; 
Tuusjärvenkangas, Viitajärven maa y. m., Tuusniemellä, samaan 
kylään; Teinasaloon Syrjäkallio, Kuopion Kasurilassa; Kolkon- 
taipaleeseen Haurangin ja  Vuorisentaival, Tuusniemellä; Nuar- 
vanlahti, Lapinlahden pitäjässä, samaan kylään; Kotkalahteen 
Syväri Nilsiässä; samaan kylään Viitaniemi Maaningalla y. m. 
Nämä tosi-asiat tekevät mielestäni melkein epäämättömäksi sen 
otaksumisen, että mainittujen seutujen eräalat ovat etsittävät 
vanhasta Tavinsalmen pitäjästä. Ja että ne jäivät siihen kuulu
maan silloin, kun Pohjois-Savo muodostettiin eri nimismies- 
kunnaksi, on luonnollista. Luulen sitä paitsi, että jos Juvan ja 
muiden eteläisempien pitäjien maakirjoja tarkastettaisiin, niistä 
saataisiin samallaisia viittauksia kuin jo  esiintuodut.

Etsiessämme liitteistä vielä tukea kansan suusta kerätyille 
asutustarinoille, näemme edelleen, että kylissä, joista nyt luu
lemme ja joista kansa vielä nimen-omaan kertoo, että ne ovat 
saaneet nimensä jostakin alku-aikaisesta asukkaasta, kuten Hil
tula, Asikkala, Makkola, Juvola, Väätäälänmäki, Kosola y. m., 
vielä v. 1561 on asunut Hiltusia, Asikaisia j. n. e. Samoin 
saapi liitteistä tukea alku-aikaisuudelleen moni semmoinenkin 
»ensimmäinen asukas», jonka ei ole kylälle onnistunut antaa 
nimeänsä muistoksi. Niinpä näimme edellä, että Pellossalossa 
olisi pitänyt ensimmäisiä asukkaita olla muutaman Ukkosen, ja 
yksi sen nimellinen onkin siellä vielä v. 1561 ollut; Kallis
lahteen tiedämme ensimmäisenä tulleen Savolaisen ja asuu- 
han siellä Pykäläkankaalla vuonna 1561 samanniminen ukko; 
Väätäälänmäkeen tiesi tarina tulleen ensiksi rosvon Suluppo
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Väätäisen »piilojansa piilemään», ja  aivan oikein: v. 1561 ta- 
paammekin siellä Väätäisen ja v. 1664 mainitaan »Olli Sulpo 
eli Rimpi Väätäisen autio»; Sulkavan Ruokoniemeen olisi pitä
nyt ensiksi tulla Hanskin; ja  mainitaan hänen asettuneen 
asumaan paikalle, jota vielä hänen nimensä mukaan kutsutaan 
Ingeharjuksi; tämän-niminen paikka löytyykin maakirjassa ja 
Hanska on sillä seudulla asumassa v. 1664; Torasaloon väi
tettiin tulleeksi ensimmäisenä Hakkaraisen, ja  sen-nimellisen 
tapaammekin siellä v. 1561. Mutta eipä aina tarina ja vero
kirja »lyö yhteen»; —  eikä se ole ihmekään. Savonmaan 
ollessa valtakuntain rajalla tekivät lakkaamattomat rajametelit 
elämän siellä epävarmaksi: moni kukistui vihollisen murha- 
aseista ja  moni pakeni pelastaakseen kurjan henkensä jättäen 
äsken vaivalla mustaan metsään rakentamansa uutistalon autioksi 
moniksi kymmeniksi vuosiksi. Sitten vasta, parempien aikojen 
palattua, uskalsi taas joku ruveta viljelystä jatkamaan, tietä
mättä, kuka siinä ennen häntä oli elustellut.

Tahdon vielä erityisesti lukijan huomiota kääntää kerto
muksen lopussa olevaan liitteeseen. Se on mielestäni monessa 
suhteessa sangen valaiseva, ja  vaikka olenkin edellä jo  yhtä ja 
toista siitä ammentanut, niin luulen sen semmoisenaankin hu
vittavan sitä, joka haluaa tutustua Rantasalmen kihlakunnan 
asutusseikkoihin aivan yksityiskohtia myöten. Siitä näet sel
venee ei ainoastaan, kuka v. 1561 ja  1664 on ollut jossakin 
kylässä asukkaana eli omistajana, vaan myös, mihin paikkaan 
hänen talonsa on v. 1664 ollut rakennettu. Niin nuoressa vil
jelysseudussa, kuin on Keski-Savo, on tällaisten asioiden tunte
misella paljon enemmän merkitystä, kuin vanhoissa, kauvan asu
tuissa tienoissa, joita on monet monituiset asukkaat, moni suku 
toisensa perään viljellyt. Tuommoiset asuinpaikan nimet kuin 
Vanhapelto, Peltoselkä, Pykäläkangas y. m. panevat meitä luu
lemaan, että niissä on ensimmäisen asukkaan maja ollut ja 
niistä käsin muuanne taloja tehty. Nimet semmoiset taas kuin 
Surnunpelto, Kaikonpelto, Kolemanpelto, Päykkähän aho, Vil- 
jakan aho y. m. viittaavat meille, kuka niillä paikoin tietämät
tömässä muinaisuudessa on tulta polttanut tai halmetta viljellyt, 
huolimatta siitä, ett’ei sen-nimisiä enää v. 1561 tai 1664 sillä 
paikkakunnalla olisikaan.
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Pikainenkin silmäys tähän liitteeseen näyttä meille, että 
Rantasalmen kihlakunnan pohjoiset, itäiset ja  kaakkoiset osat ovat 
vielä v. 1664 olleet sangen harvaan asuttuja, vaikka ne jo  v. 
1561 ovat veroitetut vanhempien vilejelysseutujen salonmaina. 
Nykyisen Heinäveden pitäjän kylistä näemme Sompasaaressa 
olevan 2 taloa, Raaminmäessä 2, Karhilantaipaleessa 1, Koivu- 
mäessä 1, Ihamaniemessä 1, Vihtarinniemessä 1, ja  pari muuta, 
jotka silloin kuuluivat Tavinsalmeen, kuten Rummukkala ja 
Varistaival, oli jo  asuttua. Mutta nuo nyt avarat kylät: Karvio, 
Papinniemi, Petruma, Viitalaksi, Sarvikumpu y. m. olivat sil
loin olemattomien joukossa; samoin koko nykyinen Savonranta 
ja  iso alue sen saaren pohjois-osassa, jolla Kerinmäen kirkko 
on. On kumminkin mahdollista, että paitsi mainittuja oli vielä 
olemassa joku uutistalo, vaikka se ehkä luettiin johonkin van
hempaan kylään, josta se oli saanut asukkaansa. Ja muutoin
kin ei ole luultava, että nuo seudut olivat ihan asukkaita vailla. 
Edellisistä kansantarinoista tiedämme, että siellä myöhäisiin ai
koihin asti on ollut vaan mökkejä, jotka eivät maakirjoissa ta
vallisesti tulee esiin. Toiselta puolen nuo monet tuli-ja uunin- 
sijat, joita niillä seuduin on runsaasti, muistuttavat myös ihmi
sistä, jotka siellä, nykyisille asukkaille tuntemattomina aikoina, 
ovat eleksineet, olkoonpa sitten, että ne siellä kesillä vaan 
palohalmetta viljelivät, metsästelivät, kalastelivat ja  tervaa polt
tivat tai, huutopellon mökkiläisinä, asuivat pitemmänkin aikaa.

Liitteeseen C  olen suomennettuna 1 pannut asiakirjan, 
joka sisältää niiden rajamaiden veroituksen ja  nimet, jotka 
Porkkalan herran, Gödick Fincken aikana, v. 1598 pidetyssä 
tarkastuksessa saatiin Venäjältä Ruotsin ruunulle, ja  antoi 
Fincke ne lautakunnan läsnäollessa talonpojille viljeltäviksi sit
ten aikanansa ruunulle maksettavaa veroa ja  velkaa (skatt och 
skuldh) vastaan. Epäilemättä ovat tässä asiakirjassa luetellut 
seudut ja  salomaat Täyssinän rauhassa v. 1595 joutuneet Venä
jältä Ruotsille ja  liitettiin ne nyt Savoon. Silminnähtävästi tar
koittaa Gödick Fincke juuri näitä samoja maa-alueita, kun hän 
kirjoittaessaan lokak. 25 p:nä 1595 herttua Kaarlelle Savon
linnan ja  Käkisalmen läänien rajankäynnistä, mainitsee, että

1 Vertaa liitteen esipuhetta.



Savonlinnan läänin rajojen sisälle jääpi maata ja  ulkopalstoja 
—  sekä 12 talonpoikaa —  joita ei vielä siihen asti ollut omis
tanut venäläinen eikä ruotsalainen, koska on niin kauvan rii
delty, murhattu ja  tapeltu, mutta nyt on venäläinen ne, ynnä 
12 niihin kuuluvaa talonpoikaa, sinetillä ja  välikirjalla vahvista
nut Savonlinnan lääniin kuuluviksi; sentähden lupaa hän nyt 
pitää tarkkaa huolta, että mainitut maa-alueet ulkopalstoineen 
joutuvat talonpoikien viljeltäviksi. Itselleen pyytää hän Va veroa 
elin-ajakseen (V. A . »Livonica»-kokoelma lehti 95). Kuten liit
teestä C  näemme, tapahtui noiden maiden jakeleminen v  1598 
ja  on Finckekin saanut niistä enemmän, kuin ensin pyysikään.

Muutoin on tämä liite asutusseikkojen selvittämiseksi näillä 
rajaseuduilla hyvin valsiseva. Siitä näemme, että vielä tähän

aikaan eli vuoden i6oo:n tienoilla ovat 
Säämingin ja  Kerimäen kaakkois-osat 
sangen harvaan asuttuja. Puhumatta 
Vaaran kylästä, joka on verrattain ti
heään asuttua, on ainoastaan Kauvon- 
niemessä 2 vakinaista viljelijää. Muut 
nykyisen Viipurin läänin rajaa vasten 
olevat alueet kuuluvat salonmaina Sää
mingin ja  Kerimäen pitäjien kyliin.

K v Samasta liitteestä näemme edel-

Vähä-SavonUIinetti v. 1606. leen-että Kerimäen Pihlajaniemen kylän
ja Paasiniemen kuin myöskin nykyään 

Liperiin kuuluvat Kaatamon, Huistinvaaran ja  Leppälahden kylien 
tienoot sekä Heinäveden pitäjässä olevan Papinniemen vasta 
Täyssinän rauha yhdisti Ruotsin valtakuntaan. Siis vasta tämän 
johdolla voimme saada oikean selon siitä, mistä S a v o n lin n a n  
lä ä n in  itä r a ja  ennen äsken mainittua rauhantekoa oli kulkenut. 
Minä olen kartalle merkinnyt tämän rajan. Ainoastaan yhdessä 
kohden näkyy se Rantasalmen kihlakunnan itäsivulla kulkeneen 
nykyistä Savon ja  Karjalan rajaa, nim. siinä, missä itäpuolelta 
Liperi, länsi- ja  eteläpuolelta nykyinen Heinävesi ja  Savonranta 
kohtaavat toisiaan eli sillä kannaksella, joka on Suurjärven ja 
Oriveden välillä, ja vähän matkaa ensin mainitun järven pohjois
puolella. Muualla on sen paikka vähän lännempänä kuin nykyi
nen maakuntaraja, kuten liitteestä C  ja  kartasta näkyy.
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Toiselta puolen käypi puheena olevasta liitteestä vielä 
ilmi, mistä T ä y s s in ä n  rau h an  ra ja  todellisuudessa on kulke
nut. Senkin olen kartalle merkinnyt. Siitä näemme, että se 
lähdettyään tuosta vanhasta rajapaikasta, V a r p a v u o r e s ta , 
koillista ja  pohjoista kohti kulkemaan, jatkuu siihen suun
taan aivan nykyistä Savon ja  Karjalan maakuntarajaa pitkin 
siksi, kunnes joutuu Oriveden keskelle siihen paikkaan, missä 
maakuntaraja kääntyy vasemmalle ja menee maihin Petäjäjärven 
joen suussa. Siinä juuri, Oriveden keskellä, tekee Täyssinän 
rauhan raja poikkeuksen ja jatkaa vaan matkaansa sitä vettä 
pitkin pohjoiseen Leppälahden, Huistinvaaran ja  Kaatamon k y
lien itäpuolitse Kaatamopohjaan, joka lahti on nykyisessä Lipe
rin pitäjässä Ristin ja  Kaatamon kylien välillä. Siitä se sitten 
kääntyy länteen ja kulkee nähtävästi Korpijärven kautta Juo- 
järven Somerlahteen, ja  siitä edelleen viimeksi mainittua suurta 
järveä myöten Ohtainsalmeen y. m. pohjoiseen.

Tämä rajan määräykseni poikkeaa siis siinä suhteessa en
tisestä käsityksestä, että Kaatamon eli Huistinvaaran ja  Leppä
lahden kylät joutuivat nyt Savoon kuulumaan. Mutta mitä sa
noo tästä ajatuksesta itse Täyssinän rauhan rajakirja? Onko 
siinä esitetyissä rajapaikoissa mitään tukea tälle mielipiteelle. 
Katsokaammepa! Rajakirja, lueteltuaan Pahaitsulahdesta lähtien 
Orivedessä löytyvät raja-saaret ja  luodot, mainitsee nimen: 
Katannlax sekä »så öfver Somertaipale land och träsk tili 
Somerlax». Minä en voi muuta uskoa, kuin että »Katannlax» 
on syntynyt joko alkuperäisen kirjoituksen (joka on painettu 
»Suomi »-kirjaan vuodelta 1841, VI s. 44) väärin lukemisesta tai 
tuon paikannimen väärin kirjoittamisesta; sillä en sitä ole löy
tänyt vaikka kävinkin maanmittaus-ylihallituksen arkistossa säi
lytetystä pitäjän kartasta näitä nimiä etsimässä. Olen siis va
kuutettu, että se on luettava Katamolax tai, kuten nimi nykyään 
kuuluu, Kaatamolaksi eli Kaatamopohja. Silloin on asia ihan 
selvä, silloin soveltuu se hyvin liitteen C:ssä esiintyviin tietoi
hin ja paikannimiin; siellä näet mainitaan nyt Venäjältä saatu
jen maiden joukossa Kaatamopohja eli Katanpohia, kuten vas
taava paikka 1664m verollepanokirjassa kuuluu. Somerlaksi on 
varmasti tunnettu: se on Juojärven kaakkoisimman pohjukan 
koillinen lahti. »Somertaipale land och träsk» epäilemättä tar



koittaa Kaatamopohjan ja  Somerlahden välillä olevaa maata ja 
sen keskikohdalla sijaitsevaa suurenpuolista järveä, jota nyt ni
mitetään Korpijärveksi. Edelleen mainitaan| rajakirjassa: »Ther 
ifrån genom Juricka jerfoi till och Tåvinsalmi sedan genom 
R ijk a v e ss i .» Näyttää varmalta, että edellinen näistä ni
mistä pitää olla Jukajärvi, sillä Juurikkajärvi, joka tosin kar
taltakin löytyy, on kovin syrjässä ja  kaukana lännessä, jotta 
raja olisi voinut siitä kulkea, sitä vähemmän kun täten Papin
niemi, joka, kuten usein mainitusta liitteestä näkyy, juuri v. 
1598 mainitaan muiden maakappaleiden muassa joutuneen V e
näjältä Ruotsin ruunulle, jäisi ulkopuolelle ruotsalaisen alueen 
rajaa. Mitä »Tåvinsalmi»-nimeen tulee, on se minusta ihan 
arvoitus, jo ll’ei se ole sama kuin nykyinen Ohtainsalmi, jota 
nimeä ei kumminkaan löydy koko rajakirjasta. Että Ohtain
salmi on yksi Täyssinän rauhan rajan tärkeimpiä rajamerk- 
kejä, se käypi ilmi niistä kalliopiirroksista, joita on Tuusniemen 
pitäjään Kiukooniemen tilaan kuuluvalla kalliolla, mainitun sal
men Savonpuoleisella rannalla. Nämä piirrokset olen itse sil
min nähnyt ja  sormin koetellut, ja  ovat ne tämmöiset: ensin
näkin on ylinnä vuosiluku 1595, sen alla 3 ruunua, niiden alla 
kirjaimet C Fx A T x G F x I H  ja  näiden alla ristipiirros niin sa
noakseni venäläiseen malliin, s. o. parin, kolmen desimeetrin pitui
nen vaakasuora viiva, jonka leikkaa kaksi muutaman desimeetrin 
pituista konvergeeraavaa suoraa viivaa siten, että konvergeeraus 
tapahtuisi vaakasuoran viivan yläpuolella. Edellä mainitut kir
jaimet merkitsevät tunnettujen rajankäyntipuuhassa Ruotsia edus
taneiden miesten nimien alkukirjaimia. Ei ole siis epäilemistä- 
kään, ett’eivät nämä olisi Täyssinän rauhan rajan merkkejä.1

Niitä varten, jotka eivät vielä edellisestä esityksestä ottaisi 
uskoakseen äsken mainitun rauhan rajan kulkeneen Orivettä

1 Muutamassa Luutsalon kalliossa, joka saari on Juojärvessä Papin
niemen vastapäätä, oli ennenmuinoin myös ollut rajamerkkejä Ahkion- 
kannaksen seudussa. Mutta kun Papinniemeen tuli asukas, niin poltti se 
siltä kohdalta kiven pilalle, jotta saisi koko saaren omakséen ja  Savon 
puolelle. Eikö tämä ole muisto Savon itärajasta ennen Täyssinän rauhan 
tekoa? Vertaa karttaa!

Somersalmen kalliossa, Juojärven eteläpäässä, mainittiin myös olevan 
rajamerkkejä, samallaisia kuin Ohtainsalmessa.
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pitkin aina Kaatamopohjaan ja siitä Juojärven Somerlahteen, 
mainittakoon vielä, että suurimman osan niitä nimiä, jotka edellä 
puheena olleessa rajamaiden verotusluettelossa v:lta 1598 esiin
tyvät Savoon kuuluvina, olen osittain löytänyt maanmittaus- 
ylihallituksen yleiskartalta osittain saman hallituksen käsin piir
retyltä pitäjän kartalta, osittain on eräs Kaatamon seudulta ko
toisin oleva toverini vakuuttanut siellä olevan nimiä tällaisia, 
kuin Loukonvaara, Huistinvaara, Kapaniemi, Koivusaari, Siko- 
lampi, Kaatamopohja, Petäjäjärvi y. m., jotka nimet löytyvät 
puheena olleesta liitteestä C. Sitä paitsi on Liperissä vielä 
nytkin tapana kutsua Oriveden länsipuolista pitäjän osaa eli 
juuri Leppälahden, Kolehmalan, Huistinvaaran ja Kaatamon ky
liä Savonpuoleksi.1

Milloin nämä seudut taas tulivat Karjalaan kuulumaan, en 
voi tällä kertaa sanoa. Mutta luultavaa on, että kun Pohjois- 
Karjalakin joutui Ruotsin haltuun ja  Liperiin syntyi luterilainen 
seurakunta ja  kirkko, silloin nämä sitä niin lähellä olevat tie
noot yhdistettiin tähän äsken syntyneeseen seurakuntaan.

Sittenkun edellä oleva esitys jo  oli kirjoitettu, sain tie
tooni, että Täyssinän rauhan rajakirjeet, Ruotsin ja  Venäjän 
välillä, olivat painosta julaistut tarkkoina jäljennsksinä (S. O. 
Rydberg, Sveriges Traktater V, i  s. 99 ja  100). Siinä on m. m. 
nimenomaan mainittuna kaikki rajapaikat Varpavuoren ja Pisan- 
mäen välillä, jotka kuuluvat Rantasalmen kihlakunnan itä-rajaan.

Näiden rajapaikkojen aseman olen suurimmaksi osaksi saa
nut määrätyksi: osittain näkyvät ne n. k. yleiskartalla osittain 
olen käynyt niitä etsimässä Maanmittaus ylihallituksessa säily
tetyistä suurista pitäjän ja  kihlakunnan kuin myöskin isonjaon 
kartoilta. V a r p a v u o r i on siinä, missä yleiskartalla on nimi 
Kotarikko, siinä Säämingin, Parikkalan ja  Ruokolahden pitäjien 
yhtymäpaikassa. Siitä vähän matkaa Mikkelin ja  Viipurin lää

1 Niin-ikään kerrottiin, että venäläissotien aikaan oli Liperin kirkon 
puolelta menty Heposelän, joka on pohjoisin osa Orivettä, länsipuolelle, 
Suurjärven saloille, vihollista piiloon ja  asuttu siellä kauvemmankin aikaa, 
niin että oli tarpeellista rakentaa asunnoitakin sinne. Venheillä ja  lau
toilla kuljetettiin tavaroita, lehmiä y. m. —  Heposelän eteläsuussa on kaksi 
L in n a s a a r ta .  Olisiko tuo nimi niiltä ajoilta, kun valtakuntain raja kulki 
siitä kautta?
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nin rajaa pitkin, koillista kohti, on S a lk o jä r v i ,  ja  edelleen 
samaan ilmansuuntaan on mainitun lääninrajan hiukan pohjois
puolella V a lk e a jä r v i. Vieläkin jonkun matkaa samaan suun
taan kuljettuamme tulemme yleiskartalla näkyvälle Hirvijärvelle, 
jonka läheisyydessä lienee H irv iv a a ra . Mutta Valkeajärven 
ja  Hirvivaaran välillä on Ju urikkasuo-nim inen rajapaikka, 
jonka asemaa en ole voinut aivan tarkoilleen määrätä. Mutta 
kun liitteestä C  näemme, että Täyssinän rauhassa saatuja maa- 
alueita v. 1598 talonpojille jaettaessa, m. m. Matkolammin suvi- 
pää annettiin eräälle Olli Rönkölle, Kulenoisten kylästä, niin 
on meidän uskominen, että Juurikkasuo mahtaa olla jossakin 
siellä Matkolammin eteläpuolella, jonne nykyinen läänin sekä 
Savon ja  Karjalan maakunta-rajakin tekee jyrkänlaisen mutkan.

Kun meillä vielä on kärsivällisyyttä samota asumatonta 
saloa puheen-alaiseen suuntaan, niin joudumme »väljemmille 
vesille», saarikkaan ja  kauniin Puruveden ulapoille. Seuraava 
rajapaikka, K y r o n s a a r i ,  antoi minulle tavallista enemmän 
aprikoimisen aihetta; mutta vihdoin yhytin sen Maanmittaus- 
ylihallituksessa säilytetyltä isonjaon kartalta (Lehti u /9 ja vas
taava selitys). Sielläkin oli vaan nimimuoto K iu r u n s a a r i, joka 
maanpaikka —  siitä piti toisen puolen tulla kuulumaan Savon
linnan toisen Käkisalmen lääniin —  löytyy Purujärven ja Vaa
ran kylän välillä, siinä, missä yleiskartalla on nimi Mikkola. 
Puruveden lahdelmia pitkin kulkee sitten raja K ä r ä jä k a l l io l le ,1 
joka saari on Puruvedessä, Suuren Haapasalon pohjoispäästä 
vähän itään. Lähdettyämme tästä on meidän soudettava ava
ran Puruveden poikki P ih la ja la h te e n , joka on Kerimäen Pih
lajaniemen itäpuolella. Noustuamme siinä maihin, täytyy mei
dän tallustella kapeahkon maakannaksen poikki, jonka keski
palkoilla, Villalan järven länsipuolella, on T ervalam pi-n im in en  
rajapaikka. Sen sivuutettuamme olemme joutuneet Paasiveden 
eteläiseen lahteen, jolla rajakirjassa on nimenä P a h a ttz e n la x . 
Seuraavat kaksi rajapaikkaa, S ilv a n s a a r i  ja  P a s k a lu o to , ovat

1 Käräjäkallio on eräästä aikaisemmastakin historiallisesta tapauksesta 
tunnettu. Alkupuolella vuotta 1556, Maaliskuulla, tehtiin siinä Savon ra
jalla kahakoivien kesken r a ja r a u h a . Joll’ei jo jostakin vielä aikaisem
masta, niin ehkäpä juuri tästä tapauksesta sai tämä Puruveden kallio omi
tuisen nimensä.
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suuressa Orivedessä. Viimeksi mainitusta jatkuu raja yhä pit
kin Orivettä ja  päätyy maihin erään pitkän lahden pohjassa, 
jonka nimi on K a a ta m a la x . »Sitten S o m e r ta ip a le e n  maan 
ja  järven yli S o m e r la h te e n , josta J u g a jä r v e n  kautta O cta n - 
salm een.»  Tässä nyt ovat selvästi lausutut nuo edellä, vähän 
epäselviksi jääneet, rajapaikat. Ja näin olemme saaneetkin joten
kin täsmälleen määrätyksi Täyssinän rauhan vanhan rajan sikäli 
kun se koskee Rantasalmen kihlakuntaa. Edellisen esityksen mu
kaan olen kartalle vetänyt puheena olevan rajan ja  lisännyt sinne 
ne raja-paikkainnimet, jotka siellä eivät ennestään ole löytyneet.

Olen monen mielestä ehkä liika kauvan viipynyt näillä 
Keski-Savon itärajoilla, mutta kun tietääkseni ei kukaan ole 
niitä tähän asti ottanut tarkemmin tutkiakseen, niin näytti mi
nusta tarpeelliselta käytettävänäni olleiden asiakirjojen perustuk
sella kiinnittää niihin tarkempaa huomiota, sitä enemmän, kun nii
den seutujen asutusseikatkin ovat samalla saaneet uutta valaistusta.

Voisin tähän lopettaa, mutta ennen sitä tahdon vähän ka
jota erään näiden seutujen asutus-olojen tutkijan tuloksiin —  
tohtori Gebhard’in. Hän on teokseensa »Savonlinnan läänin 
oloista vuoteen 1571» laatinut Savonlinnan läänin kartankin, 
josta hän sanoo, että se voisi olla yhtä hyvin vuodelta 1541 
kuin v. 1571. Ensimmäinen silmään pistävä erehdys siinä on 
se, että hän on jättänyt kysymyksessä olevan läänin itärajan 
Puruveden pohjoispuolella kovin paljon länteen, mutta saman 
veden eteläpuolella asettanut sen liiaksi itään. Edellisestä esi- 
tyksestäni on se jo  käynyt ilmi. Ja vertaamalla hänen kart
tansa rajaa minun tätä kertomusta varten tekemääni karttaan 
tulee nämä asiat parhaiden selviksi. Täyssinän rauhan rajankin 
on hän pitkin matkaa pannut kulkemaan nykyistä Savon ja 
Karjalan maakuntarajaa myöten.

Vertaamalla liitteen A:ta ja  B:tä toisiinsa, niissä olevien 
avainnumeroiden avulla, voipi edelleen huomata, ett’eivät aina
kaan v. 1561 nimismieskuntien kymmeneskunnat olleet niin 
tarkoin ja  varmasti rajoitetut, kuin herra Gebhard’in kartta 
näyttää. Tässä vaan yksi esimerkki. Äsken mainittuna vuonna 
kuului Haapalan kymmeneskuntaan taloja Kumpurannasta, Hauki- 
lahdesta, Sairaalanmäestä, Yläkuonasta, Rauvanniemestä, Nou- 
sialanmäestä, Simanalasta, Nielemissalosta eli Herttuansaaresta,



Alakuonasta, Riikoilasta, Pakunalasta, Anttolasta, Kallislahdesta, 
Kaksoilasta, Naukkarilasta, Niittylahdesta, Kuokkalasta, Pesoi- 
lasta, Makkolasta, Hannolanpellosta ja Päivilästä. Näiden ky
lien alue ulottuu Haapa- ja  Haukivedestä kauvas Puruveteen. 
Tohtori G. on merkinnyt kartalleen Haapalan kymmeneskun- 
nan alueeksi pienen palasen maata Savonlinnan koillispuolella. 
Sama on laita muidenkin kymmeneskuntien: niihin kuuluu ta
loja monesta kaukana toisistaan olevasta kylästä. Jos tahtoo 
kunkin kymmeneskunnan salopalstatkin merkitä kartalle, on 
semmonen kartta melkein mahdoton tehdä. Vielä huomautet
takoon, että herra G:n vetämän Savonlinnan läänin itärajan 
sisään eivät mahdu kaikki jo  siihen aikaan asutut seudutkaan: 
Raikuun ja  Kumpurannan kylät Kerimäellä ovat jääneet rajan 
ulkopuolelle, samoin Varistaival Heinävedellä, vaikka viimeksi 
mainittua tiedetään venäläisten hävittäneen jo v. 1548. Asiain 
näin ollen, olen sitä mieltä, että t:ri G:n kymmeneskunnat ja 
siis suureksi osaksi hänen koko karttansakaan ei ole suuri- 
arvoinen.

j8  a . p e l k o n e n : e n t is -a j a n  m u is t o j a  r a n t a s a l m e n  k ih l a k u n n a s t a .

Sotamuistoja.

Niinkauvan kun ihmisiä on maailmassa ollut, on myös ollut 
riitaa ja  sotaa: onhan elämä taistelua. Jokaisen seudun asuk
kaiden muisto on enemmän tai vähemmän tarkasti säilyttänyt 
tiedon entisten aikain melskeistä ja  kärsimyksistä. Savonmaa 
oli kauvan valtakuntien rajamaakuntana, ja Pähkinäsaaren rau
hasta v. 1323 Täyssinän rauhaan v. 1595 oli se ainaisena riidan
aiheena Venäjän ja Ruotsin välillä, kun molemmat pitivät sen itä
osia omana alueenaan. Historian tehtävä on kuvata niitä jokavuo
tisia, melkeinpä jokapäiväisiä kahakoita ja melskeitä, joiden näyt
tämönä Savon tanner on saanut olla, joiden kestäjänä, kärsijänä 
Savon sitkeä kansa. Minun asiani on ollut tähän koota sitä, mitä 
noista ja  myöhemmistä lukemattomista taisteluista on kansan muis
tossa säilynyt. Ja onhan siellä säilynytkin yhtä ja  toista, vaikka 
ajanmääräykset sotien runsauden takia ovat sekautuneet, sotkeu
tuneet, niin että on vaikea päättää miltä ajalta mikin tarina on. On 
luonnollista, että myöhemmät tapaukset ovat pois kuluttaneet van
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hempien muiston. Mutta onpa elävänä säilynyt nuo rajaseutu
jen kaikkein kamalimmat ajat, joita kansan tarina nimittää »van- 
h an vih a n »  eli » v an h a n v a in o n  » ajaksi. Tätä ei ole sekoitettava 
historian kirjoittajien »isoonvihaan», vaikka niin kyllä usein teh
dään. Vähäisiltä näyttävät minusta »isonvihan» hävitykset Sa
vossa niihin koetuksiin ja  kärsimyksiin verraten, joita ne seu
dut ovat saaneet kokea isillä, i6:lla ja  i7:lläkin vuosisadalla. 
Ja juuri näitä aikoja näkyy kansa tarkoittavan puhuessaan » v an 
h a n v a in o n  a jo is ta » ; tällä nimityksellä se tahtoo eroittaa tuon 
vanhimman, lakkaamattoman rauhattomuuden nuoremmista.

. Mutta sotia on ollut semmoisiakin, joista ei historia tiedä 
mitään, nim. historiantakaisia. Vähäinen on sekin muisto, joka 
niistä on säilynyt kansan mielessä. Joku kiinteä muinaisjään
nös ja  kuvaava paikannimi on ainoa varmin oppaamme tällä 
epävarmalla polulla. Kun seuraavassa rupean koristelematto- 
masti kertomaan Rantasalmen kihlakunnan asukasten sotamuis
toja, niin aloitan linnoista ja  luolista, joissa piileksinee vanhim
mat tiedot veri-töiden alalla. Tähän luetteloon olen kokenut 
kerätä kaikki linnaa muistuttavat paikan-nimetkin ja  sellaiset 
luolat, joita kerrotaan sota-aikuisina turvapaikkoina käytetyn, 
sekä muutkin merkillisemmät luolat.

1. Linnoja ja  luolia.
Sääminki. Kesämönsaaressa olevasta Koiraannurmen ta

losta joku kilomeetri koillista kohti on Mustikkasaari. Siinä on 
niemi, jota kutsutaan L in n ä n ie m e k si. Se on kokonaan kal
liota ja korkeudeltaan noin parikymmentä meetriä. Kallio ko
hoaa ensin järvestä n. 5— 6 m melkein äkkijyrkästi, mutta sitten 
jyrkänloivasti, niin että, kun kerran on päässyt tuon äkkijyrkän 
yläreunalle, vaivatta voipi kavutta ylös vuoren päällyksellekin, 
joka on noin satakunta meetriä kukajannekin ja jotakuinkin ta
sainen. Päällyksen keskikohdalla on useita 3 å 6 meetrin kor
kuisia luonnon jättämiä kivimöhkäleitä likellä toisiaan, niin 
että niistä saa jonkunlaista suojaa tuulta ja  sadettakin vastaan. 
Näistä kivistä joku kivenheitto pohjoista kohti, eräällä kallion
kielekkeellä, on kivistä —  useimmat yhden käden nostamaisia
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—  tehty röykkiö, joka aikoinaan on ehkä ollut ympyrän muo
toon ladottu. Se on noin 4— 5 meetriä ristiinsä mitaten. Jär- 
ven-puolimaiselta laidalta on näitä kiviä heitetty alas vuoren 
juurelle. Oppaani, ne nähtyään, sanoi: »Noinhan ne ovat yöllä 
purkaneet sen, minkä päivällä sai raketuksi.» Hän näet kertoi, 
että tälle L in n a n ie m e lle  oli aijottu linnaa rakentaa ennenkuin 
se tehtiin siihen, missä nyt on Savonlinna. Mutta se ei otta
nut syntyäkseen: yöllä purki sen, mikä päivällä rakettiin. •—  
Tämän linnakallion koilliskulmalta kerrottiin otetun kiviä Savon
linnan rakennustarpeeksi. Siellä näkyykin suurenlainen louhos, 
josta niitä helposti on voinut saada.1

Kaartilanrannan kylässä, Myllylahden pohjoiskupeella, on 
L in nalou hi-n im inen  vuori. Sitä on pitkin lahden rantaa noin 
satakunta meetriä, luonnon laatimaa louhikkoa, jossa pitkälle 
ulospistävät kallionräystykät muodostavat jonkunlaisen katoksen 
ja  suojan, jott’ei sade eikä tuuli aivan valtoinaan pääse luolan 
pohjalle. Näissä louhikoissa kerrottiin ihmisten sotaa paossa 
asustaneen ja  myös niinä aikoina, kun venäläistä sotaväkeä asui 
Kaartilan kylässä ja täytti talot. Vuoren rinta on vieläkin no
kinen ja  kekäleitä tapaa louhen pohjalta. —  Eräässä kohdassa 
tässä kallioseinässä on luonnon tekemä komero, hiukan ylem
pänä muita paasia; sitä kutsutaan »saarnastuoliksi». Linna- 
louhen nimen on tämä vuori nähtävästi saanut sentähden vaan, 
että sitä on hätäaikoina käytetty turvapaikkana.

Vielä saman kylän Rännälinniemellä menee vuoren sisään 
luola, jota kutsutaan P iru n k ir k o k s i. Käytävä on suusta muu
taman meetrin kukajannekin lavea. Sisempänä levenee ja  kor- 
kenee luola ja  lopulta hajautuu se useampaan osaan, joissa 
voipi majaa pitää. Näin kerrotaan tehdynkin entisinä sota-aikoina.

S ak astin p o h ju k ka-n im in en  luola on Vuorinimen kylässä 
ja  Y r jä n ä n k ir k k o  Saukonsaaressa. Näissäkin on oltu vaino
laista paossa. Viimeksi mainitussa oli muuan Yrjänä asustanut 
ja  pitänyt hartaushetkiä kovan ajan rasittamalle kansalle.

Laukonsaaren luona, Pihtisaaressa, joka on Kaukiinseljällä, 
on luonnollinen luola. Siihen on kaksi käytävää. Yksi menee 
järven puolelta, läheltä vesirajaa, ja  on kolo parahiksi niin iso,

1 Vertaa s. 20 alimuistutusta.
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että ihminen sopii pujottautumaan sisään. Sisempänä laajenee 
luola avaraksi, niin että mies sopii siellä hyvin seisomaan ja 
makaamaan. Arveltiin siihen mahtuvan noin 7— 8 henkeä. 
Käytävä jatkuu vedenrajasta loivasti ylöspäin ja  loppuu toiseen 
aukkoon, joka on melkein vuoren harjalla. Tässä pitkänlai- 
sessa tunnelissa kerrotaan ihmisten asuskelleen ajan kunkin 
niinä aikoina, kun suuret sodat niillä seuduin tekivät elämän 
rauhattomaksi. Luolasta on löytynyt orsia, joilla vaatteita ja 
muita tavaroita on pidetty, sekä hiiltä ja tuhkaa.

Pahanniemen maalla, Ruuhiveden rannalla, Ritosaaren ky
lää, on Korppivuori nimensä saanut siitä, kun korpit siellä 
usein pesivät. Sen vuoren pohjoispuolella on aukko, joka viepi 
kallionlohkareista syntyneeseen, monikolpperoiseen louheen. 
Siinä on aina vainon aikoina asustanut ihmisiä vihollista paossa. 
Kerrottiin erään vahvan miehen tämmöisenä rauhattomana ai
kana kantaneen Kosolan kylästä tähän louheen umpipuisessa 
( =  yhdestä puusta tehdyssä) pöntössä 40 kappaa papuja elin- 
tarpeeksi. Vielä äskettäinkin on sieltä löydetty näitä papuja.

Samalla maalla kuin Korppivuori on n. k. Pahanlahden 
vuori. Siinäkin on luola, ja  on se niin iso, että siellä mahtuu 
muutamia ihmisiä oleilemaan. Lattiana on sileänlainen kallio. 
Siellä käypi semmoinen veto, että tuli tahtoo sammua —  to
distus, että on olemassa toinenkin aukko.

Ahvionvuoressä, Ahvionsaaren kylää, on niinikään luola 
vuoren sisässä, ja siinä asuu h iisi. Kerran olivat jotkut pu
huneet pilkallisesti siitä vuoresta ja  haltijasta, mutta silloinkos 
alkoi peikko kummitella ja  näytelläitä sekä heitellä kivillä kaik
kia niitä, jotka vuoren ohitse kulkivat. Olipa sieltä aina ilta
silla kuulunut lapsen itkuakin ja paha-äänistä ruminata: piru 
itketti muka lapsiaan.

Liistonsaaren kylän valkamata, joka on Ahvionsaareen ja  
Savonlinnaan päin, kutsutaan L in n a n ra n n a k s i ja  siinä lähellä 
olevata vuortakin L in n a n v u o r e k s i. Mitään raunioita tai muita 
linnan merkkejä ei näy ei rannalla eikä vuorellakaan, eikä seu- 
tulaisetkaan niistä mitään tienneet. Arveltiin, että nuo nimi
tykset olivat syntyisin niiltä ajoilta kun Liistonsaaren kunin
kaankartano oli olemassa. Linnanrantaan tulivat Savonlinnan 
venheet verokappaleita ja muita tavaroita noutamaan, ja niin



aljettiin sitä puolta kutsua tuolla nimellä eroitukseksi muista 
valkamista, joita on saarella.

L in n a v u o r i on Ikoinniemen kylän maalla, Pihlajaveden 
rannassa, vastapäätä Kaartilan kylää. Se on 46 m korkea, 350 
askelta pitkä luoteesta kaakkoon, 75 askelta leveä ja  ihan kalju. 
Rannalle ja etenkin koilliseen päin, kapeaa lahtea vasten ovat 
sen seinät äkkijyrkät (Appelgren, Suomen muinaislinnat s. 119). 
Ennen Savonlinnan rakentamista oli siihen aikomus rakentaa 
linnaa, mutta sen minkä päivällä sai reketuksi, sen purki yöllä. 
Mitään varustuksia tai raunioita siellä ei ole. Minulle myös 
kerrottiin, että tätäkin olisi käytetty sota-aikaisena pakopaikkana. 
—  Mahdollisesti on joku hatara-tietoinen Reinholmille kertoja 
tarkoittanut tätä Linnavuorta, kun hänelle on ilmoitettu, että 
vastapäätä Savonlinnaa, Kerimäen puolella on muuan Linna- 
vuori. Ei Appelgren enkä minäkään saanut mitään tietoa siitä.

Pellossalon 1 läheisyydellä olevalla Aittosaarella on korkea 
ja  rotkoinen A it to v u o r i,  jossa on luola. Vanhanvihan ja  mui
nakin sota-aikoina olivat sen seudun asukkaat kuljettaneet sinne 
tavaroitaan vihollista pakoon, ja  siitäpä vuoren ja  saaren nimi
kin. Siellä olivat ihmisetkin henkensä säilyttäneet.

L in n a n ie m i ja -la h ti on Kerimäen ja  Säämingin rajan 
läheisyydessä, Putikon sahalta vähän matkaa länsi-ilmaa kohti. 
Niitä en käynyt tarkastamassa, mutta ei tiedetty niissä olevan 
minkäänlaisia muinaisraunioita.

Pisimän (?) kylässä on Hyypinvuori, jonka luolaan sota- 
aikana eräs karkulainen oli mennyt asumaan. Hän kuoli sinne, 
ja luunsa ovat vielä luolassa näkyvissä (U. Suometar 1897 n:o 
20 lisäl.) »

Sulkava. Tela-taipaleen kylän Kukkarivuoressa on jonkun
lainen luola, jota kutsutaan M u m m o n tu vak si. Siinä oli oltu 
sotaa paossa, ja  vielä rauhallisten aikojen tultuakin oli siinä 
asustanut muuan mummo aina kuolemaansa asti; siitä nimikin.

L in n a v u o r i on Pisamalahden maalla, 6 a 7 venäjän virs
taa eteläpuolella kirkkoa. Tämän on Appelgren käynyt tutki
massa ja  mittailemassa. Minä kerron siitä hänen sanoillaan.

1 Pellossaloon, Löppäsen tilaan, näkyy v. 1664 kuuluneen joku L in n a -  
a h o , jonka asemaa kumminkaan ei silloinkaan tiedetty. Se oli veroitettu 
Savonlinnan malmin alueeseen (vert. liite C).
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Kuv. 6. Pisamalahden linnanvuoren valli.
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»Pisamalahden taloon pääsee kirkolta joko maitse Linnaniemen 
hovin kautta, taikka veneellä kiertämällä. Linnavuori kohoaa 
29 meetrin korkuisena, x venäjänvirstan verran talosta länteen 
päin, Linnasalmen ja  siitä haaraantuvan Linnalahden kainalossa. 
Vuori on virralle ja  lahdelle, eli lounaaseen ja luoteeseen päin 
äkkijyrkkä kallionkieli; pohjoisessa on äskenmainittuun lahteen 
laskevaa Linnapuroa seuraava laaksomaa; etelän puolella on

Kuv. 7. Pisamalahden linnavuoren vallien pohjapiirros.1

myös laakso. Koilliseen ja  itään päin laskee vähittäin moni- 
kallioinen ja  -rotkoinen vuorimaa. Linnavuoren päällystä on 
noin 100 ja  120 meetriä ristiinsä.

Kukkulan itäpuolitse juoksee kivivalli. Alkaen eräästä kal
liosta pohjoisella kulmalla, jolta se on kokonaan hävitetty, niin 
ett’ei muuta ole jäljellä kuin 13 meetrin pituinen jono pieniä

1 A ppelgren ’in mukaan (S. M. Y:n aikakauskirja, XII, s. 119).
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kiviliuskareita, juoksee selvä vallinjäännös ensin 31.50 meetriä 
itään, kaartaen kaakkoon, sitten kaakkoa kohti 71 meetriä (tällä 
välillä löytyy 2 pahasti rikottua kohtaa, toinen 7, toinen 13 m 
pitkä), sitten lounasta kohti 13 m, josta seuraa 9 meetrin pitui
nen rauennut kohta. Tämä valli päättyy nyt erään kallion ku
peeseen, vuoren eteläkulmalla, mutta sen (kallion) päällä on 
muutaman meetrin pituudella jono kiviliuskareita ja  sen toisella, 
luoteispuolella olevassa rotkossa löytyy rivi isoja kiviä, jotka 
kaikki näyttävät olevan hävitetyn vallin jätteitä. Tuo vuoren 
itäpuolella käypä valli on ulkosyrjältään jokseenkin eheä, mel
kein pystysuora ja ylimalkaan i:n, jopa 2,70 meetrin korkuinen; 
leveys noin 2,30, paikoittain 3,30 m. Muilla äyräillä on vuoren 
jyrkkyys tehnyt vallit tarpeettomiksi.

Vallin sisäpuolella ja sen läheisyydessä löytyy pieniä, ma- 
taloita kivikasoja, joita opas arveli heittokivivarastoiksi, joita 
linnanpitäjät muinoin olisivat puolustuksekseen koonneet.»

Minulla ei ole tähän muuta lisättävää, kuin että tähänkin 
linnanvuoreen sovitettiin tuo tavallinen tarina, että siihen olisi 
aijottu, ennen nykyistä Savonlinnaa, rakentaa linnaa ja että sota- 
aikoina oli seudun ihmiset käyttäneet vuorta turvapaikkanaan 
vihollisia vastaan. Muutoin huomautettakoon, että jo edellä 
puheena olleessa v:n 1561 verollepanokirjassa on mainittu Sul
kavan kylässä L in n a n ie m i ja  L inna-aho-nim inen paikka (kts. 
liitteen Sulkava n:o 258 ja 262). Edellinen on v. 1664 mer
kitty olemaan 1U peninkulman päässä erään Kaartisen talosta, 
joka on ollut rakennettu Venähän aholle, jälkimmäinen niin
ikään V4. peninkulman päässä Tiittaisen talosta Seikkamaan- 
seljällä. Silminnähtävästi tarkoittaa edellinen Pisamalahden Linna- 
nientä, sillä onhan se aivan Kaartilan kylän läheisyydessä.

Appelgren on vielä teokseensa ottanut Gottlundin mukaan 
seuraavan: Karjulanmäessä, Mikkolan kylän Takkisen maalla 
on korkea, joka syrjältä jyrkkä vuori, nimeltä L in n a v u o r i; 
sen ylimmällä kukkulalla on noin tynnörin alan suuruinen ta
sanko, missä kumma kyllä löytyy lähde, jossa aina jopa kui- 
vimpina kesinäkin on vettä. Tuon mäen päällystän ympärillä 
löytyy kivimuuri, tehty kannetuista isommista kivistä; osa seu
dun asukkaista kuuluu muinoin sotaisina aikoina vetäyneen 
sinne, jossa sekä paikan luonnon että varustuksien turvissa voi
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vat puollustaa itseään ja  jossa saatavissa olevan veden vuoksi 
eivät ainakaan janoon tarvinneet nääntyä.

Tiedustelin takitilaan sekä Karjulanmäen että Mikkolan
mäen kylissä, joka viimeksi mainittu on Sulkavan kirkon lähei
syydessä, tätä Gottlundin Linnavuorta, vaan ei siitä kukaan 
mitään tiennyt: aina suuntautuivat selvittelyt Pisamalahden
Linnavuoreen. Gottlund näyttää saaneen epävarmoja paikan- 
määräyksiä; minä ainakin olen vakuutettu, että Karjulanmäen- 
Sulkavan seudulla ei ole muuta kuin Pisamalahden Linnavuori.

V. 1561 verollepanokirjassa mainitaan vielä Rahkolantai- 
paleessa Linna-aho-nim inen paikannimi (liitteen Rohkolan- 
taival n:o 228) sekä Partalan muinaisen kuninkaankartanon lä
heisyydessä L in n a n iem i ja -aho (liite B Partala n:o 365). Vii
meksimainittujen nimien synnyn syynä mahtanee olla se, että 
Partalan kartano on aikoinaan ollut kuninkaankartanona, kuten 
edellä on arveltu Liistonsaaren Linnanranta-nimen synnystä. 
Että Partalan läheisyydessä on Linnan-aho vielä nytkin, sen 
sain siellä kävellessäni kuulla. Mutta mitään muinaisraunioita 
siellä ei tiedetty olevan. Mitä erittäin näihin Linnan-aho paikan
nimiin tulee, luulen niiden syntyneen siten, että kun Savon
linnasta tai kuninkaan latokartanoista käsin viljeltiin palohal- 
meita, niin jäi jokapäiväisessä kansan puheessa aholle tuon ta
vallista merkillisemmän viljelijän nimi, ja kun sitä ahona ollessa 
sillä nimellä mainittiin, niin pysyi se sitten vastaisinakin aikoina 
sen seudun nimenä. Jos mainitun verokirjan tarkoin etsisi, 
mahtaisi Linnan-ahoja löytyä useampiakin; liitteenä olevata asu- 
kasluetteloa tehdessäni pistin vaan muistiin sen, mikä silmääni 
sattui.

Kerimäki. L in n a n s a a r i on Enonvedessä, Hanvirran suussa, 
Hanjärven kylää. Minkäänlaisia raunioita siinä ei ole. Kerro
taan, että oli aikomus rakentaa linna joko siihen tai Vuokalan 
Linnasaareen tai siihen, missä nyt on Savonlinna. Saari on 
pyöreähkö, vuorinen, noin muutaman mittatynnörin alan laajuinen.

L in n a lu o to  on Puruvedessä, Vaaran ja Susiniemien ky
lien välillä.

L in n a n k a n n a n n ie m i on 2 penink. päässä Patkilasta ja 
Vartijasaari on V* penink. päässä samasta kylästä (Liite n:o 
64 ja 74).
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L in n a m ä k i ja  -aho kerrottiin olevan Simanalassa, muuta
mien kilomeetrien päässä Enonkosken sahalta, Kerimäen kir
kolle menevän maantien läheisyydessä. Ei näissäkään mainittu 
olevan minkäänlaisia raunioita.

Kerimäen kirkkoherran virkataloa kutsutaan »Kivilinnaksi», 
kappalaisen virkataloa »Kaukolinnaksi». Mistä nämä nimitykset, 
ei ole tiedossani.

Eräässä Puruveden (Hälävän?) saaressa kerrottiin olevan 
kallion sisässä lavea luola, jota kutsutaan Kalakammariksi. Maan 
puolelta menee siihen aukko, mutta itse luola on järveen perin 
ja niin lähellä sitä, että kovalla tuulella huuhtelevat aallot sen 
päällystä. Siihen mahtuu nukkumaan kymmenkunta henkeä, 
jota paitsi vielä kala-astiat. Syksyllä muikunpyynnin aikana, 
kun etäkyläläiset ovat Puruvedellä kalassa, käytetään tätä luolaa 
ihmis-asuntona.

Savonranta. L i n n as aari 1 on Orivirrassa, muutama kilo- 
meetri Vuokalan sahalta etelään päin. Saaren pohjois- eli luode- 
puolinen salmi on aivan matala, taitaapa vesien alhaalla ollessa 
olla kuivanakin. Etelänpuolinen salmi sitä vastoin on syvä ja 
ehkä 300 m leveä sekä virtaa voimakkaasti. Samoin kuin Linna- 
saaresta pohjoiseen oleva maa on mannerta, on Orivirran etelä
puolellakin mannerta: siellä on Oriniemi. Siinä juuri Oriniemen 
vastapäätä olevalla, vuolaimpaan virran kohtaan pistävällä Linna- 
saaren niemekkeellä ovat vanhan-aikaisen linnan ränstyneet jät
teet. Paikka on onnellisesti valittu, sillä siitä on selvä nähdä 
itään Vahti ja  Ketvelsaarien salmitse Paasivedelle.

Itse linnan raunioista saamme parhaiden selvän, jos katse
lemme pohjapiirrosta. Siitä näemme, että laitos, joka sijaitsee 
noin kymmenkunnan meetrin päässä Orivirrasta ja  jonka ase
man korkein kohta on n. 5 å 6 m ylempänä järven pintaa, on 
ollut kaksi-osainen, joista toinen (A) pituudelleen ulottuu lou
naasta koilliseen, toinen (B), ollen edelliseen sen lounaispäässä

1 Ensimmäinen tieto tästä muinaislinnasta lienee julaistu tunnetussa 
Tuneld’in maantieteessä (E. Tuneld, Geographie öfver Sverige 111 s. 503). 
Siinä sanotaan: »Oriveden selän laskupaikalla, eräällä saarella Orivirrassa 
on monikulmaisia kivilatomuksia, jotka lienevät jätteitä siihen aijotusta 
varustuslaitoksesta.» Samasta asiasta on lyhyt tieto »Mikkelin Viikko-Sano
missa» v. 1864 n:o 12.
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yhtyneenä ja  muodostaen sen kanssa siinä suoran kulman, jat
kuu luodetta kohti. Siipi A  on koko pituudelleen noin 50 m 
ja  leveydelleen n. 15 m; siipi B taas on pituudelleen n. 63 m 
ja leveydelleen n. 21 m. Yhtyessään A:han jatkaa B siipi A  
siiven lounaispäätä g:\\& meetrillä. Paitsi suoria seiniä on lin
nan raunioissa myös huomattavana jonkunlaisia ulospistäviä 
»sarvia», vai miksi niitä noin 3,6 m pitkiä ja  leveitä suorasta 
muurista ulkonevia varustuksen osia voisi nimittää, joita A-lin- 
noituksessa on niin sanoakseni linnanpihan puolella (jolla tar
koitan sitä suoraa kulmaa, minkä molemmat siivet muodostavat) 
yksi, ja toinen yhteinen molemmille siiville, se kun on niiden 
kulmauksessa, sekä saman siiven vastaisella pitkällä seinällä eli 
aivan Orivirtaa pitkin myöskin kaksi, joista koillisnurkassa oleva 
eroaa muista siinä, ett’ei se ulkone suuresta varustuksesta vaan 
on rakennettu sisänurkkaan. B-linnoituksessa on niinikään lin
nanpihan puolella, paitsi jo  mainittua kulmauksessa olevata yh
teistä, melkein keskellä seinää toinen »sarvi». Vastaisella pit
källä seinällä on myös kaksi, joista taas länsinurkassa oleva 
on siitä merkillinen, että se on nurkan ulkopuolella eikä sisä
puolella kuten Adinnoituksessa oli. Linnoitusten ympärysmuu- 
rien sisällä on vielä huomiota ansaitsevia jäännöksiä. Niinpä 
A:n lounaispäässä on n. 1,2 m syvä hauta. (Sille paikalle on 
Laitinen kuvannut saarron sisään samallaisen sarven kuin on 
puhe ollut). B-siiven koommin keskikohdalla on samallainen 
hauta kuin edellinen ja  siitä luode päähän päin 2 neliönmuo
toista latomuksen haahmoa, joista ei voi muuta päättää kuin, 
että niiden päällä on aikoinaan puinen asuinhuone sijainnut, 
etenkin kun toisen nurkassa selvästi huomaa uunin sijankin. 
Samoin on linnanpihalla pari nelisnurkkaista kivilatomusta: yk 
sinäisiä kiviä aseteltu peräkkäin yksinkertaiseen riviin. Mutta 
näitä mainitsemalla olemme jo joutuneetkin itse varsinaisen lin
nan ulkopuolelle. Siellä on paljon muutakin muistoon pan- 
tavata.

Pohjapiirroksesta näemme, että itse linnan jäännöksistä 
etelään päin pistää niemeke, joka on pienonen, matalahko ja 
tasainen. Siellä voimme huomata 4 rauniontapaista, jotka mi
nusta näyttivät uuninsijoilta, ja  kaksi kauimpana niemen nenässä 
olevata olivat nelisnurkkaisen kivijalalta näyttävän latoumuksen
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nurkissa, joten on luultavata, että niissäkin on joskus ihmis- 
asunnoita ollut. (Niistä arvelee Laitinen, että ne »lienevät luo- 
tiloiksi kootut Saimaan puolelta odoteltuja vihollisia vastaan»). 
Jos sitten siirrymme pienosen lahden yli ja  kuljemme Linna- 
saaren etelärantaa pitkin, niin tapaamme siellä 3— 4 uuninpohjan

j S  a v  o n  r a n n  a n

L i n  n  a-sa a r  e n

m  A y h a

Kuv. 8. Orivirran linnasaaren linnan pohjapiirros.

näköistä rauniota, joista B-linnoitusta lähin on n. 3,6 m kuka- 
jannekin, muut vaan muutaman meetrin laajuiset. Kauimpana 
samalla suunnalla näyttää olevan n. 11 m leveä ja  14,4 m pitkän 
huoneen pohja, päättäen epäselvästä »kivijalasta». Viimeksi 
mainitun läheisyydessä, koillispuolella on pari-kolme sileätä paik
kaa, joista näytään kivet sivuille ja  muuanne raivatun. Johon
kin tarkoitukseen kai näitä pienosia aukeita on käytetty.



Jos nyt väistymme A-siiven koillispäähän ja siitä liikumme 
luoteiseen suuntaan, niin tapaamme siellä 4— 5 melkein samal- 
laista »kivijalkaa» kuin edellä kerrotut. Päälinnoitusta lähin 
niistä on isoin, n. 7,2 m pitkä ja  leveä, ja  sen yhdessä nur
kassa on 1 ,8  meetrin laajainen »uuninsija». (Viimeksi mainittua 
arvelee Laitinen »luotiloiksi»). Toisten pituus ja  leveys on n. 
5,4 m. Keskimäisen nurkassa on 1,2 meetrin syvyinen hauta. 
Vielä on mainittava, että koko tämän linnalaitoksen pohjois- ja 
länsipuolitse näyttää kulkeneen matalahko kivilatomus eli aita, 
joka, tultuaan kauimpana luoteessa olevan »kivijalan» nurkkaan, 
kääntyy etelään ja päättyy B-siiven pohjoisnurkkaan, siten sul
kien tuon siltä puolen ennestään aukonaiseen »linnanpihan».

Mitä näiden muinaisjäännösten rakenteeseen tulee, ovat 
päälinnoitukset tehdyt miehen nostannaisia ja isompiakin kiviä 
päällekkäin ja rinnakkain latomalla. En havainnut käytetyksi 
minkäänlaista laasti-ainetta enkä multaakaan täytteenä. Kor
keudeltaan ovat ne vielä nytkin paikoitellen vähemmän paikoi
tellen enemmän kuin 1 meetrin korkuiset, leveydeltään ovat ne 
noin 1,5 meetriä. Luonnollisesti on ajan hammas niihin vai
kuttanut, niin että ne ovat sekä maan sisään painuneet, että 
vierineet hajalleen. »Sarvien» seudut ovat kumminkin parhai
den säilyneet. Maantie on äskettäin tehty A-linnoituksen poikki 
ja se on särkenyt osan yhtä sarveakin.

Kansa kertoo, että kun tähän Linnasaareen aijottiin linnaa 
rakentaa, niin mikä päivällä saatiin tehdyksi, sen yöllä purki. 
Kun tätä pulaa oli jo kauvan kestänyt, sanoi unikakkiainen vih
doinkin rakennusmestarille: »Laske hirsi järveen, niin se sei- 
sattuu Savonsaareen, ja siihen kun rakennat linnan, niin se 
syntyy.» Mies laski hirren järveen ja se seisattui Kyrönvirran 
saareen. Siihen sitten rakennettiin Savonlinna ja  Vuokalan 
Linnasaareen alettu jäi sikseen. H. Laitinen kertoo, että tästä 
Linnasaaresta on muuan aika sitte löydetty pienonen aarre 
vaskirahaa.

Että paikka onkin erittäin sopiva linnan asemaksi idästä 
odotettua vihollista vastaan, siitä saa selvän käsityksen, kun 
tuntee paikallisia oloja. Puhumatta myöhemmin kaivetusta Rai- 
kuun kanavasta, jota myöten vaan pienemmät venheet sopivat 
kulkemaan, on Orivirta ollut kaikkina aikoina ja on vielä nytkin
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ainoana kulkuväylänä, jota myöten Pohjois-Karjalasta on päästy 
tulemaan vesitse Savoon päin. Sentähden on varmaa, että 
tämä väylä jo  sangen aikaisin on ollut tunnettu ja käytetty, 
varsinkin sotatarkoituksiin. Kertoohan kansa vielä nytkin, että
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venäjän-karjalaiset alituisilla ryöstöretkillään, joita he i6:lla ja 
i7:llä vuosisadalla Savoon tekivät, usein kulkivat vesitse ven
heillään, joten siis on luonnollista, että he, Pohjois-Karjalasta 
tullen, käyttivät sitä ainoata väylää, joka Ruotsin puolelle sieltä 
johti. Meidän tarvitsee vaan niiden monien Vahtisaarien ohessa,
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joita on Orivirrasta aina Tappurivirtaan asti ja joista kerrotaan, 
että niissä on »vanhan vainon aikaan» vihollista vahdittu ja 
kokko-tulilla saaresta saareen merkki annettu, muistaa vaan ta
rinoita viimeksi mainitusta paikasta —  niistä tulee puhe myö
hemmin —  jotta saisimme jonkunlaista tosi-asiallista pohjaa 
noille unholaan vajonneille sotaretkille ja tapauksille. Ja ta
paammehan i6:n vuosisadan verokirjoissa vähän väliä pikku
petoja siitä, kuinka paljon Orivirralle vihollista vahtiin men
neille sotamiehille oli ruokavaroja ja  ampumatarpeita annettu. 
Asiain näin ollen oli luonnolista, että ruotsalaiset, estääkseen 
vihollisten hävityksiä, rupesivat tukkimaan tuota turmiota tuo
vaa aukkoa. Ja niin tiedetään todella tapahtuneenkin: Orivir- 
ran Linnasaaren muinaisesta linnasta onkin historiallisissa asia
kirjoissa säilynyt tietoja.

Muuan maanmittari Erkki Antinpoika Utter on tästä Ori- 
salmen saarrosta (skantz) tehnyt v. 1657 asemapiirroksen, josta 
kopia säilytetään Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkistossa. 
Tässä asemapiirroksessa sanotaan, että linnoituksen on v. 1656 
perustanut kunniallinen ja tarmokas Hannu Hannunpoika Gyllen- 
brand, joka oli »sen ajan kauneita sotavanhuksia», ja hänet 
aateloitiin v. 1657. (Aspelin’in kirjoitus U. S:ssa v. 1887 n:o 
99). »Hän oli», jatkaa A., »kaiketi suvella 1656 lähetetty Sa
voon rahvasta nostattamaan ja sikäläisiä puolustusvoimia järjes
tämään. Tiedämmehän, että venäläiset silloin ainoastaan Keri
mäen ja  Säämingin pitäjissä ryöstivät 146 taloa ja  polttivat 
niistä 99 sekä edelleen Savonlinnan kaupungin, Kerimäen kir
kon ja  pappilan. Tuunansaaressa esim. olivat olleet yötä ja 
sitten polttaneet ei ainoastaan talot, vaan laihotkin, vieläpä nyl
keneet karjasta nahat mennessään. Olli Kolmoisen talossa Vit- 
sarilan (nykykielessä Vihtari) kylässä tapettiin 7 henkeä ja 
isäntä itse —  nyljettiin. Paitsi muuta tavaraa olivat viholliset 
koonneet leiriinsä Savonlinnan edustalle 500 vankia Venäjälle 
vietäväksi. Mutta silloin Savonlinna kunnosti itseänsä. Varus- 
tusväki teki rynnäkön leiriä vastaan, surmasi 100 venäläistä, 
valloitti leirin ja  vapautti vangit. Siihen päättyi linnan piiritys 
ja  venäläiset hävisivät Savosta.

Utterin piirroksesta päättäen ei Hannu Hannunpojan lin
noituksessa näytä olleenkaan minun pohjapiirroksessani löyty
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vää siipeä A . Vertaa kuvaa 8, jossa kirjaimella B merkitty, 
tummempi siipi vastaa Utterin asemapiirrosta. Että minun B:llä 
merkitsemäni siipi on sama kuin se, jota hänen piirroksensa 
tarkoittaa, selvenee sekä siitä suunnasta, mihin se on raken
nettu, että sen länsipuolisen nurkan ulkonevasta vallinsarvesta, 
jommoista ei ole kummankaan linnoituksen muissa nurkissa. 
Samoin on Utterin piirroksen eteläsivulla 2 sarvea, minun piir
roksessani näkyy niitä vaan yksi. Tuon piirroksessani näkyvän 
pienosen lahden seutuvilla oli maa sangen alavaa ja vetistä; 
mahdollista on, että tällä kohdalla oleva vallinsarvi oli jo ennät
tänyt vajota maan sisään. Muutoin oli ylimalkaan saarros B 
rappeutunut ja huonommin säilynyt, niin että se näyttää van
hemmalta jo silmällä katsoen. Että nuo molemmat siivet eivät 
ole yht’aikaa tehdyt, se käypi myös ilmi siitä omituisesta sei
kasta, että A  siiven itäinen sivu ei ole samassa viivassa kuin 
B:n itäinen pääty ja että A:n eteläinen pää on rakennettu B:n 
sisään ja  A:n senpuoleinen päätyseinä on tehty yhtä vankaksi 
ja  vankemmaksikin kuin B:n seinät huolimatta otta lukuun siitä 
9 meetrin päässä jo  olevata B:n eteläistä seinää. Huomioon 
ansaitsee myös panna, että A  siiven, haudan läheisyydessä ole
van, kiviseinän päällä eli kivijalalla olin havaitsevinani pahasti 
mädänneen isomman hirren jäännöksen, ja  luulen sen olevan 
näille valleille rakennetun puusalvoksen tähteitä. Aspelinkin 
arvelee, että Utterin asemapiirroksessa löytyvistä reijänmuotoi- 
sista poikkiviivoista päättäen »voisi otaksua, että yllä kerro
tuilla muureilla on ollut puusalvos, jonka reijistä varustusväen 
sopi ammuskella. Tilaa olisi tuo saarto siten piirityksessä voi
nut tarjota lähes sedälle toimivalle miehelle, varaväelle sitä paitsi.»

Edellä on jo  huomautettu, että verokirjoissakin on tietoja 
siitä, että Orivirralle tai -salmelle i6:llä vuosisadalla ajan kun
kin on sotamiehiä lähetetty vihollista vahtiin. Tahdon tässä 
nimenomaan mainita erään niitä monia rajakahakoita, koska se 
on suurenlainen laatuansa ja  merkillinen sentähden, että se 
näyttää antavan syytä luuloon, että Orisalmella olisi ollut jo 
i6:llä vuosisadalla jonkunlainen linnoitus. Tiöto on tällainen 
(V. A . n:o 6642 lehti 42, vertaa J. R. Aspelin, Savonlinna, s. 25): 
»Ryssä on pois ottanut vuonna (15)92 Orisalmella, Venäjän ra
jalla, siihen aikaan kun hän tuhosi 200 Savon nihtiä ja talon
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poikaa (gjorde nederlagh på Safflax Knechter och Bönder till 
200 personer) ja  on unohdettu ennen mainita tilikirjoissa:

Jern fa lck u n or.................................................4.
Skips haker . . .  * .............................. 4.
Falckune blij lodh I ............................50.
Skips hake blij l o d h ...............................50.
Slange krutt  .............................6V2 M.
Korne k r u t t ................................................16 f?.
Falckune k r a t z ..................................... 1.
Hake k r a t z ...............................................  1.
Falckune sköffler . 1 J ............................2.
Hand s k o f fe l l ..........................................  1.
Krut k i s t a ...............................................  1.»

Tapaus siis on verrattain merkillinen ja savolaisten tappio 
tuntuva. Mutta noin monen pikkukanuunan mukana-olosta olen 
arvellut, että ne mahdollisesti ovat olleet sijoitetut maalle ja 
siis ehkä Linnasaaressa on ollut jo  tähän aikaan jonkunlainen 
varustus. Asia on sitä uskottavampi, kun tiedämme, että niinä 
lakkaamattoman sodan aikoina näytään Orivirralla pidetyn ke
säiseen aikaan melkein alituinen vahtiposti; turvallisempaahan 
tämän oli asustaa hyväasemaisessa Linnasaaressa kuin ahtaissa 
venheissä, joita he sinne mennessään tietysti ovat käyttäneet, 
teitä kun siihen aikaan ei ollut ja  ne seudut olivat aivan asu
mattomat. On siis luultavaa, että silloin, kun suomalaisten 
kova-onni tapahtui, tuo oletettu linnoitus tuli valloitetuksi ja  siinä 
mahdollisesti ollut puusalvos poltetuksi.

Kaiketi tämän hävitetyn sijalle rakensi sitten v:n 1656m 
vaiheilla Hannu Hannunpoika uuden linnoituksen B-siiven pai
kalle. Että A-siipi on myöhemmältä ajalta, on jo mainittu. 
Milloin se on syntynyt, jääpi minulta ratkaisematta.

Rantasalmi. L in n a s a a r i on Parkuseljällä, noin 3 km 
Parkunhovista itää kohti. Se on kallioinen, parin mittatyn- 
nörin-alan laajuinen saari, ilman minkäänlaisia varustuksia tai 
raunioita.

L in n a n m ä k i on Tiemassaaren luodenurkalla; tarinata ei, 
eikä muinaisjäännöksiä. Siitä vähän matkaa länteen on Pyssy- 
harju-niminen töyry.



Erästä luonnon muodostamaa luolaa Voinsalmella kutsu
taan P ir u n k ir k o k s i. Luultavasti tätä samaa on tarkoitettu, 
kun Gottlundille on kerrottu, että Voinsalmenkylään kuulu
valla Huhtisalonsaarella on eräässä vuoressa luola, jota kutsutan 
muka Ryöskänpesäksi. Kertoja on nähtävästi sotkenut Heinä
vedellä olevaa oikeata Ryöskäntupaa tähän.

Rauhamäen kylässä, n:o 4m maalla on Tynnörimäki. Siinä 
on kaksi-osainen luola, jonka alkupuoli on laveanlainen, mutta 
sen perältä menee pienosen kolon kautta tie toiseen luolaan, 
joka on syvällä maan sisässä. Tässä viimeksi mainitussa on 
tavattu luita ja  hiiliä. Tarina kertookin, että siellä ennen van
hoina sota-aikoina on ihmisiä asustanut.

Oravintehtaalta noin puoli peninkulmaa länteen on Hauki- 
vedessä iso, metsäinen, vuorinen ja rotkoinen L in n a s a a r i; siinä 
on jyrkkä ja korkea L in n a v u o ri. Tämä vuori sijaitsee aivan 
saaren luoteispäässä, ja  muodostaa se siinä jonkunlaisen nie
mekkeen. Korkeudeltaan on Linnavuori noin 30 meetriä ja 
ovat sen järvenpuoleiset seinät äkkijyrkät, niin että on melkein 
mahdoton niitä myöten ylös kiivetä. Saaren sisään on vuori 
viettävää, mutta kovasti louhikkoa ja kivikkoa. Vuoren päällä 
kasvaa petäjän-kärryköitä ja  yksityisiä isompia kiviä on siellä- 
täällä, mutta mitään ihmiskäden kokoomia kiviröykkiöitä siellä 
ei tapaa. Kansantarina kertoo, että sota-aikana ovat seudun 
ihmiset siellä olleet tavaroineen pakosalla, ja  siksi sitä on Linna- 
vuoreksi ruvettu kutsumaan.

Heinävesi. Kolmisalmessa, Kerman ja Ruokoveden välillä, 
on kaksi (Reinholmin mukaan 3) L in n a s a a r ta , joille ennen 
Savonlinnan rakentamista, oli aijottu muka linnaa rakentaa. 
Toinen tarina kertoi mulle, että siihen aikaan, kun ne vedet oli
vat ruunun kalavesinä, kävi siellä kalastajia aina Savonlinnasta 
asti; nämä pitivät Linnasaaria asuinpaikkoinaan, ja  siitäpä ne 
ovat tuon nimenkin saaneet.

Gottlund kertoo, että muutamalla saarella Koivujärvessä 
on vuoreen hakattu (?) luola, noin 2 syltä pitkä. Lattian kes
kellä näkyy vuoreen hakattu »pata» ja niinmyös sen vieressä 
»kauha». Ovi on poissa eikä ole ikkunoitakaan, päivä paistaa 
koloista. Sen lähellä, rannalla, on iso nelisnurkkainen, sylen 
pituinen ja  puolen kerkuinen paasi pienemmän kiven päällä, ja
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on se niin laadittu, että se kovasti heiluu tuulessa; mutta ei 
sitä kumminkaan ole onnistuttu alas vierittämään. Sitäpaitsi 
on siellä läheisyydessä kivilatomuksia (Gottlund, Antiquariska 
Samlingar III).

Kirkonkylässä, Pakarisen tilalla, on vuori, jota kutsutaan 
O n tto k a llio k s i ,  ja siinä on luola. Että siellä muinoin on 
asuttu, voipi päättää siitä, että sieltä on löytynyt hiiltä, jonka 
päälle jo on kasvanut paksu jäkäläkerros (Ibidem).

Ilohovin maalla, Vi peninkulman päässä talosta, on vuori 
ja  siinä luola, jota kutsutaan P iru n lin n a k s i. Gottlundin mu
kaan, piti siinä olla 2 enemmän kuin 4 kyynärän pituista kallio- 
kirjoitusta. Jonkunlaisen luolan kerrottiin siellä olevankin, mutta 
kalliokirjoituksista ei puhettakaan. (Ibidem).

R y ö sk ä n  tupa-niminen, luonnon muodostama luola on 
Loikantaipaleen eli -saaren maalla, Pohjataipaleen talon lähei
syydessä, Vaaluvirran rannalla. Tämä luola on jotakuinkin 
suuri ja säännöllinen: noin 8 kyyn. pitkä, 2 k. korkea, leveim
mältä kohdalta noin 4 k. leveä. Sen muodostaa toiselta puolen 
tasainen ja kohtisuora kallioseinä, toiselta puolen 2 suurempaa, 
kiintonaista kiveä. Kattona on näiden kahden kiven päällä 
noin 10 k. pitkä ja  5 k. leveä, paksuimmalta paikalta noin 1 k. 
paksuinen kattopaasi. Luolan asento on kaakosta luoteeseen 
(eli päinvastoin) ja ovat molemmat päät yhtä avonaiset, joten 
on vaikea päättää, missä ovi on ollut. Silminnähtävää, näet, 
on, että kumpi aukko tahansa on aikoinaan ollut suljettu ison- 
laisilla kivillä, koskapa niitä vieläkin näkyy hujanhajan luolan 
lattialla. Luultavaa kumminkin on, että sisäänkäytävä on ollut 
kaakosta, koskapa senpuoleisen aukon edustalla on n. k. »ovi» 
—  suurenlaien laakakivi, joka näyttää olevan laadittu juuri sen 
täytteeksi. Vasemmalla pitkällä sivulla on myös pienonen aukko, 
joka kumminkin näyttää olleen tukittu niillä pienillä kivillä, 
joita sen läheisyydessä löytyy. Lattia on ylipäänsä tasainen ja 
hienon hiekan peitossa, vaikka oli siinä pieniä kivensirpaleita- 
kin. Kaakonpuoleinen aukko on melkein nelisnurkkainen, noin 
1V4 kyynärää leveä ja 1V2 å 2 k. korkea. Tuo pieni sivu- 
aukko on rombin-muotoinen. Luoteinen aukko oli suurin: 2 
k. korkea ja  leveä. —  Tällainen on rakenteeltaan tuo niillä
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seuduin kuuluisa ja  lavealta tunnettu Ryöskän luola (Gottlundin 
mukaan: Antiquariska samlingar).

Itse luolan muinaisesta haltijasta ja asukkaasta on seutu
kunnalla myös paljon tarinoita. Ryöskä oli saanut tuon nimen 
sentähden, että hän ei juuri varastanut keltään mitään, mutta 
teki vielä jotakin pahempaa —  hän ryöväsi väkivallalla, mitä 
milloinkin mieli teki; ei kumminkaan lähimmiltä naapureiltaan: 
niiden kanssa eli hän hyvässä spvussa, vaan kauvempana asu
vilta. Hän oli ollut hipiäkarvainen ( =  karvainen ruumis) ja 
hirveän vahva, niin että häntä yhtä paljon peljättiin kuin vi
hattiin, jonka tähden häntä myös täytyi kohdella hyvin. Hä
nen vahvuudestaan mainittiin esimerkkeinä, että, kun hän ker
ran oli Varparannasta ryöstänyt 3-kesäisen härän, hän kantoi 
sen 3-laita venheeseensä ja alkoi niin soutaa kotia päin. Ja 
vaikka häntä ajettiin takaa monissa miehin, niin pääsi hän kum
minkin pakoon vetämällä venheensä härkineen päivineen Ora- 
vintaipaleesta yli. Toisen kerran oli hän Pisamalahdesta ottanut 
2-kesäisen härän ja  kulettanut sen Karhilantaipaleitse tuvalleen.

Kun hänen asuntonsa oli kaitaisen salmen rannalla, josta 
kulki paljon ihmisiä venheillä kesäiseen aikaan, varsinkin kirkko- 
miehiä, jotka kirkkovenheillä matkasivat Rantasalmen kirkolle, 
siihen aikaan näet ei Heinävedellä vielä ollut kirkkoa, niin oli 
hänen tapansa hätyyttä näitä kiviä heittämällä ja ryöstääkin, 
jos vaan voi. Kerrankin nakkasi hän paksunlaisella paadella 
muutamata ohi kulkevata kirkkovenhettä, mutta ei osannutkaan 
»syvähän kuohuunpa se lenti», jossa se nytkin vielä on syr
jällään.

Jos hän istui puissa, joka omituinen tapa hänellä myöskin 
oli, oli se sen merkki, ett’ei hän aikonut ihmisiä hätyyttää; jos 
muuten näyttäytyi luolansa seutuvilla, sai olla varma, että kohta 
alkoi kivisade ohikulkevien päälle.

Hänen kerrotaan myös olleen suuren velhon eli noidan, 
ja  eläneen yhteydessä pahojen henkien kanssa. Niinpä oli hän 
vetäessään härkää venheessä Oravitaipaleen yli lausunut: »ynnä 
yhteen väkeen», tällä kehoittaen näkymättömiä palvelushenkiään 
ponnistamaan yksin voimin. Samoin oli hän kerran veljensä 
kanssa soutaessaan kysynyt tältä: »souvetaanko värkkiä myö
ten vai väkiä myöten?» Veli vastasi: »Väkiä myöten». Kun
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sitten Ryöskä oikein ponnisti, niin katkesi venhe kahtia, ja 
venheessä olijat joutuivat veden valtaan, josta kumminkin ui
malla pelastuivat. Omat auttajansa olivat hänellä tässäkin.

Juuri tämä hänen poppamiestaitonsa ja ylenluonnolliselta 
näyttävä voimansa lieneekin etupäässä vaikuttaneet sen, että 
hän rankaisematta sai tehdä mitä tahtoi. Nykyään kerrotaan
kin hänen olleen puolipirun ja puoli-ihmisen. Häntä kun pel- 
jättiin ja luultiin kaavoittamattomaksi, niin ei kukaan uskaltanut 
häntä vastustaa. Päinvastoin koetettiin häntä lahjoilla ja hy
vällä kohtelulla pitää sovinnossa. Niinpä kerrottiin Raaminmäen 
kylässä, että kun esim. isäntä tai emäntä siellä kuoli, niin lähe
tettiin Ryöskälle lehmä tai vasikka lahjaksi, jotta hän jättäisi 
talon ■ rauhaan. Kun mentiin avioliittoon, niin ei uskallettu 
Ryöskää estää »alottelemasta morsianta». Kun jossakin pitoja 
tai peijaita vietettiin oli Ryöskä niissä aina itse-oikeutettu vie
ras. Näissä tilaisuuksissa istui hän aina kunniasijalla pöydän 
takana, luultavasti senkintähden, että hänellä oli paljon salaisia 
vihollisia, joten oli tarpeellista pitää selkäpuoli turvattuna takaa
päin tapahtuvilta äkkiarvaamattomilta hyökkääjiltä. Mutta eipä 
hänen tarvinnut tavallisia murha-aseita peljätäkään, haavoittu
maton hän niille oli; ainoastaan hopealuodin luultiin häneen 
pystyvän. Ja siitä hän saikin surmansa. Kerran eräässä pito
paikassa kaivettiin jo  edeltäkäsin vintilällä reikä tuvan seinään 
sille kohdalle, missä Ryöskän tiedettiin tavallisesti istuvan. 
Kun sitten syömään ruvettiin, ammuttiin häntä tämän kolon 
kautta hopealuodilla selkään. Ryöskä vierähti pöydän alle, jonne 
pitoväki hänet lopetti. Oli hän tosin huutanut apua hengiltään, 
mutta nämä ilmoittivat lakeistorven suulta, ett’eivät he voineet 
tulla, koska lakeistorven olivat kristityt kädet avanneet. Vielä 
kerrottiin, että kun henki läksi hänen ruumiistaan, kuului vaan 
humaus ja  samalla katosi koko ruumis eikä ole sen koommin 
nähty. Piru sen kai vei, arveltiin.

Ryöskän tuvan jyrkässä kallioseinässä oli muinoin ollut 
muka kirjoitustakin, joka oli tehty jollakin punaisella aineella. 
Muun muassa olisi siinä pitänyt olla: »joka ossoo lukkee, ei 
sua huastoo», sekä vuosiluku 1691. Gottlund, joka v. 1859 
näyttää käyneen paikalla, mainitsee kirjoitusten olleen puna- 
liidulla tehtyjä ja uuden-aikaisia.
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Mikä sitten on tämä Ryöskä ollut? Onko häntä ollutkaan 
vai onko hän vaan tarun-omainen? Minusta hän on kaikesta 
päättäen joskus ollut olemassa. Hänen tosiperäinen toimintansa 
ei ollenkaan vivahda minkään yliluonnollisen olennon, vaan 
kyllä suuren roiston tekoihin. Hän mielestäni on vaan ollut 
joku sekä sielun että ruumiin voimiltaan etevä, häjy, rosvoileva 
ihminen. Sitä todistaa myös se, että kansa muistelee vielä hä
nen oikeata nimeänsäkin. Minulle mainittiin häntä aina Ryöskä- 
Vänttiseksi, Gottlund on kuullut häntä nimitettävän Lyytikäi
seksi.

Mitä taas tulee aikaan, jolloin hän on elänyt, niin näyttää 
varmalta, että se on tapahtunut niinä aikoina, jolloin Heinä
veden seutujen asutus ja olot olivat vielä alullaan. Eihän ole 
luultavaa, että niin omavaltaisesti elusteleva mies voisi kehitty
neemmissä oloissa olla mahdollinen. Kerrotuinhan edellä sitä
paitsi nimenomaan, että hänen eläessään ei Heinävedellä vielä 
kirkkoa ollut. Tässä mainittakoon, että tunnetussa Tuneld’in 
maantieteessä, joka ilmestyi 1700-luvun lopulla, on seuraava 
tieto: Röyskinvuori Rantasalmella on saanut nimensä eräästä 
Röyski nimisestä merirosvosta, joka on asunut tämän vuoren 
suuressa luolassa. Minusta osottaa osaltaan tämäkin, että jo 
tuohon aikaan oli Ryöskä muuttunut jossakin määrin tarun
omaiseksi henkilöksi eli että siis hänen elämästään oli jo pitkät 
ajat kulunut. Luultavasti hän on elänyt i6:llä tai 17:11a vuosi
sadalla.

En voi olla lopuksi huomauttamatta, että kertomukset 
Ryöskästä ja hänen luolastaan ovat siinä suhteessa sangen huo
miota ansaitsevia, että ne kuvaavat mainiosti sitä, kuinka kan
san mielikuvitus todellisuudessa vaikuttaneen henkilön verrat
tain lyhyessä ajassa voipi muuttaa tai on muuttamaisillaan tarun
omaiseksi.1

On Heinävedellä ollut eräs toinenkin, nähtävästi todelli
suudessa vaikuttanut henkilö, josta kerrotaan samansuuntaisia 
rosmojuttuja kuin Ryöskästä. Hänen nimensä on ollut Kinkel- 
eli Iivaska Puustinen. Hänkin oli tehnyt kaikenlaista räähkyyttä

1 Parissa sanomalehdessä on Ryöskästä tietoja, nim. »Savonlinna» 
v. 1879, n:o 34: Ryöskä-tarinat Heinävedellä; »Savo-Karjala» v. 1890, n:o 
68: Ryöskän tupa.



ihmisille: varastellut tavaraa ja  rahaa sekä kätkenyt ne Ihama- 
niemen Havukkavuoreen, jossa muutoinkin asustanut. Kun eräs 
vaimo Iivaskan jo sokeana ollessa kyyditsi häntä mainitun vuo
ren ohi, niin sanoi hän: »Ollappa silmät, joilla nähdä, niin olisi 
mulla omaisuutta tuossa vuoressa.» Hänen vahvuudestaan ker
rottiin esimerkkinä, että hän kerran kesäisnä yönä Sompasaa
resta käsin kävi Rantasalmen kirkkoa varastamassa. Hän otti 
talosta leipälapion ja  melomalla kävi rosmouksensa tekemässä. 
(Matkaa on 3 peninkulmaa). Sananpartena on: »Tohisee kuin 
Iivaskan venheen kokka». —  Kun häntä rangaistukseksi pahoista 
teoistaan pahtaassa pieksettiin, niin pani hän sijaansa milloin 
olkikuvon milloin tuohikontin. Hän oli näet »iso poppamies ja 
pirun renkilöitä, jotta voi muutta itsensä tarpeen mukaan, miksi 
tahtoi.»
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Kysym ys näiden muinaislinnojen ijästä on hankala rat
kaista. Siihen nähden, ettei historia näiden linnojen olemassa 
olosta, tiedä mitään, voinee kumminkin varmuudella arvella, että 
useimmat niistä ovat esihistoriallisten sotain aikana saaneet 
linnan-arvonsa ja kunniansa. Kun lappalaisten ja suomalaisten 
keskisistä kahakoista ei tiedetä mitään ja edellä on huomau
tettu, että lappalaisten olo niillä tienojn onkin mahtanut olla 
vaan vähän-aikaista laatua, eikä tutkimus muiden muinaiskanso- 
jen Savossa oleskelemista ole otaksunutkaan, niin on luultavaa, 
että nuo mahdollisesti vanhimmat linna-sanalla merkityt paikat, 
kuten esim. Sulkavan Pisamalahden Linnavuori, Säämingin Ikoin- 
niemen ja Mustikkasaaren Linnavuoret sekä Rantasalmen Linna- 
saaren Linnavuori ovat ensimmäisten savolaisten uutis-asukasten 
sota-aikuisia pakopaikkoja.

*

Edellä on ollut pääasiallisesti puhetta esihistoriallisista sota
muistoista, muinaislinnoista. Meidän on vielä luotava lyhyt sil
mäys Rantasalmen kihlakunnan merkillisimpään muinaismuis
toon, jonka synty on ikäänkuin rajapyykkinä esihistoriallisen ja  
historiallisen ajan välillä —
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Savonlinnan

syntyyn ja rakennuksiin. Teemme sen lyhyesti pääasiallisesti 
J. R. Aspelin’in, tätä muinaismuistoa koskevien, painettujen 
teosten johdolla.

Asutusseikoista on jo selvinnyt, että 1400-luvun kuluessa 
oli suomalainen uutis-asutus Savossa levinnyt jo  Säämingin, 
Kerimäen ja  Rantasalmen seuduille asti eli toisin sanoen osittain 
alueille, joita venäläiset, Pähkinäsaaren rauhan rajakirjan mu
kaan, pitivät ominaan. Tämä seikka ei ollut luonnollisesti heille 
mieleen, jonka tähden venäläisten hävitysretket Suomen puo
lelle kiihtyivät 1400-luvun lopulla entistään kiivaammiksi, niin 
että ne olivat vähällä tukahduttaa äsken istutetut uutisasutuksen 
oraat Keski- ja  Itä-Savossa.

Luonnollista siis oli, että Ruotsin puolelta koetettiin tätä 
hävitystyötä ehkäistä. Savonmaa kuului siihen aikaan Viipurin- 
linnan lääniin, jonka silloisen maaherran, Erkki Akselinpoika 
T ott’in, velvollisuuksiin siis etupäässä kuului vihollisten hyök
käysten torjuminen lääninsä alueelta. Sitä varten olikin epäile
mättä paras keino linnan rakentaminen Savonmaan suojaksi, 
joka maakunta, kaukana Viipurista, oli turvatonna itäisen vihol
lisen hyökkäyksiä vastaan. Erkki Akselinpoika T ott’in toimesta 
laskettiin Savonlinnan perustus v. 1475 sille kallioiselle, pie
nelle saarelle, Kyrönsaarelle, joka on Säämingin pitäjässä, Haapa- 
ja  Pihlajaveden välisessä, virtavassa salmessa. Paikka oli on
nellisesti valittu, sillä se oli ensinnäkin keskellä Savonmaata, 
jota linnan tuli etupäässä suojella, toiseksi kulki siitä kesällä 
valtaväylä, josta kautta oli helppo pääsy Savon kaikkiin osiin 
ja  varsinkin itärajalle. Sitä paitsi on saari keskellä voimakasta 
virtaa, joka jäätyy vaan pakkaistalvina ja  silloinkin harvoin niin 
kovaksi, että ihmisen kannattaisi.

Alkujaan rakennettiin Kyrönsaareen p u u lin n a , jossa sekä 
asunnot että varustukset mahtoivat olla hirsistä tehtyjä salvok
sia, jälkimäiset kaiketi kivillä täytetyt.

Pian kumminkin huomattiin nämä laitokset tarkoitustaan 
vastaamattomiksi, jonkatähden linnaa jo v. 1477 alettiin raken
taa kivestä.
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Savonlinnan linnoituksen pohjapiirros, josta näkyy sen muinoiset 
muurit ja  rintavarustukset, patterit, asuinhuoneet y. m.; siihen liittyy 5 
valaisevaa halkiokuvaa eri arkeilla (niitä kuitenkaan ei löydy S. M. Y:n 
kokoelmissa). Ne on mitä tarkimmasti kuvattu Hänen Ylhäisyytensä kor- 
keanvapaasukuisen Herra parooni ja  Sotamarski Stackelberg’in käskystä 
Elo- ja Syyskuulla vuonna 1730.

Kuv. 10. Savonlinnan pohjapiirros v:lta 1730.

Selitys:
A . Linnan, paksuista hirsistä tehty, lauttasilta.
B. Portti eli sisäänkäytävä.
C. Vanha, puinen, portinpäällinen patteri.
D. P ikku linnanpiha.
E. Iso linnanpiha.
F. Paksu-torni, joka on tehty pomminkestä-

väksi piirityksen varalta.
G. Kiila-torni, jota pitkin venäläiset ampuivat

rikon.
H. Itse 40 kyynärän pituinen rikko, jo k a  on

korjattavana.
I. Kirkko-torni.
K. K ello- eli Reikä-torni.
L. Musta torni, sortunut venäläisvallan aikaan, 

niin että 2 alinta kerrosta jäi jälelle.
M. Linnan-isännän huoneet, joitten alla varas- 

tosuojia.
N. Vanhoja huoneita ja  kellareja.
O. H olvattuja kellareja, joiden päällä m aka

siini ja  k irkko on.

P . Vanha kanslia, jonka alla on rappeutunut 
huone.

Q. Korjattuja m ajakkoja (Baracquer) tykki- ja  
vartijaväkeä varten.

R. Uusi v. 1729 rakennettu upseerimajakko, 
joka on kaksikerroksinen ja  sisältää 8 k a 
maria.

S . Asehuone ja  paja.
T . Vanhoja kelpaamattomia huoneita.
U. K alkki vaja.
W . Uusi sauna jrnnä 2 vanhaa huonetta.
X . Kellareita, joitten päällä on Messloffin sali, 

jo t a  käytetään majakkona.
Y . Puusta ja  mullasta tehty valli, jonka venä

läiset, Mustan-tornin kaaduttua, rakensivat ; 
mädännyt, kelvoton, revittävä.

Z. Vanhoja, halkeilleita ja  kaltonaisia muureja.
I . G . A m m o n d t.

/. Cedersparre.
Kopioinut Ruotsin sota-arkistosta luutnantti

C. F lygare 1888.



Millä tavalla tämä tapahtui ja  mitä vaikeuksia linnan ra
kentaminen kohtasi venäläisten puolelta, on jo  (asutusseikoista 
puhuttaessa siv. 20) kerrottu. Mutta niinkuin Jeerusalemin muu
rit muinoin valmistuivat, kansan toisella kädellä työtä tehdessä 
toisella miekkaa heiluttaessa, niin Savonlinnankin vahvat muurit 
ja  tornit.

Luonnollista on, että Savon asukkaiden täytyi tehdä päivä
töitä linnaa rakennettaessa. Mutta muualtakin Suomesta saatiin 
siihen apua. Niinpä tiedämme, että Orimattilan pitäjän Kui- 
vanteen kyläläiset olivat aikoinaan Lauri Akselinpoika T ott’ilta 
saaneet kruunulle kuuluvan takamaan käytettäväkseen »palkin
noksi siitä työstä ja hyvästä palveluksesta, minkä kuivanteelai- 
set olivat kruunulle ja valtakunnalle tehneet, ollessaan apuna 
muuraamassa Savonlinnaa perustuksista saakka, valtakunnan 
suojaksi» (Hist. Ark. V, s. 114). Että Lauri Akselinpoika Tott, 
joka oli veljensä Erkki Akselinpoika T ott’in kuoltua Viipurin ja 
Savonlinnan käskynhaltijana, on »ehkä» jatkanut Savonlinnan 
rakentamista, sen on jo J. R. Aspelinkin huomauttanut. Äsken 
esitetty tieto antaa tälle olettamukselle lisävahvistusta.

Savonlinnan perustajaa koskeva kansanmuisto saakoon 
tässä sijansa. Kun ritari Erkki Akselinpoika oli saanut Savon
linnan perustetuksi, eli hän villisti, rasitti kansaa eikä peljännyt 
Jumalaa. Savon sydänmailta tuli silloin harmaahapsinen poppa
mies ja  ennusti, että linna raukeaa, jollei ritari lakkaa kopeile- 
misestaan. Vanhan miehen silmät tunkivat läpi ritarin, niin että 
tämä rupesi vapisemaan, sekä muuttui vihdoin hyväksi ihmi
seksi (Juuso Hedberg’in puhe Jyväskylän laulujuhlassa 1884; 
J. R. Aspelin’in välilehdillä varustettu Savonlinna 1475— 1875; 
Morgonbladet 1884 n:o 140).

Kuten tunnettu, käsittää nykyinen Savonlinna koko Linna- 
saaren alan. Päättäen niin hyvin yhtäläisestä rakennusmuodosta, 
kuin eräästä kirjoituksesta vuodelta 1556, käsitti alkuperäinen- 
kin Savonlinna jo saman alueen; mainitussa kirjoituksessa näet 
sanotaan, että oli enää mahdollista vallittaa ja  paaluttaa ainoas
taan muurin sisäpuolella, koska tilaisuutta ei ollut ulkopuolella, 
»vesi kun lainehtii ympäri linnan aina muuriin saakka».

Linnan sota-taidollista ja  rakenteellista puolta valaisee eräs 
toinen kirje samalta ajalta. Siinä sanotaan:
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»Koko linna on hyvässä kunnossa varustuksiensa puolesta. 
Esilinnan itäisellä sivulla, Venäjää vastaan, on kaksi tornia; 
toinen niistä (Pyhän Eerikin torni) on jotenkin rappeutunut ja 
halkeilee huonon perustuksensa tähden. Mutta toinen torni 
(Kello-torni) on kylläksi luja ja  hyvä. Onpa vihdoin kiertäviä 
suojavarustuksia ympäri kaiken linnan, mutta ne ovat paikoin 
vähän rauenneita, jonka vuoksi tulevat korjattaviksi ensi tilai
suudessa.»

Tässä mainitaan vaan kaksi tornia, mutta niitä oli alku
peräisessä linnassa kolme, nim. K e l l o - t o r n i ,  K i r k k o - t o r n i  
ja P y h ä n  E e r i k i n  torni .

K e l l o - t o r n i  sijaitsee säännöttömän nelikulman muotoisen 
n. k. »vanhan esilinnan» luoteisessa kulmassa. Muinoin sanot
tiin tätä tornia myös »tervehdystorniksi» arvatenkin sentähden, 
että siitä arvokkaita linnaan tulijoita ja  linnasta lähtijöitä ter
vehdittiin kanuunan laukauksilla. Kello-torni-nimitys jäi sille 
pysyväiseksi; sillä siinä tornissa olivat kirkonkellot ja myöskin 
aikakello (linnansanoja). Kello-tornin pohjakerroksena on kor
kea, liuskakivestä kudotulla holvilla varustettu huone, jonka läpi
leikkaus on 30 Va jalkaa; muurin paksuus tällä kohdalla on 9V2 
jalkaa. Holvien kuvut, jotka ovat muodostetut neljästä pyörö- 
kaaresta, yhtyen samaan loppukiveen, ovat koveria. Holvin 
keskessä on neliskulmainen aukko, jonka kautta kaiketi ennen 
on kirkonkelloja vivuttu ylös. Siitä ehkä on johtunut tornin 
joskus käytetty nimitys: »reikä-torni» (Holtornet). Huone saa 
niukan valonsa ainoastaan yhdestä, suorapuitteisesta, virtaan- 
päin olevasta ikkunasta, joka laajenee sisään päin.

Kello-tornin toinen kerta on keski-aikaisen varustustaidon 
tuntemiseksi varsin tärkeä. Siinä on tykkiväen tarpeeksi, tor
nin keskellä kasematin eli vallimajan tapainen huone, jonka 
ympäri, muurin paksuudessa, on tykki-lävillä varustettu käy
tävä. Tämä käytävä on 3V2 jalkaa leveä. Ampumareikiä on 
siinä 7, joista useimmat ovat virralle päin. Kuusi niistä on va
rustettu komerolla tykkimiehille suojaksi. Itse tuon vallimajan 
aliseinuksessa on 7 leveää pistokaarista komeroa, joista muuta
mat ovat puhkaistut, niin että päästävät tykkikäytävästä hiukan 
valoa huoneeseen. Noista aukoista ryömivät tykkimiehet vuo
rotellen käytävissä oleville tykkiläville. Mainittujen komerojen
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yläpuolella on neljä neliskulmaista savureikää, joista huonee
seen tunkeuva ruudinsavu pääsi tulvaamaan ulos.

Tykkikäytävä ei kierrä koko tornia. Muurin paksuudessa 
on sen jatkona pieni huone, jossa ehkä tykkimiesten päällikkö 
muinoin majaili. Tämä huone on venäläisvallan aikaan sisus
tettu valtiolliselle vangille, joka siinä lienee majaillut 19m vuosi
sadan kolmannella kymmenellä.

Sivuutamme kolmannen kerroksen mainitsemalla, että siinä 
on ympyräinen kolmi-ikkunainen huone, jota kaiketi on käytetty 
tavallisena asuinhuoneena, mutta piirityksen aikana on voitu 
varustaa tykeilläkin.

Neljännen kerroksen päähuone on ehkä ennen ollut kir
konkellojen ja  linnan aikakellon säilytyspaikkana, mutta sen 
alkuperäisestä ulkomuodosta ei ole selvää saatu, sillä huonetta 
on venäläisten aikana paljon muodosteltu tiili-aineilla.

Tornin ylimpänä eli viidentenä kerroksena on huone, joka 
ennen on ollut vahtipaikkana. Tähystämistä varten on sitä 
ympäröivässä muurissa 15 pyöreätä aukkoa, jotka laajenevat 
ulospäin. Sakarat tornin harjassa, yksi kunkin aukon kohdalla, 
ovat pyörökaarisia. Tornin ulkoseinässä, luoteispuolella, on 
muuriin upotettu liuskalevy, jossa nähdään pintakuvauksessa 
Stuure’in ja T ott’ien vaakunat lehtikoristeineen.

K i r k k o - t o r n i ,  joka on saanut nimensä siinä löytyvästä 
k a t o l i n - a i k u i s e s t a  k i r k o s t a ,  sijaitsee vanhan esilinnan koilli
sessa kulmassa. Sen pohjakerros, jossa muurin paksuus on 11 
jalkaa, on ristiinsä 28 jalkaa ja maasta jälellä oleviin kattohirsiin 
10 kyynärää korkea. Ulospäin kapeneva, pistokaarinen ikkuna 
on kaupungin puoleisessa seinässä.

Erityisesti ansaitsee mainita, että kirkko-tornin pohjaker
roksen kaakkoisessa muurissa on ovi, josta kiertoportaat ovat 
alkaneet, vaikka keski-ajan tornien kiertoportaat tavallisesti al
koivat toisesta kerroksesta. Toisen kerroksen suurin huone on 
takkaa vailla, joten se ehkä on ollut vaan varastosuojana. Sen 
korkeus on 11 jalkaa. Kerroksen lounaisessa muurissa on pie
nehkö, pitkulainen huone, jonka pituus on 8V2, leVeys 5V2 ja 
korkeus 8V2 jalkaa. Se saa valonsa kapeasta, virralle päin 
olevasta ikkunasta. On arveltu, että tämä huone on joko sa
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kasti tahi kirkkokamari, jo ll’ei tileissä näillä molemmilla nimi
tyksillä tarkoiteta samaa huonetta.

Kirkko-tornin kolmannen kerroksen tärkein huone on epäi
lemättä v a n h a  k i r k k o  eli k a p p e l i ,  jonka muoto on suippu- 
soikea koillisesta lounaaseen. Sen kattona on kolmesta kaa
resta koottu kupulaki, joka on tehty liuskamaisesta kivestä, ku
ten linnan kaikki vanhemmat holvit. Kappelin pituus on 32 V2 
jalkaa, poikkimitta keskikohdalta on 24 jalkaa; holviristin kor
keus permannosta on 18 V2 jalkaa. Honkaisten palkkien päälle 
on permanto ladottu kiviliuskoista, jotka ovat kalkkiseolla jamo- 
tut. Seinissä, jotka ovat valkaistut, ei ole voitu huomata maa
lauksia. Kappelin läheisyydessä on useita muitakin siihen kuu
luvia laitoksia. Aivan sisäänkäytävän pohjoispuolella on muu
rissa 1V2 jalkaa permantoa korkeammalla pieni kuor i ,  jonka 
leveys on 6 ja syvyys 5 jalkaa; katteena on yksinkertainen 
kuperakupuinen ristiholvi. Luultavasti vahakynttilöitä varten 
on kuorin molemmilla sivuilla laudoitettuja penkkejä ja penke
reitä. Komeron sivuilla, näiden penkkien yläpuolella ja  perällä, 
on muurissa leveitä, mutta mataloita syvennyksiä arvatenkin 
kirkon astioita ja  pyhimysten kuvia varten, vieläpä alttarikaap- 
piakin varten erityinen komero, jonka leveys on 4V2 ja kor
keus 6 jalkaa. Sitäpaitsi on vielä itäisessä muurissa komero ja 
kaksi muurista ulkonevaa, litteää laaka-kiveä, joiden päällä on 
mahdettu vihittyä vettä säilyttää.

Siihen nähden, että kappeli saa niukasti valoa ulkoa —  
siihen kun ainoastaan yhdestä rautaisella luukulla varustetusta 
ikkunasta, koillisessa muurissa, pääsi valoa tunkeutumaan —  
on luultavaa, että sitä on valaistu vahakynttilöillä. Kuinka 
monta ikkunaa tässä kirkko-laitoksessa alkujaan on ollut, ei ole 
voitu varmasti määrätä. Nekin ikkuna-aukot, jotka siinä ehkä 
muinoin ovat olleet, ovat aikojen kuluessa umpeen muuratut, 
luultavasti kappelia joksikin varastohuoneeksi muutettaessa.

Noustuamme ylemmäksi kierto-portaita myöten, tulemme 
pistoholviseen käytävään, joka muurissa kiertää kappelin ylä
osaa. Käytävä on muutoin jotenkin samallainen kuin tykki- 
käytävä Kello-tornin toisessa kerroksessa, paitsi ett’ei tässä ole 
minkäänlaista vallimajaa eli kasemattia. Siinä on viisi pisto- 
kaarista, puisella tykinvuoteella varustettua ampumareikää vir
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ralle päin, kolme reikää, ilman tykinsijaa, suurelle linnapihalle 
ja  vielä kaksi ylängölle, uudenkirkon kuorin yläpuolella.

Kirkko-tornin neljännessä kerroksessa on mainittava vaan 
takalla varustettu, asuntona käytetty huone, jossa on 4 ikku
naa. Samoin viidettä kerrosta on käytetty arvokkaana asuin
huoneena. Siinä on kolme ikkunaa: 2 virralle, kolmas suurelle 
linnapihalle päin. Samoin kuin Kello-tornin ylin kerros, on 
Kirkko-torninkin kuudes kerros ollut vahti-tornina. Sen muu
rissa on 14 pyöreätä tähystys-aukkoa, jotka laajenevat ulospäin. 
Sekä tämän että Kello- ja Kiila-tornin päät ovat myöhemmin 
uudestaan rakennetut, luultavasti venäläisvallan aikana.

Tornin kierto-portaissa, toisesta kuudenteen kerrokseen on 
kaikkiaan 76 jokseenkin lujaa astuinta.

P y h ä n  E e r i k i n  t orni ,  jota i7:llä vuosisadalla sanottiin 
myöskin »Mustaksi torniksi», on ehkä ensin mainitun nimensä 
saanut linnan rakennuttajan Erkki Akselinpoika T ott’in suojelus- 
pyhästä. Se sijaitsi vanhan esilinnan kaakkoisessa kulmassa. 
Se on ollut vähimmin vankka kestämään ajan hampaan vaiku
tuksia; sillä jo v. 1556 sanotaan siitä, että se oli »rappeutunut ja 
halkeilee huonon perustuksen tähden; kuitenkin voi siitä tehdä 
hyvää puolustusta vähemmällä tykistöllä, nimen-omaan kaksin
kertaisilla haka- ja haukkapyssyillä». Päättäen eräästä linnan 
asemakartasta oli torni vielä pystyssä linnan jouduttua venä
läisten haltuun v. 1743, sanoo J. R. Aspelin. Mutta päättäen 
tähän teokseen liitetystä asemakartasta ja  varsinkin sen kartta- 
selityksestä, jotka ovat vuodelta 1730, sortui Musta-torni venä
läisvallan aikaan, siis isonvihan aikaan v. 1714— 1721, niin että 
kaksi alinta kerrosta jäi ainoastaan jälelle (vert. kuv. 10 main. 
karttaselitystä, kirjaimet: L  ja  Y). Luultavasti siis v. 1743 seistä 
törröttivät vaan nuo kaksi alinta kerrosta, jotka sitten, linnan 
jouduttua venäläisten haltuun, jälkeen viimeksi mainitun vuoden, 
lienee hävitetty, koska Mustan-tornin aseman nykyään voi ai
noastaan jälelle jääneestä syvennyksestä, sitä rajoittaneessa muu
rissa, määrätä.

Nämä kerrotut tornit olivat vanhimman, alkuperäisen Sa
vonlinnan päärakennukset. Olemme jo saaneet tietää, että »kier
täviä suojavarustuksia» eli siis muureja oli »ympäri kaiken lin
nan». Että siinä myös on löytynyt muitakin huoneita ja  raken



nuksia, ehkä puisiakin, on luonnollista; mutta niistä ei nyt enää 
ole voitu saada täyttä selkoa. Tuonempana saamme niistä kum
minkin tilaisuuden jotakin mainita. Tässä paikassa riittäköön 
huomauttaa, että 1500-luvulla oli Savonlinnassa ainakin seuraa- 
vat huoneet: H e r r a s k a m m i o ,  2 H e r r a s t u p a a ,  R o u v a s t u p a ,  
A l a v o u d i n  ka ma r i ,  K i r j u r i e n  tupa,  P a l v e l i j a i n  kamari ,  
T y k k i m i e s t e n  kamari ,  V a h t i k a m a r i ,  L i n n a t u p a ,  jonne 
holvi kävi linnapihasta, V a r a s t o h u o n e ,  A s e h u o n e ,  Ruut i -  
kamari ,  V a n k i h u o n e ,  s a l a po r t t i  esilinnassa mainitaan y. m. 
Ainakin osa näistä huoneista lienee sijainnut linnan torneissa.

Paitsi näitä alkuperäisessä Savonlinnassa löytyneitä tor
neja ja  huoneita rakennettiin sinne i6:llä ja i7:llä vuosisadalla 
paljon lisärakennuksia. Tärkeimmät niistäkin ovat tornit.

Yhdessä vanhojen Kirkko- ja  Pyhän Eerikin tornien kanssa 
rajoittavat nämä uudet, nimittäin P a k s u -  ja K i i l a - t o r n i  n. k. 
S u u r t a  l i nnapi ha a  siten, että Kirkko-torni on sen luoteisessa, 
Pyhän Eerikin torni oli sen lounaisessa kulmassa. Uudet tor
nit rakennettiin näiden vastakkaisiin nurkkiin.

P a k s u n t o r n i n ,  jota nykyään enää ei ole olemassa, ja 
joka lienee saanut nimensä siitä, että se oli muita tovereitaan 
jykeämpi, rakennutti Savonlinnan päällikkö Kustaa Fincke vuo
sina 1560— 62 suuren linnapihan kaakkoiseen kulmaan, Kyrön- 
nientä vasten. Että se tehtiin puhtaasti sodallisessa tarkoituk
sessa, on selvää, sillä olemmehan jo  nähneet, että ainoa sitä 
puolta suojaava varustus —  Pyhän Eerikin torni —  oli jo var
haisina aikoina rappeutunut, ja  siis sodallisiin tarkoituksiin vä
hemmän kelvollinen. Ja idästä päinhän juuri vaara tavallisesti 
uhkasi. Paksu-torni olikin lujasti varustettu, sillä kokonaista 
18 tykkipenkkiä raudoitettiin vuosina 1560 ja 1563: Tämän
kään tornin perustus- ei kumminkaan näytä olleen täysin tyy
dyttävä, koskapa eräs halkeama sen muurissa mainitaan korja
tun v. 1710. Vuoden 1730 tienoilla näyttää se taas olleen hy
vässä kunnossa, sillä se oli »tehty pomminkestäväksi piirityksen 
varalta».

Tornin töisessa kerroksessa oli muona-aitta eli makasiini 
ja v. 1666 puhutaan tornin pienestä holvatusta kamarista.

Kansantaru tietää, että vuoden i788:n sodan aikana syök
syi Paksu-torni eräässä ruutiräjäyksessä virtaan. Siihen aikaan
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oli siinä näet ruutisäiliö, ja  kun upseeri, muutamien sota
miesten kanssa, meni sieltä ruutia hakemaan, arvellaan ruu
din syttyneen sotamiesten raudoitetuista anturoista. Upseerin 
toinen käsivarsi oli löydetty jostain rannalta ja  tunnettu vaate
tuksesta.

K i i l a - t o r n i ,  joka vieläkin seisoo suuren linnapihan koil
lisessa kulmassa, on saanut nimensä rakennuttajastaan, Savon
linnan päälliköstä Niilo Kijl'istä (1604— 08). Se mainitaan ensi 
kerran v. 1608, ja  näyttää se, alavan asemansa tähden, muita 
jälellä olevia tornia matalammalta ja  muutenkin on se näitä 
yksinkertaisemmin rakennettu.

Tämän tornin pohjakerrokseen vie suurelta linnapihalta 6 
syltä pitkä, harmaasta kivestä tehty lieriöholvinen käytävä. 
Kerroksessa on kolme pistokaarista aukkoa eli komerolla varus
tettua ikkunaläpeä, joiden holvaus lähenee pyörökaarta enem
män kuin linnan vanhemman aikuisten ikkunoiden muoto.

Toisessa kerroksessa on ainoastaan yksi pistokaarinen ik
kuna kaupunkiin päin, joten sen kerroksen tarkoituksena ei 
näytä olleen puolustaminen.

Kolmannessa kerroksessa, johon johtaa pyöreäholvinen ovi, 
on samoin, kuin pohjakerroksessakin, kolme komerolla varus
tettua pistokaarista ikkunaa. Ensimäisen, toisen, kolmannen ja 
neljännen kerroksen välillä ei näytä olleen mitään suoranaista 
yhdistystä.

Neljänteen kerrokseen johtaa Kiila, Kirkko- ja  Paksun 
tornin välisiltä katoilta pyöreäholvinen ovi-aukko. Siinä ker
roksessa on 4 ampumareikää, jötka ovat Kyrönniemen ja Haapa
veden puolelle.

Tiiliholvilla varustetusta viidennestä kerroksesta alkaen on 
tornin pää samoin, kuin muidenkin jälellä olevien tornien päät, 
rakennettu uudestaan venäläisvallan aikaan. Neljännestä ker
roksesta johtaa, viidennen kerroksen muurien läpi, kaksikym
mentä astinta tornin kuudenteen kerrokseen, jossa on aivan 
samallainen sisustus, kuin Kello- ja  Kirkko-tornin ylimmässä 
kerroksessa. Ympyräisiä, ulospäin laajenevia tähystys-aukkoja 
on siinä 15.

Samoin kuin torneja, on Savonlinnaan vuosisatojen ku
luessa rakennettu muitakin rakennuksia, joita jo  epäilemättä oli
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alkuperäisessäkin linnassa. Teemme niistä nyt seuraavassa yhtä
jaksoisesti selkoa, samalla huomauttaen —  missä se on mah
dollista —  miltä ajalta kukin rakennus on ja milloin niissä muu
toksia on tapahtunut.

K i r k k o k e r r o k s e k s i ,  on nimitetty, koska siinä on uusi  
k i r k k o ,  sitä välirakennusta, joka yhdisti Kirkko- ja  Mustan- 
tornin toisiinsa. Tämä kerros on parhaiden säilyneitä osia 
alkuperäisestä linnasta.

Sivuuttaen tämän rakennusryhmän pohjakerroksen, jossa 
oli useita kellareja ja makasiineja kuin myöskin alkuperäinen 
linna-tupa (kasarmi), teemme vähän tarkemmin selkoa uu d e s t a  
k i r k o s t a ,  joka on viimeksi mainitun huoneen päällä.

Jos astutaan sakastin eteisestä, joka on Kirkko-tornin toi
sen kerroksen ohella, tasapäällyksisestä ovenlävestä kirkkoon, 
niin tullaan kuorin aidan sisään, oikealle puolelle alttaria, jossa 
on yksinkertainen helmenkarvainen saarnastuoli. Alttarin va
semmalla puolella on laudoitettu komero, jossa luultavasti on 
säilytetty kirkon astioita. Penkkiä on 15 kummallakin puolella. 
Ne samoin kuin kuorin aitakin ovat punaisella vesimaalilla mar- 
moroidut. Kirkon pituus on 62 ja leveys 26 jalkaa. Esilinnalle 
päin on siinä kuusi, muodoltaan uuden-aikaista, korkeata ikku
naa; mutta ne ovat keskenään hyvin epäsuhtaisia, joten todis
tavat, että muutoksia on tehty huoneen alkuperäisestä muo
dosta. Suurelle linnapihalle päin on siinä 4 pistokaarista ikku
naa. —  On tunnettua, että eräässä Savonlinnan kirkossa pidettiin 
venäläisvallan aikana kreikkalais-katolista jumalanpalvelusta. Kai
keti se oli juuri tämä kirkko, joka isonvihan aikaan, v. 1714 
Savonlinnan jouduttua venäläisten valtaan, muutettiin kreikkalais- 
venäläiseksi temppeliksi, ja  joka pikkuvihan jälkeen toimitti 
samaa virkaa aina vuoteen 1812. (Ad. Neovius, Kyrkornas i 
Borgå stift inventariipersedlar, Bibliotek och arkiv, s. III ja  LIV, 
Hist. Ark. VI, s. 233).

Kirkkokerroksesta ulkonee suurelle linnapihalle erityinen 
rakennus, jossa muinoin on ollut k a n s l i a h u o n e e t .  Monta muu
takin huonetta ja  kellaria on täässä rakennusryhmässä ollut, 
kuten esim. m y l l y h u o n e ,  jossa iydlä vuosisadalla oli 4 å 5 
paria myllynkiviä toimessa.



92 A. PELKONEN: ENTIS-AJAN MUISTOJA RANTASALMEN KIHLAKUNNASTA.

K i r k k o -  ja K e l l o - t o r n i n  v ä l i s e s s ä  k e r r o k s e s s a ,  jota 
myös on kutsuttu a s u n t o k e r r a k s i  (koska sillä alalla on ar
veltu alkuperäisen linnan tärkeimpien asuntojen olleen), on ai
kojen kuluessa tapahtunut suuria muutoksia, niin että muurien 
pinnalla näkee vaan selviä jälkiä kerroksen muinoisesta muo
dosta. Ainoastaan muurit näyttävät siinä olevan osaksi alku
peräisessä kunnossa. Nykyiset poikkimuurit eivät liene van
hoja ja  kerroksen tiiliholvit ovat vieläkin uudempia. Ainoastaan 
yhdessä ylimäisistä huoneista on takan jäännöksiä. Jotkut ker
roksen osat ovat aivan linnan vanhimmilta ajoilta.

A j u t a n t i n  k e r r o s ,  joka esilinnassa liittyy äsken mainit
tuun rakennusryhmään, on 4 1 Va jalkaa pitkä ja 21 Va jalkaa 
leveä. Se on tiilirakennus arvattavasti venäläisten ajalta, kosk’ei 
sitä, tähän liitetyllä Savonlinnan asemakartalle vuodelta 1730, 
ole merkitty. Mutta jälellä olevat harmaakiviset kellarit todis
tavat, että jo  vanhempina aikoina sillä paikalla on ollut raken
nuksia.

Muuri  K e l l o - j a  P y h ä n  E e r i k i n  t or ni n väl i l l ä .  Niistä 
enemmän tai vähemmän epävarmoista päätelmistä, joita voidaan 
tehdä tämän muurin pinnassa löytyvistä, umpeen muurattujen 
ikkunoiden, oven-aukkojen, holvien y. m. jäännöksistä, ei ole 
tarvis tässä yleiskatsauksessa tarkempaa selkoa tehdä. Tämän 
muurin uiko- eli länsipuolella oli L i n n a n - i s ä n n ä n  k e r r o s ,  
joka seurasi puheena olevaa muuria esilinnan eteläisestä kul
masta aina Uuden Esilinnan Kello-tornista lähtevään kehämuu- 
riin saakka. Kerroksen rappeutunut yläosa, uuden-aikainen tiili
rakennus venäläis-ajoilta, poistettiin 1875; pohjakerros, joka on 
rakennettu harmaasta kivestä, mahtaa olla linnan vanhimmilta 
ajoilta.

K i r k k o -  ja K i i l a - t o r n i n  v ä l i ne n  k e r r o s  ei liene kos
kaan ollut asuttuna, koskapa siellä välikatosta ja  takoista ei ole 
huomattu jälkeäkään. Tornien välillä juoksee kaksi rinnak
kaista muuria, jotka ovat toisiinsa yhdistetyt kahdella poikki- 
muurilla, niin että siten on syntynyt pitkulaisia, huoneen nä
köisiä osastoja. Sekä väli- että poikkimuurit näyttävät olevan 
pääasiallisesti alkuperäisessä asussaan, jonka tähden kerrosta 
pidetään varustus-opilliselta kannalta arvokkaana.
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Isonvihan aikana, piirittäessään Savonlinnaa, ampuivat ve
näläiset rikon Kiila-torniin ja tähän kerrokseen, siihen paikkaan, 
missä asemakaavalla v:lta 1730 on kirjain H. Rikko oli 40 kyy
närää pitkä, ja  korjattiin se mainitun vuoden vaiheilla.

Kaksikerroksinen k a s a r m i h u o n e u s ,  suuren linnapihan 
puolélla liittyy pitkin koko pituuttaan Kirkko- ja Kiila-tornin 
väliseen sisempään muuriin. Siitä on jälellä vanhempi, läntinen 
osa, joka on rakennettu harmaasta kivestä; itäinen osa, joka 
oli tiilistä ja venäläisten rakentama,1 poistettiin linnaa korjatessa. 
Rakennuksen vanhempaa osaa, jota on nimitetty »kyökkihuo- 
neukseksi», on aikoinaan myös kaikin puolin muodoltaan uudis
tettu.2 On arveltu, että se ei ole K ijl’in linnan-isännyyttä myö- 
hemmältä ajalta, vieläpä eräistä seikoista on otaksuttu, että huo- 
neus on linnan vanhimmalta ajalta. Kyökkihuoneukseksi on 
tätä huonejaksoa kutsuttu sentähden, että se jo i6:llä sata
luvulla sisälsi linnan keittohuoneet ja tarjosi suojaa linnan pal
velusväelle ja käsityöläisille. Kun Savonlinnan kaupunki perus
tettiin Malmisaarelle, Pietari Brahen toimesta, v. 1639, muutti
vat arvattavasti käsityöläiset sinne; sillä eräälle asemakartalle, 
1600-luvun keskivaiheilta, on mainitulla saarella merkitty paikka, 
jossa »asuu suuri osa linnan väestä ja  alhaista kansaa».

Ki i l a-  ja P a k s u n t o r n i n  v ä l i ne n  k e r r o s ,  joka on muo
dostunut sekin kahdesta tornien välisestä muurista, ei liene 
sekään ollut asuttu. Kerroksen läpi vie pistokaarinen portti- 
holvi suuresta linnapihasta ulkopihaan, joka on Savonlinnan 
itäisin osa. Ainoastaan sisempien välimuurien ja osittain myös
kin poikkimuurien alkuperäinen muoto on säilynyt. Ulommat 
välimuurit lienevät sitä vastoin 1600-luvulta.

P a k s u n t o r n i n  ja U p s e e r i h u o n e u k s e n  v ä l i ne n  k e r r o s  
on kahden muurin muodostama sekin. Sisempi muuri on van
haa rakennetta, mutta ulompaa, alkuperäistä muuria peittää 
myöhempi, sisäänpäin kallistuva, ulkonevalla kulmalla varus
tettu muuri, joka on ehkä 1600-luvulta. Kaksi poikkimuuria 
jakaa kerroksen kolmeen suojaan, joissa ei kumminkaan ole

1 Se rakennettiin v. 172g. Edellä olevassa Savonlinnan pohjapiir
roksessa v:lta 1730 sanotaan tätä huoneustoa U p s e e r im a ja k o k s i ,  joka 
oli 2-kerroksinen ja  sisälsi 8 kamaria (vert. kuv. 10 selityksen kirjainta R).

2 Vert. kuv. 10 kirjain Q ja kuv. 3, jossa näkyy »kyökkihuoneus»



mitään oven eikä ikkunan aukkoja. Ulommassa, lisää rakenne
tussa, muurissa on kuitenkin kolme tiilillä holvattua ikkuna- 
läpeä, jotka ovat näihin huoneisiin päin. Äärimäisen muurin 
harjassa, yläpuolella pengertä, on 4 ampumareikää.

Kaksikerroksisesta U p s e e r i h u o n e u k s e s t a ,  joka on edel
lisen rakennusryhmän välitön jatko, sen länsipäässä, ulkonee 
eräs lisärakennus suurelle linnapihalle. Sekin on kaksikerrok
sinen; ja  sen alakerros on osittain rakennettu harmaasta ki
vestä jo linnan vanhimpina aikoina. Upseerihuoneuksen ylä
kerros on myöhäiseltä venäläis-ajalta.

Erityisesti on huomattava, että tässä Upseerihuoneuksessa 
näkyy olleen tuo tilikirjoissa esiintyvä Me s s l ö f f i n  sal i ,  (vertaa 
tähän teokseen liitettyä Savonlinnan pohjapiirrosta v:lta 1730, 
kuv. 10, kirjain X), jota on käytetty majakkona v. 1730. Puut
teellisten lähteiden takia on J. R. Aspelin sen salin aseman 
erehdyttävästi määrännyt.

Jo edellisten joukossa olemme tavanneet paljon venäläis
ten teettämiä lisä- ja  uutisrakennuksia. Nyt olisi vielä tehtävä 
selko muutamista Savonlinnan rakennuksista, jotka kokonaan 
ovat venäläisten ajalta. Tärkein näistä on epäilemättä P a k s u -  
sarvi .  Edellä jo  näimme, että Paksu-torni kaatui ruutipamauk- 
sesta luultavasti joku aika ennen 1788— 90m sotaa. Se seisoi 
vielä v. 1786. Sen sijalle rakensivat venäläiset kolmikerroksi
sen P a k s u n s a r v e n  (Bastionen Dick). Siitä ulkonee itään eli 
paremmin sanoen kaakkoon, Kyrönniemelle päin, kolme kul
maa ja  neljä sivua, jotka ovat varustetut vallimajoilla ja  tykki- 
lävillä. Hiukan myöhemmin, kuin Paksusarvi, lienee venäläis
vallan aikaan rakennettu Uus i  E s i l i nna ,  V e s i p o r t i n -  ja V ä h ä -  
p o r t i n - s a r v i  sekä U l k o p i h a ,  nimittäin vuosien 1788 90m 
sodan aikaan tahi vähän myöhemmin. Uusi Esilinna, joka jo  
Ruotsin vallan aikana rakennettiin v. 1602, on Savonlinnan län
tisin osa. Nyt venäläiset rakennuttivat sen uudestaan. Siitä 
pistää ulos Vesiportin sarvi. Vähäportin sarvi on Paksun- ja 
Pyhän Eerikin tornin välimailla. Ulkopihan rakentamiseen ker
rotaan olleen seuraavan syyn: suomalaiset, piirittäessään Sa
vonlinnaa »Kustaan sodan» aikana, ampuivat jokaisen venäläi
sen, joka lähetettiin noutamaan vettä virrasta Kyrönniemen 
puolisen muurin ulkopuolelta. Päästäkseen tästä pulasta ra-
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kensivat venäläiset Savonlinnan itäisimpään kolkkaan Ulko- 
pihan, ja  kaivoivat sen läpi kanavan, niin että virran vesi 
pääsi siitä valtoinaan juoksemaan. Siten saivat vaaratta juoma
vettä.

Vielä on mainittava, että Turun rauhan jälkeen, uutta kirk
koa venäläiseksi muodostettaessa, rakennettiin kirkkokerroksen 
katolle pieni puinen kello-tapuli, joka paloi v. 1869. Se näkyy 
tähän liitetyssä Savonlinnan kuvassa vuodelta 1818.1

Se mies, joka Katariina II:n käskystä johti Savonlinnan 
varustustöitä, oli kreivi Aleksanteri W asiljevits Suvorow. T ä 
män mainion venäläisen soturin sanotaan olevan suomalaista 
sukuperää. Huhtik. 25 p:nä 1791 antoi keisarinna Katariina II 
hänelle toimeksi matkustella Suomessa ja  tehdä suunnitelma 
rajan varustamiseksi. Niissä puuhissa kävikin Suvorow  Suo
messa, ja  palattuaan Pietariin ja  saatuaan suunnitelmalleen kei
sarinnan vahvistuksen, tuli Suvorow ’in tehtäväksi suunnitelman 
toimeen paneminenkin.

Sitä varten oleskeli hän Suomessa puolitoista vuotta: »Sa
vonlinna korjattiin ja vahvistettiin» siihen tapaan, kuten edellä 
on jo mainittu. (S. M. Y:n topograafinen arkisto: Savonlinna).

*

Mikäli on selvää saatu, ei t i i l iä ole alkuperäistä linnaa 
rakennettaessa ollenkaan käytetty; ehkä, venäläisten hätyytel- 
lessä, oli vaikea saven saanti tähän syynä. Kaikki vanhimmat 
kattokuvut ovat kalkkikivestä tehdyt; niin-ikään ikkunalävet, 
joissa on alkuperäinen muoto pistokaarinen. Ainoastaan kirkko- 
kerroksessa oleva kellarin holvi on pylväälle nojaava, joka on 
kudottu ristikkäisen lieriöholvin muotoon. Alkuperäisiä kupu- 
kattoja tavataan, paitsi linnan vanhimmissa kellareissa, ainoas-

1 Siinä näkyy myös vasemmalla Kello-torni, keskellä Kirkko-torni 
oikealla Kiila-torni. Etualalla on —  uuden-aikainen, valkea rakennus, va 
semmalla —  n. k. l in n a n - is ä n n ä n  k e r r o s .  Koommin keskellä näkyy 
u p s e e r i-  ja  k y ö k k ik e r r o k s e n  kattoja, joiden edessä v ä h ä p o r t in -  
s a r v i. Äärimäisenä oikealla on P a k s u s a r v i ,  josta uloimpana näkyy Ulko- 
pihan muuri. Vasemmalla pilkoittavan Vesiportin oikealla puolella on 
V e s ip o r t in  s a r v i .  Taustalla, Kirkko- ja  Kiilatornin välillä on näiden 
tornien välinen muuri. —  Kuvan on piirustanut tykistön luutnantti Trusoff 
Lehmisaarelta, jolla tarkoitettanee jotakin saarta linnan kaakkoispuolella.
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taan Kello-tornin pohjakerroksessa ja katolin-aikaisessa kappe
lissa, jos ei oteta lukuun uuden kirkon kudottua lakea, jonka 
on arveltu olevan Juhana III:n ajoilta.

T a k a t  ovat perin yksinkertaisia. Sellaisen lämmityslai- 
toksen seinämuurista ulkoneva puolipyöreä alus on melkein 
permannon tasalla. Takan kalkkikivestä kudottu otsa, joka 
johti savun seinämuurin sisässä olevaan torveen, ulkonee pari 
kyynärää ylempänä. Pystyvalkeat olivat näissä laitoksissa ta
valliset. Peltiä ei silloin vielä käytetty.

Jo varhaisista ajoista näkyy Savonlinna olleen k a k s i n k e r 
t ai s t en mu ur i e n  y mpä r ö i mä .  Samoin oli se myöhempinä- 
kin aikoina. Linnan pääasiallisesti ympyräisten tornien välillä 
juoksee kaksi muuria rinnakkain, joista sisempi on ulkopuolista 
korkeampi. Nämä rinnakkaismuurit ovat paikotellen poikki- 
muurilla toisiinsa yhdistetyt.

Kun nykyajan mukavuuksiin tottunut ihminen liikkuu Sa
vonlinnassa, niin täytyy hänen ehdottomasti ällistyä sitä p o r 
t a i de n ja muiden k u l k u n e u v o j e n  niukkuutta ja puutteelli
suutta, joka on mahtanut vallita Savonlinnassa sen loiston 
aikoina. Jo olemme saaneet tietää, että esim. pohjakerroksista 
ei ollut entis-aikoina yläkertoihin sen mukavampaa pääsyä kuin 
yksinkertaiset, puiset tikapuut, jotka tornin toisesta kerroksesta 
tavallisesti laskettiin alas erikseen kutakin tulijata varten ja 
jotka sitten aina nostettiin entiseen paikkaansa. Toisesta ker
roksesta vasta alkoivat kiviset kiertoportaat ylempiin kerroksiin. 
Kirkko-tornissa ne kumminkin näyttävät alkaneen jo pohja
kerroksesta; Kiila-tornissa sitä vastoin ei niitä liene Ruotsin val
lan aikana ollut ollenkaan.

Paitsi jo mainittuja puuportaita, johti yläkertoihin entis
aikoina kaksi muutakin tietä. Ensinnäkin linnan-isännän ker
roksen muurissa olevan, nyt tukitun käytävän kautta asunto- 
kerran yläkerroksiin. Sieltä johti puinen aitio-tie eräälle ny
kyisen uuden kjrkon ovelle, joka nyt on kirkon kirkko-tornia 
likeisin ikkuna. Toinen tie johti asuntokerran alakerroksesta 
kirkkokerran lakalle, kirkko-tornin kolmannen kerroksen ta
salla. Tämän tien yhdistivät edelliseen kiertoportaat, jotka kul
kivat mainitulta aitio-tieltä, nykyään tukitun oven kautta, näille 
kiertoportaille. Kirkkokerran lakalta veivät kiertoportaat sa-

7



man rakennuksen katolle, jossa oli ovi Kirkko- ja  P3'hän Eeri
kin tornin väliseen kirkkokäytävään. Siitä voi päästä linnan- 
isännän huoneuksen muurilla olevalle aitio-tielle, joka vei Kello
tornin toiseen kerrokseen.

Vielä on mainittava, että asuntokerran ylitse yhdisti ehkä 
aitiolla varustettu käytävä molemmat tykkikäytävät, Kirkko- 
tornin kolmannessa ja Kallio-tornin toisessa kerroksessa. Asunto- 
kerran katolta johtivat ahtaat kiviportaat linnan-isännän huo
neuksen muurin läpi sille parvekkeelle, joka yhdisti Pyhän Eeri
kin tornin Kello-torniin.

Kulkuneuvoista itse Savonlinnaan on mainittava, että ny
kyisen Savonlinnan kaupungin Linnakadun itäpäästä tultiin 12 
sylen pituista, veden päällä kelluville hirsille rakennettua puu- 
siltaa pitkin Tallisaarelle, joka on saanut nimensä siitä, että sen 
länsi- ja pohjois-rannalla olivat muinoin linnan hevois- ja  karja- 
tallit. Tämän sillan mantereen puolisessa päässä oli entis
aikoina vipu-silta, jolla ylikulku joka yöksi katkaistiin, ja  sen 
vieressä vesimylly. Toisessa päässä oli portti. Tallisaaren lin
nan puoleisesta rannasta alkoi rauta-ankkureilla kallioon kimi
tetty, 40 sylen pituinen l innansi l ta.  Tämäkin oli rakennettu 
veden päällä kelluville hirsille, jotka olivat raudoilla toisiinsa 
kiinitetyt. Silta päätyi sille niemekkeelle, jolla nyt on n. k. 
vesiportin sarvi. Siinä oli —  ja  on vielä nytkin —  linnan pää- 
sisäänkäytävä n. k. v e s i p or t t i .  Toinen sisäänkäytävä oli Kyrön- 
niemen puolelta n. k. vä häpor t t i .  Vesiportin päällä uhkaili tu
lijaa kuusinaulainen tykki, jonka yläpuolella oli vartijan asemana 
pieni tornirakennus. Vahti, jolla sitä paitsi oli portin sisäpuo
lella puusta rakennettu tupa, pystytti joka yöksi seitsemän sylen 
pituisella köydellä vipusillan, joka oli portin edustalla, linnan- 
sillan päässä. Toinen vahti lienee asunut Paksussatornissa, ja  
hänen ammattinaan oli pitää silmällä Kyrönniemen puoleista sal
mea, joka niin-ikään joka yöksi suljettiin hirsistä tehdyllä salvalla.

On jo  huomautettu, että Savonlinnassa jo  vanhimmista 
ajoista on ollut puisiakin rakennuksia. Luonnollista siis on, 
että linnan sellaiset rakennukset ovat ajan kunkin olleet tulen 
vaaralle alttiina. Savonlinnassa tiedetäänkin aikojen kuluessa 
olleen useitakin tul i pal oja .  Tässä meidän on tarvis kajota 
vaan aivan viime-aikaisiin.
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Elokuun 26 p:nä 1868 syttyi linnassa tulipalo, joka oli 
saanut alkunsa jonkun ohikulkevan höyrylaivan kipinöistä. T ä
män palon hävitykset ulottuivat kaikkiin niihin puurakennuk
siin, jotka ympäröivät suurta linnapihaa; muu osa jäi vahin
goittumatta.

Seuraavana kesänä Elok. 3 p:nä 1869 pääsi tuli valloilleen 
niissä katetuissa puuportaissa, jotka johtivat linnan-isännän ker
roksen läntisiin pieniin huoneisiin, Kello-tornin eteläpuolella. 
Se palo turmeli kaikki, mitä oli puusta Vesiportin sarvessa, 
Kello-tornissa sekä linnan-isännän ja ajutantin kerroksissa; se 
turmeli myös kirkkokerroksen katon ynnä sinne rakennetun 
uuden-aikaisen, pienen Kello-tornin ja  pienen linnapihan yli 
kulkevan aitiosillan. Tämäkin tulipalo oli saanut alkunsa lin
nan ja  kaupungin välisessä salmessa kulkevien laivojen kipu- 
noista.

Nämä tapaukset näyttävät aiheuttaneen viran-omaisia miet
timään, eikö olisi syytä ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tämän 
tärkeän muinaismuiston varjelemiseksi lopulliselta häviöltä. Kei
sarillisen Senaatin Sivilitoimisto päätti tutkituttaa valtioarkis- 
tossa linnan erityisten osien verrannollista ikää, jonka johdolla 
sitten voitaisiin päättää, mitkä linnan-osat ansaitseisivat säilyttää 
jälkimaailmalle. Tutkimustyön sai tehdäkseen silloinen valtio- 
arkiston amanuensi, nykyinen V a l t i o a r k e o l o o g i ,  p r o f e s s o r i  
J. R. A s p e l i n .  Hän, perustuen osaksi arkistossa säilytettyihin 
linnan tileihin, osaksi paikallisiin tutkimuksiin Savonlinnassa, 
Huhtik. 12 p:nä 1871 antoi valtioarkiston puolesta selityksen 
linnan rakennusten historiasta. Se on painettu nimellä O l a v i n 
l inna v. 1886.

Tämän selvityksen nojalla laadittiin suunnitelma ja  kus
tannus-arvio linnan kuntoonsaamiseksi ja  säilyttämiseksi muinais
jäännöksenä. Keisarillisen Senaatin hyväksyttyä suunnitelma- 
ja kustannus-arvioehdotus, annettiin Heinäk. 11 p:nä 1872 käsky 
Yleisten rakennusten Ylihallitukselle, teettää, Läänin-arkitehti 
KiselefPin johdolla, ne työt, jotka ehdotuksessa katsottiin tar
peellisiksi.

Korjaustyöt suoritettiin vuosina 1872— 77, niistä ei kum
minkaan ole tässä tarvis tarkemmin selkoa tehdä. Huomau
tettakoon vaan, että K i r k k o - t o r n i ,  k i r k k o - k e r r o s ,  muuri
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Pyhän Eerikin-tornin ja Kello-tornin välillä sekä Paksusarvi 
silloin korjattiin.

Menot Savonlinnan kuntoonsaattamisesta nousivat kaik
kiaan 30,427 markkaan 9 penniin.

Linnassa pidetäään joka vuosi tarkastuksia ja  sitä korja
taan samalla lailla kuin muitakin ruunun rakennuksia maalla.

Luonnollisesti ennen linnan korjaamista oli se jo  tyhjen
netty. Suomen jouduttua Venäjän vallan alle, ei Savonlinnalla 
enää ollutkaan mitään sotaista merkitystä. Senpätähden se 
jälkeen vuoden 1808 ei enää saanutkaan sitä hoitoa ja  paran
nusta, jota sen sotainen tarkoitus olisi vaatinut. Varustus- 
väkenäkin oli siinä lopulta ainoastaan vähälukuinen, venäläinen 
invaliidijoukko. Sekin poistui linnasta Lokak. keskivaiheilla 1847, 
ja  muutamia vuosia myöhemmin vietiin sieltä pois kaikki sota- 
varat ja aseet. V. 1855 sisustettiin linnassa muutamia huoneita 
vankilaksi, jota alennustilaa kesti kumminkin vaan muutamia 
vuosia, sillä jo v. 1859 poistettiin sieltä vangitkin.

Nyt se on jo  lähes puoli vuosisataa seissyt tyhjänä, hyl
jättynä —  muistona vaan menneiltä vuosisadoilta; todistuksena 
Savon kansan taisteluista ja ponnistuksista.

»Linnan monesta kohtalosta on kerran Savon kansan sy
dän kovemmin sykkinyt. Linnan kohtalo oli monasti Savon 
kansan kohtalo.»

2. Muita sotam uistoja.
Sääminki. Vanhan vainon aikaan hävittelevien ryssien ja 

»vainolaisvenäläisten» arvellaan useimmiten olleen venäjän- 
karjalaisia, koskapa olivat suomea puhuneet, ja kansa aina, 
kertoessaan heidän lauseitaan, koettaa matkia Venäjän-karjalan 
murrettakin. Niinpä, kun tulivat autioksi jätettyyn kylään, oli
vat nousseet mäkilöille ja pilkaten huudelleet: »Kaisuh, Maisuh! 
Tuleh pois kotia, jo  venäläiset lempo vei!» Kauhistuksella ih
miset näitä huutoja piilopaikoistaan kuuntelivat.

*

Näinä vainon-aikoina oli varsinkin Säämingin vesikansa 
saanut monta kovaa kokea venäläisten puolelta, ne seudut kun
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olivat aivan valtakuntien rajalla. Mutta kerran kumminkin sat
tui vainolaisille onnettomasti. Syksymyöhällä, kun pohjoisem
mat kapeat vedet jo  olivat jääkuoren alla, mutta Särkilahden ja 
Saukonsaaren välinen isompi selkä oli vielä avonainen, tulivat 
ryssät Särkilahden kylän isolla kirkkovenheellä äsken mainit
tua saarta hävittämään. Saarelaiset, äkkiä heidän tulostaan tie
don saatuaan, pakenivat suurella melulla piilopaikkoihinsa. Rys
sät lähestyessään pimeässä taloja huomasivat, melusta jo vähän 
oudostuneina, pellon-aidan seipäihin kuivamaan pistetyt liina- 
vihkot, ja luullen näitä keihällä ja  pyssyillä varustetuiksi sota- 
miehiksi alkoivat suinpäin paeta venheilleen. Saukkolaiset puo
lestaan, tämän huomattuaan, läksivät suuresti pauhaten heitä 
takaa ajamaan. Yön pimeydessä ja  peloissaan eivät ryssät 
osanneetkaan venheelleen, vaan joutuivat kulkemaan Kongon
saareen päin, jonne vievä salmi jo  oli riitoittunut. Hädissään 
koettivat he pyrkiä sen yli, mutta tuskin olivat joutuneet kes
kelle salmea, kun jää pettikin ja  koko seurue joutui Vellamon 
uhriksi. *

Samoina aikoina asui Pellossalossa talokas Lauri Löppö
nen. Tulipa sitten kerran 50 venäläistä sissiä suurella ven
heellä Pellossaloon ryöstämään. Poislähtiessään ottivat he Lau
rin liehtaamaan itseänsä selkien yli Vuoriniemen puolelle. Illan 
suussa tultiin saarelle, jota tapauksen johdosta vielä nytkin kut
sutaan K a r j a l a n s a a r e k s i .  Rantaan päästyä rupesivat sissit 
syömään, vaan Lauri jätettiin ruu’atta. Sitten laskeutuivat he 
levolle tulen ääreen ja  eräs Iivana-niminen mies määrättiin var
tijaksi. Kului joku aika, jopa Iivanaakin rupesi ruoka painosta
maan ja hänkin nukahti. Nyt hiipi Lauri venheelle ja  työnsi 
sen varovasti vesille. Tästä kolinasta heräsi joku makaajista 
ja kysyi: »Ken siellä lotjas’ loukkaa, paatis’ paukkaa? Elä tal
loa sopulin nahkoi pintan vieres’, maston juures’. Itsekköhän 
Iivana lienee?» »A Iivana on, Iivana on!» vastasi Lauri ja  
pyrki vaan loitommaksi rannasta. Keskustelusta vartijakin he
räsi, hyppäsi venheelle ja tapasi sen vielä kiini. Mutta Lauri 
löi häntä airolla päähän, jotta hän kepertyi veteen. Muutkin 
sissit nyt heräsivät ja  juoksivat rantaan. Nähden venheen loi
tommalle etenevän houkuttelivat: »Laur voan lystikseen soute-
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looh. Ka tule jo pois, Laur; puuro itsekses keitetääh, kuiritsa 
itse piälles annetaah.» Lauri vaan vastasi: »Tiälläpä nuo ouvat 
pata ja huttujauhottii, mistäpä työ keitättä.» Kun houkutukset 
eivät auttaneet, uhkailivat he: »Ka tule tänne variksen poika; 
ka kuuma tina kurkkuus valetaan.» Kun Lauri 8 päivän pe
rästä meni saareen sissiä katsomaan, olivat ne kuolleet, jotka 
eivät olleet voineet uida pyssynkantaman levyisen salmen yli 
Vuoriniemen puolelle (Ramstedtin mukaan).1

*

Sota-aikainen pakopaikka on Pellossalon Jysminkorpi, jossa 
on muutamalla, korven sisässä olevalla, kumpareella 5 tulisijaa 
toinen toisensa lähellä. Niissä sanotaan olleen vihovenäläisiä 
paossa oleskelevain ihmisten asunnoita. Samallaiseen tarkoi
tukseen oli käytetty Aittosaaren Aittovuoressa olevaa luolaa.

• *

Vanhan vainon aikaan ovat viholliset kokonaan polttaneet 
Juvolan kylän ja  varsinkin perinpohjin hävittäneet Herralan- 
harju-nimisen talon ja tappaneet kaikki asukkaat. —  12 naulaa 
painava ontto rautakuula on löydetty Selkälahden rannalta. 
Muutoin ei kerrottu myöhempien sotien siinä kylässä liik
kuneen.

Siihen aikaan kun Ruotsin ja Venäjän raja kulki Talvi- 
lahdesta Talvijokea myöten Kerimäen pitäjän lampiloihin, oli 
ruotsalaisilla ollut Juvolankylässä tullivartija eli »syökkäri». 
Nimeltään oli hän Olssooni, ja  on hänen jälkeläisiään Juvo- 
lassa vielä nytkin.

*

Varparannankylän Tiisanmäellä on Vaht i k a l l i o .  Venäläiset 
siinä olivat vahtia pitäneet silloin kun toinen posti oli Parkuin- 
mäellä. —  Vahtikallion lähellä on K a s a k k a k i v i ,  johonka myös 
liittynee joku sotainen tarina, vaikk’en sitä onkeeni saanut.

*

1 Pari sissi-tarinaa on »Savonlinna»-lehdessä v:lta 1879, n:o 47.
Saman lehden samassa vuosikerrassa on runsaasti »Sitomajuttuja» 

ja  tietoja »majoitus-venäläisistä» Savossa venäläis vallan aikaan.
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V e n a k k o k i v i  on Hevonsalon Lehtoniemen nenässä. Se 
on saanut nimensä siitä, että Parkumäen tappion jälkeen joutui 
muuan venäläinen sotamies pakoretkillään sinne eikä osannut 
muuanne mennä. Souti siitä kumminkin muuan Tolvanniemen 
kalastaja, vaan ei hän, vaikka ryssä pyysi, ottanut miestä mu
kaansa, jonka tähden se kuoli siihen. Noin puolisataa vuotta 
takaperin kerrotaan siitä löydetyn sarananiekka, rautainen ristiin
naulitun kuva. *

Hevonsalolla, Matarinniemen vastapäätä, on ihmisiä sota- 
aikoina ollut suuressa louhikossa pakosalla. Sieltä on tavattu 
vanteita, saavinlautoja y. m.

Kun kerran Savonlinnaa piiritettiin, niin vihollinen ei an
tanut linnalaisten vettäkään ottaa virrasta, joten ne olivat nään
tyä janoon. Kun he muureilta laskivat nuoralla astian virtaan, 
nostaakseen siten tilkkasen vettä, niin ampui piirittäjä nuoran 
poikki, ja  tuo jo melkein vallin päälle kohonut astia pudota 
mulskahti virtaan, joka sen vei teitään matkojaan. Lopulta 
keksittiin pelastuskeino: kaivettiin kanava linnanpihan poikki ja 
muuriin tehtiin vedenrajaan aukko, jotta vesi pääsi läpi virtaa
maan. Sittenpä ei puuttunutkaan enää juomavettä. —  Ruoka- 
ainekin oli silloin jo niin tiukalla, että sormistimilla ruista mi
tattiin sotamiehille. Savonlinnan piirityksessä v. 1788, jolla 
sota alkoi, rupesi linnassa muona jo niin loppumaan, että sota
miehen täytyi tyytyä 2 jumpruuseen keitetyitä rukiita päivässä 
(Ramstedt).

Molemmat nämä tarinat näyttävät tarkoittavan Kustaa III:n 
aikuisen sodan tapauksia. Tunnettuahan on, että silloin, ruot
salaisten Savonlinnaa piirittäessä, linnaa puolustavat venäläiset 
saivat kärsiä suurta ruuvan, juoman ja  suolan puutetta. Juo
man puutteesta he tosiaankin selvisivät siten, että rakensivat 
muurin alitse kanavan Ulkopihan poikki, josta vesi juoksi vir
tanaan. Se kanava on siellä vieläkin nähtävänä. Mutta tuo 
vesikapan-nuoran poikki-ampuminen ei ehkä ole tapahtunut itse 
Savonlinnassa, vaikka kyllä siitä muistuttava tapaus mainitun 
sodan aikaan Savonlinnan läheisyydessä.
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Asiasta kertoo taisteluissa mukana ollut seuraavaa:
Kun suomalaiset ja  venäläiset, Parkuinmäen taistelun jäl

keen v. 1789, olivat leiriytyneinä Laitaat-sillan molemmin puo
lin; venäläiset sen itä- ja  suomalaiset sen länsipuolelle, niin 
kuljettivat ryssät Savonlinnasta suuria mörssäreitä pattereihinsa 
Laitaat-sillan luona. Niistä rupesivat he tuiskuttamaan pom
meja salmen yli suomalaisten leiriin sillä seurauksella, että jot
kut niistä sinne sattuivatkin, niin että suomalaisten täytyi kolme 
kertaa muuttaa leiriänsä, ennenkun pääsivät turmiollisilta kuu
lilta rauhaan. Suomalaiset miettivät vastakeinoa, ja löysivätkin 
vihdoin semmoisen, joka tepsi. Muutamia Savon jääkäreitä 
ryömi, oivallisine tussareineen, Laitaat-salmen rannalle, ryssien 
varustusten vastapäätä, ja  piiloutuivat sinne murroksiin. Sieltä 
ampuivat he niin tarkasti, ett’ei yksikään venäläisten veden- 
hakija enää palannut, eikä yksikään venäläinen uskaltanut näyt
täytyä varustustensa äyräillä. Ryssät tulivat sentähden taipu
vaisemmiksi: he sitoutuivat lakkaamaan joutavanpäiväisestä ka- 
nuunoimisestaan ja jääkärimmekin palasivat murroksista (C. A. 
Brakel, Anteckningar öfver 1789— 1790 samt 1808— 1809 årens 
fälttåg i Finland, s. 41). Onko edellä esitetty kansantieto ehkä 
tästä tapauksesta saanut alkunsa . . ?

Venäläis-vallan aikaan oli Haapalan kylässä majaillut kau- 
van aikaa suuret joukot venäläistä sotaväkeä, niin että moni 
nuoremmasta kansasta oppi jo venättäkin puhumaan. Kanuu
nan kuulia sekä kokonaisia että kappaleita löytyy sieltä vielä 
nytkin usein, mutta näiden arvellaan osaksi sinne lentäneen 
silloin, kun Savonlinnaa on piiritetty. Pulkkilan talossa oli 
muuankin puolikas, joka painoi 2 kg 130 gr. Kylässä ollessaan 
olivat ryssät tehneet kaikellaista räähkyyttä: syöneet maksutta 
viljan ja  elukat ja  riettaasti eläneet. Sentähden kylvettiin usein, 
heitä pelossa, kaurakin hangelle.

*

Kaartilanrannan kylässä, lähellä Kalattoman lampia, on 
uuninsija, jossa oli ollut kasakkien paimensauna silloin, kun he 
pitivät siellä salolla hevosiaan ruokamaassa.



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII.

Samassa kylässä tapasin sota-aikana venäläisiltä saadun 
rautaisen pienoistykin eli »mörssärin», kuten sitä nimitettiin. 
Se on noin 30 sm pitkä ja  sisuksen halkasija noin 12 sm. Sen 
perässä on naulanreijillä varustettu —  itse tykin runkoon näh
den juuri kuin rautanaulassa —  nelisnurkkainen pääte, jonka 
avulla murha-ase oli jonkunlaiseen jalukseen eli lavettiin kiinni
tetty. Tällaisia ampumakaluja olivat venäläiset sota-aikoina käyt
täneet isoissa kirkkovenheissä, joita keräilivät joka kylästä, ja 
niillä kuljeksivat kaikissa lahden poukamissa nuuskien, olisiko 
ruotsalaisia, vihollisia, heidän alueillaan tavattavissa. Kaksi 
»mörssäriä» oli tavallisesti kussakin venheessä, toinen perässä 
toinen kokassa. *

T y k k i s a l m i  on Pihlajavedessä, Kukkosaaren eteläpäässä, 
Savonlinnasta noin 10 km lounasta kohti. Sen nimen syn
nystä on kaksikin tarinaa: 1. Siinä olevaan isoon Tykkikiveen, 
joka on aikoinaan ollut valkeaksi maalattu, on koetettu kanuu- 
nien eli tykkien kantavaisuutta ja tarkkuutta; 2. Jääkelillä kun 
siinä kerran vedettiin kanuunia, putosi muuan niistä hevosineen 
jäähän Kukkosaaren ja Hietasaaren väliin, ja  jäi sinne; siitä nimi.

*

Pirhiänniemen ja Tervassaaren välillä on S u o h k u r i s a l mi .  
Sota-aikana kuljettivat ryssät Savonlinnasta isolla lotjalla suoh- 
kuria eli ruokavaroja Kallislahteen. Onnettomuudeksi juuttui 
täyteen lastattu lotja matalaan salmeen kiini, ja ruotsalaiset, tästä 
tiedon saatuaan, särkivät lotjan siihen ja hajottivat lastin veteen.

*

Siihen aikaan kun Ruotsin ja Venäjän raja kulki Tuohi- 
saaren länsipuolitse, ja tavallinen kesäinen vesireitti etelään oli 
ruotsalaisten hallussa, niin eivät viimeksi mainitut sallineet edes 
rauhankaan vielä vähemmin sodan aikaan venäläisten kuljettaa 
alueensa läpi tavaroita Savonlinnaan. Senpätähden täytyikin 
ryssien laatia kulkuväylä oman alueensa kautta. He rakensivat 
kanavia Käyhkään ja  Ketveleen kannasten poikki Ruokolah- 
della, Kiventakaisen kannaksen poikki Puumalassa ja  Telatai- 
paleen poikki Sulkavalla, niin kertoo kansa. Ja Tuneld tietää,



io 6  a . p e l k o n e n : e n t is -a j a n  m u is t o j a  r a n t a s a l m e n  k ih l a k u n n a s t a .

että välttääkseen Puumalan salmea, rakensivat ryssät vuo
sina 1792 ja  1793 oman alueensa läpi kanavia Käyhkään, 
Telataipaleen ja  Kutvelän poikki (Tuneld, Geographie öfver 
Sverige 1794, III, s. 510). Siten oli heillä oma kulkuväylänsä, 
jota myöden he sodan sytyttyäkin tavaroitaan Savonlinnaan 
kuljettivat. Mutta eivät he sittenkään saaneet rauhassa mat
kojaan tehdä: seudun talonpojat ilmoittivat ryssien »ransport- 
tien» kulusta ruotsalaisille, ja  nämä heti panivat pyydykset 
liikkeelle. Kerrankin oli sota-aikaan Ahviosaaren rannassa 
joukko venäläisten jauhovenheitä Savonlinnaan menossa. Joku 
kävi tästä ilmoittamassa ruotsalaisille, jotka olivat Katihtalah- 
dessa. Sieltä tuli heti sotaväkeä, joka anasti venheet täysi- 
neen. Ruotsalaisten takaisin kulkiessa olivat ryssät linnasta
koettaneet ampua venheitä upoksiin, mutta heidän kuulansa 
singahtelivat yli eivätkä sattuneet, joten onnellisesti päästiin 
takaisin Katihtalahteen. —  Tämä kansan muisto tarkoittanee 
sitä tapausta, kun v. 1788 juuri sodan alussa översti Brunow 
ja  50 sotamiestä 5:llä venheellä anasti, 2V2 peninkulman päässä 
Savonlinnasta, venäläisen kuormalaivaston, jossa oli 25 ven
heessä 400 mattoa viljaa ja  jauhoja (J. Manckell, Finska arméens 
och Finlands Krigshistoria, I, s. 333).

❖

T a r i n a  r auhan r i k k o m i s e s t a  v. 1788. Eräänä kesä
päivänä 1788 oli kaksi venäläistä sotavanhusta lähtenyt Savon
linnasta kalastamaan Laitaatsillalle, joka on kolme uutta virstaa 
luoteispuolella kaupunkia ja oli silloin yhtä etäällä valtakuntain 
rajasta. Siellä he yht-äkkiä näkivät ruotsalaisen sotajoukon lä
hestyvän. Hämmästyneinä tuosta odottamattomasta näöstä, mie
het kiiruhtivat, mitä jaksoivat, takaisin ilmoittamaan asiasta 
linnanpäällikölle. Mutta tämä sanoi miehiä hulluiksi ja  lupasi 
heille vielä selkäsaunankin siitä ilmoituksesta. Kun eivät mie
het kuitenkaan herenneet vakuuttamasta, niin jo päällikkökin 
tuli levottomaksi ja  lähetti tullivahdin, nimeltä Puntanen —  
jonka leski tätä tarinaa muistoonpantaessa vielä eli —  tähystä
mään, oliko jutussa minkäänlaista perää. Miesten ilmoitus näyt
täytyi todeksi. Nyt tuli kiire. Tuskin oli päällikkö ehtinyt 
purattaa osan linnan sillasta, niin jo ruotsalainen sotajoukko
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tykkineen marssi kaupunkiin ja  alkoi kaupungin ja  linnan väli
seltä vuorenkulmalta, rakkaan rauhan aikana, linnaa ampua. —  
Tämä tapahtui Heinäk. 2 p:nä 1788 (S. M. Y:n topograafinen 
arkisto: Savonlinna; U. S. 1886 n:o 79; D. E. D. Europaeuksen 
kokoelmat S. M. Y:n hallussa).

*

Kun tahdotaan vesitse pyrkiä pohjoisesta päin Savonlin
naan, on ainoana kulkuväylänä se salmi, joka on lännestä 
Hevonsalon, idästä Tolvanniemen eli siitä pitävän Matarinniemen 
välissä. Tämä salmi ei ole laaja ja  vielä ahtaammaksi tekevät 
sen ne monet saaret, joita siinä on. Ei siis ollut sotaisessa 
katsannossa hullumpi ajatus se, että varustettiin nämä saaret ja 
niemet pattereilla, joiden tarkoitus näkyy olleen estää vihollista 
lähestymästä vesitse pohjoisesta päin. '

Ensimmäinen näitä sotamuistoisia saaria, pohjoisesta' tul
len, on L a m p o s a a r i ,  joka on pienen Haukiveden eteläpäässä. 
Siinä on kolmattakymmentä maakuoppaa, joissa Kustaa III:n 
sodan aikaan oli sotaväkeä asustanut. Kuopat ovat nelisnurk
kaisia, suorakaiteen muotoisia ja näyttää niihin kuhunkin sopi
neen makaamaan 4 å 5 miestä. Jokaisen tämmösen yhdessä 
nurkassa on ollut pienonen uuni, kivistä, joskus tiilistä, tehty 
ilman savilaastia. Semmosia uunia tekevät nykyään, lapset ta
losilla ollessaan. Luultavasti oli haudan päällä teltta tai *joku 
muu katos. Saaren eteläpuolen keskikohdalla on noin 9--10  
meetriä pitkä, 4— 5 m leveä, tasainen kivijalantapainen, jonka 
piirin sisuskin on kiviä täynnä, multaa välissä. Tätä arveltiin 
ryssien laituriksi, mutta minusta se näytti rakennuksen poh
jalta, sitä enemmän, kun eräässä nurkassa olin huomaavinani 
uunin sijankin. Eräs tarina kertoi tässä saaressa asustaneen 
venäläistä sotaväkeä, mutta toinen tiesi, että siinä on ollut ruot- 

• salaisen sisävesilaivaston asema silloin kun ryssät vallitsivat 
Niini- ja  Vahtisaaria, jotka ovat muutaman kilomeetrin päässä 
etelämpänä. Ruotsalaisten Lamposaaressa ollessa oli muuan 
venäläinen joukkokunta, joka majaili Niittylahdessa, käynyt 
heitä saaren vastapäätä olevalta niemen häikältä käsin hätyyt
tämässä, mutta ampumalla pakoitettiin peräytymään: rohkeat 
kasakat olivat hevoistensa seljässä lähestyneet niemen nenästä
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saareen päin pistävää matalikkoa pitkin jo jotenkin lähelle 
Lamposaarta, mutta kun sieltä tarkat laukaukset tervehdykseksi 
laskettiin, niin kiire pako oli aronpojille tullut.

Enimmän varustettu näistä saarista on N i i n i s a a r i ,  joka 
onkin siihen tarkoitukseen sopivimmalla paikalla, salmen ka- 
peimmassa kohdassa, ja  siitä on selvä näkyala pohjoiseen Lampo- 
saareen ja Haukivedelle päin. Jo itse saaren muotokin on edul
linen sotapuuhiin. Sen pohjoisranta on jyrkänlaista kalliota, 
jota sinänsä jo  sopi käyttää vallina ja  patterina. Pitkin tätä 
kalliota on kyhätty miehen nostannaisista ja suuremmistakin 
kivistä koommin Matarinniemen puoliseen päähän noin kymmen
kunta meetriä pitkä, suora latomus. Kulkien läntiseen suun
taan jatkuu samallaista melkein saaren länsi päähän asti, niin että 
suoran vallin keskeyttävät ainoastaan jonkunlaiset »vallinsarvet», 
jotka paljon muistuttavat Orisalmen Linnasaaressa olevan saar
ron samallaisia laitoksia. ’ Edellisenä kesänä (siitä lukien, kun 
siellä kävin, nim. v. 1891) seudun yli kulkenut hirmumyrsky 
oli kaatanut puita sikinsokin varustusten päälle, niin että oli 
vaikea saada niistä oikeata selkoa. Mutta sikäli kun kykenin 
erottamaan oli noita »sarvia» tai rakennuksen pohjia —  vai 
miksi niitä nimittäisin —  3 luvultaan, ja  niistä 2 läntisintä pal
joa suuremmat kolmatta, joka on melkein saaren keskikohdalla 
ja ainoastaan noin pari-kolme meetriä kukajannekin. Oven- 
aukko oli kaikissa etelään, saaren sisään päin. Nämä ilman 
savilaastia tai multaa kokoon ladotut, ylipäänsä vielä noin V2 
ja  2/3 meetriä korkeat vallit ovat arvattavasti paljon vanhemmat 
—  ehkä vanhemmat Orisalmen saartoakin —  kuin se sorasta 
tehty, puoliympyrän muotoinen, noin pari meetriä korkea va
rustus, joka on saman saaren luodenurkalla, hiukan matalam
malla paikalla, kuin äskeiset kivivallit. Siinä on selvästi nähtävänä 
2 kanuunan paikkaa, jotka ovat olleet suunnatut pienelle Hauki- 
vedelle päin. Tämä viimeksi mainittu on jotenkin samanlaatui
nen ja  ehkä saman-aikuinenkin kuin parhaiten säilyneet Punka
harjun varustukset. Paitsi näitä jo  lueteltuja muistoja on siinä 
saaressa vielä muutamia hautoja; löysin niitä kymmenen, sa
mallaisia kuin Lamposaaressakin, ja  kerrottiin niissäkin sota
miesten asuneen. Muutoin olen arvellut, että noita »vallin- 
sarviakin» on mahdettu käyttää sotamiesten asuntoina siten, että
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niiden päällä on ollut puinen salvos tai teltta. Kaikesta päät
täen näytti minusta siltä, että nuo kivilatomukset ovat paljoa 
vanhemmat kuin soravarustus.

Vähän matkaa Niinisaaresta etelään, melkein Matarinnie- 
men nenässä, on V a h tis a a r i —  nimi, joka osoittaa saaren 
muinaista sota-tarkoituksellista käytäntöä. Asemansa puolesta 
on sekin siihen erittäin sopiva: jo  kaukana Haukivedellä tulevat 
vihollisvenheet voi siitä havaita, ja  merkeillä (esim. kokolla) voi 
uutisen heti ilmoittaa Savonlinnaan, joka näkyy Haapaveden 
eteläpuolella. Omituisen aivan kuin sotamiehen vahtikopiksi 
aijotun kivirakennuksen siitä löysinkin: se on noin muutaman 
meetrin laajuinen ja  pari meetriä korkea kivikehä, joka sijait
see koommin Matarinniemen puoleisessa päässä. Isonlaisista 
kivilohkareista ovat sen seinät kudotut.

Kun jo olin kaukana siltä paikkakunnalta, kerrottiin, että 
Matarinniemelläkin on sota-aikuisia varustuksia. Samoin-ikään 
kerrottiin isonlaisista kivistä tehty, pienonen patteri olevan 
Heposalon ja  Tervassaaren välisellä kannaksella, jota kutsutaan 
Virrankorvaksi. Siitä on selvä näky-ala Matarinniemeen. En 
kumminkaan käynyt näitä tarkastamassa.

Ramstedt’ille on kerrottu, että ennen Parkuinmäen tappe
lua oli muuan ruotsalainen upseeri lähettänyt V a r p a ra n n a lta  
miehensä venheillä karkoittamaan venäläisiä Matarinsalmen saa
rista. Nämä kiittivät kauppojaan, kun ehein nahoin pääsivät 
venäläisten tykkitulesta. Tästä upseeri kovasti suuttui ja kiroili 
miestensä pelkurimaisuutta sekä yritti itse johtamaan rynnäk
köä. Vaan tuskin ennätti venheen kokka tulla näkyviin saaren 
takaa, kun hän itsekin sai semmoiset tervetulijaiset, että mie
lellään luopui koko yrityksestä.

Sotahistoriasta hyvin tiedämme, että kapteeni Ramsaylla, 
joka oli ruotsalaisten kanuunavenheistön päällikkö, oli kaksikin 
kertaa määräys, venäläisten vielä Rantasalmella ollessa, rynnätä 
vesitse heidän taakseen Laitaatsiltaan. Manckell, joka tämän 
kertoo, ei kumminkaan tiedä, miten Ramsay toimitti tehtävänsä. 
On hyvin mahdollista, että, koska tuon määrätyn toimen täyt
tämisestä ei ole mitään tietoa, se ei ole onnistunut, ja  että juuri 
Matarinsalmen saariin varustautuneet venäläiset tekivät puuhan 
mahdottomaksi, on myös hyvin luultavaa. Niin-ikään näyttää
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luonnolliselta, että venäläiset luopuivat edullisesta asemastaan, 
mainitussa salmessa vasta Parkuinmäen tappelun jälkeen, jolloin 
joutuivat vaaraan, kun ruotsalaiset nyt voivat hyvin heitä selän- 
kin takaa, Kallislahdelta, ahdistaa.

*

Kuvan i2:n originaali säilytetään valtioarkistossa. Proto- 
kollasihteeri A. von Collan on sinne lahjoittanut joukon Kus-

- ...... ........ ;------------ s jt: -  ; ----------------

Kuv. 12. Tolvanniemen taistelu Toukok. 15 p:nä 1790.

taa III:n aikuisen sodan kuvia, jotka löytyvät yhteisellä nimellä 
»Nordischer Kriegsschauplatz.» Ne näkyvät kuuluneen saksa
laiseen teokseen, jolla lienee mainittu nimi, ja  joka kuvannee 
Kustaa III:n sotaa Venäjää vastaan v. 1788— 90. Mitään tekstiä 
en ole saanut käsiini —  liekö sitä ollutkaan — ; sitä ei löydy 
ei valtioarkistossa eikä Yliopiston kirjastossakaan. Kunkin ku
van alla on kumminkin lyhyt tieto siitä, mitä sota-tapausta ku
valla tarkoitetaan. Kuvan 12m alla on seuraava ilmoitus:
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»Ruotsalaisen pikkulaivaston hyökkäys Toukok. 15 p:nä 
1790, T o lv a n n ie m e n  s a lm e s sa , Savonlinnan komennuskunnan 
kimppuun, joka kuului venäläisen ylipäällikön (Brigadier) Rimskoj- 
Korsakow’in kommennettavaan patteriin, vastapäätä Loikansaarta 
(Lagerholm)».

Saatavillani olleista sotahistoriallisista teoksista olen koet
tanut etsiä jotakin tietoa tästä tapauksesta, mutta turhaan. Ei 
tarkka ja luotettava J. Manckell eikä muutkaan kirjoittajat mai
nitse sitä sanallakaan. Joll’ei kuvan alla oleva tiedon-anto ole 
pontta ja pohjaa vailla, niin on meillä tässä yksi noita pienem
piä taisteluita ja kähäköitä, jotka, sodassa toisiaan tiheään seu
raten, useinkin sekaantuvat ja unohtuvat suurempien ja  mer- 
killisempien rinnalla.

Kaikessa tapauksessa tämäkin kuva ja tieto luopi lisä
valaistusta Tolvanniemen läheisissä saarissa ja  niemissä ole
vien patterien alkuperän ja käytännönkin selville saamiseen. 
Näyttääpä kuva jonkun näistä alkuperäisessä kunnossaankin eli, 
minkälaisia ne olivat käytännön aikoina. Kuvasta päättäen näyt
tää hyökkäys tällä kertaa onnistuneenkin; sillä onhan siinä osa 
ruotsalaisesta pikkulaivastosta täysin purjein purjehtimaisillaan 
salmen läpi. Kuvasta selvenee meille myös, minkälaisia olivat 
sen-aikuiset Saiman vesillä käytetyt sota-alukset.

*

Tolvanniemen kylän Talviniemen maalla, Haapaveden 
koillisrannalla, on myös patteri, joka on teolleen samallainen 
kuin Niinisaaren luoteiskulmalla oleva. Sentähden kutsutaan
kin sitä nientä P a tte r in n ie m e k s i. Tällä patterilla on nähtä
västi ollut sama tarkoitus kuin äskenmainituillakin, nim. vihol
lisen estäminen lähestymästä Savonlinnaa pohjoisesta päin. 
Tolvanniemi, jonka molemmin puolin nämä puheena olevat 
varustukset ovat, on näet melkein kuin saari, sillä idässä yh
distää sen mantereeseen ainoastaan pienonen kannas, muutoin 
siltäkin puolen kiertävät kaitaiset vedet. On siis ymmärrettä
vää, että koetettiin tätäkin tietä turvata. Samalla myös tuli 
toinenkin tarkoitus täytetyksi, se nimittäin, että Talviniemen 
patteri esti myös vihollisten, ruotsalaisten, maalle nousua Haapa
veden itärannalla. Saman tarkoituksen kertoo kansa olleen
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silläkin sotaväellä, joka oli sijoitettu Varparannalle ja  Niitty- 
lähteen.

Vielä on täällä Haapaveden kulmalla pattereita pienessä 
S u o t ta a n s a a r e s s a , joka on mainitussa vedessä koommin 
puolitiessä Talviniemestä Savonlinnaan mennessä. Siinä on 
puolikehänmuotoinen, noin 15 m pitkä ja  nyt vielä V2 m kor
kea patteri, joka on varustettu parilla kanuunan sijalla. Ka
nuunat ovat olleet suunnatut Matarinnientä kohti eli siis sieltä 
päin odoteltuja vihollisia vastaan. Saaressa on sitäpaitsi 5— 6 
kuoppaa, joissa sotamiehet ovat asuntoa pitäneet.

Siitä, että Niinisaaren, Talviniemen ja  Suottaansaaren va
rustukset ovat uuden-aikaisia ja  hyvin säilyneitä, ja  että niissä 
olleet kanuunat näyttävät tähdänneen pohjoisesta odoteltua vi
hollista, ja  kansan kertomuksesta päättäen luulen, että nämä 
mainitut varustukset ovat venäläisten tekemiä sen jälkeen kun 
Savonlinna joutui heidän valtaansa.

*

Aivan lähellä linnaa, Kiimaluodonlahden keskipaikoilta 
koillis-ilmaa kohden on, V e n ä jä n n ie m e llä , kahdella tykin- 
sijalla varustettu, puolikaaren muotoinen p atte ri. Kerrottiin, 
että vielä nykyisten ihmisten muistin aikaan ampuivat venäläi
set sotamiehet tästä patterista maaliin Kaupinseljälle päin Ve- 
näjänsaarta kohti. Siinä oli silloin ollut ampumarata tykki- 
junkkareille.

Saman lahden pohjassa, Kaupinseljän pohjoisrannalla, on 
niin-ikään noin 20 m pitkä ja 3 m korkea, yhtä tasainen multa- 
valli, jossa ei näy kanuunansijoja. Se näytti minusta tuommoi
selta tavalliselta kivääri-ampumaradan perällä olevalta multa- 
vallilta, jonka tarkoitus on estää kiväärinkuulia lentämästä ulos 
syyttömiin ihmisiin. On mahtanut siinä olla kivääri-ampumarata.

*

Noin 3 km päässä Savonlinnasta Rantasalmelle päin, on 
L a ita a ts ilta ,  joka viepi Laitaatsalmen yli. Salmen itäpuolella 
on Talvi salonsaari, jolla, aivan sillan päässä, on korkeahko, 
jyrkkä kalliontöyry. Tämän töyryn salmen puolista reunustaa 
pitkin on rakennettu kivistä ja  mullasta valli, jossa vielä voipi
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huomata puolikymmentä kanuunan sijaa, ja  niissä olleet kanuu
nat näkyvät olleen suunnatut Laitaatsalmen länsirantaa kohden. 
T öyryn Savonlinnan eli itäpuolisilla rinteillä jatkuu tuo valli 
vaikka matalampana, ja  sillä puolen tapaa siellä täällä hauto
jakin, joissa luultavasti sotamiehet ovat asuneet. Kokonaisuu
dessaan muodostaa tämä valli, joka vielä paikoitellen on enem
män kuin meetrin korkuinen, paikoitellen matalampi, suljetun, 
avaranlaisen pihan, johon suuri sotamiesjoukko on sopinut toi
mimaan. Kuten tietty olivat edellisessä kappaleessa mainitun 
sodan aikana venäläiset vahtimassa tämän salmen itäpuolella, 
jott’eivät pääsisi Savonlinnaa hätyyttämään suomalaiset, jotka 
olivat asettuneet Laitaatsillan länsipuolisille rinteille. (J. Manckell, 
s. 421 ja seur.) Puheena olevat patterit lienevät siis venäläis
ten tekemät. *

Kuvan 13m johdosta tässä vielä muutama sana.
V. 1789 Parkuinmäen taistelun jälkeen, josta tulee myö

hemmin, Rantasalmen sotamuistoissa, puhe, peräytyivät venä
läiset nopeasti Savonlinnaan päin ja asettuivat vastarintaan 
vasta L a i t a a t s i l la n 1 itäpuoleiselle kukkulalle, samalle, jossa 
olemme nähneet pattereitakin vielä olevan. Suomalaiset seura- 
sivat jälestä ja  pystyttivät leirinsä Laitaatsalmen läntisille töy
ryille. Siinä seisoivat molemmat sotajoukot vastakkain lähes 
neljä kuukautta, kanuunoiden toisiaan melkein lakkaamatta vä
lillä olevan noin 400 kyynärän levyisen salmen yli, josta venä
läiset olivat sillan rikkoneet. Tämän ajan kuluessa laitettiin 
salmen molemmille puolille pattereita ja varustuksia. Suoma
laisilla oli salmen länsirannalla kahdessa paikassa pääpatterit, 
nim. maantien pohjoispuolella lähellä Haapaveden rantaa ja 
maantien eteläpuolella melkein venäläisten patterien vastapäätä, 
joista jo tiedämme, että ne olivat Laitaatsillan päässä olevalla 
töyryllä, salmen itärannalla. Näin tulivat Laitaatsalmen molem
mat rannat niin varustetuiksi, ett’ei siihen aikaan luultu kum
mallekaan sotajoukolle mahdolliseksi päästä salmen yli. Tästä 
huolimatta koettivat sitä kumminkin venäläiset.

1 Nykyään lausutaan paikkakunnalla tämä nimi Laitaatsilta. Van
hoissa asiakirjoissa 1500- ja 1600-luvulta esintyy se Laitasiltana, joka muoto 
kirjallisuudessakin on tavallisin.

8
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Parkuinmäen taistelun venäläisille onneton päätös, tuli hei
dän päällikkönsä kenraali Schultz’in syyksi, joka sentähden sai 
eron virastaan. Hänen sijaansa tuli nuori, toimelias kenraali 
Rimskoj-Korsakow, sama mies, josta Tolvanniemen taistelusta 
puhuttaessa on jo  mainittu.

Hän näkyy jo  heti alussa tahtoneen herättää huomiota 
jollakin rohkealla teolla. Hän järjesti hyökkäyksen suomalais-

Laitaatsillan taistelu

ten pattereita vastaan Laitaatsillan länsipuolella keskellä päivää 
Lokak. 9 p:nä 1 1789. Sitä tarkoitusta varten oli hän jo  edeltä
käsin rakennuttanut kaksi laivasiltaa. Vihollinen oli tapansa 
mukaan koko päivän kanuunoinut suomalaisten asemia, johon 
kumminkin jo oli niin totuttu, ettei sitä pidetty sen kummem
pana. Y ht’äkkiä ilmestyi Haapavedelle, sen puoleisten suoma
laisten patterien kohdalle kaksi isoa venettä täynnä venäläisiä.

1 J. Manckell’in mukaan; »Nordischer Kriegsschauplatz» tietää sen 
tapahtuneen Lokak. 2 p:nä.
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Ali-upseeri ilmoitti, asian lähimmälle päällikölleen, vänrikki Eng- 
stedt’ille; tämä kuului siihen Porin rykmentin pataljoonaan, jonka 
huolena oli vasemman puolisen patterin vartioiminen. Engstedt 
jäi vaan huoletonna istumaan. Hetkisen kuluttua tuli ali-upseeri 
uudestaan ja  ilmoitti, että venheet olivat täynnä sotamiehiä ja 
ohjasivat kulkunsa suoraan rantaan patterin takana. »Minä 
luulen, että olette pelkuri, herra!» huusi Engstedt, ja hidasteli 
vielä. Sillä välin laskivat venheet maihin ja  aseelliset viholliset 
hyppäsivät niistä rannalle; raivasivat tiensä murrosten läpi ja 
alkoivat ampua; syntyi huutoa ja hälinää, joka vihdoin herätti 
Engstedt’inkin. Hän meni ulos, näki vihollisen, luuli kaikki 
menetetyksi ja alkoi pötkiä pakoon; koko vahtiväki seurasi 
häntä.

Venäläiset, joiden johtajana oli luutnantti Ilmers, anastivat 
ensimäisen patterin heti haltuunsa, ja antoivat rummulla mer
kin tovereilleen salmen itäpuolella. Tämän kuultuaan, asetti
vat ryssät nuo valmiit laivasillat paikoilleen salmeen. Ja näitä 
myöten rupesi tulvaamaan venäläisiä tovereilleen avuksi. Noin 
tuhatkunta ryssää, översti MuschanofTin johdolla, ennätti saapua 
salmen länsipuolelle, ennenkun muut meikäläiset, jotka olivat 
leirissä Aholahden hovin seudulla, noin Vs peninkulman päässä 
Laitaatsillasta, joutuivat avuksi ahdingossa olevalle Porin henki- 
pataljoonalle, jonka vuoro oli ollut olla pattereiden vahtina 
majori Ehnenstolpen johdolla. Vasemmalla olevat patterit 
olivat jo  kaikki vihollisen hallussa ja oikeanpuolisille uhkasi 
käydä samalla tavalla, ellei apua pian saapuisi! Mutta silloin 
ilmestyivätkin ensimäiset apujoukot —  140 miestä Savon jää
kärejä kapteeni Jägerhorn’in johdolla. Nämä jo vähän ehkäi- 
sivätkin vihollisen voittokulkua, mutta heidän johtajansa me
netti kanuunan kuulasta toisen jalkansa, jonka tähden sittem
min kuoli. Majori Grönvall’in pataljoona, Porin rykmenttiä, 
Saapui apuun toisena ja  vihdoin myös koko Pohjanmaan ryk
mentti. Nyt järjestyivät suomalaiset niin, että Porin rykmentti 
muodosti vasemman siiven, Pohjanmaan rykmentti oikean; ja 
sillä tavalla hyökkäsivät meikäläiset pajonetti tanassa vihollista 
karkoittamaan. Vähän ajan kuluttua olivat kaikki patterit puh
distetut vihollisista. Luutnantti Ilmersin joukko kaatui koko
naan hänen kanssaan ja ne kolonnat, jotka olivat siltoja myö
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ten saapuneet, kääntyivät kiireimmittäin takaisin. Suomalaisten 
kanuunat, jotka jo olivat suunnatut heitä itseään kohti, kään
nettiin taas entiseen, oikeaan suuntaansa, venäläisiä vastaan. 
Ja niiden kuulat kyntivät verisiä vakoja siltoja myöten takaisin 
pyrkivien vihollisten riveihin. Venäläisten patterien ankara tuli 
esti meikäläisiä vainoomasta vihollisia salmen toiselle puolelle. 
Iltasilla oli kaikki hiljaista; patteritkin vaikenivat.

Supisuomalainen tarmo ja  voima käänti tämänkin jo  me
netetyltä näyttäneen taistelun voitoksi. —  Mieshukka oli kum
mallakin puolen jotenkin tuntuva. Suomalaiset menettivät 52 
miestä, joista 13 kuollutta; vanäläisiltä jäi taistelupaikalle 70 
miestä, jota paitsi he peräytyessään veivät mukanaan noin 100 
kuollutta ja  haavoitettua.

Mainittakoon myös, että taistelun jälkeen tuomittiin vän
rikki Engstedt, kunnottoman käytöksensä tähden, ammuttavaksi, 
mutta pääsi karkaamaan (G. von Schantz, I, s. 209 ja  seur.; 
J. Manckell, I, s. 427; C. A. Brakel s. 44 ja seur.; V. A:ssa 
Nordischer Kriegsschauplatz n:o 15).

Kuvassa 13 näemme sen-aikuiset patterit täydessä kun
nossaan ja toimessa. Taustalla on venäläisten patteri ja leiri. 
Etualalla on suomalaisten patteri; vasemmalla näkyy arvatta
vasti avuksi rientävien suomalaisten joukkojen ensirivit liehu- 
vine lippuineen. Keskellä oleva laivasilta on täynnä venäläistä 
sotaväkeä. *

Noin muuan kilomeetri Laitaatsillasta edelleen Rantasal
melle päin on K u k k o m ä k i. Sen läheisyydessä ovat maasuh
teet sotaisessa katsannossa melkein samallaiset kuin Laitaat- 
sillassa: sen alla, länsipuolella, on maa alavata ja  järven lahdet 
pistävät siinä lähelle toisiaan sekä pohjoisesta että etelästä; 
viimeksi mainitusta suunnasta Katihtalahti. Tällä Kukkomäellä 
onkin rakennettu v a ll i  taas pitkin kallion reunustaa, kuten Lai- 
taatsillankin itäpuolella, ja kanuunat ovat olleet suunnatut Ranta- 
salmelta tulevaa maantietä kohti. Tästä seikasta päättäen lie
nevät nämäkin laitokset venäläisten tekemät edellä mainittuun 
aikaan. Ehkäpä ryssät ensin aikoivat puolustaa näitä varustuk
siaan; vaan kun huomasivat sen mahdottomaksi, väistyivät Lai- 
taatsiltaan. *
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Vielä edelleen puolikymmentä kilomeetriä maantietä pit
kin samaan suuntaan on P ö llö n m ä k i, jolla myös on jonkun
laisia sotavarustuksia. Ne ovat tehdyt koommin Haapaveden 
rannan mukaan, kallionreunamaa pitkin; ja näytti minusta siltä, 
että ne ovat olleet rantapattereita, joilla oli ehkä tarkoitus tur
vata sisävesilaivaston liikkeitä. Nykyään on varustusten päälle 
rakennettu talo. —  Pöllönmäen likellä on V a h tik a llio . Ker
rottiin siinä venäläisten etujoukkojen kauvemman aikaa vah
dissa olleen ja  merkeillä antaneen havainnoistaan tiedon lin
naan. Kalliolta näet voipi selvästi nähdä linnantornin reijät. 
Siitä seudusta on löytynyt paljon kanuunankuuliakin.

*

Kallislahden kylässä kestikievari Kiljusen talosta noin Va 
km kaakkoon on L e ir in m ä k i, jonka nimi —  kertomuksen 
mukaan —  on johtunut siitä, että siinä aikoinaan on sotaväki 
leiriänsä pitänyt. »Kun venäläiset», kertoo Ramstedt, jonka 
muistiinpanoja tässä pääasiallisesti olen noudattanut, »v. 1789 
asettelivat siihen leiriänsä, niin kirveillä ja miekoilla hakkasivat 
pois puut tieltään. Upseerit asettuivat asumaan 1 Va v. päässä 
oleviin Pirhiänniemen taloloihin, joista asukkaiden täytyi muut
taa riihin ja navetoihin.' Lyhentääkseen tietä taloihin, teet
tivät sotaherrat Kukonmäen juurelta, joka on samaa Leirin- 
mäen jatkoa, Mäntylahden pohjassa olevan vetisen maan yli 
sillan, joka vieläkin Tenhusillan-nimellä on olemassa.» Itse 
kenraali asui Aholahden hovissa noin 9 virstan päässä Savon
linnaan päin.

Paitsi mäen pohjoisrinteellä löytyvää hautausmaata on 
Leirimäen seudussa vielä soikonmuotoinen paikka hevosten 
opetusta varten, ja siitä etelään noin 570 kyyn. nähdään sota
miesten äkseerauspaikka. Tästä vielä hiukan etelään sijaitsee 
se patteri, joka lienee vallinnut maantien yhtymäpaikkaa. Äk- 
seerauspaikasta vähän päälle Suomen virstan kaakkoon on 
myöskin ollut patteri, jonka tähden sitä seutua vielä nytkin 
sanotaan R e tu u tin m ä e k si. Varustusta siinä ei nyt enää näy, 
vaan ainoastaan muutamia kuoppia.

Likaisten mäellä, joka on lähellä Leirinmäkeä, oli tähän 
aikaan korkea ja  tuuhea petäjä. Sitä käytettiin vahtipalveluk-
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sen apuna: laitettiin lava sen tuuheaan latvaan ja pantiin sinne 
sotamies pitämään vahtia. Jos hän havaitsi näköpiirissään mi
tään epäluulon-alaista, oli hänen se heti ilmoitettava puun juu
rella olevalle toiselle sotamiehelle, joka tiedon vuorostaan vei 
päälliköille.

Saman ajan tapauksista kertoo H. Laitinen:
Vuoden 1788 sodan aikana, kun venäläiset riensivät Savon

linnasta sen-aikaiselle valtakuntain rajalle vahtia pitämään, oli 
heillä vahtipaikkana Kallislahden kylä, Säämingin pitäjässä ja 
leirinsä .oli heillä sen lounaispuolella, jota vieläkin L e ir in -  
m äek si kutsutaan. Siitä oli avara silmäala vahdilla Haapa
veden yli Savonlinnaa kohti. Metsäkin oli hakattu 4 virstan 
matkalta, pitkin maantien vartta, aina Mustikkamäen myllylle 
asti Savonlinnaan päin. Venäläiset pitivät niin kovat vahdit, 
ett’eivät talonpojat, ilman upseerin antamaa lappua, päässeet 
metsässä käymään. Venäläisten upseeri asui Aholahdessa ja 
aliupseeri Pirhiänniemessä »tikutantti» Tuomas Reinikaisen ta
lossa, kolmas upseeri Kallislahdessa. Reinikaisen luona oleva 
upseeri oli niin ilkivaltainen, että otti hevosen omin lupinsa ja 
ajoi, mihin halusi. Vaan kerran, kun sotamies oli taas valjas
tamassa hevosta, meni Reinikaisen Paavo-niminen poika ja  kä
kesi päätä halkasemaan sotamieheltä. Tämä kaipasi asian up
seerille, joka hyppäsi Paavon luo riiheen ja  karkasi hänen 
kimppuunsa, vaan Paavo, riihtä puidessaan lyödä säväytti up
seeria riusalla kintuille, niin että tämän täytyi huutaa sota
miehiä apuun. Mutta Paavo karkasi käsistä.

Ukko »tikutantti» pukeutui virkapukuunsa ja  meni poi
kansa puolesta kenraalille selittämään asiaa; upseeri ajettiinkin 
pois: Paavo pääsi rauhaan ja toinen upseeri tuli sijaan.

Toisen kerran, kun sotamiehet syöttivät ihmisten halmeita 
metsistä hevosillaan, meni Pekkapoika ja  lyödä sukasi hevosta 
kirveellä lautaseen. Sotamiehet saivat hänet kiini ja piinasivat, 
mutta ukko »tikutantti» veti rein täyden sianläskiä kenraalille, 
joka vapautti Pekan.

Tähän aikaan piti venäläinen niin kovaa vahtia, ettei ruu
miitakaan saatu viedä Säämingin kirkkomaahan haudattavaksi. 
Niinpä kun »tikutantti» Reinikainenkin vaimoinensa kuoli yh
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dellä viikolla, niin täytyi heidät viedä vieraaseen kirkkomaahan 
Sulkavalle.

Kun ruotsalaiset palasivat Savonlinnaa piirittämästä, niin 
ottivat he Pirhiänniemeltä, Reinikaisen aitasta eloa eineekseen, 
omin käsin mitaten 50 tynnöriä. Silloin hakkailivat sotamiehet 
tupain ovien päälliset ja ajoivat hevosillaan sisään ja  talonväen 
täytyi väistyä vaikka sikopahnaan.

On semmoinenkin tarina, että Venäjän keisari kerran, lei
rinsä ollessa Leirimäellä, ajoi vaunuilla Mustikkamäen päälle, 
joka on julman korkea; mutta ei hirvinnytkään vaunuillaan las
kea edelleen, vaan kysyi palvelijaltaan, vieläkö on muita täm
möisiä jyrkkäyksiä edessä. Palvelija vastasi olevan vielä kahta 
vaikeampiakin. »No, käännä sitten pois», ja niin meni kei
sari Savonlinnaan takaisin. (H. Laitisen kokoelmat. S. M. Y:n 
hallussa).

Erään kertojan mukaan olisivat venäläiset olleet Leirin- 
mäellä ainoastaan 2 viikkoa, kun eräänä päivänä tuli niin kiire 
lähtö, että valmista hapantaikinata ei ennätetty leiväksi tehdä, 
vaan täytyi se pistää kulhoihin ja säkkeihin mukana kuletettavaksi.

*

Sotaväen ollessa Leiri nmäellä ratsasti eräs venäläinen up
seeri valkealla hevosella luultavasti tarkastusmatkoille Totrolan 
tienoille, joka on Pihlajalahden rannalla Kallislahden kylän puo
lella. Suomalainen vahtijoukko oli lahden toisella puolella 
Otavanniemellä. Juutilan pisteessä oleva vahtisotamies kysyi 
silloin toveriltaan, nähtyään vihollisen toisella puolen: »am- 
munko miestä vai hevosta?» »Ammu hevonen!» sanoi toinen; 
kysyjä ampui kauvas kantavalla Sprengtportenin tussarillaan; 
hevoinen horjui hetkisen ja kaatui vihdoin. Upseerin olisi pitä
nyt Kallislahteen tultuansa sanoa: »Suomalainen sotamies kan
taa kanuunaa olallaan.» Ampumaväli oli 1V2 å 2 venäjän virs
taa (Ramstedt).

Sotakurin mainitaan tässä sodassa olleen hyvän: mitä talon
pojalta otettiin, se tarkoin maksettiin. Myös talonpoikia tar
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kasti vartioitiin, ett’eivät pääsisi ulkopalstoilleen työhön, sillä 
sitenhän olisivat saattaneet venäläisten asemasta kertoella yhtä 
ja  toista ruotsalaisille. Mutta ei talonpojalla sittenkään ollut 
ruuasta puutetta. Ken tahtoi, sai muka käydä sotamiesten kanssa 
ruunun muonaan käsiksi. Tästä tottui moni niin pahalle ta
valle, että kovaa puutetta valitettiin heidän pois mentyään.

Kuten edellisestä näkyy on kansassa se luulo, että Leirin- 
mäellä ovat venäläiset pitäneet leiriä. Minun tiedossani ei ole, 
ovatko nämä siellä milloinkaan pitemmän aikaa oleskelleet, mutta 
sen tiedän, että syksystä v. 1789 kevääseen v. 1790 oleskeli 
Savonprikaati talvimajoissa Kallislahdessa. Savonprikaatin pääl
likkö kenraali, parooni Stedingh asui Aholahdessa. Tiedämme 
myöskin, että suomalaiset rakensivat varustuksia Kallislahden 
seutuun, jossa he olivat Savonlinnasta tulevata maantietä var
tioimassa. Tähän aikaan laativat upseerit karttojakin niistä V e
näjän alueen paikoista, jotka olivat suomalaisten hallussa. Näissä 
kartta- ja Kallislahden varustustöissä oli m. m. osallisena luut
nantti E. Paldani (J. Manckell I, s. 428; Ad. Neovius, Ur Fin
lands Historia s. 328 ja  329).

*

Kallislahden kievarin läheisyydessä on ollut n. k. s a s ta v i 
eli tullivartiopaikka siihen aikaan kun Venäjän ja  Ruotsin raja 
kulki noin 5 km siitä kylästä länteen. Tämä sastavi-talo on 
myöhemmin muutettu Savonlinnaan Pitkänsillan korvaan, jossa 
se v. 1879 on palanut poroksi. —  Samanlainen sastavi on ollut 
Otavaniemen kylässä Sulkavan ja  Säämingin rajalla Pihlaja- 
lahden puolella. Siitä näet kulkee yleinen talvitie Savon
linnaan.

Katkaistuaan Kommer- ja Otavaniemet on Ruotsin ja  V e
näjän raja kulkenut Pihlajalahden poikki, pari kivenheittoa Saha- 
joen itäpuolitse, Parkuinmäelle päin. Vielä näytetään maantien 
varrella kahdessa kalliossa rajamerkeiksi luultuja porakoloja. 
Eteläpuolisella kalliolla on tuuman leveä ja  syvä porakolo, poh
joispuolisella myös samanlainen, vaan pohjalta ainoastaan sakari- 
sormen mentävä, ynnä samalla kalliolla, loitompana pohjoisessa, 
kämmenen mentävä soikea 3V2 tuumaa syvä reikä (Ramstedt).
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Pihlajalahden kylässä, Pulkkilanmäen talosta noin 400 kyy
närää kaakkoon on jotenkin hyvin säilynyt T o r ik o n r in te e n  
p a tte ri. Se on kolmelta puolen suljettu, ja  muodostaa se 29 
kyynärää leveän ja  21 kyynärää syvän piirin. Vallien ympä
rillä on 6 kyynärää leveä hauta, jonka pohjasta vallien korkeus 
on nykyäänkin vielä, vaikka ympärys on monesti viljelty, 2— 4 
kyynärää.

Torikonrinteen patterista noin parisataa kyynärää kaak
koon on L a ts in m ä e n  p a tte ri. Se on samalla tavalla raken
nettu kuin edellinen, ja  on se 25 kyyn. leveä, 32 kyyn. syvä. 
Vallihaudalla on tämäkin ympäröity, ja ovat vallit vielä 2— 3 
kyyn. korkeat. Tästä patterista 13 kyyn. länteen on vielä 
uuninpohja, jossa ehkä teltta on ollut. Vielä samasta paikasta 
180 kyyn. kaakkoon on ehyt ja  vahva uuni, jossa luultavasti 
leipää paistettiin.

Kappaletta ennen Parkuinmäen tappelua tuli 30 suoma
laista sotamiestä, kersantti mukana, Pulkkilanmäelle, tuoden 
kanssaan kaksi tykkiä, ja  rakensivat yllä mainitut patterit (Ram
stedtin mukaan).

Näiden patterien käytäntöajasta on meillä varmojakin his
toriallisia tietoja. V. 1789 hyökkäsi yöllä Toukokuun 2 päivää 
vasten, 200 ryssää etelästäpäin, Seppälästä, suomalaisen vahti- 
postin kimppuun Pulkkilassa (eli Pulkkilanmäellä), joka oli 
heti ruotsinpuoleisella alueella, kun Savonlinnasta mennään 
Sulkavalle. Vahtina tässä oli vaan 24 miestä Savon jalka
väkeä ja 2 rakuunaa 1 upseerin ja  1 ali-upseerin johdolla. 
Juuri vihollisen lähestyessä oli päällystö ja rakunat poistunut 
vakoilemaan, kuten on arveltu, niin että päällikkyys jäi korp
raalin haltuun, joka oli nimeltä Boucht. Tämä olikin neuvokas 
ja  hätäilemätön mies. Kun vihollinen rupesi piirittämään sitä 
yksinäistä taloa, johonka hän oli varustautunut, keksi hän erään 
kohdan, joka vihollisilta oli jäänyt sulkematta. Siitä lähetti hän 
rumpalin ja kaksi miestä läheiseen metsään, vihollisen taa. S o
vitun merkin korpraalilta saatuaan alkoivat, rumpalin marssia 
lyödessä, nuo kaksi sotamiestä ammuksella. Samalla pääjoukko 
teki, suuresti meluten, hyökkäyksen talosta. Venäläiset, luullen 
olevansa pensaistoon kätkeytyneen vihollisen saartamina, peräy
tyivät kiireesti.
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Tapahtuman jälkeen sai korpraali Boucht, neuvokkuudes- 
taan ja rohkeudestaan, hyvin ansaitun palkkion ja korotettiin 
kersantiksi (J. Manckell I, s. 382; G. von Schantz I, s. 49). Tämä 
kahakka on, P ih la ja la h d e n  ta is te lu n  nimellä, säilynyt hyvin 
kansan muistossa, ja  kertoo se siitä jotenkin samaan suuntaan 
kuin edellä, nimittäin näin:

Vähää ennen Parkuinmäen tappelua ilmestyi taajoja, Lei- 
rinmäeltä lähteneitä venäläisparvia Sahajoelle, joka on Pihlaja
lahden maantiesillasta kivenheitto itään, ja alkoivat tykinluotia 
tuiskuttaa meikäläisiä vastaan. Vaan kun nämä vastasivat niin 
osa ryssistä jäi Sahaniemelle ja  toinen osa hävisi Rantomäen 
metsään, joka on Pulkkilanmäen ja Pihlajalahden välillä. Vii
meksi mainitut kiersivät pienen Mieluunlammin, jonka jälkeen 
hyökkäsivät pohjoisesta suomalaisten vasempaan kylkeen. K i
vellä. Pulkkilanmäen pellon päässä, torkkuva suomalainen vahti- 
sotamies pistettiin kuoliaaksi ja  lähestyttiin taloa. Siellä makasi 
osa miehiä ja toinen osa pattereissa. Talon ympäri nyt venä
läiset kokosivat sytytys-aineita, kun eivät muuten saaneet suo
malaisia antautumaan. Vaan nämäpä mursivat tiensä vihollisten 
läpi, Torikonmäen pattereissa kaatuneet haudattiin, ja  kun Lat- 
sinmäen patterin miehet yhtyivät heihin, niin palavan talon 
valossa rynnättiin vihollisten läpi ja  pelastettiinpa molemmat 
kanuunatkin. Vasta 2 peninkulman päässä, Pieksuinjoen sillan 
toisella puolen Sulkavalla, levättiin.

Molempien patterien tienoilla on muka kummitellut. Kun 
muuan vanha talonisäntä, nuotanvedossa ollessa, koetti maata 
Latsinmäen patterissa, niin patterin haltija nykäsi häntä kyl
keen ja  sanoi: »Elä tässä makkoo; tässä on tapeltu» (Ramstedt).

*
Tapahtumia p ik k u v ih a n  ajoilta kuvaava historiallinen tieto 

saakoon tässä myös sijansa: V. 1742 Maalisk. 26 p:nä hyökkäsi
vät ryssät Sääminkiin: venäläisiä rakuunoita, kasakkeja, husaa
reja ja  samojeedeja (!). Ne polttivat 20 taloa, murhasivat 50 
henkeä ja veivät vankeja, mutta ei ketään elävänä poltettu. 
Noin 20 ihmistä kuljettivat ryssät alastomina metsiin, ja  niistä 
moni kuoli pakkaseen. Ryssät olivat 1 Va peninkulman päässä 
Säämingin pappilasta, kun kirje, josta edellä olevat tiedot ovat 
otetut, kirjoitettiin Porvoon tuomiokapitulille. Rovasti Krogius’elle
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oli tullut muutamia, suomen- ja  ruotsinkielisiä keisarinna Elisa
bethan manifesteja, jotka olivat päivätyt Moskovassa Malisk. 16 
p:nä. (Nämä ja pari seuraavassa mainittavaa muutakin »pikku
vihaa» koskevaa tietoa on maisteri J. M. Salenius kirjoittanut 
muistiin Porvoon tuomiokapitulin pöytäkirjoista, jonnekka ne 
on aikoinaan kirjallisesti lähettänyt rovasti Krogius, ensin Sää
mingin sittemmin Pieksänmäen kirkkoherra. Maisteri Saleniuksen 
muistoonpanot ovat nykyään säilyssä S. M. Y:n verifikaateissa 
v. i 8 2/x85— i 8 7/Xii89 sivu 47 ja  seur.)

*
Vuoden i8o8:n sodan alusta kertoo kansa: Kun eräänä 

talvisena aamuna alkoi Savonlinnasta lappaa venäläisiä pitkin 
Haapaveden jäätä Pirhiänniemen sivuitse Kallislahteen, niin oli 
taas rahvaan sydän kyykyllään, niinkuin usein ennenkin nähdes
sään tuota hirmuista väenpaljoutta, että mitä perästä seuraa, 
kun alku on tuommoinen. Sotamiehet keittivät itselleen rokkaa 
suurilla patoloilla. Vaan rokan valmistuttua eipä aikaakaan kun 
kerran rumpu helähti raitilla, niin joka mies lipposiinsa ja  suti- 
puti paikalla tielle pohjaan päin. Niin jäi rokkapadat ynnä 
monta muuta rimaa taloloihin venäläisiltä, kun haihkasivat tie
hensä. Siten oli Pirhiänniemellä jo samana päivänä rauha rah
vaalla (H. Laitisen kokoelmat S. M. Y:n tallessa).

*
S a v o n lin n a n  p iir ity s  Hastfehr’in johdolla v. 1788 on 

historiasta hyvin tunnettu. Sitä kesti Heinäk. 3:sta p:stä Elok. 
2i:seen p:ään v. 1788. Kuva 14, jonka alkuperä on »Nordischer 
Kriegsschauplatz’ista» n:o 5, näyttää asemaa Malmisaarelta, eh
käpä siellä, Savonniemen lähistöllä olleen patterin seudulta. 
Päättäen tästä kuvasta, näyttää Savonlinnassa tähän aikaan 
vielä olleen viisi tornia. Olisiko tuo isonvihan aikana osaksi 
sortunut Pyhän Eerikin torni laitettu nyt jonkunlaiseen kun
toon, koskapa se siinä Paksuntornin vasemmalla puolella seistä 
törröttää, tosin muita matalampana ja  heikompana (vert. s. 88 
ja  Savonlinnan pohjapiirrosta s:lla 83).

Savonlinnan piirityksessä v. 1788 pakoitettiin talonpojat 
omin ruokinsa ruotsalaisille pattereita rakentamaan. Ruotsa
laisten pääpatteri, K y rö n n ie m e n  korkeimmalla kohdalla, on 
vielä nytkin nähtävänä ja sangen eheä (Ramstedt).



Kun rakennusmestari Åkerros kaivatti uudelle talolleen 
perustusta Savonniemelle, joka on Savonlinnan kaupungin aluetta, 
löytyi maasta 120 kanuunan kuulaa. Se paikka näyttää vallilta 
tai patterilta, mutta on jo monta vuotta ollut peltona. Luulta
vasti ovat ne jätteitä niiltä ajoilta, kun ruotsalaiset piirittivät 
Savonlinnaa (Helsingfors Tidningar 1854 n:o 23).

Silmäys Savonlinnan seudun karttaan, jonka sodan aikana 
v. 1788 on tehnyt O. C. von Fieandt, näyttää meille, että juuri
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—

Kuv. 14. Savonlinnan piiritys v. 1788.

Savonniemen läheisyydessä on ruotsalaisilla ollut patteri. T o 
dennäköistä siis, että nuo kanuunankuulat ovat aikoinaan kuu
luneet tämän patterin tavaroihin.

*

Pihlajaniemen kylässä, H a a p io m ä e llä , 1 virsta Mielosen 
talosta itäänkäsin, on sota-aikainen varustus eli redutti. Mäen 
huipulla, josta näkyy Savonlinnan kaupunki, on kivikehä 15 
meetriä pitkä, 12 m leveä ulkoapäin mitattuna; sen sulkema



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII. 125

piha on 9 ja  6 m avara, pohjoi
sessa kulmassa on i , bo m levyi
nen sisäänkäytävä. Itse muuri 3 
m leveä, o,so— o,so m korkea (Hj.
Appelgren, Suomen muinaislin
nat, s. LII; vert. myös t:ri Appel- 
gren’in muistoonpanoja v:lta 1888 
S. M. Y:n kokoelmissa, joista tä
hän on otettu Haapiomäen patte
rin kuvakin).

Ehkä on tämä Kustaa III:n 
sodan aikuisia pattereita, joita 
ruotsalaisilla silloin tiedämme ol
leen Pihlajaniemellä, Heikinpohjassa olevien venäläisten patte
rin vastapäätä (J. Manckell, I, s. 422).

* *
*

Sulkava. Telataipaleen kylässä on E lo k u o p p ie n  aho. 
Siinä on kolme isoa kuoppaa, joihin sota-aikoina oli kul
jetettu eloja ja  muuta tavarata piiloon, ja ihmisetkin siellä 
asuneet.

Lohilahden kylässä on V e n ä lä is e n  n iem i, joka on saa
nut nimensä siitä, että sota-aikana oli muuan venäläinen siihen 
tapettu ja haudattukin.

Siihen aikaan kun Venäjän ja Ruotsin raja kulki Lepistön- 
selkää pitkin Vekaravirralle, Ruokoniemen ja Säviönsaaren vä
lillä, ja siitä Kommer- ja  Otavaniemen tyvitse Rantasalmelle 
päin, oli Ruokoniemen kylässä, Vekaravirran lähellä olevassa 
talossa, venäläinen tullivartio, jonka johdosta nytkin vielä kut
sutaan sitä taloa s a s ta v ik s i. *

Heikurilan ja  Kaartilanniemen kylistä sekä Säviönsaarelta 
olivat alkuperäiset asukkaat suurina sota-aikoina, noin 200 v. 
sitten, paenneet vihollisen tieltä pois, ja  uudet asukkaat muualta 
niihin sittemmin muuttaneet (vertaa asutustarinoita). Viimeksi 
mainitussa paikassa oli noina aikoina ollut paljon väkeä ja suuri
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talo, niin että tarvittiin asuinhuoneiksi 5 tupaakin. Nämä kaikki 
oli jätetty tyhjäksi, ja  kasakkaparvi oli ne sittemmin polttanut 
poroksi.

Pieksunjoen silta on koommin Väätäälänmäen ja  Heikuri- 
lan kylien keskivälillä. Tämän sillan eteläpuolella, maantien 
länsipuolella, on vielä nähtävänä vanha r in ta v a r u s tu s , joka 
on tehty pitkin joen vartta niin, että oli helppo vastustaa poh
joispuolelta joen yli pyrkivää vihollista. Se on noin 30 meetriä 
pitkä ja  paikoitellen muutaman meetrin korkuinen ilman kanuu
nan sijoja. Kerrotaan että Pihlajalahden tappelun jälkeen aset
tui sieltä palaava suomalainen joukko tähän lepäämään ja  vi
hollista odottaman. * ■

Kustaa III:n sodan aikaan kerrotaan ruotsalaisten raja- 
vahtina Säviönsaaren seudussa olleen 150 miestä, Porista ko
toisin, muka puhtaita ruotsalaisia. Ne kuolivat suurimmaksi 
osaksi »vältti-tautiin» ja  haudattiin Mikkolanmäkeen. Samoin 
kuin Rantasalmella on täälläkin se omituinen luulo kansassa 
vallalla, että harva se paikka, missä vaan kerrotaan tapel
lun ja sotamiehiä haudatun, ett’ei siellä olisi porilaisia kaha
kassa ollut ja niitä siihen haudattukin. Tämä nyt puheena 
oleva juttu »porilaisista» antaa kumminkin jonkunlaisen selvi
tyksen tähän seikkaan. Sulkavan pitäjän kuolevaisuustauluissa 
vuodelta 1790 tapasin näet muun muassa sen tiedon, että Sul
kavan kirkkomaahan on haudattu yli kuusikymmentä kunin
kaallisen Elfsborgin rykmentin sotamiestä, josta osa on ollut 
täällä majoitettuna överstiluutnantti Edenhjelm’in johdolla. 
Minä luulen, että talonpoika, kuullessaan tuon outoa kieltä 
puhuvan sotamiehen olevan kotoisin Elfsporista, unohti kan
kean ja kummallisen Elfs’in ja  painoi mieleensä vaan tutumman 
»porin», ja niin syntyi aiheettomasti ylön paljon »porilaisia» 
ja  semmoisiakin, jotka vaan ruotsia puhuivat. Täten saa jonkun
laisen selvityksen tuo tavaton paljous »porilaisia», joka Säämin- 
gissä, Rantasalmella ja  Sulkavalla kansan mielessä kummittelee.

Tämän ajan sota-tapauksista Säviönsaaren seudulla kertoo 
Ramstedt, että, kun venäläisillä oli vahti Ruokoniemen puo
lella Vekaravirran läheisyydessä, oli ruotsalaisten vahti 2 virs
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tan päässä siitä omalla puolellaan, Reittiöniemellä, joten vaan 
Säviönsaari, jossa myös oli meikäläinen vahti, oli välissä. T u 
livat sitten kerran ryssät rajan ylikin yhdellä tykkivenheellä, 
jossa oli 2 kanuunaa, ja ryöstivät ja hävittivät äsken mainitulla 
saarella olevan talonkin. Siellä oleva suomalainen vahtisotamies 
kätki pyssynsä ja  ampumavaransa metsään, teki kahdesta kui
vasta rungasta lautan ja ui sen avulla, käsillänsä meloen, sal
men yli Reittiöniemelle omiensa luo. — Säviönsaarelta menivät 
sitten venäläiset Kivilahden suulle ja  ampuivat rupeaman Ker- 
vilän kahta taloa. Mäentöyryn edessä ollessa ei taloille mitään 
vahinkoa tapahtunut. Asukkaat kumminkin pakenivat Raivion 
korpeen luotien ympärillä vinkuessa. Samaan aikaan hävittivät 
ryssät Sulkavalla olevan Kaartilan kylän.

*
Eräänä sota-aikana tulivat venäläiset Sulkavalle loppiais- 

päivänä, jolloin asukkaat pakenivat mikä minnekin. Lainajyväs
tön ovet mursivat he auki käyttäen sikoallasta muurinsärkijänä. 
Vihollista paossa kylvivät Säviönsaaren asukkaat kauransa han- 
gelle ja saivat hyvän sadon. Pitäjän kirkko oli 7 viikkoa sul
jettuna ja  rovasti koko sen ajan erään Elias Hintsasen kanssa 
Kyrsyynsalolla piilossa. Miehet siellä ahkerasti tutkivat raa
mattua, niin että lopulta tuli Hintsasesta suuri raamatun tun
tija (Ramstedt). —  Luultavasti tarkoittaa tämä »pikku-vihan» 
aikoja tai ehkäpä 1808 sotaa, jolloin ryssät näille tienoille ryn
täsivät sydäntalvella. Muutoin kertoo sama tietäjä, että 1808 
sodan aikaan hyökkäsivät venäläiset Savoon kaksin joukoin. 
Viipurista tuleva osasto meni Käyhkään, Telalahden ja  Sulka
van kirkon kautta pohjoiseen, ja  Käkisalmesta päin tuleva Sa
vonlinnan kautta pitkin Pihlajaveden jäitä samannimiseen lah
teen. Tämä jälkimäinen osasto oli niin lukuisa, että 2 lumi- 
rekeä oli edellä tietä lanaamassa; ja  vaikka 12 miestä kulki 
rinnakkain, riitti jonoa Koivukannan tältä puolen aina Pihlaja- 
lahden pohjaan —  matkaa vähintään 2 peninkulmaa. Kun vi
hollinen saapui Kommerniemelle veivät kyläläiset elonsa ja  ar
vokkaat tavaransa Kurenniemeen piiloon, siellä oleviin luoliin 
ja maakuoppiin. Vihollisia asui sekä navetat että tallit täynnä. 
Pirhiänniemeläiset kylvivät kauransa lumelle ja saivat hyvän 
sadon.



Sotakurin kertoo kansa Kustaan sodan aikaan olleen hyvän 
venäläisessä sotajoukossa: kaikki otokset maksettiin ja  kuorma- 
ajosta myös maksu. Jos sotamiehet väkivaltaa harjoittivat, ran
gaistiin. Venäläisten kuormia täytyi talonpoikain kuljettaa Jaak
kimasta, Putikosta, Sortavalasta (heiniä enimmiten) ja Haminasta 
sekä viedä Kuopioon päin. Jos ajajalta leipä loppui, sai hän 
ottaa jauhoja kulista ja tiellä teettää leipää.

*

Siihen aikaan kun ruotsalainen sotaväki oli aikeessa aset
taa Pirttimäelle leirinsä, tuli hallitukselta käsky, että piti koota 
300 Puumalan ja Sulkavan talonpoikaa hakkaamaan metsää 
Pirttimäen ja  Puumalan väliltä, ett’ei vihollisella olisi suoja
paikkaa.

Vastaisen historiantutkimuksen hyödyksi panen tähän vielä 
muutamia vuosien 1788— 90 sotaa valaisevia pikkutietoja, jotka 
olen muistiinkirjoittanut Sulkavan pitäjässä, tänä sota-aikana, 
pidettyjen pitäjänkokousten pöytäkirjoista.

Pöytäk. ®/vm 1789: Niistä 100 ruplasta, jotka venläinen 
kenraali Schultz on jättänyt varapastori Johan Montanalle, an
netaan kirkolle 20 ruplaa, niinpian kuin on ehditty ne vaihtaa 
ruotsin rahaan. Muut 80 ruplaa saapi mainittu varapastori pitää 
päällyskapastaan, jonka ryssät olivat ryövänneet sakastista, kuin 
myöskin vaivoistaan hankkiessaan näitä rahoja.

t *
/

Pöytäk. 2%x 1789: Piispan kirjoitus 28 piitä elok. 1789 
on saapunut varapastori Montanalle 19 p:nä Syyskuuta ja  ju- 
laistiin seuraavana päivänä ja  käskyn mukaan heti kuulutettiin. 
Tämä koski Sulkavan pitäjäläisten yleisessä pitäjänkokouksessa 
kehoittamista heinän ja  kauran vetämiseen täältä Kuninkaallisen 
Majesteetin leirille, joka oli 2 peninkulman päässä Haminan 
kaupungista, sekä samalla, että kaikkien talonpoikaisrenkien, 
jotka vaan tiloilta ja torpista voitiin luovuttaa, pitäisi, nykyis
ten ahtaiden olosuhteiden vallitessa, vihollisen hyökkäyksen 
tähden, saapua Loviisan kaupunkiin ruvetakseen sotapalveluk
seen meidän saaristolaivastossamme niillä Kuninkaallisen Majes
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teetin vakuuttamilla ehdoilla, että kaikki nämä saisivat nauttia 
samaa palkkaa, kuin nekin, jotka jo  aikaisemmin ovat ruvenneet 
samaan palvelukseen.

Mitä ensimmäiseen kohtaan eli heinän vetämiseen koskee, 
tunnustivat kaikki tämän pitäjän jäsenet alamaisen velvollisuu
tensa kutsuvan heitä kaikkeen nöyryyteen ja  tottelevaisuuteen 
Kuninkaallista Majesteettia kohtaan, sitä enemmän, kun hän on 
tahtonut uhrata kalliin henkensä köyhien, sorrettujen alamais- 
tensa hyväksi. T äytyy  kumminkin sydäntä vihlovalla surulla 
ilmoittaa, että sula mahdottomuus estää ja  vieläpä pakoittaakin 
heitä täyttämästä tätä korkeantähdellistä velvollisuutta: Pitäjän 
ruotsinpuoleinen osa on maanteiden ristiin-rastiin halkoma, ku
ten kaikille on tuttua. Kaikkien maanteiden ja usean sivutien
kin varsilta syöttivät ryssät sekä niityt että kauramaat; yksin 
rukiin- ja  ohran-kasvutkin täytyi paikoitellen uhrata vihollisen 
julmuudelle. Koko Savo ja  muutkin Suomen seudut hyvin tie
tävät, että Savonmaan eteläpuoli on korkeita hietamäkilöitä ja 
niinmuodoin alavien maiden puutteessa, jotka olisivat sopivia 
heinänkasvuun, joten ei kellään täällä ole suurempiarvoisia niittyjä, 
verratenkin vähävetisinä kesinä. Useimmat talot ja  mökit ovat ai
van hevosettomat, ne kun ryssä poisraastoi. Holli- ja  ylimää
räisiä kyytiä on täällä alati. Semmoista kuivuutta ja tavatonta 
kuumuutta, kuin tänä kesänä, eivät tämän seudun vanhimmat- 
kaan asukkaat muista maassa olleen, jotka seikat, korkeimman 
Kaitsijan tahdosta, tekivät vilja- ja ruohokasvit täällä aivan kur
jiksi. Tien pituus täältä Kuninkaallisen Majesteetin leirille on 
yli 30 peninkulmaa, ja  se seikka, että maanteiden varsilla, ali
tuisen matkustamisen tähden, ei löydy laidunmaata ollenkaan, 
vaan, matkustavaisten kertomuksen mukaan, ainoastaan musta 
multa, tekee tämänkin rahdin mahdottomaksi, vaikkapa meillä 
olisikin heinän ja  kauran-kasvu parempi; sillä kaikki, mitä sinne 
edellä mainittua rehu-ainetta voisi kärrillä kuljettaa, kuluisi 
meno- ja  tulomatkalla hevosen ja  miehen ruokana.

Kaikesta tästä ja  monesta muusta seikasta, joita minun 
sekä täkäläisen rahvaan, välttääksemme laveutta, täytyy jättää 
mainitsematta, voipi selvästi huomata tämän niin kovin tärkeän 
seikan suoran mahdottomuuden, varsinkin kun pitäjäläisten täy
tyy Kuninkaallisen Majesteetin sekä rakuuna- että kuormasto-

SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII. 129

9



hevosia isommassa tai vähemmässä määrässä, riippuen päälli
köiden määräyksistä, elättää jokapäivä, ja  sitäpaitsi täytyy, ases
sori ja ruununvouti Paul Meinanderin nopeimmista toimenpiteistä, 
tämän pitäjän näinä päivinä ruunun heinämakasiiniin Juvalla 
vetää 30 L $  heiniä ja  2 L ti olkia joka manttaalilta, kuten maa
herran kirje näyttää.

Mitä taas jälkimmäiseen eli talonpoikaisrenkien luovutta
miseen meidän saaristolaivastomme tarpeeksi tulee, lausuivat 
seurakuntalaiset yhtä alamaisesti, ett’eivät he tässä tuota pikaa 
voineet tehdä mitään varmaa päätöstä, ennenkun he saisivat 
tilaisuuden, heti kotiin palattuaan, neuvotella kotona olevien 
kanssaveljiensä kera: ja tämä sitä vähemmän, kun pitäjäs on 
pieni ja  Kuninkaallisen Majesteetin sotajoukkoa useampia ase- 
lajea, kuten ratsu- ja  jalka-väkeä ynnä niiden varajoukkoa sekä 
jääkärejä ja  kuormarenkiä kuin myöskin kuolleiden ja  haavoi
tettujen sijaan uutta miehistöäkin täytyy alati voimassa pitää.

*

Pöytäk. u /x 1789: Kenraali von Stedingk oli lähettänyt 
käskyn, että rusthollien ja ruotujen piti hankkia rakuunoille ja 
sotamiehille lammasnahkaröijyt, pitkät sarkahousut ja  lämpöset 
jalkineet, jotka saivat olla kunkin mielen mukaan laitetut. T ä
hän suostuttiin innolla. *

Pöytäk. 8/xi 1789: Tästä kohdasta selviää, että venäläis- 
joukot olivat tärvelleet, alaskiskoneet, särkeneet ja  kelpaamat
tomiksi tehneet käräjätalon ovet, ikkunat, lattiat ja  pesät.

Luettiin luettelo Sulkavan kirkon omaisuudesta, jonka ve- 
näläisjoukot olivat ottaneet ja  hävittäneet:

Kaksi messinkistä kynttiläjalkaa; yksi messinkinen 2 piip- 
puinen kynttilälaatta; yksi kuparinen, tinattu lapsenkastemalja, 
jonka kumminkin tiedustelujen ja  kuuluutuksen jälkeen takaisin 
toi (25/x 1789) räätäli Eerikka Nygren; vanha, punanen saarnas
tuolin verkapeite; messuhaka punasesta damastista; messu- 
paita; 2 alttariliinaa »af grönt tripp»; 2 samallaista, liinaista; 2 
alttarinreunus-linaa, pitsillä koristettua; samoin 2 kulunutta; 2 
kulunutta, silkkistä kalkkiliinaa; samallainen aivinasta; pieni, 
maalattu laiva; rahankantohaavi, varustettu hopea-reunuksilla ja
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kellolla; kuparinen, tinattu pikari; samoin pienempi edellä mai
nittua; kirkon rahakirstu, joka oli rikottu ja  tyhjennetty; da- 
mastinen saarnastuolin liina, varustettu mustilla rimsuilla; sa
moin huonompi, samettinen alttariliina; 2 kimppua kuninkaalli
sia asetuksia ja käskyjä; joukko useamman vuoden saapuneita 
papintodistuksia; useamman vuoden charta sigillata-maksuja 
morsiuspareilta; pieni metallikello, jota sakastissa käytettiin eh- 
toollisvieraiden kutsumiseen. Sen sijaan oli kumminkin talon
poika Yrjö Tijainen Auvilanmäeltä lahjoittanut toisen samal- 
laisen. „.

Pöytäk. v. 1790: Pidettiin pitäjän kokous kuninkaaallisen 
sotakomissariaatin kirjeen johdosta majori Wunschille 7 p:ltä 
Heinäk. 1790, ja koski se sopimuksen tekemistä maanomistajien 
kanssa rajalla, jotka ovat sotajoukkoa lähimpänä, että nämä 
luovuttaisivat ruislaihonsa rehuksi. Mutta raja-asukasten yleisen 
nälänhädän tähden, joka ei aivan vähän lisäänny siitä, että vi
hollinen on heitä ryöstänyt, ja  koska vilja tänä kylmänä kesänä 
on hitaasti ennättänyt kypsyä, pyysi rahvas saada itse korjata 
ruiskasvunsa ja  sitten, niin paljon kuin mahdollista on, jakaa 
sotaväen tarpeeksi niin hyvin olkia ja heiniä kuin myös ruista, 
otraa ja  kauraa. *

Pöytäk. 23/vi 1793: Sotakomissariaatin päätöksen mukaan 
korvasi ruunu Sulkavan pitäjälle sodan tuottamia vahingoita yh
teensä 453 riikintalarilla 4 killingillä 3 runstykillä.

*

V:n 1789 kuolevaisuustauluista: Kesäkuun 16 p:nä, Pihlaja
lahden tappelun jälkeen, hyökkäsi tänne (Sulkavalle) 3500 mie
hinen, venäläinen sotajoukko paruuni kenraali Schultz’in joh
dolla ja  pysyi tämä seutu ryssän vallassa Parkumäen tappeluun 
asti, 2 1 / v n .  Kirkko ja  osa seurakunnan asukkaita tuli ryöste
tyksi (blefvo spolierade).

Toisessa lähteessä on tieto, että v. 1790 maksoi venäläi
nen kenraali Schultz Sulkavan seurakunnalle 100 ruplaa, koska 
kirkko oli tullut ryöstetyksi.1 (S. M. Y:n verifikaatit vuosilta 
i 8 2/x85— i 8 7/xii89 s . 49). *

1 Vertaa s. 128.



V:n 1790 kuolevaisuustauluista: Ennenkun kaivattu rauha, 
joka tehtiin % D Värälässä, tuli molemmille sotajoukoille tie
tyksi, teki venäläinen kenraali Fersen uhkaavia liikkeitä Sulka
van seurakuntaan, i3:sta i7:teen päivään elokuuta: jommoisel- 
lakin saaristolaivastolla, jossa oli galooneja, kanuunavenheitä ja 
maallenousua varten tykeillä varustettuja venheitä, ajoi hän 
pakoon ruotsalaisen vahdin Säviönsaaren luona, risteili siinä 
ympäri sekä näytti aikovan (giorde mine) nousta maalle Kukko- 
taipaleessa ja  tunkeutua salmien kautta kirkolle, aikeessa, kuten 
sanotaan, hyökätä ruotsalaisen sotajoukon selkään Pirttimäellä.1

*
Melartopaeus, armovuodensaarnaaja Sulkavalla, oli vuonna 

1789 syytettynä isänmaankavaltamisesta (S. M. Y:n verif. main.
v:silta, s. 49). * *

*

Kerimäki. Yleensä muistelee nykyinen kansa Kerimäellä 
sodan niillä seuduin liikkuneen kolmeen toviin. Ensi sotakau- 
tena olivat hyvin pahasti ryöstäneet tavaroita, polttaneet talo- 
loita, rääkänneet ja tappaneet ihmisiä. Molemmilla seuraavilla 
kerroilla olivat vähemmän tuhoja tehneet. Luultavasti tarkoi- 
tettanee ensimmäisellä sotakaudella »isoavihaa» tahi ehkäpä 
paremmin »vanhan vainon» aikoja 1500- ja  1600-luvulla; siinä 
tapauksessa merkitseisi toinen sotakausi »pikkuvihan» aikoja ja 
kolmas vuosien 1788— 90 sotaa.

Niinkuin jo  mainittukin, ovat myöhemmät sodat ylipäänsä 
koko Rantasalmen kihlakunnan alueella, kansan muistista häl
ventäneet aikaisempien muiston. Tämä koskee varsinkin Keri
mäen ja Säämingin pitäjiä, joissa, Ruotsin vallan aikaan, sotaa 
on kestänyt melkein aina —  jos ei vakituista sotaa, niin aina
kin raja-kahakoita. Kun nyt nuo 15:0 ja i6:n sataluvun sota- 
tapaukset ovat kansankin muistosta haipuneet ja  sekoittuneet, 
niin olisi syytä seikkaperäisestikin tätä aukkoa asiakirjoista saa
duilla tiedoilla täydentää. Mutta kun jotakuinkin täydellinen 
selonteko puheen-alaisista tapauksista paisuttaisi tätä kirjoitusta 
liika suuresti, ja  kun ne seikat ansaitseisivat erityisessä histo
riallisessa tutkimuksessa tulla käsitellyiksi, niin pantakoon tähän

1 S:lla 127 esitetty kansantieto Säviönsaaren ja  Kervilän talojen hä
vittämisestä ja pommittamisesta näyttää tarkoittavan tätä tapausta.
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vaan näytteeksi selonteko venäläisten hävityksistä Kerimäen ja 
Säämingin pitäjissä v. 1656, joka ryöstöretki on »van han- 
vain on »  aikuisille rajakahakoille ja  ryöstöretkille erittäin ku
vaava. Asiakirja, jota käytämme, säilytetään valtioarkistossa 
(W iborgs och Nijslottz Lähns Afkortningsbok pro anno 1656 
fol. 1088 ja  seur.) ja  on sen nimi:

Lyhyt luettelo niistä Kerimäen ja Säämingin pitäjien talon
pojista, joita julma vihollinen, moskovalainen, on pahoin hävit
tänyt, ja  jotka nöyrimmästi anovat ulostekojen huojennusta. 
Tutkittu Maalisk. 14 p:nä 1657:

Kerimäen pitäjäs.
M a k k o la n  k y lä :

P ekka A n tin p oik a M akkonen: kaikki hänen om aisuutensa ja  viljan sa  

poltettu, sam oin lehm ä ja  hieho.
H eikki O llinpoika sam assa p aikassa: sam assa tilassa kuin edellinen;

m enettänyt hevosen sak in  ja  parin  pistooleja.

B rusius B rusiuksen poika R e d sv e n : :täneet kaiken omai-

ja n sa  säästettiinkin , kuolee se  n yt syystä , ett’ei heillä ollut n avettaa, 

eikä  sem m oista rakennettukaan ennenkun kauvan  jä lk een  joulun. 

L u u kas M akkonen: täm än on m yös vihollinen  hävittänyt. 

P a k u n a la :

P ekka  A n tin p oik a  P akun ain en : vilja  ja  huoneet poltettu.

L a ss i P ttäneet huoneet talouskaluineen

H e ik k a la :

N iilo H eikkainen : tällä oli kaunis talo, jo k a  n yt on  poltettu. 

H a a p a la h t i :

M artti L assin p o ik a : m enettänyt kaiken om aisuutensa, isä  ikäloppu, 

poika tyräkäs, peräti poltettu, m enettänyt h evosen sa  ja  talous- 
kalunsa kuin m yöskin  talon kaupungissa. Sam oin  m enettänyt 

vu o d en kasvu t, heinät, viljat.

Jussi P itkän en: m enettänyt talonsa, 2 viljahaasiaa, 2 hevoista.

Jyrö  K lä sch i: m enettänyt kaiken, mitä hänellä oli, hänellä  ei ole 
lehm ää eikä sikaa.

H eikki M atinpoika S ih vo n en : m enettänyt talonsa ja  pelto viljansa, 4 

h evoista  ja  kaikki vaatteensa.

Juho A n tin p oika  M akkonen: va ik ka  heidän kar-

A n tti
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A n t t o la :

M ikko M aanpitävä: m enettänyt huoneet talouskaluineen, hänellä ei 
ole mitään.

A n tti Jussinpoika P äiv äin en : on kokonaan  häviö-tilassa, hänellä  ei 

ole m uuta kuin m itätön hevonen.

L a ss i T o iv a in en : m enettänyt kaiken  om aisuutensa ja  20 syltä  ter

vaksia, ei om ista mitään.

M annikkala:
Fallentin  F allen tin ’inpoika: m enettänyt huoneensa ja  vaatteen sa, ei 

om ista mitään.

A n tti R u o tsa la in en : m enettänyt kaiken  om aisuutensa, niin ettei h ä

nellä enää ole kuin paljas ruum is, h y ljän n yt tilansa ja  on 

loisina.

K u p ia l a :

A n tti K up iain en : m enettänyt huoneet ja  vu o d en kasvu t sekä 30 syltä  

tervaksia.

L a ssi E erikanp oika-vainaan  leski: m enettänyt kaiken om aisuutensa, 

huoneet, vuoden kasvut, h evosen  varuksin een , 80 sy ltä  ter

va k sia ; m ies on R ig assa  kuollut.

Matti H äm äläinen: perin  köyhä.

E rkki L assin p o ik a  R isto in en : m enettänyt huoneet ja  v iljat; hänen 

vaim on sa on sen autiona ottanut viljelläkseen.
N iin im ä k i :

O lli S ilven oin en : T ä m än  ve li on suostunut ven äläisiin  ja  sytyttän yt 

tuleen veljien sä  ta loon ; m enettänyt vu o d en kasvu t ja  huoneet, 

30 syltä  tervaksia . V iim e jou lu n a  oli tuo ve li täällä, mutta 

ei saatu kiini.

L a ss i K au p in p oika sam assa paikassa: m enettänyt huon eet ja  v u o 

den kasvu t sekä 30 syltä  tervaksia.

Juho T u om aan po ika: m enettänyt huoneet ja  vuodenkasvut. 

Y l ä k u o n a :

Juho P aa vo n p o ika  H onkanen : m enettänyt talon, vuodenviljat, 7 

lam m asta ja  45 syltä  tervaksia .

H eikki V en älä in en : m enettänyt viljat, huoneet, heinät, 20 syltä  ter

vaksia, poikansa, jo k a  oli p aras m ies, talonsa y. m.

8 ta lonpoikaa: ne ovat m enettäneet huoneet ja  vu o d en kasvu t peräti.

Mikko A n tin p oika  L ein o n en : m enettänyt huoneet, vaatteet ja  v u o 

denkasvut.
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H annu H artikainen: m enettänyt huoneet, vaatteet, vuodenkasvut, 

kauniin hevosen  ja  2 lasta.

K u m p u r a n t a :
A n tti H eikin poika K u p ia in en : m enettänyt huoneet, viljat ja  heinät. 

R a ik u u :

Matti O llinpoika T o ro p ain en : m enettänyt huoneet ja  vuodenkasvut. 

L assi Jussinpoika sam assa paikassa: m enettänyt huoneet ja  vuoden 

kasvut, 13  lam m asta, 2 hevoista.
Mikko ‘N ousiainen: m enettänyt talonsa ja  vuodenkasvut. 

P ih la j a n i e m i : '
Juho H eikinpoika S im onen ja  R asm us sam assa p aikassa: m enet

tän yt talonsa ja  vuodenkasvut.

H e v o s s a l o :
P ekka A n tin p oika K arja la in en : m enettänyt talonsa ja  vuodenkasvut.

N i e l e m i s s a l o :

P aa vo  H erttuainen: m enettänyt talonsa ja  vuodenkasvut.

H ä iv ä  (H ellvas):
P ekka P aavon poika H ä ivä  (H ellvas): m enettänyt talonsa ja  vu o d en 

kasvut, perinköyhä.

V i h t a r i  (V itsarila):
N äillä ei ole mi
tään m uuta kuin 

paljas henki, 

niin pahoin o vat

O lli Sallinen, L a ss i E erikanp oika L avikain en ,

L a ss i K arvin en , N iilo sam. paik., O lli Kolem ainen,

A n tti M ononen, H eikki S ilven oinen,

H eikki L avikain en

n e hävitetyt, O lli K olem ainen nyljettiin  ja  7 hänen poikaan sa 

lyötiin  kuoliaaksi, niin ei ruunulla ole niistä m itään hyötyä. 

J o u t h e n n i e m i : 1 

P ekka P äiv in en : talon-isäntä tapettu, talo poltettu, vu o d en kasvu  sa 

m oin; tila kokonaan autiona.

Pekka N iilonpoika K ä ik ä : m enettänyt huoneet, 20 lehm ää, vuoden- 

kasvun  ja  vierto-kojeet.

Matti A n tin p oika  H irvo n en : m enettänyt kaiken om aisuutensa.
Mikko M atinpoika S ilven oin en : m enettänyt talonsa ja  vuodenkasvun , 

1 hevosen , 7 lam m asta, 10 syltä  tervaksia.

T a h v o  S ep p ä n en : m enettänyt talonsa, viljan sa  pellolla, 14 tynn. 
van h aa  viljaa, 80 syltä  tervaksia , nuotan ja  verkkoja  200 

taalerin  arvosta, kaikki rau takap in een sa; hänellä ei ole mitään. 

1 Nykyään lausutaan tämä paikannimi paikkakunnalla: J o u h e n n ie m i.



P ekka S ilv e n o in e n : m enettänyt kaiken om aisuutensa, 3 lam m asta, 

1 nuotan, 12 syltä  tervaksia.

T o r o p p a l a :

R isto  T o ro p a in en : m enettänyt kaiken  om aisuutensa, ei om ista y h 

tään m itään.

T a h v o  N iilonpoika K äikä: m enettänyt huoneet ja  vuodenkasvut. 

R u o k o la h t i :

H annu M atinpoika K o so in en : m enettänyt talonsa, vuoden kasvut, 4 

kuorm aa heiniä, 40 syltä  tervaksia .

L a ss i S ilven o in en : m enettänyt talonsa, vuoden kasvut, yh den  kah- 

deksan-kuorm aisen  kasa-aum an, 3 tynn. ruista, 1 tynn. kauraa 
ja  tynn. jauh oja.

R u o k o n i e m i :

Juho P ietarin poika sam. p a ik .: kokonaan  poltettu; ei om ista mitään. 
K a l a j ä r v i :

P a a v o  S im on p oika T u rtin en : peräti poltettu, ei om ista m itään, m e

nettänyt 50 syltä  tervaksia.

Juho T y n k k yn en : peräti poltettu, ei om ista m itään, m enettänyt 19 
syltä  tervaksia.

S im o Jesp erin poika K arja la in en : peräti poltettu, ei om ista m itään, 

m enettänyt 32 syltä  tervaksia.

A n tti V an n in en : m enettänyt talonsa, ei om ista m itään; m enettänyt 
26 sy ltä  tervaksia.

P ö l l ä n s a a r i :

Jussi T a h vo n p o ik a  P öllän en: perin  poltettu, köyh ä  ja  m elkein keppi- 
kerjäläinen.

T u u n a n s a a r i :

H annu T a h vo n p o ik a  T u u n ain en : J näm ä eivät om ista m uuta kuin

Matti P ekan poika sam. p a ik .: j  hen gen, sillä  kun R y s s ä  oli siellä 

yö tä , hän poltti ei ainoastaan  huoneet, va a n  vuodenkasvun kin, 

tappoi elukat, n ylk i n e ja  jä tti raadot siihen.

L a u k a n s a a r i :

L a ss i P aa vo n p o ik a  T u rtin en : huoneet poltettu, V 2 tynn.-alan  k ylvö  

tallattu, m enettänyt yh den  hevosen.

N iilo R au tiain en : huoneet, vu o d en vilja t ja  15  syltä  terv ak sia  p o l

tettu, m enettänyt yh d en  hevosen.
A n tti H an nun poika K o so n en : m enettänyt vuodenviljat ja  talonsa.
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Juho A n tin p oik a L au kkain en : m enettänyt huoneet, vuodenkasvut, 

hevosen , 20 rysä ä  ja  10 syltä  halkoja.

Matti K aartin en : m enettänyt huoneet, vuoden viljat tallattu. 
H a a p a n ie m i:

H annu K osoin en  R an ta: huoneet, vu o d en vilja t ja  9 syltä  tervaksia  

poltettu ; on m elkein kerjäläinen.

L a ssi A n tin p oika  K o so in e n : huoneet, vuodenkasvut, 60 syltä  tervaksia, 

3 hevoista, yk si viinapannu, nuotta, 14  tynn. viljaa  ja  40 mer- 

taa poltettu.

P ek ka  H annunpoika sam. paik.: m enettänyt kaiken om aisuutensa, 

vuoden kasvut, huoneet ja  40 sy ltä  tervaksia.

K u len o in e n :
H eikki M ielonen: m enetti talonsa, vuodenviljat, heinät, 50 syltä  ter

vaksia, vaatteet, verkot, nuotan, »koko varu kset T a ip a leen  

edestä».

Juho K oikkalain en : m enettänyt talonsa ja  vuodenkasvut, eikä om ista 
mitään.

H eikki A n tin p oik a R ä ty : sam oin kuin edellinen.

Matti T u om aan p o ika: peräti hävitetty, loinen eikä om ista mitään. 

K a k s o i l a :

Jussi L u ostarin en : m enettänyt talonsa, vu o d en kasvu t ja  3 hevoista.

P aa vo  K aksoin en : m enettänyt talonsa ja  vu o d en  viljat.

H eikki sam. paik.: täm ä on kappalaisen  virka-talo; kappalainen 

H erra  M ikko on ammuttu linn assa, m enettänyt om aisuutensa, 

leskellä  ei mitään.

T u om as K arttu n en : m enettänyt talonsa, vuodenviljat, vaatteet, 3 

kuorm aa heiniä, 40 syltä  tervak sia  ja  2 lehm ää.

N a u k k a r i la :

T a h v o  N aukkarinen: m enettänyt talonsa, vuoden kasvut, 20 tynn. 

viljaa, 2 lehm ää, 1 tynn. suoloja, 1V 2 tynn. papuja, 15 ku or

m aa heiniä ja  pajakapineensa.

K e r i m ä k i :

M atti H eikinpoika M estarinen: m enettänyt talonsa, vuodenkasvut, 18 

kuorm aa heiniä, ja  8 tynn. kauroja.

P ekka  P ekan poika T o ivain en : vähän hänellä on ennen ollut, mutta 

n yt ei k errassaan  m itään; on sitäpaitsi rampa.

Juho T o iv a in en : m enettänyt talonsa, vuodenkasvut, 6 kuorm aa hei

niä, 2 hevoista, 2 paria  tuuria, 7 viikatetta  ja  1 L tf rautaa.



L a ssi Im m onen: m enettänyt talonsa, 3 kuorm aa heiniä ja  vu o d en 

kasvu t; on  ainoa m ies ta lossa  ja  ratsum ies.

T uom as T y n k k yn en : perin  hävitetty; on palkkautunut nostom ie- 

heksi.
O l l i ' H eikin poika sam. p a ik .: m enettänyt talonsa, 9 sikaa sekä

vuodenkasvut.

K y l l ö l ä :
R isto  P aa vo n p o ika  T yn k k yn en : m enettänyt talonsa, vuodenkasvut, 

3 kuorm aa heiniä, rautakap ineet ja  muut talouskalut.

P ekka M aununpoika sam. paik.: m enettänyt talonsa, vu o d en kasvu t, 

3 kuorm aa heiniä, V2 nuottaa, V2 tynn. papuja. T alo n p ojat 

tapettu, vu o d en kasvu t poltettu sekä 2 hevoista.

P u lk k i la :

P ek ka L assin p o ik a  P ulkkinen: m enettänyt 1 L ii  liinoja, 1 L fi lan 

koja, 3 k irv estä  ja  kaikki vaatteet, ei om ista n yt mitään.

E rkki O llinpoika S n ick are: m enettänyt kauniin  talon  ja  vu o d en 
kasvu t sek ä  2 hevoista, 35 syltä  tervaksia , kaikki vaatteet, 

20 tynn. viljaa, 5 kuorm aa heiniä, 2 nautaa.

Sam oin  S ääm in gin  pitäjästä, sanotaan  asiakirjassa, m utta en ym 

m ärrä, mitä sillä  tarkoitetaan, sillä seu raavatkin  k ylä t ehkä 

kaikki, aina toiseen »Sääm inki»-otsakkeeseen  asti, n äk yvät 

silloin kuuluneen K erim äkeen :

Sim o S im on p oika: m enettänyt talonsa ja  vu o d en k asvu t sekä 5 h e

voista , 2 nautaa, 60 syltä  tervaksia , 6 tynn. ruista, 2 k. heiniä.

(Kerim äen) pastori H erra  P aulus O lai: m enettänyt kaiken om aisuu

tensa, ei om ista m itään m uuta kuin m uutam ia nautoja, jo tk a  

nyt h ein ättöm yyden  ja  pakkasen  tähden  kuolevat.

H annu T irro  (lukkari): on m yös hävitetty.
R akkaan  K a p p ala isen  H erra  B ertil in le s k i: m enettänyt k aiken  om ai

suutensa, om ansa ja  m iehensä vaatteet, kap an  ja  kirjat, 10 

ta laria  kup. rahaa, e i.o m ista  mitään.

H an nolanpellon  latokartano: kokonaan poltettu.

M o in ie m i:

S ig fr id  V a h v a in en : m enettänyt 10 tynn. viljaa  ja  vaatteen sa. T a lo  

jätetty  polttam atta.
N o u s i a la n m ä k i :

H eikki S airain en : .m enettänyt vaim onsa, hevosen sa, vaatteensa' ja  

muut tavaran sa.
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P ekka M artinpoika K arjalain en : menett. h evosen sa  H annolanpellolla.

Jyrö H aikon en : m enettänyt h evosen  ja  pajakapineensa.

H eikki R o kkala in en : m enettänyt 2 hevoista, 1 tynn. m altaita ja  
kaikki vaatteensa.

T u r t i a n i e m i :

A n tti T u rtiain en : m enettänyt 3 h evoista  ja  kaiken kesä-työnsä, ei 

ole vo inut k ylv ää  ta lviviljaan sa eikä hakata kaskian sa tu levaa 

vuotta  varten ; sam oin m enett. varukset.
E skel H uru: on ollut 3 kuukautta p oissa  kotiseudultaan eikä ole 

voinut tehdä kesä-töitään.

S a i r a a l a n m ä k i :

Jyrö  K a rja la in en : m enettänyt hevosen, ei om ista mitään.

P entti S a ira in en : m enettänyt 2 kaun ista hevoista , 1 Va tynn. ruista, 

2 uutta vaippaa.

A n t t o la :
T u om as Jaakonp. P ylkkäin en : menett. ainoan h evosen sa  ja  vaatteen sa; 

hänellä on sem m onen asunto, että ryssää  hävetti polttaa sitä. 

R u o k o n ie m i:

Matti P ekan poika M utka: m enettänyt 3 h evoista, oven  raudat ja  

lukot, 1 lehm än, 4 kuorm aa heiniä ja  2 luotinta.

H eikki R in kin en : hänen pelton sa ta lla ttu ja  rautakapineensa anastettu. 

V a a r a :

A n tti M atinpoika K a n to : ryssän  luona.

P ekka P em ain en : m enettänyt h evosen  ja  vu o d en kasvu t.

A n tti E erikinp. K u p ia in en : m enettänyt 4 hevoista, 1 tynn. 

ruista, 3 tynn. otria, 1 tynn. kauroja ja  vuodenkasvut.

H eikki S ilv en o in e n : venäl. van kin a, tila aivan  autiona.

P a a vo  P u tkon en : m enettänyt vu o d en k a svu t, 1 tynn. ruista,

1 parkitun vuodan , 1 viisin au la isen  kattilan.

T a h v o  T y n k k yn e n : vu o d en k a svu t ja  ainoan h evosen sa 

m enettänyt, lap set kuoliaaksi lyöty.
E rkki H aloinen: m enettänyt vu o d en kasvu t ja  kaikki huon e

kalut sekä 10 tynn. viljaa , 7 sikaa, 1 tynn. suoloja.

M aunu T y n k k y n en : m enettänyt vuodenkasvut, 2 tynn. 

v iljaa, 1 LU  rautaa ja  luottim en.

A n tti Matinp. K arja la in en : m enettänyt vuoden kasvut, 60 

talaria  k. rahaa, sillan alta 1 tynn. jau h oja , V2 tynn. 

m altaita, 2 h evoista  ja  2 lehm ää.
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P a t a s a l o :

N iilo Jyrönp. H äm äläinen: m enettänyt lam paan sa ja  ollut koko  kesän  

pakosalla.

P ih l a j a n i e m i :

R isto  N iilonp. R ä isä n en : m enettänyt i  h evosen , 3 vuohta, ovirau- 

dat ja  lukot.

H a a p a n ie m i :

T u om as L itm ain en : täm än poika ilm oittanut ryssille , m itä täällä ta

pahtuu ja  poltettiin  kaikkien  talot paitsi tätä, jo k a  ei ole m e

n ettän yt m itään m uuta kuin 50 syltä  tervaksia.

K u l e n o i n e n :

H eikki P eu ssa: m enettänyt kaiken  om aisuutensa, ainoastaan  tyhjät 

huoneet jälellä .

S i m p a la :
P a a vo  M atinp. M uukkoinen: m enettänyt 4 hevoista  ja  1 varsan , 3 

lehm ää, hänen vaatteen sa  paloivat linnanportissa.
M aunu P ulkkinen: m enettänyt 1 tynn. ruista ja  3-vuotiaan  härän. 

K u o k k a l a :

Jyrö  S ika in e n : m enettänyt 3 naisenpukua, verkaham eita, 1 »kas- 

sioka», jo n k a  hinta oli 7V 2 talaria, 7 kyyn . leikkaam atonta 

verk aa, jo n ka  hinta k yyn ärä ltä  oli 7 talaria, 1 kirstun täynn ä 

liinavaatteita, 2 ilvek sen  nahkaa, 1 saukonnahkan, 18 talaria 

kup. rahaa, 26 kyyn . aivinaa.

P i t k ä l ä :

Matti M ikonpoika: m enettänyt jau h o ja  9 tynn., 1 teräsjousen  ja  

kaikki vaatteensa.

S im p a la :

M artti V allen tin ’inp oika: m enettänyt 1 h evosen  ja  2 lehm ää. 

K u m p u r a n t a :
Jussi H irvo in en : m enettänyt 3 m uokattua peurannahkaa, 12 lam 

paannahkaa, 9 S’ villoja, 9 lah naverkkoa, V2 nuottaa. 

K i r k o n k y l ä :

M atti M annikainen: m enettänyt 5 kattilaa, 8 tynn. ruista, 1 h e v o 

sen, 4 kuorm aa heiniä ja  kaikki vaatteensa.
S a i r a l a n m ä k i :

N iilo V im p a: m enettänyt kaikki vaatteensa.

A n tti S ip p a ri: m enettänyt 1 hevosen, 30 talaria, 1 aatran  kaikkine 

kapineineen ja  vaatteensa.
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K u l e n o i n e n :
M aunu K ärk in en : m enettänyt 7 lam m asta ja  3 kuorm aa heiniä.

Säämingin pitäjäs.
E rkki D alkarl-vainaan  leski: m enettänyt 1 hevosen, vaatteensa, k irs

tunsa, kattilansa ja  kaikki muut tavaransa.

Juho S im onp oika-vain aan  leski: m enettänyt kaiken  om aisuutensa, 

ei om ista m itään m uuta kuin väh än  karjaa.
H eikki M artinpoika-vainaan lesk i: perin köyh ä  ja  m enettänyt ainoat 

vaatteen sa ja  1 tynn. viljaa.

L a ssi Jum ppainen: ram pa m olem m ista käsistään ja  perin  köyhä, 

van h a ratsum ies, m enettänyt 2 tynn. ruista.

P ekka S p illin gh : m enettänyt om ansa ja  vaim on sa vaatteet. 

H i e t a l a h t i :
R isto  Sim onp oika-vain aan  lesk i: m enettänyt 20 tynn. viljaa, 1 h e

vo sen  ja  m uutkin tavarat varastettiin .
T  y n k k y l ä n j  o k i:

O lli O llinp. U triain en : m enettänyt 2 hevoista.

K o s o l a :
Jaakko Jaakon poika: m enettänyt kaikki vaatteen sa ja  huonekalunsa. 

R i t o s a a r i :

T u om as T o iv a in en : m enettänyt kaikki vaatteen sa ja  huonekalunsa.

Vertaamalla tätä asiakirjaa liitteessä B oleviin asutushisto
riallisiin tietoihin saamme siitä lisävalaistusta a s u tu s s e ik k o je n  
selvittämiseksikin. Siten teemme sen havainnon, että vuoden 
iÖ56:n sotatapaukset (venäläisten hävitykset) ovat Kerimäen 
asutus-oloihin tehneet kauvan jälkeenpäin tuntuvia muutoksia. 
Niinpä asutusseikoista jo  näimme, että Kalajärven eteläpäässä 
oli muinoin ollut talo (vert. s. 31), mutta se oli sota-aikoina 
hävitetty. Tästä puheena olevasta asiakirjasta käypi ilmi, että 

. siellä on ollut 4:kin taloa, jotka kaikki tulivat v. 1656 hävite
tyiksi ja  poltetuiksi (vert. s. 136). Samoin Säämingin asutus- 
seikoista opimme, että Simunansaaresta »ensimäisen Ruotsin 
sodan aikana» venäläiset hävittivät talon (vert. s. 22). Sivuilta 
138 ja 141 näemme, että v. 1656 venäläiset hävittivät kolmenkin 
Simonpojan talon, joista joku mahtoi asua Simunansaaressakin; 
sillä nuo Simonpojat näkyivät asuneen juuri niillä paikoin —
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Kaartilanrannan kylän seudussa, jossa on Simunansaarikin. —  
Vielä voimme näitä asiakirjoja vertaamalla havaita, että v. 1656 
tapahtuneen venäläisten hävitysretken aikana on monessa Keri
mäen pitäjän kylässä ollut aivan toiset asukkaat kuin liitteessä 
B mainitut, jonka tiedot ovat vuodelta 1664. Ja usea niistä 
taloista, joita venäläiset hävittelivät v. 1656, on autiona vielä 
v. 1664. Näin ollen voimme aavistaa, mikä turmiollinen vaiku
tus on ollut 1500-luvun lakkaamattomalla sota-tilalla asutuksen 
leviämiseen ja varttumiseen Savon itärajoilla.

*

Edellisestä on jo käynyt ilmi, että Kerimäen papistokin 
sai suuresti kärsiä näistä venäläisten hävityksistä. Seuraavasta 
asiakirjasta selviää tämä seikka täydellisemmin. Kerron sen 
sisällön tässä lyhykäisesti (Nyslotts och Viborgs läns Afkort- 
ningsbok pro anno 1656 fol. 1527). Kerimäen kirkkoherran 
Paulus Olai’n leski Malin Sigfridintytär Kostianus kirjoittaa 
asiasta maaherralle surkean kirjeen:

Minä köyhä, turvaton leski saatan alamaisuudessa Teidän 
Armonne tietoon sen suuren onnettomuuden ja  tukalan aseman, 
johonka minä, köyhä leski, olen joutunut siten, että tyrannilli- 
nen vihollinen tuhosi viime kesänä kaiken omaisuuteni niin 
hyvin Kerimäen pappilan, joka on kruunun, kuin kaikki, mitä 
huoneissa oli: ei ainoastaan viljan aitoista, vaan senkin, mikä 
oli maan alla, sekä kaikki talouskapineet, pellolla kasvavan vil
jankin tallasi vihollinen, niin että meidän on sitten täytynyt 
lainata viljaa elatukseksemme; sitä paitsi menetimme 8 hevoista 
ja täällä kaupungissa (Savonlinnassa) talomme kaikkine tava
roineen, joita emme voineet talteen saattaa. Ja kun vihollinen 
oli linnan muurien läheisyydessä, tuli vävyni (Kerimäen kappa
lainen Mikko) ammutuksi ampumareijässä. Nyttemmin olen 
ajallisen kuoleman kautta menettänyt mieheni, niin että olen 
joutunut suureen kurjuuteen. Minulla ei ole huonetta, jossa 
voisin pakkaselta ja  sateelta suojella lapsiraukkojani. Sitäpaitsi 
on minulla paljon veroja rästinä. Näin ollen pyytää hän maa
herralta jotakin huojennusta ja  apua.

Verorästit annettiinkin hänelle anteeksi heti ja kuninkaal
lisella kirjeellä Toukok. 30 p:ltä 1663 suotiin hänelle, miehensä
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pitkällisen, uskollisen ja  ahkeran palveluksen tähden saarna- 
virassa, Luostariniemen tila Säämingin pitäjässä (Akiander, Her
daminne I, s. 350).

Tästä samasta venäläisten hävitysretkestä v. 16561 teki 
Kerimäen rahvas valituksen kuninkaallekin (S. V. A. Karl den 
Xl:s Registratur år 1660, s. 5). Sen johdosta kirjoittaa kunin
gas Viipurin piispalle G öteborgista Maalisk. 2 p:nä v. 1660 
näin: Meidän uskolliset alamaiset Kerimäen pitäjässä ovat suu
resti valittaneet odottamattomasta vahingosta ja  onnettomuu
desta, joka heille on tapahtunut viimesessä sodassa moskova
laisten kanssa: heidän kirkkonsa ja yhdeksänkymmentä kaksi 
tilaa, sanotussa pitäjässä, on vihollinen hävittänyt ja polttanut, 
jonka tähden he alamaisesti anovat jotakin apua mainitun kirkon 
rakentamiseen. Tätä tarkoitusta varten käskee hallitsija piispan 
kannattamaan kolehdin hippakuntansa kirkoissa.

Ylipäänsä edellä kerrotun laatuisia olivat venäläisten hä- 
vitysretket Savossa i5:llä ja  i6:lla sataluvulla vallinneen v a n 
han va in o n  aikoina, jolla nimellä kansa useimmiten muistelee 
niitä kauhun tapauksia ja eroittaa sen aikuiset sodat myöhem
mistä. *

Puruvedessä, Kerimäen nykyisen eli Jouhenniemen kirkon 
edustalla olevassa seljässä, on T y t tö s a a r i .  Siitä on seuraava 
tarina: Kaksi kasakkata ajoi muinaisina rauhattomina aikoina 
erästä tyttöä takaa. Lopulta ei tällä ollut muuta keinoa kuin 
heittäytyä järveen ja koettaa uimalla pelastautua selän saariin. 
Hän ui ensin rannasta parin kilomeetrin päässä olevaan Mus- 
taansaareen. Mutta kun kasakat, hevostensa seljässä uiden, 
seurasivat sinnekin, niin jatkoi hän samalla tavalla pakoret- 
keään vielä äskeisestä saaresta 3 kilomeetrin päässä olevaan 
Tyttösaareen. Uida hän tosin jaksoi sinne asti, mutta kun 
maalle pääsi, niin kuoli. Kasakat, yhä vainoten, tapasivat vaan 
kylmän ruumiin. Siitä lähtien on sitä saarta Tyttösaareksi 
kutsuttu. *

1 Tämän sodan lopusta ja  venäläisten karkoittamisesta Savosta katso 
edellä s. 73.



144 A - PELKONEN: e n t i s - a j a n  m u is t o ja  r a n t a s a l m e n  k i h l a k u n n a s t a .

Ensimmäisenä sotakautena kerrotaan muutaman Makkosen 
olleen venäläisille suureksi haitaksi. Hän hätyytteli heitä kai
kella tavalla ja siellä, missä kasakat eivät osanneet häntä odot
taakaan: hän otti takaisin heidän ryöväämänsä tavarat, varasteli 
heidän hevosiaan, otti hengiltä pienempiä kasakkajoukkueita, 
teki miehineen äkkiarvaamattomia rynnäköitä yön aikaan heitä 
vastaan y. m. Kerran meni hän väjyksiin n. k. K a s a k k a -  
k a ll io l le ,  joka on Jouhenniemen kylässä. Ja kun 4 kasak- 
kata ratsasti siitä ohi, ampui hän yhden kuolijaaksi. Muut 
kasakat koppasivat raadon haltuunsa ja  pakenivat tiehensä. 
Siitä sai tuo kallio nimensä. Muutamakseen kumminkin saivat 
kasakat Makkosen kiini ja anastivat hänen tavaransa. Häntä 
itseään kuljettivat he sitten jonkun aikaa mukanaan, kytkettynä 
kahden ratsumiehen väliin. Jouduttiinpa siten Kerimäen van
han kirkon luo, jossa kasakkaparvella oli pääkortteerinsa. Siinä 
rupesivat nämä huttua keittämään, johon tarkoitukseen käytet
tiin Makkoselta ryöstettyjä jauhoja. Tämän huomattuaan neu
voi tämä itse nimen-omaan säkin, jossa muka paraita oli. Kun 
sitten kasakat söivät tätä puuroa, niin nukkuivat heti. Makko
nen taas käytti tilaisuutta hyväkseen: anasti heidän paraan 
oriinsa ja  ratsasti sillä Vehkasaloon, joka on Puruvedessä, ja 
pelasti niin päänsä.

Entisinä rauhattomina aikoina oli aivan tavallista, että ih
miset, vainolaisen tullessa, menivät saloille piiloon. Vielä nyt
kin näytetään monessa paikoin sen aikuisia »karkusaunoja», 
joita metsiin kyhättiin asuinpaikoiksi. Niinpä Hälävänsaaressa 
on yksi semmoinen ollut. Sen kumminkin yhytti kerran muuan 
retkeilevä kasakkaparvi; he ampuivat kuoliaaksi erään Herttuaisen, 
joka silloin sattui mailla olemaan, anastivat siellä löytyvät tavarat 
ja pistivät vihdoin pöngän tuleen. Toisen samallaisen, vanhan 
vihan aikuisen »riihen» sijaa näytetään Kattilanmäen kylässä 
Pennalan tilalla. Vielä viime vuosisadan lopulla vallinneen so
dan aikaan mainitaan ihmisten paenneen näihin piilopaikkoi
hinsa niin lopen, ett’ei juuri minkäänlaista elonmerkkiä näkynyt 
kylissä: maantie kasvoi heinää, niin että niittää sai.
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Toissa sota-aikana kylvettiin huhtikuun alussa kauraa han- 
gelle venäläistä sotaväkeä pakoon; peljättiin näet niiden muu
toin syöttävän hevosillaan kaiken viljan. Saatiin kumminkin 
runsas sato. Tähän samaan aikaan ajoivat venäläiset ruotsa
laisia takaa Puruveden yli Kumpurannan kylään, ja polttivat 
siinä 2 lotjaa, jotka omisti Jalaksensahan isäntä Valakki. Kum- 
purannalla sairasti silloin paljon sotamiehiä ja muutamia kuoli
kin, jotka haudattiin peltoon.

R a u h a n iem i, joka on Kumpurannan kylästä kaakkoon, 
on saanut nimensä siitä, että muinoin on sen mantereesta eroit- 
tanut vesi, joten sinne oli vaikea päästä muuten kuin venheellä. 
Sentähden olikin se sotaisina aikoina suotuisa pakopaikka; sil
loin ei se vielä ollut asuttukaan.

*

V a r t ija s a a r i  ja  Kiukoosaari on Pihlajaniemen ja Kumpu- 
rannan kylien välisessä Ruosteseljässä. Ei kummassakaan ole 
minkäänlaisia raunioita tai kiukoita, mutta edellisessä kerrotaan 
vartijoita suomalaisilla olleen silloin, kun Ruotsin ja  Venäjän 
raja kulki vähän matkan päässä itäpuolella. Raikuun kannak
sen kautta olivat vainolaiset matkaa pitäneet ja  venheitään ve
täneet silloin, kun Orivedestä Puruveteen tahtoivat tulla tai 
päinvastoin.

Kuokkalan ja Alakuonan kylien välillä on Hangasjoki, 
jonka kautta ijänkaiken on kulkenut jalka- ja  purilastie (ja myö
hemmin maantiekin) kaakkoa kohti Kerimäen eli Jouhenniemen 
kirkolle päin. Siinä oli joskus ollut kahakka ruotsalaisen ja 
venäläisen väen välillä, ja  olivat jälkimmäiset saaneet selkäänsä. 
Siihen on muka hukutettu sotatarpeitakin ja haudattu kaatu
neita; siitä on löytynyt kengänkorkoja ja sotamiesten nappia. 
Sanotaan L aisk a n -J a a k o n  olleen tässä ruotsalaisten komen
tajana.

Hanhijärven kylässä on Pääniemi, jolla on jyrkkä ja  kor
kea Päävuori. Vanhan vainon aikaan oli, vainolaisvenäläisten 
takaa ajaessa, muuan mies joutunut tälle vuorelle, ja kun hä-

TO
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neliä ei enää ollut muuta pelastumisen keinoa, niin heittäytyi 
hän vuoren alla olevaan lampiin; eikä häntä sen koommin nä
kynyt eikä kuulunut. Kun mies tällä tavoin päänsä menetti, 
sai vuori nimen Päävuori ja  sen mukaan niemikin.

V e n a k k o v u o r i  ja V e n a k k o n i e m i  on samassa kylässä, 
Enonveden rannalla. Sota-aikaisista seikkailuista arveltiin näi
denkin nimien saaneen alkunsa, vaikk’en saanut onkeeni oikeata 
tarinaa. *

Sota-aikaisia muistomerkkejä on Kuonanjoen molemmin 
puolin, maantien läheisyydessä. Ensinnäkin Herttuanmäellä, 
joesta pohjoiseen, noin V2 kilomeetriä, on r i n t a v a r u s t u k s e n  
jäännöksiä, joitten asemasta voipi päättää, että niitä on käytetty 
turvana Kuonanjoelta päin tulevaa vihollista vastaan. Niitä on 
useampia vierekkäin ja kukin n oin ^  meetriä pitkä. Jokaisen 
varustuksen vieressä, pohjoispuolella, on haudantapainen sy
vänne, joka lienee syntynyt siten, että multa siitä on itse rinta- 
varustukseen luotu. Mainitun joen eteläpuolella taas on mel
kein samallaisia varustuksia kuin edelliset: luvultaan 6 hautaa 
pengermineen. Kerrotaan joen pohjoispuolella olleen ruotsa
laisen, eteläpuolella venäläisen; taistelu syntyi mutta ruotsalai
nen läksi pakoon Raikuun kannakselle päin. —  Vertaa vielä 
hautauspaikkoja.

Tykinkuula on löydetty Yläkuonan kylän Pohjahonkalan 
rannasta, Luotojärvestä.

Raikuun kanavan vieressä, länsipuolella, on patteri ollut 
aikoinaan. Nykyään on siihen paikkaan rakennettu huvila ja 
varustus sen tieltä purjettu pois. Kertomuksen mukaan oli se 
ollut noin 80 senttimeetriä korkea, 1 V2 meetriä leveä sekä noin 
25 m pitkä. Se, joka ne oli tehnyt, oli tullut lännestä päin ja 
odotellut siinä vihollista idästä tulevaksi. Vihollinen ei muka 
tullutkaan eikä tappeluakaan syntynyt. Vertaa hautauspaikkoja! 
—  Noin 90 vuotta takaperin tuli Raikuunkylään vihollinen 
idästä talvipakkasella ja tahtoi panna hevosensa navetoihin, 
joista lehmät oli pitänyt ajaa ulos. Jotta hevoset mahtuisivat 
sisään, rupesivat sotamiehet jo isontelemaan pieniä ovia. Mutta
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kylän vaimot »posaulustivat» ylisotaherraa, ett’ei hän pakoittaisi 
lehmiä pakkaseen kuolemaan; tämä estikin tuon puuhan.

Miltä ajalta Kuonanjoen ja Raikuun varustukset ovat, en 
voi aivan varmaan sanoa. Mutta todennäköisyys on sen ajatuk
sen puolella, että ne ovat Kustaa III:n sodan ajoilta. Tiedäm
mehän ensinnäkin, että v. 1789 Toukokuun puolivälin tienoossa 
oli muuan suomalainen osasto, jossa oli 200 miestä, asetettu 
Yläkuonan kylään ja että silloin Karjalan puolella toimiva Suo
men armeijan osasto teki syrjähyökkäyksen Kerimäelle ja  Punka- 
salmella (J. Manckell I, s. 383, 388, 393) pakoittaakseen Savossa 
sotivan venäläisen kenraali Schultz’in vetäytymään Savonlinnaan 
päin. Tämä tarkoitus osittain' saavutettiinkin. Ja luultavaa on, 
että tuo Karjalan puolelta tehty syrjähyökkäys ulottui aina 
Kuonanjoelle asti, josta kumminkin, kuten edellä olemme kansan 
nähneet kertovan, sen täytyi peräytyä samoja teitään Raikuun 
kannaksen kautta, josta oli tullutkin.

*

Niinimäen eli nykyisen Anttolan kylässä on tapeltu Mult- 
sillalla; siitä seudusta on löytynyt kanuunankuuliakin. Samassa 
kylässä kerrotaan sotaväkeä asuneen pitemmän aikaa.

*
Kerimäen vanhassa kirkonkylässä on sota-aikaisia varus

tuksia: Kataja-, Muurais- ja  Koivumäillä. Kaksi ensin mainittua 
on vierekkäin Moijinsalmelle ja Punkaharjulle meneväin maan
teiden välissä, niiden yhtymäkohdan eteläpuolella; Koivumäen 
taasen leikkaa Savonlinnaan menevä tie. Kerimäen vanhan kir
kon sija jää melkein Kataja- ja Koivumäkien väliin, hiukan poh
joisemmaksi kumminkin. Itse varustus on Katajamäellä: mel
kein koko avaranlaisen ja tasaisen mäenpäällyksen ympäri on 
tehty sorasta valli, jossa on useampia painannekohtia, arvatak
seni kanuunansijoja, ja joka vielä nytkin on paikoitellen meetrin 
ja  enemmänkin paikoitellen vähemmän korkuinen. Ainoastaan 
Moijinsalmelle ja  Savonlinnaan menevien teiden puoli on jä
tetty avonaiseksi. Koivumäellä, vanhasta pappilan paikasta maan
tien yli länttä kohti, on toista kymmentä hautaa, joita ei voi 
muuna pitää kuin sotamiesten asuinpaikkana. Samallaisia hau
toja on Kirkkomäen eli Kallunmäen eteläpuolella kuin myöskin 
Muuraismäellä. Vallien ja kanuunain asento osoittaa, että va



148 a . p e l k o n e n : e n t is -a j a n  m u is t o j a  r a n t a s a l m e n  k ih l a k u n n a s t a .

rustus on aijottu vastustamaan etupäässä Anttolan ja Niinimäen 
kylistä ja Kerimäen uudelta kirkolta päin tulevaa vihollista. 
Luulen sentähden, että kysymyksessä olevat vallit ovat jälkeen 
»pikkuvihan» syntyneet ja siis venäläisten tekemät. Sillä mai
nittuja teitäpä oli ruotsalaisten tuleminen, jos mielivät idänpuo- 
litse Savonlinnaa tai Punkaharjun kautta Karjalaa hätyyttä. 
Muutoin on huomattava, että rakenteeltaan muistuttaa tämä 
varustus hyvin paljon esim. edellä kerrottuja Laitaatsillan seu
dussa olevia venäläisten pattereita. Ja jos Katajamäen varus
tuksissa majaileva venäläis-joukko olisi odottanut hyökkäystä 
Savonlinnasta, niinkuin varmaan olisi tapahtunut, jos nuo varus
tukset olisivat siltä ajalta kun linna oli ruotsalaisten hallussa, 
niin ei mäen sitä puolta olisi avonaiseksi, vallittomaksi jätetty. 
Että taas nämä olisivat syntyisin »pikkuvihaa» aikaisemmilta 
ajoilta ja  siis ruotsalaisten tekemät, sitä en usko, sillä eihän 
noita monia maanteitä, jotka vanhan Kerimäen kirkon luona 
yhtyvät, silloin vielä ollut olemassakaan eikä ruotsalaisten olisi 
tarvinnut niin tarkoin suunnata kanuuniaan pohjoisesta odotet
tavaa vihollista kohti, jolla haaralla oli alamaista kansaa, vaan 
itää kohti, jolla suunnalla nyt kumminkin valli on paljon hei
kompi kuin luode- ja koilliskulmalla ja  osittain ei sitä ole ollen
kaan. Minun ajatukseni on, että nämä patterit muodostavat 
Punkaharjun linnoitusten kanssa, joista kohta tulee puhe, yhteen 
kuuluvan varustusryhmän, jolla venäläiset kokivat idänpuolelta 
turvata sitä kummallista kiilankärkeä, jonka he, anastamalla 
Turun rauhassa Savonlinnan seudut, löivät ihan ruotsalaisen 
alueen sydämeen.

Minun on vielä mainittava, että sotahistoria tietää Keri
mäellä (»fäktning vid Kerimäki»; J. Manckell I, s. 277) olleen 
tappelun Maalisk. 4 p:nä 1742 ja  että venäläiset tulivat karkoi- 
tetuiksi. Nähtävästi historiallisiin tietoihin perustuen kertoi 
kansakin ruotsalaisten ja venäläisten puheena olevassa paikassa 
tapelleen. Edelliset olivat Muuraismäen puolelta tehneet rynnä
kön ja valloittaen Katajamäen varustukset, ajanneet ryssät pa
kosalle. Edellä esiintuotujen syiden nojalla en pidä näitä varus
tuksia tämän tapauksen aikuisina.
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Mainittakoon vielä toisesta lähteestä p i k k u v i h a a  koskeva 
lisä-tieto:

V. 1742, Maaliskuun alussa, tulivat ryssät Kerimäelle, polt
tivat 20 taloa, murhasivat ja  elävältä polttivat ihmisiä sekä vei
vät (esim. nimismies Schening’in ja 16 varaväki-miestä) van
keuteen. Ne olisivat vaeltaneet vielä kauemmaksikin, jollei 
kapteeni Kraemer’in rakuunakomppaniia olisi heitä tavannut ja 
jalkaväen avulla ajannut pakosalle. Venäläiset menivät Kiteelle. 
(S. M. Y:n verifikaatit i 82/x85— i 8 7/xh89, s. 47).

*

Kerimäen eli Jouhenniemen kirkon itäpuolella on Ta p pu un-  
l ahti ,  johon on sota-aikana murhattu useita ihmisiä (H. Laitinen).

*

Laukansaaren (sen saaren, jolla Punkaharju on) koillis
puolella, Vasattarensaaren vastapäätä, on muuan kallioniemeke, 
jota sanotaan K a r j a l a n k a l l i o k s i .  Siinä on matalanpuoleisen 
kallion korkeimmalla kohdalla puoliympyrän muotoon ladottu, 
noin 14 meetriä pitkä, 0,6 meetriä korkea ja muutaman meetrin 
levyinen kivilatomus, joka nyt on jo  osittain liestynyt. Mitään 
savilaastia tai multaa ei näy siinä olleen; onpahan vaan miehen- 
nostannaisista kivistä kokoon kyhätty laitos; mantereen puo
lelta on se avonainen. Sotatarkoituksiin sitä nähtävästi on käy
tetty; nimestä päättäen on se ehkä niiltä ajoilta, kun venäjän- 
karjalaiset kävivät niillä seuduin alituisilla ryöstöretkillään. 
Mahtoivat Laukansaaren eli Lehessalon uutis-asukkaat laatia sen 
turvakseen idästä tulevaa vainolaista vastaan: ehkäpä tällä kal
liolla, jolta on lavea näkyala Puruvedelle, oli tähystelijät vihol
lisen tuloa tarkastamassa. Että Karjalankalliolla aikoinaan on 
jonkunlainen vahtiposti pitemmät aikaa oleskellut, näkyy siitä, 
että muutaman viittavälin päässä sen pohjoispuolella on 2, noin 
5 meetrin pituista ja 2V2 meetrin levyistä, kuoppaa, joissa on 
ollut kivestä kudotut seinät ja ovi järveen päi: silminnähtävästi 
sotamiesten asunnoita. *

T  uunansalmen itärannalla, R a k o k i v e n n i e m e l l  ä, joka pistää 
Punkaharjun luodepäästä, on s o t a v a r u s t u s ,  jota sanotaan ve



näläisten tekemäksi. Se on kaikilta puolin multavallilla suljettu 
ala, laveudeltaan, pohjoisesta etelään, noin 18 meetriä, idästä 
länteen 14 m. Vallien korkeus on noin 1 Va meetriä ja  voi 
niillä vielä huomata puolikymmentä kanuunansijaa. Varustuk
sen tarkoitus näkyy olleen estää vihollista lähestymästä Tuu- 
naansalmea pohjoisesta eli Puruvedeltä päin, päättäen siitä, että 
laitoksen ja kanuunain koko asema on tähdätty siihen suuntaan.

Tämän varustuksen Tuunansalmen puoleisesta päästä oli 
venäläisvallan aikaan kulkenut p uomi  veden pintaa myöten koko 
mainitun salmen yli, rannasta rantaan. Tarkoitus oli ollut estää 
ruotsalaisten aluksia aiheettomasti kulkemasta salmen läpi. 
Puomi oli tehty kolmesta päällekkäin olevasta, paksusta hir
restä, jotka olivat rautatangoilla toisiinsa yhdistetyt. Se perus
tus, johon puomin päät rannoissa oli kiinnitetty, oli myös tehty 
vankoista hirsistä sillan-arkun tapaan, jotka olivat kivillä täyte
tyt. Vielä parikymmentä vuotta sitten olivat arkut olemassa, 
mutta aikojen kuluessa ovat ihmiset vähitellen purkaneet sal
vokset pärepuikseen, niin ett’ei niitä nykyään näy ollenkaan.

Punkaharjun hotellitöyryn alla, Pienen-Likolahden järven- 
puolimaisessa kainalossa, on kuoppa, jossa kerrotaan sotamies
ten asuneen. Sen edessä, järven rannalla, on ollut pienempi 
kuoppa, jossa kerrotaan sotamiesten leipää tehneen. Arveltiin, 
että tässä ovat asuntoa pitäneet Rakokiven varustuksen sota
miehet. *

Sitä saarta, joka näkyy etelään, Punkaharjun ravintolasta, 
sanotaan R a k u u n a s a a r e k s i ,  ja  kerrotaan että siihen on hau
dattu joku suurempiarvoinen venäläinen rakuuna-upseeri. (Mik
kelin Viikko-Sanomat 1864 n:o 39).

*

Paitsi jo edellä mainittuja on Punkaharjulla vielä seuraa- 
vat sota-aikaiset laitokset. Ensinnäkin niemellä, joka on Äijön- 
lahden itä- ja  Kivisalmen pohjoispuolella, näyttää olleen koko 
Punkaharjun sotaisten rakennusten ja  toiminnan keskuspaikka. 
Siitä onkin melkein sama matka sekä Tuunan- että Punkasalmiin, 
saaren pohjois-ja eteläpäissä. Nämä K i v i s a l m e n  v a r u s t u k s e t  
ovat tehdyt mainitun niemen itäiselle eli Suuren Puruveden
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puoleiselle rannalle, ja  lienee siis tarkoitus ollut estää idästä 
päin tulevia pääsemästä tuon salmen läpi Keski-Savon sisä
vesille.

Jos lähdemme Kivisalmesta liikkeelle pohjoista kohti, niin 
kohtaamme ensin maantien itäpuolella pari hautaa, joista poh
joinen on suurempi suunnikkaan muotoinen, noin 7 meetriä 
pitkä ja 4 m leveä. Näistä vähän matkaa samaan suuntaan on 
puoliympyrän muotoinen, kahdella kanuunan sijalla varustettu 
patteri, jonka kaari on selvästi rakennettu niin, että kanuu
noilla voipi ampua ihan Kivisalmen itäsuun seutuun. Aivan 
lyhyen matkan päässä tämän pohjoiskulmasta alkaa, samalla 
puolen maantietä, noin 160 meetriä pitkä, melkein suora sora- 
valli, joka on vielä nytkin yli meetrin korkuinen. Siinäkin 
huomaa muutamia painannekohtia, joissa ehkä kanuunia käy
tettiin. Tämä näyttää tehdyn niiden laitosten ja  rakennusten 
suojaksi, joita oli heti sen länsipuolella, samalla niemellä, osit
tain nykyisen maantien kummankin puolin. Ensinnäkin maan
tien ja  soravallin välillä huomasin 12 hautaa, mainitun vallin 
kanssa yhtäsuuntaisessa rivissä, ja  hiukan lännempänä vielä 
kaksi samallaista. Niissä kaikissa näyttää oven-aukko olleen 
länteenkäsin. Toisella puolen maantietä, samalla kohdalla sora- 
vallia, on sitten nähtävänä rakennusryhmän perustukset, joka 
kansan kertomuksen mukaan käsitti herrain (upseerien) asun
non ja  sairashuoneen. Edellinen, joka sisälti salin ja 2 kama
ria, oli etelänpuolella; pohjoisemmassa osastossa taas olisi pitä
nyt olla tuvan ja  sairashuoneen. Näiden molempien osien vä
lillä oli koko rakennuksen leikkaava, pitkä eteinen. Eteläiseen 
suuntaan näistä on vielä 6— 7 samallaista hautaa kuin äsken 
puheena olleet. Vähän kauvempana luodetta kohti on n. k. 
K i r k k o n i e m i ,  jonka kerrotaan saaneen nimensä siitä, että 
siellä oli sotamiesten puinen temppeli, vaikk’ei sen sijaakaan 
nyt enää näy. Samalla niemellä, aivan järven äyräällä, on 2 
uunia, jotka ovat rantopenkereeseen kaivetut ja  laakakivillä 
sisustetut; laki oli jo sisäänpudonnut. Vastaisella puolen Äijön- 
lahtea on Sihvonniemi, johonka kuolleet oli haudattu.

Jos nyt muutumme pari kilomeetriä etelämmäksi, eteläisen 
metsänvartijan asunnon seutuun, niin löydämme sen läheisyy
destä, P e n t i n n i e m e n  tyveltä maantien itäpuolelta, pitkin Suuren



Puruveden rantaa, toisen varustusryhmän, joka käsittää 4 eri 
patteria. Eteläisin näistä on ulkomuodoltaan melkein samallai- 
nen kuin Rakokivenniemessä oleva. Se on joka puolelta sul
jettu, 5-kulmainen saarros, jossa portin aukko on pohjoiseen. 
Portista vastaiseen nurkkaan on noin 10 meetriä ja  sen risti- 
halkaisija noin 6 m; vallit ovat muutaman meetrin korkuiset. 
Kanuunan sijoista antaa 2 Suurelle Puruvedelle ja yksi Utras- 
vedelle eli länteen. Tämän saarron itäpuolella, Puruvettä vas
ten, on vielä jonkunlainen etuvarustuksen tapainen, matalahko 
valli ja  muutamia kuoppia, joista eteläisin on isoin, noin 4 m 
pitkä, 2 m leveä ja  1V2 m syvä. Niissä arvatenkin sotamiehet 
asuneet. —  Vähän matkan päässä pohjoisempana on noin 15 
m pitkä, aivan suora, matalahko soravalli, jonka pohjoispäässä 
on puoliympyrän muotoon rakennettu varustus, jonka mykevä 
puoli ja  3 kanuunansijaa on Puruvedelle päin. Tämän vallin 
kaari on noin 25 m pitkä ja 1 V2 m korkea. Yhä pohjoisem
pana edellisestä on noin 20 m pitkä ja noin x V2 m korkea 
aivan suora soravalli, jossa en huomannut minkäänlaisia pai- 
nannekohtia. Tähän ryhmään kuuluvana mainittakoon vielä ete- 
läisimmästä varustuksesta vähän matkaa samaan ilman suun
taan, länsipuolella maantietä, Utrasveden rannalla oleva noin 
30 m pituinen ja V2 m korkuinen hietaharjanne, jonka oppaani 
arveli olevan sota-aikaisia varustuksia senkin, mutta minusta 
näytti se vaan jäiden kokoon työntämältä sorakasalta, jommoi- 
sia Punkaharjun rantamilla useimmin paikoin tapa; jotkut niistä 
ovat kauempana metsässä ja  toisia saattaa olla parikin sen ja 
rannan välillä —  todistuksia ajoista, jolloin Saimaanvedet ovat 
paljon korkeammalla olleet, mutta aikojen kuluessa laskeu
tuneet.

Menemme nyt harjun eteläisimmälle niemelle, P u n k a s a l -  
men rannalle. Heti kun lauttalaiturilta aljetaan kohota maantietä 
myöden pohjoista kohti, tulee pakostakin kulkeneeksi oudon- 
laisen sotavarustuksen kautta, sillä maantie on rakennettu sen 
lounaaseen ulkonevan kaarekkeen poikki. Tämä laitos on pää
asiallisesti suunnikkaan muotoinen, noin 50 m pitkä ja 15 m 
leveä, vallit paikoitellen muutaman meetrin ja  enemmänkin kor
keat. Mutta lounainen nurkka, kuten sanottu, kaareutuu puoli
ympyrän muotoiseksi ja ulommaksi muuta reunan-osaa. Puru
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veden ja Punkasalmen kulmalla on 6— 7 painannekohtaa, joissa 
arveltiin kanuunoita käytetyn. Muutoin ovat aitauksen seinät 
kivestä tehdyt paitsi tuota ulkonevaa sarvea, joka on sorasta. 
Koillisnurkassa on isonlainen aukko, joka lienee sisäänkäytä- 
vänä ollut. Kansa tiesi kertoa tämän kivikehän olleen venä
läisten viljamakasiinina. —  Aivan lähellä tätä, mutta maantiestä 
länteen, on noin 10— 12 m pitkä, järvenpuolelta pari meetriä 
korkea, mullasta kokoon luotu puolikaaren muotoinen valli, 
jonka ympäri, paitsi pohjoispuolta, joka on avonainen, on muu
taman meetrin syvyinen kaivanto. Mitään kanuunan sijoja siinä 
ei näy. Tämän laitoksen läheisyydessä, länsipuolella, aivan jär
ven rannalla, on 3 uunia, joitten suut ovat järveen päin samoin 
kuin Kivisalmellakin. Yksi niistä oli vielä aivan täydessä kunnossa.

Kaikki ne seudut, joissa vahtia pidettiin tai joissa patte
reita oli, olivat tehdyt ihan puuttomiksi. Punkaharjullakaan 
venäläisvallan aikaan ei olisi pitänyt olla puita juuri ollenkaan. 
Näin tehtiin sentähden, ett’ei vihollisella olisi metsistä turvaa 
ja että näkisi paremmin vihollisen liikkeet.

Tässä nyt ovat kerrotut Punkaharjun kaikki varustukset, 
joita olin tilaisuudessa näkemään. Aikoinaan on harju siis ollut 
täydessä sota-asussa. Milloinka nämä laitokset ovat synty
neet? Ovatko tehdyt yht’aikaa, vai eri aikoina? Näihin kysy
myksiin on nykyisten tietojen mukaan vaikea vastata. On ar
veltu (J. R. Aspelin’in esitelmä S. M. Y:n kokouksessa 27/xi 1890),1 
että muut varustukset olisivat vuoden 1788 sodan aikuisia, mutta 
Punkasalmen rannalla olevat paljon vanhempia, ehkäpä yhtä 
vanhoja kuin Orisalmen Linnasaaren saartokin, joka on tehty 
v. 1656. Mitään ehdottomasti varmaa ei näiden ijästä voida 
lausua, niinkauvan kun ei ole olemassa selviä historiallisia to
distuskappaleita niiden synnystä ja  ensimmäisestä käytännöstä. 
Vaikka minulla nyt ei näitä ole, tahdon kumminkin julkilausua 
mielipiteeni. On ensinnäkin huomattava, että kaikki ne varus
tukset, joilla suoranaista sotaista merkitystä on, ovat rakennetut 
harjun itärannalle, ja niiden tulikidat näyttävät olleen käännetyt 
itään, suurelle Puruvedelle päin. Tästä selvästi johtuu, että 
varusten tarkoitus on ollut estää idästä päin tunkeutuvaa vihol
lista. Mutta kun idästä tulivat maahan ryssät, niin seuraisi

1 Vrt. myös Suomen Museo VII v. 1900 s. 15.



siitä, että Punkaharjun varustukset ovat ruotsalaisten tekemiä ve
näläisiä vastaan. Ei kumminkaan missään ruotsalaisissa lähteissä 
mainita näitä varustuksia heidän tekemikseen, mutta hetipä tuli 
Punkaharju sotatapausten näyttämöksi, kun ne seudut joutuivat 
venäläisten valtaan. Vuonna 1788 alkaneen sodan alussa tie
dämme venäläisten vartijoineen tätä harjua. Heinäkuun 4 p:nä 
saivat ruotsalaiset yllättämällä venäläisen rajavahdin vangiksi 
Tuunansaarella; seuraavana päivänä meni Hastfehr 140 jalka
miehen, 63 jääkärin ja  30 rakuunan kerällä vesitse Tuunan- ja 
Punkasalmille, jotka hän 6 p. heinäkuuta valloitti ja varusti 
väellään (J. Manckell I s. 333).1 Näihin seikkoihin nähden on 
syytä luulla, että puheena olevat laitokset ovatkin suurimmaksi 
osaksi venäläisten tekemiä jälkeen vuoden 1743. Ja tätä luuloa 
puolustaa kansan muistikin, joka tietää, että Punkaharjun varus
tukset ovat venäläisten tekemiä. Kävellessäni sillä seudulla, 
tiedustelin tätä asiaa useammasta paikasta, ja samalla tavalla siitä 
kerrottiin. Sitä mielipidettä tukee seuraavakin.

Suomen valtioarkistossa on eräs kartta, joka kuvaa ruot
salaisten vahti-asemia ja varustuksia sittenkun he olivat yllät
täneet venäläiset rajavahdit Tuunansaarella ja  Punkaharjulla. 
(Speciale Charta öfver Tuunansalmi och Pungasalmi Belägit å 
Ryska sidan uti Kärimäki sokn emellan Nyslots och Kexholms 
Fästningar, Tuunansalmi 28 Ryska virst och Pungansalmi 35 
virst ifrån Nyslott. Recognoscerat under kriget år 1788 af 
Capitaine Tavast och Lieutenant Paldani. Copierad af C. 
Schauman).

Kun se siis valaisee näitä puheena olevia sotamuistoja ja 
on apuna Punkaharjun varustusten ikää määrätessä, niin teen 
tässä tarkemmin selkoa siitä ja varsinkin siihen kuuluvasta 
karttaselityksestä.

»Punkaharjun sotahistoriallinen kartta» (kuva 16) on tehty 
juuri mainitun sotakartan johdolla. Siihen on latinalaisilla kir
jaimilla merkitty kaikki kapteeni Tavast’in ja  luutnantti Paldan’in 
laatimalla kartalla löytyvät ruotsalaisten varustukset ja  vahtien 
asemat v:n 1788m sodan aikana. Siihen kuuluva karttaselitys 
on otettu seuraavaan tekstiin. Tähän »sotahistorialliseen kart-

1 Vertala myös »Relation om Savolaxske Brigadens operation», 
Vasabladet 1873, n:o 44.
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taan» on merkitty myös kaikki muutkin nykyään Punkaharjulla 
löytyvät patterit ja varustukset, joista tässä kirjoituksessa on puhe.

Tuunalan kylässä, joka on Tuunansaaren keskellä, oli v. 
1788 ruotsalaisten pääkortteeri: siinä oli 30 rakuunaa, 141 miestä 
jalkaväkeä sekä 2 parttiokanuunaa (nickor) päällystöineen. Siellä 
piti vahtia 1 upseeri ja  1 korpraali 12 sotamiehen kerällä, joista 
oli etuvartijoita asetettu kummallekin puolelle Tuunansaarta, 
a:han ja  b:hen, pitämään silmällä järveä.

D:ssä (Tuunansaaren etelärannalla) oli vahtina 1 korpraali ja 
6 miestä jalkaväkeä ynnä 1 kanuuna, vartioimassa Tuunansalmea.

E:ssä (Tuunansaaren länsirannalla) oli vahtina korpraali ja 
6 miestä jalkaväkeä, joiden oli pidettävä silmällä Venäjänpuo- 
leista (Savonlinnanpuoleista) vesireittiä, ja josta öillä lähti 
patrullivenheitä vakoilemaan.

F:ssä oli vahtina 1 korpraali ja  3 rakuunaa, jotka vartioivat 
Hirvisalmen siltaa ja pitivät silmälläjärveä salmen molemmin puolin.

G:ssä oli vartijoina 3 rakuuaa hevosineen, joiden oli va
koiltava maantietä Kerimäelle päin ja kuljetettava raportteja.

H:ssa (Kivisalmen pohjoispuolella) oli poikkivalli (traverse), 
jonka molemmilla puolin murroksia aina rantaan asti. Siitä voi 
ampua maantietä pitkin Kivisalmen siltaan asti. Vartijoina oli 
siinä 1 upseeri ja  20 miestä ynnä 1 partiokanuuna.

I:ssä (edellisen läheisyydessä, eteläpuolella) oli kaksi riviä 
espanjalaista ratsuväkeä.

K:ssa eli siis Sihvonniemellä oli kaksisivuinen valli (Fléche), 
josta voi ampua maantietä Kivisalmen siltaan päin. Sitä var
tioksi 6 jääkäriä, joittenka velvollisuutena oli myös liikkua tar
kastelemassa Venäjänpuoleista vesireittiä.

L:ssä (Punkasalmen pohjoispuolella) oli leiri, johon oli 
sijoitettu 63 miestä jääkärejä päällystöineen.

M:ssä (edellisen lähellä, eteläpuolella) oli rintavarustus1 
Punkasalmen puolustamista varten. Sitä vartioitsi 1 upseeri ja 
15 miestä jääkärejä.

Myöskin Punkaniemellä C:ssä oli ehkä joitakin varustuk
sia, koskapa siitä erityisesti huomautetaan, että se vallitsee muut

1 Tämä on ehkä sama kuin siv. 153 mainittu 10— 12 m pitkä, puoli- 
kaaren muotoinen valli, joka siis näyttää olevan suomalaisten tekemä v. 
i788:n aikoina.
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läheiset kukkulat ja  että siitä voidaan ampua maantietä pitkin, 
tahi tarkoitetaanko ehkä, että siinä oli luonnollinen, sotatoimille 
sovelias mäentöyry.

Paitsi tätä puheena ollutta Punkaharjun sotahistoriallista 
karttaa, on valtioarkistossa toinenkin semmonen, samoja seu
tuja ja asioita kuvaava (O. C. v. Fieandt, Situations Charta 
öfver Tunan- ooh Pungan-salmi). Kun siinä on vähän edelli
sestä poikkeava sotahistoriallinen tieto, niin pantakoon sekin 
tähän semmoisenaan: »Nämä tärkeät salmet olivat ruotsalaisten 
joukkojen hallussa, Savonlinnan piirityksen aikana v. 1788, ja 
oli siellä sijoitettuna (detascherade) 2 parttiokanuunaa, 30 ra
kuunaa, 140 miestä jalkaväkeä ja  70 jääkäriä, jotka piirityksen 
lakattua, marssivat omien rajojensa sisälle.»

Jos nyt tahdomme edellimäisen Kartan pohjalla luoda sil
mäyksen Punkaharjun varustusten ikään, niin näemme siitä, 
että Kivisalmen pohjoispuolella oli »Kustaan sodan» aikaan 
ruotsalaisillakin joku poikki-valli niillä seuduin, joissa edellä 
olemme tavanneet Punkaharjun suurimman varustusryhmän. 
Että se valli siis oli ruotsalaisten laatima —  ehkäpä juuri mai
nitun sodan aikana —  käypi selville siitä, että sen tarkoitus oli 
vastustaa idästä, Kivisalmesta päin tulevia eli siis venäläisiä. 
Nykyään ei siitä varustuksesta ole jälkeäkään näkyvissä; arvat
tavasti venäläiset, saatuaan taas Punkaharjun halttuunsa, sen 
hävittivät, käyttäen sen aineksia uusien, itselleen edullisten va
rustusten rakentamiseen samalle paikalle. Esim. siinä seudussa, 
nykyäänkin hyvin säilynyt, pitkä soravalli y. m. Suurelta Puru- 
vedeltä tulevia vastustamaan aijotut varustukset ovat epäile
mättä venäläisten tekemiä —  ehkäpä juuri jälkeen »Kustaan 
sodan» aikojen. Että ylipäänsä venäläiset kokivat jälkeen »Kus
taan sodan» vahvistaa rajaansa Ruotsia vastaan saatamme päät
tää siitä, että Huhtik. 25 p:nä 1791 antoi keisarinna Katariina II 
ruhtinas Aleksanteri Wasiljevitsch Suvorow ’ille tehtäväksi mat
kustella Suomessa ja  tehdä suunnitelma rajan varustamiseksi. 
Palattuaan kotimaahansa ja saatuaan suunnitelmalleen keisarin
nan suostumuksen, tuli vielä Suvorowin huoleksi sen toimeen 
paneminen. Sitä varten oleskeli hän Suomessa puolitoista 
vuotta: »Savonlinnaa korjattiin ja  vahvistettiin.» »Savon tien 
varjeluskeinoja lisättiin kanavarakennuksilla.» (S. M. Y:n topo-



graafinen arkisto, Savonlinna). Ei tosin nimenomaan sanota, 
että pattereita ja vallia rakennettiin, mutta sen saatamme arvata 
siitä, että Suvorow ’illa ylipäänsä oli rajan varustaminen velvolli
suutena. Punkaharjun varustuksista näyttävät minusta edellisen 
lisäksi tämän-aikuisilta kaikki ne laitokset, jotka ovat Pentin- 
niemen tyvellä kuin myöskin uusimman muotoiset ja paraiten 
säilyneet Punkasalmenkin rannalla sekä patteri Rakokivennie- 
messä. Että kivistä ja  sorasta tehty varustus1 Punkasalmen 
rannalla on ehkä ruotsalaisten tekemä —  kuinka vanha lienee
kään —  on jo ennen huomautettu.

Huomiota ansaitsee myös se seikka, että melkein kaikki 
ne varustukset, joita, edellä puheena olleesta kartasta, olemme 
»Kustaan sodan» aikana nähneet ruotsalaisten käyttäneen, ovat 
nyt olemattomia. Jo olemme saaneet tietää, että Kivisalmen 
pohjoispuolella olleesta ruotsalaisten poikkivallista ei näy jäl
keäkään. Sitä paitsi on heillä ollut Sihvonniemellä, Kivisalmea 
vallitseva, varustus; mutta siitä en seudulla liikkuessani kuullut 
mitään puhuttavan. Ja vielä lienee heillä ollut jonkunlainen 
patteri Tuunansaaren etelärannalla D:ssä, koskapa heillä maini
taan siinä olleen kanuunakin; siitäkään en seudulla saanut mi
tään tietoa. Olen jo viitannutkin siihen, että venäläiset, saa
tuaan taas Punkaharjun valtoihinsa, hävittivät semmoiset varus
tukset, joita eivät tarvinneet tai jotka olivat heille epäedullisilla 
paikoilla. Samoin on luonnollista, että ruotsalaiset, ollessaan 
puheena olleen sodan aikana Punkaharjun herroina, ehkä hä
vittivät kaikki ne vanhat varustukset, jotka venäläiset vuosien 
1742— 1788m välillä ehkä olivat sinne rakentaneet, ja  jotka

1 Tämän patterin ikää ja  alkuperää aprikoidessa ansaitsee muistaa, 
että, isonvihan aikana v. 1710, oli eräs ali-upseeri vakoilemassa Savoon 
hyökänneiden venäläisten toimia Punkaharjun seuduilla. Hän oli, soutaes
saan Punkasalmen lähitse, havainnut venäläisten s i in ä  k o v a s t i  t y ö s 
k e n te le v ä n . Mutta hän ei voinut tarkoin huomata, mitä he tekivät; sillä 
silloin oli m yrskyinen ilma ja  järvi aaltoili ankarasti.

Ja edelleen kerrotaan samassa lähteessä, että vihollinen oli sittem
min äkkiä vetäytynyt pois ja  jättänyt mainitun Punkasalmen rannoille 22 
suurta venettä sekä 120 lauttaa; vihollisen luo oli näet saapunut 3 sanan
tuojaa, jonka jälkeen hän rupesi suinpäin poistumaan, niin että paistit jä i
vät vartaisiin ja tapetut teuraat leiriin. ■—  (Yrjö Koskinen, Lähteitä Ison 
Vihan Historiaan I, s. 148).
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ruotsalaisille olivat tarpeettomia ja  —  Punkaharjun taas joudut
tua venäläisten valtaan —  vaarallisiakin.

Näin ollen on luultavaa, että meidän aikoihin asti on 
Punkaharjulla säilynyt, paitsi tuota vanhaa, molemmille taiste
leville yhtä tarpeellista kivivallia Punkasalmen pohjoisrannalla 
ja joitakin laitoksia Kivisalmen seudussa, puhumatta Karjalan- 
kalliolla olevasta niin-ikään ikivanhasta kivilatomuksesta, pää
asiallisesti ainoastaan ne varustukset, joita venäläiset (Suvorow?) 
ovat sinne tehneet jälkeen »Kustaan sodan», tahi sen aikana, 
sittenkun ruotsalaiset, Savonlinnan piirityksen lakattua, olivat 
sieltä poistuneet.

Olen edellä jo  huomauttanut, kuinka Kerimäen vanhan 
kirkon luona olevat vallit ovat mahtaneet olla jatkoa näille 
Punkaharjun varustuksille, joilla ryssät tahtoivat turvata uuden 
kiilanmuotoisen valloituksensa itäistä sivua; saman kiilan kär- 
kenä ja pylväänä lännessä oli Savonlinna Matarinsalmen ynnä 
muine pattereineen, joten nämä varustusryhmät näyttävät muo
dostaneen ajatellun kokonaisuuden.

*

Moijinsalmella kerrottiin myöskin olevan sota-aikaisia va
rustuksia: jonkunlainen linnoituksen tapainen. En käynyt sitä 
tarkastamassa. *

Sotaisiin muistoihin pitänee lukea myös ne ajat, joita 
Kerimäellä kutsutaan »kahden vallan ajoiksi». Tällä tarkoite
taan aikaa jälkeen vuoden 1743, jolloin Ruotsi Turun rauhan
teossa luovutti Venäjälle muun muassa osan Puumalaa ja Sul
kavaa, Savonlinnan mukana melkein koko Säämingin ja noin 
kaksikolmatta osaa Kerimäen pitäjästä. Mitä rajankäyntiin tu
lee, sanotaan se tehdyn jotenkin mielivaltaisesti, huolimatta 
ollenkaan asukkaiden omistus-oikeudesta. Ehkäpä se ensin piir- 
rettiinkin vaan kartalle suorilla viivoilla ja sen mukaan mää
rättiin sitten raja, katsomatta ja väliäpitämättä halkoiko se yk 
sityisten tiluksia, eroittiko se heidän asuinhuoneitaan osan toi
seen osan toiseen valtakuntaan. Ainakin nykyään kertoo kansa, 
että raja oli pantu kulkemaan umpimähkään ja että se erotteli 
yksityisten tiluksia ja asuinhuoneitakin eri valtakuntiin kuulu
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viksi. Ne tilat, jotka näin tulivat jaetuiksi, eivät kuuluneet 
kumpaankaan valtakuntaan, vaan olivat ihan »itsenäisiä tasa
valtoja». Tällä tavoin meneteltiin kansan kertomuksen mukaan 
sentähden, kun nämä tilat, kahteen osaan halaistuina, eivät olisi 
kyenneet verokuormaa kantamaan ja  ehkäpä senkin tähden, että 
rajan selvyyden säilyttämiseksi tahdottiin tuommoinen puolue- 
ton alue valtakuntien välille, jotta sitä vähemmän olisi tilaisuutta 
rajarettelöihin.

Tähän puolueettomaan osaan kuului Kerimäen pitäjästä 22 
tilaa (lähteenä käytetyssä teoksessa mainitaan niitä olleen 23 
tilaa), jotka käsittivät i o 17/48  manttaalia ja  115  savua: Järven
pään kylässä oli niitä 2 tilaa, Karvilassa 3, Kolvosenpäässä 2, 
Muholassa 3, Päivilässä 4, Ruokoniemessä 5 ja  Simanalassa 3; 
Rantasalmen pitäjästä kuului riidanalaiseen osaan 3 tilaa, jotka 
käsittivät i 3/ie manttaalia ja 11 savua (v. Knorring, Gamla Fin
land, s. 262).

Toisessa lähteessä sanotaan: Riidan-alaiset kylät Kerimäen 
pitäjässä olivat Simanala n:o 1 ja 9, Päivilä, Mäkimuhola, Ala- 
muhola, Muhola, Karvila, Haponmäki, Vääränranta, Kiiskilä, 
Pitkälä, Järvenpää, Ruokolahti ja  Ruokoniemi. (Ad. Neovius, 
Kyrkornas i Borgå stift Inventaripersedlar, Bibliotek och Arkiv, 
s. 52 alimuistutus).

Nojautuessamme historiallisiin lähteihin saamme selville, 
että Turun rauhakirjassa määrättiinkiin vaan tämän rajan pää
asiallinen suunta. Kun se, tullen etelästä päin Lepistönselkää 
ynnä muita vesiä pitkin, oli joutunut 2 penikulman päähän Sa
vonlinnasta länteen, piti sen, siitä vielä 2 peninkulmaa yhä 
pohjoiseen päin kuljettuaan tehdä äkkimutka itää kohti. Jou
duttuaan taas siellä 2 peninkulman päähän, Savonlinnasta poh
joiseen, oli rajan käännyttävä kaakkoon ja  kuljettava pääasialli
sesti sitä suuntaa aina siihen seutuun, missä Ruotsin- ja  Venäjän- 
Karjala yhtyi Savon rajaan. Siinä oli rajapaikkana T e t r i e n s u o ,  
jossa rajamerkkinä oli iso, vanha honka (Suomi 1843, s. 231— 2; 
Tuneld, Geographie öfver Sverige v. 1794 III, s. 472— 3).

Kun ei rajapaikkoja nimenomaan edeltäpäin määrätty, vaan 
oli rajan kuljettava pääasiallisesti suorina viivoina, niin oli luon
nollista, että riitaa syntyisi rajankäynnissä. Täm ä oli selvää 
senkin tähden, että Kyminkartanon ja Savonlinnan läänien vä-



Iillä oli riitaa rajoista jo siihen aikaan, kun molemmat kokonai
suudessaan kuuluivat Ruotsin valtakuntaan. Mutta kun nämä 
riitaisuudet eivät olleet niiden korkeiden viranomaisten tiedossa, 
jotka Elok. 7 p:nä 1743 allekirjoittivat Turun rauhan ja kun 
rauhakongressilla ei sanota olleen edes täydellistä karttaa näistä 
rajaseuduista, niin tuli yksinkertaisesti päätökseksi, että Venäjän 
ja  Ruotsin valtakunnan raja oli kulkeva osittain siitä, mistä 
ennen on Savonlinnan ja  Kyminkartanon läänien raja kulkenut. 
Mutta kun tämä raja oli riidan-alainen, niin syntyi valtakuntain 
rajan määräämisessä eri mielipiteitä ja  selkkauksia. Savonlin
nan länsipuolella lienee rettelöihin myös aihetta antanut se 
2000 kyynärän eroitus, mikä syntyi, rajan-asettajien mitatessa 
sitä kahta peninkulmaa, jonka välimatkan päässä rajan piti Savon
linnan länsipuolitse kulkea (Tuneld, edellä main. teos, s. 472— 3).

Osaltaan lienevät näiden selkkausten syntymiseen vaikut
taneet molempien valtakuntien ylirajakomisaaritkin, joina alussa 
oli Ruotsin puolesta, Savon ja  Kyminkartanon läänin maaherra 
Kaarlo Juhana Stjernstedt, ja Venäjän puolesta, kenraali-luut
nantti Hanniball. Viimeksi mainittu oli syntyään neekeri, jonka 
tähden häntä kutsuttiinkin »mustaksi kenraaliksi».1 Molempain 
näiden herrain sanotaan olleen sangen innokkaita, ajaessaan 
ylhäisten päämiestensä asiaa, samoin myöskin erittäin kiivas- 
luontoisia. Sentähden syntyi monta pikku riitaa paikoista ja 
kylistä rajalla, niin että lopulta • täytyi rajakomissaarien, jona 
Venäjän puolesta myöhemmin oli kenraali, ruhtinas Repnin, 
tehdä semmoinen sovinto, että jo mainitut rajalla olevat tilat 
jäisivät riidan-alaisina (disputerliga) takavarikkoon, niin ettei 
kumpanenkaan hallitus saisi kantaa niiltä mitään veroa siksi, 
kunnes täydellinen rajanjärjestely ehdittäisiin toimittaa. Tällä 
kannalla pysyivät asiat vuodesta 1743 vuoteen 1809 asti. (Ad. 
Neovius, Ur Finlands historia, s. 519; M. Akiander, Herdaminne 
I, s. 350).

Vaikka näin oudolla kannalla olivat Ruotsin ja Venäjän 
rajaseikat, niin ei Värälänkään rauhassa 1790 mitään päätetty 
asian parantamiseksi. Mutta yhdistys- ja ystävyysliiton igmessä 
pykälässä, joka liitto tehtiin Drottningsholmassa 19 p:nä Lokak. 
1791, sitoutuivat molemmat vallat v. 1792 lähettämään taas

1 Toisen tiedon mukaan lienee hän ollut syntyään arapialainen.
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komissaarioita käymään rajaa niin, että se tulisi mukavammaksi 
molempain valtakuntain yhteisille tarkoituksille ja  keskinäiselle 
sovulle. (Tuneld, main. teos s. 474 ja  475). Näistä tuumista 
ei kumminkaan liene tarkoitettua hyötyä tullut, koskapa olot 
rajalla pysyivät entisellään aina siihen asti, kun koko Suomi 
joutui Venäjän vallan alle v. 1809.

Tässä luotettavista historiallisista lähteistä saatujen tieto- 
tojen yhteydessä mainittakoon vielä, mitä edelleen kerrotaan 
näiden riidan-alaisten seutujen aloista. Tuneld sanoo Sulkavan 
pitäjän kohdalla: Riidan-alaiset tilat rajalla, vaikka ne eivät mak- 
sakkaan mitään veroa, —  ainoastaan Rantasalmen ja  Kerimäen 
papisto kantaa niiltä tavalliset pappiensaatavat —  hakevat usein 
täkäläisessä kihlakunnan-oikeudessa turvaa toistensa vääryyksiä 
vastaan, ja pyytävät välistä Kyminkartanon läänin maaherralta 
kiinnekirjoja tiloihinsa. (Tuneld, main. teos s. 473 ja  509).

Näiden itsenäisten seutujen asukkaat eivät (kansan kerto
muksen mukaan) maksaneet mitään muuta veroa kuin papille 
ja —  si’alle, jonka tähden heitä pilkalla kutsuttiinkin »sika- 
verolaisiksi». Mitään järjestysmiestä ei heillä ollut eikä tuo
maria. Viimeksi mainittua seikkaa muistuttanee vielä sana 
»riitinkiläiset», jolla nimellä kansa heitä useimmiten muistelee; 
sana »riitinki» merkinnee yhtä kuin »fritt ting» eli fria ting, 
joka on suomeksi vapaaoikeus eli vapaatkäräjät. Lyhyesti sa
noen kerrotaan riitinkiläisten eläneen täydellisessä laittomuuden 
tilassa, jos ei oteta huomioon sitä järjestävää kättä, jonka ehkä 
pappi jumalansanan avulla heille tarjosi.

Luonnollista on, että tällainen »anarkiia» oli omansa syn
nyttämään ja voimassa pitämään epäjärjestystä ja  sekasortoa. 
Paljon kerrotaankin juttuja tästä »kahden vallan ajasta». O i
keutta esim. ei »riitinkiläisiltä» saanut millään keinoin. Jos 
heitä manasi yhden valtakunnan käräjiin, niin sanoivat kuulu
vansa toiseen, ja  oikeuden käsi kummaltakaan puolen ei saanut 
ulottua rauhoitetun alueen rajojen sisälle. Paljon tekivät he 
pahojaan sekä Ruotsin että Venäjän puolelaisille. Varastelivat 
ja  ryöväilivät kaikellaista tavaraa ja varsinkin valmiita aumoja 
palohalmeilta ja puitua eloakin sekä viljelivät toisten mailla 
väkivaltaisesti kaskea. Kerrankin tulivat he Hanjärven kylään, 
joka oli Ruotsin puolta, ottamaan riihestä puitua eloa. Mutta
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hanjärveläisetpä kokoontuivat miehissä yhteen ja  antoivat rii- 
tinkiläisille niin ankarasti selkään, että yksi kuoli. Sen koom
min ei niitä ollut näkynyt niillä seuduin »riipyyvi»-retkillään.

Muutoin oli tämä puolueeton alue ollut mainiona turva
paikkana kaiken maailman pahantekijöille ja varsinkin niiden 
seutujen heittijöille. Sinne oli jokaisella pakotie, ken tahtoi 
lainkouria välttää, ja  erittäinkin kerrotaan tätä etua käyttäneen 
hyväkseen niiden, joitten oli määrä tulla sotamieheksi sidotuksi 
Venäjän puolella. Lopulta tuli tämä tämmöinen asiain tila sie
tämättömäksi ja sentähden pantiin siellä toimeen oikeuslaitos, 
joka oli kokoonpantu ruotsalaisista ja venäläisistä tuomareista 
(v. Knorring).

Samoin kuin riitinkiläisten kerrotaan Ruotsin ja Venäjän 
aluelaisten harjoittaneen keskenään n. k. »riipyyviä»: he anas- 
telivat toisiltaan viljoja, viljelivät väkivaltaisesti kaskia toistensa 
mailla, ryöstivät ja  rosmosivat. Kerran menivät haapalankylä- 
läiset, jotka olivat Venäjän puolta, aumoja varastamaan Kumpu- 
rannan kyläläisiltä. Edeltäkäsin lähettivät he poppamiehen lu
moamaan kumpurantalaisten pyssyjä, jott’eivät lankiaisi silloin 
kun aumojen omistajat heitä ehkä niillä ahdistaisivat. Menivät 
sitten vakoinarauhoina aumoille ja  alkoivat niitä purkaa hevois- 
tensa rekiin. Mutta miten poppamies lie toimittanutkaan teh
tävänsä: kumpurantalaisten pyssyt laukesivat oivallisesti ja an
toivat rosmoille ansaitun palkan; mies näet toisensa perään 
pudota mätkähteli auman päältä maahan.

*

Ruotsin ja Venäjän rajan kerrotaan näinä kahden vallan 
aikoina kulkeneen Toroppalan kylän itäpuolitse. Vielä joku 
aika takaperin oli siellä seisonut, Kumpulanmäellä, vierekkäin 
2 puista rajapylvästä, koommin virstanpatsaiden malliin tehdyt. 
Siinä kylässä on myös ollut venäläinen rajavahti eli sastavi. 
Kasakkeja olivat vahtimiehet olleet, ja ne harjoittaneet siinä 
virassaan kaikellaista ilkeyttä matkustajia kohtaan: ryöväsivät 
tavaroita ja vangitsivat ihmisiä. —  P i k e t i n j o k i  on Kerimäen ja 
Toroppalan kylien välillä. Se on saanut nimensä eräästä sota- 
aikaisesta venäläisten piketistä, joka siinä on ollut. —  Ruoko
järven kylän Haarakorven maalla on ennen kulkenut yleinen jalka-



ja  purilastie; kapeahkon polun molemmin puolin olivat vetelät 
suot. Siinäkin olisi pitänyt kasakkien olla vahdissa. —  Mak- 
kolan kylässä kutsutaan vielä nytkin erästä taloa s a s t a v i k s i ,  
koska siinä oli ollut venäläinen rajavahti ja  sotamiesten kasarmi. 
Nykyisellä Reisvännin (Redsven) paikalla ovat asuneet upseerit, 
joilla oli ollut eri kartanonsa maantien varrella. Sen edustalla 
oli ollut yrttitarhakin, jonka ympärillä kiviaita. Pihlaja ja vaah
tera oli myös kartanon kaunistuksena; ensin mainittu on siinä 
vielä nytkin pellon keskellä (vertaa hautauspaikkoja). —  Vielä 
kerrotaan venäläisen rajavahdin olleen Hangasjoella ja  Kären- 
koskella Simanalan kylää. Kärenkoski on ollut Venäjän ja 
Ruotsin rajana, samoin Pieni ja Suuri Sulkava, Suuri ja Pieni 
Korpinen (järviä) sitten Toroppalan ja Jouhenniemen välillä 
oleva Jouhenjoki. —  Simanalan kylässä mainittiin vielä nytkin 
olevan pystyssä kahden vallan aikuinen rajapatsas. Se on 
puusta tehty koommin virstanpylväiden tapaan ja ollut punai
seksi maalattu. Reikä on siinä, ja näyttää siltä, kun kiväärin 
luoti olisi mennyt siitä läpi.

Ruotsin puolella kerrotaan myös olleen rajavahteja, vaikk’ei 
niin tiheässä kuin Venäjän puolella. Arvattavasti näitä muis
tuttaa nimitys »rantriijali» (ehkä yhtä kuin »strandridare»), joita 
mainitaan näinä aikoina olleen, ja niiden tarkoitus oli ollut 
pitää silmällä tavarain salakuljetusta rajan yli. Jouhenniemellä 
oli ruotsalaisilla tämmöinen ollut ja  Juvolan kylässä.

Kartalle merkitty 1743:0 valtakuntain raja perustuu osit
tain kansan kertomukseen osittain historiallisissa lähteissä ta
vattaviin kylännimien luetteloihin, joista käypi ilmi, mitä kyliä 
kuhunkin valtakuntaan on kuulunut. N. k. »riidanalaisten» osien 
asemaa on ollut vaikea tarkoilleen määrätä; olen kumminkin 
kylännimien ja suusanallisen kertomuksen mukaan nekin mer
kinnyt. Epäilemättä tulevat erehdykset vastaisuudessa korja
tuiksi.

* *
*

Savonranta. S o t i s a a r i  on Orihveteen pistävän Ruoko
niemen nenässä. Ruotsalaiset siinä muinaisina sota-aikoina vah
tia pitäneet ja venäläiset olleet silloin Oriniemessä. Muuan 
kertoja väitti Sotisaaressa olevan pattereitakin Läpisyöksyn
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saarta kohden, noin 60— 70 askelta pitkältä. Pitkin patterin 
rintaa on muka kaivantokin Sotisaaren puolella.

V a h t i s a a r i  on lähellä Savonrannan kirkkoa, Paasiveden 
ja Orivirran välillä. Siinä olivat suomalaiset pitäneet silmällä 
Paasivedellä mahdollisesti tulevia vainolaisvenäläisiä, ja sanotaan 
heidän saarella olevalta kalliontöyryltä kokolla ilmaisseen ha
vaintonsa lännempänä olevaan Orivirran Linnasaareen, josta voi 
selvästi nähdä Vahtisaaren ja kauvas Paasi vedelle.

Vahtisaaresta pari kilomeetriä itään on Paasivedessä, Rytty- 
niemen nenän kohdalla, Ketvelsaari. Sen luodepäässä on noin 
4 m pitkä, 3 m leveä ja muutaman meetrin korkuinen, suun
nikkaan muotoinen, miehen nostannaisista kivistä taitavasti ko
koon ladottu kehys, jonka laki tai katto näytti sisään pudon
neen. Ovenaukko näytti olleen Ryttyniemeen päin. Kerrottiin 
tässäkin saaressa olleen suomalaisen vahtiaseman muinoin. 
Näkyala siitä onkin hyvin selvä kauvas Karjalan vesille; Soti- 
saari on siitä koilliseen jotenkin saman matkan päässä kuin 
Vahtisaari on lounaaseen.

Suunnilleen saman muotoinen, kuin edellinen, mutta huo
nommin säilynyt k i v i l a t o m u s  on vielä Oriniemen nenässä, aivan 
vastapäätä Linnasaarta.

Linnasaaresta länteen päin, Pyyveden pohjoisrannalla, on 
T a p p u n i e m i  ja P a p i n k a l l i o ,  joitten kerrottiin saaneen ni
mensä muinaisista sota-aikaisista tapahtumista. Papinkalliolla 
oli »ennen vanhan vihan aikaan», kun ruotsinpuolen sotaväkeä 
oli kulkemassa sotaretkellään, heidän pappinsa pitänyt jumalan
palvelusta. Kalliolla seisten saarnata paukutteli hän venheis
sään oleville sotilaille. —  Pappi saaren sanottiin myös löytyvän 
jossakin lähellä Savonrannan kirkkoa.

*

Enonveden keskellä on niin-ikään 3 Va h t i s a a r t a ,  peräk
käin idästä länteen. Niissä myös kerrotaan ruotsalaisten sota- 
aikoina vahtia pitäneen ja  kokoilla ilmoittaneen vihollisen tulon 
toisesta saaresta toiseen. Niinä aikoina olivat sen veden rannat 
olleet perin vähän asutut, niin ett’ei näiden saarienkaan lähei
syydessä tiedetty olevan yhtään taloa. Ihmeekseen kumminkin
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kuulivat saaressa olijat kerran kukon laulun Ihamaniemen ky
län Levä- ja  Jouhlahden välillä olevasta Peltoniemestä. Sanoi
vat heti toisilleen:

»Siinä talo, kussa kukko;
Koira haukkuu korvessai»;

ja menivät katsomaan asuinpaikkaa, jonka löysivätkin.
Enonvedessä on vielä A i t t o s a a r i .  johan sota-aikoina olisi 

pitänyt viedä sotaväen »rahtamenttiä» sotaa piiloon; siitä saari 
on saanut nimensäkin. * **

Rantasalmi. Rauhamäki-niminen kylä on Rantasalmen 
pitäjän Kangaslammin kappelissa. Se on saanut nimensä van
hoina sota-aikoina, ja  siitä on seuraava tarina. Kerran aikoivat 
vainolaisvenäläiset kulkea Rantasalmelta suoraan Leppävirran 
Soisalon puolelle. Harj’rannan (Harjurannan) mäkilöiltä huo
masivat kaukana metsän takana korkealla mäellä olevan, va
rakkaan näköisen, muhkean talon, ja hetipä päättivät pyrkiä 
sinne, jossa runsas saalis oli odotettavissa. Jo pääsivätkin 
Rauhajärvelle saakka, mutta siitä kun edelleen pyrkivät, niin 
kulkivat aina harhaan ja  saapuivat sille kohdalle Rauhamäkeä, 
jossa vuori on jyrkin ja ylöspääsy mahdotoin. Monta kertaa 
mainitaan heidän kulkeneen jälkiänsä myöten Rauhajärvelle asti 
ja sieltä aina uudelleen yrittäneen päästä kaukana salon takana 
näkyvään taloon, mutta aina uudestaan eksyivät ja joutuivat 
saman jyrkänteen alle kuin ennenkin. Vihdoin kyllästyivät tur
hiin yrityksiin sanoen

»Olkoon rauha Rauhamäissä!
Eipä tuo Hiis’ laskekkaan»;

hävisivät pois siltä seudulta ja menivät muille maille. Sitä lyytä 
on Rauhamäki-niminen kylä ollut olemassa.

Gottlundilla (Antiquariska Samlingar) on Rauhamäki-nimen 
synnystä melkein samaan suuntaan käypä tarina: Muutaman 
kerran venäläisten maahan hyökätessä pakeni Rantasalmen 
pappi, nimismies ja  muut säätyhenkilöt Rauhamäkeen, jonne vei 
niin jyrkkä tie, ett’ei kukaan voinut sinne helposti tulla, jonka
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tähden sananparsi: »Talla ralla Rauhamäki, eipä tuo Hiis’ las- 
kekkaan.» Venäläisten, kun huomasivat, etteivät sinne päässeet, 
täytyi palata takaisin ensin Pekonrinteen kautta, josta kummin
kaan eivät päässeet ylös, sitten Pirkonrinteen kautta, jonka 
jälkeen jo olivat niin väsyksissä nälästä ja vaivoista, että kuo
livat Joutsenlahden seudussa.

Muuan kertoja oli tietävinään, että siihen aikaan kun 
Tappuvirrassa oli tappelu, tehtiin rauha suomalaisten ja  venä
läisten välillä Rauhamäessä, ja siitä nimi.

Että Rauhamäki-nimen synnyn syynä on todellakin mah
tanut olla joku merkillisempi tapaus, siihen viittaa se, että v:n

K uv. 17. Suomalaisten taisteluista moskovalaisia vastaan.1

1664 maanjäostelukirjasta selvenee (katso liite B: Rauhamäki), 
että Rauhanmäki —  kuten mainitussa paikassa kirjoitetaan —  
on ennen ollut nimeltään Ännelänaho.

*
T a p p u v i r t a  on, ennenkun Oravin ja  Raikuun kanavat 

syntyivät, ollut ainoana kulkuväylänä, jota myöten kesäisnä 
aikana liike on käynyt Pohjois-Karjalasta Savoon päin: se on 
sen väylän läntinen suu, joka idässä alkaa Orivirrasta. Lähinnä 
yhdistää se itäpuolella olevan Joutsenveden lännenpuoliseen

1 Kuv. 17 on otettu Olaus Magnus’en teoksesta »Historia De Genti- 
bus Septentrionalibus» Rooman painos v:lta 1555, s. 363.
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Äimisveteen. Yleensä pannaan Tappuvirta-nimen synnyn yh
teyteen sotainen tapaus. Kerrotaan, että noina vanhan vainon 
aikoina kävivät ryssät, vihovenäläiset, ryöskät, jotka kaikki ni
met luonnollisesti tarkoittavat itäisiä rajanaapureja, ryöstö- ja  
hävitysmatkoilla Rantasalmen seuduilla ja kesäisinä aikoina ret- 
keilivät he venheillään edestakaisin Tappuvirran kautta. Jolta
kin tällaiselta ryöstöretkeltä mainitaan vainolaisten olleen sil
loinkin palaamassa, venheet täynnä ryöstösaalista, kun heidät 
tuho Tappuvirrassa kohtasi. Ruotsin puolen miehet, sotaväen 
mukana joukko Savon talonpoikia, olivat edeltäkäsin rientäneet 
palaavilta sulkemaan ainoan kulkuväylän ja olivat väjyksissä 
Tappuvirralla. Tarina on tietävinään, että suomalaiset kimitti
vät kahdet rautavitjat salmen yli, noin 5 meetrin matkan pää
hän toisistaan, niin että sen puolimaiset, josta ryssät tulivat, 
olivat helpommalla kuin toiset. Oli tarkoitus, että vihollisten 
venheet jäisivät keskikohdaltaan vähän niinkuin riipuksiin en
simmäisten vitjain päälle ja  toiset seisauttaisivat kulun kokonaan. 
Niin tapahtuikin. Kun venäläisten ensimmäiset venheet seisah
tuivat, ilmoitti kokassa oleva vahtisotamies: »A kivi ollah!» 
»A mikä kivi ollah, ka helkkää», sanoi päällikkö. Mutta silloin 
hyökkäsivät piilostansa suomalaiset ja  teurastivat ryssät sekä 
anastivat heidän ryöstösaaliinsa. Muudan viisilaita venhe huk
kui kumminkin rahaa täynnä, ja  siellä se on Tappuvirran poh
jassa nytkin aarteena. Venäläisiä kerrotaan kaatuneen tässä 
kahakassa niin paljon, että kun kuolleiden lakit jäivät kellu
maan veden päälle, niin oli siinä päähineitä niin tukulta, että 
niitä myöten voi kuivin jaloin kulkea salmen yli rannasta toi
seen. Äijä niitä on täytynyt olla, sillä salmi on syvä ja leveä! 
Virrassa näkyy muka vielä nytkin hukkuneiden venheiden jään
nöksiä ja  aikavälistä kohoo kalamiesten rihmassa sota-aikaisia 
kapineita. Luonnollisesti ei niitä ollut kellään tallella. —  Iso 
tappelu on silloin myös ollut virran eteläpuolella olevalla Sam- 
malkalliolla, koskapa siinä oli sen verran vertakin, että oikein 
lainehti. Tässä samassa kalliossa kerrottiin myös olevan näh
tävänä porakolotkin, joihin suomalaiset olivat kiinittäneet vit
jansa; en niitä kumminkaan löytänyt. Pitäisi vielä Tappuvirran 
pohjoisrannalla ja Lompsinluodossa (Ramstedt) olla suomalais
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ten patterin jäännöksiäkin noin 10 meetrin pituudelta, mutta en 
niitäkään löytänyt neuvolla millään.

Muutoin vedetään tämän tarinan yhteyteen J a a k k o  P o n - 
tu sk in . Jaakko juuri se oli ollut, joka tässäkin tappeli ja  rys
sille tuhon tuotti. Oli vaan pussistaan höyheniä pudistellut, 
niin ilmestyi sotaväkeä sitä mukaa kuin tarvittiin.

Toiset arvelivat Tappuvirralla suomalaisten saaneen sel
käänsä, tullessaan ryöstöretkiltään venäläisten alueille; kuulin 
joskus nimitettävän salmea Tappuunvirraksi. Retkeltä tulles
saan olivat suomalaiset toivotelleet:

»Vie Jumala omille maille,
Suata Sammalkalliolle!»

Mutta viholliset olivatkin Sammalkalliolla jo  vahdissa ja  aikaan 
saivat suomalaisille suuren tuhon. Minulta jääpi ratkaisematta, 
kuka Tappuvirrassa selkäänsä sai; mutta todenmukaista lienee 
että joku sotainen tapaus on tuon nimen synnyn syynä. Huo
mautettakoon vielä,, että v:n 1561 verollenpanokirjassa on jo  
mainittu T a p p u n ie m i, joka on virran pohjoispuolella.

*

Puhellessa sotamuistoista kuulee kansan usein mainitsevan 
»koirankuonolaisia» eli »koirankuotolaisia». Niitä kerrotaan 
vanhoina sota-aikoina usein kuljeskelleen Rantasalmen sedulla- 
kin. Venäläistä väkeä olivat ne olleet, ja pää oli niillä ollut 
kuin koiralla, muu ruumis kuin ihmisellä. Kun lepäsivät, niin 
istuivat sääriensä varassa kuin koirat konsanaankin; pillillä imi
vät veren ihmisistä ja jättivät ruumiin siihen. Vainu oli niillä 
ollut niin tarkka kuin koiralla, ja maata nuuskien kulkivat he 
ihmisten pakopaikoille, saloille, joten heiltä ei säilynyt kukaan.

*

Honkapellavin saaressa, joka on Haukiveden Mustikka- 
seljän pohjoiskulmalla, —  siitä on kulkuväylä Tappuvirralle —  
on pattereita mainitun virran puoleisella rannalla. Hautoja on 
sisempänä saarta. Samoin pitäisi olla pattereita Ruissaaren 
etelänenässä, joka saari on Honkapellavista lounasta kohti. 
Niinikään kerrottiin olevan Akkosaaressa, joka on Lehtosen
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seljän pohjoiskulmalla, kaikin puolin suljettu varustus; vallit 
noin 2 kyynärää korkeat. —  Näitä en, ikävä kyllä, ollut tilai
suudessa tarkastamaan. *

P a rk u in m ä e n  ta p p e lu  on kautta koko Rantasalmen 
kihlakunnan tunnettu. Kun puhe kääntyy muinaisiin sota-aikoi- 
hin, niin jokaisella on huulilla Parkuinmäen tappelu, josta ker
rotaan kaikellaisia yksityistapauksia, ja vieläpä näkyy se olevan 
kansalle jonkunlaisena lähtökohtana muinaisten sotamuistojen 
aikaa määrätessä. Sanotaan, että se ja se tapahtui Parkuin
mäen tappelun aikaan eli ennen tai jälkeen sitä. Että tämä

Kuv. 18. Parkumäen taistelussa ammuttuja huoneita Haukkalanmäellä.1

taistelu on niin hyvin säilynyt kansan muistissa, saanee selityk
sensä siitä, että moni nykyisten asukkaiden esi-isistä linee ollut 
osallisena taistelussa, jonka muistoa sitten kauvan jälkeenkin 
on pitkinä aamupuhteina kertoeltu polvesta polveen. Pantakoon 
tähänkin —  osittain Ramstedtin mukaan —  muutama valaise
valta näyttävä kansanmuisto.

Tappelun tieltä kehoittivat venäläiset asukkaita pakene
maan turvallisempiin seutuihin, ja he menivätkin Joutsenlahden 
vuoren taa, josta tavantakaa nousivat vuorelle katsomaan, pa- 
loiko kylä. Aina sinne asti olivat ruotsalaisten kanuunan kuu
lat lentäneet.

Ruotsalaisten kiertäessä Hiltulankylän kautta Parkumäellä 
olevien venäläisten selkään oli heillä koko sen seudun maalais-

1 Kuva 18 on piirustettu Ram stedtin luonnoksen mukaan.
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väestö apunaan tien teossa, kun sieltä ei ollut minkäännäköistä 
entistä tietä. Kulkiessaan Osikonmäen poikki kävelivät suoma
laiset kyyrysissään, pajunetit maahan päin käännettyinä, ett'eivät 
ryssät Parkuinmäeltä heitä huomaisi. Hiltulankylän Kissamäen 
rinteessä ruvettiin aamiaista syömään, mutta tämäpä keskeytyi 
pian, kun meidän puolen vakoojien kuultiin jo joutuneen ka
hakkaan ryssien vakoojien kanssa. Talonpojat lähetettiin heti 
pois ja taistelu alkoi. Sahinvuorelle tulla sähisi ensimmäinen 
ryssien tykin luoti. Miehille annettiin 2 viinaryyppyä suuhun 
ja  2 purakkoon. Karilehdon vuorelle tultua oli enää Va virstaa 
ryssien pääasemille. Siihen kyhättiin rintavarustusta ja laitettiin 
tykit reilaan. Kanuunoita pantiin myös Multamäelle.

Vähän aikaa vaan oli tapeltu, niin jopa ryssät olivat hur
jassa paossa. Ne, jotka eivät vangiksi joutuneet, pakenivat sa
loja myöten Hevonsalon kautta Tervassaareen ja  Tolvanniemen 
kautta Savonlinnaan. Paetessaan heittelivät aseitaan salolle, 
josta niitä ajan kunkin on löydetty. Venäläinen kenraali val- 
jastutti hevoset vaunujensa eteen, otti 5— 6 kasakkaa suojak- 
seen ja ajoi sitten Karilehdon sivuitse Savonlinnaan päin. Suo
malaiset rakuunat ajaa karauttivat jäljestä ja  tapasivat pakenijat 
Mustikkamäen myllyn kohdalla noin parin virstan päässä Kallis- 
lahden kievarista. Kun pari kasakkaa jo  oli kaatunut, hyppäsi 
kenraali kasakkahevosen selkään ja  pelastui.

Ryssät olivat, missä kahakassa lienevätkään, saaneet jou
kon suomalaisia sotamiehiä vangiksi. Niiden joukossa oli muuan 
rakuuna Leinonenkin. Tämä ryntäsi suurilla voimillaan vanki
huoneen ovea vastaan ja sai sen auki murretuksi. Halolla löi 
hän yhtä vartijaa päähän toista käsille, ja niin pääsi karkuun. 
Hän otti osaa Parkuinmäen tappeluun, jossa luoti pyyhkäisi 
pois alapuolen hänen oikeasta korvastaan. Hän taisteli myös 
Laitaatsillassa, jossa häneltä hevonen ammuttiin. Myös oli hän 
osallisena 1808 vuoden sodassa; Torniossa sai hän eron, ja 
eleli sitten Sulkavalla nauttien 15 riksin vuotuista eläkettä.

Vähää ennen tappelun alkamista kynti muuan mies Par
kuinmäen pellolla. Ryssiä juoksi silloin ehtimiseen hänen luok
seen kysellen: »a missä vinski?» Mies jatkoi vaan rauhalli
sesti kyntämistään ja vastasi äreästi: »no kun en tiijä vinskiäs 
enkä vänskiäs». Tämän tähden vietiin mies mukaan ja tappe-
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Kuv. 19. Parkumäen taistelun kartta.

A . B. Ruotsalaisten ensimäinen asema, sitten- 
kun he olivat, kanuunain suojassa, met
sästä marssineet aukealle.

A . O ikea sivusta, porilaisia ja  jalkajääkäreitä, 
joita komensi översti Ehrenrooth.

B. Vasen sivusta, jossa olevia pojalaisia k o 
mensi kenraali-m ajuri Stedingk.

C. D. R otko, johonka översti Ehrenroth, sivus-
toineen, raivasi tiensä ja  johonka hän kätki 
joukkonsa siksi aikaa, kun meni panemaan 
liikkeelle vasenta sivustaa.

E. Venäläinen leiri.
F. Paikka, missä majori Gahn antoi hyökkäys-

merkin.
H. Kaalamo, josta jääkärit kulkivat.
I. T ie  Rantasalmelta.

m

Lähimainen k artta  yllätyksestä Parkumäen kylässä, Venäjän 
puolella. Ruotsalaiset voittivat viisi 6-naulaista kanuunaa, 300 vankia y. m. 
Häviö oli 30 å 40 miestä. Taistelu-suunnitelman laati majori Jägerhorn. 
Kopioinnut A . A. Syysk. 3 p:nä (17)89.

J. Maantie Savonlinnaan.
K. Tie H iltulasta ja  Pakarilanmäestä, josta 

kautta pääjoukko kulki kanuunoineen hyö- 
kätäkseen vihollisen selkään.

L . Metsä-tie M yckälään (eikö M önkkölään?), 
jota myöten kenraali Schoultz ja  osa hä
nen joukkojaan pakeni.
K artalla on myös, M önkkölän kohdalla 

(kirjain J), seuraava tieto : »tänne vainottiin

vihollista. —  Venäläiset olisi voitu vangita, jos 
päällikkö luutnantti Duritz olisi tuntenut seu
dun ja  osannut suomenkieltä. Venäläinen 
vanki, överstiluutnantti T o ll sanoi, että me o li
simme voineet valloittaa Laitasillan, jo s  o li
simme osanneet käyttää hyväksi voittoamme.»

(Majori Jägerhorn teki suunnitelman, jota 
ilman taistelua ei olisi voitettu).
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lun alkaessa* sidottiin hänet Haukkalanmäen Östringin viiri- 
puuhun, johon suomalaisten kuulat paraiten sattui, venäläisten 
pääasema kun oli juuri sillä mäellä. Mies jäi kuitenkin vahin
goittumatta.

Haukkalanmäellä, Östringin talossa, näytetään nytkin vielä 
Parkuinmäen tappelun aikuisia huoneita, joissa on useita ruotsa
laisten kanuunan kuulain tekemiä koloja (kts. kuv. 18). Taistelu- 
tantereelta on löytynyt paljon kanuunan ja kiväärin kuulia. 
Parkuinmäen kylässä on eräs mäen töyry, jota kutsutaan K e- 
m in m ä e k si, ja arvellaan sen saaneen nimensä taistelussa kaa
tuneista kemiläisistä.

K e n r a a lik a ll io  on likellä Parkuinmäen taistelutannerta. 
Siihen olisi pitänyt haudata muuan venäläinen kenraali.

P a rk u m ä e n 1 ta is te lu  Heinäk. 20 p:nä 1789, jossa suoma
laiset saivat loistavan voiton venäläisen kenraali Schultz’in jou
koista, on Suomen sotahistoriasta hyvin tunnettu. Se vähä, 
mikä minulla on uutta siinä suhteessa esiin tuotavana, sisältyy 
jo  edellä olevassa Parkumäen taistelun kartassa ja  varsinkin 
sen selityksessä, puhumatta kansanmuistoista. Sentähden ei 
tässä ole tarvis siitä paljoa jutella. Kartan originaali on Suo
men Valtioarkistossa.

Parkuinmäen sodan aikaan oli rohkeimmilla talonpojilla, 
varsinkin Immosilla, venäjänpuoleisessa Parkuinmäen kylässä, 
tapana ottaa irtaallaan juoksevia hevosia, riistää kuolleilta hevo
silta asut ja  miehiltä vaatteet ja koota taistelukentältä, mikä 
vaan kelpasi. Sanotaanpa heidän saaneen käsiinsä »sotakas- 
sankin», josta sitten muka talon rikkaus. Tämä nyt kummin
kaan ei ollut luvallista menettelyä. Senpätähden ilmestyikin 
kerran sotamiesparvi talolle. Asukkaat pötkivät metsään; talo 
pistettiin tuleen (Ramstedt).

*

Ruotsalaisten pattereita on Osikonmäen kylässä n. k. 
L in n a n tie h a a r a s s a , itäpuolella maantiestä. Niinikään on hei

1 Tämän paikannimep lausuu kansa nykyään sekä Parku- että Par 
kuinmäeksi. Sen alkuna näyttää olevan joku vanhan-aikainen asukas 
Parkko tahi Parkkoinen; sillä liitteessä B (Parkumäki n:o 426) on asuin- 
paikannimenä Parkonmäen maantie.
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dän varustuksiaan P u ik o n k o s k e n  pohjoispuolella, itäpuolella 
maantiestä. Sotahistoriasta tiedämme, että ruotsalainen armeija 
oli leiriytynyt Parkuinmäen taistelun edellä Rantasalmen kir
kon seutuun ja linnoittanut vahvasti Puikonkosken ahtaat 
(Manckell I s. 386).

Isonlainen tykinkuula on löydetty Osikonmän kylän, Hut
tulan hovin maalta, Putkilahden länsirannalta. Arvellaan sen 
sinne joutuneen Parkuinmäen tappelun aikaan joko ruotsalaisten 
kiertäessä Hiltulan kylän kautta tai venäläiset ovat sen sinne 
ampuneet. —  Asikkalan kylän Rouhialan hovin mailla on niin
ikään tavattu useita kuulia. —  Sotaväkeä kerrotaan aikoinaan 
matkustelleen Tiemassaaren kautta kulkevaa yleistä talvitietä. 
Luultavasti niiltä ovat tippuneet ne kanuunan kuulatkin, joita 
aikavälistä sieltä vielä löytyy. Niinpä Vanhanpaikan Juutilan 
eli Rantalan ja  Kuivaharjun Vänttilän pellosta on niitä löydetty. 
—  Kanuunan kuulia on vielä löydetty Kolkonjärven kylän 
alueiltakin. Arveltiin niitä seutuja joskus kuormastoa kul
jetetun ja  siitä kuulia tippuneen.

*

R a ja s il la n jo k i  juoksee Parkunjärvestä Haukiveteen. Se 
on saanut nimensä siten, että jälkeen vuoden 1743 on siitä 
kautta kulkenut Ruotsin ja Venäjän raja. Parkuinmäen kylässä 
oli ollut silloin venäläinen sastavi.

Kun vuoden 1808 sodan alkaessa Rantasalmen rovasti 
Cynaeus saarnastuolista ilmoitti sodan julistuksen ja että venä
läiset olivat kirkonkylään tulossa ja antoi samalla tietää, e tte i
vät he tule vihollisina »ei vihan, vaan rauhan kädellä», —  josta 
näkyi, että ilmoitus oli venäläisten lähettämä, —  niin syntyi 
kirkossa aika mylläkkä. Väki nousi seisalleen ja  alkoi raivoi
sasti hyppiä penkkien yli ja rientää kesken jumalanpalveluksen 
ulos. Turhaan rovasti koki rauhoittaa. Päistikkaa syöksyi 
joukko hevoistensa luo ja  oli niin hädissään, että kun rupesi 
valjastamaan hevosiaan, ei sillä ollut aikaa katsoa, kenen luokki 
sattui käteen; jopa toiset valjastelivat reen aisat ristiin, joten
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oli työtä ennenkuin pulasta selvisivät —  ja niin täyttä karkua 
kotiin (Ramstedt). —  Todistus siitä, että kansa tiesi, mitä kau- 
huntöitä verivihollisen mukana oli tulossa.

*

Kuinka Suomi joutui Venäjän vallan alle? Piispa Alopaeus 
kutsuttiin Suomesta Tukholmaan kuninkaan lapsien opettajaksi. 
Tässä, toimessa ollessaan sai hän salaa kuninkaan sinettisor- 
muksen käsiinsä ja tämän avulla piispa nyt tuhka-tiheään lähetti 
pakenemiskäskyjä Suomen armeijalle. Sodan loputtua, kun 
kenraali tuli Tukholmaan ja jolloin kaikki oli auttamattomissa, 
hysyi kuningas, miksi noin häpeälliseen pakoon turvauduttiin. 
Kenraali veti silloin kuninkaan sinetillä varustetut käskykirjeet 
nähtäväksi, vaan samalla myös miekan kuninkaan tupesta. 
Tällä teolla oli virkakin kuninkaalta mennyt (Ramstedt).

*

Kun venäläiset vuoden 1808 sodan aikaan vielä oleskeli
vat Rantasalmen kirkonkylässä, ilmestyi henkikirjuri Brusin’in 
luo eräs nuori, lammasnahka-turkkiin puettu mies. Hänet tun
nettiin talossa luutnantti Savander’iksi, joka äskettäin oli pääs
syt Haapaniemen kadettikoulusta ja  palveli nyt Kuopiossa. Hän 
sanoi olevansa sala-tiedustelija ja tulleensa tarkastamaan, millai
silla voimilla venäläiset täältä päin Savoon hyökkäsivät. Brusin 
varoitti nuorukaista kavahtamaan itseänsä, sillä saattoi löytyä 
viekastelija, joka hänet ehkä tuntisi ja silloin kävisi hänelle pa
hasti. Nuorukainen vastasi: »Hui, hai! minun tieni käy ruusu
jen yli.» Ja teki samalla vallattomia tanssiliikkeitä. Siihen ai
kaan oli kirkonkylän kievarin isäntänä eräs entinen kersantti 
Freese, joka jo oli kärsinyt rangaistuksen yhteyksistään venä
läisten kanssa. Hän ilmoitti venäläisille ruotsalaisen upseerin 
valepuvussa oleskelevan seudulla. Etsiminen alkoi, niin että 
Savander kohta olikin kasakkain kynsissä. Häntä kuljetettiin 
sitten vankina aina Kuopioon saakka, jossa oli aikomus hänet 
vakoojana hirttää. Maaherra Vibeliuksen onnistui kumminkin 
monen rettelön perästä saada taivutetuksi jalomielinen Tutschkoff 
päästämään Savander vapaaksi (Ramstedt).



Heinävesi. Varistaipaleen kylässä kerrotaan ennen »van
han vihan aikaan» venäläisten käyneen ryöstöretkillä, polttaen 
taloja, ryöstäen tavaroita ja karjaa sekä kiduttaen ja  murhaten 
ihmisiä. Mutta onpa säilynyt kansan muistissa tieto siitäkin, 
että savolaiset nekin puolestaan eivät ristissä käsin istuen kat
selleet, kuinka vihollinen teki tuhojaan, vaan antoivat samalla 
mitalla takaisin noille »vihovenäläisille». Paljon kerrotaan jut
tuja eräästä sen aikuisesta johtajasta, nimeltä K u r ik k a -P a a v o  
K o p o n en . Jo asutustarinoista tiedämme, että hän oli Joroisten 
Tahkorannasta kotoisin. Vainon siellä vallitessa olivat venä
läiset asettuneet yöksi erääseen riiheen. Vahdin nukuttua otti 
Kurikka-Paavo ison kurikan, meni hiljaa riiheen ja tappoi kaikki 
ryssät. Kokosi sitten heidän saalinsa, pani ne isoon kolmilaita- 
venheeseen, tuli melomalla Heinävedelle ja asettui Varistaipa
leen kylään. Kun näillä uusilla asuinpaikoilla alkoivat vainolai
set liikuskella, tuli Kurikka-Paavo heidän kauhukseen.

Taisteluissaan näitä vainolaisvenäläisiä vastaan oli hän niin 
taitavasti ja tuntuvasti käyttänyt tavallista asettaan, kurikkaa, 
että nämä alkoivat nimitellä häntä Kurikka-Paavoksi, joka sitten 
on pysynytkin Paavon kunnianimenä. Niinpä kerrotaan, että 
kun muutamakseenkin oli 30 ryssää syömässä hernerokkaa 
eräässä riihessä Papinniemen hovin maalla, Juurikkasalmen ran
nalla, olivat he kehoitelleet toisiaan: »Pistie, pistie rokkova röi- 
jyyh, Kurikka-Puavo tullooh!» Mutta silloinpa olikin Paavo 
miehineen ollut jo  riihen perässä kuuntelemassa. Suljettuaan 
ryssät, ovet kiini salpaamalla, sinne sisään, sytytti hän sen tu
leen ja  niin poltti koko joukkueen. Samallainen tarina kerro
taan Palokin sahan lähellä olevasta Riihisalmesta: siinäkin oli 
ollut aikoinaan riihi, jonka täyden ryssiä Kurikka-Paavo oli 
polttanut; tästä tapauksesta sai salmikin nimensä. Niinikään 
olisi hänen pitänyt polttaa saunallinen venäläisiä Varistaipaleen 
Pienenlammin lahdessa.

Myös oli Paavo ollut erinomaisen etevä noita, niin että 
hän voi muuttaa muotoansa, miten milloinkin parhaiden näytti 
soveltuvan. Eräänkin kerran turmeli hän, vahdin tapettuaan, 
venäläisten venheen hakkaamalla kirveellä pohjan alta laidat 
melkein puhki juuri vähää ennen, kun ryssien piti saaliineen 
poistua seudulta. Sitten tekeytyi hän tielle haoksi ja  rupesi
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siten odottelemaan vihollisten tuloa. Eikä kaukaa kestänytkään, 
kun nämä jo saapuivat, ja  pantuaan saaliinsa venheeseen itse
kin siihen asettuivat ja alkoivat soutaa poispäin. Mutta nytpä 
ei rikkinäiseksi turmeltu venhe kestänytkään tavarain ja  ihmis
ten suurta painoa, vaan halkeilivat sen laidat, niin että koko 
seurue pian oli veden vallassa. Silloin taas ilmestyi Kurikka- 
Paavo ihmisenä rannalle ja  tuhosi ne, jotka uimalla aikoivat 
pelastautua. Tavaroista otti hän haltuunsa, mitä pelastaa voi.

Näin oli Kurikka-Paavo »vanhan vihan aikana» vihollisten 
kauhuna ja  sai urotöistään ruunulta palkinnoksi 2 manttaalin 
alan maata eli koko Varistaipaleen kylän.

*

Erääseen Jukajärven saareen, Heinäveden rajojen sisällä, 
oli kerran asettunut iso joukko venäläisiä yö-teloilleen.' Heidän 
nukkuessaan tulivat suomalaiset ja ottivat heidän venheensä 
pois, niin että kaikki ryssät, kun eivät jaksaneet uida mante
reeseen, kuolivat nälkään. *

Tuusniemen ja Heinäveden pitäjien rajalla, Kärängän sal
men suulla, on 2 pientä saarta, joita kutsutaan V a h tis a a r ik s i. 
Niissä olivat Savon miehet ennenvanhaan vahtineet venäläisiä, 
joiden kerrotaan tavallisesti venheillä tulleen Pilpan ja  Kerman- 
koskien kautta sekä Kermanselkää myöten pohjoiseen, pyrkies
sään Kallaveden ja Juojärven ympärillä oleville seuduille. Mai
nituista saarista oli helppo pitää silmällä sekä Leppävirrasta 
(Soisalon itäpuolella) että Kärängänsalmen kautta tulevia, jotka 
salmet juoksevat Leppäsalo-nimisen saaren molemmin puolin, 
ja ovat ne ainoat venheillä päästävät kulkuväylät, jotka johta
vat Kuopion vesille ja lähinnä Tuusniemen Ukonlahden kylään, 
joka niinä aikoina oli ensimmäisiä rajakyliä Ruotsin puolella.

*

Kermanseljässä, Karvion hovin likellä, on myös V a h ti-  
saari. Siinä olivat niinikään Savon miehet olleet vahtimassa 
ja väjyksissä Pilpan puolelta tulevia vainolaisia. Kerran heidän 
tuumansa onnistuikin. Mitään pahaa aavistamatta lähestyivät 
venäläiset saarta ja  laskivat rantaan arvattavasti aikeessa ruo-

12



käillä siinä. Silloin hyökkäsivät savolaiset heidän päällensä 
ja  saattoivat heidät niin pahaan pulaan, että vainolaiset itse 
upottivat tavaroilla ja  rahoilla täytetyn venheensä järveen saa
ren lähelle, jott’ei se joutuisi vastustajien käsiin. Siinä se on 
vielä nytkin aarteena, ja  saa sen se, joka mantereesta ajaa 
saareen yks’öisellä varsalla kolmiöistä jäätä myöten.

*
Asikaisenniemi pistää Vihtarinkylässä olevaan Vihtarin- 

järveen, ja sillä niemellä on myös A s ik a is e n k a llio . Niistä 
on seuraava tarina: Ennenvanhaan olivat vainolaisvenäläiset 
tehneet paljon pillojaan sen tienoon asukkaille; muun muassa 
olivat polttaneet mainitun kylänkin ja  tappaneet kaikki ihmiset, 
joita käsiinsä saivat. Näkivätpä Vihtarinjärven toisella puolen 
palohalmeella kyntömiehen, jonka nimi oli Asikainen. Luullen 
sillä puolen järveä olevan enemmänkin ihmisiä pakosalla, kyhä
sivät vainolaiset muutaman mökin hirsistä lautan, jolla kulkivat 
yli järven mainitulle niemelle. Kyntömies ei heitä huomannut, 
ennenkun jo  olivat aivan hänen lähellään. Miesparalla ei nyt 
ollut muuta neuvoa, kuin koettaa kiireesti pakenemalla pelas
tautua. Juosten Vihtarinjärven rantaa pitkin saapui hän jy r
källe kalliolle, josta ei ollut muuta pelastumisen keinoa, kuin 
paiskautua nurinniskoin järveen. Sen hän tekikin. Kalliossa 
sattui olemaan muuan räystykkäkivi vedenrajassa, ja  sen alle 
piilottautumalla säilyi hän vainoojiltansa. Nämä sanoivat: »A 
mäni silmin surmahansa.» Tämän jälkeen ruvettiin nientä ja 
kalliota kutsumaan Asikaisenniemeksi ja -kallioksi.

*
A it to v u o r i  on Ruunaveden pohjoispuolella, Ihamaniemen 

kylää. Se on saanut nimensä siitä, että sota-aikoina rakensivat 
ihamaniemeläiset vuorella olevan luontaisen haudan päälle ai
tan, johon sitten keräsivät kaiken tavaransa vihollisia piiloon. 
—  Näinä samoina rahattomiina aikoina on myös Ruunavesi 
saanut nimensä. Aittovuorelle oli muiden tavaroiden mukana 
kuljetettu myös 9 tynnöriä suoloja, jota säilytettiin kuin silmä- 
terää, sillä ne olivat kalliita, niitä kun haettiin aina merenranta- 
kaupungeista asti. Nykyisellä Ihamaniemen hovin paikalla oli 
siihen aikaan muuan ruunahevonen, joka oli ostettu Ruunaveden 
pohjoiskulmalta. Se palasti aina vaan sinne kotipuoleensa.
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Niinpä tänä sota-aikanakin läksi se karhinensa eräältä palohal- 
meelta uimaan Ruunaveden yli ja saapui Aittovuorelle. Siellä 
pääsi se jotenkuten suoloihin käsiksi, söi niitä paljon ja  joi 
sitten vettä siksi, kunnes halkesi ja  kuoli Ruunaveden rannalle. 
Siitä nimi. *

Muinoisina vainon aikoina, kun venäläiset maata rasittivat, 
oli heillä myös tapana kerätä rotevia suomalaisia ja  viedä niitä 
sotapalvelukseen Venäjälle. Niinpä tahtoivat he saada haltuunsa 
Ihamaniemen Asikkalan poikaakin. Mutta talon ovela emäntä 
koki säilyttää ainukaistaan. Kun venäläiset jo lähestyivät eikä 
ollut enää muuta neuvoa, niin pisti eukko, roteva ihminen kun 
oli, poikansa helmoihinsa ja rupesi keskelle tuvan lattiata kir
nuamaan. Tulivat ryssätkin ja  kysyivät: »Missä Jaakko?» 
Emäntä, rauhallisesti kirnuten, vastasi:

»En tiijä Juakkoain,
En tiijä kuakkoain.
Juakko jalakajuuressain,
Parta peräpuolessain.»

Noloina läksivät venäläiset pois; mutta Jaakko säilyi.

*

V e n ä jä n v a lk a m a  on torpannimi Karvionkylässä, Petru- 
maanjärven rannalla. Eräänä sota-aikana olivat venäläiset kul
keneet Petrumaanjokea myöten Petrumaanjärveenkin ja  tiedet
tiin heidän Venäjänvalkamassakin venheineen käyneen. —  Viime 
vuosisadan lopulla vallinneen sodan aikaan oli talvikelillä kul
jetettu kanuunia ja sotamiehiäkin marsiskellut Petrumaanjärveä 
myöten Karjalaan päin. —  Koivumäenkylässä on V en ä jä n - 
p e lto , talonnimi.

Anni Sallitar, talontytär Ruokoveden Sallilasta, oli 1808 
sodan aikaan mennyt veljensä edestä, joka oli ainoa ja  tyttöjä 
oli monta, sotapalvelukseen miehen puvussa. Hänet tehtiin ra
kuunaksi ja  sodasta palatessaan toi hän hevosen tullessaan. 
Kotiin palattuaan oli Annilla tapana näyttää sotamiehen temp
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puja ja  konsteja. Ripeästi hyppäsi hän esim. lautasen kautta 
ratsunsa selkään. Hänestä kuuluu olleen runokin, josta seu- 
raava katkelma:

»Ori alla, Anni päällä,
Kannukset kavon jaloissa,
Miekka vyöllä morsiamen.»

H autauspaikkoj a„

Melkein kaikissa niissä hautausmaissa, joista Rantasalmen 
kihlakunnassa kerrottiin ja  joita olin tilaisuudessa näkemään, 
sanottiin olevan joko muinaisissa sodissa kaatuneitten tai tapet
tujen suomalaisten, ruotsalaisten ja  varsinkin venäläisten hau
toja, taikka mainittiin niiden olevan siltä ajalta, kun asukkaita 
niillä tienoin oli vasta vähän ja kirkkoja kovin harvassa, jonka 
tähden oli pakko haudata kuolleita, varsinkin kelirikon ja  kuu
mien säiden vallitessa, sinne, missä kulloinkin kuolemantapaus 
sattui. Tällä tavoin ovat saaneet nimensä ne monet K a la m a - 
sa a re t  ja  -lu o d o t ja  -k a n k a a t, joita tämän kihlakunnan 
alueella löytyy runsaasti. Muinaisina aikoina, jolloin ihmiset 
olivat hyvin taika-uskoisia ja kuolleita kammoksuvia, valittiin 
halukkaasti kuolleen asuinsijaksi joku yksinäinen, pienonen 
saari järven keskellä tai kolkon, aution korven sisässä oleva 
pienehkö maakumpare. Näille sitten annettiin tuo nykyisessä
kin kansassa vielä kammoa herättävä nimitys K a la m a  eli K a- 
lam o , jolla merkittänee samaa käsitettä ja ominaisuutta, kuin 
kuolleessa ruumiissa löytyy. —  Monin paikoin kerrotaan, kuten 
esim. Heinävedellä, että tavallisesti kerran tai pari vuodessa, 
myöhemmin 3— 4 viikon päästä kävi pappi Rantasalmelta käsin 
siunaamassa noita siunaamattomaan maahan haudattuja ruumiita. 
Samalla oli hän pitänyt jumalanpalveluksia taloissa ja  toimitel
lut muitakin papin-ammattiin kuuluvia velvollisuuksia.

Seuraavat hautausmaat olen tietooni saanut:
Sääminki. K alam oranta-nim inen hautausmaa on Juvolan 

Immonrannassa.
K a la m o sa a r i on Haukiniemen kylän edessä Haukivedessä; 

samanniminen saari kerrottiin myös kuuluvan Varparannan kylään.
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Varparannan V a h t ik a llio o n  on haudattu sotamiehiä; lui
takin on kuulema löytynyt.

Haapalahdessa, H iis jä r v e n  läheisyydessä, Rannanmäellä 
on Ramstedtin mukaan sotamiesten vanhan lasaretin pohja 
ja  hautausmaa. Pitkillä kankailla on toinen venäläisten hau
tausmaa.

K y r ö n n ie m e lle , Savonlinnasta heti itään, on haudattu 
sotamiehiä. Siinä kuulutaan vielä äskettäinkin nähdyn luita ja 
pääkalloja.

Kaartilankylän K ir v e s la h d e n  pohjaan on sota-aikana (ker
tojan isän »muistamaan tullessa») haudattu ihmisiä; samoin sa
man kylän A u tio m ä k e e n . Kaupinseljässä on K a la m o s a a r i, 
johon on joskus haudattu muuan sotamies.

Ihmisiä on haudattu Ritosaaren Sairaalan pellon ja  Mäkrä- 
mäen väliselle maalle; siitä on luitakin löytynyt. —  Saman ky
län ja  talon pellosta on noin 25 v. sitten löydetty, peltoa kyn
nettäessä, noin Va meetrin syvyydestä maan sisästä saunan 
uunin näköinen tulisija, tehty savilaastitta. Uunissa oli ollut 
ihmisluiden kalttaisia luita. Ei ole kuultu eikä nähty, että siinä 
olisi asuinpaikka ollut.

S. M. Y:lle annetun tiedon mukaan oli Ritosaaren kylässä 
kynnettäessä tavattu eräs kivillä ja savella muurattu (luultavasti 
historian aikainen) hautakammio, joka sisälsi luurangon. (Pöy- 
täk. 20/m 1890). Luultavasti tarkoittaa tämä edellistä.

Kosolankylän Lihnaharjulla kerrotaan joskus ruotsalaisten 
ja venäläisten kahakoineen; siihen harjuun oli haudattu kaatu
neet, joitten luitakin on myöhemmin löydetty. Toinen tarina 
tiesi kertoa, että tähän on haudattu niitä venäläisiä sotamiehiä, 
joita taloloissa, venäläisvallan aikaan, on ollut elätettävinä. 
Näille eläteille kuuluu ruunu antaneen leivän, mutta taloista 
särvin.

Raatteikontaus-maahan, Vuoriniemen kylässä, on haudattu 
ihmisiä erääseen maakumpareeseen, joka on soiden keskellä. 
Siinä likellä on tervahautakin. Pääkalloja ja  sääriluita on kum
pareesta ilmestynyt.

Pietolansaaren eteläpuolella on K a la m a lu o to .
Siikaseljässä, Liistonsaaren eteläpuolella, on H irsip u u n - 

lu o to . Se on saanut nimensä siitä, että Liistonsaaren kunin



l 82 a .  p e l k o n e n :  e n t i s - a j a n  m u i s t o j a  r a n t a s a l m e n  k i h l a k u n n a s t a .

kaankartanon kunnossa ollessa olisi siinä pitänyt olla mestaus- 
paikka, jossa hirttämällä kuolemantuomiot toimeen pantiin.

T a p p u s a a r i on l/ i  peninkulman päässä Liistonsaaresta. 
(Liite B n:o 267).

Otavaniemen Lapinlahdessa on K a la m o s a a r i. Siihen on 
haudattu ihmisiä sota-aikaan; silloin näet ei saanut kuolleita 
kirkkomaahan kuljettaa, kun oli ankara vahti linnan seudussa.

Kesämönsaaren H e lk a v u o r e s ta  länteen, vastapäätä Husan- 
salmea, on K a la m o sa a r i, jossa arvellaan olevan ehkä p a k a 
n u uden  aikainen hautausmaa. Vähintäkään aihetta ei ole luulla, 
että siihen olisi haudattu sotaväkeä, kuten moneen muuhun tä
män pitäjän Kalamosaareen. Siinä tuntuu maatuneita k iv i 
r ö y k k iö itä  (S. M. M. Y . pöytäkirja 26/m 1890).

Pihlajalahden tappelussa kaatuneet oli haudattu Latsin- 
mäelle, joka on Immolan talon likellä, ja  Sahajoen myllyn seu
tuun. Ennenvanhaan olivat ihmiset kovasti peljänneet Latsin- 
mäkeä. Olivat siinä kummituksia näkevinään: oli iskenyt tulta 
aivan kirkkaalla ilmalla, ollut heinärukona maantiellä ja  pitänyt 
outoa ääntä.

Noin satakunta meetriä Pihlajaniemen kylän Pulkkilan- 
mäen talosta pohjoiseen tietää Ramstedt olevan »porilaisten» 1 
pienen, neliskulmaisen hautausmaan, noin 3— 4 m kukajanne- 
kin. Samoin on hautausmaita Parkkalinniemellä, Pullinlahdessa 
ja  likellä Kilpeläisen asuntoa vanhan kirkon seudun läheisyy
dessä. Siikalahdella, Mattilanmäellä, on p a tte r i  ja  hautausmaa.

Pirhiänniemen kylässä, vanhan maantien varrella, Kukko- 
mäen pohjoispuolella, on muuan n. 7 m pitkä ja  leveä sekä V2 
m korkea, melkein nelisnurkkainen multakeko, joka keskeltä on 
hiukan painanteella. Koko ke’on ympäri on kaivettu mata
lahko juova. Oppaani sanoi kuulleensa sen olevan joittenkuit- 
ten arvokkaampain sotaherrain haudan.

Kallislahden kylässä on Likolammin itärannalla isompi 
hauta, jossa mullan ottajat ovat tavanneet ihmisen luita. Siihen 
näytään ihmisiä enemmältä yhteen hautaan peitetyn, ja  luul
tavaa on, että ne ovat sotamiehiä olleet Kustaa III:n ajoilta;

1 Nähtävästi on kansanmuisti erehtynyt tässäkin; sillä sivulta 121 
tiedämme, että Pihlajalahden tappeluun osaa-ottaneet suomalaiset olivat 
Savon jalkaväkeä.
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sen aikuisessa sodassa näet olivat Kallislahden seudut sekä 
venäläisten että ruotsalaisten sotajoukkojen asemapaikkana. 
Ramstedt kertoo, että kun suomalaiset Parkuinmäen tappelun 
jälkeen ilmestyivät Kallislahdelle, oli heillä sairaita paljon mu
kanaan varsinkin porilaisia, joita sijoitettiin entisiin Hartikkalan 
taloihin. Paljon sairaita täällä kuoli, ja kuolleet pakattiin tyh
jiin leipäkirstuihin; jos eivät sopineet, hakattiin kappaleiksi ja  
haudattiin osittain Hartikkalan peltoon osittain lähelle suurta 
Leskelätä, Likolammin päähän. —  Kallislahdessa on Rautiais- 
saari, jota myös nimitetään K u o lio s a a r e k s i.  Viimenen nimi 
mainitaan v:n 1664 maanjaostelu-kirjässäkin. (Vertaa liite B 
n:o 142).

Kallislahden Leirinmäellä, heti mäen pohjoisrinteellä, näy
tetään pientä venäläisten hautausmaata niiltä ajoilta, kun he 
siinä leiriä pitivät. Se on n. 35 m pitkä ja  parikymmentä le
veä (Ramstedt).

Aholahden kuninkaankartanon maalla olevasta Piiparin- 
rinteestä kaitaisen niityn yli on hautausmaa, johon ruotsalaista 
sotaväkeä on haudattu. Siitä on löydetty kirstun lautoja ja 
luitakin.

Sulkava. Haltulan kylän Parkkisen pellosta vähän mat
kaa pohjoiseen päin olisi pitänyt haudata »porilaisia».

Väätäälänmäen Kankkusen tilalle, Laitisen ahoon, olisi 
sota-aikana pitänyt haudata kaksi venäläistä sotamiestä, jotka 
muuan talonpoika oli salaa metsässä ampunut. —  Niin-ikään ker
rotaan viimesen sodan aikaan haudatun 1 sotamies Saunalam- 
min eteläpuolelle. Siinä on äskettäin vielä ollut k a rs ik k o k in .

Sairaalanmäellä on kuulema joskus ollut kahakka ruotsa
laisten ja  venäläisten välillä. Siinä kuolleet (ja muualtakin tuo
tuja) on haudattu sen kylän H a u ta k a n k a a s e e n  eli Matilanmä- 
keen, pellon-aidan viereen.

Heikurilan kylässä on K a s a k k a m ä k i, jossa on kasakka 
ammuttu. Se oli tapahtunut vähän jälkeen viime sodan lopun: 
kun 3 kasakkaa ratsasti Puumalasta Sulkavalle päin, niin muuan 
talonpoika ampua paukautti yhden heistä. Toiset kääntyivät 
jälkiään myöten pakosalle; kuollut haudattiin mainittuun mäkeen.

Telataipaleen kylässä on K a p r a a lin h a u ta , johon olisi 
pitänyt haudata 3 venäläistä kapraalia. Ne olivat olleet Tela-
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taipaleen kanavaa tehtäessä päällysmiehenä, siinä virassa olles
saan kuolleet ja  haudattu mainittuun paikkaan.

K a la m o lu o to  on Kaartilanniemen kylään kuuluvan Säviön
saaren eteläpuolella.

Kustaa III:n aikuisessa sodassa oli ruotsalaisten rajavah- 
tina Säviönsaarella ollut —  »porilaisi», jotka eivät osanneet 
sanaakaan suomea (vrt. s. 126). Suurimmaksi osaksi kuolivat 
ne »välttitautiin» ja  haudattiin kirkonkylän Mikkolanmäkeen, 
kirkosta vähän matkaa etelään. Lautojen puutteessa purettiin 
huoneiden kattolaudat ruumis-arkuiksi, jotka kokoon kyhättiin 
ympärinidottujen vitsapantojen avulla, ja  niin vedettiin ruumiit 
mainittuun paikkaan. Eloon ei mainita näitä »porilaisia» jääneen 
kovin monta miestä.

Jonkun matkaa Sulkavan kirkolta kaakkoa kohti on laiva
väylän varrella K irk k o s a a r i. Se on saanut nimensä siitä, että 
siihen muka oli alkuaan aikomus rakentaa Sulkavan ensimmäistä 
kirkkoa. Toinen tarina kertoo, että siihen olisi joskus ihmisiä 
haudattu. Saari on pienehkö, korkeahko hiekkapenger järvessä.

Vuoden 1788 kuolevaisuustauluissa mainitaan, että sodan 
aikaan on Sulkavalle haudattu Puumalan pitäjäläisiä 60 miestä 
ja  54 naista; 1 vihollinen tapettu.

Samoin 1790 kuolevaisuustauluista selvenee, että Sulkavan 
kirkkomaahan on Puumalan ja  Säämingin seurakunnista hau
dattu 168 ruumista, joita paitsi yli kuudenkymmenen Elfs- 
borgin rykmentin sotamiestä, josta on yksi pataljoona ollut 
tänne sijoitettuna öfverstiluutnantti Edenhjelm’in johdolla.

Kerimäki. Sotamiehiä on haudattu Kuokkalan kylään, lau
tamies Toropaisen peltoon.

Kaikuun kanavalla on tapeltu toista sataa vuotta sitten; 
kuolleet haudattu Tervohniemelle, Ängervöisen järven rannalle. 
Siihen on haudattu muitakin ihmisiä siihen aikaan kun kirkkoa 
ei vielä ollut Kesälahdella eikä Kerimäelläkään. Seutu on kuop- 
pelikkoa.

Yläkuonan pohjoispäässä on R a k u u n a k a llio ; siihen on 
pari-kolme rakuunaa haudattu sota-aikana. —  Punkaharjun ho
tellin edustalla on 3 R a k u u n a s a a r ta ;1 niihinkin kerrotaan ra
kuunoita haudatun.

1 Vertaa s. 150.



Parkuinmäen sodan aikana tapeltiin pääsiäispäivänä Kuo- 
nanjär\fen jäällä. Siinä kaatuneet haudattiin mainitussa järvessä 
oleviin kahteen K a la m o sa a re e n .

Kolvosenjärvessä on K a la m o lu o to .
Makkolan kylässä, Reisvännin (Redsven) paikalla, oli joku 

aika sitten kaivon luo pudonnut nykyisen isännän syöttiläs-ori 
siihen asti tuntemattomaan kuoppaan. Isäntä oli heti ryhtynyt 
kuoppaa“' tutkimaan, ja havaittiin se noin 4 meetriä pitkäksi ja 
pari meetriä leveäksi. Sen sisässä oli ollut mustan mullan ja 
kaikenlaisen roskan seassa myös luita, mutta ei saatu selville, 
minkä luita. Kuopan seinämät olivat olleet kivillä »vaivatut» 
eli kudotut. —  Saman talon pellolla, kartanosta itään noin 300 
meetriä, oli lähes 20 vuotta sitten ollut noin 5 m pitkä ja  2V2 
m leveä kiviraunion muotoinen keko. Isännän silmään oli se 
tuntunut pahannäköiseltä sileän pellon keskellä, jonka tähden 
hän ryhtyi sitä hävittämään. Kun purkamaan ruvettiin, niin 
havaittiin, että kiviä siinä tosin oli päällä joku kerros, mutta 
sitten tuli musta multaläjä, jonka seassa havaittiin suuri määrä 
luita ja hiiliä. Keko oli pitkä idästä länteen, ja viimeksi mai
nitussa päässä löytyi kaivettaessa pienonen uuni, samallainen 
melkein kuin nykyään käytetään talonpoikaissaunoissa. Raken
nus-aineena oli parhaastaan ollut —  tiiliä, jotka purkaessa ha
josivat.

R o h v o stin viita -n im in en  kangas on Ruokojärven ja  A nt
tolan kylien välillä. Siihen olisi pitänyt haudata muuan roh- 
vossi ja paljon muuta sotaväkeä. Paikasta kulkee myös tarina, 
että sen sivuitse ei pääse rauhassa kulkemaan sydän-yön aikaan: 
siinä tahtoo seisotella ihmisiä. Kerrankin kun muuan ajoi siitä 
hevosella, seisattui se äkkiä eikä tahtonut lähteä paikalta liik
keelle. Mies löi hevostaan, ja  silloin tuntui hänestä ikäänkuin 
puunkantoa olisi metsään nakannut. Päästyään vihdoin seu
dusta erilleen, kuului sieltä jäljestä ikäänkuin lapsen itkua. —  
Eräs toinen matkustaja kun kulki siitä ohi sydän-yön aikaan, 
niin ajoi kummitus hänen rinnallaan samallaisella hevosella ja 
ajopelillä aina Keplakonmyllylle asti (noin 3— 4 kilomeetriä). 
Vasta siellä pääsi hän ihmeestä erilleen. Tämä matkustaja oli 
muutaman poppamiehen luo menossa, ja heti sanoikin se vie
raalleen: »Piästipähän sivuite, vaikka sulia oi’ esteitä.» —  Ka-
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sakkakalliosta kerrotaan samoin, ett’ei siitä öiseen aikaan pääse 
rauhassa ohi.

Kieluvanjärvessä, Ruokojärven kylää, on K a la m o sa a ri.
Niinimäen kylässä eli nykyisessä Anttolassa on tapeltu 

Multsillalla; kaatuneet on haudattu K a la m o k a n k a a s e e n , joka 
on Kieluvanjärven eteläpuolella.

Rantasalmi. Harjurannan Vatt’ahoon (Vattuahoon) on hau
dattu merisotamiehiä siihen aikaan kun laivasto oli Tahkosal- 
meen jäätyneenä, Siitinseljän eteläpuolella. Matruusit olivat 
silloin talvikauden oleilleet Harjurannan kylässä ja  harjoittaneet 
kaikenmoista pahuutta. —  Saman kylän T a h ik a n s a a r e n  ran
nalta oli noin 60 vuotta sitten löytynyt 2 ihmisen pääkalloa. 
Näiden arveltiin olevan niiden venäläisten sotamiesten, jotka 
Varkauden läheisyydessä tapahtuneessa meritappelussa olivat 
kaatuneet, ja vesi sitten kuljettanut ruumiit rantaan. Kallot oli 
pantu vanhaan tervahautaan ja vieritetty iso kivi päälle.

Palvalahden kylän Ryynänniemeen kuulutaan sota-aikaan 
haudatun sotamiehiä.

Pisamalahden kylässä, Kankaanpadon Pirttiviidassa, on 
soiden (nykyään niittyjen) ympäröimä korkeampi ja  kuiva 
paikka, johon arvellaan aikoinaan haudatun ihmisiä. Siinä nä
kyy useampia pitkulaisia painannekohtia, semmoisia kuin hau
tausmailla tapaa. Muutamata tongin vähän rautalapiolla ja  il
mestyi sieltä puhtaan keltaisen hiekan alta, noin 4 dm syvyy
destä, mustaa maata, joka näytti poltetulta; sen alla taas oli 
puhdas, keltanen hiekka. Eivät seudulla tienneet siihen ketään 
haudatuksi; vaan noista painuneen haudan näköisistä paikoista 
päättivät siihen ihmisiä haudatun. —  Saman kylän Kivijärvessä 
on K a la m o lu o to , josta sanotaan löydetjm luitakin.

Parkuseljässä on K a la m o lu o to .
Hevonlahden kylän samannimisessä lahdessa on K a la m o 

sa a ri; sen lähellä K u o lio s a a r i. Viimeksi mainittu on saanut 
nimensä siitä, että muuan mustalainen on kerran haudannut 
siihen lapsensa. —  H a u ta sa a ri on Heinäveden seljän länsi
rannalla.

Pitkässäsaaressa, Tiemassaaresta koilliseen päin, on Hä
mäläisen tilalla muutamassa kangasharj anteessa useampia haudan- 
näköisiä paikkoja, joihin kerrotaan sotamiehiä haudatun. Kun
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muuan mies äskettäin kai voi siihen nauriskuoppaa, niin löytyi 
siitä muka sääriluun näköisiä luita.

»Porilaisten haudoiksi» kutsutaan niitä painannekohtia, joita 
on Voinsalmen kylän Heikkilän tilalla, lähes V2 km lounaaseen 
talosta. Minusta näyttivät ne enemmän »nauriskuopilta» tai 
kuopilta yleensä. Sitä luuloa vahvistaa sekin, että kun maini
tun talon isäntä kesällä v. 1892 kaivatti yhteen näistä haudoista 
kuopan, niin ei siitä löytynyt luunsuruakaan eikä laudanpalaista, 
vaikka minulle oli jo ennen sille seudulle tuloani kerrottu mai
nittua kuoppaa kaivettaessa löydetyn muka luita. Isäntä sanoi 
varta vasten olleensa kaivettaessa tarkastamassa löytyikö »pori
laisten luita», vaan eipä näkynyt. Multakin oli ollut tavallista 
keltaista soraa. —  Natulansaaren pohjoispäässä, samaa kylää, 
on Häikiäsaari. Siihen mainitaan haudatun Ruotsin sotaväkeä.

S u rm a lu o to  on Vuarsalon (Vaahersalon) ja  Laivonsaaren 
välillä; siihen haudattu muka jättiläisiä. —  Vaahersalon hovin 
lähellä, itäpuolella, on Orisaari; siihen on sota-aikoina haudattu 
ihmisiä; luitakin on siitä löytynyt ja löytyy niitä vielä nytkin, 
jos tahtoo kaivaa, vakuutettiin.

Osikonmäen kylässä, Huttulan hovin ja  Halvyyran talon 
välillä, Ruuvisen kankaalla, on »porilaisten hautoja». Jos siinä 
seudussa kulki yöllä, niin »kuului kuin rautapuntarin helinää».

Parkuinmäen kylässä, Päivilän talon lähellä, on K em in - 
h a rju , joka on saanut nimensä siitä, että Parkuinmäen tappe
lussa kaatuneita kemiläisiä olisi siihen pitänyt haudata. Saman 
talon pellolta kun joku aika takaperin vedettiin pois muuanta 
rauniota, niin ilmestyi sen alta kärrikuormallinen ihmisen luita, 
kuten luultiin. Ne pantiin erääseen saman talon pellolla ole
vaan vanhaan kuoppaan ja  peitettiin siihen.

Parkuinmäen tappelussa kaatuneita (ehkä venäläisiä) ker
rotaan myös haudatun Haukkalanmäen Östringin pellon-aidan 
viereen. Siitä kun noin 25 vuotta sitten otettiin suota, niin 
löytyi ihmisluiden mukana myös nappia, saappaita ja kuuliakin.

K a la m o k a n g a s  on Hiltulan kylän vanhasta Taskilasta 
noin 1 km luodetta kohti. Siihen ja  sen liepeille kerrotaan 
haudatun ihmisiä joskus. Hiekkaa vedettäessä on siitä nykyis
ten ihmisten muistin aikanakin löydetty ihmisten luita. Samasta 
paikasta on myös löydetty kiväärin perä ja  vaskinen kannus,
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jota viimeksi mainittua oli kauvan aikaa säilytetty mainitussa 
Taskilassa, mutta sitten valettu talon ruokakelloon.

Parkuinmäen sodan aikana oli Haapaniemen kuninkaan
kartanossa sotilassairashuone, johon haavoitettuja kuljetettiin. 
Niitä kun siellä kuoli, niin haudattiin ne talon lähellä olevan 
niityn, Suurensuon, itäpuoliseen hiekkakankaaseen, joka on 
noin Va km päässä nykyisestä kartanosta. Muistellaan siihen 
haudatun, paitsi 2 vaimo-ihmistä, 250 sotamiestä —  porilaisia; 
toisen luulon mukaan olisi niitä pitänyt olla vaan 70. Nykyään 
on siitä seudusta otettu maantielle hiekkaa, ja on sitä tehdessä 
löytynyt useita pääkalloja ja  muita luita kosolta. Minunkin 
nähtäviini ilmestyi pari kalloa, kun kepilläni hiekkakuoppaa vä
hän tonkasin. Ruumiit näkyy peitetyn noin muutaman meetrin 
syvyyteen.

Alasenjärven pohjoispään itäpuolelle kerrotaan myös hau
datun »porilaisia».

Hytinniemi on Tuusmäen kylässä, Tuusjärven itäpuolella. 
Siihen olisi pitänyt ryssiä haudata.

M e sta u sp a ik a n  tiedetään olleen Rantasalmen kirkon ny
kyisistä kellonjaloista kivenheitto itään. Siihen tienooseen mai
nitaan myös haudatun ne, jotka mestattiin.

Heinävesi. Yleensä kerrotaan näillä seuduin, että, niin- 
kauvan kun ei vielä kirkkoa ollut Heinävedellä, matkan etäi
syyden ja  hankaluuden tähden useinkaan ei voitu kuljettaa ruu
miita Rantasalmen kirkkomaahan, varsinkin kelirikon ja  heltei
sen sään aikaan, jonka tähden kuolleita paljon haudattiin niihin 
moniin K a la m o s a a r iin  ja  luotoihin, joita Heinäveden pitäjän 
alueella on runsaasti.

Varisveden K a la m o s a a re e n  olisi pitänyt vanhoina sota- 
aikoina haudata venäläisiä. Noin toista kymmentä vuotta sitten 
oli siitä löytynyt vielä yksi pääkallo. Tähän saareen sovite
taan samallainen tarina, kuin edellä (siv. 101) on kerrottu Sää
mingin Karjalansaaresta. Kurikka-Paavo ollut tässä sankarina; 
kuolleista venäläisistä oli saari sitten saanut K a la m o s a a re n -  
nimen.

Kermanseljän H a u to s a a re e n  oli haudattu ihmisiä niinä 
aikoina, kun ei vielä Rantasalmellakaan kirkkoa ollut, vaan Sää
mingin kirkko lähinnä.
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Petrumaan kylässä olevaan Taivallahden kankaaseen ja 
saman kylän K a la m o s a a re e n  on haudattu kuolleita silloin kun 
Heinävedellä ei vielä ole kirkkoa ollut. Pappi oli muutaman 
kerran kuukaudessa käynyt siunaamassa kuolleet. Kun eräs 
mies nuotalla ollessaan nukkui viimeksi mainitussa saaressa, 
niin sanoi hänelle ääni unissa: »Nouse pois piältäin!» Makaa
jalta oli uni heti hävinnyt silmistä.

Papinniemen hovin lähellä olevassa Paskolahdessa, joka 
pistää Juo- eli Jukajärvestä, on eräs saari, johon niinikään on 
kuolleita haudattu. Pääkalloja ja  muitakin luita on siitä vielä 
viime aikoinakin löytynyt —  Saman hovin lähellä olevassa Luus- 
lahdessa on K a la m o sa a ri.

Patoonkosken niskalla on K a la m o s a a r i, josta pääkalloja 
on löydetty. Tästä saaresta vähän matkaa koskia ylöspäin oli 
Kurikka-Paavo eräälle kalliolle tappanut 3 venheellistä ryssiä, 
jotka hän sitten hautasi K a la m o sa a re e n .

Vahvalahden K a la m o s a a re e n  on haudattu Heinäveden 
ensimmäisiä asukkaita.

Ruokovedessä on Raaminsaari, johon on haudattu ihmisiä. 
Pappi kävi Rantasalmelta käsin kerran tai pari vuodessa siu
naamassa niitä siellä.

Lammun- ja Vihtarinjärven K a la m q s a a r iin  on ihmisiä 
haudattu; Vihtarinkylän Kinnuttarenmäkeen niinikään; viimeksi 
mainitusta on löytynyt kokonainen luurankokin.

Tukijanjärvessä on myös K a la m o sa a r i ja  hautauspaikka.
Ruunavedessä, Ihamaniemen hovin kohdalla, on K u o lio -  

saari. Siihen oli eukko kerran kyydinnyt miehen tietämättä, 
että se oli saari. Mies ei päässytkään sieltä pois, vaan kuoli 
sinne, josta tapauksesta saari sai nimensä.

K a la m o sa a r i eli -luoto on Karhilantaipaleen kylän Suu- 
ressajärvessä. Gottlund, joka useita kymmeniä vuosia sitten 
on käynyt sitä tarkastamassa, kertoo siitä seuraavaa: Kalmo- 
saari on pieni, 40 askelta pitkä, jotenkin tasakorkuinen kallio- 
luoto, jolla kasvaa muutamia mäntyjä. Siinä on 2 kyynärän 
korkuinen kivi, joka osaksi on toisten kivien päällä osaksi no
jautuu se kallioon niin, että syntyy pienenpuoleisia koloja, joi
den kautta voipi ryömiä kiven alle. Yhdessä näitä koloja oli 
kaksi ruumiskirstua eli allasta, jos niitä niin tahtoo nimittää,



sillä niitä ei oltu tehty laudoista, vaan ainoastaan koverretut 
puuhun. Altaan peitti toisesta päästä kolmella toisesta kah
della puunaulalla kiini pantu kansi. Nämä arkut, joitten kan
net löytyi niiden vierestä, olivat nyt kumpainenkin tyhjiä. A i
noastaan vähän sammalta oli toisessa, mutta puu, vaikkakin 
harmaata ja vanhannäköistä, näytti kumminkin siksi vahvalta, 
että kyllä se on täällä kestänyt ainakin enemmän kuin yhden 
vuosisadan. Opaskin oli vakuuttanut, että puu semmoisessa 
kuivassa paikassa, vuorella ja  kiven alla, ei juuri koskaan la- 
hoisi. Saman kiven alta, mutta vastaiselta puolen, löytyi vielä 
kolmaskin samallainen kirstu, vähän leveämpi kumminkin, jossa 
oli löytynyt ainoastaan muutamia hienon pääkallon siruja ja 
jokunen, sormen pituinen selkäluu. Arkut olivat 22— 23 tuu
maa pitkiä, 4 tuumaa leveitä, niin että niihin tuskin täys-aikai- 
nen sikiö mahtui. Kallot ja sääriluut ovat mahtaneet joutua 
joko poppamiesten tai petojen saaliiksi. Gottlundin opas oli 
v. 1808 sodan aikana ollut muutaman Schlyterin palveluksessa 
ja siinä toimessa ollessaan käynyt täällä. Hänen kertomuksensa 
mukaan oli kiven alla ollut silloin 7 kirstua, joista muutamat 
jo  silloin tyhjiä, kolmessa-neljässä oli ollut vaan luuranko pää- 
kalloineen (C. A . Gottlund, Antiquariska samlingar).

*

Niinkauvan kun hautauspaikkoja ei ole tutkittu kaivamalla, 
ei niiden ijästä ja muista yksityisseikoista voida mitään varmaa 
lausua. Rantasalmen kihlakunnan alalla ei ole mitään kaiva
misia toimitettu. Siihen nähden, että Keski-Savon nykyinen 
asutus on jotenkin uusi-aikainen ja  että esihistoriallisista asuk
kaista niillä seuduin on vaan epävarmoja ja  vähäisiä tietoja, ei 
liene liika rohkeata otaksua, että yllä luetellut hautausmaat, 
kuten kansanmuistokin kertoo, ovat yhtä uusi-aikaisia kuin ny
kyinen asutuskin.
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Taikuus-asioita.

Omituinen ja kuvaava piirre suomenkansan vanhoissa ta
voissa on aarteiden maahan kaivaminen. Nytkin vielä on kan
sassa olemassa varma vakaumus siitä, että muinaiset esi-isämme 
ovat aarteita tehneet ja  panneet niiden saamisen ehdoksi kai- 
kellaisia »uhria» eli tehtäviä, jotka täytettyä aarre muka on 
saatavissa. Tiedetään kertoa vissistä paikoista —  »Aarre»- ja 
»Kirvessaarista» y. m. —  joissa näitä aarteita on löydettävissä 
tai joista niitä jo on löydetty. Seuraavakin luettelo on tähän 
hyvänä todistuksena.

Mutta tällä kansan käsityksellä on tosi-asiallinen pohjan- 
sakin. Luemmehan usein esim. sanomalehdistä, että sieltä ja 
sieltä on löydetty maan peitosta suuri joukko vanhoja vaski- 
tai hopea-rahoja: siis aarre on löydetty. Tällaiset tiedot pitä
vät vireillä tuota vanhaa käsitystä. Ja kun ajattelemme, millai
sissa oloissa muinaiset esi-isämme elivät, niin tulee asia luon- 
nolliseksikin. Vielä aivan näihin aikoihin asti on kansa Savossa, 
Pohjois-Karjalassa, -Hämeessä ja -Pohjanmaalla elänyt kuin kor
ven karhu kauvas eroitettuna muun edistyneemmän ja vilkas- 
liikkeisemmän maailman yhteydestä. Ja pitkin aikaa on mel
kein lakkaamaton sota-tila tehnyt epävarman ja tiukan elämän 
vielä epävarmemmaksi ja  tiukemmaksi. Jos sitten, asiain näin 
ollen, tuo »korven karhu» sai suurella vaivalla kootuksi tai 
säästetyksi joitakuita kappaleita harvinaista ja sentähden tavat
toman kalliina pidettyä rahaa, niin mihinkäs muuanne hän epä
varmoina aikoina talletti tuon kalleutensa, jollei maahan; eihän 
muuta »kansallispankkia» siihen aikaan ollutkaan. Toiselta puo
len oli »korven karhu» pari-kolme sataa vuotta takaperin vielä 
ehkä yhtä paljon pakana kuin kristittykin, jonka tähden hän, 
kätkiessään maahan kalliimpansa, teki sen sillä tavalla, jolla 
luuli sen parhaiden säilyvän: taikatempuilla. Udellessani näet 
tietoa siitä, miten tuo aarteen kätkeminen tai tekeminen oikein 
tapahtui, arveltiin, että silloin, kuten tavallisesti muutakin tär
keämpää yrittäessä, loitsuja luettiin ja taikoja tehtiin. Siis pa
kanallisilla menoilla koetettiin aarrepaikkoja turvata.

Näihin pakanallisiin menoihin kuuluu toinenkin kansan 
tapa, joka vielä tämän vuosisadan alkupuoliskolla näyttää olleen
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yleinen Rantasalmen kihlakunnassakin. Tarkoitan n. k. u h ri- 
p u ita  ja  muita uhripaikkoja sekä niihin liittyviä uhria ja taikojen- 
tekoa, joista nykyinenkin kansa tietää vielä kertoella. Muistot 
niistä ovat vielä selvää jälkikaikua vanhasta, pakanallisesta ju- 
malainpalveluksesta ja  todistuksia siihen, ett’ei kristinusko, huo
limatta monisatavuotisesta vaikutuksestaan, ole kokonaan vielä 
voinut tukahuttaa »korven karhujen» alkuperäistä uskoa.

Seuraavassa luettelen pitäjittäin tietoni

1. Aarteista ja  uhripaikoista.
Sääminki. Ikoinniemen Linnavuoren edessä on A a r r e -  

sa a ri, jossa on aarre. Se on sota-aikainen, muutaman sota- 
herran tekemä, ja on siinä venheellinen hyvyyttä. Sen saa, 
ken heittää saareen 5-naulaisen kirveen tai ajaa siihen yks- 
öisellä varsalla yks-öistä jäätä myöten.

Kesämönsaaren lähellä olevassa Mustikkasaaressa on Haih- 
kaanvuori, jonka rinnassa on muuhun kallioon verraten oudon 
näköinen 3-kolkkainen kivi ikäänkuin pistetty samanmuotoisen 
reijän tulpaksi. Sen kiven takana vuoren sisässä on aarre, ja 
saa sen se, joka ajaa saareen 9-öisellä varsalla yks-öistä jäätä 
myöten. Kun jonkun onnistuu tehdä tämä, niin heti pudota 
muklahtaa tuo kolmikolkka kivi itsestään maahan ja  rahat tu
levat reijästä näkyville.

Haapalahden kylän Rinkilän navetan permannosta —  siinä 
oli maapermanto —  on löytynyt puolisatanen vuotta takaperin 
38 hopearahaa ja hopeainen astiantapainen. Viimeksi mainittu 
oli ollut tavallisen juomalasin kokoinen ja muotoinen; jalkoina 
oli siinä ollut 3 hopeista koukkua, jotka paljon vivahtivat sor
meen. Sillä tilalla kerrotaan aikoinaan muutaman sotaherran 
asuneen.

Talollinen Antti Kervinen, Otavaniemen kylästä, on kyn- 
täessään kivirauniosta, talon n:o 7 läheisyydestä, löytänyt 209 
kappaletta vanhaa hopearahaa (Mikkelin läänin kuvernöörin 
ilmoitus 6/ix  1886; S. M. M. Yhdistyksen topograafinen arkisto).

*
Otavaniemen Partalan pellolla oli vielä joku aika takaperin 

iso uhripetäjä. Sille vanhat ihmiset olivat kuljettaneet monen
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laisia lahjoja eli uhria. Niinpä esim. köyrinä pantiin puun juu
relle talkkunasta osa, ennenkun sitä kukaan oli maistanut; ja 
kun lehmä vasikoi, niin juustosta ensi tilkka puulle, jotta karja- 
onnea olisi; mikkelikaalista niin-ikään ensi osa puun juurelle 
vietiin; eikä mitään elukkata saanut teurastaa, ennenkun oli 
tapettu mikkelipässi, josta yllämainittu kaali keitettiin.

Saman kylän lautamies Lajusen pellolla on uhripuu, jonka 
juurelle »luusimiseksi» vietiin kunakin vuonna ensiksi poikineen 
lehmän juustomaidosta osa. —  Mönkkölän Tervahovissa Kaar- 
tilan kylää ja Näremökin luona, lähellä Säämingin vanhaa kirk
koa, niinikään ollut aikoinaan uhripuita. —  Juvolan kylän S i
kalan riihen perässä ollut uhripetäjä ja -koivu. —  Ristisalmen 
rannalla, Kallislahden kylässä, on liusulla kalliolla kaksi isoa 
kiveä, joita sanotaan U k o n -  ja A k a n k i v i k s i .  Siinä kuuluu 
olleen uhripaikka. Vielä sangen myöhäisinä aikoina oli kan
salla tapana »ristiä silmiään», kun salmea myöten soudettiin, ja 
kirota ei saanut lähitienoilla ollenkaan, ett’ei ukkonen rupeisi 
käymään. Ennenvanhaan kuultiin iltasilla hitaita askelia vuo
relta, vaan sitä ei kumminkaan tarvinnut peljätä (Ramstedt). .

Sulkava. Karjulanmäen kylän Korkeasaaressa olevan aar
teen saa, jos ajaa siihen virran yli yks-öisellä varsalla ja yks- 
öistä jäätä myöten.

Kerimäki. Renki Antti Karvinen, kyntäessään keväällä v. 
1892 talollisen Pekka Muhosen tilalla n:o 6, Simanalan kylässä, 
kaurahalmetta, löyti maahan peitettynä kaksi tuohikonttia, jotka 
sisältivät vanhoja ruotsin-aikuisia rahoja painoltaan yhteensä 45 
kiloa. Rahat, paitsi kahdeksaa neliskulmaista plootua, ovat pyöreät, 
isompia ja pienempiä sekä lyödyt 1734— 1760 vuosien välillä. Il
moitettu 2V,x 1892 (S. M. M. Yhdistyksen topograafinen arkisto).

*
Kumpurannan kylässä, Hylen-aholla, on iso kivi, jonka vie

ressä aikoinaan on ollut myös iso kuusi. Näiden luona olivat 
ennen vanhat miehet käyneet vanhaa Yrjön- eli Jyrinpäivää 
vasten yöllä „jyryhuutoa pitämässä». Ukot menivät kuusen alle 
eväineen, varsinkin viinaa piti välttämättömästi olla mukana. 
Siellä he sitten viinaa ryypiskellen ja  isoa ääntä pitäen tekivät 
taikoja. Tarkoitus oli, että elukat saisivat paremmin olla rau
hassa laitumella metsän pedoilta.



Karvilan kylän Haponmäellä on ollut uhrikuusi, vaikka se 
nyt jo  on hakattu pois. Siihen vietiin ruokaa silloin kun kyn
töä alotettiin. Kun se hakattiin, oli siitä pahat seuraukset: eläi
miä kuoli ja lapsia tuli vaivaseksi kosolta.

Haapalan kylän keskitienoossa on iso uhrikivi. Mikkelinä 
oli tapana viedä sille kaalista ensimmäinen kupillinen. Sentäh
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den kutsutaan kiveä vielä nytkin »Mikoksi». —  Saman kylän 
Nousialanmäen talossa oli muinoin tapana viedä köyrinä ruo
kaa saunaan K ö y r h ö n t t ä m ö i l l e .  —  Sen talon pellolla tietää 
Ramstedt olleen uhrinäreenkin, jolle lähitienoolaiset kantoivat, 
mitä kantamista oli, ja Jumalan pilkkaaja oli se, joka tämmöi
sille toimituksille nauroi.

1 Kuva 20 on piirustettu Ram stedtin luonnoksen mukaan.
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Makkolan kylässä on n. k. P i h l a s k i v i  ja sen läheisyydessä 
palveluspihlaja, jonka juurelle kevät- ja  syksykylvöä alottaessa 
osa talossa löytyvistä ruuvista aina vietiin —  vielä v. 1840 pai
koilla. —  Samoilla tienoilla löytyy myös R e p o k i v i ,  jonka hal
keamassa revot olivat pitäneet asuntoansa. Koska tätä myös 
jonkinlaisella pyhällä kammolla pelättiin, on luultavaa, että kivi 
oli ennen vanhaan ollut lyyditty paikka.

Makkolan kylästä pohjoiseen sijaitsee Karvilan kylä ja  sillä 
välillä on S u r m a k i v i ,  jota myös sanotaan palvellun (Ramstedt).

Savonranta. Vuokalan virrassa on A a r r e s a a r i ,  jossa jo 
nimestäkin päättäen on aarre. Sen saamiseksi on pantu kolmekin 
uhria, joista kun yhdenkin täyttää, niin saa rahat: 1. Yks-öisen 
poikalapsen on ajettava yks-öistä jäätä myöten sinä yönä teh
dyllä leppäsellä reellä mantereesta mainittuun saareen; 2. Seit- 
sennaulainen kirves pitäisi heittää n. k. Räkkälinrannasta Aarre- 
saareen; 3. Padalla kuljettava salmen yli saareen.

Monninlammissa, vanhan karhin alla, pitäisi myös olla kat- 
tilallinen hopeata. Vuokalansaaressa taas on parin kyynärän 
pituinen ja muutaman levyinen kirstu täynnä hopeata sekin. 
Lieneekö tarkoitettu jotakuta näistä viimeksi mainituista, kun 
kerrottiin, että jossakin Vuokalan sahan lähellä pitäisi myös 
olla aarre. Siitä on seuraava tarina: Kerran oli muutamia poi
kia aholla lampaita paimentamassa. Erästä heistä rupesi ko
vasti nukuttamaan ja hän sanoi, että toiset paimentaisivat sill’- 
aikaa kun hän itse nukahtaisi tuossa kivellä. Unikakkiainen 
sanoi pojalle: »Kun nouset ylös, niin nosta tämä kivi, jolla ma
kaat; sen alla on tyhjä kattila. Kattilan alla on paasi; nosta 
se pois, niin sieltä ilmestyy toinen kattila täynnä rahoja.» 
Poika heräsi, nosti kiven, löysi ensimmäisen kattilan. Mutta ei 
sen enempää malttanut suutaan pitää, vaan huusi tovereilleen, 
että tulisivat aarretta ottamaan. Silloinpa ei alimmainen paasi 
enää kohonnutkaan. Eikä se sen koommin ole liikahtanut, 
vaikka väkivoimallakin on koetettu ylös saada.

Rantasalmi. Tappuvirtaan pistävän Sammalkallion kär
jellä on isonlainen kivi, jonka alla kerrotaan olevan aarre niiltä 
sota-ajoilta, jolloin Tappuvirtakin sai nimensä. Ehtona on vaan 
saada se kivi siitä pois vieritetyksi. Usein sitä on miesvoi
malla koetettukin, mutta turhaan, vaikka kivi näyttää olevan ai



noastaan vähissä pitimissä. —  Kerran oli samassa virrassa tart
tunut lankamiehen koukkuun viinapannu, joka oli ollut rahoja 
täynnä. Kun langan nostaja sen veden kalvossa huomasi tule
van, huuti hän soutumiehelle, että tulisi nostamaan raskasta 
pannua. Silloinpa luiskahtikin se ja hävisi sinne, mistä tullut
kin oli.

Ahvensalon kylässä, Rautalammin eteläpuolella, on noin 
7— 8 m korkea yksinäinen kivi, jonka sivut ovat aivan äkki
jyrkät joka suunnalle. Nimeltään se 011 U k o n k i v i ,  ja  sen 
huipulta menee reikä sen sisään, jossa on viinapannullinen ra
haa. Aarteen saa se, joka ilman tikapuita ja  muita apuneuvoja 
pääsee kiven päälle.

Oravintehtaan lähellä olevan Linnosaaren Linnavuoren ne
nästä vähän matkaa pohjoiseen on Kaunisluoto, jossa aarre. 
Sen saa, ken joko 5-naulaisen kirveen siihen Linnosaaresta 
heittää tai ajaa yks-öisellä varsalla yks-öistä jäätä myöten saa
reen. —  Saman saaren eteläpäässä on Honkaluoto, jossa myös 
aarre.

Tiemassaaren pohjoispäässä, Hipsonlammin itärannalla, on 
kivi, jonka seudussa aarre. Siinä on uhrattava joko valkea 
kukko tai valkeapäinen poikalapsi, ennenkun sen saa.

Voinsalmen kylän Virranniemen rusthollin pellossa on aarre. 
Muutamalle miehelle oli sen unissa neuvonut sanoen: »Elä ota 
päällimmäistä rahaa, vaan heitä se maahan, niin saat kaksi 
kirstullista rahaa.» Mies teki työtä neuvottua, mutta pisti jo 
heti päällimäisenkin rahan taskuunsa, josta oli se seuraus, että, 
kun hän yritti kirstuja rivoista nostamaan ylös, ne hävisivätkin 
maan sisään niin sukkelaan, että olivat viedä miehen mukanaan.

Voinseljällä, samaa kylää, on Soijinluoto, jossa aarre. Sen 
saa, kun yks-öisellä varsalla ajaa yks-öistä jäätä myöten saa
reen. —  Kontiosaaressa, joka on edellisen lähellä, on aarretta 
musta koira vahtimassa. Sitä ei kumminkaan tarvitse peljätä: 
mennä vaan ja  ottaa rahat. Kukaan ei ole kumminkaan uskal
tanut. —  Pikonlahden luodossa niinikään aarre ja  sen saami
seksi on saareen heitettävä 5-naulainen kirves.

Äimisvedessä, Repomäen kylää, on K i r v e s s a a r i .  Tarina 
on, että jos siitä heittää 3-naulaisen kirveen lähellä olevaan pie
nempään samannimiseen saareen, niin saa suuren aarteen tästä
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pienestä Kirvessaaresta. Sama palkkio seuraa, jos siihen ajaa 
yks-öisellä varsalla yks-öistä jäätä myöten (Gottlund).

Viljalahden kylässä on iso kalliopaasi, ja  sen alla aarre. 
Sen saa, joka uhraa siinä yönvanhan poikalapsen (Gottlund).

*

Iso uhrikuusi on vielä nytkin Ahvensalon kylässä, Päivä- 
lahden pohjassa; samoin Kokkolahden talon pellolla.

Reijolan kylässä, Amprusiinin pellon pientarella, aivan lä
hellä tuparakennuksia, kasvaa suuri petäjä, noin 8 jalkaa ym 
päri mitaten. Oksia on ainoastaan latvassa ja  ne ovat laajalle 
levinneet joka suunnalle. Puuta sanotaan entisinä aikoina pal
vellun uhrien kantamisella sen juurelle. Joka syksy, kun Mi- 
konpäivänä teurastettiin pässi, vietiin sen lihasta keitetystä kaa
lista ensi kupillinen petäjän juurelle. Tämän luultiin jo  edeltä
käsin tietävän, mitä erinomaisempia muutoksia talossa lähimmässä 
tulevaisuudessa oli tapahtuva. Niinpä sanottiin sen tietävän 
talossa kohtapuoleen sattuvat kuoleman tapauksetkin. Jos pe
täjästä katkesi suurempi oksa, niin kuoli aika ihminen; jos taas 
pieni oksa, niin lapsi kuoli. Nykyiset talon asukkaat eivät ole 
puulle uhria kantaneet, vaan näyttääpä tuo vanhus vaan yhä 
edelleenkin huolta talon tapahtumista pitävän. Kun nykyisen 
isännän poika tuli eräänä päivänä pellolta kyntämästä, oli hä
nellä suuri petäjän oksa kädessä; hän sanoi nauraen: no kuka
han se meiltä kuolee, kun tiedonpuu on pudottannut oksan. 
Kaikki nauroivat, että kyllähän sitä kuoleekin, kunhan aika 
joutuu, ilman oksan putoamattakin. Mutta tuskin kuukaus 
oli kulunut siitä, kun oksa oli pudonnut, niin sama poika, 
joka oksan oli kotiin tuonut, heitti henkensä. Uudelleen on 
ruvettu puuta pitämään kuolon ennustajana (Savonlinna, 1891 
n:o 23).

Pisamalahden kylän Erolansaarella on Ukon-ahonmaalla iso 
kivi, nimeltä U k o n k i v i .  Sen alle menee pitkä, syvä luola, 
jonka pohja on sileä. Paimenet usein viettävät aikaansa siellä 
tulta polttamalla. Muuta tarinaa kivestä ei Gottlund mainitse.

Vanha uhripetäjä eli honka on ollut Tiemassaaren Huk- 
kalan pellolla. Noin 50 vuotta sitten hakkautti sen talon isäntä 
muutamalla poppamiehellä. Puuta oli peljätty ja kunnioitettu,
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niin ett’ei ollut tahtonut saada hakkaajaa: viinapalkalla oli kum
minkin mainittu poppamies sen tehnyt. Mikkelinä ja köyrinä 
oli sille ruokia uhriksi kannettu.

Hiismäen kylässä, Hornankannan maalla, on Hor na n-  
kal l io-niminen vuori. Siinä kerrotaan olleen vanhan uhri- 
paikan, jossa on H o r n a l l e  uhrattu. Siellä oli vielä joitakuita 
kymmeniä vuosia takaperin (siitä lukien kun Gottlund tämän 
vuosisadan puolivälin tienoossa sillä paikkakunnalla matkusti) 
ollut vanha mies, joka oli osanut Hornasta runojakin laulaa.

Hiismäen kylässä, Kolkonpään Hukkalan pellon-aidan vie
remillä, seisoi (v. 1860) useita näreitä ja niiden seassa suuri 
uhripuu. Aina kun karhu oli tapettu, tuotiin sen pääkallo 
kestiä pitämällä, viinaa juomalla, karhunlihaa y. m. syömällä 
sekä loitsurunoja laulamalla puun juurelle ja  kiinitettiin uhri- 
puun oksaan. Tavallisesti ei puuta koristettu kuin yhdeksällä 
karhun kallolla. Etenkin joulun-aattona, vaan myöskin mikon- 
ja kekrin-aattoina vietiin uhriksi puun juurelle vähän kaikista 
talossa löytyvistä juhlaruuvista, joita sitten M i k o t a r t e n  ja 
K e k r i t ä r t e n  luultiin käyvän syömässä. Paha seurasi, jos näitä 
puita hakkasi (Ramstedt).

Uhrikuusi on ollut Kolkontaipaleen Niilo Tuhkusen pel
lolla (nykyään asuu siinä Kilpeläinen). Sille oli köyrinä viety 
kaikista ruuvista osa ennenkun syömään ruvettiin.

Samoilla paikoin löytyi toinenkin näre, jota ei sitäkään 
tohdittu hakata. Eräs matkustavainen herrasmies kehoitti sen- 
tähden erästä loismiestä hyvää palkintoa vastaan sen hakkaa
maan. Mies suostuikin, vaan rukoili ensin puun juurella: »Elä 
hyvä puu minulle mitään tee; nouse päälle nostajasi, käy päälle 
käskijäsi.» Kun sitten puu miehen iskuista kaatui, samalla heitti 
herrakin henkensäx kievarissa (Ramstedt).

Parkuinmäen Rajareinikkalan riihen perässä on ollut ju l
man suuri koivu uhripuuna. Petääpellon Reinikkalassa oli taas 
suuri petäjä ison kiven rinnassa, jota isäntä ja emäntä uhritti- 
vat. Samassa kylässä emäntä Puustitar uhri isoa kiveä asu
muksensa luona vaan hänen poikansa kaivoivat suuren haudan 
ja  hautasivat kiven siihen. Hautajaisissa ollutta Risto Koikka
laista alkoi sitten kivuttaa (H. Laitisen kokoelmat S. M. Y:n 
arkistossa).
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Parkuinmäen kylässä, Haukkalan rusthollin maalla, on 
vuori, jota kutsutaan K a t t i l a n k a l l i o k s i  sentähden, että siinä 
kalliossa on i kyynärän syvyinen ja  Va kyyn. levyinen syven
nys eli kattila. Sen läheisyydessä on myös muuan laakakivi, 
jonka sanotaan aikoinaan tehneen kattilankannen virkaa. Tai- 
kuuspaikka lienee tämäkin ennen ollut, koskapa kansa kertoo, 
että siinä usein on juhlapäivinä 2 valkoisiin puettua miestä näyt
täytynyt ja taas kadonnut (Gottlund).

Iinalammin kievarin pellolla olevaa uhripuuta olisi mielui- 
sasti hävitetty, vaan ei uskallettu. Kun eräs mies sen suuresta 
maksusta vihdoin hakkasi, rupesi hän potemaan ja  sairasti 40 
vuotta.

Joutsenmäen Koikkalan pellolla seisoo vieläkin noin 150 
vuotta vanha vaaher. Sillekin kekrinä y. m. juhlina vietiin 
ruokaa ja  juomaa uhriksi; ja  jos taloa vastoinkäymiset kohta- 
sivat, ruokittiin sitä muinakin aikoina. —  Harilanmäen hovin 
maalla Asikkalan kylässä ja Takialanmäellä Hiltulan kylässä on 
aikoinaan ollut samallaisia puita (Ramstedt).

Rantasalmella on korkeahko selänne, nimeltä H i i s h a r j u ,  
jonka pohjois-osassa, korkeimmalla kohdalla on asunut muuan 
noita-akka. Hän oli päättänyt murhata ne, jotka matkustivat 
harjun sivuitse kulkevaa tietä pitkin. Joskus oli hän pannut 
tuon päätöksensä täytäntöönkin (S. M. Y:n aikakauskirja X V , 
s. 135: siinä on Reinhold v. Beckerin kirjoitus, Lisäyksiä ja 
oikaisuja Ganander’in Mythologiahan julaissut A . W . Forsman).

Heinävesi. Petrumaan kylän Taivallahdessa, Petrumaan- 
järven ja  Atinlahden välillä, on aarre. Siihen on upotettu ven- 
heellinen rahoja. Päiväpaisteella näkyy venheen kokkakin jär
vestä.

Kolomsalmessa, Vääränkosken alapuolella, Vääränniemen 
maalla on aarrepaikka, jossa on 2 kirstua päällekkäin täynnä 
rahaa. On täytettävä yksi näistä kolmesta tehtävästä, ennenkun 
ne saa: 1. On tehtävä 100 paria tuohivirsuja äänettä yhdellä 
istuimellaan (s. o. levähtämättä); 2. Yks-öisellä varsalla ajettava 
yks-öistä jäätä myöten yli yhden näitä virtavia salmia; 3. 5-nau
lainen kirves heitettävä mantereesta saareen.

Patoonkosken niskalla, Kalamosaaren vastapäätä, on R a- 
va l l i vuor i .  Siihen olivat vainolaisvenäläiset tehneet aarteen.
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Kerran tapasi sen seudun mies Kuopion markkinoilla muuta
man sangen vanhan ryssän, joka, kun sai tietää, että mies oli 
Heinävedeltä kotoisin, kertoi esi-isältänsä joskus kuulleensa, että 
vanhat miehet (ryssät) sotaretkillä ollessaan olivat vuoreen, 
joka on Kalamosaaresta vähän matkaa puolipäivää kohti, teh
neet aarteen: »Jos olisin miesnä nuorempana, niin ei rahan 
puutetta olisi, kun kävisin sieltä aarteen noutamassa.» —  T ä 
män aarteen seudussa näkyy Juhannus-yönä sininen liekki, 
ikäänkuin viinakattila olisi tulessa; aarteenhaltija muka sillä ta
valla puhdistaa rahoja.

Ahkiosalmessa, joka on Juojärven eteläpäässä olevan Luut- 
salon läheisyydessä, pitäisi myös olla aarre: kolmilaita venhe 
täynnä rahoja. Mutta ennenkun sen saa, on valkeapäinen 
poikalapsi uhrattava eli hukutettava siihen salmeen. Eräs mies 
olikin jo  kerran paiskannut muutaman köyhän pojan siihen 
järveen, ja  venhe oli jo alkanutkin kohota. Mutta kun muut 
ihmiset estivät uhrin tapahtumasta ja  pelastivat pojan, niin 
hetipä rahavenhekin painui taas pohjaan.

Jumppasen vuoren rinteessä, Vihtarin kylässä, ison Vih- 
tarinjärven rannalla, on kallionhalkeamassa aarre. Eräälle ala
ikäiselle pojalle oli unikakkiainen neuvonut sen ja sanonut aar
teen tekijän määränneen sen saamisen ehdoksi seuraavaa: »Ota 
kultakarvainen, aivan yksivärinen kukko ja heitä se kallion ko
loon. Mene sitten itse sinne ja  kohota erästä paasia, niin sen 
alta löydät ison tuohikopsallisen rahoja.» Poika ei kumminkaan 
uskaltanut toimeen ryhtyä, jonka tähden aarre jäi saamatta.

Aarre on Pyttykivessäkin, joka on järvessä Ihamaniemen 
nenän puolella. Ehtona on, että kiven päälle, joka on korkea 
ja vaikeapääsyinen, on kavuttava ilman mitään apuneuvoja. —  
Nimensä on kivi muutoin saanut sentähden, että aikoinaan on 
pytty järvestä, sen läheisyydestä, löydetty.

Heinävedellä oli eräs aarteen tekijä pannut uhriksi: »Elä 
ennen nouse, ennenkun oma koprain tonkii!» Muuan sattui 
kuulemaan nämä sanat, ja kun aarteen tekijä kuoli, niin silpasi 
hän kirveellä kuolleen käden poikki, tonki sillä aarteen kätkö- 
paikkaa ja  sai rahat.
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K y l p y k i v i  on Raaminmäen kylässä, Vääränniemen maalla, 
Valkeislammin luona. Eräs poppamies oli siinä kylvettänyt 
naisia. Hän asetti heidät alasti seisomaan tälle laakkakivelle 
ja kylvetti sitten monenlaisista varvuista tehdyllä vastalla, hö- 
pättäen loitsulukuja. Naineet naiset kokivat* tällä tavoin saada 
lapsi-onnea, naimattomat mies-onnea.

Rummukkalan kylässä on suuri ja korkea vuori, nimeltä 
Hi i s mäk i ,  sieltä kuuluu välistä kesä-iltoina ikäänkuin voimak
kaita laukauksia, niin että vesi siinä alla olevassa lammissa su
hisee ja kiehuu; joku on kuullut sieltä vuoren sisästä ikäänkuin 
vanhan, suuren koiran haukuntaa (Ad. Neovius, Ur Finlands 
Historia, s. IV ja  V).

Kuittuvan kylässä, Honkamäen rinteen alla, on vanha 
uhrilähde, jota kutsutaan K u p p i l ä h t e e k s i .

Petrumankylässä, Holoppalanmäen talon likellä on niin
ikään vanha uhrilähde.

Vielä vuoden 1835 vaiheilla oli Hanhivaaran Natulan pel
lolla koivu, mille aloitus-aamuna (s. o. silloin kun elukat las
kettiin ensi kerran metsään ja edes joku kappa kevätkylvöä 
kylvettiin) aina uhriksi vietiin osa kaikista talossa silloin val
mistetuista ruuvista (Ramstedt).

*

Heinävedellä kuoli joku aika takaperin ruotuvaivaisena 
suuri taikamies, ja  häneltä jäi t a i k a k o nt t i ,  jota eivät ruoti- 
taloin isännät eikä ukon poikakaan uskaltaneet avata. Sen 
kontin osti eräs heinäveteläinen, avasi sen ja  löysi siitä kaikel- 
laista rojua, josta enimmän osan mätti järveen, vaan muun 
osan lähetti Suomal. kirjailin Seuralle Helsinkiin. Näiden seassa 
oli vanhan-aikaisia työkaluja kivestä, kuivaneita eläinten sappia, 
hiiren päitä ja kasvuja, käärmen pää, »päivännäkemättömiä» eli 
pieniä puun pahkoja, merihiiltä j. n. e. Sama mies oli Ruotsin 
vallan aikana käynyt kuninkaan puheilla jonkun riita-asian täh
den. Hänen kontissaan luultiin olevan vanhoja riitapapereita, 
vaan ei ollutkaan; poika kertoo, että ukko oli sanonut haudan
neensa ne vanhat paperit vuoren rotkoon, ettei niitä kenen
kään pidä löytää (Suometar 1861, n:o 42).
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Suomen kansan muinais-uskonnon tutkimisessa on eräs 
ala, johonka tosin vanhemmat tutkijat, kuten Kristfrid Ganander 
ja  R. v. Becker ovat jotakin huomiota kiinittäneet, mutta nuo
remmat eivät siinä määrässä kuin se ansaitseisi. Tarkoitan 
noita suomalaisten niin sanoakseni k o d i n j u m a l i a  ja käsitteitä, 
joitten ylipäänsä arveltiin asuvan kodissa, talossa ja ihmisten 
läheisyydessä, ja nepä näyttävät etupäässä olleen juuri ne, joille 
ainakin myöhempinä aikoina —  uhripuiden juurelle ruokaa uh
riksi kannettiin, eli joita jokapäipäisessä elämässä säännöllisesti 
palveltiin. Tarkemmat tiedot niistä antavat myös lisävalais
tusta uhripuiden merkitystä selvitettäessä, joista edellä jo on 
ollut luettelo.

Tarkempaa huomiota niihin on kiinittänyt, nyt jo aikoja 
sitten, manalle mennyt melkein tuntematon tutkija eli keräilijä, 
maisteri O l i v i e r  C a r l e n i u s ,  josta tämän kirjan esipuheessa 
on muutamia sanoja lausuttu. Hänen muistiinpanonsa säilyte
tään nykyään Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kokoelmissa.

Toinen keräilijä tällä alalla on kansakoulun-opettaja A l e k s .  
R a m s t e d t  —  vainaja hänkin. Seuraava selonteko puheena 
olevista hauskoista asioista on Ramstedtin tekemä, ja  sitä var
ten on hän käyttänyt Carleniuksen muistoonpanoja tavalla, joka 
selviää itse Ramstedtin kirjoituksesta. Se säilytetään Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen kokoelmissa; ja —  kuolleen miehen 
muiston vuoksi —  panen sen tähän semmoisenaan, oikaisten 
siinä vaan pienempiä kirjoitusvirheitä ja tehden siinä esiintyvät 
harvennukset ja  tähdittelyt; edellä olevaan uhripuiden luetteloon 
olen siitä ottanut sinne kuuluvat kohdat. Puheena olevista »olen
noista ja käsitteistä» pyydän omasta puolestani saada lausutuksi, 
että pitkin ikääni, eläessäni kansan keskellä Pohjois-Savossa, 
olen niistä kuullut kertomuksia, tarinoita ja käsityksiä aivan sa- 
mallaisia kuin, mitä Ramstedt-Carleniuksen kirjoituksessa tapaa. 
Ja vakaumukseni on, että vieläkin, kansalta tiedustelemalla, 
voisi usein mainittua esitystä täydentää ja uusia olennoita, esi
neitä ja käsitteitä löytää. Kirjoituksessa esiintyviä tietoja en 
ole ollut tilaisuudessa tarkoin arvostelemaan. Ramstedtin kir
joitus on tällainen:
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2. Olennoita ja  käsitteitä, joille om istettiin yliluonnollinen
voima.

Ennakolta jo  muistutan, että tässä suureksi osaksi olen 
käyttänyt maisteri O l i v i e r  C a r l e n i u s ’ en aikaisemmin teke
miä muistoonpanoja, joiden todenperäisyyttä itsekin uskon; sel
vyyden vuoksi olen pannut yllämainitut olennot ja käsitteet 
aakkoselliseen järjestykseen. Kuitenkin teen siten, että kun
kin jutun loppuun, josta itse en mitään ole kuullut, liitän sul
kujen sisälle kirjaimen C. ja  niiden kappalten jälkeen taas, 
mistä hän, ja minä joko lapsena tahi myöhemmin olen kuullut, 
kirjaimet C .— R. Suorastaan omien kokoomieni alle, joista 
maisteri Carlenius ei aikanaan ole mitään kuullut, panen kir
jaimen R. Tästä lukiakin voinee päättää oiaista tämän kyhää- 
jää oikealle tielle, mikä on väärää, mikä oikeata, sillä vielä löys
tyy niitä, jotka tässä suhteen voivat paljon tietoja antaa.

*

A h v i o n v u o r e n  piru.  Ahvionvuoressa Ahvionniemellä 
Säämingissä kuuluu olevan onkalo, jossa vanhaan aikaan vuo
ren piru asuskeli. Nyt on jo  kulkemassa toinen miespolvi, joka 
sitä ei enää ole kuullut mellastavan, vaan edelliset sukupolvet 
kyllä. Silloin kun ukko oli kynsillään, ei yksikään ihminen 
jälkeen kello 12 yöllä saanut rauhassa kulkea luolan sivu. 
Etenkin jos huusi »hyvää iltaa Ahvionvuoren ukko!» niin tuli 
kiviä ja  soraa huutajan silmille. (R.)

A i t a n  halti ja.  Ruoka-aitalla oli oma haltijansa, jolle Mi
kon päivän iltana aitan kattoon tuli ripustaa reikäleipä ja pais
tettu sianpotka sekä aitasta lähtiessä piti ovella huutaa:

Sian kinkku leipä limppu 
Sulle aitan orren päässä. (C.)

*
Haamu.  »Jos ei kuollut pääse maahan, kummittelee sen 

haamu, kävellen maan päällä.» —  Senpä vuoksi haudattiinkin 
ruumiit niin pian kun mahdollista, ettei niiden haamut saisi 
häiritä eläviä ihmisiä. Jos murha on tapahtunut, niin tapetun
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haamu sangen usein jollekulle ilmoitti, mihin ruumis oli kätket
tynä. Useinpa myös pahain ihmisten haamut unissa pyysivät 
anteeksi niiltä, joille eläissään olivat pahaa tehneet. (C.— R.)

*

Ha l t i j a  oli näkymätön henki, joka löytyi joka talossa. 
Tämä saapui heti, kun vaan kolmekin hirttä tuvan rakenta
mista varten oli ristiin pantu ja  löytyi joka huoneessa, »jossa 
vaan majaa oli pidetty ja kerrankaan keitetty». Oli »näkymä
tön», vaan näyttäytyi joskus hyvällä tuulella ollessaan ja  oli 
joko »vaimo- tahi mieshaltija». Se oli silloin tavallisimmasti 
puettuna valkoiseen vaippaan punaisella nauhalla otsan ympäri. 
Muutamasti sanotaan hänellä olevan

»Punainen verkalakki ja 
Sininen verkatakki.»

Häntä palveltiin etenkin sen vuoksi, että se piti huolta talon 
menestyksestä, jotta talon vuotuiset elantovarat hyvin riittivät ja 
rikkaus eneni. Tuskin haltijaa vielä tänäkään päivänä pahoilla 
silmillä katsotaan. (C .— R.)

Ka l ma .  Jokaisessa luussa oli kalma: ihmisen luussa ih
misen kalma, hevosen luussa hevosen kalma, koiran luussa 
koiran kalma j. n. e. Ei hevillä hirvitty luuhun kajota, sillä 
»siitä käypi kalma», »niissä on kalma», »kalma tarttuu». —  Jos 
kalma tarttui ihmiseen, oli se vaikea, miltei mahdoton paran
taa. (C.— R.)

Kat i  oli kahdenlainen: V u o r e n  Ka t i  ja Me t s än Kati .  
Edellinen asuskeli suolla olevien isompien kivien rakoloissa tahi 
taas vuoren halkeamissa, jotka olivat jotakin vettä kohti. Lä
hellä olevaa lähdettä tahi vettä pidettiin silloin hänen kaivo
naan: »Katilla siinä kaivo.» —  Metsän Kati pitäisi esiintyä jos
sakin kansan sadussa. (C.)

K e k r i t t ä r e t ,  näkymättömiä olennoita, joita uhreilla tuli 
muistaa Mikonpäivän, Kekrin ja Joulun aattona, jos taloudel
lensa menestystä toivoi. Tästä toiste enemmän. (R.)
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K i i m a h e i n ä ä  (Drosera rotundifolia) käyttivät rakastavat 
herättääkseen rakkauden liekkiä. »Sillä nostetaan lempi.» (C).

*

K i i r a  oli karjan suojelusjumala. Häntä nähtiin usein ja 
oli seisovan miehen kaltainen lehmänjaloilla, samoin kuin kreik
kalaisten Pan ja varustettuna kahdella viikatteella. Kiirators- 
taina ajettiin hän läävästä metsään. Siellä hän joka vuosi teki 
itselleen uuden tuohi- tahi leppätorven, jolla pitkin kesää pu- 
halteli ja  kuultiin torven ääniä vielä kauan hänen kotia tulonsa 
jälkeenkin, vieläpä aina joulun seuduilla, läävän nurkilta ilta
silla. Kiirastakin juhlista kertoessa enemmän. (C.)

*

K o i r a n k u o n o l a i s e t .  Nämä etsivät ihmisiä poisviedäk- 
seen ja  niillä oli tarkka vainu kuin koirilla. Olivat muuten va
rustetut koiranturvalla. (C).

K ö y r i h ö n t t ä m ä  ja K ö y r i k a t t i a s ,  olivat Köyrinä pal
veltavia jumaloita, joista vasta enemmän. (C.— R.)

*

K u o l l e i t t e n  h e n g e t  olivat maan päällä niin kauan, kun 
ruumis oli hautaamatta. Kerran esim. veli kuoltuansa pyysi 
eleille jääneeltä veljeltään anteeksi, astuen kolmena yönä pe
räkkäin valkoisissa vaipoissa hänen eteensä. Senpä vuoksi oli 
joskus tapa panna ruumiin vuoteen alle kirves, jos sen täytyi 
olla tuvassa. Olipa tapa kuolleitten hengillä eläville neuvoa 
aarteitakin. —  Kerran tapettiin mies matkalla, niin tuli henkenä 
veljensä luo ilmoittamaan, miten hänelle oli käynyt, mihin ruu
miinsa oli kätketty, kuka murhamies oli ja mihin tavaransa oli 
pantu. Veli läksi osoitetulle paikalle, löysi ruumiin rappeutu
neesta nauriskuopasta ja  tavarat erään talon lattian alta; saman 
talon isäntä oli murhankin tehnyt.

Kun Pyhäinmiesten päivänä keski-yön aikana katsoi kirk
koon, näki usein sen olevan tulia täynnä ja  viettivät siellä kuol
leitten henget hartaushetkeä. (C.)
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L e m p i ,  suomalaisten rakkauden jumala. Hänen puoleensa 
etenkin käännyttiin, kun nuorta neitosta kylvetettiin morsia- 
meksi. Näistä tavoista myöhemmin enemmältä. (C.)

*

L i n t u k o t o l a i s e t  olivat ihmiskielellä varustettuja lintuja. 
Lyhytkasvuisia, oli heillä iso pää, olivat valkeat värilleen ja  
varustetut puoli kyynärää pitkillä kynsillä. Ne liikkuivat öillä. 
—  Näistä löytyy seuraava satu: Kerran meni mies latoon yö- 
tänsä makaamaan. Jonkun ajan kuluttua lensi katolle yksi 
Lintukotolainen, jota susi ahdisteli ja sanoi:

»Söisit sie mun lihoin,
Kaluaisit kantapäitäin.»

Mies, joka tuon kuuli, löi kattoon ja kummitus putosi 
maahan. Kun mies aamulla tarkasti paikkaa, oli otuksesta jä- 
lellä ainoastaan kahmalollinen valkoisia höyheniä. (C.)

*

Maan k ä t k ö ,  Ma a n p i t ä v ä 1 ja Met sän k ä t k ö  olivat 
melkein sama käsite, josta karjaa tuli varjella. Maan kätkö oli 
harmaa kesällä, talvella valkea, oli kuin mies, mutta päätön; 
ahdisteli joskus paimenpoikia, vaan enimmiten lehmiä. —  Jos 
Maan pitävää vastaan ei jo ennakolta keinoja keksitty, ei kar
jakaan saanut olla rauhassa karhuilta, susilta y. m. peto-eläi
miltä. —  Metsän kätkö säläsi yksinomaisesti lehmiä, ja ei las
kenut niitä muun karjan kanssa kotia. —  Taikatempuista näitä 
vastaan toiste enemmän. (C — R).

Mi k o t t a r e t ,  näkymättömiä henkiä, joita samoin kuin Kek- 
rittäriä, Mikon, Kekrin ja  Joulun aattoina uhreilla palvelus-pui
den juurella tuli muistaa. (R.)

*

1 Huomautettakoon, että sivulta 134 käypi ilmi, että v. 1656 oli 
Kerimäen Anttolassa talollisena Mikko Maanpitävä; siis sukunimi.
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N ä k k i ,  järvien hirviö, oli pölkyn näköinen, varustettu 
lautasimen suuruisella silmällä otsassa ja  harjalla pitkin selkää. 
Sillä oli voima muuttautua vedessä olevaksi turaksi, joka oli 
muodostunut maalta veteen kaatuneesta puusta; ken tämmöi
selle istautui, vei näkki järven syvyyteen. Tästä seuraava kan
san tarina:

Kolme pientä lasta tulivat rannalle päivää paistattamaan. 
He istuivat puulle, joka oli kaatunut veteen ja nuorin lapsista 
sanoi: »niinhän tässä istuu näpäkällä kuin näkin hännällä.» 
Samalla katosi puukin veteen vieden lapset myötään. Sureva 
äiti näki sitte usein lapsensa kuutamolla lähellä olevalla vesi
kivellä, vaan kun hän yritti työntää venettä järvelle, rientääk- 
seen heitä pelastamaan, hävisivät lapset aina veden syvyyteen.

Jos se, joka onnettomasti joutui näkin kynsiin, muisti mai
nita vaan hänen nimeään, heitti näkki hänet rauhaan.

Etenkin hevoset olivat tältä hirviöltä vaarassa. Kun niitä 
uitettiin tarttui näkki heihin kynsillään, jotka silloin irtautuivat 
ja nousivat veden pintaan. Että hevosia ei näkki veisi syvyy
teen, sidottiin aina tulukset, piikivi ia tulirauta niiden hännän 
alle. (C.— R.)

On n i .  Jokaisella ihmisellä, kuluillaan täällä maan päällä,, 
on oma joko hyvä tai kova Onnensa, joka vasta ihmisen kuo- 
linhetkenä hänestä eroaa. Onni oli näkymätön. Jos joku oli 
matkalla, tuli onni vähää ennen henkilön palaamista kotia ja 
ilmoitti tulosta odottaville. Jos joku onnettomuus tiellä tapah
tui, tuli Onni siitä kotiin tietoa antamaan siten, että näkymät
tömänä soi kotijoukon korvissa, kutkutti silmää, suuta tahi 
muuta. Jos aikoi naapuritaloon vieraisille, meni Onni siitä 
edeltäkättä viestiä viemään. Etenkin hän matkalla ollessa seu
rasi ihmistä, sillä sitä osoittavat sananparret: »matkalla onni 
muassa», »onni eillimäissä kotona», »onni kulkee kerällä». 
Tästä hänen seuraamisestaan löytyy seuraava satu:

»Miehelle kävi aina vasten, jos mitäkin koetti. Huokasipa 
tuosta jonkun kerran keväällä käydessänsä avannolta vettä ja  
sanoi itseksensä: »pois lähden kovaa onnea pakoon ja matkaan 
vieraille maille». Sai sen sanoneeksi, niin kuului hänelle siinä, 
komean päivän paistaessa matkalintujen tullessa, ääni —  lie-
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neekö jään alta vai mistä: »kun lähdet, lähden minä kanssasi!» 
Mies tuota kummastuen kysyi kohta: »kuka sinä olet, joka 
kanssani lähdet?» Siihen vastasi ääni: »minähän olen sun on
nesi» —  Mies kävi sangen pahoille mielin ja sanoi viimein: 
»vai vielä kanssa! Enkö jo  ole koettanut kovia päiviä kylläksi? 
Eroa veli-kulta minusta ja jää kotia.» Siihen vastasi ääni: »jää 
kotia, niin minä jään myös, jos lähdet, niin minä lähden mu
kaan, en voi sinusta erota». Vähän ajan perästä liitti ääni taas: 
»elä mene omilta mailta, jossa synnyit ja  jossa elää tuttavasi; 
siinä sulle Luoja kuitenkin levon antaa. Tähän asti olen vaan 
koetellut sinua, mutta tästä lähtein käyn sinua auttamaan.» - 
Sen kuultua päätti mies jäädä kotia, mutta siitäpä hän alkoikin 
vaurastua ja  muutamien vuosien kuluttua oli rikas mies.»

Onnen vaikutus-alaan kuului myös, että hän joskus sala- 
tuita aarteitakin ilmoitti; siitä sananparret: »onni osoittaa, nä
kymätön neuvoo» sekä

„Ompa onni oudoillakin 
Vaivaisellakin Jumala.»

Onni ei maannut, vaikkapa suojeltavansa sitä tekikin; sitä 
osoittaa sananparsi: »Mies makaa, onni valvoo.»

*

P a h a  oli kaikkialla löytyvä näkymätön olento, joka, jos 
häntä palveltiin ei tehnyt vahinkoa taloudelle, jopa toisinaan 
suoranaisesti auttoikin, vaan jossa häntä ei palveltu, teki kiu
saa ja vahinkoa. Senpä vuoksi ei maanantaina ja  torstaina 
saanut ryhtyä villan kehruusen. Jos tämän viikkopalveluksen 
laiminlöi, ei lampaat menestyneet: paha väänteli jalat kouk
kuun, kynnet irtautuivat, niskat vääntyivät, että silmät jäivät 
taaksepäin katsomaan j. n. e. —  Eräs Antti Kilpeläinen Vaaher- 
salossa Rantasalmella teki kuitenkin pahalle kiusaa: kokosi 
näet juuri noina kiellettyinä päivinä talkooväkeä luokseen villan- 
kehruusen ja pakoitti vaimonsakin samoin tekemään. Tätä kun 
jonkun aikaa pitkitti, väsyi paha ja lopetti kiusantekonsa ja  ku
jeensa.

Että paha osasi suuttuakin jos häntä kiusattiin osoittaa 
seuraava seikka. —- Rantasalmen Joutsenmäen Loikkalassa oles-
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keli paha tavallisesti tuvan uunilla. Kerran isäntä tuli sisälle 
ja  sanoi pilkalla, uunille katsoen: »No Iivar-kaima, viskaas mi
nua nenähanaan!» —  Paha laskikin saviharkolla isäntää nenään, 
että veri purskahti ulos. Kerrotaanpa pahan erääseen taloon 
kantaneen lottia (plootuja), koska häntä siinä tarkoin palveltiin. 
Erään köyrin aattona taas isäntä vanhan tavan mukaan vei pa
halle puurovadin riihen lattialle. Vaan talon koiransilmäinen 
renki meni ja  söi hutun vadista ja  likasi kupin tavalla, josta ei 
voi kertoa. Paha tulikin apulaisineen kohta riiheen, roiskautti 
lottipussin selästään laattialle, katsoi kuppiin ja sanoi: »kan
noin jotta katkesin takaa Tanisen lin n an ,-------------  —
palkakseni». Yksi paha sanoi: »minä tapan isännän», toinen: 
»minä tapan emännän», kolmas: »minä tapan rengin», neljäs: 
»minä mustan oriin». Nyt renki huusi uunin holvista: »heitä 
minut ja musta ori!» —  Isäntä ja  emäntä kuolivatkin kohta, 
mutta renki ja musta ori jäivät henkiin.

Pahan voimasta ja vallasta seuraava juttu. Pieksämäen 
pitäjän Räisälän taloon muutti taka-aikoina heränneitä ihmisiä, 
mitkä eivät pahaa palvelleet, kuten edelliset olivat tehneet. 
Senvuoksi pahakin tappoi lehmiä ja  teki muutakin kiusaa, niin
kuin esim. viskasi työväen silmille rapaa, kun tämä ulkotöiltä 
kotia palasi.

Toisen kerran kun isäntä uunilla piilevää pahaa tupakka- 
hakkurilla heitti uunille, niin tämän paha aika vauhdilla len
nätti uunilta takaisin tuvan laattialle. Olipa valtansa muka niin 
suuri, että ei heittänyt taloa rauhaan ennenkun sai kaikki en
tiset elukat, lehmät, hevoset, lampaat y. m. tapetuksi. Uusille 
kun ei mitään taitanut, niin vähitellen karkkosi talosta pois. (R.)

*

P a h a s i l m ä i n e n  oli joka ihminen enemmässä tai vähem
mässä määrässä, joskopa hän sitä tahtoi tahi ei. Jos ohellinen 
sai silmäillä kalanpyydyksiä, ansoja, ampumakoneita y. m. tuli
vat ne heti »silmäykseen». S yy  tähän lienee haettava kaukai
sesta muinaisuudesta, jolloin ihmisen oli vaikea hakea elatus
taan ja jonka vuoksi myös ei naapurin suotu katsoa, miten tämä 
tapahtui. Tähän tietysti tuli lisäksi tietäjäin ja poppamiesten 
jutut, että ainoastaan »katsomisella» voi joko pahaa matkaan
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saattaa tahi taudista tai muusta päästää. Senpä vuoksi pyy
dykset, ampumakalut y. m. ennen retkelle lähtöä aina piti puh
distaa »silmäyksestä». (C.— R.)

*

P a r  a on kummallisimpia ja  samalla naurettavimpia olen- 
noita, mille suomalaiset vielä tällä vuosisadalla ovat omistaneet 
yliluonnollisempaa kunnioitusta ja  palvelusta. —  Lehmättömät 
ja lehmällisetkin, ahneet ja  kateelliset emännät paransa valmis
tivat seuraavalla tavalla: varastetun värttinän ympärille kierret
tiin pellavaa, kerä pantiin pääksi, »tykkilakki» mahaksi ja kolme 
värttinää jaloiksi; veri otettiin sille nimettömästä sormesta ja 
sydämeksi pantiin ehtoollis-öylätti. Henkiin saatiin para Kiira- 
torstai- tahi Joulu-yönä joko kirkon portailla, pohjoiseen päin 
kulkevan joen rannalla tai kumotun venheen alla. Varhain 
aamulla vietiin para johonkuhun mainituista paikoista ja  hoet
tiin ehtimiseen:

»Synny para, synny para 
Voita, maitoo kantamaan.»

Kohta se rupesikin kolmella jalalla hyppimään, jonka jälestä 
para vietiin kotia ja sijoitettiin joko maito-aittaan, saunaan tahi 
riiheen ja  alkoi nyt taloon naapuristosta kantaa voita, maitoa 
jopa eloakin, niin että »teki yhdestä rikkaan toisesta köyhän», 
sillä tämä »yks’ silmäinen, kolm’ jalkainen», kuten häntä kut
suttiin, lypsi muka naapurien lehmät, otti toisten aitoista mai
toa, voita ja  jyviä sekä kuljetti saamansa kotitaloonsa. Ei näin 
saatu tavara kuitenkaan ollut parhainta laatua, vaan aina vähän 
huonompaa tavallista. Jopa usein sattui, että jos paraa hen
kiin herättäissä ohellinen koiransilmä sattui sen kuulemaan ja 
toivotti päinvastaista, toi para kotiin voin ja maidon asemesta 
vihamiehen toivottamaa ja  tahtoi sokata ja  liata kaikki ruoka-aineet.

Paraa ei aina tarvinnut tehdäkään. Ken semmoisen tiesi 
lähiseuduilla löytyvän ja halusi sitä itselleen, meni jouluyönä 
kirkolle ja  hyppäsi yhdellä jalalla kaks kertaa myötäpäivään ja 
yks kerta vastapäivään kirkon ympäri, ja hoki:

»Tule para, paras para 
Kehräkinttu, keräpää!»
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niin silloin ilmestyi parakin, jolle nyt sai kertoa tahtonsa ja 
halunsa. Para siitä saakka tai’an-tekijää rupesikin auttamaan. 
—  Muuten seuraavat jutut parasta:

Kerran menivät erään talon isäntä ja  emäntä ehtoollis- 
kirkkoon ja  jättivät paran palvelustytön hoidettavaksi. Mutta 
kirkko-aikana löikin tyttö hiilikoukulla paran kuoliaaksi. Muu
taman päivän kuluttua tulikin tieto, että isäntä ja  emäntä olivat 
kuolleet ehtoollispöytään.

Mitä edellä on kerrottu »pahasta», että hän muka »lotti- 
pussia» erään talon riiheen kantoi, niin samaa kerrotaan pa
rankin tehneen ja saaneen talon rengin kautta saman palkankin. 
Para vaan tässä tapauksessa poltti riihen kaiken siinä olevan 
viljan kerällä.

Taas kerrankin erään talon emäntä meni kirkkoon, heit
täen piian kotia. Tämä kun sunnuntai-aamuna rupesi voita 
kirnuamaan, hyppäsi para kirnun laidalle ja  oksensi siihen voita. 
Tyttö, joka ei mokomaa otusta tuntenut, löi sitä kapustalla 
päähän, niin että se kuoli. Vaan tästä se kummallinen seikka 
tapahtui, että emäntä löydettiin kuolleena kirkonpenkistä. (C .— R.)

*
P i k k u  a k k a  n o r o s s a  oli pahasisuinen, koukkusorminen 

olento, joka asuskeli suomaiden alla olevassa tuvassa. Tänne 
hän joskus ryösti maan päältä kauniin tytön, minkä täytyi hä
nelle siellä kutoa kangasta. Pelastaa näin ryöstetyitä neitosia 
kuului satu-ajan ritaritöihin. Samasta akasta pitäisi useissa kan
sansaduissa kerrottaman. (C.)

P ä i v ä n - n ä k e m ä t ö n  on käsnä (=  pahka), joka kasvaa 
lepän, vaan etenkin koivun kuoren alla. Poppamiehet tällä sa
moin kuin saunan kiukaan kivillä, karhun kynnellä y. m. paine
lemalla paransivat paisumia.

Yleinen rukous tässä tilaisuudessa kuului:

»Painu paha ja parane 
Alene elä ylene!»

Tästä loihdusta ovat irvihampaat tehneet seuraavan muo
dostuksen:
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»Paisu paha, elä parane 
Ylene elä alene!
Miks’ tulit yksinäsi?
Oisit tullut viis’, kuus’ vierityksin,
Seitsemän, kaheksan päälletyksin 
Tänä päinä kuin kananmuna,
Huomenna kuin tuohikerä!» (R.)

*

R i i s i  (oikeastaan engelskan tauti) ajateltiin olevan paho
laisen hiiren, joka näkymättömänä lakkaamatta kaivasi ihmisen 
ruumista. Kylvettäminen, jolla tämä saatiin karkkoamaan, ta
pahtui seuraavalla tavalla. Tietäjä asettui sairasta saunan lau
doilla kylvettämään, jolloin erään ohellisen henkilön tuli aset
tautua oven taa ja  kysyä poppamieheltä: »Mitä kylvetät?» —  
»Riittä kylvetän», vastasi tämä. —  »Mistä riittä kylvetät?» - 
»Päästä kylvetän.» —  Vähän ajan perästä tehtiin sama kysy
mys, johon kuului vastaus: »hartioista k y lv e tä n  navasta
kylvetän» j. n. e. siksi kun tultiin 9:teen jäseneen, jalkoihin, 
mistä hiiri vihdoinkin pakeni. (Ihmisruumiin katsottiin näet ole
van yhdeksjäsenisen eli nivelisen, joista riisi ainoastaan väkisen 
oli pois ajettava. (C.)

T i e n t e p p o  oli ihmisille enimmiten ystävällinen olento. 
Se oli musta mies, valkoisella kuunvalontapaisella hunnulla 
päässä, joten myös hänen kulkiessaan »pää vain vilkkoi edellä 
mennessä». Muuten sanottiin hänestä:

»Tervaiset jalat tepolla 
Itse teppo tervaisempi.»

Kuin myös:
»Teppo juoksi tietä myöten 
Tepon jalat tervassa.»

Tämä olento etenkin pyhä-iltoina saattoi erämaan asuk
kaita kotia saakka ja  sitten varjontapaisesti hävisi. Myös 
päivilläkin voi häntä nähdä, vaan silloin hän piileskeli jonkun 
tien ohella olevan kiven tai kannon takana, jonka vuoksi häntä 
myös kutsuttiinkin: »Tienteppo kannontakainen». Hän johdatti
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ihmisiä myös sitenkin, että hakkasi merkkiä puihin ja polki 
jalansijoja kallioon. Jos hän taas tahtoi eksyttää, sai kulkea 
kymmenenkin kertaa kotinsa ympäri, löytämättä sitä kuitenkaan. 
Hänellä muuten oli koirakin, jonka joskus kuultiin haukkuvan 
syvässä erämaassa.

Vanha postiljooni Hatalin-vainaa Savonlinnasta on jutellut 
Tientepon itseään melkein alati seuranneen. Hän on kertonut 
seuraavan asiaa koskevan jutun. Luultavasti 1788—90 vuosien 
sodan aikana tuli hänen Savonlinnaan tuoda sana sotaliikkeestä 
rajalla, johon Ruotsin väkeä parastaikaa koottiin. Suuresti pe
läten läksi hän matkaan. Tuskin päästyään kestikievaritalosta 
näki hän kuunvalossa mustan miehen, valkoinen huntu päässä, 
varjontapaisesti kulkevan edellään. Vaikkapa olentoa pelkäsi- 
kin, seurasi hän kuitenkin. Olento päästyään erään sivutien 
haaraan huiskutti huntuaan ja  alkoi sitä myöten liikkua eteen
päin. Hatalin, joka tiesi vaaran tästä pitäin rupeavan enene
mään, poikkesi myös sivutielle pakenevan olennon perästä ja 
pääsi onnellisesti perille. Seuraavana aamuna kuuli hän vihollis
joukon yöllä pitäneen leiriä valtamaantien varrella, jossa hänkin 
yön pimeydessä ehkä olisi tullut ammutuksi. Hänen pelasta
jansa ei ollut muu kuin Tienteppo. (C.)

*
T i e t ä j ä t ,  myös poh ut  (ven. booh =  Jumala), maan ju

malat olivat henkilöitä, jotka »nousemalla intoon» tulivat henki
maailman kanssa yhteyteen. Siitä on eräs kertomus:

»Minä näin kun näkki souti,
Vesihiisi huojutteli 
Tuolla Tuonelan joella,
Manan joella mainiolla.
Näinpä kaiken kirkon kalman.
Yksi huusi: vettä tänne!
Toinen huusi: tulta tänne 
Kolmas veristä punaista 
Suurilta sotikeoilta,
Miesten tappotantereilta.»
Siellä näki hän, kuinka kalma 
»Pusers kerran pentelettä»,
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mutta kun hän itse »penteleelle» tahtoi samaa tehdä lausui hän:

»Pureppas sinä muita,
Mut elä sinä minua;
Minä olen ristittynä,
Pyhän hengen kastettuna.»

Veitsensä katsoivat he olevan pudonneena taivaasta, kuten 
runo sanoo:

»Puukko pilvistä putosi,
Veitsi vieri taivahasta.»

Tietäjätaito ja  voima kuitenkin polvi polvelta väheni, sillä 
poikakin sanoo itsestänsä, isäänsä vertaamalla:

»Suloisia olj pojalla sanat,
Paremmat isällä sanat,
Se huus’ vuoresta voimaa,
Hiiestä hiton väkeä,
Manalasta mainiota.»

Voimaa he sieltä saivatkin

»Hiien hiiskumatta 
Rutjan kosken kuohumatta.»

Kun tietäjä tuli taloon, sanoi emäntä:

»Ooppas mies onnellinen,
Tässä työssä toimellinen:
Kaho mulle karjansuolat,
Vahvista vasikkalykky!»

Isäntä siihen lisäsi:

»Ooppas mies j. n. e.

Kaho mulle kalalykky, 
Ahvensaanti arvollinen.»
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T ytär sanoi taas:

» O o p p as —  —  —

Puhu mulle poikasia 
Sekä saata sulhaisia;
Saatpa viinaa palkaksesi.» (C.)

*
U h r i p u u t  ( =  p a l v e l u s p u u t ,  p y h ä t p u u t ) ,  joiden lä- 

heistöllä koko henkimaailman ja sen sekä hyvät että pahat 
olennot luultiin asuntoa pitävän, sijaitsivat tavallisesti pellon- 
perällä, toiste kartanon seinvierissäkin. Niitä ei hirvennyt kaa
taa, eipä oksaakaan taittaa.

Edellisessä uhripuiden luettelossa on jo kaikki oleellinen 
Ramstedt’inkin uhripuista esitetty.

*
U k k o  oli taivaan ja  ukkosen jumala sekä muinaissuoma

laisten kunnioitettu ja palveltu ylijumala. Siitä pelosta ja kam
mosta, millä ukkosen jyrinää ja salamoimista katsottiin, löytyy 
seuraavat jutut:

Eräässä taistelussa p a h o l a i s e n  ja v i i s a a n  mi e he n  vä
lillä, kuka olisi voimakkaampi ja viisaampi, pääsi mies voitolle 
ja  sai siis toiselta säkillisen hopeata. Paha oli samalla sitou
tunut kantamaan säkin miehen kotia. Tiellä sinne jyrähti ukko
nen, jolloin paha tahtoi pötkiä pakoon, vaan mies lohdutti häntä, 
sanoen jyrinän tulevan siitä kun isänsä pyöritti jauhinkiviä. 
Taas matkan kuluttua jyrähti ukkonen toisen kerran; nyt mies 
lohdutti pelkäävää pahaa sillä, että jyrinä tuli siitä, kun hänen 
äitinsä kirnusi voita. Miehen kotipaikalla ollessa iski salama 
alas ja tappoi pahan, joten mies onnellisesti sai hopeasäkin 
kotia.

Toisen kerran meni taas mies umpilammen rannalle nuo
raa punomaan. Ve s i h i i s i  nousi silloin vedestä ja kysyi, mitä 
mies teki. Tämä vastasi punovansa nuoraa, jolla ompelisi lam
men umpeen. Vesihiisi alkoi rukoilla, ettei mies toki sitä tekisi 
ja  lupasi hyvät lunnaat. —  »Jos annat säkillisen rahaa, niin 
heitän yrityksen sikseen», vastasi mies. Vesihiisi ensin ei tah
tonut luvata, vaan samalla jyrähti ukkonen ja vesihiisi pakeni
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syvyyteen, josta vähän ajan perästä palasi ja  toi säkillisen vas
kea. Mies ei ollut tuohon tyytyväinen ja samalla jyrähti ukko
nen toisen kerran. Vesihiisi pakeni veteen nytkin ja  toi säkil
lisen hopearahoja. Mutta kun mies ei tähänkään vielä tyytynyt 
ja  ukkonenkin kolmannen kerran jyrähti, meni vesihiisi taas 
syvyyteen ja toi säkillisen kultaa. Tätä miehen lakkiin kaa
taessa paukahti ukkonen vielä kerran, jolloin vesihiisikin säi
kähti, heitti rannalle kultansa, pakeni veteen, josta ei enää hir
vennyt nousta. Näin mies sai vesihiiden rikkaudet omikseen.

Pahat ihmiset ja  etenkin varkaat pelkäsivät Ukon kostoa. 
Niinpä eräs mies, joka tiesi ryöväriä tienoolla oleskelevan, otti 
kaksi jauhin-kiveä ja  kiipesi niiden kanssa korkeaan kuuseen. 
Kun hän näki ryövärien lähestyvän, alkoi hän kivillään jauhaa. 
Tulijat, jotka luulivat ukkosen käyvän, hakivat suojaa saman 
kuusen alta. Silloin mies pudotti kivensä toisen toisensa perään 
heidän päällensä ja tappoi heidät siihen. —  Toinen mies, joka 
sai kuulla ryövärien pitävän asuntoa erään autioksi jätetyn vesi
myllyn tuvassa, kätkeytyi erääksi yöksi, jolloin ukkonen kävi, 
sen isolle uunille. Kohta tulivatkin ryövärit ja  alkoivat jakaa 
saalistaan. Silloin mies viskasi uunin nurkan laattialle. R yövä
rit, jotka luulivat salaman iskeneen huoneesen, pötkivät pakoon, 
minkä ennättivät. Yksi heistä löi päänsä oven pieleen ja  kuoli 
paikalla, toinen sotkeutui myllyn vesirattaasen ja  sai siinä lop
punsa, muut syöksivät päistikkaa koskeen ja  hukkuivat.

Useissa paikoin maassa lapsia säikytetään lauseella: »Ukko 
viskaa suurella kivellä taivaasta.» (C.)

*
Une n p o i k a  esiintyy seuraavassa ikivanhassa liekutus- 

laulussa:
»Unen poika porstuassa 
Tervatöntti käissä 
Sillä se tervaa lapselta silmät 
Jok’ on yhä äissään.» (C.)

*

V e d e n  emäntä.  Tämän palveleminen näyttää olleen ylei
nen. Hän oli hyvin tunnettu ja sanotaan olleen »kaunein kai
kista olennoista». Musta tukkansa ulottui kantapäihin saakka. 
Hänestä on eräs henkilö kertonut seuraavaa:
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Isäni oli koko viikon kalalla toisen miehen kerällä. T uu
liset ilmat kun olivat, oli myös saalis huono. Nousevat miehet 
sitte pyhäaamuna makuulta, niin päivä kaunein kuin ajatella 
taitaa; ainoastaan sumu vielä peitti järvet. Isä läksi rannalta 
yksin venheellä polojaan katsomaan, mutta ei päässyt kauas 
ennenkun sumu aukeni ja hän vähän matkan päässä näki kau
niin veden emännän tyynen rannan edustalla olevalla luodolla 
pyykkiä huuhtovan. Hänellä oli valkoinen vaippa vyötäisistä 
alaspäin, mustat tukat riippuivat kantapäihin saakka ja  muoto 
oli kaunis kuin päivä. Isä ihastui tuosta ja läksi toista miestä 
hakemaan kummaa katsomaan, vaan ei ollut monta kertaa ai
roilla vedäissyt, kun olentokin hävisi. Sitte satoi hiljakseen
vettä ja rupesi aurinko paistamaan. Mutta sitte kun sinä päi
vänä puuttui kaloja, niin ei toista sellaista saalista ainakaan 
niissä tienoin ole saatu.»

On näet huomattava, että kun Veden emäntä vaan missä 
näyttäytyi, sai olla varma hyvästä kalansaaliistakin.

Eräs köyhä ja  sairas mies meni kerran uimaan Luhtiaisten 
lahteen Säämingissä. Veden emäntä ilmestyi hänelle silloin,
asetti miehen kivelle istumaan ja alkoi pestä hänen jalkojaan
ja käsiään. Sen tehtyä talutti hän sairaan rannalle, jossa kui
vasi hänet pitkillä kauniilla hiuksillaan ja antoi päälle päätteeksi 
miehelle paidan sillä muistutuksella, että se pitäisi niin kauan, 
kun hän malttoi olla virkkamatta, mistä hän paidan oli saanut. 
Terveenä ja  raitisna alkoi nyt mies astua rannalta. Jonkun 
ajan kuluttua osti mies torpan, johon naikin ja eli onnellisena. 
Kun paidan myötä seurasi onnikin, vaurastui mies yhä enem
män. Jo 35 vuotta oli hän pitänyt omituista pukuaan, jolla oli 
myös se ominaisuus, ettei sitä tarvinnut pestä eikä paikata, kun 
hän eräänä kertana saunassa, vaimonsa kysymykseen, miksi 
näin oli laita, ilmoitti koko jutun. Kun hän sitte astui alas 
saunan lautasilta ja  katsoi paitaansa, oli se täynnä reikiä ja 
kun hän tahtoi sitä vetää ylleen, meni se rikki ja  möyhyksi 
itsestään.

Usein veden emäntä köyhiä ihmisiä auttoi lähettämällä 
karjaa hädän alaisille. Vaan saipa sitä niinkin, jos jollakin 
rauta-esineellä ennätti kiertää rannalla syövän karjan »maan 
omaksi», kuten seuraava juttu kertoo. —  Kerran näet veden
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emännän karja nousi rannalle syömään ja veden emäntä itse 
istui loitompana kivellä ja  kampasi hiuksiaan. Erään talonpojan 
onnistui kiertää karjan, jolloin se tietysti jäi hänen omakseen. 
Veden emäntä silloin sukelsi syvyyteen, valittaen mennessään: 
»tpruu Kirjo, tpruu Karjo, ptruu valkeaa vasikkaa!»

Etenkin kalastajat pitivät Veden emäntää arvossa, sillä 
jos se nuottaa vetäessä loitoltakin näyttäytyi, sai olla varma 
runsaasta sadosta. (C.— R.)

V e s i - l ö y t ö l ä i s e t  olivat Veden emännän ihania tyttäriä. 
Tämmöisen voi saada nuotassa tahi kiertämällä jonakin onnel
lisena hetkenä lammista tahi selkäveden rannaltakin. Löytäjän- 
lampi Kommerniemellä Säämingissä on muka sen johdosta saa
nut nimensä. Usea kansantaru mainitsee ihmisillä olleen vesi- 
löytöläisiä vaimoina ja semmoiset avioliitot olivat peräti onnel
lisia, vaan lyhyt-ikäisiä. Siitä seuraava juttu:

Eräästi veden emännän tytär nousi lihavan karjan kanssa 
rannalle, jossa tytär alkoi suoria hiuksiaan silläaikaa kun karja 
söi lihavassa ruohostossa. Erään pojan silloin onnistui kiertää 
tytön ja  karjan, jotka siis jäivät maan ja hänen omikseen. Hän 
nai tytön, joka suostuikin avioliittoon sillä ehdolla, ettei häntä 
saanut viedä järvelle. Onnellisien vuosien kuluessa mies un- 
hottikin kiellon ja  vei vaimonsa kerran järvelle. Tämä kun 
sattui silmäilemään venheen laidan yli, .huudahti: »ai, tuolla on 
äitini koti!» paiskautui syvyyteen, johon jäikin.

Vesilöytöläiset olivat aivan ihmisten kaltaisia vaan aivan 
vaaleanveriset, erinomaisen kauniit ja  hyvät luonteeltaan. (C.— R.)

❖

V e d e n  va l l a t  erosivat siinä Vesilöytöläisistä, että näillä 
oli ihmisruumis kalan purstolla. Näitäkin usein sai nuotalla 
vedestä, vaan että ne voisivat oleskella maalla oli aina pursto 
ensin katkaistava, jolloin siitä tuli näkyviin ihmisruumiin ala
osa. Avioliitto näidenkin kanssa oli aina onnellinen, vaan lyhyt
ikäinen, sillä veden vallat olivat kauniit, hyvät ja  hurskaat. 
Näitäkään ei saanut viedä veden läheisyyteen, muuten ikävä 
entisiin oloihin viekoitti heitä paiskautumaan veteen ja  sinne 
jäämäänkin. (C.)
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V i i s i k a n t a  oli viisi-sivuinen kuvio, joka leikattiin johon
kin talouskapineesen, tavallisesti kapustan varteen. Tällä sitte 
paisumia paineltiin kuten päivännäkemättömälläkin ja lausuttiin:

»Painu paha, elä paisu» j. n. e. (C.)

*

V u o r e n p e i k k o  oli vuoressa asuva 7-sarvinen hirviö, joka 
usein kissan tahi koiran haamussa näyttäytyi taloissa ja haastoi 
ihmiskielellä. Siinä muodossa hänet ainakin nähtiin ennen van
haan Koitterin vuoren lähellä Ruhvanan kylässä Säämingin 
pitäjässä. Usein hän ryösti nuoria miehiä, joita muutti hevo
siksi tahi nuoria naisia, joiden yli hänellä ei ollut kuitenkaan 
valtaa, jos ne olivat kristityltä. Koko ajan, kun he asuskelivat 
vuorenpeikon luona, olivat he kahleilla kytketyt seinään lähelle 
vuodetta ja silloin oli heillä pilli, jolla saivat kutsua palvelus- 
henkiä luokseen. Usein taas olivat he vuoressa vallan vapai
nakin, vaan piti silloin varoittaa, ettei katsahtanut johonkin 
määrättyyn huoneesen.

Harvinaista ei ollut sekään, että vuoren peikko ryösti lap
sia ja  antoi niiden itkeä vuoressa ja  tämmöistä itkua ovat van
hat usein kuulleet. »Piru itkettää lasta vuoressa» oli silloin 
tapana sanoa.

Usein löytyi vuoria, joissa asui joku hyväntahtoinen olento, 
mikä etenkin köyhiä auttoi. Sen vuoksi löytyykin sananparsi: 
»huutaa vuoresta voimaa».

Vuorenpeikko saapui vuoreensa useimmiten linnun haa
mussa ja  pujahti sisälle rottana tahi myyränä. Usein oli vuo
ren huipulla kolo, josta vuoren sisustaan pääsi. Semmoisen 
pääsö-aukon pitäisi Sulkavalla Linnavuoren huipulla n. k. kai
von oleman ja  siitä pääsi vuoren sisustaan, jossa oli satakin 
huonetta. (C.)

Taikatem puista ja  juhlista. Mo r s i a me n  k y l v e t t ä m i 
nen.  Ennenkun tyttö täytti ensimmäistä vuottansa, kylvetet
tiin hän yhdeksänä sunnuntaina perätysten morsiameksi. T oi
sin paikoin tämä tapahtui tyttölapsen ollessa 13:11a vuodellansa, 
jolloin hänen päätänsä koristi 9 lajisista kukkasista kierretty
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seppele. Vastakset otettiin kolmelta veromaalta, kun koivut 
olivat päässeet täydelle lehdelle. Kumpaisessakin tapauksessa 
lausuttiin:

»Pese Herra petroais,
Valkaise vasikkatais,
Kultana kuultamahan 
Hopiana hohtamahan 
Viijen pitäjän välite 
Kuuven kaupungin ylite»;

Nuorta neitoa morsiameksi kylvettäessä lausuttiin:

»Nouse Lempi liemoilleis 
Hiien kitta ( =  kissa) kilvoilleis

Nosta liekki liehumaan 
Y li kuuven kirkkokunnan 
Yli kappeli kaheksan.»

Lempeä myös rukoiltiin tilaisuudessa seuraavastikin:

»Nouse Lempi liikkumahan 
Kunnia kukkumahan,
Tämän neitosen neuvoille,
Tämän linnun liettehille,
Jos et nouse, niin mä nostan 
Jos et kuku, niin kiroan.»

Jos vaimo kerrankin rikkoi siveyden lakia vastaan, karkoi- 
tettiin Lempi, joka runossa nyt on muuttunut L e m m o k s i ,  seu- 
raavilla sanoilla:

»Lähe Lempo hiihtämähän,
Hiien kiitto ( =  kissa) kulkemahan,
Vaivainen vaeltamahan,
Yön yhen oltuais,
Yheksän levättyäis.» (C.)
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Muutama tieto Hää-  ja l ä k s i ä i s t e mp ui s t a .  Häät ja läk
siäiset kestivät yhteensä koko viikon. Maatapanemisen edellä 
söivät sulho ja morsian samalla lusikalla »höllöä» s. o. rieska- 
maidosta tehtyä ruokaa. Olipa tapa joskus niinkin, että sulho 
ja  morsian pantiin saunaan vettä kantamaan ja sitä lämmittä
mään, jolloin jälkimäisen tuli kylvettää koko hääkansa. —  
Sitten kun pariskunta oli sulhon kotiin tullut, tervehdittiin 
maat; jos sitä ei tehty, tuli pariskunnalle »maanvastuut». (C.)

H»

Ha u t a j a i s i i n  tultiin vieraiksi jo iltaa ennen, jolloin ruu
mis-arkku oli pantu keskelle tuvan laattia kahden vesisaavin 
päälle. Kirstun tekijä, seppä ja pesijä olivat ensimäiset kutsu
vieraat. —  Koko yö vietettiin lukemalla ja  laulamalla samalla, 
kun vanhemat ukot tavan takaa viinaa härppäsivät. Kirstun 
lastuja ei saanut kotona polttaa, vaan tuli ne viedä pellon pe
rälle, jossa ne vasta tulevana keväänä poltettiin. (C.)

¥

S ai r a i t a ,  joihin luultiin kalman tarttuneen parannettiin 
seuraavalla tavalla: otettiin kolme tuuman pitkää lepän varpua 
ja  vaskiraha, käärittiin nämä rättiin ja sidottiin se kahdenväri- 
sellä punaisella langalla; kaikki tämä pantiin paperikääreesen.

Täten saadulla taikakalulla nyt poppamies kiersi ja  paineli 
sairasta, jonka jälestä esine virkansa täyttäneenä viskattiin hau
tausmaalle. —  Ei peräti monta vuotta ole kulunut, kun Sää
mingin vanhalta hautausmaalta yllä kerrottuja esineitä löy
dettiin. *

Jonkinmoiseen tautien parantamiseen käytettiin myös k ä ä r 
m e e n  k ä r ä j ä k i v e ä k i n ,  vaan minkälaiseen, on nyt enää vai
kea saada selville. Sen- kerrotaan olleen pienen pyöreän kivi- 
mukulan, joka kulki käärmeillä suusta suuhun, kun ne käräjiä 
pitivät.

Kiiratorstai-iltana kierrettiin myös monikertainen villalanka, 
noin 1V2 kyynärää pitkä n. k. »ni u ka h dus l an ka »,  johon teh
tiin 9 solmua. Kun käsi tahi jalka nyrjähtyi eli niukahti, kier



rettiin lanka helposti kipeän paikan ympäri solmua tekemättä. 
Tätä tehdessä lausuttiin:

»Huh hiiri metsään,
Harakka sairastamaan,
Varis vaivat kärsimään. (C.— R.)

•j*

T e m p u t  k a r j a n  s uht een.  Kiirastorstai-iltana (Pitkän- 
perjantain aattona) ajettiin karjansuojelushenki K i i r a  metsään 
seuraavia temppuja noudattamalla: tervakaukalo asetettiin kelk
kaan, kaukaloon tulinen hiili ja sen ylle olkikupo. Kelkkaa veti 
nyt koko talonväki läävän ja  tallin ympäri kolme kertaa, lausuen 
ehtimiseen:

»Kits Kira metsään,
Tule Keyrinä kotiin.»

Kun karja sitte ensi kerran tämän jälestä laskettiin met
sään, asetettiin miehen housut navetan oven yli (että muka 
karja hänet tuntisi) ynnä kaksi viikatetta ja  lausuttiin ensimäistä 
ulostulevaa lehmää selästä silittäen:

»Katso Luoja karvallisia 
Kun oot katsonut karvattomia.»

Karjan metsään laskemis temput olivat toisin paikoin tästä 
vähin eriävät, niinkuin seuraavasta näkyy.

Köyrinä kun luultiin Kiiran metsästä jo kotiin palanneen, 
pantiin olkikupo navetat) oven yli ja lausuttiin:

»Syö ruista ruumenta 
Pehkua pellon olkee,
Elä juokse kylään!»

*

Joulun alla tehtiin iso n. k. a l o t us l e i pä .  Tämä sijaitsi 
nyt joulunpyhät pöydällä ja kynttilä sen päällä. Pyhäin loput
tua vietiin leipä, jota ei saanut vielä koskea, pois elo-aittaan
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säilytettäväksi aina »a l ot us - a amuun» saakka seuraavana ke
väänä.

Sanottuna »alotus-aamuna», jota muuten pidettiin juhlana, 
koska silloin lehmät laskettiin ensi kerran metsään ja kevät- 
kyntöä alotettiin, tuotiin yllämainittu leipä aitasta ja valmistet
tiin sen lisäksi erinäiset juhlaruoat: munamaitoa, tuores kala- 
keitto ja lehmän rinnasta keitetty rokka, (viimemainittu var
muudeksi, ettei karhu sinä kesänä kaataisi lehmiä). Ennenkun 
ihmiset saivat näitä ruokia maistaa, vietiin kuitenkin pikkuinen 
osa kaikista uhripuun juurelle. Rokkaa ei syöty vielä, vaan 
säästettiin päivälliseksi. Muista aamiaispöydässä olevista ruoista 
maistoi talon isäntä ensin, sen jälkeen vasta muu perhe sai 
ruveta niitä nauttimaan.

Aamiaisen jälestä haettiin lähteestä vettä ja  siihen seko- 
tettiin karhun ja suden jälehmää.

Näin saadulla rohdolla pestiin kaikki lehmän kellot. Van
hin emäntä meni sitte yksin läävään ja uuninluudalla kylvetti 
kaikki lehmät, varmuudeksi, etteivät eläimet kesällä paarmois
saan juoksentelisi. Senjälkeen emäntä sitoi kellot lehmien kau
laan ja  antoi palat itse kullekin.

Paitsi mitä edellä on kerrottu, että pantiin miesten housut 
läävän oven yli, oli hyvinkin yleisenä tapana, että emäntä en
nen lehmien ulos laskemista itse asettui kahden reisin läävän 
oven yli ja  vasta näin muodostetusta portista saivat sitte leh
mät perätysten astua ulos. —  Kun Rantasalmella Vaahersalon 
puolella erään talon emäntä tätä taikaa koetti, hyppäsi muuan 
talossa rakennustöillä oleva hurjapäinen Tahvo Kilpeläinen teli
neiltään alas, pujahti emännän alatse läävään ja laski ison karja- 
härän valloilleen. Tämä ryntäsikin ensiksi ulos ja viittasi emän
tää sarvillaan reiteen, että tämä älähtäen putosi maahan. Taika
tempun keskeyttämisestä oli muka sitte seuraus, että talon 
karjasta illalla yksi lehmä jäi pois. Se oli tietysti »metsän- 
kätkössä», josta se erityisillä tempuilla taas oli päästettävä.

*

P a i m e n e n  karjan kanssa metsässä ollessa, otettiin liikku
mattomasta maasta kyynärän syvyydeltä ruskomultaa, pantiin se 
rättiin ja kierrettiin punaisella langalla kääröksi.
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Kun karja jo päivälliseksi saapui kotia, kasteltiin paimen 
läpimäräksi ja pantiin navetassa edellä mainittu ruskomultakäärö 
vanhimman lehmän eteen, taiaksi, ettei Maanpitävä kesän ku
luessa tekisi karjalle vahinkoa. Temput tehtyä edellä kerrottu 
rokka, jota kukaan ennen paimenen tuloa ei saanut maistaa, 
annettiin hänen aloitettavakseen; koska tänä päivänä ei kerjä
läiselle, parhaimmalle tuttavalle tahi likeisimmälle sukulaiselle- 
kaan saanut antaa »suuhun tai pussiin». —  Semmoisena päi
vänä tuli kerran Hanhivaaran Natulaan Heinävedellä talon vävy 
Simo Hynninen ja vaimonsa, talon oma tytär, Ulla Natunen 
Kerimäen Hanhijärveltä vieraiksi. Isä Natunen sanoi vaan: »voi 
lapsi raukkani, kun tulitte pahana aikana!» Tulijain tietysti 
täytyi mennä matkoihinsa ja  saatuaan päivällistä toisessa Natu- 
lassa, tulivat vasta seuraavana päivänä nuoren vaimon koti
taloon. $

Jos sitte kesällä karjasta ylimalkain yksi tai toinen elukka 
jäi kotiin tulematta, käytettiin Ma a np i t ä v ä l l e ,  Me t s änpi t ä-  
v ä l l e  ja M e t s ä n k ä t k ö l l e  seuraavat temput:

Joko mentiin niille paikoille, missä lehmän luultiin kadon
neen, ja  käännettiin kolmen erilaisen puun, pihlajan, lepän ja 
koivun latvat yhteen sidottuina jonkun kiven alle;

tahi mentiin karjan syömäpaikoille ja  lausuttiin:

»Hiien akka, hiien ämmä 
Hiien hilpeä emäntä,
Avaa aittasi minulle,
Puotisi pamauta,
Päästä pannasta pahasta,
Sitehestä s i l mutt aren. »

Tämän jälkeen hampailla nyhdettiin kolme lepän vesaa 
maasta ja sidottiin ne punaisella langalla lähellä olevaan emä- 
leppään kiinni. Täten oli metsä pantu kytkyysen ja antoi ta
kaisin, mitä oli ottanut.

Oli myös tapa, että emäntä karjan illalla kotia tultua otti 
vanhimman lehmän korvasta vaikkua, sekoitti sen suoloihin, jota 
sekotusta hän sitten antoi paljaan polvensa päältä itsekunkin leh
män nuolla. *
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Mikkelinpäivän aattona, jolloin lehmät ensi kerran kytket
tiin, annettiin niille olkia, joita oli hiilin- ja  haahla-koukuilla 
hämmennetty; tämän piti vaikuttaa, että lehmät talven kuluessa 
söisivät ruokansa »monimatta» (suuteita jättämättä, niinkuin 
hiilin- ja haahla-koukkukin sen tekevät).

Teollisuuslaitoksia.

Tunnettua on, että savolaiset esim. i6:llä ja i7:llä vuosi
sadalla maksoivat ruunulle verona rautaa ja tervaa. Vanhoissa 
verokirjoissa mainitaan se nimen-omaan. • On siis syytä luulla, 
että he itse niitä tekivätkin, sillä tuskin muutoin olisi niitä vero- 
parseleiksi pantu. Tätä arvelua puolustaa pontevasti se tosi
asia, että esim. Keski-Savossa ei ainoastaan kerrota vanhain 
miesten raudan- ja tervanteko-paikoista, vaan myös niitä näyte
täänkin useassa kohdin, kuten seuraavasta luettelosta käypi ilmi. 
Samalla teen myös selkoa muista vanhan-aikuisista teollisuus- 
paikoista, joita on muistiinpanoihini tarttunut.

1. Raudantekopaikkoja.

Sääminki. Haukiniemen kylästä pistää niemeke Hauki- 
veteen. Tällä niemellä sanotaan olleen »vanhain miesten rau- 
dantekopaikka». Sen pituus, leveys ja  syvyys on pari meetriä, 
ja ovat sen seinät kivestä ja savesta kudotut. Laitoksen lähellä 
on »tulisija». Järvestä niemen molemmin puolin saadaan mal
mia ja läheltä maastakin on kaivettu samaa ainetta. Kerrotaan 
sieltä viedyn raudankuonia Oravintehtaaseen, ja  oli siellä va
kuutettu niiden olevan sitä ainetta.

Sulkava. Raudantekopaikka on Lohikosken sahan lähellä, 
Koironniemellä, Va km itään sahalta. Siinä on painannepaikka 
keskellä ja ympärillä hiiliä ja  raudankuonia. Olin tilaisuudessa 
näkemään kuonamöhkäleen, joka oli otettu tästä paikasta, ja  on 
siitä osa S. M. M. Yhdistyksen kokoelmissa. —  Vähän matkaa 
itään päin tästä tereunasta on jyrkän kallion rinteellä nähtävänä 
2 k i v i r a u n i o t a ,  joista toinen, suurempi, on noin 3— 4 kyynä

r5
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rää pitkä, 3 k. leveä ja  muutaman korkuinen. Ei osattu sanoa, 
oliko nämä rauniot »tulisijoja» vai muita.

Noin 3— 4 km itään Lohikosken sahalta pitäisi Soinmäellä 
myös olla melkein samallainen raudantekotereuna kuin edel
linen.

Hyttipaikka on Mäntysen kylässä, Sika-aholla, Aatami 
Konstin maalla. Pienenlainen se on niihin verraten, mitä Ranta- 
salmella näin: ainoastaan noin 3— 4 m ristiin mitaten. —  Kon- 
tusenjärven länsi-rannalla kerrottiin olevan ennenvanhaan nos
tettuja malmikasoja.

Hyttipaikka kuului vielä olevan Hasulanhovin salopalstalla, 
Kyrsyynjärven länsirannalla.

Kerimäki. Simpalan kylästä l/s peninkulman päässä on 
H y t i n k a n k a a n - a h o ,  kuten liitteen Simpala n:sta 83 näkyy. 
Epäilemättä on vanhan-aikuinen raudantekopaikka siinä ollut.

Rantasalmi. Hytin-aho-niminen paikka on Osikonmäen 
kylän Huttulanhovin maalla, noin 7 km mainitusta hovista ete
lään ja  Hiltulankylästä 5 km pohjoiseen. Aho on kivikko 
multakumpare noromaitten keskellä. Itse ahjo eli »sulatus-uuni» 
lienee ollut siinä, missä ison kiven vieressä on noin 1V2 m 
korkeain kuonapengermäin ympäröimä hauta eli uuni, jonka 
peruksena on ollut mainittu iso kivo. Minkälaiset uunin sivut 
ovat olleet, siitä ei saa selkoa, kun sen päälaki nähtävästi on 
pudonnut sisään ja peittänyt sen, mitä alle on jäänyt. Aikain 
“kuluessa lienevät sitäpaitsi penkereet liestyneet ja  hauta vähi
tellen turistunut. Melkein välittömässä yhteydessä edellisen 
kanssa on siitä itäpuolella oleva noin 3 å 4 syltä poikkimitaten, 
matalahko hauta, jota nähtävästi on käytetty hiilenpolttoon. 
Koko tereunan pituus on noin 7 å 8 m, isomman haudan le
veys n. 7 m. —  Malmia arveltiin nostetun ympärillä olevista 
noroista, joissa näkyi juoksevan tavattoman ruosteista vettä, ja 
Putkilahdesta. Tiluskartoissakin kutsutaan sitä ahoa »Hytin- 
ahoksi.

Parkuinmäen kylässä Korholan talon maalla, Kotkatjärven 
itäpuolella on myös malminsulatuspaikka. Suuren kiven ku
peella on siinäkin suurehko, kuonaa ja  mustaa multaa sisäl
tävä keko, jonka keskus on painanteella, ja on luultavaa että 
itse pää-ahjo on juuri siinä paikassa ollut. Noin 50 syltä
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itään tästä on useampia hautoja, joissa luultavasti on hiiliä 
poltettu.

Niin-ikään Parkuinmäen (Hiltulan?) kylässä Mieluunjärven 
pohjoispuolella on raudantekopaikka. Raudankuonaa ja malmia 
kerrotaan olevan haudan läheisyydessä.

Hiltulan kylän Taskilan maalla, noin 3 km etelään päin 
talosta on Hatonkankaalla »H ytinharju»-nim inen paikka. Sii
näkin arvellaan aikoinaan rautaa tehdyn, vaikka ehkä ei aivan 
suuressa määrässä, sillä raudankuonia siinä tosin on, mutta ei 
erinäisempiä hautapaikkoja. Nimi kumminkin viittaa raudan- 
tekoon.

»Hy t t i k u mp u »  on Lahdenkylässä Haapalahden pohjassa, 
Hukkasen talosta noin 1 km niityn yli etelätä kohti. Siinä sa
notaan ennenvanhaan rautaa tehdyn. Ja siltä se nytkin näyt
tää, sillä kummun muodostaa raudankuonan näköinen aines- 
joukko. Tereuna käsittää 2 osaa pienosen kalliosärkän mo
lemmin puolin. Noin 2 m korkeiden kuonapengermäin ympä
röimässä painannekohdassa, joka on Haapalahteen laskevan 
Karjasillanjoen puolella, on luultavasti ollut tämän raudanteko- 
paikan sulatus-uuni. Sen seutuvilla on palaneita kiviä huiskin- 
haiskin, määräämättömässä järjestyksessä, ja ehkäpä nämä ovat 
olleet malminsulatus-uuniin kuuluvia. Melkein välittömässä yh
teydessä edellisen kanssa on mainitun kalliosärkän toisella puo
len 2 haudantapaista, joiden niidenkin ympärillä on kuonaa ja 
mustaa multaa sisältävät pengermänsä, matalammat kumminkin 
kuin edellisen. Koko tämä tereuna on yhteensä noin 14 m 
pitkä ja  12 m leveä. —  Malmia arvellaan otetun lähitienoon 
soista, joissa on malmia sisältäviä kunnaskohtia. Huutokosken- 
tehdas oli möys tutkituttanut näitä malmipaikkoja, ja  oli ha
vaittukin sitä niissä olevan, mutta niin hienoissa kerroksissa, 
jott’ei kannattanut ruveta vetämään tehtaaseen. —  Jos kysy
tään, kuka tässä on rautaa valmistanut, niin ei voi muuta luulla, 
kuin että lähellä (n. 2 km päässä) oleva Rantasalmen (Haapa- 
niemen) kuninkaankartano sitä on ruunun laskuun valmistanut, 
varsinkin kun historiallisista asiakirjoista tiedetään, että ruu- 
nulla on raudansulatuspaikka (ehkäpä useampiakin) Rantasal
mella ollut, johon Tavinsalmen eli Kuopion pitäjäläistenkin oli 
rautamultaa vedettävä.
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Haapalahden Hukkalan tilalla, samannimisen lahden länsi- 
eli meripuolella, vähän matkaa rannasta, sanottiin myös olleen 
raudantekopaikka, mutta pienempi kuin edellinen. Kuonia on 
siinäkin paljon.

Niinikään on raudantekopaikka pari km Haapalahden poh
jasta länttä kohti. Se maa kuuluu salopalstana Kolkontaipaleen 
kylään n:o 16. Vetinen notko kiertää siinä aivan ahon ympäri. 
Laitos on jonkun meetrin korkuinen ympyräinen raudankuonia 
sisältävä kumpare, jonka keskellä on hauta. Noin 40 vuotta 
takaperin oli siltä aholta löytynyt kookkaanpuoleinen kirves, 
melkein samaa mallia kuin nykyään Rantasalmella käytettävät. 
Lapa oli kumminkin ollut ohempi ja  pitempi, hamarapuoli pak
sumpi ja jykävämpi, terä mainion hyvä ja  kestävä. Muutamalla 
Oulun suolamatkalla oli se hävinnyt.

Kolkonjärven pohjoispäässä sanottiin myös olleen »hytin», 
pari viittaväliä Kolkonpään myllyltä luodetta kohti. Siinä oli 
kuulema 3 hautaa, joista keskimäinen isoin; koko tereuna poikki- 
mitaten n. 8 m. Raudankuonia siinä myös runsaasti.

Tuusmäenkylässä, Ronkaalanmäen Ronkaalan maalla, Taka- 
puolenha’an itäsyrjällä, on hyttipaikka hietakunnaalla. Siinäkin 
on 2 hautapaikkaa, joista pohjoisempi on pienempi ja kivien 
ympäröimä. Sen perus on kalliota vasten ja  nähtävästi on 
tämä itse hyttipaikka. Aivan sen lähellä, eteläpuolella on isompi 
hauta, joka vastannee edellä puheena olleita hiilihautoja. Kuo
nia on siinäkin runsaasti ja  ovat ne vierineet mäen viettoa pit
kin alas. Koko tereuna on pituudeltaan noin 13 ä 14 m ja  8 
å 9 m leveä.

Samalla maalla kuin edellinen, Savikonsuon keskellä on 
muutama km Tuusjärven rannasta itää kohti ja noin Va km 
länteen Takapuolenhaasta melkein samallainen hyttipaikka kuin 
Haapalahdessa. Kuonapengermät noin 1V2 m korkeat ja nii
den keskellä se painanne, jossa sulatus-uuni arvattavasti on 
ollut; kupeella, eteläpuolella, tuo tavallinen toinen, laveampi, 
matalampi hauta: hiilihauta? Koko tereuna on toistakymmentä 
meetriä pitkä ja  8 ä 9 m leveä.

Isoin ja parhaiten säilynyt kaikista näistä luetelluista hytti- 
paikoista on Tuusmäen kylässä, Väänälän tilalla, Ruunaselän- 
teellä. Kuonapengermät ovat siinä lähes 3 m korkeat kor
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keimmalta puolen; noin 15 m pitkä ja alun toistakymmentä 
meetriä leveä on koko tereuna. Kuonapengermän sisässä oleva 
uuni on vielä verrattain hyvin säilynyt: n. 2 m syvä, 2 m le
veä ja hiukan pitempi. Tuo tavallinen isompi hauta on tämän
kin läheisyydessä. Tuusjärven eteläpää pistää aivan hyttipaikan 
likelle, josta noin 50 m länteen on malmivarasto ollut. Vielä 
nytkin näkyy siinä muuan läjä hyvää hernemalmia. Kerrottiin 
tässä Ruunakankaalla ennen olleen melkein ehyt kivistä kudottu 
uunintapainen, mutta se oli särjetty ja kiviä vedetty lähellä ole
van mökin tuvan uuniksi. Vanhanaikaisia hevosenkenkiä (vis- 
karia) olisi pitänyt siitä löytää 3 kappaletta. —  Malminsaalis- 
paikkoihin nähden on huomattava, että lähellä olevassa Tuus- 
järvessä sitä on runsaasti. Siitä nostetaan nytkin malmia rauta
tehdasten tarpeeksi. Ei ole epäilemistäkään, ett’ei näihin Tuus- 
mäenkylässä oleviin sulatus-uuneihin olisi mainitusta järvestä mal
mia nostettu, varsinkin kun äsken mainitun läheisyydessä vielä 
nytkin on sitä muuan läjä todistuksena.

*
Huomautettakoon vielä, mitä raudantekoa muistuttavia pai

kannimiä liitteessä löytyy. Siellä näemme Kolkontaipaleen ky
lässä (n:o 474) H ytin m ä e n ; Tuusmäen kylässä (n:o 507) H y tin - 
ni em en, samoin (n:o 519) H y tin -a h o n , samoin (n:o 494) H ytin - 
p e llo n , joka mainitaan asuinpaikaksi; Sydänmaan kylässä, joka 
on nykyään Joroisten pitäjätä, on R a u ta m u lla n -a h o  (n:o 570).

*
Kun minulla sattuu olemaan tiedossani Savon talonpoikien 

raudan tekoa selittävä kertomus 1700-luvun lopulta, niin panen 
siitä tähän asian valaisemiksi sen, mikä koskee heidän sulatus- 
uuniaan ja muuta työ-tapaansa. Mainittu kertomus kuvailee, 
mimmoiset raudanteko-laitokset vielä silloin olivat Pohjois-Sa- 
vossa, Kuopion pitäjässä.

»Uunit ovat sangen pienet ja muurataan ne hietakumpa- 
reeseen muutamien suurten kivien väliin, joita käytetään tukena. 
Ei mitään pohjaa tai pohjakiveä ole olemassa, vaan peitetään 
hieta ainoastaan »med något stubbe», jotta sulatteet (smältorne), 
kun hieta pois kaivetaan, sitä helpommin voitaisiin ottaa ulos. 
Muotin (formans) korkeus semmoisesta pohjasta on noin 9 
tuumaa, ja  muurataan uuniin aina kaksi rintaa (bröst). Nelis
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nurkkainen piippu on tehty tavallisesta maakivestä, ja  on sen 
avaruus useimmiten 3 korttelia muottisivusta paleseinään (blås- 
väggen) sekä 15 tuumaa rinnasta takaseinään. Uunin eli pii
pun korkeus on 8 å 9 korttelia. Ulkomuuri piipun ympärillä 
laitetaan muuratessa aivan hataraksi (löst) eikä ollenkaan kimi
tetä huomiota siihen, että epäsäännölliset sivut tekevät uuni- 
rakennuksen muodottomaksi. Joskus laudoitetaan uuni siten, 
että piipun ympäri naulataan lautakatos, joka täytetään hiekalla. 
Puhaltamisen toimittaa kaksi nahkapaletta, joita käytetään käsi
voimalla.»

»Malmit ja hiilet asetetaan kerroksittain päällekkäin, ja 
kuona poistetaan niin usein kuin tarvitaan. Heidän (talonpoi
kien) tiedon-antonsa mukaan menee kuhunkin sulatukseen Va 
å 1 tynnöri malmia ja  noin 15 tynn. hiiliä. Sulatus kestää 
välistä koko vuorokauden, jonka jälkeen saadaan 1 å 4 Lü  
rautaa yhtenä möhkönä, jota sillä paikkakunnalla kutsutaan 
»harkoksi». Semmoiset harkot ovat välistä sangen puhtaita, 
tiheitä ja  taipuvia, niin että niistä vaivatta voipi takoa tarpeel
lisia rautakapineita, mutta useimmiten tulevat ne harsoja ja 
kuonaisia. Kun jotkut kappaleet näyttävät teräsmäisiltä, vali- 
taan< ne erikseen, jotta niillä voitaisin terästää. Rahvas toimit
taa kumminkin useimmiten sulatustyönsä (bläsningar) niin epä
tarkasti ja  taitamattomasti, että ne sangen usein ovat onnistu
matta, ja  riippuu se enemmän onnesta kuin taidosta, jos mitään 
rautaa saadaan.»

»Joka pitäjässä on yksi tai useampia seppiä eli semmoisia 
henkilöitä, jotka raudansulatusta harjoittavat; mutta rahvas itse 
ei toimita mitään raudanmuokkaamista ei omiksi tarpeiksi eikä 
myötäväksi.» (Rinnman, Berättelse, ingifven til Kgl. Bergs
kollegium, om en uppå dess Befallning uti Savolax och Carelen 
verkstäld Förrättning år 1792, s. 104— 7).

Kun vertaa edellä lueteltuja hyttipaikkoja Pohjois-Savossa 
löytyneihin, niin huomaa niissä ainakin jonkun yhtäläisyyden: 
ovathan ne molemmat laaditut hiekkakumpareeseen suuren ki
ven kupeeseen. Toiselta puolen ovat useimmat Keski-Savon 
raudanteko-tereunat paljoa suuremmat Rinnman’in kuvaamia; 
huomasimmehan Rantasalmella pari meetriä kukajannekin laa
joja uunia. Sentähden olen ruvennut aprikoimaan, että mah



dollisesti oli moni viimeksi mainituista valtion laitoksia; sillä 
tiedämmehän semmoisia i6:llä ja iydlä vuosisadalla Savonlinnan 
alle kuuluneen. Tässä yksi esimerkki. V. 1590 kuului yksi 
rautahytti (Järn Hijtta) Savonlinnan alle Kolkonjoen varrella, 
jossa silloin oli sulatettu rautaa 3 kippuntaa 6 Lti. (V. A . n:o 
6601 lehti 5). Tämän hytin olemassa olosta olen tavannut tiedon 
jo  vuodelta 155 5 ; mainitaan näet Kolkonjärvestä juoksevan joen 
varrella olevan hamari-paja (hammer smidien) (Arvidsson, Hand
lingar III, 326). Edellä olevasta luettelosta näemmekin Kolkon- 
järven pohjoispäässä, josta Kolkonjoki lähtee juoksemaan Jorois- 
selkään, olleen hyttipaikan, samoin myös mainitun joen ja 
Haapalahden välisellä kannaksellakin.

Huomioon otettava seikka on, että useimmat näistä Ranta- 
salmen hyttipaikoista ovat olleet Tuusmäen kylässä ja sen lähei
syydessä. Arvattavasti helppo malmin saalis vaikutti, että tuo 
teollisuuden haara yleisemmin perehtyi tähän kylään. Tuusmäen 
neljänneskunnasta olivat kotoisin nekin sepät ja  kaivonkaivaja, 
jotka Kustaa Fincke lähetti kuningas Kustaa Vaasalle v. 1556. 
Ne olivat pyssyseppä Kämäräinen, kolhaseppä (groff smed) Nou
siainen ja kaivonkaivaja Otinen (Arvidsson, Handl. IV s. 128). 
Siis tähän aikaan näyttää raudan muokkaamistaito Savossa olleen 
kukoistuksessaan.
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2. Tervahautoja.
Kaikkein enimmän viljelty teollisuudenhaara oli esi-isil- 

lämme tervanpoltto. Aikana, jolloin asukkaita vielä oli harvassa 
ja  maat kasvoivat pääasiallisesti havumetsää, oli tuohon tarkoi
tukseen sopivaa raaka-ainetta runsaasti saatavissa. Ja runsaasti 
on Rantasalmen kihlakunnankin alueella tervaa tehty päättäen 
niistä lukemattomista ja avaroista haudoista, joita nykyäänkin 
vielä metsissä, kaukana sydänmailla ja asumattomissa saarissa 
tavataan. Terva olikin yksi niitä harvoja ulosvienti-tavaroita, 
jolla sen-aikuinen talonpoika voi rahapennin ansaita. Se, mikä 
omilta tarpeilta jäi tähteeksi, vietiin joko Savonlinnaan tai aina 
Lappeenrantaan asti. Edellisen läheisyydessä on Kauvon- eli 
Riihisaari, ja siihenpä terva tavallisesti pantiin.
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Mitä tervahautojen rakenteeseen ja tervantekotapaan tulee, 
niin niistä teen luettelossa selkoa siellä, mistä tietoni olen saanut.

Sääminki. Juvolan kylässä on tervahautoja Ruskeanlahden 
syrjässä ja Sillikko-nimisellä maalla, lähellä maantietä sekä T e rv a -  
n ie m e llä  ja Kynsharjun etelänenällä. —  Haukiniemen kylässä 
on semmonen Lähdeniemellä. Siitä kerrottiin tervaa viedyn 
Lappeeseen, ja  kuljettaessa Savonlinnan ohi oli muka kanuunan- 
laukauksia tervavenheiden kunniaksi ammuskeltu. —  Varparan- 
nalla on tervahautoja useassa paikassa: Likolammin pohjois
puolella, Seurjärven itäpuolella, Villingin nurkalla y. m. Hevon- 
salolla on niitä useita: Lehtoniemessä, Sauna-ja Takkalahdessa. 
—  Tolvanniemen Sairaalan pellolla on ollut aikoinaan iso, vanha 
tervahauta; sentähden kutsutaankin sitä »tervahaudan pelloksi».

Kiilanmäen maalla, Soukankankaalla, on vanha, iso terva- 
hauta; samoin Ritosaaren Sairaalan pellon pohjoispuolella 2 ja 
T e rv a ra n n a n  rinteellä yksi. Pellossalolla on niitä: Antti Tijai- 
sen maalla; Sairaisen maalla Kangaslahden joella ja  Ukkolah- 
dessa; Leinolanjärven eteläpuolella. Viimeksi mainitussa on 
uuninsijakin tervahaudan likellä. Näistä on osa kaksi- ja  yksi- 
hautaisia.

Uitonniemen maalla, Ahviosaaren huutoa, on useita van
hoja tervahautoja; Kongonsaaren Saunalahdessa ja siitä saaresta 
itää kohti olevassa Hautasaaressa on niitä myös; edelleen: Vuori- 
niemen kylän Hyystinjärven rannalla ja Saukonsaarella Raivio- 
järven eteläpäässä.

Ahviosaaressa ja Liistonsaaressa on muuan tervahauta ja 
viimeksi mainitun salopalstalla on niitä useampiakin; Juuvin- 
saaressa on 2.

Pirhiänniemen kylässä on tervahautoja T e r v a n m ä e llä  ja 
Ristijärvenniemellä; Kallislahdessa on niitä T e r v a s a a r e s s a , 
Valkeisjärven pohjoispuolella, Palokankaalla, lähellä kievaria ja 
Kilpeläisen takapuolella.

Sulkava. Iso tervahauta on Mäntysen kylän Vesterisen 
maalla, Remeksen mäellä. Lierin laidasta toiseen on n. 8 m 
ja  keskushadan syvyys 1 m.

Vanhan-aikuinen tervahauta on Väätäälänmäen Kankkusen 
maalla, Honkasillan kankaalla. Se on kaksi-osainen; ne eroit- 
taa toisistaan kansi, jossa on noin V2 m kukajannekin laaja
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nelisnurkkainen kolo alempaan osaan, jonne terva on juossut. 
Saman kylän Luukon-ahon talon pohjoispuolella ja  Keittomäessä 
on myös tervahauta.

Heikkurilan eli Miettilän kylän mailla on sekä yksi-että 
kaksi-hautaisia tervanteko-paikkoja: Aatami Miettisen peltojen 
välillä; Ruottisen omistamalla Rasinhaudan maalla; Kalle Viiti- 
kon maalla, Jokienväli-aholla; Siikaniemen Juhana Miettisen ja 
Antti Vasaran mailla.

Karjulanmäen kylän Tonnaanmaalla on samallainen laitos 
kuin Honkasillan kankaalla. Alimainen, pienempi hauta, johon 
terva juoksee, on 2 m kukajannekin ja  savipohjalla sekä kan
nella varustettu. Viimeksimainittua kannattamassa on 4 pyl
västä. Vielä on samassa kylässä tervahautoja: Talvilahden kan
kaalla, T ervah auta-n im isen  talon maalla, Palosalmen tilalla, Palo- 
vuorella yksi sekä talosta vähän matkaa pohjoista kohti toinen. 
Tämän kylän seudussa mainittiin niitä jä t t i lä is te n  a ik u is ik s i.

Kaartilan kylässä, Kaartilankosken myllyn länsipuolella on 
oikein iso tervahauta, noin 10— 12 m lierin laidasta vastaiselle 
puolen. Siitä on nykyään vielä saatu isoja pikiharkkoja.

Yliselän-Auvilan kylän mailla kerrottiin olevan useita j ä t t i 
lä is te n  tervahautoja: Myllylahdessa, T e r v o s a a r e s s a ,  Kissan- 
joen rannalla ja Särkmäen aholla. Näiden vieressä on pienempi 
hauta. —  Backmann’in talon pellolla on myös ollut samallai
nen teollisuus-paikka. Siitä ei kumminkaan tiedetty muuta, kuin 
että se seutu oli mustaa multaa, ennenkun noin 30 vuotta 
sitten haudan laki putosi sisään; silloin vasta havaittiin se terva- 
haudaksi.

Lohilahden kylässä on tervahautoja Koimäessä Aleks Park
kisen ja  Martikaisen tilalla; Hintsalan kylässä T e r v a h a u d a n -  
aholla, Ruokolahden itärannalla; Oulunsaaressa, Lepistönselän 
eteläpäässä, ja Ohosaaressa, joka on Tuohivedessä ja  kuuluu 
Ruokoniemen kylään, on myös tervahautoja.

Kerimäki. Noin n m  laaja tervahauta on Yläkuonan ky
lässä, Savonlahden pohjassa; toinen samallainen on 3 km edel
lisestä mainittuun kylään päin, kuivalla kankaalla, mutta sitten
kään ei vesi lopu siitä minkäänlaisella helteellä, savettu kun on 
pohja ja seinät. Vielä on niitä siinä kylässä: Saikonkankaalla, 
Katsamonmaalla, Kosonkankaalla ja Mäntylahden pohjassa. N y
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kyiset tervahaudat ovat niillä seuduin kaksihautaisia, ison vie
ressä pienempi, johon terva valuu.

Alakuonan kylässä on Kuikkamäen pellon-aidan vieressä 
iso tervahauta.

Kumpurannan kylässä on niitä Vasamalahden salolla useita; 
Harjuinpäässä, pari kilomeetriä kievarista pohjoista kohti; V eh
masjärven pohjoisrannalla; Sorvanrinteellä; Uunraunionmaalla ja 
Pahtaisen salolla, jonka läheisyydessä on savilaastilla tehty 
asuinhuoneen uuninsija. Arveltiin täällä muutoin, että ne hau
dat, joissa terva valui keskelle, ovat ijän-ikuisia, jä t t i lä is t e n  
a ik u is ia .

Raikuun kylän alueella on tervahautoja: Pistolanrannan 
kankaalla useampia, Kangaspellolla ja  Änkäröisen järveen pis
tävällä T e r v o n ie m e llä . Viimeksi mainitulla olevan haudan likeltä 
on löydetty tökerö-tekoinen, rautainen veitsikin, muka jättiläisen 
veitsi. Muutamien muidenkin hautain seutuvilta kerrottiin sem
moisia löydetyn.

Simanalan Leipämäessä ja Kupinmäessä useita tervahau
toja, edellisen läheisyydessä uuninraunioita.

Kuokkalan kylän seudussa on niitä Ahmolahden- ja Han- 
gaslammin kankailla sekä Alakuonan salolla kolmekin likekkäin; 
nämä kaikki kaksihautaisia. —  Makkolan kylässä: Tijaismäen 
maalla, Tervaniemellä ja  Hepoharjulla kolmekin. —  Haapalan 
kylässä: Hiisjärven salolla, Pitkillä kankailla useita ja  Honka- 
niemellä, joka pistää Haapajärveen. —  Anttolan kylässä: Korpi
sen salolla. —  Kulenoisten harjulla on monta hautaa.

Savonranta. Viitalahden Pukkikankaalla on 2 »lierihau- 
taa», joista toinen hyvin iso, noin 12— 14 m poikkimitaten. Se 
on näin tehty: Keskimmäisenä on muutaman meetrin pituinen, 
levyinen ja  syvyinen hauta, johon terva on juossut. Siihen on 
salvettu varaukseen tyyris puitos hirsistä, joista oli pinta pois 
veistetty; pohja ja  kansi oli tehty samallaisista puista. Jälkim
mäinen oli peitetty savikerroksella, jo tt’ei puitos syttyisi pala
maan. Kannen keskelle oli tehty nelisnurkkainen reikä, jotta 
sen kautta pääsi terva valumaan hautaan savikerrosta myöten, 
joka asianmukaisesti oli laadittu laitapuolilta reikää kohti viet
täväksi. Tämän laitoksen ympärillä ja  kannella on se paikka, 
johon tervakset ladottiin palamaan korkeaksi keoksi. Kun puut,
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jotka asetettiin tavallisesti pystyyn, oli saatu syttymään, peitet
tiin ne jossakin määrin mullalla, jott’eivät liiaksi palaisi. Ne 
isonlaiset pengermät eli »lierit», joita ei puutu minkän vanhan
aikaisen, ison tervantekopaikan ympäriltä, ovat juuri syntyneet 
siitä mullasta, jolla tervahauta on ollut peitettynä. —  Näillä 
seuduin tapaa myös kaksi-hautaisia tervantekolaitoksia. Niissä 
on ollut sen haudan vieressä, jossa tervakset palaa, pienempi, 
johon terva edellisestä on torvea myöten valunut. Mieluimmin 
tunnutaan tehdyn tällaiset haudat viettävälle maalle, jotta terva 
mukavammin juoksisi alempana olevaan pienempään. Viimeksi 
mainitussa kerrottiin tavallisesti olleen astia, johon terva valui. 
Nämä kaksi-hautaiset laitokset arveltiin olevan uudempaa mal
lia; sillä noissa edellä kerrotuissa yksi-hautaisissa oli terva 
useimmiten pahoin pikeytynyt, sitä kun ei voinut ulos saada, 
ennenkun koko tervahauta oli valmiiksi palanut ja pahoin paah
tanut kannen alla olevan tervan.

Viitalahden seudulla on tervahautoja vielä esim. Monnin- 
saaressa 2 lähekkäin, Luokojärven laidalla lautamies Käyhkön 
maalla, Ilvessalolla, Suuren Vuokalanjärven Kapustasaaressa 
y. m. —  Kansa niillä seuduin kutsuu tervahautoja myös lap p a- 
la is h a u d o ik s i;  sillä heidän luulonsa mukaan ei siihen aikaan, 
kun tervaa tehtiin, ollut siellä muita asukkaita kuin ehkä lappa
laisia, jotka muka tervaakin tehneet.

Honkavaaran kylän Ketunniemessä, Oriveden rannalla, on 
iso tervahauta ja  toinen samallainen on saman kylän Honka- 
lahdesta jonkun matkaa salolle päin. Vielä on niitä: Vuokalan
järven rannalla Sieranniemellä, Vuokalansaaressa on tervahau
dan läheisyydessä uuninsijakin, josta on löytynyt jauhekiven 
kappale; Paasiveden ja Pyyveden ympäristöillä kerrottiin terva- 
hautoja olevan vähän väliin.

Rantasalmi. Harjurannan kylässä on tervahautoja Kaura- 
aholla, Pukkikankaalla, Harrannan kylän »rinta-aidan veräjällä» 
sekä T ervah auta-n im isen  talon pellolla on aikoinaan ollut oi
kein iso »lieri».

Joutsenlahden kylän rannan läheisyydessä tietää Gottlund 
olevan tervahaudan ja useampia pienempiä hautoja, joita oli 
sanottu v e n ä lä is te n  h a u d o ik si.



Tiemassaaren Kuivaharjun Vänttilän maalla, Kovottaren 
suon laidassa, on tervahauta, jonka halkasija on n. 7— 8 m; 
melkein yhtä iso on myös Toivaisen maalla lähellä Haapaselän 
rantaa. —  Torasalon kylän Seppälänsalmesta itään on myös 
iso, vanhan-aikuinen »lierihauta».

Parkuinmäen kylässä Kokkosenjärven itäpuolella ja Hiltu
lan kylän Taskilan maalla, Rantokankaalla, lähellä Putkilahden 
pohjaa on myös isoja ja ylimuistoisia tervantekotereunoita. Vii
meksi mainitusta kerrottiin tervaa venheillä Savonlinnaan kul
jetetun.

Tuusmäen kylän Ronkaalanmäkeen kuuluvalla salopalstalla, 
Myllymäen sydänmaalla, joka on puolen peninkulman päässä 
Juvan pitäjän sisässä, on ollut kertomuksen mukaan tavallista 
omituisempi tervantekolaitos. Siinä on ison haudan ympärillä 
8 pienempää. Itse tervanpolttaminen olisi pitänyt tapahtua juuri 
näissä pienissä haudoissa, joista se juoksi torvien kautta yhtei
seen suureen. Jott’ei terva maahan imeytymään pääsisi, oli tä
män viimeksi mainitun pohja ja reunat savella peitetyt. Ison 
haudan päällä mainittiin olleen katoskin, joka sitä suojasi sa
teelta ja tarpeettomalta roskalta.

Heinävesi. Vanhoja tervahautoja on Varistaipaleen kylässä 
Jänislahden tilalla ja Koskijärven talon maalla. Viitalahden ky
lässä on Riitamäellä 3 »vainon-aikaista» tervahautaa: sangen 
isoja lietteitä. Niiden likeltä on löydetty 3 aarrettakin. Saman 
kylän Haaponiemellä on niin-ikään iso »vainon-aikainen».

Petrumaan kylän Makkaraniemessä on liereiltään noin 7— 8 
m laaja tervahauta, jonka keskelle on jo  ennättänyt kasvaa 
vankka honkakin. Hauta on hiekkakankaalla, mutta sen seinät 
ja pohja on savella päällystetty. Joku aika takaperin oli sen 
läheltä löytynyt tervatynnörikin ja sen seutuvilla näytetään 
myös vanhan asunnon sijaa. —  Suunnilleen yhtä laaja terva- 
hauta on myös Heiskasen kankaalla, Petrumaajärven pohjois
puolella, Monnikkaniemellä, Papinniemen hovin maalla, ja  Liäp- 
sänmäellä, joka on Hyövynniemellä. Viimeksi mainitulla sanottiin 
niitä olevan useampiakin. Säyneisenmäen maalla, Hyövynlah- 
den rannalla, olevaa kutsuttiin la p p a la is te n  te r v a h a u d a k s i, 
koska lappalaisten arveltiin siinä tervaa tehneen.

236 a .  p e l k o n e n :  e n t i s - a j a n  m u i s t o j a  r a n t a s a l m e n  k i h l a k u n n a s t a .



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII. 237

Sarvikummun kylässä, Suureenjärveen pistävällä Hiekka- 
niemellä, on iso »lier»-hauta: vielä nytkin on sen keskellä pari 
meetriä syvä kuoppa.

Vihtarin kylässä on tervahautoja seuraavissa paikoin: Vih- 
tarilahden pohjassa, samannimisen talon maalla; Takkasalmen 
pohjoisrannalla; Hirvimäellä on 2; Matarikkoaholla muutaman 
kilomeetrin päässä Pekkalanmäesta; Kurenkonnulla (siinä oli 
aikoinaan asunut muuan Kurki-niminen mies); Pukkisaaressa 
Vihtarijärven keskellä; Suppulahden pohjassa (Kermanseljän lah
tia); Hiekkasenjoen myllyn lähellä.

Hansalmen seudussa on jä t t i lä is t e n  te r v a h a u to ja  mo
nessa paikoin vedenvarjossa ( =  vedenrannalla): Hansalmen ta
lon maalla; Virrankankaalla; Rykikankaalla; Hiekkakankaalla ja 
Pöytäkankaalla.

Ihamaniemen kylässä on tervahautoja: Lehminiemellä;
Tampojanlahden pohjassa; Matkolahdessa; Vääränjärven ja Ruu- 
naveden rannoilla; Ahvenlahden Hautaniemessä ja Ahvenlahden 
mökistä vähän matkaa pohjoiseen päin. Viimeksi mainitussa 
paikassa on hauta, johon terva on valunut, kivistä kudottu. 
Useimmat näistä ovat yksi-hautaisia.

Nykyään käytännössä oleva tervahaudan muoto on soi
kea, pohjasta kouru. Hauta laitetaan tavallisesti mäen rintee
seen, jotta terva pääsee hyvin valumaan pohjalla olevaa kuur
naa myöten, joka on peitetty kuusenkoskuilla. Ison haudan 
vähän alapuolella on pienempi hauta, johon terva puista torvea 
myöten juoksee. Hauta tehdään sitä myöten iso, kuin on tar
koituksena enempi tai vähempi polttaa tervaa. Tervakset lado
taan pitkinpäin, ja kun on ne saatu syttymään, niin peitetään 
latomus mullalla, jott’ei liika rutosti palaisi. —  Näillä seuduin 
ei hankita tervaksia puita kolonialla, vaan isoja, vanhoja tervas
kantoja pilkotaan pienemmiksi. Myös käytetään tervas-aineeksi 
sitä kohtaa petäjäpuusta, jota nimitetään sanalla »viäntö» ( =  vääntö). 
Tämä viäntö on se kohta puusta, johonka tervas kasvaessa 
muodostuu; se saattaa sitten olla joko latvassa, keskellä tai 
tyvessä. Ei kaikissa petäjissä kumminkaan »viäntöä» ole, vaan 
ainoastaan niissä, jotka jostakin syystä ovat vikaantuneet: tähän 
vikaantuneeseen kohtaan terva-aine kertyy.



Liitteestä mainittakoon vielä seuraavat paikannimet: Terva- 
saari ja Tervajoenmaa Säämingin Pihlajaniemen kylässä (n:o 
n o ); Tervajärven aho Kerimäen Sairaalanmäestä 5 peninkul
man päässä (n:o 2); Tervaputsunniitty Kerimäen Simanalasta 
8 pen. päässä (n:o 52); Putsukanjoki Säämingin Pellossalosta 
3 pen. päässä (n:o 70).

Saadaksemme jotakin tukea näihin kansan muistoihin ja  
ylipäänsä terva-teollisuuden historiaan, ansaitsee huomauttaa, 
että venäläiset, tehdessään v. 1656 edellä puheena olleen hävi- 
tysretkensä Kerimäen seudulle, polttivat silloin useasta talosta 
tervas varastotkin. Niinpä polttivat he Pulkkilan kylässä Erkki 
Ollinpoika Snickarelta 35 syltä tervaksia; Kaksoilassa Tuomas 
Karttuselta 40 syltä; Ylä-Kuonassa Juho Paavonpoika Honka
selta 45 syltä; Kulenoisten kylässä Heikki Mieloselta 50 syltä; 
saman määrän Kalajärven kylässä Paavo Simonpoika Turti
selta; Lassi Antinpoika Kosoinen Haapaniemessä menetti 60 
syltä tervaksia ja Tahvo Seppänen, Jouhenniemestä, 80 syltä, 
muita mainitsematta.

Jos tuo venäläisten hävitysretki olisi ulottunut muidenkin 
pitäjien alueelle, niin olisi meille kai niistäkin säilynyt samal- 
laisia tietoja. Näin ollen saattanemme päättää, että terva-teolli
suus on Rantasalmen kihlakunnassa 1600-luvun puolivälin tie
noilla ollut suuressa voimassa.

3. Muita teollisuuspaikkoja.
Sääminki. Pirhiänniemen kylässä on K irp its a n n ie m i. 

Siinä kerrottiin venäläisvallan aikaan olleen tiili- ja kalkki-tehdas. 
Kirpitsan pitäisi merkitä tiiliä. Jäännöksiä niiltä ajoilta on siellä 
vielä nähtävänä.

Jo v. 1664 mainitaan, että Pihlajaniemen kylään kuulu
valla Barkarniemellä on ennen-aikaan tiilintekijä asunut, kuten 
asuinpaikka vieläkin osoittaa. (Liite B Pihlajaniemi n:o n o ).

*

Malmisaaren, jolla Savonlinnan kaupunki on, itäisintä nie
mekettä kutsutaan nyt K a lk k u in n ie m e k s i. Paikkakunnalla
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ollessani kuulin sen saaneen nimensä siitä, että siinä ennen
vanhaan oli ollut linnan k a lk k i-u u n i. Niinmuodoin olisi nimi. 
johdettava ruotsalaisesta sanasta »kalkugn». J. R. Aspelin mai
nitsee, että puheena oleva niemeke on nimeltään K a lk k in ie m i 
ja että se on sen-niminen siksi, että siitä murrettiin kalkkikiveä 
Savonlinnan tarpeeksi silloin kun sitä rakennettiin (J. R. Aspelin,. 
Olavinlinna s. 10). Kumpi selitys on oikea, en mene päättä
mään. Huomautan vaan, että Savonlinnan asemakartalla v:lta 
1644, joka on suomenkielisenä julaistu J. R. Aspelin’in teok
sessa »Savonlinna 1475— 1875», on mainitulle niemelle pantu 
nimeksi K a lk o n in n ie m i. *

V. 1556 mainitaan Savonlinnaan kuuluneen Kallis- ja 
Naistenlahdessa vesimyllyjä. Liitteestä käypi myös selville 
(n:o 121), että Loikansaaren säteriin kuului v. 1664 »en 
squättquarn», nimeltä Kallis-mylly, joka jauhoi ainoastaan talon 
tarpeeksi keväällä ja syksyllä.

*

Rantasalmi. Hiltulan kylän Taskilan tilalla on T ii lu n -  
g in v u o r i. Epäilemättä on se saanut nimensä siitä tiilinteko- 
paikasta, joka sanotaan ennen vanhaan, ruotsinvallan aikaan, 
olleen sen eteläpuolisella kankaalla. Siinä on hauta 7— 8 m 
poikkimitaten, ja sen ympärillä matalahko penger. —  Tiiliä oli 
siitä soudettu Alasenjärvestä juoksevaa jokea myöten Putki- 
lahteen, josta Puikonkosken kautta ja  selkiä myöten Savon
linnaan. —  Tiilunginvuoren lähellä olevasta suosta ovat Taski
set joku aika takaperin kyntäessään saaneet aatransa kärkeen 
pahasti mädänneen vaskikattilan, josta silloin enää vaan sanka 
ja korvien seudut olivat jäljellä.

*

Rantasalon kylän Rannankartanoon, jonka omistaa maan
viljelijä G. A . Taskinen, kuuluu muuan peltolämpäre, jota kut
sutaan R u u tp a k a n p e llo k s i. Ihan koko se tienoo on mustaa, 
karkeaa multaa. Se kasvaa viljaa mainiosti lannoittamattakin; 
kuta syvempään kyntää, sitä paremmin kasvaa. Noin vuoden. 
1885m vaiheilla löydettiin siitä kynnettäessä melkein neliön



240 A. PELKONEN: ENTIS-AJAN MUISTOJA RANTASALMEN KIHLAKUNNASTA.

muotoinen, litteä paasi. Kivi on aivan sileä ja  yleensä 2V2 
tuumaa paksu, ja  on se nyt aitan porraskivenä, merkitty puoli 
alaspäin. Siihen seutuun, josta kivi on löytynyt, oli kerran 
uponnut hevosen takajalat syvään maan sisään, joka on korkea 
mäki töyry.

Kivessä, josta on kuva Historiallisen museon verifikaa- 
teissa, on seuraavat hyvin tuntuvasti hakatut merkit: sydämen 
kuva ja sen sisään menevä nuoli, numerot 609 ja  17, kirjaimet 
W . N. y. m. Muitakin sydämen kuvia voi samasta kivestä eroit- 
taa, ja  suuri joukko on siinä vielä merkkejä, joista ei voi enää 
selvää saada. —  Saman talon pellosta on ennen muinoin kul
kenut järveen kaksi puutorvea, jotka nyt ovat mädänneet.

Kansanmuisto tietää, että tässä R u u tp a k a n p e llo lla  on 
ennen vanhaan —  Ruotsin vallan aikana —  ollut ruuti-tehdas. 
(Historiallisen museon verif. 1892— 95 s. 296; S. M. M. Y:n 
verif. i 8 u/vi93— i 8 80/vh94 s. 345). Että Savossa oli jo  1500- 
luvulla —  Juhana III:n aikana —  kaksikin salpietari-tehdasta, 
joista toinen oli juuri Rantasalmella, on tunnettua. Kuningas 
kirjoitti v. 1576 Arvi Henrikinp. Tavast’ille että Savonlinnan 
läänin salpietari-tehtaat, jotka olivat joutuneet rappiolle, taas 
olivat pantavat käytäntöön. Eräs Eerikki Mikonpoika oli Savon 
salpietari-tehtaitten päällysmies (ainakin v. 1579— 1583). (Ver
ner Tavaststjernan kirjoitus: »Suomen sotavoima Juhani III:n 
aikana» Hist. Arkistossa XVII s. 60 ja 61). Ei ole varmaa tie
toa, missä paikoin mainittua pitäjästä tuo salpietari-tehdas on 
ollut. Mutta edellä esitetystä kansan muistosta saattanemme 
päättää, että se on ollut juuri Rannankartanon maalla, Ruut
pakanpellolla.

V. 1557 kuului Putkilahden kuninkaankartanoon »fott- 
■quarn» Putkilahden joessa. Se jauhoi talon jauheet yhdellä 
kiviparilla. (V. A. n:o 6240 lehti 12).

Rantasalmen kartanon luona oli vesimylly, joka kävi 4:llä 
kiviparilla; Juvan eli Partalan kuninkaankartanolla oli myös 
vesimylly.

Muutoin mainittakoon tässä, että muinoin, kun vesi- ja 
tuulimyllyjä ei ollut ollenkaan tai oli kovin harvassa, oli taval
lisina puhde-töinä silppujen hakkuu eli survonta ja elojen käsin-
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kivellä jauhaminen. Taloisissa taloissa oli vakituiset, vankat 
jauhajat ja survojat, jotka tavallisesti valittiin voimakkaimmista 
ruotilaisista, s. o. semmoisista, jotka muutoin olisi pitänyt jou
ten elättää.

Kulkuneuvoista.

Se, joka enemmältä on liikuskellut Suomen sydänmailla, 
voipi osapuilleen aavistaa, minkälaiset kulkuneuvot muinaisilla 
suomalaisilla ovat olleet. Siellä näet saapi nähdä ja kokea 
monta sangen alkuperäistä eteenpäinpyrkimisen välikappaletta, 
jotka tuskin lienevät muuttaneet muotoansa moneen vuosisataan. 
Karja-ura, jalka- tai enintään hevosella ratsastettava polku joh
taa sydänmaan kylästä toiseen. Vetisten nevojen ja  virtaisten 
jokien ylipääsyä varten on laitettu vaan joitakuita pyöreitä puita 
tai aidaksia, niin että niitä myöten kulkiessa on äkkinäinen jalka 
joka hetki vaarassa luiskahtamaan liukkaalta haolta vieressä 
odottavaan kosteaan syliin. Jos sattuu olemaan jotakin ras
kaampaa kuljetettavaa, niin täytyy luottaa joko ihmisen vank
koihin hartioihin tai hevosen kestävään selkään taikkapa äsken 
mainitun juhdan vetämiin salolaisen »purilaihin» tai —  kuten 
nykyään tavallisimmin tapahtuu —  puupohjaan »liisterekeen». 
Mitä vesillä käytettyihin kulkukeinoin tulee, niin yksinkertai
nen rangoista tehty lautta ja puuhun koverrettu ruuhi olivat 
kait vanhimmat sitä lajia, jo ll’ei oteta lukuun kalliopaasia, 
joita jonkun noituudessa taitavan lappalaisen kerrotaan vesillä 
liikkuessaan käyttäneen, kuten asutustarinoista olemme huo
manneet.

Tällaisen ylipäisen kuvan voipi muodostaa niistä tiedoista, 
joita kerrottiin Rantasalmen kihlakunnan muinaisista kulkuneu
voista. Jälempänä olevaan luetteloon olen kerännyt kaiken sen, 
mikä tavalla tai toisella koskee tätä alaa.

Sääminki. Siihen aikaan, kun Ruotsin ja Venäjän raja 
kulki Juvolan kyläitse, oli ruotsalaisten pakko, pitääkseen yh
teyttä Haukiveden itäpuolella olevan alueensa kanssa, panna 
kuntoon lossikulku Haukiveden yli. Rantasalmen Asikkalan

l6
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kylän Moilolanlahdessa oli läntisen lossin asema, josta oli k yy
dittävä selän itäpuolella olevaan Selkälahteen Juvolan kylässä;
sitä väliä on noin 17 km.• *

Talvella kulkee vallantie Savonlinnasta jäitse eteläänpäin 
Tykkisalmen kautta, joka on Kesämönsaaren likellä, Kukko- ja 
P a p p is a a re n  välillä, ja  jatkuu siitä Kokonsaarelle, jossa on talvi- 
kievari nyt kuten kauvan ennenkin. Varsinkin venäläisvallan 
aikaan oli tämä tie ollut paljon käytetty. Kokonsaarelta oli 
kyyditty Telataipaleeseen.

Kesällä v. 1902 vallitsevien alhaisten vesisuhteiden takia 
on löytynyt eräästä Savonlinnan lähellä sijaitsevasta Pitkälä- 
nimiseen tilaan kuuluvasta lahdesta, pohjamutaan painuneena, 
ruuhi. Se kuuluu kaikesta päättäen olevan sangen vanhoilta 
ajoilta. Eivät vanhimmat seudun asukkaatkaan muista sem
moista käytännössä nähneensä (J. V. ja A . C. Olsonin tiedon
anto S. M. M. Y:lle 23/v v:na 1902). Esine lienee jätetty Savon
linnan Museoon talletettavaksi.

*

Liitteestä (n:o 295) näkyy, että Särkilahden kylässä on 
L iitto -tie n m a a  paikannimenä. Ehkä se on muisto jostakin 
rajankäyntimatkasta, joita näille seuduin usein on tehty.

*

Sulkava. T ie Sulkavan kirkolta Väätäälänmäen kautta 
Juvalle on nyt vaan kyläntie, vaikka se aikoinaan oli ollut 
vallantienä. Noin 40 vuotta sitten tehtiin uusi tie etelämmite 
Juvalle ja  Puumalaan. Samoin on käynyt Haltulan— Partalan—  
Kuhakosken tie-osan, joka sekin oli ennenvanhaan ollut vallan
tienä. Nyt kulkee pää-tie Kuhakosken, Linkolan, Tunnilan kautta, 
ja  Haltulassa vasta yhtyy se vanhaan tiehen. Niin-ikään tie-osa 
Väätäälänmäeltä Pieksuunjoelle on nyt kyläntienä vaan. —  Muu
toin kerrottiin, että maantie Puumalasta Heikurilan, Väätäälän
mäen ja  Partalan kautta Rantasalmelle on ollut vanhin tie sillä 
suunnalla, vanhempi kuin Sulkavan kirkko.
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T e la ta ip a le , saman-nimisessä kylässä, on saanut nimensä 
siten, että siitä ennenvanhaan oli teloja pitkin vedetty venheitä 
taipaleen länsipuolella olevasta Telasalmesta sen itäpuoliseen 
Taipaleenselkään. Reinholm ja rahvas kertoo, että venäläiset, 
voidakseen oman alueensa läpi kuljettaa kanuuna- ja  muita ven
heitään Lappeenrannasta Savonlinnaan, kaivoivat 4 kanavaa: 
K u tv e le e n - , K ä y h k ä ä n - , K u k o n - ja T e la - ta ip a le e s e e n . 
Viimeksi mainittu oli minusta noin 350 å 400 m pitkä, 15 m 
leveä ja 2V2 m syvä, suora, ilman yhtään sulkua, reunamat 
kivillä kudotut. Paikallisliikkeelle tuntui se vieläkin olevan ta
saiseen tarpeeseen. Molemmin puolin kanavata, joka kulkee 
idästä länteen, on rakennusten sijoja, joissa oli ollut työväen 
asunnoita siihen aikaan kun kanavata tehtiin.

Edellä (s. 96 ja 157) on jo  huomautettu, että näissä kanavan- 
rakennuspuuhissa lienee ollut ruhtinas Aleksanteri Suvorow ’illa 
ansiota (vert. S. M. M. Y:n topograafinen arkisto: Savon
linna, jossa oleva asiakirja sisältää »Anteckningar om Furst 
Alexander Vasiljevitsch Suvorows härstamning och vistelse i Fin
land). Tuneld tietää, että vuosina 1792 ja  1793 rakensivat ryssät 
oman alueensa läpi kanavia Käyhkään, Telataipaleen ja  Kut- 
velän poikki (Tuneld, Geographie öfver Sverige 1794 III, s. 510) 
eli siis juuri niinä vuosina, jolloin Suvorow lienee oleskellut 
Suomessa panemassa toimeen rajanvarustamissuunnitelmaansa.

*

Ijän kaiken on talvella kulkenut vallantie —  venäläisvallan 
aikaan kutsuttiin sitä v e n n ä in tie k s i —  Sulkavan kirkolta Kukko- 
taipaleen, Säviönsaaren, Ruokoniemen ja  Lohilahden kautta 
Ruokolahdelle. Kievareita on ollut Ruokoniemen Tervolassa 
ja Lohilahden Leinolassa. Kun sota syttyi Kustaa III:n aikana, 
tukke^ivat ruotsalaiset Pihlasvirran seudussa tämän tien ja  pa
nivat vahdin siihen. Pakkaisten tultua rakennettiin siihen vankka 
lauta-aita, jott’eivät sotamiehet turhanpäiten tarvinneet sitä var- 
tioidessaan paleltua. Sentähden muutettiin tie kulkemaan Sam- 
maltaipaleen ja Leppäniemen kautta Telataipaleeseen.

*
Kerimäki. Tiet kulkivat ennenvanhaan pitkin harjuja, kor

keimpia selkämiä. Karja sen tien ensin teki. * Kun ne joutui
vat valtateiksi, ruvettiin niitä muuttelemaan alhaisemmille pai
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koille, korkeimpia mäkiä välteltiin. Niinpä kulki Punkaharjulla 
tie ensin joka kohdassa korkeinta harjaa pitkin (Reinholm). 
Myöhemmin on sen suuntaa muutettu. Kansa arvelee, että ny
kyinen tie on venäläisvallan aikaan venäläisten sotamiesten te
kemä, ja että se tehtiin etupäässä sotaisia tarkoituksia varten, 
kun vanhat tiet Savonlinnaan, jotka kulkivat Juvan ja Ranta- 
salmen kautta, olivat ruotsalaisten hallussa.

Mainittakoon, että v. 1556 ilmoittavat Bjelke ja  Fincke 
Savonlinnasta kuningas Kustaa Vaasalle, että ryssät olivat sil
loin aikeessa raivata suurta tietä Jääsken rajalta Savonlinnaan, 
jotta voisivat kuljettaa suuria kanuunia viimeksi mainitun linnan 
edustalle. *

» P o n tu k sen  te itä  ja s i lt o ja  on Kerimäelläkin. Ihme on, 
että vaikka tie olisi mahdollisempi ollut kuivia harjuja myöten, 
niin Pontus (kuka hän missäkin lie ollut) aina teki tiensä kui
vasta kuivaan, yli vetelän suon, niinkuin lehtokurppa suoraan 
kävelee. Se tie Kerimäellä näyttää olleen kauppatie, sillä sen 
alkupään kohdalla on vanhoja tervahautoja. Y li Punkaharjun 
oli tie mukava. Vähän matkaa tästä etelään oli Putikko, tun
nettu välikauppala Laatokan rannikolle päin.» (Reinholm n:o 49).

*

Maantie, joka kulkee nykyiseltä Kerimäen eli Jouhennie- 
men kirkolta pohjoiseen päin, on »jättiläisten riittooma». Se 
oli ennen ainoastaan jalka- ja purilaspolku, mutta myöhemmin 
tehtiin se vallantieksi. Kun tätä maantietä ei vielä ollut, tapah
tui kerran, kun Kumpurannasta yöllä pärerompsun valossa pu- 
rilailla ruumista kirkkomaahan kuljetettiin, että kirstun päälauta 
irtosikin ja  ruumis solahti tielle. Tätä ei huomattu ennenkun 
lähimmäisessä lepuupaikassa, jossa viinaa ryypättiin. Ei autta
nut muu kuin tulen valolla koettaa löytää kadonnut, joka ta
pahtuikin.

Se tie, joka kulkee Ahvensalon, Juvolan, Simanalan y. m. 
kylien kautta Jouhenniemelle, kerrottiin ruotsalaisten tekemäksi 
siihen aikaan, kun Venäjän ja  Ruotsin valtakuntain raja kulki 
juuri sen tien seutua ja suuntaa.
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Punkasalmesta, koommin Pihlajaveden puolelta, on kym
menkunta vuotta sitten löydetty omituiset k ä rrit. Niissä oli 
ollut noin 12 sm paksuinen puinen akseli, ja sen keskellä kolo, 
josta seikasta arveltiin voitavan päättää, että rattaat olivat osa 
nelipyöräisistä. Pyörien lävistäjä oli ollut muutaman meetrin 
pituinen, ja niiden ympäri oli laadittu raudoitus niin monesta 
eri palasesta kuin oli pyörässä käyriä. Rumput olivat toista 
mokomata paksummat kuin nykyään ja  noin 70 sm pitkät. 
Siinä osassa akselia, joka on rumpun sisässä, oli ollut 2 noin 
3 sm levyistä rautalevyä vastakkain, kumminkin täyttämättä 
akselin koko ympärystä. Luultiin niitä ryssien kärryiksi, jotka 
ehkä sota-aikoina olivat salmeen uponneet.1

*

R a ik u u n  k a n a v a , joka on Kerimäen pitäjässä, Pistolan- 
järven ja  Onkeroisen välillä, ja  joka yhdistää Pohjois-Karjalan 
vedet Puruveteen, näytään rakennetun 1700-luvun lopulla; sillä 
tunnettua on, että jo »Kustaan sodan» aikana käytti sitä suo
malainen sotajoukko ja  mainitun vuosisadan lopulla ilmestyneessä 
Tuneld’in maantieteessä mainitaan se jo  myöskin (Tuneld, Geo
graphie 1794 III, s. 505). ^

Savonranta. Savonrannan kirkonkylässä on Räkkäli-nimi- 
nen talo ja  sen alla olevaa rantaa kutsutaan R ä k k ä lin ra n n a k s i. 
Nämä niemet ovat syntyneet siten, että Orivirta jääty syksyllä 
siitä kohden ensiksi, niin että reellä ja hevosella pääsee siitä 
aikasemmin kuin muualta ajamaan yli, eli siinä kohden Ori- 
virtaa syntyy ensiksi »rekkeli» ( =  rekikeli). Siitä on »räkkäli» 
väännetty.

Rantasalmi. Ennen vanhaan ei Torasalolla ollut minkään
laisia teitä: ihmiset kulkivat kirkolle karja-uria myöten ja  teki
vät mennessään kirveellä pilkkoja puihin, jotta osasivat palata.

*

1 Kuvaava sivistyshistoriallinen piirre on tämäkin. Kerran 1700- 
luvulla muudan majoitusvenäläinen arvosteli Kerimäen Laukansaaren ta- 
loloita näin: »Laukansaari, perkele! Seitsemän taloa, yks kirves ja  sekkii 
nyrhi!»
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Vanha »postitie» on kulkenut talvella Rantasalmen kirkolta 
Tornioniemen kylän kautta Tornioselkää pitki Tiemassaaren 
Pölkkyinniemeen, siitä sen kylän halki Kostonrantaan ja  Kosto- 
selkää myöten Kaitsan-(Katisen-)lahteen Joroisten pitäjässä; sieltä 
maata myöten Kuvanssiin ja  Varkauteen. Tämä tie, jolla sään
nöllisesti oli lumirekeäkin vedetty, oli ollut Saimaan kanavan 
avaamiseen asti aivan vallan tienä. Sen varrella asujilla ei mat
kustavien ja rahtimiesten paljouden tähden ollut »yön lepoa eikä 
päivän rauhaa». Noin 50 vuotta sitten lakattiin lumirekeä vetä
mästä eli niinä aikoina, kun Mikkelinlääni syntyi. Arvellaan 
tämän tien tulleen yleisempään käytäntöön vasta sitten, kun 
Rantasalmen eli Haapaniemen kuninkaankartano lakkautettiin. 
Vanhimman tien luultiin kulkeneen joko Haapaniemestä suo
raan Riuttaisten kylän kautta nykyisen maantien suuntaa Joroi
siin tai sitten (talvella) Haapaniemestä Kerisalon kautta Jorois
ten puolelle. Mahdollisesti olivat viimeksi mainitut kumpikin 
käytännössä, vaikka toinen ainoastaan talvella. —  Liitteestä (n:o 
627) käypi selville, että jo pari-kolme sataa vuotta takaperin 
oli Tiemassaarella paikannimenä T a l v i t i e n s u u ,  seikka, joka 
osoittanee tämän tien suurta vanhuutta.

*
Kostoselän rantahiekasta, Tiemassaaren puolelta, oli toista 

sataa vuotta takaperin löydetty omituinen venhe. Se oli tosin 
laudoista tehty, kuten nykyisetkin venheet, mutta minkäänlai
sia nauloja ei oltu niiden yhteen liittämiseksi käytetty, vaan 
ainoastaan puun juurilla nidottu aivan niinkuin vielä nytkin 
niillä seuduin nidotaan esim. eväs-voivakat ja  vaatevakat. Venhe 
oli ollut melkein kokonaan rantahiekan peitossa; ainoastaan 
kokka- ja perä-tolppa oli ollut näkyvissä.

*
Tiemassaaren Kuivaharjun ukko Vänttinen, joka 90 vuo

den vanhana on noin puolitoista kymmentä vuotta sitten kuol
lut, oli ensimäisenä sillä kylällä, Viipurissa käydessään, hankki
nut rekensä pohjaan raudat. Muut kyläläiset, tämän nähdes
sään, olivat arvelleet, että takkalan siinä hevonen saa vetää, 
kun noin raskas raudanpaljous on perässä. Siihen aikaan ei 
kärryissäkään ollut rautaa ollenkaan, vaikka niitä jo tosin löy
tyi: puusta olivat pyörät ja  akselikin, Vänttisen miehuuden



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII. 247

ijällä tuli sitten pyöräin ympäri rauta, vaikk’ei se vielä ollut 
yhdestä ja samasta kappaleesta, vaan yhtä monesta, kuin oli 
pyörässä käyriä. Nauloilla olivat raudat puuhun kiinnitetyt.

*

Rantasalmen kirkolta kulkee nykyään kylän(kärri-)tie Osi- 
konmäen kautta Kolkontaipaleen kylään. 17-vuosisadalla oli se 
vielä ollut vallantienä, jota myöten postikin kulki Juvalle. Ven
heellä ja  lautalla kuljettiin Kolkon- ja  Tuusjärven yli. Vetelän 
Ruuvisen suon poikki, joka on Osikonmäen meripuolella, oli 
ollut vankka ja hyvä silta. Se kumminkin sota-aikana poltet
tiin, ett’ei venäläinen pääsisi yli. Osikonmäen kyläläiset olivat 
näet paenneet vihollisia mainitun suon taa ja polttaneet sillan.

*

Hiltulan ja  Parkuinmäen kylien välillä on n. k. Konnun
suo. Parkuinmäen tappelun aikana rakensi sotaväki ja sen 
apuna olevat talonpojat siihen tien ja  sillan, jotka vieläkin ovat 
olemassa. Silta on tehty halaspuolisista hirsistä, jotka on poikki 
tien ladpttu. Toisaalla kerrottiin, että tämäkin silta on P on - 
tu k s e n  tekem ä. *

Ennen nykyistä maantietä oli Säämingistä kulkenut kärri- 
tie Hiltulan ja Hiismäen kylien kautta Rantasalmen kirkolle. 
Tämän tien pohjaa on vielä paikotellen näkyvissä, mutta toisin 
paikoin viljelyksen tähden hävinnyt. Se näyttää juoperoitelleen 
monimutkaisesti mäeltä mäelle. Uudempi eli nykyinen tie kul
kee suoraan ja joskus samoja seutuja kuin edellinen.

*
/

K e s t ik ie v a r is a a r i  on noin puolentoista peninkulman 
päässä Parkuunseljältä Äimisvedelle päin. Se on saanut ni
mensä siitä, että kirkkoväki muutti siinä tavallisesti soutajia, 
koska matka oli puolessa. Kun ruumissaatto saapui tälle saa
relle, niin nautittiin virvoituksia ja  siinä kasvavien korkeiden 
petäjien latvaan pantiin tavallisesti pieni lippu eli laku (Gott
lund).
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Niinä aikoina, kun suurin osa Heinäveden, Savonrannan 
ja Kerimäen seutuja vielä oli autiona erämaana ja siellä käytiin 
muualta käsin erämaannautintoa harjoittamassa, kerrotaan sa
loilla kasvanut vilja ja poltettu terva poiskuljetetun osittain ke
sällä eli syksyllä venheillä jokia, koskia, järviä ja selkiä myö
ten, osittain jätetyn sinne talvikelillä hevosilla haettavaksi. T a 
vallisesti varustauduttiin näille talvisille erämaanretkille silloin, 
kun jäät syystalvesta tai keväällä olivat kierinä s. o. lumetto
mina.

Kuv. a i. Säämingin vanha kirkko.1

K irk k o a  koskevaa.

Sääminki. Vanhin seurakunta nykyisessä Rantasalmen kih
lakunnassa on Sääminki. Noin v. 1477 eroitettiin se Juvan pi
täjästä eri seurakunnaksi ja  tuli käsittämään melkein nykyisten 
Säämingin, Puumalan, Sulkavan, Kerimäen ja osan Rantasalmen 

1 Kuvat a i, 22 ja  23 ovat tehdyt Ram stedtin piirrosten mukaan.
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pitäjiä. Sen kirkko on ijän-kaiken tainnut olla siinä seudussa, 
missä äskettäin purettu, v. 1785 rakettu, puukirkko on ollut 
(kts. kuv. 21). Käydessäni paikkakunnalla oli pappila parhaal- 
laan korjattavana ja arkistohuone kaikenlaista tavaraa täpösen 
täynnä, niin etten, mielipahakseni, päässyt arkistosta tietoja saa
maan eikä kirjeenvaihtokaan ole mitään apua tässä suhteessa 
antanut.

Nykyinen kirkko, joka on äsk’vuosina tiilestä tehty, sijait
see Savonlinnan kaupungissa. Tämä kaupunki, jota i^dlä vuosi
sadalla kutsuttiin milloin Savonlinnan malmiksi (Nyslotts malm) 
milloin Savon Uudeksikaupungiksi (Savolax Nystad), sai kau- 
pungin-oikeudet v. 1639, mutta menetti ne v. 1680, kunnes taas 
v. 1723 pääsi kaupungin arvoon. Ruotsin vallan aikana luettiin 
sen asukkaat linnan seurakuntaan, jolla oli kirkko linnoituksen 
sisällä, mutta Savonlinnan jouduttua venäläisten valtaan muutet
tiin tämä kirkko kreikkalais-venäläiseksi herranhuoneeksi (K. G. 
Leinberg, Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning 
och utgrening intill 1885 års utgång, s. 80 ja 81).

Olavinlinnan keskimäisessä tornissa on tähtiholvilla varus
tettu »katolinen kirkko». Siellä vieläkin näytetään alttaria ja 
sen vieressä holvattua komeroa (ciborium?) sekä rippituolia ja 
kivistä rippiluukkua.

Säämingin pappila tuli perinpohjin hävitetyksi v. 1713. 
Säämingin kirkon poltti ukontuli 1716 (Ad. Neovius, Kyrkornas 
i Borgå stift Inventariipersedlar, Bibliotek och arkiv, s. LXII).

Kirkkoherran virkatalo, joka käsittää 1 V 4  mant., on Ritalan- 
mäellä Pihlajaniemen kylää; kappalaisen virkatalo taas käsittää 
n /i6 mant. ja on se saman kylän Paunolanmäellä (A. F. Sirén, 
Borgå stifts matrikel, v:lta 1854, s. 147— 8). Viimeksimainitusta 
sanotaan liitteessä, että Säämingin kappalainen Matti Laurin
poika omistaa kappalaisen virkataloa maaherra Johan Rosen
hanen kirjeen mukaan 26 p:ltä helmik. 1653 ja  hra Gustaf 
Evertsson’in vahvistuksesta Maalisk. 26 p:ltä v. 1658.

*

Säämingin uuden kirkon kellot ovat ennen olleet vanhassa. 
Isomman kellon ylälaidassa on seuraava kirjoitus:

Gos mich lohann Himmler anno 1776.
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Keskellä toisella puolen:
Cu ra Domini Antistitis Abrahami Lavonii Pastorumque Caroli Winter 

nec non Abrahamit Lavonii F ilii C. N. R.
Toisella puolen:
•»Minä Lumisen Herralle Cunniaxi Sämingin Seurakunnasa Valettu 

Sanckt Petorborila Wttonna 1776.»
Pienemmässä kellossa on seuraava tiedon-anto:
. Cullus . Divini . Hanc . in . Saemingenses . Atino 167(7 Campanam . 

Laurentius Röselius . Samuel nomo Didactes . in Savonia Pastor e t. Ephorus . 
Templi Laudem . Dei . e t . ornamentum Fundi . Curarunt Olai . Krogerus . 
e t . Praepositus Saemingensis.

Nykyäänkin vielä käytännössä oleva öylätti-astia on lasinen lipas, 
jossa on seuraava kirjoitus:

Toi herkku aivan kallis on 
Paits loppuu, virhee, viaton 
On taivaan manna sielut Ien;
Sen eloon ruokkii ijäiseen.

*

Vanhasta kirkosta talteen otetut kirkolliset muistot on si
joitettu nyt linnan kirkkoon. Siellä käydessäni olivat ne huis
kin häiskin, eikä ne kaikki tuntuneet vielä sielä olevan. Luet- 
telen ne tässä sikäli, kun niistä selvän sain:

Rautapeltinen tuuliviiri, joka oli ollut vanhan kirkon katolla. Siinä 
on vuosiluku 1783.

Vanhan kirkon alttaripöytä.
Kolmiportainen »mustapenkki».
N. k. surusauva, jonka nenässä, mustan harson ympäröimänä, on 

vaakuna; sen alla olevassa taulussa kirjoitus: Åminne Efter Hvuborne 
Öfverste Lieutenanskan Margaretha Elisabeth von Timmerman. Född von 
Rehbinder den 14/Xi 172}, dog den 19/i 1777.

Laudasta tehty ja  maalattu Kristus, pitäen punasella ristillä varus
tettua lippua vasemmassa kädessään.

Kaksi puusta tehtyä, pahvi-siivillä varustettua enkeliä, jotka puhal
tavat torviin.

Kaksi puusta tehtyä, kipsillä päällystettyä kuvaa: Maria ja  Josef; 
edellisen sylissä on Jesus-lapsi.

Iso, kaksi-osainen, kankaalle maalattu, alttari-taulu, yhteensä noin 3 
m korkea ja  pari meetriä leveä. Alempi ja  pienempi kuvaa Kristusta 
opetuslapsineen herranehtoollisella pöydän ympärillä; ylempi, suurempi 
taas kuvaa Kristusta ristinpuussa, ryövärien keskellä; vaimoja, sotamiehiä, 
kansaa näkyy siinä myös.

Kirkossa on ollut 3 parvea; joittenka kunkin 2:teen vierekkäin ole
vaan peiliin on maalattu pääasiallisesti raamatullisia kuvia. Katossa, leh
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terien laidoissa, kuorissa ja  muualla on Säämingin vanhassa kirkossa ollut 
laudalle maalattuja kuvia. »Tuskin paljon erehtynee, jos sanoo, että sem
moisia kuvia löytyy toista sataa, lukematta vaatteelle maalattuja» (A. Ram
stedtin kirje H/m 1881 S. M. M. Y:n verifikaateissa v. 1879— 82, siv. 485 
ja  486). Noissa kuvitetuissa peileissä on kussakin 5 kuvaa, nimittäin: Isak, 
Jakop, Samuel, kuningas David, kuningas Salomon; Hosea, Joel, Amos, 
Jona, Zephania; Juudas Iskariot, Juudas Tadaeus, Mathaeus, Markus, Lu
kas; Philippus, Bartolomaeus, Thomas, Noak, Abraham; Jesaias, Jeremias, 
Hesekiel, Daniel, Lutherus; Johannes, Salvator Mundi, Petrus, Jacobus 
Magnus, Andreas.

Kaikki nämä henkilöt ovat kuvatut oudonlaisissa, arvattavasti sen 
ajan puvuissa, jolloin kuvat on maalattu. Salvator Mundi’lle esim. on laa
dittu pitkät tummat kiharat, pienet nätit viikset, hieno leukaparta, pullakat 
ja  kovasti punottavat posket, lavea, harmahtava viitta ylle, pallo ristineen 
vasempaan käteen, iso kultainen gloria, kuin leikattu hevosen harja, pään 
ympärille.

Vanhan kirkon saarnastuoli on siellä myös kaidepuineen. Sen vii
dessä peilissä on Salvator Mundi keskellä, Matheus ja  Markus hänen oi
kealla, Lukas ja  Johannes vasemmalla puolellaan. Saarnastuoliin johta-



vassa kaidepuussa taas on, ylhäältä lukien: Saulus, Petrus, M oses ja  ar
vattavasti Aron; viimeksi mainittu kuva epäselvä.

Siellä on vielä useampia nähtävästi kaidepuita nekin. Ehkä niistä 
on osa ollut alttarin aitana. Eräässä sellaisessa nelipeilisessä on kuvattu 
neljää eri tapausta, nim. ensiksi: Maa oli autio ja  tyhjä, ja pimeys oli 
syvyyden päällä, ja  Jumalan Henki liikkui veden päällä. Tämä ajatus on 
kuvattu näin: tumman pilven yläpuolella on punertavan loistava pää, sen 
alla musta, iso lintu ja  sen ympärillä ja  alla mustaa, tyhjää. —  Toisessa 
peilissä näemme ihmisen luomisen ja  kuinka Aatami antaa nimen kaikille 
eläimille: alaston esi-isä seisoo paratiisissa, hevonen, sika ja  koira hänen 
läheisyydessään. Kolmannessa kuvataan vaimon luomista: Aatami makaa 
ja  hänen kylkiluustaan tehty E eva seisoo jo  valmisna hänen vieressään. 
Neljännessä olivat he molemmat alasti: seisovat vaatteitta käsikkäin.

Toisessa 4-peilisessä kaiteessa on kuvattu jatkoa ensimmäisten ih
misten paratiisissa olon historiaan. Ensimmäisessä peilissä näemme, kun 
vaimo otti siitä sen hedelmästä ja söi, ja antoi miehellensä siitä, ja hän söi. 
Toisessa nähdään se ikävä tapaus, kun ihminen ajetaan ulos paratiisista. 
Kolmannessa: kahdella härjällä kynnetään ja  hevonen seisoo karhin eteen 
valjastettuna. Kuvaakohan tämä: otsas hiessä pitää sinun syömään leipää?

Vielä on yksi puinen yllämainittujen lainen kaidepuu, jossa  on ku
vauksia Uudesta Testamentista, pääasiallisesti Kristuksen kärsimisen his
toriasta. Eräs kuva näyttää, kuinka viisaat miehet tulivat ja  kumarsivat 
Jesus-lasta; toinen kuvaa Jesusta Gethsemanessa vähää ennen kiini-ottoa; 
kolmas, kuinka Judas Iskariot pettää Kristuksen suun-antamisella; neljäs, 
kuinka Jesukselle hänen ollessaan kiiniotettuna ylimäisen papin Hannaksen 
tykönä, tämän palvelija antaa korvapuustin sanoen: niinkö sinä vastaat 
ylimäistä pappia; viidennessä taulussa esitetään Jesus Pilatuksen edessä; 
kuudennessa näytetään, kuinka Pilatus otti silloin Jesuksen ja ruoskitsi 
hänen; seitsemännessä: Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, 
panivat sen hänen päähänsä, ja puettivat hänen purppuravaatteeseen; kah
deksannesta näemme Joseph Arimathialaisen ottamassa alas Kristuksen 
ruumista.

Vielä on mainittava noin 1 m korkuinen ja  1 V2 m levyinen kan
kaalle maalattu taulu, joka näyttää, kuinka taivaan valtakunta on kymme
nen neitseen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa, ja menivät ulos ylkää vastaan.

*

Kun on puhe kirkkoa koskevista asioista, niin katson sopi
vaksi tässä yhteydessä myös tuoda esiin sen, mitä kirkkoon 
koskevaa olen kansan suusta talteen saanut:

Aholahden hovin maalla on Piiparirinne-niminen paikka. 
Siinä oli 1788— 90 vuosien sodan aikaan ollut kirkko ruotsalai
sella sotaväellä, ja  siinä kirkossa olivat myös käyneet Säämin
gin pitäjän ruotsinpuolen asukkaat herran sanaa kuulemassa kah-
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den vuoden ajan eli niin kauvan kun sotaa kesti. Pitäjän 
vanha kirkko näet oli, venäläisten läheisyyden tähden, epävarma 
jumalanpalveluspaikka.

P a p p ik a llio  on Matarinvirran vastapäätä, Haapaveden 
eteläpuolella. Sen rintaan olisi papin pitänyt joskus hukkua.

A lt t a r ik iv i  on Kyrönniemellä, Kaupinselän rannalla, joka 
on osa Pihlajavettä. Kivi, joka on sileällä kalliolla aivan ranta
äyräällä, on muutaman meetrin korkuinen ja levyinen, ja  on 
sen maan puoleinen reuna korkeampi kuin järven puoleinen, niin

Kuv. 23. Alttarikivi Kyrönniemellä.

että se vähän vivahtaa tekemällä tehtyyn alttariin; ehkäpä se 
on sentähden saanut alkujaan nimensäkin. Siitä kerrotaan kak
sikin tarinaa. Ensinnäkin; sota-aikana pappi, sen päällä seis
ten, piti jumalaupalvelusta ja jakoi herranehtoollista venäläiselle 
sotaväelle, jonka piti lähteä valloittamaan Savonlinnaa —  ja 
siitä nimi. Toiseksi: Kerran varastettiin Säämingin kirkkoa. 
Kujeillessaan oli rosmo asettunut seisomaan tälle kivelle ja ke- 
hoitteli, messupuku päällä, sivuitse kulkevia kirkkomiehiä tule
maan ottamaan häneltä herranehtoollista. Kirkkomiehet, kun eivät 
kirkonvarkaudesta mitään tieneet, arvelivat rosvoa in n u k a k si.

Pari-kolme K ir k k o lu o to a  on Liiston- ja  Ahvionsaaren 
välillä. Mistä tuo nimitys, en tiedä.



Sulkava. Noin vuoden 1631 paikoilla näytään tämän pitä
jän syntysanat luetun. Piispa Niilo »Maununpoika oli määrän
nyt Lauri Matinpojan kirkkoherraksi Itälahden eli Sulkavan 
kappeliin, ja jotta hän voisi siellä olla ja  asua, oli silloinen 
kenraalikuvernööri Niilo Bjelke myöntänyt papinvirkataloksi 
muutamia autiomaita, nimittäin Pentti Kontiaisen aution, joka 
käsitti 6 veromarkanmaata; nämä sai Lauri ja hänen seuraa
jansa omistaa. Tämä kaikki on täytynyt tapahtua ennen Maa
liskuuta v. 1631, jolloin Niilo Bjelke poistui kenraalikuvernöörin 
virasta. Sittenkun Savonlinnan päällysmies Antti Hare ja  lain- 
lukija August Eerikanpoika Huhtikuun 12 p:nä 1634 oli antanut 
asianmukaisen asukas-oikeuden mainitun autio-tilan muuttami
sesta papinvirkataloksi, käski Viipurin maaherra Eerikki Gyllen- 
stjerna kirjeellä Elokuun 28 p:ltä 1640 vouteja ja muita asian
omaisia antamaan Sulkavan kirkkoherran edellä puheena olleessa 
virkatalossa nauttia samoja ehtoja ja etuuksia, jommoisista muil
lakin hyvin varustetuilla pastoraateilla oli onni iloita (Akiander, 
Herdaminne II, s. 306).

Erityinen kirkko oli Sulkavalla jo v. 1653, joka silloin 
vielä oli Säämingin kappeli. Toinen kirkko rakettiin puusta v. 
*753 j a nykyinen, puinen ristikirkko, on rakennettu v. 1822. 
Kirkkoherran virkatalo, joka on nimeltään Lokinniemi, käsittää 
3/4 mant. Sen rakennukset paloivat poroksi Kesäk. 19 p. 1745 
ja niiden mukana kaikki vanhemmat kirkon-arkiston asiakirjat 
(A. F. Sirén, Borgå stifts matrikel, s. 127— 8; Borgå Tidning 
1854 n:o 54). Kappalaisen virkatalo, joka on nimeltään Sipi- 
kumpu, käsittää V4 mant. Siitä sanotaan liitteessä, että se an
nettiin Sulkavan kappalaisen virkataloksi maaherra Mik. Jordan’in 
kirjeen mukaan Tammikuun 15 p:ltä 1648 ja papiston sittem
min saamien etuoikeuksien nojalla vuodelta 1650.

*
Kirkon tavarakirjasta mainittakoon seuraavat esineet:
Sekametallisia esineitä: Kirkonkelloja on kaksi, joista isommassa on 

kirjoitus: JIunio «s caHKrm Ilemepöypn 1S68. E. <!>.; pienemmässä ei 
ole mitään kirjoitusta. —  Pieni kello sakastin ovenpielessä, rippiväen soit
toa varten —  2 kynttiläjalkaa, jotka kamaripalvelija Abraham Rosenberg 
v. 1842 on lahjoittanut. —  Rippikannu.

Vaskinen kastemalja, jonka pohjassa on vuosiluku 1753; se on nyt
kin vielä käytännössä.

254 A - p e l k o n e n : e n t i s - a j a n  m u i s t o j a  r a n t a s a l m e n  k i h l a k u n n a s t a .



Läkkipeltisiä: 4 kynttiläkruunua. —  Öylättirasija. —  15 lampettia.
Messinkisiä: Kristuskuva ristillä. —  2 kynttilän kannatinta. — Kaksi- 

varsinen kynttiläjalka. —  2 kolmihaaraista lampettia. —  Kynttiläkruunu, 
jossa on kahdessa kerroksessa 6 kynttilän pidintä; muutamia viimeksi- 
mainituista on poikkinaisia. Kruunun alla olevassa kuulassa on kirjoitus: 
Hinrich Jonson Hintaain; Birgita Hansdothr Hajainen. 1662. Ylimmäi
senä on siinä kaksipäinen kotka; se ehkä on myöhemmin siihen pantu, se 
kun on toisen värinen kuin itse kruunu ja  liikkuu navan ympäri.

Hopeaisia: Kalkki ja  öylättilautanen, jotka painavat 1 S 26 luotia; 
samoin kuin edellä ja  öylättirasia, joka painaa 10V2 luotia; vielä kalkki ja  
öylättilautanen, jotka painavat 6 luotia.

Kirkkopukuja: Messu-kasukka v:lta 1799; samoin v:lta 1823; 2 van
haa messupaitaa; yksi uudempi messupaita; valkokukkainen silkkinen kalkki- 
vaate; samoin vanha; mustaksi värjätty kalkkivaate; sinipohjainen samoin; 
2 punaista samoin; pitsillä varustettu alttarivaate, kirkkoherran lahjoittama 
v. 1858; 2 pitsillä reunustettua, serttinkistä alttarivaatetta.

Vanhan kirkon alttaripöytä, jota käytetään pöytänä sakastissa; 2 
kolehtihaavia; kirjan alustin alttarin pöydällä; kristallikruunu, jonka v. 1847 
on lahjoittanut sahanhoitaja Lind; samoin kristallikruunu, jonka on lahjoit
tanut leskirouva v. Fieandt; 5 puista kynttiläkruunua; 2 kullattua lampettia 
alttarin yläpuolella; 3 aatelisvaakunaa; kipsinen, ristiin naulittu Kristus.

Alttaritauluja on 3. Pienin niistä esittää Kristuksen alas- 
ottamista ristiltä; katsojasta vasemmalla on naishenkilö gloria 
pään ympärillä, 3 muuta naista on alas-ottamisen puuhassa. 
Taulun ylälaidassa on jotakin kirjoitusta, jota en kuitenkaan 
nähnyt lukea. —  Suuruudeltaan keskinkertainen taulu, jonka on 
lahjoittanut v. 1856 kunniaporvari A dolf Andrae, (vertaa Suo
metar 1856 n:o 6), kuvaa tunnettuun keskiajan mestarien malliin 
Kristusta opetuslapsineen herranehtoollisella. —  Isoin näistä tau
luista (niin-ikään Andrae’n lahjoittama) esittää Kristusta Joosepin 
ja  Marian seurassa: Maria taluttaa häntä vasemmasta, Jooseppi 
oikeasta kädestä; he ovat arvattavasti joko menossa Jerusale
miin tai tulossa sieltä. Ylhäällä näemme Isä Jumalan pilvissä 
ja sen alla Pyhän Hengen, kyyhkysen muodossa säteilevänä.

Vielä on mainittava kaksi surusauvaa, joita kumpaakin on 
käytetty Pistolekors-suvun jäsenten maahanpanijaisissa. Toinen 
niistä näyttää meille ison, komeasti tehdyn Pistolekors’in vaa
kunan: 2 kättä vaakunan päällä lippua pitämässä, vaakunan 
keskellä 2 pistoolia ristissä punasella pohjalla, 4 kuulaa kussa
kin nurkassa. Toisessa on kirjoitus: Jacob Pistolenkors 1659; 
toisessa: —  —  —  Olofsson Pistolenkors 166j .
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Erääseen nykyisen kirkon penkkiin on pantu muuan lauta 
vanhasta kirkosta. Siihen on maalattu 3 kuvaa, kukin peiliinsä. 
Tästä voinee päättää, että Sulkavan vanhassa kirkossa on ehkä 
ollut maalauksia samoin, kuin Säämingin kirkossa olemme näh
neet olleen.

Sulkavan vanhalla hautausmaalla on Pistolekorsin ja  Rei- 
hersin sukujen yhteinen sukuhauta. Sen ovi-aukon peittona on 
2 suurta kivilaakaa n. k. Gottlandin hietakivestä; niissä seuraa- 
vat kirjoitukset: Her under hvijlar 'den Edhle och Wåhlborne 
öfverstleutnanten och comedaten Abraham Pestolenkors. Kirjoi
tuksen yläpuolelle on hakattu myös mainitun suvun vaakuna. 
—  Toisessa ovikivessä on kirjoitus: H er under hwilar den Edle 
och Wählbohrne Fru öfversteleutnanskan Beata Pestolenhjelm. 
Tämänkin kirjoituksen yläpuolella on arvatenkin Pistolenhjelm’in 
vaakuna: pistooli oikeassa kädessä, jonka päällä pistooli pys
tyssä 2:n lipun välissä; alapuolella on 3 kuulaa.

*

Kansan muistoja: Kun Sulkavalla ei vielä ollut pappia eikä 
kirkkoa, niin pidettiin kokous, jossa päätettiin eräs Nousiainen 
(toisen tiedon mukaan: Suluppo Väätäinen Väätäälänmäestä) lä
hettää Tukholmaan näitä hallitukselta anomaan. Siellä herrat 
sanoivat, ett’eivät nuo harvaan asutut seudut, erämaan kylä
kunnat, jaksaisi semmoista kuormaa kantaa, ja  pyyntöön annet
tiin kieltävä vastaus. Pahoilla mielin sanoi Nousiainen: »no, 
olokoot sitten lapset kastamata ja  kuolleet mualla märätkööt!» 
sekä meni tiehensä. Kohta kuitenkin kutsuttiin hänet uudestaan 
herrain puheille, jotka lupasivat suostua ukon pyyntöön; jopa 
annettiin miehelle kirkon kellokin mukaan. Tämä sama kello 
löytyi vielä joku vuosikymmen takaperin tallella, mutta sittem
min on se Venäjällä vaihdettu suurempaan ja parempaan. 
Kohta saapui pappikin ja alkoi ensi-aluksi saarnata lautakojussa, 
sillä kirkkoa ei vielä ollut (Ramstedt).

Kun pitäjälle nimi piti saada, niin lähetti pappi renkinsä 
nuotalle; ja päätti pitäjätä kutsua sen mukaan, mikä kala ensin 
vedestä nousisi. Apajasta saatiinkin vaan yksi ainoa kala, sul
kava, ja  senpä mukaan nimi seurakunnalle annettiin. Samat 
kalamiehet kun palasivat kalasta, näkivät kalalokin istuvan Kala-
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niemessä. Sen vuoksi kun siihen myöhemmin ruvettiin raken
tamaan pappilaa, sai se nimekseen »Lokkiluodon pappila» (Ram
stedt). Pitäjän nimeen nähden ei tämä tarina pidä kutiaan; sillä 
jo v. 1561 on olemassa Sulkava-niminen paikkakunta. Sitä 
paikkaa, missä nyt on n. k. Lokkiluodon pappila, kutsuttiin v. 
1664 Sulkavanniemeksi.

Partalan kartanosta 5 km itää kohti, sen vallantien länsi
puolella, joka kulkee Sulkavalta Linkolan kautta Rantasalmelle, 
on K ir k k o k a n g a s  ja sen vieressä K irk k o la m p i. Tälle kan
kaalle kerrotaan aijotun rakentaa Sulkavan ensimmäistä kirk
koa, ennenkun se tehtiin nykyiseen paikkaansa. Ei se kum
minkaan ottanut siihen syntyäkseen: mikä päivällä saatiin ra
kennetuksi, sen paholainen hajoitti yöllä. Pantiin sitten mies 
yöksi vahtiin, mutta sekin hävisi teille tietämättömille. Luultiin 
paholaisen hänet kirkonrakennustarpeineen hukuttaneen Kirkko- 
lampiin. Viimein neuvoi u n ik a k k ia in e n  rakennusmestaria pane
maan parin härkiä vetämään hirttä (Ramstedt’illa: viimein neu
voi piru ottamaan kaksi kantavata lehmää ja panemaan ne kul
jettamaan muuatta rakennushirttä): mihin ne seisattuisivat, sii
hen syntyi kirkko. Kun härät olivat liikkeelle lähteneet, ilmes
tyi niiden päälle lentelemään muuan lintu, joka huusi: »Lokki- 
niemeen, Lokkiniemeen». Härkäpari seisattuikin Lokkiniemeen, 
johon kirkko ihan ensi yrityksellä syntyi. Siinä ne kirkot aina 
ovat olleet.

P a p in s a lo , eräs salopalsta, on mannermaata, Väätäälän- 
mäestä pari kilomeetriä eteläänpäin.

Vähän matkan päässä Sulkavan kirkolta kaakkoa kohti on 
laivaväylän varressa K irk k o s a a r i. Sen kerrotaan saaneen ni
mensä siitä, että siihen muka oli aikomus rakentaa Sulkavan 
ensimmäistä kirkkoa.

Kerimäki. Tunnetuissa »paimenmuistoissaan» on M. Akian- 
der esittänyt että Kerimäen pitäjä eroitettiin Säämingistä erityi
seksi kirkkopitäjäksi kuningatar Kristiinan aikana noin vuoden 
1640 seutuun. Saattaa niin ollakin, mutta asia näkyy olleen 
alkuunpantu jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin eli että Keri
mäki on ollut ensin Säämingin kappelina. Seuraava asiakirja, 
jonka on laatinut Suomen silloinen kenraalikuvernööri Gabriel 
Pentinpoika Oxenstjerna, todistaa tätä, sillä se juuri koskee
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kappelin perustamista Säämingin pitäjään Haapalan neljännes- 
kuntaan. Pantakoon asiakirja tähän kokonaisuudessaan, suo
mennettuna, siinä kun on seikkoja, jotka monelta kannalta va
laisevat tätä toimenpidettä:

»Gabriel Oxenstjerna j. n. e. Teen tiettäväksi, että koska Haapalan 
neljänneskunnan rahvas, ollessani viimeksi Savonlinnassa, oli minulle va
littamassa siitä toimenpiteestä, johon uuden kirkon aikaansaamiseksi siinä 
neljänneskunnassa oli ryhdytty; että he eivät ole haluneet eivätkä pyytä
neetkään, että uusi kirkko sinne perustettaisiin ja  rakennettaisiin; eivätkä 
suuren köyhyytensä tähden, varsinkaan tänä rasittavana aikana, voi eivätkä 
ennätä mitään uutta kirkkoa rakentaa ja  kunnossa pitää. Jonka tähden ja  
koska näiden Haapalan asukasten tarkoin ja  silmin nähden on tunnettu ja  
havaittu, että mainitunlaiseen työhön ryhtyminen nyt tänä rasittavana ai
kana, ei voisi käydä päinsä, ensinnäkin rahvaan suuren köyhyyden ja  puut- 
teen-alaisuuden tähden; ja  toiseksi, jos uusi kirkko tulisi sinne laitetuksi, 
eivät harvat jälelle jääneet köyhät ja  puutteen-alaiset talonpojat voisi pi
tää emäkirkkoa kunnossa, vaan saisi se kokonaan ränstyä ja  rappeutua. 
Myöskin se paikka, johon tuota uutta kirkkoa on aijottu asettaa ja  perus
taa, ei ole kuin muutaman lyhyen peninkulman päässä itse emäkirkosta, 
joten siis näyttää tarpeettomalta, että ihan uusi kirkko perustetaan aivan 
vanhan emäkirkon läheisyyteen, koska siitä olisi niille pitkänmatkan-taka- 
laisille, jotka asuvat muutamien penikulmain päässä Venäjän rajalle päin, 
vähän tai ei ollenkaan huojennusta, ne kun näet sen lyhyen peninkulman, 
joka uudelta kirkolta itse emäkirkolle enää olisi, voisivat, kerran niin etäälle 
jouduttuaan, helposti kulkea pitempätäkin tietä pitkin. Kumminkin koska 
näyttää sille rahvaalle, jok a  asuu lähimpänä Venäjän rajaa ja  Haapalan 
puolikunnalla, olevan melkoisen hankalata syksyllä ja  keväällä, kun (jää) 
ei kannata eikä petä, tulla Haapaveden selän yli Säämingin emäkirkolle; 
sentähden olen siinä asiassa hyväksi nähnyt päättää, että heidän on raken
nettava kappelikirkko, joka on asetettava mukavaan paikkaan neljännes- 
kunnan keskellä joko siihen, missä Maunu Trummeter’in talo on, tai 
muuanne sopivaan kohtaan, missä kaukaisimmille kylille on edullisinta, ja  
Säämingin emäkirkon kirkkoherra olkoon velvollinen palkkaamaan ja  ra
vitsemaan semmoisen, joka sunnuntaisin ja  saarnapäivinä on toimessa, 
jota  vastoin hän nauttikoon kaikki papilliset tulot samasta Haapalan nel- 
jänneskunnasta siitä lähtien, kun hyvinsyntynyt Jöns Kurki —  (hän oli 
silloinen Viipurin ja  Savonlinnan läänien maaherra) sen kirjeessään mää
rää. Ja jotta ei mitään, joka jumalanpalvelukseen kuuluu, laiminlyötäisi, 
asukoon sama kappalainen aina kappelin läheisyydessä, ja  on hänen kat
sottava siellä joku autiopaikka virkatalokseen, johonka kihlakunnan vouti 
hänelle antakoon asukas-oikeuden ja  sitten sen minulle täällä kamarissa 
näyttäköön, niin minä tahdon sen hänelle vahvistaa. Käsken sitä paitsi 
täten Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa kuin myöskin hoidettavanani 
olevan toimen ja  viran puolesta ja  tämän kirjeen voimalla kaikkien asian-
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omaisten tätä noudattamaan, eikä mitään uskallettako sitä vastaan puuhata 
tai alkaa, joka tälle hyvälle toimenpiteelle voisi olla esteeksi tai vahin
goksi, jo ll’eivät tahdo kapinoitsijoina tulla oikeuteen vedetyiksi ja  ran
gaistuiksi. Varsinkin, että rahvas ennen mainitussa Haapalan neljännes- 
kunnassa tämän jälkeen mielellään ja  oikeeseen aikaan suorittaa emäseura- 
kunnan kirkkoherralle sen osan, jonka he hänelle, oikealle kirkkoherral
lensa ja  sielunpaimenellensa, ovat velvolliset maksamaan. On myöskin 
luultavaa, että Viipurin piispa ja  kapituulin jäsenet, koska heille siitä en
nen jo  on muistutettu, tulevat pitämään huolta siitä, että Mathias Andreae, 
joka siellä tähän asti on ollut, saapi jonkun hyvän viran ennenkun joku 
muu nuorukainen, koska hän jo  kotvan aikaa on ollut saarna-toimessa ja  
täyttänyt tarpeen vaatimuksen, jonka tähden hänet pitäisi joku kerta ko
hottaa, jott’ei hänelläkään olisi mitään syytä siitä napista ja  valittaa, 
vaan myöskin kaikki epäsopu ja  tora seurakunnassa siten tulisi estetyksi. 
Kaikki sikäläiset asianomaiset tätä noudattakoot. Annettu ja  kirjoitettu 
Turun linnassa Joulukuusa 1632.» (K. K. Tigerstedt, B ref från General
guvernörer och Landshöfdingar i Finland, s. 12— 14).

Kun ei ole mitään syytä epäillä, ett’ei Suomenmaan ylim
mäisen viranomaisen selvää käskyä olisi noudatettu ja  toimeen 
pantu, niin saanee pitää varmana, että Haapalan neljänneskun- 
taan perustettiin kappelikirkko. Asutusseikkojen esittelyn lo
pulla olemme oppineet tuntemaan, mitä aloja n. k. Haapalan 
neljänneskunta käsitti: siihen kuului kyliä ja  taloja Haapavedestä 
kauvas Puruveteen asti eli suurin osa nykyistä Kerimäen pitä
jästä. Siis kappelin perustaminen Haapalan neljänneskuntaan 
on katsottava Kerimäen pitäjän aluksi, vaikka nimi sitten 
vakaantui sen mukaan, kun kirkko ja  pappila oli Kerimäen 
kylässä.

Edellä olevasta asiakirjasta näyttää vielä voitavan päättää, 
että Haapalan neljänneskunnassa, jo ennen yllä mainittua toi
menpidettä, on ollut erityinen sielunpaimen, nim. Mathias Andreae, 
»joka siellä tähän asti on ollut». Häntä nyt kenraalikuvernööri 
suosittaa Viipurin piispalle uuden kappelin hoitajaksi. Kukapa 
tietää, jos juuri Mathias Andreae onkin ollut tuon kappelin 
perustamispuuhan alkuun panijana, sillä ainakin näkyy olevan 
varmaa, ett’ei se ole itse kansasta lähtenyt. Näimmehän edellä, 
että Haapalan neljännekunnan rahvas on ollut kenraalikuver
nöörille valittamassa, ett’ei aikeissa olevata uutta kappelia köy
hyyden ja  kovan ajan tähden nyt perustettaisi. Siis on otak
suttavaa, että joku nurkkakunta on asian vireeseen pannut.
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Sotamuistoista tiedämme, että venäläiset paljon muun mur
han, hävityksen ja ryöstön ohessa polttivat Kerimäen kirkon 
v. 1656. Neoviuksella on tästä poikkeava tieto. Hän sanoo, 
että Kerimäen ensimäinen kirkko oli olemassa vaan vähän ai
kaa; se paloi ukkosen sytyttämänä. —  Toinen kirkko oli hyvin 
vanha, ja paloi sekin ukkosen sytyttämänä. V. 1764 rakennet
tiin seuraava kirkko, ja  nykyinen kirkko on vuodelta 1847. Se 
on siirretty vähän lännemmäksi edellisestä. Vanhimmat kirkon 
asiapaperit ja  kirjat ovat hukkaan menneet toisessa kirkonpalossa. 
(Ad. Neovius, Kyrkornas i Borgå stift Inventariipersedlar, Biblio
tek och arkiv, s. LXXXII).

V:n 1664 maanjaostelukirjassa mainitaan Kaksoilan kylän 
kohdalla seuraava tieto, joka koskee virkatalon hankkimista 
Kerimäen papille: Kerimäen kappalaisen virkataloon kuuluvaksi 
on pantu 2 5/e veromarkanmaata Tynkkylänjoen kylässä maa
herra Mik. Jordan’in kirjeen mukaan —  Jordan oli maaherrana 
1640-luvulla — , mutta koska se paikka oli kaukana kirkosta, on 
maaherra A xel Ståhlarm suonut hänelle toisen, nimittäin Heikki 
Kaksoisen aution, likempänä kirkkoa, joka on maksanut veroa 
2V2 veromarkasta, mutta nyt on lievennetty 1V2 vm. Toinen 
puoli tätä autiota 1V2 verom. kuului Paavo Kaksoiselle. Mutta 
ensiksi mainittu oli myös pantu Kerimäen papin virkatalon 
alueeseen ja  maakirjoissa vielä erehdyksestä merkitty P. Kak
soiselekin kuuluvaksi. Ja että kumminkin on mainittu Paavo 
Kaksoinen voinut kestää hänelle pantua vero-taakkaa, saapi 
osaksi selityksensä siitä, että siinä talossa on paljon miesväkeä 
ja  että he ovat viljelleet muiden maita, osaksi siitä, että Heikki 
Kaksoisen tila on ollut autio, niin että he ovat voineet sitäkin 
viljellä. Mutta niinpian kun Heikin talo annettiin virkatalolle, 
joutui Paavon tila autioksi. Kun kumminkaan 1V2 vm:sta ei 
voida erityistä tilaa laatia ja  kappalaisenkin on saatava 2V2 vmk., 
sentähden kehoitetaan Kunink. M:tia armossa suomaan kappa
laiselle molemmat Kaksoisten tila-osat sitä enemmän, kun Mik. 
Jordankin oli antanut 2 5/6 vmk.

Kerimäen kylän kohdalla taas mainitaan (samassa lähteessä), 
että Hänen Majesteettinsa kuningatar Kristiina oli Kerimäen 
papinvirkatalolle (prästabord) antanut, kirjeellä 80/x 1650, koko 
Kerimäen kylän, paitsi Heikki Mestarisen tilaa, joka käsitti 2 2/s
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vmk., sekä Talvisalon i  vmk. ja  niin-ikään i  vmk. Tihvinnie- 
messä, jotka myös tulivat papille kuulumaan. Talvisalolla tar- 
koitettanee Puruvedessä olevaa.

Ennenkun Kerimäen kirkko muutettiin nykyiseen paik
kaansa, oli kirkkoherran virkatalo Kerimäen kylässä ja  käsitti 
se 1V4 nykyistä mant. Kappalaisen virkatalo taas oli silloin 
Kaksoilan kylässä ja  käsitti 5/i6 nykyistä mant. Viimeksi mai
nitulla oli kalavesi Orivedessä, joka seikka viittaa siihen että 
sen salopalsta on ollut sielläpäin. Se olikin edellä mainitun 
jaostelukirjan mukaan Ruokolahdessa, joka paikka on nykyisessä 
Savonrannan pitäjässä.

Nykyinen kirkko, joka, Keisarillisen päätöksen mukaan 
joulukuun 8 p:ltä 1823, muutettiin 13 virstan päähän vanhasta 
kirkosta, Jouhenniemen kylään Puruveden rannalla, valmistui 
1847 ja  vihittiin piispankäräjillä 1848; se on neljäs järjestyk
sessä. Sisältä ja ulkoa on se laudoitettu, öljyvärillä maalattu, 
ja  pitäisi siihen mahtua noin 4,700 henkeä. Tapuli on puoleksi 
rakennettu harmaasta kivestä; ylä-osa on puusta (Sirén, Borgå 
stifts matrikel, s. 144).

Tunnettu kansanrunoilija Pietari Makkonen on laatinut 
»Runolaulun Kerimäen pitäjän uudesta kirkosta», joka on pai
nettu Suomettareen v. 1850 n:o 23. Hän siinä muun muassa 
sanoo:

»Toivotan toden perästä 
Terveyttä tekijälle 
Tointa Tolpolle hyveä,
Kansan kuuluisan Provastin,
Nevojnuksen neuvon eestä,
Joka huolella hyvällä 
Aivan työllä ahkeralla 
Tätä tointa Tolpon kanssa,
Aina auttivat jalosti!
Kiitos kirkkoherrallenkin 
Rahakassan kaitsijalleni»

Jakob Fredr. Neovius oli rovastina Kerimäellä 1841— 1853.
Kansan kesken puhutaankin siellä nyt vaan Jouhenniemen 

Kirkosta; Kerimäen nimi on melkein kokonaan jo unohtunut.
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Vanha kirkko Kerimäen kylässä on ollut n. k. Kallun- 
mäellä. Siellä on sen pohja vielä nytkin nähtävänä. Siitä päät
täen on se ollut ristikirkko: ristin haarat pohjoisesta etelään ja 
idästä länteen. Kummankin laivan pituus on ollut noin 42 
kyyn., leveys n. 14 kyyn. Läntisen haarukan jatkona on ollut 
kello-tapuli, joka kivijalasta päättäen näyttää olleen noin 12 
kyyn. pitkä ja  6 kyyn. leveä. Kirkon koillisessa ulkokolkassa 
on nähtävästi ollut eri huone, jonka kukin seinä on ollut n. 
10V2 kyyn. pitkä. Kansan kertomuksen mukaan oli siinä ollut 
sakasti. Ovia oli kirkkoon käynyt laivojen pohjois-, etelä- ja 
länsi-päästä; itäisessä päässä oli alttari ollut ja saarnastuoli siinä 
kolkassa, missä sakastikin.

Kun Turun rauhanteko 1743 määräsi osan Kerimäen pitä
jästä kuulumaan Venäjään osan Ruotsin valtakuntaan, niin saivat 
kumminkin molempien valtakuntien alamaiset käyttää Venäjän 
alueelle jäänyttä kirkkoa ja  maksaa palkan niille papeille, jotka 
olivat heidän sielunpaimeninaan (Akiander, Herdaminne I, s.

349— 5° ) -  *

Nykyisessä kirkossa on kaksi kelloa. Pienemmässä, joka 
on ollut myös vanhassa kirkossa, on seuraava kirjoitus:

Götin i Stockholm af Jacob Birman. 1684.
Suuremmassa kellossa taas on toisella puolen keskellä:
Kerimäen seurakunta 1884.
Toisella puolen:
Soittakaamme Herralle: Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa 

rauha, ihmisille hyvä tahto.
Ylälaidassa:
Valettu Osberg’in tehtaassa Helsingissä vuonna 1884.,

*

Kansan kertomaa: Vanhat ennen ovat kertoneet, että kun 
ensimäistä kirkkoa puheena olevaan seurakuntaan oli alettu ra
kentaa Kallonmäelle Kerimäen kylässä, lempo tuli yöllä purka
maan, mitä päivällä tehtiin. Viimein oli rakennustyön johtaja 
mennyt yöllä kysymään purkajalta, mihinkäs kirkko oli tehtävä, 
ja  lempo oli huutanut: »Kerimäelle!» (Suometar 1859 n:o 20).

Kerimäen vanhan kirkon paikasta vähän matkaa kaakkoon 
päin on L u o s ta r i  1 an kylä ja siitä vielä jonkun matkaa samaan
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ilman suuntaan on Puruveden rannalla pitkä N u n n ain -n iem i 
ja sen vieressä samanniminen lahti. (M. M. Yhdistyksen Paikan
nimikokoelmissa vv. 1879— 82 mainitaan nämä myös). Kerro
taan niinkin, että ihan ensimmäinen Kerimäen kirkko on ollut 
Nunnainniemellä. Siihen aikaan asui pappi Kulenoisten kylän 
Monninmäellä, Hartikkalan maalla, ja Kerimäki oli silloin Sää
mingin kappelina. Monninmäellä, jonka tienoot nyt ovat met
sänä, voipi huomata asuinpaikan jäännöksiä, niinkuin esim. 
uuninsijoja. On siitä seudusta myös löydetty yhtä ja toista, 
joka muistuttaa herrasväkeä, kuten posliinin palasia, pöytäveit- 
siä ja tiilin kappaleita. Edellä jo  näimme, että Mathias Andreae 
on jo ennen Haapalan kappelin syntymistä ollut siellä sielun
paimenena. Mahdollisesti on hän asunut Monninmäellä?

K ir k k o s a a r i  Tuunansalmessa, Punkaharjun pohjoispäässä, 
on saanut nimensä näin: Kerran kun vesikansalaiset aikoivat 
kirkkovenheellä kirkolle, nousi jumalaton myrsky, niin ett’ei 
päästykään; täytyi jäädä siihen saareen kirkkoa pitämään.

On toinenkin tarina: Sitä saarta Tuunansalmessa, johon 
maaherra Boije aikoinaan toimitti huvihuoneen, kutsutaan Kirkko- 

. saareksi, ja sanotaan siinä ennen vanhaan olleen rukoushuone. 
(Mikkelin Viikkosanomat 1864 n:o 39).

Savonranta. Rukoushuone rakennettiin Savonrannalle v. 
1861; seuraavana vuonna asetettiin sinne saarnaaja; Kerimäen 
kappeliksi tuli se v. 1870; erityinen pastoraati muodostettiin 
siitä 1882 (Leinberg, s. 82, Akiander II, s. 270).

Mitä Savonranta nimeen tulee, niin sanottiin sen synty
neen seuraavalla tavalla: Tätä paikkakuntaa, jonka itärajana on 
vanha Savon ja Karjalan maakuntaraja, kutsutaan kansan kes
ken S a v o n r a n n a k s i eroitukseksi Oriveden itäpuolella siintä
västä K a rja la n ra n n a sta .

Enonkoski. Enonkosken sahaa ja Koskelan lasitehdasta 
varten perustettiin tämä rukoushuonekunta; saarnaajan sai se 
v. 1859, ja  kirkko valmistui v. 1860 (Leinberg, s. 82).

Rantasalmi. Rantasalmea mainitaan kappelina jo  v. 1554; 
se näkyy silloin kuuluneen suureksi osaksi Säämingin papin 
alueeseen. V. 1562 kuului osa Rantasalmen nimismieskuntaa 
Juvaan, toinen osa Sääminkiin ja vielä osa Tavinsalmeenkin. 
V. 1572 kuuluivat muutamat Rantasalmen hallintopitäjän talon
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pojat Säämingin kirkon ja  pappilan alle. Toinen Rantasalmen 
osa (Tuusmäen, Rantasalon ja  Keriharjun neljänneskunnat) kuu
lui Juvan kirkon alle ja  sinne kuului myös 6 savua Hiltulan 
kymmenyskunnasta Säämingin pitäjää ja neljänneskuntaa. Vielä 
v. 1576 kuului Rantasalmen talonpoikia (muutamia Putkisalmen 
ja Rantasalmen neljänneskuntain kymmeneskuntia) Säämingin 
kirkon alle. Silloin kuului Juvan kirkon ja  pappilan alle ainoas
taan 1 savu Sääminkiä. (J. M. Salenius, Harjoitelmia Savon 
historiassa, siv. 13— 14).

Muutamia kyliä Rantasalmen nimismieskuntaa kuului jo  v. 
1557 Tavinsalmen kirkkopitäjääseen, nimittäin Sahkarlahti, Niini- 
mäki, Rummukka, Petäjäjärvi (Koivujärvi), Kilpimäki, Rauha- 
mäki, Harjuranta, Varkaus ja  Sarkamäki; yhteensä 58 savua, 
18 kirvesmiestä. Noissa Tavinsalmen kirkon alle kuuluvissa 
Rantasalmen kylissä oli jo v. 1562 100 jousta, 85 savua. V. 
1575 kuului Kuopion kirkkopitäjään vähän Kerisalon, Haapa- 
taipaleen, Varkauden ja Harjurannan kymmeneskuntia (Keri
harjun neljänneskunnassa) sekä Harjurannan ja Palavalahden 
kymmeneskuntia Rantasalon neljänneskunnassa. Siltä näyttää 
kun muutamat näistä kylistä (esim. Varkaus, Sarkamäki, Sah
karlahti, Niinimäki ja Rummukka) toisinaan olisivat kuuluneet 
Rantasalmen toisinaan taas Tavinsalmen hallintopitäjiin (J. M. 
Salenius, Tietoja Tavinsalmen eli Kuopion pitäjästä, s. 20, 21).

Kirjeellä Syyskuun 6 p:ltä 1578 määräsi Juhana III, »että 
Rantasalmen kappelikunta Savonlinnan läänissä, joka tähän asti 
on kuulunut Säämingin kirkkopitäjääseen, on tästä lähtien oleva 
eri pitäjäs ja  ominainen kirkkokunta». Tähän uuteen seura
kuntaan otettiin Juvasta Tuusmäen neljänneskunnan kymmenes- 
kunnat: Hiismäki, Haltula, Kolkontaipale, Tuusmäki, Väänäläja 
Hakotaipale; Keriharjun neljänneskunnan kymmeneskunnat: 
Huosioisranta, Kerisalo, Varkaus, Harjuranta ja  Voinsalmi; 
Rantasalmen neljänneskunnan kymmeneskunnat: Haapataipale 
ja Lautakotalahti. Säämingin kirkkopitäjästä otettiin siihen Putki- 
salmen neljänneskunnan kymmeneskunnat: Parkumäki, Vaaher- 
salo, Asikkala, Hiltula, Joutsenmäki ja  Heinävesi; Rantasalmen 
neljänneskunnan kymmeneskunnat: Osikonmäki, Syväis, Palva- 
lahti ja Rantasalo (Akiander, Herdaminne II, s. 204).
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Yllä mainitulla kirjeellä v:lta 1578 antoi Juhana III Ranta- 
salmen papin virkataloksi erään ruunun tilan, nimeltä Kiiskilän- 
taipale, jonka lisäksi kumminkin, se kun oli ainoastaan puoli- 
veroa, päätti laamannin-oikeus helmikuussa v. 1579 antaa lä
hellä olevan, 8 veromarkkaa käsittävän tilan, joka kuului eräälle 
Pekka Karhuselle. Korvaukseksi sai Pekka 5 vmk. käsittävän 
Hakuli Hakkaraisen tilan ja vielä maata Säynelahdessa 3 vmk:n 
arvosta. Kirkkoherra Laurentius Henrici (1578— 1613) sai Vii
purin, Savonlinnan ja Käkisalmen maaherralta, kirjeellä Tammi
kuun 27 p:ltä 1589, virkataloonsa vielä lisäksi Tahvo Karhusen 
autio-tilan, joka oli puoliveroa eli 4 vmk. (Akiander, Herda
minne II, s. 205— 6).

Mitä kappalaisen virkataloon tulee, oli sitä tarkoitusta var
ten annettu eräs pikku-tila, joka oli ruunulle takaisin joutunut 
rouva Katariina Gödrich’in (Fincken) rälssistä; maaherra Karl 
Falckenberg oli v. 1681 antanut toisen pienenlaisen tilan, joka 
käsitti 3 vmk. (Akiander, Herdaminne II, s. 206). Kappalaisen 
virkatalo on 5/ienykyistä mant. (Sirén, Borgå stifts matrikel, s. 139).

Kirkkoherran nykyinen virkatalo on 1V2 mantaalia; sen 
salopalsta käsitti 1,382 tynnörin-alaa 3 kapan-alaa. V:n 1664 
maanjaostelukirjassa sanotaan, että pappila on nyt muutettu 
Kiiskilänniemeen.

Pappilan palossa v. 1803 ja sota-aikoina mainitaan kirkon 
vanhimpien asiakirjain joutuneen hukkaan. Nykyinen kirkko on 
puusta tehty v. 1741. Jo 30/m 1821 on se tuomittu puretta
vaksi ja uuden kivikirkon piirustuksille on saatu vahvistus jo  
4/v 1824. Tätä tarkoitusta varten on näihin asti varoja kerätty 
(Sirén, s. 138). Saarnastuolin yläpuolella kirkon katossa on 
sen tekijän nimi: Eskel Kollenius Å r 1741. —  Korjattu v. 1863 
T. J. Tolpo.

Kirkossa on kaksi kelloa, joista pienemmässä on kirjoitus:
Rantasalmi Församling (Varkaus 1&54).
Isommassa kellossa on kirjoitus, toisella puolen:
Wnonna Mailman Wapalstaian lesuxen syndymisen iälken i j 8 6 . Iona 

oli Ruotsin Waldakunnan Kuningas Gustaf se Kolmas, Perillinen Noriaan, 
Schlesvigin Holsteinin Hertuia, Suriruhtinas Suomesa, ijän 41. ia Ha/lituxen 
16. aiastaialla, ia iolton aikaan oli Borgåån Hippakunnan pispa Gabriel 
Fortelius, Pranatun Doctor, ia läsen Kuningallisesta Pokia: Tähden orde-
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nista, ijän 87 ia Pispan: Wiran 24 aiastaialla. Että mios na salmen seu
rakunnan provasti ia Kirko Herra Magister Samuel Krogius Kuningallisen 
Maystdn ordin, Hof-Predikanti, ijän 42. Papillisen viran j6. ia Kirkoherran 
IViran 21 aiastaialla on Tämä Kello Randa salmen seurakunnalle udesti 
valuttu, 100 Laiastaian tehdyn Palvelluxen lälken, Kolmannen osan Lisämi- 
sella. G: S: Meyerildä Directeurildä. Stockholmissa.

Toisella puolella on seuraavat raamatunpaikat:
Ps. 24: 6, 7 ja Ps. 100: 2, 4.
V:n 1700— 1714 historiakirjassa mainitaan silloin olleen 

3 kelloa. Suuruudeltaan keskimmäinen kello oli tuotu Venä
jältä, ja  olivat sen lahjoittaneet pakarilankyläläiset. Suuri kello 
oli hankittu seurakunnan varoilla; sitä paitsi oli vielä pieni kello.

*
Kalustoluettelokirjasta mainittakoon seuraavaa:
Hopeinen kalkki, sisältä kullattu ynnä hopeinen öylättilautanen nah- 

kakotelossa; 2 pienempää kalkkia ynnä öylättilautanen ja  rasia hopeasta, 
puukoteloissa ja  nahkalaukuissa; 3 kalkkiliinaa, yksi valkeasta silkistä kulta- 
ompeluksilla, toinen punasesta sametista kulta-ompeluksilla ja  kolmas mus
tasta sametista hopearimpsuilla; 2 haavia; 1 palttinainen alttarivaate ompe- 
luksilla; 1 viheriäinen alttarivaate hopeanauhuksilla; 2 messupukua, puna- 
nen ja  musta; 2 tinaista kannua; 4 messinkistä kynttiläkruunua; 18 puu- 
lampettia; 14 läkkilampettia; 12 rautaista kynttilänpidintä; 7 messinkistä 
kynttiläjalkaa, 6 läkistä ja  3 puusta; 1 tuntilasi; 2 numerotaulua ja  30 nu
meroa; 2 rattia; 2 öylätti-astiata, puinen ja  läkkinen; yksi pari surusau- 
vo ja; 3 vaakunata; yhdet ruumisvaunut jalaksilla; Kuningas Kustaa IV:n 
Adolfin puhe säädyille valtiopäivillä 1800; Keisarin Hallitsija vakuutus v. 
1809; Vapahtaja ristinpuussa, pronssinen kuva; 2 kolmihaaraista, uusi- 
hopeaista kynttiläjalkaa.

Yllämainittu historiakirja puhuu seuraavista alttaritauluista:
Vanha alttaritaulu, jonka on lahjoittanut Viipurin porvari 

Olli Karppin; 2 kappaletta Hedengran’in tauluja. Myöhemmin 
hankituksi ilmoitetaan: maalattu alttaritalu, joka kuvaa pyhää 
ehtoollista, ynnä punainen verka alttarin ympärille; nämä on 
lahjoittanut Vähä-Savon tuomari Claes Jegerschöld ja  rouva 
Margaretha Bosin.

Nykyinen alttaritaulu on maanmittari Äkerman’in tekemä 
rovasti Alholm ’in aikana. Hän asui Kolkontaipaleen kylässä ja 
oli heikkopäisenä silloin, kun sen teki. Sen mukainen on syn
tynyt taulukin. Se on kolmi-osainen, jotka ovat asetetut siten, 
että isoin niistä, joka yksinään käsittää noin a/3 koko kokonai
suudesta, on asetettu alimmaiseksi ja kaksi muuta heti sen päälle
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kukin eri puineihinsa, jotka ovat kömpelönlaisesti tehdyt ja 
maalatut keltamaalilla ja koristetut punaisilla viistojuovilla. Isoin 
tauluista on noin 2 m 69 sm leveä ja  1 m 71 sm korkea; ku
kin pienemmistä käsittää noin puolet isomman leveydestä, mutta 
ovat vähäisen korkeammat sitä. Tuo isoin taulu esittää herran
ehtoollista samaan malliin kuin näimme esim. Sulkavan kir
kossa. Koko sen ala-laitaa pitkin on maalattu sanat: »Totisesti, 
totisesti sanon minä teille: Y xi teistä on minun pettävä. Matt. 
26: 20. Marc. 14: 17. Luc. 22: 14. Joh. 22.» —  Ylemmistä 
kuvaa vasemman puoleinen Kristusta Getseman’en yrttitarhassa, 
polvillaan rukoileva enkeli oikeassa ylänurkassa maljaa tuoden, 
Kristuksen takana jonkunmoinen kappeli ja kasvava puu, kauem
pana näkyy Jerusalem. Alalaidassa on kirjoitus: »Minun isäni! 
elTei tämä kalkki taida mennä pois minulda, muutoin jos en 
minä sitä juo, niin tapahtukoon sinun tahtos. Matt. 26: 42. 
Marc. 14: 32. Luc. 22: 39.» —  Oikeanpuolinen kuvaa Kristusta 
ristin puussa, 5 enkelin päätä molemmin puolin pilven sisässä; 
takalikolla näkyy Jerusalemista 3 tornia; Kristuksen jalkain alla 
pääkallo sääriluineen. Alalaidassa kirjoitus: »Se on täytetty. 
Joh. 19: 30. —  Isä! minä annan minun Hengeni Sinun käsiis’. 
Luc. Cap. 23: v. 41.«

Kellotornin pohjakerroksessa on 2 tangon nenässä olevata 
puista vaakunata: toinen pienempi ja  epätäydellisempi, toinen 
isompi noin 1 Va m korkea ilman tankoa. Vaakunaksi on ku
vattu rintahaarniska. Viimeksi mainitun alalaidassa, soikeassa 
taulussa, on kirjoitus: Kongi. Maij:tz W år Allernådigeste Konungh 
och Herres troo liänare och Leutenampt vnder öfversteleutenampt 
IVellborne H: Nils Grotenfeltz Squadroen Dragouner den Edle 
och Wällborne H: Herman Harnescköldh a f  somnade i  Herranom  
den 5  November åhr 1692 och är begraffwen D. 24 September 
Anno 1693. Kerrottiin minulle, että eräs Harneskjöld, joka 
asui Putkisalon kartanossa, oli ollut niin mahtava mies, jotta 
sunnuntaina kirkkoonkaan ei uskallettu soittaa, ennenkun Harne
skjöld, tullessaan Raudanvedellä, kohotti venheensä mastoon 
lipun.

Samassa paikassa on niin-ikään tangon nenässä oleva taulu, 
jossa seppeleen sisään on kuvattu aivan pyöreät kasvot eli pää,
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josta valonsäteitä lähtee joka haaralle. Näissä pienemmissä tau
luissa olleet rautapeltiset koristukset ovat muodottomiksi sär
kyneet.

Tapulin jaloissa on edelleen vanha ruumisreki, jonka sa
nottiin kuuluneen Pyyvilän Pistolekors’eille, ja vanha »musta 
penkki», joka tarvittaessa oli asetettu kirkon ristikäytävälle. 
Siinä on 3 porrasta: alimmalla oli muka istunut vähimmän rikok-
sellinen i. n. e.J *

Kansan kertomaa: Kuvaava sivistyshistoriallinen piirre on 
seuraava juttu. Niinä aikoina, kun asukkaita Rantasalmen seu
duilla vielä oli hyvin harvassa, käytiin sieltä kirkossa aina Hä
meessä ja  Mikkelin teinoilla saakka. Ja oli tavallista, että moni 
vaan kerran ijässään kävi »papin pakinoilla». Nykyään vielä 
kerrotaan Tiemassaaren seudussa, että kun muutamankin kerran 
erään talon nuori väki oli pääsiäisenä ollut tällaisella kirkko- 
matkalla, kysyivät kotona olevat vanhemmat, että mitäs sillä 
papilla nyt oli ollut sanomista. »Suuresta miesmurhastahan tuo 
tuntui pakisovan», vastattiin. »Vai niin, siitähän se tarinoi sil
loinkin, kun minä 10 vuotta takaperin siellä kävin», lausui isä, 
ollen epätiedossa, oliko nyt uusi murha tapahtunnt, vai siitä 
entisestäkö sitä yhä puhetta piisasi.

Ahvensalon kylässä taas kerrottiin, että siihen aikaan kun 
kirkkoa ei vielä ollut lähempänä kuin Säämingissä, käytiin 
Ahvensalon kylästä suksilla hiihtäen ristillä Säämingin pappi
lassa: lapset saivat ristimättä kasvaa niin isoiksi, että itse kyke
nivät hiihtäen hankkimaan nimellensä papin siunauksen.

Siihen aikaan kun Rantasalmella vielä ei ollut omaa kirkkoa, 
oli sieltä kirkkomatkoja tehty Juvalle ja  vieläpä Kuopioonkin. Niin 
kerrottiin ainakin Tiemassaaren ja Lautakotalahden seudussa. 
Äimisveden pohjois-ja itäpuolelta oli kuljettu Voinsalmen ja Vaaja- 
taipaleen kautta Haapaveden eteläpäähän n. k. K ir k k o r a n ta a n  
ja  Haapaniemen eli Rantasalmen kuninkaankartanon läheisyy
teen, josta maitse Kolkontaipaleen, Tuusmäen ja Suurniemen 
kylän kautta Juvan kirkolle. Kuopioon tehtiin matkoja tavalli
sesti kesäiseen aikaan. L a u ta k o ta la h d e n  (eli nykyinen Lahden) 
kylä on saanutkin nimensä siitä, että ennen vanhaan kun Ranta- 
salmella ei vielä ollut kirkkoa, käytiin niiltä seuduin Kuopiossa
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kirkkomatkoilla. Vénhekampsujen ja muiden tavaroiden säilytys
paikaksi rakennettiin siihen laudoista kota, josta kyläkin sitten 
sai nimensä. Isoilla kirkkovenheillä kuljettiin Varkauteen, jossa 
Pirtinvirrasta ylös Huuruslahden puolelle, ja  siitä edelleen ve
siä myöten. Yksi viikko oli tavallisesti kulunut tähän kirkko- 
matkaan.

Haapaniemen itäsivulla kutsutaan erästä osaa rannasta 
P a p in ra n n a k s i. Senkin nimen synty johtaa niihin aikoihin 
kun ei kirkkoa vielä Rantasalmella ollut. Kun pappia silloin 
joskus tarvittiin niin täytyi sitä hakea aina Kuopiosta ja Juvalta 
asti. Ja kun venhekyydillä kuljettiin, noustiin aina papin kerällä 
Haapaniemen kuninkaankartanon läheisyyteen maalle tai Juvalta 
tullen lähdettiin siitä soutamaan, koska, niinä tiettöminä aikoina, 
siitä kulki parhaat tiet joka suunnalle. —  Vastakohdaksi edelli
selle kutsutaan Papinrannasta itään päin olevata Hannolan- 
lahden länsirantaa P ittä ä n (p itä jä n )-ra n n a k s i. Siihen sou
dettiin kirkkovenheillä ja siitä jalkaisin Juvan ja sittemmin Ranta- 
salmenkin kirkoille mentiin.

Huomautettakoon, että edellä on ollut historiallisiin asia
kirjoihin perustuvia tietoja siitä, että Rantasalmea todellakin on 
aikoinaan kuulunut osa Juvaan ja osa Kuopioonkin.

Hiltulan kylän K a la m o k a n k a a lle  kerrotaan Rantasalmen 
ensimmäistä kirkkoa aijotun rakentaa, mutta, minkä päivällä sai 
raketuksi, sen piru y ö̂llä purki ja heitti hirret alla olevaan 
K a la m o -o ja a n . Kolme hirsikertaa oli saatu helposti rakenne
tuksi, mutta enempää ei ruvennut neuvolla millään kohoamaan.

K ir k k o  k iv i on Tiemassaaren keskipaikoilla. Se on jok
sikin korkea ja sanotaan sen saaneen nimensä siitä, että Jo
roisten kirkko näkyy siihen.

Heinävesi. Tuomiokapituulin päätöksellä Lokak. 8 p:ltä 
1744 ja maaherran vahvistuksen mukaan Marrask. 25 s. v. sai
vat heinäveteläiset luvan rakentaa itselleen kirkon Hasunmäen 
kylään, joka on Kerman järven länsipuolella. Kollehti sitä tar
koitusta varten kannettiin koko valtakunnassa Syysk. 24 p. 1745. 
Kirkko, joka valmistui 1748, jäi kumminkin vastaiseksi rukous
huoneen arvoon, jossa emäkirkon papisto kävi pitämässä juma
lanpalvelusta. Tuomiokapituulin päätös Maalisk. 20 piitä 1751 
määräsi Rantasalmen toisen kappalaisen muuttamaan ja jäämään
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sinne. Mutta riitaa tästä asiasta kesti kumminkin useampia 
vuosia, kunnes tuomiokapituuli, päätöksellä Heinäkuun 14 p:ltä 
1761, asetti Jaakko Pontanuksen vakinaiseksi papiksi Heinä
vedelle. Akiander »paimenmuistoissaan» tietää, että Pontanus 
jo  piispantarkastuksilla v. 1748 vapaatahtoisesti suostui muutta
maan sinne. Seuraavat kappalaiset kieltäytyivät kumminkin 
muutosta niinkauvan, kun Heinävedellä ei ollut vakituista kap
palaisen virkataloa, jonka vuoksi emäseurakunnan papit liittyi
vät yhteisesti palkkaamaan sinne apulaisen. Tätä tarkoitusta 
varten maksoi pastori 8 ja kumpikikin kappalainen 5 tynnöriä 
viljaa. Pitäjänkokouksessa Lokak. 22 p:nä 1809 suostuivat 
seurakuntalaiset, että toinen kappalaisen virkatalo emäkirkolla 
vaihdettaisiin erääseen ruunun-tilaan Hasunmäen kylässä Heinä
vedellä, joka tehtäisiin kappalaisen virkataloksi siellä. Päätök
sellä Lokak. 21 p:ltä 1810 hyväksyi tuomiokapituuli tämän toi
menpiteen ja järjesti muutoinkin kappalaisen palkka-edut tar
kemmin. Armollisella kirjeellä 18/xi 1852 (Sirén’in mukaan; 
Akiander’in mukaan 23/x) säädetään, että silloisen Rantasalmen 
pastorin poistuttua, tulee Heinävesi erityiseksi pastoraatiksi, jo 
hon muutamia tiloja Leppävirrän ja Säämingin pitäjistä on yh
distettävä.

Nykyinen kirkko on rakennettu puusta v. 1892 seutuun; 
sen edellimäinen paloi, ukkosen sytyttämänä, a/i  v. 1887. Se 
oli rakennettu niin-ikään puusta v. 1840, kellotapuli, joka nyt
kin seisoo, on v:lta 1843.

Kirkkoherran virkatalo on, yllämainitun keisarillisen kir
jeen mukaan v:lta 1852, rakennettu Vahvalahteen, joka maa
palsta on ollut Rantasalmen kirkkoherran virkatalon salon- 
maata. —  Kappalaisen virkatalo, käsittävä Va mantaalia, on ni
meltä Marjamäki. Se sijaitsee Hasunmäen kylässä, ja  vaihdet
tiin se entiseen Rantasalon kylässä n:o 3 olevaan kappalaisen 
virkataloon (Akiander, Herdaminne I, s. 163—4 sekä Sirén, 
Borgå stifts matrikel, s. 141— 2).

*
Kansan muistoja: Heinäveden kirkkoa aijottiin ensin ra

kentaa Heinäveden rannalle, joka selkä on Sompasaaren ja 
Hevonlahden kylien välillä, kunnes paikka nähtiin sopimatto
maksi ja  kirkko tehtiin Hasunmäelle (Suometar, v. 1854, n:o 22).
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—  Karhilantaipaleen kylässä on asunut pitäjän ensimmäinen 
pappi (P. Rautiaisen paikannimi-luettelo S. M. M. Yhdistyksen 
arkistossa).

Ensimmäistä kirkkoa kun Heinävedelle rakennettiin, niin 
minkä päivällä sai rakennetuksi, sen piru purki yöllä, joten 
ei siitä puuhasta tullut sen valviimpaa. Täytyi sitten muuttaa 
kirkko vähän alemmaksi nykyiselle paikalle, ja  siihenpä syntyi. 
Sama pula oli toistakin kirkkoa rakennettaessa. Mutta kun 
rakennusmestari makaili muutamia öitä kirkonmäellä, niin sitten 
sekin rupesi syntymään.

Kangaslampi eli »Vesikansa» tehtiin rukoushuonekunnaksi 
1862, sai kirkon ja  tuli Rantasalmen kappeliksi 1869 (Leinberg, 
edelläm. teos, s. 81); paikoilla saamieni tietojen mukaan pitäisi 
viimeinen vuosiluku olla 1868.

Kirkossa on kaksi kelloa, jotka molemmat ovat valetut 
Venäjällä. Isommassa on kirjoitus: B. 21 n. 16 tfi. 1868 z. 
Pienemmässä: B. 5 n. 20 tfi. 1868 z.

*
Kansan kertomaa: Mitä tuohon »Vesikansa»-nimeen tulee, 

niin tahdon tässä kerrassaan mainita, että niinhyvin Sulkavalla 
kuin Säämingissä kuin Kerimäellä ja kuin Rantasalmella nimi
tetään »vesikansaksi» niitä pitäjän asukkaita, jotka kunkin seura
kunnan kirkkoon katsoen asuvat vesien eli selkien takana ja 
tekevät kirkkomatkansa vettä myöten, ennen vanhaan isoilla 
kirkkovenheillä, joita oli joka isommassa kylässä useampia, ja  
nyky-aikaan useinkin jo höyryvenheillä.

»Kangaslampi»-nimitys on aivan uusi. Siellä kirkon lähei
syydessä on pienen pieni lamminputero, jota kutsutaan Kankaan- 
padoksi. Siitä oli piispa saanut aihetta keksiä uudelle seura
kunnalle nimen Kangaslampi, ikäänkuin ei kylän nimi, Pisama- 
lahti, olisi ollut yhtä hyvä.

Hevonlahden kylässä, Luostarilan lammissa on pienonen 
K ir k k o s a a r i. Miksi sitä niin on ruvettu kutsumaan, en saa
nut tietää.
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Sitä —  tätä.

Kustaa III:n käynti Savossa. Tunnettua on, että kunin
gas Kustaa III n. k. kolmevuotisen sodan aikana käväsi Savos
sakin v. 1790. Osotukseksi siitä, millä mielellä ja  tunteilla 
savolaiset tätä Anjalanliiton aikaista hallitsijaa kohtelivat, panen 
tähän sen-aikuisen, lyhyen kertomuksen H. Mitinsa käynnistä 
Rantasalmella:

»Rantasalmella Lokak. 26 p:nä 1790.

Maanantaina Lokak. 19 p:nä k:lo 6 i. p. saapui Hänen 
Kuninkaallinen Majesteettinsa, meidän armollinen kuninkaamme, 
korkeanhyvinvoipana, tähän seurakuntaan. H. K. M:insa aivan 
odottamattoman saapumisen tähden, josta vasta ainoastaan muu
tamia tuntia aikaisemmin tieto tuli, ei voitu ryhtyä mitään ulko
naista juhlallisuutta toimeen panemaan, joka olisi osoittanut 
alamaista kunnioitusta ja rakkautta, semmoista, jota tämän seu
dun asukkaat tuntevat niin syvästi ja sydämellisesti rakastettua 
ja  hyväätekevää hallitsijaa kohtaan; mutta sydämellinen ilo ja 
'tyydytys, joka ilmeni läsnäolevissa, oli sitä suurempi ja loista- 
vampi, kun tällä seudulla ei koskaan ennen ole ollut onnea ja 
armoa, saada nähdä ja  vastaan-ottaa niin suurta yksinvaltiasta 
(monarch) ja lempeätä Maan-isää. Lähes puolen peninkulman 
päässä kirkolta oli seurakunnan kirkkoherralla, kontrahtirovasti 
ja  kuninkaall. hovisaarnaaja Maisteri Samuel Krogius’ella armo, 
yhdessä seurakunnan muun papiston kanssa, alamaisuudessa 
odottaa ja  vastaan-ottaa H. K. Miiansa, ja esiintuoda alamai- 
simmat ilon-osoitukset K. Miin korkean ja  onnellisen tulon joh
dosta, joka kaikella armolla ja  lempeydellä vastaan-otettiin, 
sekä sittemmin seurata Kuninkaallista Majesteettia pappilaan, 
jossa  H. K. Minsa makasi yönsä.

Seuraavana päivänä eli Lokak, 2o:nä suvaitsi H. K. Minsa 
armollisimmasti sallia halvimpienkin alamaistensa, alamaisuu
dessa, iloita Hänen näkemisestään, jonka jälkeen H. K. M. läksi 
kello 2 aikaan i. p., uskollisten alamaistensa sydämellisiä siu
nauksia toivottaessa, Hänen sotajoukkonsa luo Sääminkiin, Sa
vonlinnan läheisyydessä. Rantasalmen seurakunnan asukkaat, 
luullen, että K. Miti palaisikin sieltä kautta, olivat, suurin jou
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koin, kokoontuneet ilmaisemaan alamaista kunnioitustaan lem
peälle kuninkalleen. Mutta kun tätä arvaamatonta onnea ei 
enää tapahtunut; koska H. K. M. matkusti pois Säämingistä, 
pitkin rajaa, Puumalan kautta suoraan Juvalle, niin riensi sinne 
täältä edellä mainittu kontrahtirovasti 24 p:n iltana, jotta voisi 
tavata vielä H. K. Miiansa, ja  jotta, yhdessä Juvan pitäjän pa
piston ja asukkaiden kanssa, joita kuningasta kyytiin kirkolle 
oli kokoontunut, olisi tilaisuudessa esiin tuomaan alamaisimmat 
kiitoksensa H. K. M:lensa siitä, että Hän armollisimmasti oli 
suvainnut käydä paikkakunnallamme ja  tarkastaa rajaseutuja, 
edistääkseen niiden puolustusta, kuin myöskin, jotta saisi tilai
suuden ilmaista alamaisimman vakuutuksensa alamaisimmasta 
uskollisuudesta ja alttiudesta uhrata henki ja  omaisuus kor- 
keimmasti rakastetun kuninkaansa edestä ja samoin alamaisim- 
masti onnitella K. M:tia Hänen aijotun palausmatkansa johdosta! 
H. K. M:nsa korkean lähdön aikana tapahtui yleinen onnittelun- 
ilmaisu, moninkertaisine eläköönhuutoineen.» (Inrikes Tidnin
gar 1790 n:o 4).

Vähän jälkeen edellä jo puheena olleen Laitaatsillan tais
telun, josta tässä teoksessa on kuvakin, ja jossa Porin rykmen
tin satunnaisen huolimattomuuden tähden suomalaisille oli vä
hällä käydä pahoin, saapui kuningas Kustaa III:s sotajoukko- 
jensa luo Laitaatsillan läheisyydessä. Mainitun taistelun seu
rauksien ja  eräiden pienempien epäjärjestysten kuin myöskin 
ravinnon puutteellisuuden tähden, oli mainittu rykmentti ru
vennut niskoittelemaan, aikoen lähteä kotia. Luonnollisesti tu
livat nämä seikat kuninkaan tietoon, jonka tähden hän, kutakin 
sotaväen osastoa erityisesti tarkastaessaan, puhui porilaisille 
tähän tapaan: Kiitellen rykmentin suuria sotaisia ansioita,
tahtoi H. M:insa kumminkin samalla muistuttaa, että kuuliai
suuden ja  hyvän kurin piti olla urhoollisuuden seuralaisia, jos 
mieli saada isänmaa suojelluksi. Hän sanoi tietävänsä, että 
koko sotajoukko oli paljon kärsinyt tämän vuotisella sotaret- 
kellä, mutta sillä rohkeudella, millä oikea sotilas lyö viholli
sensa, pitää hänen myös voida kestää sodan vaivoja ja  kärsiä 
puutteitakin, jotka aina eivät ole autettavissa. —  —  —

Muuten saivat jokaisen osaston upseerit, jotka kaikki ku
ninkaalle erityisesti esiteltiin, luvan seurata H. Miiansa patte-

!8
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reille. Kuningas, tutkittuaan tarkoin varustuksia, ilmaisi kor
kean mielihyvänsä kaikesta, mitä näki. Mutta kertoja, jota 
tässä seuraan, luulee, että ylipäällikölle oli erityisesti tehty 
muistutuksia, sillä sittemmin tapahtui varustuksiin nähden useita 
muutoksia.

Kuninkaan ollessa Laitaatsillassa eivät ryssät ampuneet 
yhtään laukausta, vaikka H. M:insa usein näyttelihe suurine 
seurueineen patterien ulkopuolellakin. Tähän ei kertoja osaa 
muuta selitystä antaa kuin, että molempien ylipäälliköiden vä
lillä oli joku salainen sovinto siitä, että kuninkaan läsnäollessa 
oltaisiin rauhallisia (C. A . Brakel, Anteckningar öfver 1789—90 
samt 1808— 09 årens fälttåg i Finland, s. 51 ja  52).

Kuten jo mainittiin, matkusti kuningas rajaa pitkin Puu
malan kautta Juvalle ja Mikkeliin (katso Å. U. 1865 n:o 115 

Ja JI7)- *

Haapaniemen sotakoulu. Kun muistiinpanoihini on kart
tunut yhtä ja  toista, varsinkin kansan suusta koottua, joka voipi 
olla jostakin merkityksestä silloin, kun ylipäänsä Savon ja erit
täinkin Haapaniemen sotakoulun historiaa kirjoitetaan, niin en 
epäile tuoda tässä julki näitä tietojani.

Tunnetun, Suomen itsenäisyyttä harrastavan, Yrjö Maunu 
Sprengtporten’in alkuunpanosta on Haapaniemen sotakoulu pääs
syt syntymään. Hän oli 1775— 9 Savon prikaatin päällikkönä, 
ja tässä toimessa hän, hartaan isänmaallisen mielen innostamana, 
koki saada aikaan parannuksia Turun rauhan kautta sangen 
tukalaksi käyneen Suomen itärajan vahvistamiseksi ja suojele
miseksi vastaisilta idästä päin tulevilta hyökkäyksiltä. Siinä 
tarkoituksessa pani hän omilla varoillaan, asunnossaan Brahe- 
linnassa, toimeen volonteeri-koulun Savon säätyhenkilöiden lap
sia varten. Sprengtporten’in esityksestä sääti Kustaa III, kir
jeellä Heinäk. 23 p:ltä 1779, että tämä sotakoulu oli otettava 
valtion huostaan. Ja jotta saataisiin parempia hevosia ratsu
väelle, päätettiin perustaa myös hevoissiitoslaitos. Sitä varten 
ostettiin Haapaniemen ruununtila Rantasalmen pitäjässä, ja  jotta 
sotakoulun kustannukset eivät nousisi kovin suuriksi, esitti 
Sprengtporten, että siihen asetettaisiin myös tuo uusi sotakoulu. 
Tähänkin suostui kuningas ja  määräsi siihen tarvittavat varat.



Kuv. 25. Haapaniemen sotakoulun halkiokuva. 

1 Kuvien 24m ja 25m alkukuvat löytyvät Suomen Historiallisessa Museossa.
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Haapaniemi oli ollut toinen puolikas sitä verorusthollia, 
jonka toinen puolikas oli Kolkontaipaleen kylässä. Nyt siirret
tiin edellisen varustusvelvollisuus jälkimäiselle, jonka avuksi 
siihen yhdistettiin kaksi augmentti-tilaa. Saadakseen entisen 
rusti-tilallisen Haapaniemestä pois, osti Sprengtporten Remek- 
selän säterirusthollin samasta pitäjästä 20,000 taalarin hinnalla, 
möi pois sen säteri-oikeudet 9,000 talarista ja vaihtoi sitten 
Remekselän Haapaniemeen, saaden väliä 6,000 talaria, jonka 
summan Haapaniemen entinen rusti-tilallinen Leskinen suostui 
maksamaan (vrt. Rantasalmen asutustarinoita). Siten tuli Haapa- 
niemi maksamaan ainoastaan 5,000 talaria kuparirahaa (K. G. 
Leinberg, Handlingar rörande Haapaniemi krigsskola, s. 93).

Näin sai alkunsa Haapaniemen sotakoulu. Sen vaikutus 
kesti aina 1808-vuoden sotaan asti, jo ll’ei oteta lukuun sitä parin 
vuoden aikaa, jonka se v:n 1788— 90m sodan kestäessä oli lak
kautettuna; silloin näet sotakoulun huoneet järjestettiin sota
sairaalaksi Savon prikaatia varten ja siitoslaitoksen hevoset 
myötiin huutokaupalla. Haapanientä sotasairaalaksi järjestele
mässä oleskeli siellä luutnantti (?) E. Paldani 5 viikkoa (Ad. 
Neovius, Ur Finlands Historia s. 329). Helmikuun 2 p:nä 1808 
se lakkautettiin. Rauhan tultua v. 1809 esitti överstiluutnantti 
von Fieandt, että sotakoulu pantaisiin uudestaan kuntoon Sa
vossa, ja tämän johdosta ilmestyi keisarillinen määräys 12/21 
p:ltä Maalisk. 1812, joka sääti, että topograafi-koulu oli jälleen 
vaikutukseensa pantava Haapaniemessä. Niille seuduin se olisi 
voinut olla sijoitettuna aina näihin aikoihin asti, ell’ei kova onni 
olisi sytyttänyt koulun rakennuksia tuleen: yöllä Syyskuun 27 
p:vää vasten 1818 poltti vahingonvalkea poroksi melkein kaikki 
Haapaniemen sota-opiston rakennukset. Heti sen jälkeen sijoi
tettiin opisto Osikonmäen kylän Kolomalaan, Ruth’ilaan ja mui
hin taloihin, jotka ovat noin kolmen neljänneksen päässä Haapa- 
niemestä (F. P. von Knorring, Krigsmanna skolor i Finland, 
siv. 13, 19, 30).

Osa tämän muinaisen sota-opiston rakennuksen pohjaa on 
Haapaniemellä vielä nytkin nähtävänä. Vaikka toinen puoli 
kivijalasta onkin raivattu pelloksi, voi kumminkin muutamista 
nurkkakivistä, jotka ovat jääneet paikoilleen, arvata sen pituutta, 
joka näyttää olleen noin 51 m, ja  leveyttä, joka on ollut noin
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14 m. Rakennus on ollut pitkä pohjoisesta etelään. Vankat 
koivut varjostavat nyt sen raunioita, joissa vielä huomaa, paitsi 
jo mainittua toista puolta kivijalasta, 3 korkeampaa kumparetta, 
jotka sisältänevät palaessa syntynyttä tuhkaa ja uuninpohjia. 
Keskikohdalta rakennusta, länsipuolelta, on kulkenut noin 5— 6 
m leveä tie Haapalahden rantaan. Isot haavat ja koivut ravien 
ohella viittaavat vielä sen suuntaa. Pelloksi raivatusta osasta 
kerrottiin kyntäessä löydetyn kokoon juossutta lasia, tiilin ja 
kaakelin kappaleita. Muita rakennuksia sanotaan olleen pää
rakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Kuormastomakasiini oli 
ollut pari-kolme sataa askelta itse kartanosta itään.

Nykyisen talon solan suussa —  siinä, missä sola maan
tieltä kääntyy taloon —  on jonkunlainen noin 6— 7 m pitkä ja 
vähän kapeampi, luotujen maapengerten joka puolelta sulkema 
laitos, melkein samallainen, kuin edellä, »sotamuistoissa» kuva
tut, sotamiesten maakuopat. Toinen samallainen on kankaalla, 
vähän matkaa ensiksi mainitusta etelään. Edellistä arveli op
paani ruutikellariksi, jälkimmäistä sotamiesten —  paistin-uuniksi.

Sotakoulun palon jälkeen kerrottiin annetun eräälle herras- 
miehelle toimeksi rakentaa kartano uudestaan kivestä. Mutta 
tämä petkuttikin vähitellen ruunulta rahoja itselleen ilmoittaen 
milloin kivijalkaa milloin ikkunoita myöten olevan rakennuksen 
valmiina. Viimein tulivat syyniherrat, ja  silloin huomattiin, 
ett’ei kartanosta ollutkaan vielä kiveä kiven päällä; ainoastaan 
rakennuspaikan lähellä, entisen kartanon itäpuolella metsässä, 
oli halottu ja kokoiltu kiviä isot, pitkät kasat. Niitä näkee vielä 
nytkin siellä oikein isot määrät, mitkä ladotut pinoon, mitkä 
jonoon, mitkä kehään. Poraamalla ja muuten lohkomalla on 
niitä irtouteltu. Syyniherrat olivat vieneet tuon miehen men
nessään. —  Toinen tarina kertoi, että ennenvanhaan oli Haapa- 
niemelle aijottu k a u p u n k ia  rakentaa, ja sitä varten oli muka nuo 
kivijoukot koottu ja lohkottu.

v. Knorring kertoo äsken mainitussa teoksessaan (s. 32), 
että v. 1819 oli myönnetty 55,000 ruplaa Haapaniemen oppi
laitoksen uudestaan rakentamista varten, ja oli määrä se aset
taa muutamien satojen kyynäräin päähän siitä paikasta, missä 
se ennen paloa oli ollut. Tarve-aineet sitä varten oli jo ostettu



ja perustuksen pano alettu, kun tuli käsky, että laitos pitikin 
muuttaa sieltä pois.

Ramstedtin papereissa on myös tietoja Haapaniemen sota- 
opistosta. Hän sanoo ne saaneensa koulun entisen vahtimes
tarin Siljander’in pojalta, joka vielä v. 1888 eli Oravin teh
taalla. Siis arvattavasti koskevat hänen kertomuksensa oloja 
sota-opiston ihan viimeisinä vuosina. Tällaista hän kertoo:.

Opisto oli sijoitettu kolminkertaiseen puurakennukseen, 
jonka alakerrassa olivat luokka-huoneet ja  parin opettajan asunto, 
keskikerrassa oppilasten huoneet, kumpasetkin kerrokset varus
tetut suurilla korridooreilla, kolmannessa kerroksessa oli suuri 
teaatterihuone ja sen näyttämön puoleisessa päässä arestikamari. 
Tässä tahdon huomauttaa, että muut lähteet esittävät raken
nuksen 2-kerroksiseksi (vrt. kuv. 24 ja 25); arvattavasti oli kol
mantena avara vinni, jossa sopi hyvin näj^telmiä panna toimeen. 
Rakennuksen rappujen edessä oli kärryillä 4 vaskitykkiä ja  yksi 
pommitykki harjoituksia ja  vierasten kunnioittamista varten. Suo- 
rakulmaisesti tämän kanssa oli kaksi rakennusta: pohjanpuoli- 
maisessa kadettien ruokasali, leipoma-tupa ja ruuvanpitäjän huo
neet; etelänpuolimaisessa rakennuksessa kokoussali maskeraatia, 
ehkä aseharjoituksia y. m. varten sekä tallit ja  liiterit. Tällä 
puolen, mutta loitompana, oli myös muutamia pienempiä raken
nuksia, joihin oli sijoitettu 6 venäläistä sotamiestä ja  kersantti. 
Pohjoiskulmalla oli vielä savirakennus päällikköä varten, ryytimaa 
ja  sen laidassa navetta ja väentuparakennus.

Oppilasten työjärjestys arkipäivinä oli melkein seuraava. 
Noin k:lo 6— 7 ajoissa astui venäläinen kersantti oppilasraken- 
nuksen alakerran korridooriin ja  alkoi rumputtaa. Silloin oli 
oppilasten jalkeille noustava, k:lo 8 oli ruokasalissa voileipiä ja 
sahti valmisna, ja sitä nauttivat oppilaat suurukseksi. Sai kui
tenkin, vaikka eri maksua vastaan, lihaa, juustoa tai kalaa. 
K:lo 9 oli rukoukset, jonka jälkeen ruvettiin heti työhön, ja 
pitkitettiin sitä juuri k:lo i2:teen. Päivällistä nyt nautittiin jär
jestys-upseerin syödessä mukana.

Oppilaat, jotka olivat tottuneet ruokaryypyn ottamiseen, 
olivat erittäin sopineet ruuvanpitäjän kanssa, että kun he huu
sivat vettä, oli viina-tuoppi pöytään tuotava. Tästä tietysti ei 
järjestys-upseeri mitään tiennyt. Päivällisen jälkeen, joku tunti
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levättyä, jatkettiin lukemista ja piirustusta. K:lo 5— 7 iltasella 
oli tavallisesti varsinaiset sota-harjoitukset: äkseeraus, miekkailu. 
Tätä ennen kuitenkin oppilaat omalla kustannuksellaan usein 
pistäytyivät ottamassa välipalaa. Illallisen jälkeen rukous, jonka 
perästä oppilailla oli vapaus.

Toisinaan sotaharjoitustunteina mentiin lähellä olevalle 
Mökkimäelle, jossa opetettiin kanuunalla ampumisen taitoa. 
Maali-taulu oli noin muutaman suomen virstan päässä. Viimei
sinä vuosina annettiin myös ratsastuksen opetusta. Mainitulle 
Mökkimäelle rakennettiin maneesi ja puotiloita. Pietarista tuo
tiin äkseeraukseen tottunut ori ja  tamma; ja  enemmänkin oli 
aikomus tuoda, sillä opistoa oli aikomus suuresti laventaa.

Pyhäpäivinä osa oppilaista vuorollaan läksi rivissä marssi
maan Rantasalmelle kirkkoon. Useimmiten kumminkin jo lä
himmästä talosta otettiin kyyti. Laitokseen jkäneille luki joku 
opettaja päivän epistolan ja evankeeliumin sekä piti rukoukset. 
Iltapuoli oli vapaata.

Kuri oli ankara. Määrätty työ-, ruoka- ja lepojärjestys 
oli minuutilleen noudatettava. Johtajan luvatta ei saanut astua 
portista ulos. Pidettiinpä putkassa koko joululomakin; ainoas
taan sotamiehen seurassa sai käydä ulkona. Kahvinjuonti oli 
kielletty; mutta salaa nautittiin sitä kumminkin.

Teaatterinäytöksiä pidettiin usein. Laitoksen väki ja omasta 
sekä naapuripitäjästä oli kutsuvieraita näytäntöjä katsomassa. 
Naamiohuvit ja tanssijaiset olivat myös tavallisia. Tienoon 
herrasväki otti niihin innolla osaa. Tykitkin silloin tällöin 
paukkuivat näissä tilaisuuksissa. Luistelua, mäenlaskua sekä 
suksilla että kelkalla ahkerasti harjoitettiin.

Jokaisen oppilaan ruuvasta maksettiin 50 pankkokopeekkaa, 
opettajat maksoivat 75 kop. päivältä ruuvanpitäjälle.

Mikonpäivän aattona v. 1818, johtajan Pietarissa oleskel
lessa, paistoivat muutamat oppilaat arestihuoneen uunissa nau
riita. Vahingossa pääsi silloin tuli teaatterin kuhisseihin. Kohta 
oli koko näyttämö tulessa ja niin yläkertakin. Siten paloi lai
toksen useimmat rakennukset poroksi.

Muista lähteistä tiedämme, että tulipalo, joka poltti po
roksi Haapaniemen sotakoulun, tapahtui Syyskuun 27 päivää 
vasten yöllä edellä mainittuna vuonna. Mitään ihmishenkiä ei
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tilaisuudessa hukkaan joutunut eikä vahingoittunut ja  suurin 
osa tavaroistakin saatiin pelastetuksi. Kadettien pelottomuutta, 
oman henkensä uhalla pelastaessaan sitä, mikä pelastettavissa 
oli, kiitetään suuresti. Moni oli, välittämättä omastaan, koetta
nut pelastaa toisten omaisuutta. Vaikkakin kaikki katetit ylei
sesti kunnostivat itseänsä, niin mainitaan kumminkin erityisesti 
erästä katetti Roseniusta, joka, heräten muita aikaisemmin, alkoi, 
kenenkään kehoittamatta, kantaa palavista huoneista ulos sekä 
vakoilu-töitä varten tilattuja maanmittauskarttoja että laitoksen 
koneita ja  kirjoja, jossa toimessaan hän hyvin onnistuikin.

Tulipalon jälkeen täytyi opiston asukkaitten viettää yönsä 
vielä Haapaniemessä. Mutta seuraavana päivänä, puolenpäivän 
aikaan, siirryttiin lähinnä olevaan suureen kylään (Lautakota- 
lahteenko?), jossa —  enempiä määräyksiä odotellessa — jatket
tiin tavallisia toimia. (Nämä tiedot on Å . T:iin v. 1818 n:o 
i28:aan antanut J. E. Kumlander »päällikön poissa ollessa»),

Saman vuoden joululta siirrettiin opisto Piikkilän taloon 
Juvalla, jossa se oli seuraavaan kesään. Tähän aikaan tarjot
tiin sitä Savonlinnan kaupungille. Nytkös silloiselle maistraatin 
esimiehelle hätä! Talosta taloon hän juoksi, kehoitellen työn
tämään tuota »rasavilli »-koulua niin pitkälle kuin pippuri kas- 
voi. Eihän tuommoisen koulun kaupunkiin tultua rehellinen 
virkamies saisi syödä vatsaansa täyteen, kaikkihan menisi ka
tetrien suuhun ja  mitä jäljelle jäisi, nousisi hinnassa, että oli 
mahdotonta mitään ostaa. Maistraatin kokouksessa meni hänen 
mielipiteensä läpi. Sota-opisto siirrettiin Haminaan.

*

Yrjö Fredrik Tigerstedt. Tunnettua on, että Sprengt- 
porten, ajaessaan Suomen itsenäisyyspolitiikkaansa, joutui vii
mein Venäjän palvelukseen ja Kustaa III:n aikuisessa sodassa 
komensi venäläisiä sotajoukkoja isänmaataan vastaan. Saman 
valtiollisen suunnan edustajiin on luettava myös everstiluut
nantti Yrjö Fredrik Tigerstedt. Hänkin Parkuinmäen tappe
lussa taisteli vihollisten riveissä, joutui siinä vangiksi ja mes
tattiin sittemmin Rantasalmen kirkolla. Tämän »Tiilestatin» —  
sillä tavalla kansa nimen lausuu —  muisto on tuoreena säily
nyt keski-savolaisten mielessä. Mutta se muisto ei ole kaunis:
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kaikki kertomukset osoittavat miehen olleen häjyn luonteeltaan. 
Mainittakoon tässä pääasiallisesti Ramstedtin mukaan, muutamia 
kansan suusta saatuja tietoja.

Hänen hallussaan oli useampia maatiloja Savossa, niinkuin 
Meijerihovi Pieksänmäellä, Torstila ja  Engelsnäs Joroisissa sekä 
Vaahersalo Rantasalmella. Riitaisuutensa ja häjyytensä vaikutti, 
ett'eivät naapurit häntä rakastaneet. Hän oli ollut hyvin ahne, 
niin että työtä olisi alustalaisten pitänyt aina tehdä, yksin yöllä 
ja pyhinäkin. Hän olikin sanonut, että Jumala on tehnyt kolme 
pahaa: pyhän, yön ja  kuoleman.

Kun isonjaon laita vielä siihen aikaan oli niin ja näin, 
ehätti Tigerstedt korjaamaan erästä niittyä, jota hänen naapu
rinsa, eräs talonpoika, ikimuistoisista ajoista oli viljellyt. Mies 
silloin uhkasi ampua Tiilestatin, jos vielä niin tekisi. Tuosta 
ei kumminkaan T . huolinut, vaan puki renkinsä omaan virka- 
takkiinsa ja  lähetti niitylle. Talonpoika ei kaukaa voinut niin 
tarkoin eroittaa, vaan paukautti rengin kuoliaaksi. Kun häntä 
tämän tähden ruvettiin mestaamaan, lausui hän: »Kyllä minä 
nyt tulen päätäni lyhemmäksi, mutta kyllä vielä Tiilestatti seu
raa jäljestä.»

Hän oli naimisissa erään ruotsalaisen naisen kanssa, vaan 
eli huonossa sovussa. Vihdoin pakeni rouva Joroisten pappi
laan, jossa hän kovasti sairastui. Kun Tigerstedt sitten aikainsa 
päästä tuli häntä katsomaan, huusi vaimo hänen poislähtiessään: 
»Varo itseäsi, Tigerstedt! Minä näin sinun viime yönä tulevan 
päättömänä luokseni.»

Parkuinmäen tappelusta ei Tigerstedt’in onnistunut paeta, 
vaan kätkeytyi hän Haukkalanmäen talon sikopahnaan pehkujen 
alle. Sieltä löysi hänet eräs hänen entisiä rakuunoitaan, joka 
pistooli kädessä pakoitti hänet antautumaan. Hätäpäissään lu
pasi Tigerstedt hänelle verotilan tai rusthollin, jos laskisi irti. 
Tähän ei sotilas suostunut.

Sota-oikeudessa todistivat Haukkalanmäen talonpojat hä
nen johtaneen venäläistä sotaväkeä suomalaisia vastaan Hiis- 
hongin rinteellä. Eräs vaimo sanoi nähneensä T:n äkseeraut- 
taneen venäläistä sotaväkeä Vistilän hovin pihalla. Kun hänen 
nähtäväkseen ensin tuotiin muita upseeria, sanoi eukko niiden 
ei olevan Tigerstedt’in. Tuotiin vihdoin itse Tigerstedt ja
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eukko sanoi: »Juuri tämä käykkäleuka herra komensi venä
läisiä.» v

V:n 1790 Maalisk. 4 p:nä tuomittiin Tigerstedt Vaasan 
hovioikeuden päätöksellä kuolemaan. Rantasalmen pitäjän kuo- 
levaisuustaulussa v:lta 1790 on hänen mestauksestaan mainittu 
seuraavaa;

»Den a f  Kongi. Vasa H ofrätt fö r  landsförräderi ifrån lif, 
ähra och gods dömde Georg Fredric Ericsson, blef härstädes 
den 29 sistledne December (1790) på den vanliga afräitsplatsen 
halshuggen och på stället begrafven: fö r  detta öfverstelieutenant 
och riddare Tigerstedt.»

Mestauspaikka Rantasalmella on ollut nykyisistä kellon- 
jaloista kivenheitto itään. Siinä oli Tigerstedt’kin tehty pää
tään lyhemmäksi. Ennen sitä kuuluutettiin pitäjän miehiä ko
koon ja  varustettiin seipäillä olemaan vahtimiehinä mestaus- 
tilaisuudessa. Matkalaidoilla ja  hevosella kuljetettiin tuomittu 
mestauspaikalle; kaksi pappia kulki vierellä lohdutusta tarjoten; 
mustalla silkillä solmittiin hänen silmänsä kun mestaamaan ru
vettiin. Kun pää vierähti maahan pyövelin kirveen iskusta, 
ilmestyi piru punasen koiran muodossa ja  koppasi sen suu
hunsa sekä hävisi näkymättömiin ihan kahden käden keskestä. 
Kerrotaan vielä, että vainajan sukulaiset ovat sittemmin otta
neet ruumiin haltuunsa ja kuljettaneet sen Joroisiin, jossa oli 
sukuhauta. Mestauksen jälkeen sanotaan Tigerstedt’in ruumis 
haudatun n. k. p ik k u  P u n k a h a rju u n , joka on lähellä kirkkoa.

*

Muutamista paikannim istä. Sen lisäksi, mitä edellä asian
omaisissa paikoissa on paikannimi-tarinoita esiintuotu, liitän tä
hän vielä seuraavat.

Kesämönsaarella, Säämingin pitäjässä, ja  sen läheisyydessä 
on kolme korkeata vuorta, nim. K o ir v u o r i, V ä k e v ä lä n v u o r i 
ja  eräs, jolle linnaa kerrotaan aijotun rakentaa. Niistä on sanan
partena:

Kolome on koskea kovoa,
Kolome vuorta korkeata,
Mut Koirvuori on korkein.



Kesämönsaaren luodepuolella on J u u v in sa a ri. Siinä oli 
kauvan aikaa sitten asunut muuan Juuti-niminen mies.

Kesämönsaarella on myös H e le k a v u o ri. Siitä kerrotaan: 
Muuan tuulaustaja oli kerran kuullut vuorelta äänen useaan 
kertaan kysyvän: »Heitänkö minä Helekoo?» »Heitä, sen vie
tävä!» tiuskasi viimein tuskastunut tuulaustaja. Silloin putosi 
hänen venheeseensä vanhan akan raato. Siitä vuoren nimi. 
Muuan Säämingin herrasmies kertoi kuulleensa Helekavuoresta 
toisenkin tarinan, nim. että siinä olisi pitänyt olla pakanuuden 
aikainen pyhä paikka, jossa on käyty uhraamassa, ja  että seu
dun ruotsalaiset, joita ajankunkin on Savonlinnan tienoilla asus
tanut, olisivat sille antaneet kielensä mukaisen nimenkin: Heliga- 
vuori.

Samoin huomautettiin parista muusta ruotsalaisesta paikan
nimestä. Aholahdessa, Kellaripellon tilalla, on E v e r la h ti, joka 
lienee sama kuin Öfverlahti, ja  kappalaisen virkatalon rannassa 
on V e s te r v i ik k i .  K o m m e rn ie m e n  arveltiin myös olevan 
samaa juurta. Kun Savonlinnasta tai Pihlajaniemen korkeilta 
kunnailta tahtoo katsella etelästä päin tulevia, niin sattuvat ne 
ensiksi silmään Kommerniemen nenässä Pihlajaveden lounas- 
puolella. Ruotsalainen, äkätessään odotetun vihollisen tai ystä
vän tulevan kaukana selän takana, niemen nenässä, huudahti 
heti luonnollisesti: »der kommer!» ja  alkoi nientä mainita sen 
mukaan Kommer- eli Tuloniemeksi. —  T örn in p yörä-n im in en  
pieni saari on Savonlinnan kaupungin laivalaiturin vastapäätä. 
Sekin nimi on ruotsalaista alkuperää eli oikeastaan »Thor
björn».

Outojen paikannimien ryhmään kuuluvat myös nimet sem
moiset kuin Sääminki, Kyrönsaari, jolla Olavinlinna on, Luos- 
tariniemi ja  Tolvanniemi, edellinen viimeksi mainitussa kylässä. 
Pidettäköön mielessä, että muinaistaru kertoo Eerikka Akselin
poika T ott’in tuoneen ruotsalaisiakin asukkaita uuden voitto
maan vahvistukseksi silloin, kun hän rakensi Savonlinnan. Ku
kapa tietää, jos esiintuodut ja monet muut oudot paikannimet 
ovatkin jäännös näistä uutis-asukkaista. Ja onhan se asutus- 
tarinoissa kerrottu, että Ruokoniemen kylän, Sulkavan pitäjätä, 
Ingeharjussa on ensimmäinen asukas, Hanski nimeltään, ollut 
skandinaavisista sukuperää.
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Pienen Haukiveden rannalla Hepokivensalmessa on iso 
kivi, jota kutsutaan H e p o k iv e k s i. Se on siinä etukumarassa, 
ikäänkuin kuonollaan tahtoisi vettä haukata. Siitä on sanan
partena: »Silloin kun Hepo(-kivi) vettä janoo, silloin lapset lei- 
peä anoo.» Tällä tarkoitetaan, että kun vesi kohoaa Hepo- 
kiven kuonoon asti, tulee katovuosi (vrt. Matkailijayhdistyksen 
Vuosikirja 1892, s. 77).

Edellä mainitussa vedessä, Hevoissalon rannan läheisyy
dessä, on 3 pientä kallio-saareketta, joita kutsutaan »K äräjä- 
lu o d o ik si» . Miksi näitä niin nimitettiin, ei tiedetty, mutta joku 
arveli, että suurin luoto kun on semmoisessa asemassa toisiin 
pienempiin kuin tuomari lautamiehiin, niin mahdollisesti on 
nimi siitä syntynyt. Kaksi pienempää on näet tuon suurimman 
molemmin puolin, muodostaen yhteensä koommin puoliympyrän.

*

Sulkavan pitäjän Yliselän-Auvilassa tavataan tämmöisiä 
paikannimiä: H y tin v u o r i, O u lu n s a a ri ja  -v u o r i, P u h a - 
k a n v u o r i, S a v o n m ä k i. Siellä on myös P a h a n m ä e n v u o ri. 
Se on saanut nimensä siitä, kun kovina katovuosina muualla 
pani halla kaiken viljan, mutta tälle mäelle säilyi itävä siemen. 
Sentähden ruvettiin vuorta kutsumaan Pahan-ajan vuoreksi, 
josta nimestä on syntynyt Pahanmäenvuori, nimitys, josta voisi 
päättää kokonaan toista kuin, mitä sen synnystä oikeastaan ker
rotaan. *

Enonveden rannalla, Kerimäen pitäjässä, on L a is k a n - 
k a n n a s ja  L a isk a n n ie m i. Se on saanut nimensä siitä, kun 
eräs ei viitsinyt kiertää tätä vähäistä nientä, vaan veti ven
heensä kannaksen yli.

»Siiperin Laurilla» samassa pitäjässä oli muinoin toimena 
polttaa tervaa ja  kiskoa tuohta. Näitä kaupitellen souteli hän 
ympäri Puruveden rantoja. Kerran näillä matkoilla karahti hä
nen venheensä vesikivelle, joka oli Hevöissalon likellä. Siinä 
sai hän kauvaan teuhata, ennenkun irti selvisi; sentähden kut
sutaan sitä kiveä S iip e r in  k iv e k s i. —  Kerran taas soutaes
saan saman saaren rantaa, sattui vene niin-ikään kivelle. Siinä 
hyvän aikaa jahkaroidessaan sanoa tokasi hän vihdoin harmis
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saan »tule vanhin perkele avuksi». Sentähden sitä nientä, jonka 
nenässä hän kiini puuttui, kutsutaan V a n h a n ie m e k si. —  Vii
mein hävisi Siiperin Lauri, ett’ei hänestä moneen vuoteen kuultu 
mitään mainittavan. Vihdoin utautui muutamia miehiä kävele
mään synkässä salometsässä; siellä oli pikkuinen metsäsauna 
ja sen lähellä tervahauta. Saunan penkillä makaa Lauri aivan 
hervotonna. »No hyvää päivää, Lauri! Täälläkös makaat?» 
sanoivat ja nykäsivät, että nousisi ylös. Vaan Laurista ei jää
nyt kuin paljaat luut penkille ja vähän tomua (Suorftetar 1853, 
n:o 41).

H e v o s s a lo  Puruvedessä on saanut nimensä siitä, kun. 
kahden oriin tapellessa kerran keskenään Lehtoniemessä, toi
nen läksi, toisen yhä ahdistaessa, paeten uimaan toista neljän
nestä leveän salmen yli Hevossaloon, jonka rannalle päästyään 
olivat molemmat niin uupuneet, että paikalle kuolivat (Suome
tar v. 1853 n:o 44 lisäl.)

T ie m a s s a a r e n  kylä on Rantasalmen pitäjässä. Sen ni
men synnyn syyksi mainittiin, että ijänkaiken on talvitie kul
kenut etelästä Tiemassaaren kautta pohjoiseen eli »tie maasta 
(mantereesta) saareen» sekä etelän että pohjoisen puolelta. 
Tästä monisanaisesta seudun nimestä muodostui Tiemas-saa- 
ren nimi.

Tässä kylässä, Tiemasjärven keskellä, on iso kivi, jota 
kutsutaan L a p s ik i v e k s i. Se on saanut tuon nimen siitä, että 
aikoinaan oli eräs nainen jättänyt siihen yksinäisen lapsensa 
kuolemaan. Itkusta kumminkin saivat muut vihiä ja  pelastivat 
penikan.

H e itto v u o r i on Parkuseljällä; se on saanut nimensä siitä, 
että kun muuan tuulaustaja kuuli useita kertoja huudettavan 
vuoren päältä: »heitänkö minä? heitänkö minä?» hän vihdoin 
vihoissaan virkki: »heitä sen vietävä, jos sisästäsi Iäkkään!» 
Silloin putosi venheeseen vanhan akan raato (Gottlund, Anti- 
quariska Samlingar).

K a s v a v a  k iv i on Joutsenlahden kylästä Vi peninkulman 
päässä, Soinkankaalla. Se on 4V2 kyyn. korkea; toisille puolilleen 
1 kyynärän kapeoinen; toisille puolilleen on se tasainen ja juu
resta noin 4 kyyn. leveä, kaveten huippuun päin (Gottlund, e. p.)
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Liittestä näkyy, että Asikkalassa (n:o 432) on T u liv u o r e n -  
p e lto , Haapataipaleessa (n:o 546) Tu li k iv e n  pohjoispää, Osi- 
konmäestä (n:o 390) Vs penink. päässä on T e in is a a r i ja 2 
penink. päässä H e lv e t in m ä k i, Keriharjusta (n:o 561) V2 penink. 
päässä K ir k o n k a n g a s , Kotkatlahdesta (n:o 554) 2 penink. 
päässä K ä rä jä s a a r i.

Heinäveden pitäjän Ihamaniemen-nimen synnystä on kak
sikin taririaa: Ensiksi niemen nenän puolella kun maat ovat 
ihania, viljavia, niin siitä nimi; toiseksi kerrotaan, että kun en
simmäiset ihmiset alkoivat niille maille asettua, kysyi aikaisem
min tullut äsken tulleelta: »mistä kautta tulit?» »Ihan maan 
nimen ympäri», vastasi toinen; ja siitä nimi.

Viitalahden kylässä, Pekolan salolla, on mäki, jota kutsu
taan L y i jy r in t e e k s i;  siinä on lyijyn näköistä kiveä.

V ih ovuon ne-nim inen  koski on Kerman seljän ja  Pilpan- 
rannan välillä. *

Keskinen osa suurta Orivettä on nimeltä S a m p a a n s e lk ä ; 
se on lavein kohta mainitusta vedestä, siellä Savonrannan ja 
Rääkkylän pitäjien eli S a v o n ra n n a n  ja  K a r ja la n r a n n a n  vä
lillä. Se näkyy muunmuassa Maanmittaus-ylihallituksen yleis
kartallakin. *

Kihovauhkonen oli ollut semmoinen mies, joka oli kul
jeksinut ympäri maata-maailmaa ja ennustellut kaikellaisia tule
via asiota. Hän on ennustanut muun muassa, että nämä kolme 
tapausta tapahtuu ennen maailman loppua:

Kaikilla karja-urilla on maantiet.
Puut maksavat rahoja.
Rantasalmen kirkolla on niin iso sota, että kirkonmäeltä 

juoksee veressä viisi-sylinen hirsi Raudanveteen (kerrottiin Sää
mingin Kaartilanrannalla, vrt. J. V. Snellm anin Albumi: T ou
kokuun 12 päivä 1881, s. 87— 90; Suomen Museo 1900, s. 16).
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Esineitä historialliselta a ja lta  Suomen Historialli
sessa  Museossa.

Sääminki. K u p a r i n e n  m a t k a m u s t e p u l lo  (Hist. M useo 637) 
yn n ä ontelo varsi, jo ssa  säilytetään  ruokoista  k yn än vartta; lö y d etty  
Pihlajaniem en kylästä. Lahjoittan ut porm estari J. N ygren  v. 1866.

K ä ä r m e e n  k ä r ä j ä k i v i  (Hist. M useo 570), pieni, m unanm uo
toinen, luonnollinen kivi, jo k a  on löyd etty  erään riitapukarin jä lkeen  
jää n eistä  peruista K allislahden  k ylä ssä ; ja  oli täm ä riitapukari kan 
tanut sitä aina kuin tenhokalua (talisman) taskussaan, k oska hän 
sen  luuli tuottavan vo ittoa  oikeudessa. L ahjoittan ut ylio p p ilas O h 
C arlen ius v. 1864.

P ari vaalean  sin isiä  m o r s i u s j a l k i n e i t a  (Hist. Mus. 571), 
jo issa  on koruneuloksia (paljetter) ja  korkeat kannat; ne on tuotu 
P ietarista  keisarin na K atariin a  II:n aikana. T a lteen  ottanut S a v o n 
linnasta ja  lahjoittanut ylioppilas OI. C arlen iu s v. 1864.

K i r v e e n  la p a ,  jo ssa  on ven äläistä  kirjoitusta, on lö yd etty  
S avon lin n an  linn oituksesta (S. M. Y :lle  tulleista kirjeistä).

V e n ä l ä i n e n  t a p p a r a  (Hist. Mus. 12 7 1), jo sta  parta on kat- 
kenut ja  jo n ka  terää on aikoinaan kulutettu. K irvee n  lav assa  on 
venäläin en , ehkä ison vihan  aikuinen kirjoitus: Apie. llp.: löyd etty  
O lavinlin nasta. K ap teen i O tto S tadiuksen  lähettäm ä v. 1872.

Tuntem attom an h e r r a s m i e h e n  r i n t a k u v a ,  siviilip u vu ssa  
(Hist. Mus. 17 19 : 1). S e  on tuntem attom an m aalarin ö ljyvärim aa- 
laus kan kaalle ; lahjoittaja, porm estari J. N ygrén  on arvellut sen 
o levan  1820-luvulta. K eh yksitön , korkeus 43 sm, le v e y s  34 sm.

Sam oin  tuntem attom an h e r r a s m i e h e n  r i n t a k u v a ,  siviili- 
puvussa. (Hist. Mus. 17 19 : 2). M aalari tuntem aton; täm änkin a r
velee äsken  m ainittu lahjoittaja o leevan  1820-luvulta. —  M olemmat 
näm ä kuvat o vat kulkeutuneet V iip u rista  Savon lin naan, jo s s a  niitä 
on viim eksi säilytetty.

S a v o n l i n n a n  j u h l a m e r k k i  (29/vm  1875), sin isestä  ja  v a l
k oisesta  silkkinauhasta (Hist. Mus. 177 5 : 2). K eske llä  on sep p e
leen  ym päröim ä Savon lin n an  kuva, jo n k a  yläp u olella  on vuosiluku 
14 75  ja  alapuolella 1875. K on reh tori C. N yleniuksen  lahjoittam a 
S . M. Y :lle  v. 1876.

P uuhun leikatuilla luu- ja  m etallikoristuksilla runsaasti silattu 
j a h t i k i v ä ä r i n  p e r ä  (Hist. Mus. 2009), tukki kaulasta katkennut. 
L ö y d e tty  M önkkölän talon pellosta, läheltä L aitaatsiltaa. R o u va  
Pauline Friisin  lahjoitus.

K a r t e s s i n  k u u l a  (Hist. Mus. 2037), löyd etty  S avon lin n asta . 
W o ld . S ten b ergin  lahjoitus.
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R a u t a i n e n  k i r v e s  (Hist. Mus. 2677: 7), om ituista m uotoa; 
167 mm k o rkea; kasain  väli 109 m m ; silm ä 81 mm pitkä ja  35 
mm p aksu; silm ä kolm ikulm ainen; löyd etty  suota p erkatessa  S ää m in 
gin  vesikan sasta.

M uhkea ( p e r t u s k a - ) k e i h ä s  (Hist. Mus. 2677: 8) raudasta; 
varsi, putkella varustettu, jatkuu ylösp äin  kahtena haarukkana, 
jo is s a  kum m assakin on kaksi reikää; 58 sm pitkä, siipien väli 
1 2V2  sm ; putki suustaan 36 mm läpim itaten; lö yd etty  m aasta ennen 
vuotta  1875.

N iin-ikään r a u t a i n e n  p e r t u s k ä  (Hist. Mus. 2677: 9), s il
m ällä varustettu, jo ssa  on kappale puuvartta jä le llä ; 56 Va sm p itkä; 
silm än kohdalta 1 1 V 4  sm korkea.

Pitkäruotoinen, 1 m 9 sm pituinen, k a k s i t e r ä i s e n  o i k o -  
m i e k a n  t e r ä  (Hist. Mus. 2677: 10); löyd etty  su o ta • perkattaessa.

R a u t a i n e n  n u o l e n k ä r k i  (Hist. Mus. 2880: 5), lehti levein  
a lap äästä; ruoto neliskulm ainen ja  paksu. P ituus n  1 mm ja  le
v e y s  21 mm; löyd etty  toistakym m entä vuotta sitten (vuodesta 1892 
lukien) K otkatm äen talon pellosta R ito saaren  k ylässä . M a h d o l 
l i s e s t i  o n  t ä m ä  k a p i n e  m y ö h e m m ä l t ä  r a u t a - a j a l t a .  V erta a  
J. R . A sp elin , M uinaisjäännöksiä Suom en  suvun  asum us-aloilta, 
ku va t 1360, 1642, 1648, 1650, 16 5 1  ja  1658.

V ask in en  »m iekantupen kärjen  pislain»(?) (Hist. Mus. 2880: 6). 
P ituus 77, lev eys  toisesta p äästä  2 i 3/i, toisesta 1 4V2 mm; p a k 
suus keskeltä  14  m m ; löyd etty  sam asta paikasta kuin edellinenkin.

Pitkulainen m alm inen k a n u u n a n  k u u l a  (Hist. Mus. 2880: 7), 
löyd etty  S avon lin n an  läh eisyydestä.

K a ksi van han -aikuista  m a t i k a n k o u k k u a  p u u s t a  (Hist. Mus. 
2677: 11),  saatu M ikkolanniem en kylästä.

P i i p  p i r a u t a  (Hist. Mus. 3021), jo n k a  tullivahti H okkanen 
kansakoulun-opettaja L . P ääkkösen  kautta lahjoitti S . M. Y :lle . K a 
pineen p erässä  on ru u vi ja  haarukka, jo k a  läh tee piipin kannasta.

P i t k ä v a r t i n e n  » k o u r u t a l t t a »  (Hist. Mus. 3300: 6) rau 
dasta. Pit. 38 sm, lev. 94 mm. L ö y tä n y t E saias H eiskan en  S a 
vonlinn an  kylp ylaitoksen  kivijalkaa kaivettaessa.

Neiti L isette  P isto lek o rs ’in (Savonlinnasta) lahjoitus S . M. Y :lle  
20/to 1898 (Hist. Mus. 3604):

M u o t o k u v a  laam anninrouva Justiina M aria M almista, synt. 
A m in off 1775.  —- Ö ljyvärim aalau s kullatussa p u ukehyksessä, jo k a  
on 76 V2 sm k orkea ja  64 V2 sm lev eä  ulkoa mitaten.

P ieni sinkittäm ällä paikattu k a h v i k u p p i  (Hist. Mus. 3604) ja  
siihen  kuuluva va ti eli lautanen (posliinista). K u p p i korvaton . M o
lem m at sini ja  pun areunasia sekä kukkasilla  koristetut. H ienoja 
kulta-ornam enttejä lö ytyy  m yös.

N e l j ä  h o p e a l u s i k k a a  j a  h o p e a i s e t  k e t j u t  (Hist. Mus. 
3979), jo tk a  on löytän yt itsellinen S am uli P ulkkinen  Sääm ingin



pitäjään M oinsalm en kylästä, L am m assaaren  tilalta. K ap in eet lö y 
dettiin k ivikasasta  saarella, jo k a  on noin  6 km etelään P u n k ah ar
julta. P aik ka on n yt m etsittynyt, m utta sanotaan  olleen  aikaisim m in 
asuttuja kylässä. K etju t o livat käärityt lusikoiden ym pärille.

1. H o p e a l u s i k k a ,  noin, 20,5 sm pitkä ellipsinm uotoinen, 
terä ei su ipp en eva, va rsi juotettu  terään erikappaleesta. T erä n  
ulkopuoleen  on kuvattu  ihm isenpääkallo ja  kaksi ristikkäin pantua 
sääriluuta. S e n  ym pärillä  on kirjoitus:

R adsm  Iacob Böeism an

(J. R . A sp elin 'in  m ukaan kuollut ehkä 1678).
V a rre ssa  on leim at: krönt W  (W iipurissa?) ja  S  (I. S?)
2. H o p e a l u s i k k a ,  n. 20,5 sm pitkä, m elkein edellisen  kalt- 

tainen. L eim auksetkin  melkein sam allaiset kuin edellisessä.
3. H o p e a l u s i k k a ,  n. 20 sm pitkä, edellisten  kalttainen 

leim auksineen. S iih en  on piirretty kirjaim et F. D. B . C. S .
4. H o p e a l u s i k k a ,  n. 15,5 sm pitkä, m elkein p yö reä  terä, 

muutoin edellisten  kalttainen. T erä ä n  on piirretty N. E. G. G.
5. H o p e a k e t j u t ,  n. 87 sm pitkät, jo tk a  o vat kootot 55 

kaksinkertaisen  S :n  m uotoisesta jäsen estä .
Sulkaiva. R a u t a i s e t  v a r u k s e t  (Hist. Mus. 455), jo tk a  

todennäköisesti o vat kuuluneet A braham  P istolekors'ille, jo k a , pal
vellen  K arja lan  rakuunoissa, sai vaikeiden  vam m ojensa tähden, översti- 
luutnantin arvoisen a, virka-eron  v. 16 7 7. Savon lin n an  kom entajaksi 
tuli hän v. 1680; kuoli lapsetonn a T a rto ssa  v. 1699 ja  on haudattu 
Sulkaw an  kirkoon, jo ssa  varuksetkin  viim eksi o vat olleet säilytettyinä.

K a k s i t e r ä i n e n  m i e k k a  (Hist. Mus. 456), jo n ka  lap p eessa  
on kirjoitus: „F red erico  P ich in o “ . Sek in  on kuulunut y llä  m ainitulle 
P istolekors'ille  ja  säilytetty  S u lkavan  kirkossa.

K o l m e  m e r k k a u s k a n g a s t a  (Hist. Mus. 1220) vuosilta  
172 2, 174 9  ja  1824, jo ita  on säilytetty  m onta m iesp olvea  C . Ph. 
L in d fo r s in  p erh eessä  T iitta lan  kartan o ssa  S ulkaw alla . M ainitun 
tilan-om istajan antam ia S . M. Y :lle  1872.

Luutnan tti K a arle  Juhana R e i c h e r i n  v i r k a p u v u n  o s i a  
(Hist. Mus. 1255): 1) V i r k a - t a k k i  harm aasta vaatteesta, paitsi 
kaulus ja  hihankäänteet, jo tk a  o vat tum m ansiniset ja  kultanauhuk- 
silla koristetut, kullatuissa n ap eissa  S a v o n  vaaku n a; 2 — 3) kaksi 
sapelia  ilm an tehdasm erkkiä, kum m assakin vaskin en  kädensuoja, 
koristettuja: toinen kolm ella kruunulla ja  G . kirjaim ella yh d essä  
k ilvessä; toinen kolm ella kruunulla; 4— 5) kaksi pistoolia, kum m as
sakin vaskisilain en  perä; pitem m ästä, jo n ka  lukossa  on m erkki 
Frenberg Stockkolm ja  jo n k a  perä on paikattu, puuttuu pii ja  lata- 
sin ; lyhem m än lukko on m erkitty Örebro; 6 — 7) kaksi o lk avyö ssä  
kan nettavaa patroona-taskua, toisen tallella o levan  m ustan laukun- 
kielellä S avokarja lan  hopeoitu vaaku n a; 8) satulaan kim itettävä
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patroona-tasku, jo k a  puuttuu, mutta tarkoitettanee erästä  ennen m er
kitsem ätöntä, leveää, keltaista patroona-taskua. —  L uutnantti R e ich e r 
palveli ajutanttina S a v o n  ja lk a v ä essä  ja  taisteli m. m. K arstu lassa  ja  
R evo la h d ella  v. 1808. T iitta lan  kartanon om istaja C. Ph. L in dforsin  
lahjoittam ia S u lkavalta  1872.

K a k s i - t e r ä i n e n  m i e k k a  (Hist. Mus. 1256), kah van  käden- 
sija  h op eakierteessä  ja  kullattu koppa, neliskulm aisilla pilkuilla y. m. 
koristettu, lapekkin  tyvestä  kullattu ja  voittom erkeillä, y lem pää lin 
nunkin kuvilla kirjattu; katkenneesta tupesta vaan  3/ b , tyvip ää, jälellä. 
L ien ee  aikoinaan kuulunut kenraaliluutnantti G . H. J äg erh o rn ’ille.

P i i l u k k o i n e n  e n g l a n t i l a i n e n  k i v ä ä r i  (Hist. Mus. 1257), 
jo n ka  piipun ty v e ssä  on  kaksi ep äselvä ä  tehdasm erkkiä (kruunattu 
G. L . ja  kaksi kruunun-alaista vasaraa)?), lu kossa  Tower ja  kruu
nattu G. R . sek ä  perän vaskisilaan  piirretty Hii30BCitaro 9 pora; on 
ollut S a v o n  jalkarykm entin  oma. K uten  edellisetkin  h erra C. Ph. 
L in d forsin  antamia.

P u i n e n  k r e i k k a l a i s v e n ä l ä i n e n  k a l k k i  (Hist. Mus. 
2008), jo n k a  ulkolaitaan on maalattu K ristuksen , M arian ja  Johan 
n eksen  kuvat puolikokoisina sekä slavonilainen kirjoitus yläreun assa. 
S u lka va n  seurakunnan lahjoitus.

Kerimäki: K a k si t a i k a - a u r a a  (trollplogar) (Hist. Mus. 647),
„ h a u v i n l u i n e n  h a r a “ , teh d yt en sim äisestä hauvista, jo k a  keväällä, 
ennen käen kukuntaa, saadaan ; sillä kyn n etään  peltoa, jo tta  se 
parem m in kasvaisi. T a lteen  ottanut K erim äen  sydän m aasta ja  lä 
hettänyt v. 1866 ylioppilas O . A . C arlen ius. N ykyään  puuttuvat 
n e m useosta.

R i k k i - t u p p i  eli „ t u l i k u p p i “ , jo k a  on kuulunut m uinoisiin 
tulenteko-vihkeisiin. Saatu  K erim äeltä ja  jä ttän y t ylio p p ilas O . A. 
C arlen ius v. 1866. (Hist. Mus. 650).

V a l i m e n  p u o l i k a s  (Hist. Mus. 2037), jo n k a  p ä ä ssä  n äk yy  
m uotti jon ku n laista  koristetta varten ; löyd etty  L entsilän  pellosta 
A la -K u o n an  kylästä. —  L ahjoittan ut W o ld . S ten berg .

N elikulm ainen v a s k i l e v y ,  k o r k o k u v a s s a  esittävä  kahta 
ratsastajaa; korkeus 51 mm, lev ey s  46 mm; kantam ista varten  v a 
rustettu silm uksella (Hist. Mus. 2736).

K a n k i k u o l a i m e t  (Hist. Mus. 3300: 4) K erim äeltä.
K a r h u k e i h ä s  (Hist. Mus. 3300: 5) putkella varustettu. Pit. 

288 mm, lev. 39 mm; putki 34 mm läpim. M yönyt O lli T u rtiain en  
Y lä -K u o n an  kylästä.

Rantasalmi: O l k i n e n  k o l m i j a l k a  tHist. Mus. 649), jo n k a
nim i on T u p o ,  ja  jo ta  kansa käyttää  jou lu le ik eissä  täh än  tapaan: 
Lattialle  asetettua kolm ijalkaa suojellakseen  asettuu suojelija  sen 
eteen  ja  pitää  kiini leipälapion toisesta päästä. S en  ahdistaja, p i
täen  kiini leipälap ion  toisesta  päästä, koettaa sillä sysä tä  kolm ijalkaa 
päähän, jo tta  se  kaatuisi; suojelija taas koettaa aina vä istää  hänen
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sysäyksiään . Jos kolm ijalka kaatuu, niin jo k o  n oetaan suojelija  tahi 
pestään lum ella tahi kaadetaan  hänen päälleen  vettä . K o sk a  „tu p o “ 
on dim inutiivi sanasta „ tu p a “ ja  näyttääkin  lappalaiskodalta, niin 
otaksuu lähettäjä, että leikki, t u p o j a  k a a t a a ,  k u vaa  lappalaisten 
karkoittam ista m aasta. L eikk i on tunnettu E telä-H äm eessä ja  Uu- 
della-m aalla nim ellä P u h k a i s t a  s u u t a r i n  s i l m ä .  T a lte e n o te ttu  
R antasalm en  saloilta, ja  lähettänyt yliopp. O . A . C arlen ius v. 1866.

T a i k a p u s s i  (Hist. Mus. 749), kaikkine taikuuteen tarvitta
vin e esineineen, m. m. on siinä palanen k ivi-aseesta; lahjoittanut 
sahanhoitaja  P. Sop an en  v. 186 1.

O hut k u l t a s o r m u s  (Hist. Mus. 2209), leveänlain en , jo n ka  
sisässä  ou kirjaim et B. C. L . E. ja  päivän m äärä i8  25/3 i8 , jollo in  
eräs E lfven gren  on antanut sen vihkim äsorm uksena vaim olleen.

J o u s e n r a t t a a t  ja  hevosen ken kä n. s. v i s k a r i  (Hist. Mus. 
2242), saadut isäntä  E roselta.

M essinkinen k y n t t i l ä j a l k a  (Hist. Mus. 2401: 9), jo n ka  on 
lahjoittanut T iin a  T o ivain en  H aapotaipaleen  k ylästä ; hänen su v u s
saan  on se  ollut n eljässä  polvessa.

T erä ltää n  v e i t s e n t a p a i n e n  p i s t i n  (Hist. Mus. 2677: 10), 
putkineen; 52 lU sm  pitkä; putki ruuvilla varustettu. L ö yd e tty  
Parkuinm äen tappelutantereelta heti tappelun jälkeen.

K a u l u u p u u  (Hist. Mus. 2677: 13), 84 sm pitkä, 10 sm lev eä ; 
kahvalla  varustettu, päältä ristittäin  leikelty, alapuoleen poikittain 
lo via  veistelty ; erään haavojaan  sairastavan  porilaisen  tekem ä P a r
kuinm äen puolella v. 179 5.

M i e k k a  (Hist. Mus. 2677: 14) y n n ä  sen rautahuotra; kahva 
n ahalla päällystetty; kädensuojus-ponsi ja  kah van  p ä ä llyssyrjä  m es
sin gistä; huotrineen 98 sm pitkä; viim e sodan ajoilta.

K o l m e  m a l m i k u u l a a  (Hist. Mus. 2880: 7), laajuus 29,27 ja  
2 0 x 2 2  mm; löyd etyt P arkuinm äen taistelutantereelta.

O m ituiset r a u d a t  (Hist. Mus. 3016: 6), läyd etyt vanhan ra 
kennuksen alustaa tasoiteltaessa  H ännisen talossa, R iuttaisen  kylässä.

P u n n u s  (Hist. Mus. 3018: 12), isolla ja  paksuvartisella  sil- 
m ukkeella. S aa tu  K olkon taipaleen  kylästä  P aavo  Im m oselta ja  lienee 
löyd etty  pari sukupolvea sitten Parkuinm äeltä, Sääm in gin  rajalla.

K a k s i  k a n n u s t a  (Hist. Mus. 3018: 13 — 14); toinen vaskinen  
ja  toinen rautainen; löytyn eet talollisen  S a k a ri L esk isen  pellosta 
(Kurkelanm äestä).

V a s k i n e n  v a s a r a  j a  r a u t a i n e n  k i r v e s  (Hist. Mus. 3025: 
12) yh ten ä  aseena, löyd etty  N iilo H uopalaisen  kartanon luota L ah en  
kylästä.

T i n a n e n  t o o s a  (Hist. Mus. 3025: 13), kuvikas. Pit. 78, 
lev . 45 ja  korkeus 17  mm. M aasta löydetty, saatu L ah en  kylästä.

K a n n u s  yn n ä siihen kuuluva s o l k i  (Hist. Mus. 3025: 14), 
kaikki raudasta, löyd etty  K olkon taip aleen  kylän  pellosta.
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V a s k i n e n  k a n n u s  (Hist. Mus. 3025: 15), lö yd etty  läheltä 
H aapanientä.

R a u t a i n e n  k a n n u s  (Hist. Mus. 3025: 16), saatu  Juhana 
K an kku selta  L ah en  kylästä.

T y k i n l u o t i  (Hist. Mus. 3025: 17), löyd etty  Parkuinm äen ky* 
Iästä, talollisen  Juvosen  pellosta, luultavasti sen aikuinen kuin P ar- 
kuinm äellä oli taistelu.

V a a k u n a k i l p i  (Hist. Mus. 3026: x), jo s s a  on ruotsinkielinen, 
suom eksi näin kuuluva k irjoitus: K un inkaallisen  M ajesteetin, m eidän 
arm ollisim m an kuninkaan ja  H erran uskollinen palvelija  ja  luutnantti 
överstiluutnantin, korkeasukuisen  H erran, N iilo G roten feltin  rakuuna- 
eskadroonassa, ja lo  ja  korkeasukuinen  herra H erm an H arneschöldh 
vaipui kuolem aan H errassa  M arraskuun 5 p:nä 1692 ja  haudattiin 
S y ysk u u n  24 p:nä V u o n n a  1693. —  V aakun am erkit: sin inen h a ar
niska keltaisella pohjalla. L eh tikoristeet leikatut puuhun, m aalatut 
sin isellä  ja  keltaisella. E rity isen  karkeata työtä; 3 ja lk a a  7V2 tuu
m aa korkea, 3 ja lk aa  5 tuum aa leveä.

P i e n o n e n  v a a k u n a k i l p i  (Hist. Mus. 3026: 2), sam at m erkit 
kuin edellisessä, ilm an kirjoitusta. L eh tikoristeet, jo tk a  o vat olleet 
rautapellistä, ovat rikki. Y ksin kertaista  työtä.

P i e n o i n e n  v a a k u n a k i l p i  (Hist. Mus. 3026: 3), jo ssa  on 
vaakun am erkkinä: keltainen aurin gon kuva vih eriäisen  laa k erisep p e
leen  ym päröim änä, punaisella pohjalla. Y k sin kerta ista  työtä, jätteitä  
rautapeltisistä lehtikoristeista.

T u n t i l a s i  (Hist. Mus. 3026: 4), jo ssa  n eljä  ehyttä lasia, 
rautapellillä  ym päröityn ä ja  puujalustim ella. T o in en  sivu koristus 
puuttuu.

K a k s i  h o p e a k a n n u a  (Hist. Mus. 39 71), jo tk a  itsellinen 
E rkki Pentinpuro on löytänyt, ojaa kaivaessaan , kesäk. 18 p:nä 
19 0 1, R autasalm en pitäjään H iism äen kylästä.

T oin en  näistä kannuista on suorasivuin en, ja  on siinä kansi, 
kädensija  ja  leveäm pi jalus. K u vio , jo k a  on kaunistanut ensin  m ai
nittua, on  pudonnut pois. K annun sylinterinm uotoista runkoa k o 
ristaa  vielä , kädensijan  alapuolella, punottu side, jo h o n k a  etupuo
lella on kim itetty siiv ikäs keruubin pää; runko, ja lu s  ja  kansi on 
kaunistettu arabeskim aisilla  leikkauksilla. E i m itään leim oja; a la
puolelle on piirretty 79 V2 lod. K orkeu s 27 sm ; kokopaino 935 gr. 
K ann u on 1600 luvulta.

T o in en  hopeakannu on edellisen  kalttainen, suorasivuinen, 
ja  on siinäkin  kansi, kädensija  ja  leveäm pi jalus, m uuten kannu 
m atalam pi ja  avaram pi kuin edellinen. K ok on aan  vahingoittum aton; 
ilm an koristuksia  ja  leim oja. A lapu olella  on k irjo itus: 77 lod 12  gr. 
K orkeu s 22 sm ; kokopaino 985 gr. Täm äkin kannu on 1600-luvulta.

Heinävesi: K a u l a  h e l  mi  (Hist. Mns. 646), lö yd etty  kaivoa
kaivettaessa, 3 kyyn . syvä ltä  maan sisästä  H ein ävedellä ; läh ettän yt
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v. 1866 ylio p p ilas O . A . C arlenius. —  P aitsi tätä löytöä, e ivät 
num erot 6 4 7— 5 1 liene olleet soveliaat m useolle, koska Ignatius ja  
F ärlin g  eiv ät niitä ole ottaneet luetteloon!

H o p e i n e n  r e p e t e e r i k e l l o  (Hist. Mus. 2322), runsaasti 
koristetuilla  kaksin kertaisilla  kuorilla varustettu; m erkitty „G ottsfrie  
P o y  L o n d o n “ . K on eisto  varustettu erityisellä  lyöm äkuorella; pääli- 
m äinen kuori kullattu. S . M. Y :lle  testam entannut kuvernem entin- 
sihteeri C arl F agerholm  H einävedeltä.





L i i t t e e t  R ja B:

Sääm ingin ja  Rantasalm en hallintopitäjien k y lä t, 

asuinpaikat, asu k k aat y . m. vuosina 1561 ja  1664.





T ä m ä  asukas- ja  asuinpaikka-luettelo on tehty Suom en valtio- 
arkistossa  o levien  asiakirjain  johdolla. E nsinnäkin säilytetään siellä 
Copia aff Store och Lille Sawolax jordebook, hwar uthi alle jorde- 
stycken specificerade och antecknade ähro, Anno 1561, jo n k a  alle on 
sam alla käsia lalla  m erkitty: Hvilken bleff affschrifwen effter dess 
gamble uthslitne originalet A:o 1664. (V. A . L isäluettelo  n:o 352.)
S iin ä  on lueteltu kaikki m aan-om istajat arviopuntalukuineen ja  nim en
om aan mainittu kunkin om istam at m aa-alueet. L u u lisi sen  siis, v a r 
sinkin asutusseikkoihin  nähden olevan  san gen  valaisevan . Mutta 
tässä  tietolähteessä on se paha vika, että siinä on mainittu kovin  
väh än  kyliä: ainoastaan sen  aikuista veron kan toa varten  m uodos
tetut neljännes- ja  kym m eneskunnat saam m e siitä selville. E i siitä 
siis olisi ollut paljoakaan h yö tyä  tarkkaa asukasluetteloa tehdessä; 
e ll’en olisi sattunut sam asta valtioarkistosta  yhyttäm ään  toisia  tieto
lähteitä, jo tk a  yh d essä  edellä  m ainitun k an ssa  ovat todellakin suu
ressa  m äärin va laisevia . V u osilta  166 3— 4 on siellä  n äet n. k. 
Jordrefningsbok, jo k a  sisältää siihen aikaan koko S a v o ssa  toim itetun 
uuden vero llepan on  pöytäkirjat. T äm än  työn  pohjan a on käytetty  
ju u ri ylläm ainittua Suur- ja  V ä h ä -S a v o n  m aakirjaa v:lta 15 6 1 , ja  
v:n  1664 „Jo rd refn in gsb o k 'issa “ viitataan  vastaaviin  paikkoihin 
i5 Ö i:n  m aakirjassa. Jotta olisi helppo lyötää  näm ä va sta a va t pai
kat kum m assakin tietolähteessä, on olem assa „ k la a v i“ eli avain, 
jo k a  num eroiden avulla  osoittaa kum paankin asiakirjaan. S e n  nimi 
on kokonaisuudessaan: Extract, huru alla ägor och jordstyckert j
Sa[wolaxJ effter 1561 ährs Jordebook ähro vidh nu haline skattflägj- 
ningen ransakade och nagelfarne, hvilket begyntes den 20/x 166j  och 
ändades 16/ix 1664. (V. A . L isäluettelo  n:o 352 a.)

N äiden asiakirjain  avulla  on n yt m ahdollista laatia  tarkka 
asukas- ja  asuinpaikkainluettelo n iinhyvin  v:lta 156 1 kuin v:lta 1664. 
V iim eksi m ainittuna vuonn a syn tyn yt m aakirja antaa m eidän näet 
tietää kaikki silloiset kylät —  vie läp ä sen joh d olla  oppii tuntem aan 
m onta k ylää, jo ita  n yt ei enää ole olem assakaan —  ja  asuinp aikat
kin, m issä kunkin talonpojan talo oli. Ja n. k. „k la a v in “ joh d olla  
p ää see  v ie lä  satakunta vuotta taam m askin a jassa  eli, että on m ah
dollista saada selville, kuka v:n  1664 vero llepan okirjan  k y lissä  ja  
ta lo issa  on v. 15 6 1  ollut om istajana ja  siis jo  useim m assa tapauk
sessa  asukkaanakin. K un  kaiken täm än lisäksi oli n äistä lähteistä 
helppo saada tietää, kuten jo  on mainittukin, m yös kunkin talon
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m aa-alueet salopalstoin een , eräm ainen y. m., niin on ym m ärrettävää, 
että käytin  tilaisuutta hankkiakseni niiden avulla  valaistusta R anta- 
salm en kihlakunnan asutus olojen se lv ittä m isek si.1

M ainittua luetteloa valm istaessani m enettelin seu raavalla  tavalla. 
K op ioitsin  ensin v:n  15 6 1  m aakirjasta Sääm ingin  ja  R antasalm en  
hallintopitäjien eli nim ism ieskuntien asukkaiden nim et arviopunta- 
lukuineen y. m :een; sitten etsin  avaim en avulla  ja  kirjoitin  m uistiin 
v a sta a va t paikat v:n  1664 verollepanokirjasta. S iitä  syystä , että v. 156 1 
o livat k ysym y k sessä  o levat hallintopitäjäät alueeltaan suurem m at kuin 
n ykyinen  R antasalm en kiklakunta, käsittää  täm ä luettelokin laveam m an 
m aantieteellisen alan, kuin tutkittavallani o lev a  kihlakunta on.

S aatu an i m uistiinpanoni valm iiksi, laadin  1664:11 verollepano- 
kirjasta saam ani tiedot aakkoselliseen  järjestyk see n  kylännim ien 
m ukaan. Jotta edelleenkin olisi m ahdollista saada tietää, kuka v. 156 1 
oli kussakin  p aikassa  asukkaan a tai viljelijän ä, tein om at avain- 
num eroni, kuten liitteestä n äkyy. M erkitsin liitteen A :ss a  olevat 
nim et num eroilla ja  panin sitten näm ä num erot vastaaviin  paikkoi
hin B :ssä. K u n  asutus v. 1664 jo  on paljon tiheäm pi kuin v. 15 6 1 , 
ja  siis sam alla m aantieteellisellä alueella, jo n k a  v ie lä  viim eksi m ai
nittuna vuon n a om isti y k s i ainoa talonpoika, saattoi jo  satakunta 
vuotta  m yöhem m in olla useam pia asukkaita ja  asuinpaikkoja, niin 
on tästä syn tyn yt se  om ituisuus, että B :ssä  viittaa san gen  moni 
num ero yh teen  ja  sam aan asukkaaseen  eli om istajaan A :ssa .

P aitsi kylän, asuinpaikan ja  asukkaan nim iä olen  B:hen ottanut 
1664:11 lähdekirjasta, tavallisesti 3 — 4 peninkulm an p äässä  tai kauem 
pana olevia, sa lopalstoja sekä kaikellaista, m ikä on  silm ääni sattu
nut ja  n äyttän yt m inusta jo ssa k in  suhteessa huom iota ansaitsevalta.

1 Tämä 1664m »jordrefningsbook» näyttää myös Savon taloudellisen 
historian lähteenä olevan erittäin arvokas. Se kun näet sisältää silloin 
toimitetun uuden verollepanon pöytäkirjat, niin on siihen otettu talonpoi
kain omaisuudesta ja  maatiloista kaikki ne tiedot, jotka silloin katsottiin 
veroituksessa pitävän huomioon ottaa. Niinpä on siinä paitsi, mitä jo  
liitteestä B näkyy, tietoja maatilojen veroluvusta ja  luonnosta, kunkin ta
lollisen kylvömäärän suuruudesta peltoon ja  metsään, heinän saaliista, he- 
voisten ja  lehmien luvusta, tervasmetsistä ja  kalavesistä y. m. Etten 
kaikkea tätä tietojen runsautta ole tällä kertaa voinut liitteeseen B ottaa, 
on selvää sentähden, että tässä nyt on vaan ollut kysymyksessä saada 
valaistusta Rantasalmen kihlakunnan asutusseikkojen selvittämiseksi. Ehkä 
joskus toiste olen tilaisuudesssa käyttämään muitakin tämän tietolähteen 
aarteita. Jo tälläkin tavoin tulee se toivoni toteutetuksi, että nämä (1561m 
ja  1664m), ennen melkein tuntemattomat ja  käyttämättömät, lähdekirjat, 
tulevat tutkijain tietoon ja  huomioon saatetuiksi ja  vastaisuudessa Savon 
historian valaisemista varten käytetyiksi.

Jos minulle, äkkinäiselle ja  tämmöiseen työhön tottumattomalle, on 
saattanut tapahtua erehdyksiä ja  kompastuksia, näitä ennen ihan muokkaa
mattomia lähteitä käyttäessäni, sitä ei luettane minulle kovin raskaaksi 
virheeksi silloin, kun opitaan tuntemaan näiden lähteiden suurtöisyyttä ja 
vaikeutta; sillä »eihän mertä pisaroitta soudeta».



Mitä liitteen C :hen tulee, se lv iää  sen syn ty  ja  tarkoitus sen 
om asta otsakirjoituksesta. M ainittakoon vaan, että sen  alkulähde 
on edellä puheena olleen i5 ö i : n  m aa- eli vero llepan okirjan  lopulla 
ja  että avainnum eroiden avulla  olen 1664 läh dekirjasta siihen etsinyt 
kylien, asuinpaikkojen  ja  asukkaiden nim et y. m.

V ie lä  on tehtävä selko siitä, mitä A :ss a  o lev at kirjaim et G. F ., 
E. A . ja  J. M. m erkitsevät. K uten tietty, oli i5 Ö i:n  seu dussa  vielä  
asutus-olot kovin  alullaan K esk i-S av o ssa . A sum attom ia paikkoja 
eli eräm aita oli runsaasti, jo ita  talonpojat alkuaan anastam isen 
oikeudella o vat viljelleet. K u ten  edellä o levasta  asutusseikkojen  
esityk sestä  on jo  käyn yt ilmi, om isti kunin gas K u staa  V a a sa  v. 
154 2  ruunulle näm ä asum attom at eräm aat. Jos talonpojat tästä 
lähtien  tahtoivat niitä itselleen, piti heidän hankkia siihen asian 
om ainen lupa, jo k a  n äytään  annetun kirjallisesti, ja  arvattavasti 
m aksoi se  sievän  summan. S e  oli siis ikäänkuin jonkunm oinen 
kiinnekirja. T äm ä lupa n äk y y  pitäneen K e sk i-S a v o ssa  hakea ku
ninkaan käskynhaltijalta, jo k a  tähän aikaan jo  asusti Savon lin n assa. 
Nuo m ainitut kirjaim et ovat kuninkaan käskynhaltijain  n im im erkkejä; 
ja  tarkoitetaan niillä A :ssa , että talonpoika on saanut lupakirjan  
vissien  salopalstojen  om istam iseen siltä korkealta  herralta, jo n k a  
nim en alkukirjaim et o vat hänen nim ensä perässä. A lk u p erä isessä  
läh dekirjassa  on aina lupakirjan antajan nim im erkki joko  saatujen 
eräm aiden nim ien edellä tai jä ljessä . Joskus tapaa nim en täydelli- 
sestikin  kirjoitettuna. K irjaim et G. F. m erkinnevät G u staf F inckeä, 
jo k a  oli Savon lin n an  läänin käskynh altijan a 15 4 7 — 156 3; kirjaim et 
E. A . tarkoittavat E erikki A rviid in p o ik a  S tä la rm ia , jo k a  oli sam an 
läänin käskynh altijan a 15 6 3 — 66; kirjaim et J. M. m ahtavat olla 
Jöran eli Y r jö  M aununpojan nimen alkum erkkejä. H än  oli m aini
tussa v ira ssa  15 6 7 — 1575. K erran  esiin tyy P ed er H a n sso n in  nimi 
kokonaisuudessaan. S en  nim ellinen m ies oli S avon lin n an  vuotina 
160 2— 04. (von Stjernm an, H öfdingam inne II, s. 447.) Nim im erkki 
G. F. vo isi m yös m erkitä G öd rick  F inckeä, jo k a  niin-ikään oli 
tuossa  vira ssa  i6 :n  vuosisadan  loppupuolella, mutta useim m assa 
tapauksessa m ahtaa se  tarkoittaa van hem pata F inckeä, sillä hän 
oli S a v o n  ja  sisä-Suom en  asutuksen tunnettu harrastaja. Sam oin- 
ikään on epätietoista m illoin J. M. m erkitsee Jöran M aununpoi- 
kaa, milloin Jöns M aununpoikaa (U lfsparrea), jo k a  oli sekin  S a v o n 
linnan käskynh altijan a 15 6 9 — 1573 . (von Stjernm an, H ö fd in ga
m inne II s. 445).

E ttä vuoden  156 1 vero llepan okirjaan  on voinut tulla m iesten 
nim im erkkejä, jo tk a  ovat käskynh altijoina olleet m ainitun lähdekirjan 
syntym isen  jälkeen , saan ee selityksen sä siitä, että käytettävänän i 
ollut m aakirja on kopia alkuperäisestä, ja  että siis kopioidessa  on 
m ahdettu siihen lisätä nuo m yöhem m ät kiinnekirjat ja  niiden  anta- 
ja in  nimimerkit.
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T a rk a sta e ssa  liitteettä A , p istää siinä  heti silm ään se, että 
siinä esiin tyy  paljon  talonpoikia, jo tk a  eivät n äytä  saaneen keltään 
m aihinsa kiinnekirjaa. S en  ilm iön luulen olevan  selitettävissä  siten, 
että nuo niin sanoaksen i „kiin n ekirjattom at“ om istivat m aitaan jo  
ylim uistoisen  nautinnon n ojalla  eli että he tahi parem m in jo  heidän 
esi-isänsä o livat anastaneet haltuunsa puheena o levat m aa-alueet, 
jo ten  K u staa  V a sa n  aikuiset asetukset eivät niihin en ää ulottuneet. 
T ä lla iset alueet ovat siis katsottavat ihan aikaisim m in asutuiksi. 
T ä tä  ajatusta tukee p ontevasti se tosi-asia, että noita „kiinnekir- 
jattom ia“ on enimmän ju u ri siinä  o sassa  R antasalm en  kihlakuntaa, 
jo k a  yleisen  arvelun  m ukaan on kaikkein en siksi tullut asutuksi, 
nim ittäin sen  eteläisessä  o sa ssa ; sillä onhan ylein en  se  käsitys, 
että asutus S u om essa  on kulkenut etelästä pohjoiseen. Niinkuin 
liitteestä A  n äk yy, on Itälahden ja  Puum alan neljän neskun nissa 
ainoastaan jo k u  h arva  talonpoika saanut k iin n ekirjan sa K u staa  
F in ck e ’ltä ja  E rkki A rviid in p oika  S tä la rm ’ilta —  m yöhem m iltä k ä s
kynhaltijo ilta  ei kukaan.

L o p u k si tahdon vielä  selitykseksi m ainita, että liitteissä num ero 
asukkaan nim en p erä ssä  m erkitsee, kuinka m onta sen nim ellistä 
m aan-om istajaa siinä p aikassa  on silloin  asunut. B:n sarekk eessa  
„salop alsto ja  y. m .“ ilm oittaa sulkujen vä lillä  o lev a  num ero, kuinka 
m onen van h an  peninkulm an (vanha peninkulm a teki noin 2 van haa 
„ru o tsin v irsta a “ , ja  oli se siis yh tä  suuri kuin noin puoli n ykyistä  
peninkulm aa) p ä ä ssä  siinä m ainitut salap alstat o vat k ylä stä  ja  huuto- 
pellosta.

Jon kun laisena opastuksen a liitteiden käyttäjille huom autetta
koon, että vam him pia asukkaita tiedustaessa, on  seiv in tä  liitteestä 
B  ottaa esiin  se kylä , jo s ta  tietoja halutaan. S iitä  v o ip i sitten 
helposti, en sim äisessä  sarekkeessa  olevien  avainnum eroiden avulla  
hankkia tietoja v:lta 15 6 1  liitteestä A .
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Liite A .

Sääm inki v. 1561,

cr<- B 2« a-« K.
Haapalanneljänneskunta.

■o
§ >
II

»Sfo > 
'̂  < B Srt s: rt £.

13
O >
E<

PRjjp‘ pP 1 I. Kymmeneskunta — pr • a U i 9 p P 1M Haapalankylä. F p F

i Jaatinen G. F. m 40 Skinnar G. F. 6
2 Naukkarinen 2 s:n &  E. A. 7 41 Pulkkinen s:n 8
3 Rijkoinen s:n 3 42 Rosoinen 2 s:n 9
4 ; Hirvoinen s:n 4
5
6 
7

Nousiainen 2 s:n 
Venäläinen — 
Herttuainen —

5
6 
1

III. Kymm. kunta — Ruo- 
kojärvenkylä.

8 Naukkarinen E. A 5 43 Jurvainen 9
9 Riikoinen G. F. 8 44 Simoinen E. A. &  J. M. 10

10 s:n s:n 2 45 Karjalainen G. F. 5
11 Silvennoinen Kakso — 3 46 s:n s:n 8
12 Riikoinen G. F. 7 47 s:n s:n 8
13 Minä, Pakunainen — 1 48 Kuokkanen 2 9
14 (Lassinpoika, Pakunai- 49 Tynkkinen 2 G. F. &  J. M. 9

 ̂ nen G. F. 
Pakunainen

31/2 50 Pelekoinen 6
15 IV2 51 ("Kiiskinen 2, Tolikainen?
16 Naukkarinen 2 E. A. 10 \  G. F. 9
17 Nousiainen — 5 52 Haverinen E. A. 6
18 Maununp., Massinen — 3 53 /Toivoinen 2 G. F. 8
19 Luostarinen 3 \Hirvoinen 2 G. F. & E .A . 9
20 Toivainen 8 54 Kuokkainen G. F. 4
21 (Makkoinenß G.F. &  E. A. 6

22
23

\  s n 4 s:n 
Toivainen 2 
Timoinen 2

6
7
3

IV. Kymm. kunta — Moi- 
jinkylä.

24 Mökki 2 G. F. 5 iPitkäinen G. F. &  Peedher 
<[ Hansson 
1 s:n G. F.

25 Monoinen 2 6 55 7
7

II. Kymm.kunta — Koso- 56
57

Partainen 3 G. F. 
Tynkkinen

9
7lankylä.

58 ("Silvennoinen 2 G. F. &
26 Ahkainen 4 \ J. M. 5
27 Kaartinen 4 59 Mikkoinen 3
28 Volmarinpoika 4 60 Silvennoinen 3 4
29 Pulkkinen G. F. 9 61 Jyrginen 2 4
30 Tynkkinen 2 8 62 Toivainen G. F. 7
31 Kaartinen 2 5 63 Seppoinen s:n 2
32 s:n 3 4 64 Janetuinen 2 s:n 7
33 Tynkkynen 3 65 Lötjöinen s:n 4V2
34 Räisäinen 4 66 s:n 3 s:n 4V2
35 Silvennoinen G. F. 4 67 Silvennoinen s:n 7
36 Kauppinen 2 s:n &  E. A. 5 68 Parkkulainen s:n 2
37 Rosoinen 5 G. F. 10 69 Tynkkinen — 4
38 Mikojnen s:n 9 70 Hiljäkäinen 2 G. F. 6
39 1 Rosoinen 5 71 1 Keroinen ? — 2
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a
p 5 a 9 g 9 /  Kymmeneskunta — Pih- S-?'c

lajaniemenkylä.
72 Laakkoinen 2 4 109 Hirvoinen G. F. 8
73 Kapajakoinen 2 5 110 s:n 8
74 Jaatinen 2 111 s:n 4 5
75 Ingenpoika 2, Hintun- 

poika G. F. &  E. A.
112 s:n 2 G. F. 7

4 113 s:n 2 6
114 s:n 3 G. F. 8

V. Kymm. kunta — Haa- 
palahti.

115
116

s:n 2 
Timberman, Taskinen

2
2

117 Laukkainen 3 G. F. 7
76 Jaatinen 7 118 s:n 3 4
77 s:n 4 G. F. 9 119 Väkeväinen 4
78 Silvennoinen s:n 7 120 Hirvoinen 3 8
79 Jyrginen 2 s:n 9 121 Uskinen 8
80 Toivoinen 2 s:n 41/2 122 Mikkulainen 4 8
81 s:n 41/2 123 Pulkkinen G. F. 7
82 Sopainen 3 V 2 124 Jurvainen 3 s:n 11
83 s:n 5V2 125 Pulliainen 3Va
84 Kupiainen 3 9 126 Hirvoinen 3Va
85 Jaatinen 6 127 Skomakare, Hapiainen 4
86 Kupiainen 2 G. F. 9 128 Karppainen 2, Olkkoinen 5
87 fPakunainen, Ropoinen,

10

788
8Q

\Mustoinen, Makkoinen 
Jaatinen 2 G. F. 

(Silvennoinen, Kelloinen
//  Kymm. kunta —  Ko- 

konsaarenkylä.
0 (7

\  G. F. 7 129 Monoinen 2 E. A. 7
90 Mannikainen 5 Alimainen 4
91 Jaatinen 2 E. A. 8 Kokkoinen 8

VI. Kymm. kunta — Kule- 
noistenkylä.

130 s:n
Lapveteläinen
Janetuinen

s:n

5
2
5
9

92 Rosoinen 2 G. F. 7 131 Ropoinen 4
93 s:n 4 s:n 7 132 Hokkainen 7
94 Laamainen 3 s:n 7 133 Janetuinen 5
95 Vihavainen s:n 4 134 (Väkeväinen 3 7
96 Kuikkainen 3 s:n 10 IPutkoinen 4
97 Utriainen, Lötjöinen 7 135 Ukkoinen 6
98 Silvennoinen 3 G. F. 8 136 Siirainen 3 7
99 Noj öinen 9 137 Monoinen 2 6

100 Rinkinen, Laukainen G.F. 7 138 /Miikulainen, Tervoinen,
101 Tynkkinen 2 s:n 8 1 Tiilikainen 7
102 Eerikäinen s:n 7 139 Kauppinen, Janetuinen 8
103 Lippoinen 2 140 Janetuinen 5
104 Laukkainen G. F. 4 141 Hakulinen 4
105 Vihavainen s:n 9
106
107
108

Rinkinen
s:n s:n 

Tuunainen, Petkeinen ?

4
6 III Kymm. kunta —  Hau- 

kiniemi.
E. A. 5 142 (Hiljakainen, Savolainen

f G. F. 8
143 Toivainen, Karvinen 5



SUOM EN M UIN AISM U ISTO YH DISTYK SEN A IK A K A U SK IR JA , XXII. 3°3

j 
Avaii 
numei 

joka vii 
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E
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144 Holpinen 3 184 Sihvoinen, Vanhainen 7
145 Nousiainen, Karvinen 8 185 s:n G. F. 5
146 Karvinen 3 G. F. 6 186 s:n 3
147 s:n s:n 4 187 Leskinen 2
148 Juvoinen 4 s:n 9 188 Jakoinen 3 5

149 ("Holopainen 2, Metelinen 189 Leskinen 2 G. F. 5
1 G. F. 7 190 (Karppinen 4

150 Muhoinen 4 \ s:n 2 G. F. 7
151 Kosoinen 8 191 Pelkoinen 5
152 Haukkainen 6 192 s:n 2 G. F. 6
153 Kurkinen, Varoinen 7 193 s:n 3 7
154 Tervoinen 3 5
155 /Kontiainen, Lappalainen, 

1 Tynnobindare G. F. 9 VI Kymm. kunta — Hiltula.
156 Vihavainoinen, Muhoinen 6 194 Mursoinen 3
157 Karvanen, Sokalainen 2 195 Penttinen (Bengtinen) 6
158 Siivoinen, Kuppi 4 196 Tynkkinen 4

197 Rissainen 5
IV Kymm. kunta —  7o/- 198

199
Huttuinen 
Hiltuinen 2

8
8vanniemi. 200 s:n 4

159 /Luostarinen, Herra Mår- 201 Sorvainen 5
/ ten Aronis 5 202 Ryttare 7

160 Karhuinen 9 203 Kaikkoinen 4
161 Kurkinen 4 204 Kervinen 2 6
162 Multainen, Sorvannen 3 205 Lippoinen 2 6
163 Toivainen 4 206 Heinoinen 6
164 s:n 7 207 s:n 6
165 Eroinen 5 208 s:n 5
166 Sokalainen, Marainen 8
167 Komoinen 2 4
168 Hakulinen 3 Itälahdenneljänneskunta.
169
170

Jaatinen
Toivainen G. F.

3
4 / Kymm. kunta —  Otava-

171 Smedh 6 niemi.
172 Turtiainen 4 209 Vanhainen 9
173 Pakinen 3 G. F. 9 210 s:n 2 7
174 Uskinen 2 s:n 6 211 Hakulinen 5
175 Tolpainen 3 s:n 7 212 Pitkäinen 8
176 Putkoisen autio 3 213 Seppäinen G. F. 6
177 Kurkinen 5 214

215
s:n

Heinoinen
4
3

V kymm. kunta —  Kallis
lahden ja Joutsenmäenkylä.

216
217
218

j Ruotsalainen 2 G. F. 
Monoinen 
Seppäinen

6
7
6

178 Pelkoinen G. F. 6 219 [ Mähöinen 3
179 Leskinen 2 10 220 i Kervinen 4
180 1 Immoinen G. F. 8 221 Luostarinen 2 G. F. 13
181 Pakarinen 9 222 Kituinen, Kaartinen 1 6
182 Hyvöinen 2 8 223 j Hakulinen 3
183 s:n G. F. 1 6 224 Markuksenpoika 7
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? f fp f II Kymm. kunta — Kai- S-?e ? s ?  • S-?e

taisenkylä. •

225 Pölläinen 2 9 266 Kähköinen 5
226 Mäkeläinen 9 267 Kaartinen 4
227 Saukkoinen 2 11 268 s:n G. F. 6
228 Raatikainen 2 5 269 s:n s:n 4
229 s:n 2 6 270 Ukkoinen 5
230 Heinoinen 6 271 Kukkoinen, Kontiainen 8
231 s:n 4 272 Mikkoinen 3 9
232 s:n 3 6
233
234

Karppainen, Karjalainen 
Pölläinen 2

6
9 V Kymm. kunta — Itä-

235 Tunninen 6 lahdenkylä.

236 Heinoinen 2 12 273 Raatikainen 7
237 s:n 4 274 s:n 4
238 Mikkoinen 7 275 Mähöinen 3
239 (Eerikka Pietarinpoika 276 s:n 2 8

\  (Peersson) 6 277
278

(Kaipoinen G. F. 9
240 Martinpoika, Tuomaanp. 10 \  s:n 

Nirkkoinen
4
8

III Kymm. kunta — Tela- 
lahdenkylä.

279
280 
281

Heinoinen eli P(y)öriäinen 
Kankk uinen 
Heikurinen 2

6
5
6

241 Keteveinen 6 282 Mähöinen 4
242 Mikkoinen 4 G. F. 8 283 Kontiainen 4
243 Hintsainen 6 284 Hasuinen 4
244 (Holopainen ?, Haloinen, 285 Luostarinen G. F. 7

\  Heikkinen E. A. 5 286 Kontiainen 2 9
245 Lempivaltoinen 4 8 287 Kinainen 4
246 Sinkkoinen G. F. 7
247
248

Olkkoinen, Partainen 
Pellinen 2 E. A.

7
5 VI Kymm. kunta — Särki-

249 Kauppinen 2 7 lahdenkylä.

250 Auvinen 4 288 Pitkäinen G. F. 8
251 Niirainen, Lechvoinen 4 289 Saukkoinen 8
252 Sinkkoinen 4 290 Kelkkainen 4
253 Auvinen 3 291 Saukkoinen 4
254 s:n 7 292 Pitkäinen 7
255 Pönninen, Sinkkoinen 3 293 Mielikäinen 2 9
256 Mikkoinen 4 294 Vanhainen, Siparinen G. F. 8

295 Siparinen, Niuttainen 
Saukkoinen G. F. 
Kelkkainen 
Mielikäinen G. F.

8

IV  Kymm. kunta— Ruoko- 
niemenkylä.

296
297
298

4
8

10
257 Marttinen 5 299 Montoinen 10
258 Kontiainen 7 300 Pitkäinen 4
259 Tanninen 6 301 Suuroinen 4
260 Kaartinen 3 302 Lemmetyinen 5
261 Ukkoinen 3 303 Pitkäinen 6
262 Tiitainen, Heikurinen 4
263 Heinoinen 3
264 Haatainen 7
265 Kaartinen, Iloinen 6
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H ss.| B. Puumalanneljänneskunta.
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P
/  Kymm. kunta — Niini- 

salonkylä.
S-?c

3 52 3
s-°' IV  Kymm. kunta — Keri- 

niemenkylä.

304 Luukkoinen 5 341 Hakulinen
305 s:n 3 8 342 Partainen 2

306 /Rokkainen 7 343 s:n 2
\  s:n 2 8 344 Pulkkinen

307 Leskinen 9 345 Vainikainen
308 s:n 5 346 Hakulinen
309 Luukkoinen 5 347 Kietäväinen
310
311

Kietäväinen
/Heikkinen, Hulkkoinen,

5 348
349

Partainen
s:n

\  Kähköinen 6 350 s:n
312 /Luukkoinen 7 351 s:n 3

\  s:n 2 7 352 s:n 2, Lentoinen
313 Tuomainen, Luukkoinen 8 353 Hamuinen 2
314 Heikkinen

/ /  Kymm. kunta —  Lintu- 
salonkylä.

8 354

355

Heikurinen

V  Kymm. kunta — Kuha- 
taipale. 

Hyvärinen 2
315 Liimatainen 10 356 Kammoinen G. F.
316 s:n 3 9 357 s:n s:n
317 Kiliuinen 3 8 358 Partainen E. A.
318 s:n E. A. 5 359 Vihavainen G. F.
319 s:n 3 10 360 Väätäinen, Utriainen
320 Kauppinen, Repoinen 8 361 Kammoinen G. F.
321 s:n s:n 8 362 s:n
322 Luukkoinen, Herttuainen 4 363 Ukkoinen
323 Luukkoinen 3 10 364 Hyvärinen
324 Repoinen 2 8 365 Partainen
325 Kiljuinen 10 366 Leinäkäinen, Hyvärinen
326 Olfinen 8 367 Tonttinen
327 s:n, Pejoinen

III Kymm. kunta — Laa- 
malankylä.

8 368
369

Väätäinen
Pulkkinen

V I Kymm. kunta — Kitu-

328 Kietäväinen G. F. 7 lankylä.

329 Laamainen 3 s:n 9 370 Kietäväinen G. F.
330 Malinen 2 9 371 Penttinen, Paijainen
331 Toivahinen 7 372 Kituinen
332 Kuosmainen, Laamainen 6 373 Kokkoinen
333 Penttinen 3 9 374 Kietäväinen, Valtoinen
334 Miettuinen 9 375 Luukkoinen
335
336

Harmainen G. F. 
/Koikkalainen, Halvarti-

8 376
377

s:n, Keukoinen 
Valtoinen, Perttelinpoika

\  nen 7 378 Sopainen
337 Laamainen 5 7 379 Nenoinen, Viuhkoinen
338 Viholainen 7 380 /Kituinen, Jääskeläinen,
339 Montoinen 3 6 \ Herttuainen
340 Vistinen 5 381

382
383

Keteveinen
Laamainen, Hyvärinen 
Hukkainen 3
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A
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viitta; 
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Putkilahdenneljänneskunta.

/ Kymm. kunta —  Osi-

A
rvio

-
p

u
n

talu
ku

A
vain

- 
n

u
m

ero, 
joka 

viitta; 
B

:h
en

. III Kymm. kunta —  Vaa- 
hersalonkylä.

A
rvio

-
pun

taluku

konmäenkylä. (Marttinen, Laukkainen,
384 Kervinen G. F. 8 423 f Juvoinen 16
385 s:n 4 (Jaatinen (1 k:le Ihamä
386 Heikkinen G. F. 7 in nientä) 2

(Tuhkuinen
s:n G. F.

4 424 Mattinen 9
387 10 425 Kähköinen G. F. 4

(Takkuinen 5 426 Kukkoinen 3 8
388 Viljakainen 8 427 Sallinen eli Paakkulainen 9
389 Hirvoinen 4 428 Jaatinen 3 G. F. 9
390 Varoinen 6 429 Mattinen 4
391 Heinoinen 3 430 Olkkoinen 3
392 /Tihinen 5 431 Asikainen 4 G. F. 7

/Rouhiainen 3 432 s:n 3
393 Domar Paavo Ollinp. 10
394
395

Asikainen 4 G. F. 
Luostarinen

9
7 IV Kymm. kunta—  Hei-

396 Ruotsalainen 2 G. F. 7 nävedenkylä.
397 Luostarinen 4 433 /Haverinen 5
398 Ihalempinen 2 5 /Kessonen Hyvärinen 3
399 Kontiainen G. F. 9 434 (Mikkoinen, Asikainen
400 (Tuomas Pietarinpoika 4 1 G. F. 8

1 (Peersson) 435 Savolainen, Sallinen s:n 6
401 Holopainen 2 4 436 Taskinen 8
402 Komoinen 2 437 Parkkinen 2
403 Immoinen 5 438 Multoinen G. F. 7
404 Kaukoinen 3 439 /Niirainen s:n —

405 Skoningh G. F. 3 /  s:n, Savolainen G, F. 
Puustinen

10
406 Issakainen s:n 6 440 4
407 Moilainen E. A rfvedhsson 6 441 Tikkainen 9
408 s:n 2 5 442 Kuhkelenen ? 4
409 Tiilikainen 5 443 Yleinen, Vesterinen 4
410 Kaukoinen 7
411 Asikainen 2. Tuovinen 

II kymm. kunta —  Par-
9 VI Kymm. kunta —  Vaa- 

hermäenkylä.
kunmäenkylä.

444 /Mustoinen 5
412 Mykkäinen 8 \  s:n 2 4
413 Hyppöinen G. F. 9 445 Pyllinen 3 G. F. 7
414 Päivinen s:n 9 446 Taskinen 8

415 /Jaatinen 3, Haukkainen 3 11 447 Luostarinen 8
(Haukkainen G. F. 7 448 /Taskinen 6

416 Pesoinen 6 /Tihvinen G. F. 6
417 Viljakainen, Kolemainen 6 449 Taskinen 4
418 /Mielonen, Holopainen 450 /Asikainen 6

1 G. F. 9 (Kinnoinen 6
419 s:n 2 6 451 Taskinen 3
420 Siistoinen 2 6 452 Leskinen 3
421 Kervinen 5 453 Kivenranta 4
422 Viljakainen 6 454 Varoinen 3 6
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455
(Paavo Paavonpoika 
< (Påålsson) 
ISoikkainen

2

3

488
489
490

(Tuhkuinen
\Korhoinen, Tuhkuinen 
Venäläinen 
Laukkainen

7
9
7
6456 luvoinen 6 491 Hakulinen 21/2457

458
Rahuinen 2 
Mikkoinen

7
5 492 Marainen 1

459 Hartwick 13 IV  Kymm. kunta - f  Pie- 
tilinkylä (?).

Tuusmäenneljänneskunta. 493 Ikoinen 9
/  kymm. kunta — Lajun- 494 Nousiainen 8

495 Takkinen G. F. 7
kylä. 496 Nousiainen 7

460 ("Taskinen, Asikainen, Olk- 
\  koinen G. F. 6

497
498

Kervinen
Olkkoinen

4
5

461 Turuinen, Kervinen 7 ( s:n 7
462 Leppäinen 5 499 s:n 2 3

1 463 Kurvinen 3 5 1 s:n 4
1 464 Hakulinen G. F. 9 500 (Lassinpoika, T ompinen 2,

465 Pankinen s:n 9 \  Hakulinen 6
466 Hakulinen 3 7 501 Hannuksinen 4
467 Leskinen 6 502 Kunniainen, Sorvari 

Viehkoinen 2
7

468 Pällinen 4 503 7
469 Pernainen 4 (Anders Korp i Korpila 

’ gårdh i Twsmäki fjer-470 Halttuinen, Marainen 5 504
471 Hiltoinen 3 1 dung 10
472 Kuosmainen 6 505 Kähköinen 5
473 Kaartinen 6 506 (Kenettinen G. F. 2

\ Kämäräinen, Sairoinen 6

II Kymm. kunta — Halt- 507 (Ulmainen 
\  s:n 
Lattuinen

2
5

tulankylä. 508 7
474 Halttuinen 9 509 Mujoinen 6
475 Leskinen 7 510 Karjalainen, Hyvärinen 6
476 Päykehinen G. F. 7
477
478
479

Halttuinen 2, Leskinen
Silainen 2
Leskinen

7
5
6

V  Kymm. kunta — Tuus- 
mäenkylä.

480 Rennare, Konrattinen 5 511 ^(Kärkkäinen) Kerekke-
1 heinen 8

III Kymm. kunta — Kol- 512 /Kyllöinen 
\  s:n 
Remeksinen

7V2
4

kontaipaleenkylä. 513 6

481 /Turtinen
\ s:n

10
4

514
515

Ulmainen 
Yrjänäinen (Iriä-)

4
7

482 Marainen 2 4 516 Remeksinen 8
483 Mielonen 6 517 Ervehinen 5
484 Ikäheimoinen 2, Pyylinen 8 518 Juttinen 7
485 Korhoinen G. F. 9 519 Nousiainen •6
486 Leskinen, Ikäheimoinen 7 520 Airikainen G. F. 5
487 Kasinen 6 521 Jyrö Sigfriidinpoika 10
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?  s3 ?  u y VI Kymm. kunta — Mie- 3 ? § ° ? e
littylänkylä. p

i 522 Väänäinen 7 558 Härkiäinen 5
523 s:n 8 559 /Pajainen G. F. &  E. A. 9
524 Muj öinen 7 (Tuovinen 9
525 Nousiainen 2, Vilhoj 

Reiska, Launo
7 560 Laitinen 9

526 9 561 Kopoinen, Pulliainen 6
1 527 Lauritsainen, Nousiainen 6
I 528

529
530

Mieloinen
Kankkuinen
Terhoinen

5
9
7

III Kymm. kunta —  Hako- 
järvenkylä.

531 Otinen 5 562 Otinen 6
532 Takkinen 4 563 Kotilainen 6
533 Lemmetyinen 5 564 Toivainen 7

565
566

Vatainen
Korhoinen G. F.

6
6

Keriharjunneljänneskunta.
567 (Hiivajärveläinen 3

I  Kymm. kunta —  Keri- 568
(Pirinen
Ikoinen

6
3satonkylä. 569 Toivoinen 2

534 Tirroinen 6 570 Kopoinen, Heikkinen 
Rokkoinen ?

8
535 Vatainen G. F. 5 571 7
536 Kopoinen 5V2 572 Lukkarinen 3
537 Vatainen E. A. 7 573 Anttoinen 9
538 Pulliainen 8 574 Nousiainen 7
539 Hallikainen, Yletyinen 10
540
541
542

Kekkoinen G. F. 
Kopoinen 3 s:n 
Kolemainen s:n

8
10
6

IV Kymm. kunta —  Haa- 
pataipaleenkylä.

543 Vauhkoinen 7 575 Hyvöinen 5
544 (Vanha Talonpoika 2 576 Pesoinen 6

(Savolainen 5 577 Toivainen 7
545 Tiroinen G. F. 8 578 Korhoinen 3 9
546 Jokelainen 9 579 Toivainen 8
547 Oravainen 4 580 Vatainen 2 10
548 Kohoinen 4 581 Vauhkoinen 5
549 Penttinen G. F. 8 582

583
Lehtoinen G. F. 
Kurikainen, Kotilainen

6
9

II Kymm. kunta — Huo- 
sioisrannankylä.

584
585
586

Jaatinen, Haapalainen 
Kotilainen G. F. 
Savolainen s:n

4
4
4

550 Kauppinen 4 587 (Nikkoinen 4
551 Airukainen 4 (Tirroinen 5
552 /Mustoinen 4 588 /Korpinen, Tuovinen ja

(Kyllöinen 4 ( Eerikanpoika 

V Kymm. kunta —  Tijna-

3
553 /Toloinen G. F.

(  s:n
(Rinkinen 2, Lukkarinen

5
7

554 G. F. 11 mavirrankylä.
1 Kuroinen s:n 2 589 Kinnainen 5

555 Pirinen s:n 8 590 Rosoinen 5
556 Karhuinen 6 591 Räisäinen G. F. 5
557 Kuroinen 4 592 Kuroinen 7
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593 Danska, Änäkäinen 6 628
594 Kuroinen 4 629
595 Pussinen 3 630
396 Kuroinen 5 631
597 Vepsäläinen 5 632
598 Kolemainen 2 5 633
599 Laitinen 4 634
600 Lukkarinen 2 6 635
601 Timoinen G. F. 9 636
602 Lappalainen

'VI Kymm. kunta —  Var- 
kaudenkylä.

8

637
603 Pitkäinen 3 G. F. 10 638
604 Luttinen s:n 4 639
605 Immoinen s:n 7 640
606 Sorsa s:n 9 641
607 Kuroinen 7 642
608 Tarpinen 5 643
609 Hiiroinen 3 644
610

611

/Kolemainen 2, Könöinen 645
\  G. F. 
/Tinnuinen, Jääskeläinen,

11 646
647

Z Kolemainen G. F. 5 648
612 Parviainen 2 8 649
613 Sorsainen G. F. 8 650
614 Luttinen s:n

Rantasalmenneljänneskunta.

I  kymm. kunta — Ranta- 
salonkyld.

7 651

652
653

615 Karhinen, Kuivalainen 13 654
616 Kuivalainen 4 655
617 Parkulainen 7 656
618 Kiiskinen 4 657
619 Ikoinen 7 658
620 Kukkoinen 4 659
621 Länkinen 4 660622 Turpehinen 4
623 Kuvainen, Ikäheimoinen 7 661
624 Hakkarainen 8 662
625 Hietamies

// Kymm. kunta —  Heinä- 
vedenkylä.

5 663
664
665
666

626 Vepsäläinen 8
627 Luostarinen G. F. 7

1 >!

Ihanuksinen 2 G. F. j 6 
Pölläinen s:n 7
Parkkinen 3
Turuinen 2 4
Nuppoinen G. F. 4 
Karhuinen, Kettuinen 5 
Jääskeläinen 3
Kosoinen 5
Kilpeläinen, IkäheimoinenJ 10

II! Kymm. kunta — Lauta- 
kotalahdenkylä.

Rautiainen G. F. &  E. A. 
Hakkarainen 
Pöliäinen E. A.
Kakkinen
Tikkainen
Länkinen
Tikkainen
Rautiainen
Tikkainen
Kakkinen
Pöliäinen G. F.
Ikäheimoinen
Saha
Kolemainen
Tirroinen

IV Kymm. kunta— Harju- 
rannankylä.

Kukkoinen G. F. 
Kinnuinen s:n 
Parviainen 3 s:n 
Juvoinen
Matikainen G. F. 
Jurvainen 
Jurvalainen 
Soroinen 

/Parkkinen, Seppä-Turui- 
Z nen 
Parviainen 
Seppäinen G. F.

/Nikulahainen, Putkoinen 
v G. F.
Turuinen s:n 
Pyyköinen
Rossinen, Parviainen

4 ,
n
2 1
8!
7
3
5
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V Kymm. kunta — Sääks- 1?e ? | ' 3 f VI Kymm. kunta — Voin- 
salmenkylä.

g-?c
järvenkylä (Sijäcsenby). P r

667 Eroinen, Karhinen 6 677 Turuinen G. F. 91/2
668 Pirskainen 5 678 Hakkarainen s:n 7
669 Niirainen G. F. 4 679 Sallinen 2 s:n 9
670 Turuinen 5 680 Lapveteläinen 4
671 s:n, Kekkoinen 

Haloinen
9 681 Kurkinen G. F. 10

672 6 682 Partzainen 4
673 Kinnuinen 9 683 Haloinen 2 9
674 Ikäheimoinen 7 684 Kinnoinen 7
675 Kiiskinen, Sallinen 10 685 s:n 3

676 /Pirskainen 12
(Asikainen 7



Liite B. Sääm inki v. 1664.

Avain-
numero, 

jo k a  viittaa 
A: hän.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y . m.

292

288

Aholahti.1
Ahviosaari.

s:n.

Kingon-aho.

Pijchtisianselkä.

Tijainen 2. 

Pitkäinen 2.

Mustaniemi, Piojärvensivu, Verikivensaari 
(3), Hongaisenniemi, Majalammin maa 
(2), tervasmetsää.

Ollut lahjoitettu Israel Pistolenkors’ille, 
mutta sitten taas joutunut kruunulle, ja  
koska talonpoika on vilje lly t niitä tiluk
sia, maksaa hän niistä tavallista aution-

303

301

138

s:n.

s:n.

s:n.

(Pohjoispää Vitzian- 
< selkää.
(Salontauksenmaa. 
Suurenkivenmaa.

Takkaharju.

Niirainen.

Pitkäinen.
Pitkäisen autio Ahven- 

salmen säterin alla. 
Tervoinen.

veroa.
Hongaisenmaa, Sijkasaarenmaa (2) tervas- 

metsää.
Niemisjärvenmäki (2) y. m. 
Nälkäsalmenmaa (3) tervasm.

* Vuoden 1664 verollepanokirjassa on seuraava tieto (n:o 1343): Ah o la hden  l a t o k a r t a n o a  maa-alueineen ei 
löydy v. 1561 maakirjassa eikä sille ole merkitty veromarkanmaita Johan Falck-vainaan maakirjassakaan v:lta 1642 
eikä muissakaan myöhemmissä maakirjoissa epäilemättä siitä syystä, että tämä kartano on pantu kuntoon ennenkun 
1561m maakirja tuli laadituksi, ja  kerrottiin siihen kuuluvan nämä maa-alueet: Aholahden maa Laitasiltaan asti (jossa 
peltoa 8: — ja  2: —; muu pelto oli metsittynyt); Tynkkylänjoen suuri niitty. — N. B. Osan Aholahden metsää oli 
maaherra Mikko Jordan-vainaa antanut v. 1648 Heikinpojanniemen latokartanon viljeltäväksi. Mutta kuten lautakunta 
ja  jo tkut muut olivat todistaneet, on se metsä kumminkin aina ennen, kenenkään vastustamatta, kuulunut Aholahden 
latokartanoon, ja  onhan sitäpaitsi virta sillä puolella rajana; sentähden yhdistettiin se nyt taas Aholahteen, vaikk’ei 
siellä olekaan mitään metsää, vaan on kaikki raadettua. N. B. Tämän kartanon vanha ja  ensimmäinen vuokrasumma 
on maakirjoissa merkitty 833/s talariksi hopearahaa; mutta sittenkun ruunu on sieltä pois-ottanut tarpeellisen tava- 
raston, niinhyvin karjan kuin muunkin ja  kun talonpojatkaan eivät enää tee sinne päivätöitä, kuten ennen-vanhaan,
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Avain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A: hän.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y. m.

53 Alakuona. Kuonanranta.

^Mäntyselkä.

(Karvinpelto.

Jaatinen saanut Karvi
sen aution.

Jaatinen.

Korkiamäki (5), Säimänsalonpäiväranta (8). 

Ruokoj ärventai vai, Karmehkanta (7), Kar-
88 s:n.

Hanhinen ottanut Jaati
sen aution. Jaatinen.

vintaival (4).

8 s:n. V ehkaj ärventai vai. Pe(ö)ttrinen. Vähän tervasm.
80 Anttola. Kangaspelto. Toivoinen 2. Maita 3 penink. päässä.
81 s:n. Asumatonta. s:t. Orihvedenranta (12).
10 s:n. Karvinmäki. Toivainen. Pelto ketona. — Ryttynierrti, Oriniemi (10); 

Kääpäsaaressa (10) kalavettä ainoastaan 
kahden apajan ala.

62 s:n. Pekanmaa. Makkoinen, Toivainen. Osa maista Hannolanpellon läheisyydessä.
253 Auvila. Auvilanmäki. Auvinen.
250 s:n. A:tonta. —
254 s:n. Auvilanmäki. Hölkär.
230 Eerikkala eli 

Heinola.
Korkiamäen syrjä. — On yhdistetty Eerikkalan säteriin.

237 s:n. Korkiamäki. — s:n.
231 s:n. Aitonta. — s:n.
34 Haap älähti. Haapalahenranta-

mäki.
Pitkänen.

35 s:n. Lähehmäki. Sihvoinen. Alueita Niinimäessä ja  Joutsenniemessäkin.
17 s:n. Rantapelto. Märt. Larsson Fiskalen. V2 Paasisaarta (5), Luotojärvenpää (3).
87 s:n. s:n. s:n.
93 Haapaniemi. Haapaniemi. Kosoinen 3, Litmainen. Kerimäkeä, 1 penink. päässä Potasalosta.

233 Haltula. A:tonta. —
353 Hamula. (Korpisenranta.

JVahvaistenmäki.
Hannuinen2, Asikainen. 
Sulinen.

352 s:n. Saviniemi. Ryhäinen.
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23
24

Hannolanpelto.
s:n.

— — J Kuuluvat Hannolanpellon latokartanoon.
76 s:n. S:n latokartanon pel

toa.
—

77 s:n. Latokartano.1 — Rakennettu »på Hårdwaldz Eng».
82 s:n. Rantapelto. — Latokrn peltoa.
83 s:n. s:n. — s:n.
85 s:n. Mäenpää. — s:n.
91 s:n. A:tonta. ' -- Osa kuului H:peltoon, Karvilaan, Kiiski- 

lään, Kolvosenpäähän.
335 Härmälä. Kaijanmäki. Harmainen.
279 Hasuila. Jokilahenmaa. Kekkoinen.
284 s:n. Kuhajärvensivu. Lamainen.

2 Haukilahti. Haukilahdenmaa. Sairainen.
173 s:n. s:n. Hemminginpojan autio.

on vuokrasummasta toinen puoli huoistettu, joten ainoastaan 41 talaria 22 äyriä hopearahaa oli laskettu ruunun 
hyväksi. Nykyään omistaa sen ratsumestari Pistolekors vapaana verosta ratsumiehen varustamista vastaan Yli- 
mönsträys-komissaarin kirjeen mukaan v:lta 1661. Ja ennenkun LagerCrantz-vainaa v. 1655 pani siihen (kartanoon) 
rusthollivelvollisuuden, oh se läänitetty elin-ajaksi rouva Anna Leefille, ja  oli se silloin useimmin ajoin autiona ja  
rappiolla; mutta sittemmin on se joltisestikin vaurastunut, joten vuokrasumma nyt määrättiin, sen kuntoon nähden, 
30:ksi talariksi hopearahaa.

Verokirjoissa mainitaan jo  v. 1543 Savonlinnan alle kuuluneen kaksi latokartanoa, nim. »vanha» ja  »uusi»; 
muuta nimitystä ei niille löydy. Edellä oleva tieto panee meidät kumminkin arvaamaan, että noista kahdesta lato- 
kartanosta ainakin toinen on ollut Aholahti, joka on aivan Savonlinnan läheisyydessä. V. 1551 on niihin kuulunut 
seuraavat n iityt: Pellossalo 16 talvikuormaa, Vaikotaipale 66 tk., Lehtsalo 29 tk., Hirvisalmi 17 tk., Herensalo (?) 30 tk., 
Tynkkilä 46 tk., Kallislahti 70 tk., Latokartanon niitty 56 tk., Simonsaari 6 tk.

1 H a n n o la n p e l l o n  la t o k a r ta n o n  rakennutti Savonlinnan käskynhaltija Niilo K ijl v. 1607 sentähden, että 
entinen, Putkilahden kartano Rantasalmella, oli kovin pitkän matkan päässä. Tästä Hannolanpellon kartanosta maini
taan v. 1664 verollepanokirjassa (n:o 1021), että se ennen oli ollut vuokrattu 6o:sta talarista hopearahaa, kuten vuokra
sopimus Savonlinnan läänin tilikirjassa (landsbok) v:lta 1642 näyttää; mutta sittenkun ruunun tavarasto, karja ja  
päivätyöt on siltä otettu pois, on vuotuinen vuokra vähennetty 30 talariksi; nyt veroitettiin se 8:ksi veromarkanmaaksi.
N. B. Tämän kartanon metsät kerrotaan nyt olevan aivan paljaat ja  raadetut ja  pelto hyvin ventoa ja  alavata, niin w 
ett’ei siitä nyt kukaan voi maksaa niin paljoa, ennenkun metsä taas kasvaa entiselleen. £
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A  vain-
nnmero, 

jo k a  viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y. m.
A:han.

|Pata-aho.

\Kapia-alio.

Sairainen ott. Kainoi-
149 Haukiniemi. sen aution.

Holopaisen autio.
19 Heikkala. Kiviselkä. Heikarinen. Heikkala on Niittylahden läheisyydessä.

354 Heikurila. Alavehmanmaa. Heikurinen.
78 Helvasby. Katso Häivä!
46 Hevossalo. Hevossalo. Karjalainen. Melkein kaikki maat Hevossalosta 5 pen.

päässä, luultavasti Tikkilän seudulla.
205 Hiisimäki. A:tonta. Parkkoisen omaa.
194 Hiltula. A:tonta. —
195 s:n. Pentinpelto. Juvoinen.
196 s:n. Kotkatj ärvenpää. Nijlander.
197 s:n. Kotkatpelto. Jumpainen.
199 s:n. Peltoselkä. Hiltuinen ott. Kilpeläi

sen ja  Huttuisen aut.
202 s:n. Säynäj' ärvenmäki. Nousiainen.
203 s:n. Kaikonpelto. Lappalainen ott. Reijo

sen ja  Ruokolaisen 
aution.

204 s:n. Kilvenpelto. Sigfridinpojalla Ledh- 
ven(?) autio.

206 s:n. Kervinaho. Kontinen. Suonniemi vaihdettu Kervinahoa vastaan.
— Semmingin salo Hanhilahdessa (7).

207 s:n. Etelä-aho. Kankkunen ott. Karva
sen ja  Konttisen aut.

208 s:n. Suonniemi. Konttinen.
345 Himahuha. Leviälahenranta. Auvinen saanut Haku Konunginen myös saanut samaa autiota.

lisen aution. Hän näyttää asuneen Vesiniemessä.
376 s:n. Himahuhanmaa. Luukkoinen.
243 Hintsala. T elaniemenmaa. Hintsainen.
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338
383
366

Huhtimaa.
Huchkala.
Hyvärilä.

Huhtimaa.
J okilahenpohj a. 
Toivakanniemi.

78
124

64

Häivä.
Ikoinniemi.

jlnkilä.

J outsenniemennenä. 
Ikoinniemi.
Varp älähti.

221
\  s:n. 
Itälahti.

Lammassaari. 
Rauhatåkianranta ?

285
273

s:n.
s:n.

s:n.
Raatikansarka.

274 s:n. Savointaival.

275 s:n. A:tonta.

276
282
74

s:n.
s:n.

Jaatila.

Itälahenpelto.
A:tonta.

(Varpalahti.
\Varpaniemi.

178
180
190

Joutsenmäki.
s:n.
s:n.

Ruokosuon-aho.
Katoskangas.
Hiisimäki.

191
192

s:n.
s:n.

Vehmasmäki.
Musta-aho.

193 s:n.
/Alakiven-aho.
) Vehmasmäki.

Musta-ahonnenä.

53 Joutsenniemi. Tynkkisen aho.



Kilpoinen.
Huchkainen, Luckainen.
Partainen ott. Mähöi- 

sen aution.
Silvennoinen, Pellinen.
Kaartinen.
Vihavainen ott. Inkisen 

aution.
Kapaiakoinen.
Kers. Ol. Ficke ottanut 

Luostarisen aut.
Kaipainen.
Monoinen ott. Mähöi- 

sen aution.
Kers. OI. Ficke saanut 

Luostarisen aution.
Eerik Eriksson Mun- 

sterskrifvar’in.

Jaatinen.
Pulkkinen, Jaatinen ott. 

Rokoisen aution.
Kokkoinen.
Immoinen 3.
Korpr. Fredr. Pertelinp,, 

Karpinen.
Immoinen.
Turuinen ott. Skinnarin 

aution. Jumppainen.
Rakkolainen.
Ikäheimoinen ott. Rou

hiaisen aut.
Kaphainen ott. Kolko- 

laisen aution.
Kähkö.

Lamalaa.
Kitulaa.
Kuhataipaletta.

2 pen. päässä Niinimäestä; Kerimäkeä.

Iinsalossa ollut ennen Luostarisen asunto.

Moijin kylää.

Huhtijärvenmaa (7).

Menuni-, Kasi-, Jänissalo (3 V2).

Kerimäkeä.
0 J

Cn
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A vain- 
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y . m.

63 Joutsenniemi. Joutsenniemi. Seppäinen.
101 s:n. Ropenmaa. Hirvoinen, Silvennoi

nen.
304 Juminmäki. Naistenvedenranta. Luukkoinen. N iinisalonkylää.
148 Juvoila. Pitkäkangas. Juvoinen 2 ott. Hirvoi- 

sen aution; Kopoinen; 
Juvoinen ott. Muti
kaisen aution; Muhoi- 
sen autio.

Ly ly -ja  Retujärvenmaa, Kantolahensivu (7).

145 Järvenpää. Ahvenlamminranta. Nousiainen. Haukiniemenkylää.
259 Kaartila. Sarviniemi. 

t Kulkemusniemi.

Kaartinen ott. föörari 
Baggen tilan. 

Kaartinen 2 s:n.

Sulkavaa.

265 s:n. < Säviänsaari. 
jSammalsalo.

s:n.
s:n.

124 Kaartilanranta. Antikanniemi. Luukkaisen autio. Sääminkiä.
26 s:n. Pursiahonniemi. Saukkoinen.
27 s:n. Kolmikannanmaa. Kaartinen. Valkiarannaniahti Vaahersaaressa (2).
31 s:n. Ko(la)risenranta. Jurvaisen autio, Sauk

koinen.
32 s:n. Kirveslahenniemi. Pakarinen.
36 s:n. Litmalahenpelto. Toivainen. Saunasaari, Joutsisaaren luona Puruve

dessä (5); Tähän kuuluu myös maita 
Moijin- ja  Pihlajaniemen kylissä.

41 s:n. Tervaslahenaho. Simo Simonpoika.

221 Kaipoila.
JVuorilahenmaa.

\otavajoensivu.

Kostiainen ja  ennen 
Kaipainen.

Hyväinen. Otavanientä.
232 s:n. Putkijärvenpäivä-

ranta.
Asumatonta. Pelto ketona ja  2 pen. päässä Kaipolasta.
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977 s:n. fSiikaranta.
u i  i (Mustanlamminsivu.
280 s:n. Häräjoensivu.
285 s:n. Murhilahenmaa.
287 s:n. Siikarannansivu.
222 s:n. Hanhilamminrasi.

238 s:n. Ojanpelto.

11 Kaksoila. Pijaho.

76 s:n. Painalammin-aho.
10

142

Kallislahti.

s:n.

A:tonta.

/Kivikkoharju.
\Pykäläkangas.

154 s:n. A:tonta.
179 s:n. Hirvenmaa.

182 s:n. Peltoselkä.
183 s:n. Matarikonmäki.
185 s:n. Lapinmäki.

186 s:n. A:tonta.
187 s:n. A:tonta.
189 s:n. Alakädenmaa.

356 Kammoila. Kuhataipale enmaa.

357 s:n. Suurensuonsivu.

359 s:n. ___
362 s:n. Autiopellonmaa.
366 s:n. Hannoin-aho.



Kaipainen, Hyvärinen.
Kaipainen.
A:tonta.
Kostiainen.
Kinnoinen.
Murse’n autio annettu 

Mullille.
Paunoisen ja  Seppäisen 

autio; Kukkoinen.
Kuuluu Kerimäen kap

palaisen virkataloon.

Kaksoinen.
Immoisen autio.

Kosoinen.
Manninen.
Juutj’in omaa.
Mönkkölänsäteriinkuu-

luu.
Karppinen.
Mats Martinpoika.
Majoitusm. Erik Martin

poika. 
s:n.

Mönkkölän kartanon.
Marainen ott. Leskisen 

aution.
Hintsainen; Kangainen 

ott. Kondisen aution.
Vihavainen ott. Väätäi

sen aution.
A:tonta.
Kammoinen.
Kukkoinen, Venäläinen.

Mursen leski sai muuttaa Mullin entiselle 
asuinpaikalle Otkaisenpellolle.

Kukkoinen sai tämän korvaukseksi siitä, 
mitä hän oli menettänyt Rantasalmella.

Kerimäen kappalaisen virkataloon on yh
distetty 2 5/6 v:mk. Tynkkyläjoen ky
lässä maaherra M ikko Jordan’in kirjeen 
mukaan. — Salopalsta Ruokolahdessa.

Vehkajärvensivu (4).
Ahvenlammintaival ja  Saarisessa ainoas

taan salonmaata (utmark).
Vääräsääri (3 V2). — Kuoliosaari!

Mustansaarenpää, Heinäjoensivu (5).

Kurenmäki, Sarvijärven-aho (7).1
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A vain 
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

132 Kangaskylä. Kangassaari. Kokkoinen.
73 Kapaj'akoila. Mäkrämäki. Kapajakoinen.

348 Karjulanmäki. Karj'ulanmäki. Hakulinen, Pörläinen.
349 s:n. s:n. Häivä, Partainen 2.
143 Karvila. Pitkä-aho. Vatainen.
145 s:n. Nätkin-aho. Karvinen 2.
320 Kauppila. Autio-aho. Sorioinen, Kauppinen.
321 s:n. Korhonmäki. Karvinen. Lintusaloa.
58 Kerimäki. Kerimäen pappilan aluetta. Kirjeellä ®/x 1650 oli kuningatar Kristiina 

antanut koko Kerimäenkylän Kerimäen 
papinvirkataloksi, paitsi 22/3 vmk., jonka 
om. Mestarinen; ja  1 vmk. Talvisalossaja 
1 vmk. Tihvinniemi. — Pieni Patasalo (3).

60 s:n. /  -
(Tiirisien mäki.

Pappilan aluetta. 
Silvennoinen ott. Mes

tarisen aution.

Hangassaan, Palo-ja Repolahti n iittyjä (12).

67 s:n. Ruokolahti ent. asuin
paikka.

s:n.

341 Keriniemi. Keriniemenmaa. Hakulinen ott. Smälan- 
der’in aut.

346 s:n. Keriniemi. Hakulinen; Partainen 
saanut Pällisen aut.

129 Kesämösaari. Kesämösaari. Nyrhinen ott. Monoi- 
sen aution.

Huhti-, Petäjäsaari, Kangaslahenniemi (13).

131 s:n. — s:n.
134 s:n. s:n. Nyrhinen.
137 s:n. s:n. Mieloinen.
328 . Kietävälä. Huuhanniemi. Kietäväinen, Saukkoi- 

nen.
332 s:n. Haapasalo. Lamainen.
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347 Kietävälä. Lijkasalmi.
51 Kiiskilä. Väränmaan-aho.

139 Kiilalanmäki. Hyryn niemi.
41 s:n. Ikoinniemi.

325 Kiljula. Otansalo.
332 Kirkonkylä

(Puumalan).
Koikkalajärvenpää.

333 s:n. s:n. Pentinpelto.

309 Kitula.
311 s:n. Joutsenmäki entinen 

asuinpaikkä.
372 s:n. Rekoisenranta.
375 s:n. Kurensalo.
380 s:n. Kitulansalo.

48 Kokkolahti. Salakan-aho.

373 Kokkola. Huhtaisenmäki.
130 Kokonsaari. Kokonsaari.

77 Kolvoisenpää. Haponmäki.
145 s:n. Kolvoisenranta.
184 Kommerniemi. Orijärvenranta.

216 s:n. Kommertaival.

220 s:n. Taikinaharju.
223 s:n. Saijonmäki.



Auvinen, Kietäväinen.
Karvinen ott. Kiiskisen 

aution.
Kaipahainen.
Pulkkisen autio Kaipa- 

haisen tilaan.
Kiljuinen 3.
Puumalan pappilan 

aluetta.
Kirkkoherra Gabriel.

A:tonta.
Luukkoinen.

Kituinen.
Härkä.
Luukkoinen.

(Sikainen 2 sekä Kaipai-
; sen autio.
(Markkainen.
Kettuinen.
Kokkoinen, Ahmainen, 

Mikkoinen; Haltuinen 
ott. Laamaisen aut.

Muhoinen.
Nousiainen.
Toivaisen aution ott. 

Kämäräinen.
.Kämäräinen ott. Immoi- 

sen aution.
I Immoinen ja  Immoisen
' ylimuistoinen autio.
Lassi Lassinpoika.
Henr. Jyrönp. Forsius 

ynnä Lamaisen ja 
Martinpojan autiot.

Ruokojärveä.

Lintusaloa.

Kappal. virkatalon omaa hän maaherra Jo
han Rosenhanen kirjeen mukaan i8/n 1652.

Ruokojärveä.

Maita 2 pen. päässä. 
Kitulaa.

Moinlampi, Tappuniemi (4).

Repolahti, Ukonlahti (8), Kuivastensalon- 
ranta, Muurahaissaarenpää (7). 

Lappisalo ( V 4) ;  Aitto-, Sauvasaari (5), 
Huhtisaari (4).

co
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Avain-
numero, 

jo k a  viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

A:han.

278 Kom m erniem i. A:tonta.
361 K oskutjärvi. Kaijanm äki. Kam m oinen. K uhataipaletta.

28 K o soila. Volm arinpelto.1 Volm arinpoika. T uom as V olm arinpojan tila on etuoikeu
tettu (privilegieradt under) S a vo n  Uu- 
dellekaup un gille  (N ystad) eli Savo n lin 
nan m alm ille.

33 s:n. Tynkonpuoli. Kosoinen.
37 s:n. Hallalahti. — P elto  ketona.
38 s:n. — A:tonta.
39 s:n. M ononniemi. K osoinen  ynnä M ieli

käisen  autio.
42 s:n. Tervanniem i. K osoinen, K orp. Jaakko 

F ijcke.
K arvilan kylään  kuuluvia paikkoja.

94 Kulenoisten-
kylä.

M atilahti. Lamainen.

95 s:n. Kulenoislahti. Pakunainen.
99 s:n. Talonhalm ech. Kaarakainen.

102 s:n. Kallio-aho. Turtiainen.
103 s:n. Hauvinmaa. Silvennoinen. M. m. Laukansaari.

105 s:n.
jKarim äki.
.[jokipelto.
| V ihavaisenjokipelto.

Pausu?
Koikkalainen.
M ielonen.

1 Kum puranta. U lpoinlehto. Kiiskinen. Pirtti- ja  L apinlahdessa (io) niittyä.

86 s:n. ^Haapaniemi. Kupiainen.
JR auvanjärventaival. Kiiskinen. R au van järven taipaleessa  o li'E e rik k a  Las-

1

sinpojallakin  (Kupialasta) peltoa, jo ss a  
hänellä m yös oli riihi palohalm eiden täh
den, ja  m uutoinkin o leksi hän siellä  k a 
lastelem assa. A rveltiin  hänen k y llä  v o i
van luovuttaa sikäläisen  osansa Kiiski-
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selle korvausta vastaan Pakisenpellolla,
jossa L:n poika asui ja  jossa K:llä oli
myös osaa, mutta hän ei sanonut voi
vansa luopua vanhasta nautinto-oikeu
destaan. (Kupiala 4 p. päässä Kumpu-
rannasta).

20 Kuokkala. Korkiaselkä. Makkonen ott. Kopsan Vuokalantaival (6), Sämenejärventaus,
aution. Mara-aho (7).

22 s:n. Vehkajär venmaa. Marainen.
84 Kupiala. Pakisenpelto. Eerikka Lassinpoika. Suo-, Kaisla-, Nätkisenlahti, Puntuisen- 

niemi (4).
86 s:n. s:n. Makkoinen.

153 Kurkela. Tynkkilä-aho. Kurkinen 2.
97 Kyllölä.

Karinmäki.
A:tonta. Kulenoisiin.

30 s:n. Tynkkinen. Kosolaa.
361 Kyrsye. Hijpoisenpelto. Kammoinen.
72 Laakkoila. /Rastinniemi. Laakkoinen.

Vehkajärvenmaa (3).\Pöllönsaari. Autiona.
|Särkjärvensivu.

^Ledenniemi.

Lampinen; Penttisen 
aut. ott. Vokkolainen. 

Lampinen.

Vokkolainen p iti kievaria Puumalassa.
330 Lampila.

61 Laukansaari. Lehisalo. Silvennoinen. Lehisalolla Punkaharju.

1 Tuom as Volm arinpojan verotila, 4 vmk., oli oikeastaan K osolan  kylässä, mutta osa sen maita n äk yy  olleen 
lähellä Savonlinnaa (som lig g er ibland stadens egpor). Täm än osan antoi Pietari Brahe, k irjeellä  Brahelinnasta ‘M/m 
1651, Savon  U udelle kaupungille karjanlaitum eksi (Tigerstedt, B re f etc., s. 142). —  Eräästä Thom as V olm arsson ’ista 
pantakoon tähän täm ä tieto: Erik Spåre sai v. 1535 ynnä 11 herraa ja  m iestä, jo iden  jo u k o ssa  m yös Thom as V ol- 
m arsson, »Nyslott och dess län i en ärlig och red elig  slottslåfven» (Stjernm an, Höfdingam inne II s. 442). O lisiko 
tämä V:n poika omistanut mainittua tilaa; ainakin sen niminen m ies n ä k yy  siinä asuneen vielä  v. 1561?

Sitäpaitsi vielä  kirjeellä, jo k a  on p äivätty  Savonlinnassa b/u 1649, m yöntää Pietari Brahe Savonlinnan kaupun
gille  hum alistoiksi ja  kaalim aaksi (kolland) H e i k i n p o j a n n ie m e n  l a t o k a r t a n o n  pellosta 6 tynnörin-alaa m aata
3Tnnä koko kaupunki-saaren, jo lla  he asuvat, sekä kaupungin laitum eksi seuraavat vmk:t, jo ista  suurin osa on autiona 
ja  ainoastaan 4V2 vm k. m aksukuntoisena, nim. Sääm ingin pitäjän Pihlajaniem en kylästä  Sam uli A u visen  3 vmk., Lassi 
M ikonpojan 5 vmk., Tuom as H apiaisen 1 vm k., L assi M ikonpojan 2V2 vm k., H eikki Ollinp. T askisen  1 vmk., kuin 
m yöskin kalastus oikeuden näiden tilusten vesissä  ja  siellä y lt’y leen sä sikäli kuin voivat, tekem ättä vahinkoa muille, 00
sek ä  vielä  oikeuden hakata tarpeekseen halkoja ruunun m etsästä (T igerstedt, B re f etc. s. 142). S
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/

Avain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A: hän.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

100-4 Laukansaari. Lehisalo. Rosoinen, Laukkainen, 
Kaartinen, Rautiainen.

117-18 s:n. Laukaisen-aho. Laukkainen, Tuovinen, 
Välloinen ynnä Man- 
nikaisen autio, Lauk- 
kain ott. Viklan aut.

Ukonmurronmaa, Suurensuonsivu, Salko- 
järvenpää (5).

175 Lemettilä. Pistekumpu. Makkoinen. Toinen asuinpaikka: Tolpalansalmi (pelto 
ketona) 2 penink. päässä Lemettilästä. 
Tolvannientä.

315 Liimattala. Lauttasalo. Liimatainen. Lintusaloa.
316 s:n. s:n. Toivainen, Marttinen. 

Svän Eerikanp. Ham
mar.

267 Liistonsaari. Liistonsaari. Närdijärven maa, Varpajärvenrata (2) (8 
vanhaa 3 uutta vmk.); Tappusaari (V4) 
nuotta-apaja; hyvä kalavesiSiikavedessä.

355 Linkola. Vekarisentaival. Korhoinen.
319 Lintusalo. Mammoisenniemi. Vitikainen, Kilivainen, 

Ihalainen.
322 s:n. Aukianiemi. Lijkainen.
323 s:n. Suilisenniemi. Saikkoinen.
246
251

Lohilahti.
s:n.

Vääränniemi.
/'Hankoniemi.
\Lohiniemi.

Sinkkoinen.
Löppäinen.
Levoinen.

252 s.n. — A:tonta.
255 s:n. Tuliniemi. Mikkoinen.
256 s.n. — A:tonta. Vatilahenniemi (4).
121 Loikansaari. Loikansaari. Loikkaisen ja  Nyrhisen 

tilat pantu Loikan- 
saaren (Lagerholm) 
säterin alle.

Pirtti-, Vaher-, Härkä-, Pölhön- ja  Paita- 
mäki (8). — Tähän taloon kuului »en 
sqvättquarn», nimeltä Kallis-mylly; se 
jauhoi ainoastaan keväällä ja  syksyllä 
talon tarpeeksi.
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| Hirvonniemi. Vaimo Malin Sigfriidin- Ennen asunut siinä muuan kalastaja.
159 Luostariniemi. tytär, Pälkkisen aut.

(Hepomäki. Luostarinen. Saramäki ent. asuinp. — Tolvannientä.
305 Luukkoila. Luukkoilanmäki. Luukkoinen. Niinisaloa.
312 /Pohjanmäki. s:n.s.n. /Kähiniemi? Parre, Luukkoinen.
376 s:n. Luukkolanpelto. Luukkoinen 2.
382 s:n. Karkianiemi entinen 

asuinpaikka.
--

65 Lötjölä. Lötjönmäki. Lötjöinen ynnä Räsäi- 
sen aut., Muukkoinen.

Moijia.

66 s:n. s:n. s:t.
21 Makkola. /Raatesuonranta. Makkoinen 2. Hanhiryönä ja Hirvisalmi (4), Pohjoispää

/Pykäläkangas. Resvän, Vanha. Kiurujärveä (5), Lapinlahenmaa (9), Hu-
hunranta (5) y. m.

90 Mannikkala. Leppä-ojanmaa. Faltin Faltin’in poika
ynnä Ruotsal ais en aut. Haapalahti.

101 s:n. Sohmonmäki. Pylkköinen. Saunaniemi, Sämiesalo, Lapinsalo, Lapin
niemi (7).

317 Maunula. Mikkoinniemi. Kiljuinen. V. 1561 Mekaniemi. — Lintusaloa.
318 s:n. Suuriniemi. Kallinen, Kiljuinen.
307 Mietula. T ekelälahensivu ? Kangainen.
334 s:n. s:n. Mietuinen.
340 s:n. Niinimäki. Mietuinen. Katajamäki myös asuinpaikka.
64 Mikkolan-

niemi.
Mikkolanniemi. Lekahainen; Kapajakoi- 

sen autio.
242 s:n. Muurankangas. Rikkoisen autio.

272
jTijmaniemi.

\Mikkolanniemi.

Mikkoinen ott. Rossin
s:n. aution. 

s:a ott. Rikkaisen aut.
56 Moiniemi. Moiniemi ja  Varpa- 

niemi.
Moiniemen säterin al:ta.

150 Muhoila. Peltoselkä. Muhoinen. Kolvoisen rannalla asui muuan ratsumie
hen torppari eli »inhyseskarl».

165 s:n. s:n. s:n.
158 s:n. Kuchkelinmäki. s:n.
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A vain- 
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

170 Muhoila. Lehmälamminmaa. Toivainen.
377 Muuranmäki. — Aitonta.
381 s:n. Sorjonpelto Muura- 

mesta.
Valtoinen.

364 Mäntyiskylä. Antomaa. Konsti; Hyvärisen aut. 
ott. Härkönen.

Konsti myös asunut Viljakkasalmessa.

16 Naukkarila. Mäntyselkä. Kettunen, Naukkarinen. Kiukualahti y. m. (4).
45 s:n. Hieta-aho ent. asuin

paikka.
Naukkarinen saan. Han- 

sun aut. Tikkilästä.
Rijttiniemiennenä (10).

7 Nielemissalo. Nielemissalo. Herttuainen. =  Herttuansaari. — Kuonanjoensuu, Kal
liosaari (2).

78 Niinimäki. Niinimäki. Mannikainen, Silvennoi
nen.

Haapalahdessa; Sääminkiä.

322 s:n. s:n. Saikkoinen. 2 penink. päässä Liutusalosta; Puumalaa.
308 Niinisaari. Niinisaari. Tuckiainen. Niinisaloa.
310 s:n. s:n. Händuinen.
311 s:n. s:n. 

[ s:n.
Hulkkoinen.
Kekkoinen.

313 s:n. < Koivuniemi. 
1 Jokiniemi.

Luukkoinen.
s:n.

314 s:n. Niinisaari. Kotro. Lapinmäki lähellä.
19 Niittylahti. Tetrikallio. Kettunen ott. Heikaisen 

aution.
166 s:n. Niittylahenpelto. Moilainen.
167 s:n. s:n. Kettuisen autio, Kom- 

moinen. .
5 Nousialan-

mäki.
Nousialanmäkipelto. Sairainen; Pölhö ott. 

Redsvän’in aution.
Ritolamminmäki (3). Hyvä tervamaa.

326 Ollila. Otansalo. Hämäläinen.
327 s:n. s:n. Huttuinen. Lintusaloa.
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209 Otavaniemi. Kallioselkä.
211 s:n. Varsa-aho.

212 s:n. Artonta.
213 s:n. Talvirannanpelto.
217 s:n. Inginranta.
222 s:n. Hiisimäen-aho.

224 s:n. Seppälämäki.

181 Pakarila. Kotkanmäki.
13 Pakunala. —

14 s:n. Pateroranta.

15 s:n. _
18 s:n. Lammin-aho.

166 s:n. Näätäjärvenmaa.
68 Parkulanmäki. Mäki-aho.

200 Parkumäki. Kägränmäki.

358 Partala. A:tonta.
363 s:n. Halmehjärvenniemi
365 s:n. Partalanniemi.

92 Patasalo. Patasalo.

288 s:n. Akoinniemi.



Vanhainen.
Eerikka Antinp. Teeth 

ott. Mikonp. aut.
Nylanderen omaa.
Rännare.
Monoinen, Seppoinen.
Mikko Eerikanp. Ny

lander. *
Lassi Markuksenpojan 

ylim. aut.
Pakarinen 2.
Hannolanp. latokarta

noon kuului.
Sairainen.

s:n.
Pölhö ott. Pakunaisen 

aution.
Marainen.
Utriainen.
Taskinen saanut Sauk- 

koisen aution.
Partalan säterin aluetta.
Ukkoinen.
Partalan säterin aluetta.
Hämäläisen aution ott. 

Karjalainen.
Karjalainen ynnä Sil

vennoisen aut.

Ahmosalmi, Lehtiniemi (5).

Kallislahtea.

Mustasaari Puruvedessä (6) tervasmaa, 
Paasisaari (4).

Kiviharjussa asui ratsumiehen torppari.

Moijia.
Päskisaari, Muurahaissaarenpää (4).

Pietarinpeltoketona.— Linnan-aho ja-niemi.

Koska täällä oli huono asuinpaikka ja  kun se 
vasta 16 vuotta sitten oli tehty mustaan 
metsään (i villande skoghen), eikä siellä 
ollut tilaisuutta laittaa enemmän peltoa ja 
koska metsänpedot tekivät suurta vahin
koa, niinluovutettiinhänelle asuinpaikaksi 
Jyrö Hämäläisen autio Patasalossa 2 pen. 
päässä tästä. Vanhan, pienen peltonsa 
Akoinniemessä sai jättää metsittymään. to
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A vain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y. m.

64 ja 74 Patkila. Ulijalanmäki. Vihavainen 2. Moijia. — Linnankannanniemi 2 p. päässä 
Patkilasta; Vartijasaari l lt p. päässä.

248 Pellilä. Kurkiniemi. Pellinen 2 ; Mustoinen. Telalahtea.
37 Pellossalo. Pellossalonpää. Hasuisen aut. ott. Lei

nonen.
40 s:n. Nojonvävynmaa. Agulainen? Pimeäkorpi (5).
70 s:n. Eerikka Vekenens- 

pelto.
Erikäinen. Putsukanjoen suusta ja  Pulukankoski (3).

133 s:n. Niittulahenmaa. Janetuinen ott. Kärkisen 
aution.

135 s:n. Siniä-aho. Ukkoinen.
140 s:n. Aitolahenmaa. Kokkoinen ott. Ickoisen 

aution.
141 s:n. /Lamponiemi.

\Iivananmaa.
Löppäinen.
Erikäinen.

339 Penttilä. Orihniemi. Montoinen. Laamalaa.
20 ja  22 Pesoila(Kuok-

kalaa).
Korkiaselkä. Toivainen 2.

300 Pesolansaari. Metinsalo. Pitkäinen.
379 Petäjäniemi. Petäjäniemi. Haatainen; Laamainen. Kitulaa.
290 Pietolansaari. Pellonniemi entinen 

asuinpaikka.
Mielikäinen.

293 s:n. Vaahersalo. Mielikäinen 2, Tervoi- 
nen.

Hiisimäki (3), Saarenkorva, Kotilammin- 
aho (2 1/s).

299 s:n. s:n. Tervainen 2. Hiisimäki (3).
218 Pihlajalahti. /Seppälänmäki.

| Orihlamminmäki.
Venäläinen.
Seppäinen.

Otavani entä.

109 Pihlajaniemi. A:tonta. Korpr. Peer Christiers- 
son’in.

110 s:n. Hietalahti. Per Christiersson. Terävänsaari, H irvi- ja  Paavalinsaari (6);
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111
112
113

114

115
116

120

122

125
126

127
128

Pihlajaniemi.
s:n.
s:p.

s:n.
s:n.

s:n.
s:n.

s:n.
s:n.

Tervajoenmaa.
Hietalahti.
Peltoselkä.

Seppälänmäki.

Henr. Taskisen pelto. 
jTolkajärvenmaa.

\ Järvelänpelto.

Hirsikankahanmaa.

Kiviaho.

Tinnojlamminmäki.
[Pappila.
T alkkahanlammin-



H irvoinen.
s:n.

Lainluk. L oren tz R ööss.

M ielonen ott. Nahkaha- 
tun aut., H irvosia  2 
j a  osa Sdinnan alla. 

S:linnan malm, aluetta. 
R ö ö ss’in omaa. 
Punnainen.

A u visen  tila S:linnan 
alle pantu. 

M ikkulaisen aut. ott.
Hirvoinen.

Huttuinen.
L assi M ikonpojan aut. 

S:linnan alle. 
s:n.

M athias Laurentij. 
M ielonen.

Luhtiaisenniem i, T  ervasaari, Barkam iem i; 
viim eksi mainitulla oli ennenaikaan tiilin- 
tekijä  asunut, kuten asuinpaikka vieläkin 
osoitti; mutta 1649 oli L oren tz R ööss 
saanut sen Tervajoenm aan ohessa kor
vaukseksi 12 kuorm an alasta niittyä Tai vi- 
salossa, jo k a  oli pantu Kerim äen pappi
lan alle, kuten m aaherra M ikael Jordan’in 
kirje H einäkuun 28 p:ltä 1649 osoittaa.

1 kappale peltoa  Seppälänm äessä on vaih
dettu Srlinnan malmille Peltoaho-nim istä 
Kukkolan  peltoa vastaan.

Hautaniemi, Käkelahti, Patisenniem i (5) 
Y läkuonassa.

Seppälänm äessä peltoa.

Luotojärvenm aa, H irvolan A ntosaari, H ie- 
talahdenm aa, Hautaniemi (7).

'U Luotojärvenm aa (5).

Hapialantila.
Kappalainen Savon  U udenkaupungin talon- 

poikaiskirkossa eli Sääm ingin p itäjässä 
Herra M athias Laurentij om istaa kappa- j  
laisen virkatalona m aaherra Johan R osen- 1 
hanen kirjeen m ukaan 26 p:ltä Helmik. j 
1653 ja  H erra G u staf E fvertsson ’in vah- [ 
vistuksesta M aalisk. 26 p:ltä 1658.
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Avain - 
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a .

155 Pirhiänniemi. Pirhiännemi.

341 Pirttimäki. Pirttimäki.
344 s:n. s:n.

55 Pitkälä. Vahvalahenmaa.
29 Pulkkila. Södenmaa.
41 s:n. s:n.

369 s:n. Kalajärventaival.
184 Punnoila. Vanhapelto.

('Melajärvensivu.
210 1V anhanpellonpää.

\ Säynelahenperä. 
Parkunpelto, Mielon-
 ̂ aho.

214 s:n. Kantaratinniitynmaa.
215 s:n. —

219 s:n. Vitsikonmäki.
25 Päivilä. Kondiamäki.

144 s:n. Pijläselkä.
157 s:n. —

162 s:n. Kolvoisenmäennenä
luepuoli.

172 s:n. Paunaselkä.
225 Pöllälä. Pitkälahenranta.



A sukas eli omistaja Salopalstoja, paikannim iä y. m.

T  olvainen, Lappalainen. N e om istaa L a g e rC ra n tz ’in rälssi; Sou-
kanniemi (4).

H akulinen 2.
Nimism. L assi Juhonp.

Lam painen ja  H aku
linen.

Pitkäinen. 3 — 4 p. p äässä  maita. —  M oijia.
Pulkkisen  autioita 3. S u o m en -ja  Saunasaari(3); Jum panniitty (9).
Korpr. L assi Snidhkars. P esin gin taival (3), K au vu n taival (4). P u lk 

kila  kuuluu H aapalaan.
Väätäinen. K uhataivalta  (Sulk.)
Vanhainen. Kallislahti. —  Levälahti, H epokanta, Rutj-

lam pi (7).
Vanhainen.
Karpainen.
Vanhainen.
Kostiainen ynnä T o iva i O tavanientä.

sen autio Pöllölän
kylässä.

Venäläinen.
A:tonta.
M ähöinen.
Turtinen 2, Sairainen.
Leinoisen  autio.
A:tonta.
Sorvaisen  autio.

A sukkaaton.
Pöliäinen 2 ynnä L ep  V ääränsaari (4). —  K aitaista  (Sulk.)

päisen autio.
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228 Rahkolantaival.l K aijantaival.
229 I  s:n.
49 I  Raikuu.

261 Rautaniemi.
260 j Rautianiemi. 
270 s:n.

4 I  Rauvanniemi.

188 J  Reinikkala.
324 I Repoila (Lin-

tusaloa).
9 Riikoila (Ha-

palaa).
37 j Ritosaari.

123 s:n.
124 s:n.

130 s:n.
294 | s:n.

/  s:n.
iMajamäenpää.
Raikuunniemi.

Raijtienmaa.
/Perhonniemi.
\Sikolahti.
Suurikallio entinen 

asuinpaikka. 
Rauvanniemi.

Latukka-aho.
Oderlahti.

Kerimäki.

Riitosaari.
Mäkränmäenmaa.
Ritosaari.

Pahaniemi.
Koljonniemi.

306 Rokkasalo. | Rokansalonmaa.
44 Ruokojärvi(K. I Keplakonmäki.

pit.)



Raatikainen 2.
Luostarinen.
Kaipahainen.
Nousiainen ynnä Toro

paisen autio. 
Lamainen.
Hätäinen.

s:n.
Autio.

Hirvoinen ott. Lapvete
läisen aution. 

Reinikainen.
Ihalainen, Reinikainen.

Riikoinen.

Lukahainen.
Pulkkinen 2.
Hirvoinen ott. Matikai

sen aut., Toivainen 
saanut Jurvaisen aut. 

Ahmainen.
Pulkkinen on 16 vuotta

Rakkainen 3. 
Simoinen.

Linna-aho.

Hyvä tervametsä. 

Haapalaa.

Kokkataival, Björnilahti y. m. (6).

v ilje lly t Särkilahdenkylässä, 4 p. päässä, 
olevia Ahmaisen ja  Vanhaisen autioita 
salonmaana ja  kun siellä ei ole tilaisuutta 
erityiselle asukkaalle petoeläinten takia 
ja  kun peltoakin viljellään palona, niin 
yhdistettiin ne Ritosaareen. Koljonnie- 
mestä sanotaan, että se on autio sen- 
tähden, että se on erämaassa susien ja  
karhujen seutuvilla.

Syrjäkaareen Ruokolahen suusta, Rako- 
lahti (10); osa Enonlahtea, Mänty- ja  
Saunasaari ( 10) Orivedessä.
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A vain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A: hän.

K y l ä .

'
A s u i n p a i k k a .

50
51 96 98

106106107

Ruokojärvi(K. 
pit.) 
s:n. 

Ruokolahti. 
Ruokolahti (ja 

Turt. niemi). 
s:n. 

Ruokoniemi. 
s:n.

Ruokoj är venranta.

s:n.
Suurimäki.
A:tonta.

Ruokalahenmaa.
Kulennoislahenpelto.
Ruokoniemi.

240
263

Ruokoniemi 
(Sulk. pit.) 
s:n. s:n.

Hatajanpelto.

Hatajanmäki.

264266 s:n. s:n. 
s:n. s:n.

Kivi-aho.
Palvetunmäki.

268
269285323326

s:n. s:n.

s:n. s:n. 
s:n. s:n. 

Ruokotaipale. 
s:n.

/Ruokosuonmaa.
|Palvetunmäki.
Palvetunmäki.
Haatajanmäki.
Ruokoniemi.
Säimäisensalo.

342 R j’hälä.

,Mykräjärven pohjois- 
1 puoli.
| Paijanlahenpelto. 
Sarvalanharjunpelto.



A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

Löksä.

Ratkoinen.
Silvennoinen. Kerimäkeä.

— Harju-, Petäjä-, Kangas-, Väärä-ja Hiukka-
järven maa, Saunalahti (12).

Kostoinen.
Ringisenpeltoa. Kerimäkeä.
Sairainen ott. Silvennoi

sen aut.; Kantoinen; Vehkajärvenranta, Mutkan ent autio, oli |
Rinkinen, Mutka. metsänä. — Peltoniitty Orivedessä (6).

Matti Matinp. Hanska. Ingenharju kuuluu tähän.

Heinoisen eli Pällisen
autio.

Haatainen.
Kokkoisen eli Pohjalai

sen autio.
Hielp.
Kardinen.
Kardinen, Hielp.
Hielp.
Hujainen.
Summainen ynnä Hä Lintusaloa; Puumalata.

mäläisen autio.
Himainen.

Auvinen. .
Auvisen autio. Tähän aikoi Kapteeni Hans Brudhgumme [

rakentaa säteriä. 1
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343 Ryhälä.

352 s:n.
350 s:n.
351 s:n.

2 Sairaalanmäki.

3 s:n.
9 s:n.

12 s:n.
16 s:n.

79 s:n.
227 Saukkoila(Kai-

tais-Sulk.)
234 s:n.
289 Saukonsaari.

290 s:n.
291 s:n.
297 s:n.
213 Seppälä (Sulk.)
370 s:n (Puum.)
371 s:n s:n.

6 Simanala.

52 s:n.
54 s:n.
77 s:n.

143 s:n.
146 s:n.
147 s:n.
26 Simpala.
79 s:n.

Paijanjärvenranta.

Syvälahenmäki.
Pajaniemi.
Niinimäki.
Kijkanmäki.

Karvinmäki.
s:n.

Kiikanmäki.

Vanhapelto.
Pitkänkankahanpää.

(Mältzänkangas.
\Latukkaselkä.
Saukonsaari.

Saukonsaari.
Mötöisenpelto.

Vitikan-aho.
Mustikanniemi.
Syrjälahenpohja.
Kukonmäki.

/Suottojoen-aho.
\Säkäisenniemi.

Vääränmäki.
Pentinpelto.
Kangas-aho.

Pursi-ahonniemi.
Varpamäki.



Nimism. Eerikka Las- 
sinpojan leski. 

Janhuinen.
Iivanainen.
Repoinen.
Sairainen, Lapveteläi

nen.
Vimpas.
Venäläinen.
Riikoisen autio. 
Nimism. Antti Ollinp.

Tiilikainen.
Rokka.
Saukkoinen ynnä Sikai- 

sen autio.
Tervoisen autio. 
Heldinoisen autio. 
Mikkoinen.

Ahokas, Noppoinen. 
Niirainen.
A:tonta.
Seppäinen.
Kietäväinen.
Päykäinen.
Romainen, Turtiinen, 

Väätäinen.
Haverinen 2. 
Paukkuinen.
A:tonta.
Väätäinen.
Haverinen, Jyrkinen. 
Karvinen.
A:tonta.
Muukkoinen.
Tynkkinen.

Hangas-ja Musta-lahden n iitty (10); Terva- 
järvenaho, Katajaselkä (5). 

Ruokojärvenmaa, Björnilahti (8).

Osa sen maista pantu Hannolanpellon alle.

Viljolahti (7); Saukonsaari (5).

Osa Sarvikummun maasta (10).

Vuoriniemi, Haapalanpohja, Kalalammin- 
mäki y. m. (2).

Kitulaa.

Havuluhta (4).

Kortesalmi, Valkialamminniitty (4); Lapin- 
lahdensalon niitty, Tervaputzuniitty (8).
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A vain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A:han

K y l ä . A s u i n p a i k k a .

82 Simpala. Pykälämäki.

83 s:n. Nikoin-aho.

280 Sipikumpu. Sipilänkumpu.

283
257

s:n.

Sipilä.

Kuhakoskenaho ent.
asuinpaikka.

Tikanpelto.

264265 s:n.
s:n.

Sarimäki.
Kontio-aho.

378 Sopalanniemi. Kevätösniemi.

258
262271
281283286295
298171

Sulkava.

s:n.
s:n.

s:n.
s:n.
s:n.

Särkilahti.

s:n.
Talpalansalmi.

(Venähän-aho. 
\Parkonpelto. 

Seikkamaanselkä. 
Pieksänsivu entinen 

asuinpaikka. 
A:tonta.
Tijrin-aho. 
Sulkavanniemi. 
Rasinmäki entinen 

asuinpaikka. 
Särkilahenmaa. 
Aijanjärvenranta.



A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y. m.

Fallentin  M artinpoika, 
M uukkoinen.

P aavo  Heikinp. B ryg - 
giare.

Sulkavan  pappilan 
aluetta.

K appalaisen  virkataloon,

Sipinen, Im moinen ynnä 
K ohoisen  autio. 

Raatikainen.
Sipinen, Im moinen ynnä 

K ohoisen  autio. 
Savolainen ott. K ietä

väisen  aution. 
Kaartinen.
Kontiainen.
Tijttainen.
A sukkaaton.

T iittaisen omaa. 
H ärkäinen saanut aut. 
Pappila.
Saukkoisen  autio.

Pölläinen, Kokkoinen. 
Jumppainen, Simpainen.

H yttikankahan aho (‘ /s).

A nnettiin  Sulkavan  kappalaisen  virkata
loksi m aaherra Ajik. Jordan’in kirjeen 
m ukaan Tam m ikuun 15 p:ltä 1648 j a  pa
piston sittemmin saam ien etuoikeuksien  
n ojalla  vu o d elta  1650.

Puum alan Kitulaa. 

Linnaniem i j1/*). 

Linnan-aho (*/*).

T ähän on Sulkavan  pappila  rakennettu. 
L iittotienm aa!

T olvannientä.
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190 Tammenlahti. Tammenlahti.

259

241
244
245 
247
43
45

46
47

Tannila (Ruo- 
koniemi). 

Telataipale. 
s:n. 
s:n. 
s:n.

Tikkilä.
s:n.

s:n.
s:n.

Mustaniemi.

Telalahenmaa.
s:n.
s:n.
s:n.

Jokilehto.
Korpisenranta enti

nen asuinpaikka. 
Rittikangas. 
Rijtikangas.

70
89

173
49 ja 69

s:n.
Tolvanniemi.

s:n.
Toroppala.

Vorosten-aho. 
Lahemäki ent. asuinp. 
Tolvanniemi. 

(Haapasyijä. 
\Matara-aho.

226
235

Tunnila.
s:n.

Kaijalamäki. 
Rantapelto.

236
239

s:n.
Tuohisaari.

Heinolanmäki.
Tuohisaarenpää.

302
105
108
51

Lijkasalmi.
Turtianiemi.
Tunajansaari.
Kutilanmäki.

s:n.
Turtianiemi.
Tuunansaari.
Tynkkilä.

30 Tynkkylänjoki. Miekoniemi.



Koikkalainen, Asikai
nen.

Hölkär.

Toivainen.
Holopainen.
Piekäinen.
Haloinen.
Sairainen.
Kemelisen?, Lamaisen 

ja  Karjalaisen autio. 
Rossinen.
Hämäläinen, Silvennoi

nen.

Utriaisen autio.

Kinnuinen, Taskinen.
Kähkö.
Toropainen 2.

Mäkeläinen.
Föörari Joh. Fredrik 

Tålck ott. Tunnisen 
aut.; Seppäisen autio.

Kurki; Kontiainen.
Samuel Heikinpoika 

Munck. 
s:n.

Silvennoinen.
Tuunainen.
Tynkkinen ynnä Hak

karaisen autio.
Ripakko.

Mäntysalonpatero, Honkasalo (3).

Levälahti (2).

Jokilampi (4).

Soinlamminmäki, Reiusniemi, Lakiankos- 
ken päiväranta (8); Seimenenlahdesta 
n iitty (15); Enonniemenmaa, Rijttijlahden 
pohja (8); Koivulahden aho, Matkonpää
(9) y- m.

Saloa Niinimäessä ja  Joutsenniemessä. 
Sakalahti (3).

Greelsjärventaival, Kärijärvenmaa (4) y. m. 
Tavisalo.

Siikaniemi (7). — Moijia.
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A vain-
numero, 

jo ka viittaa K y l ä A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.
A:han.

71 Vaahersalo. Hannulanmäki. Keräinen. Moijia.
148 Vaikotaipale. Vanhapelto. Parviainen ott. Juvoisen 

aution.
Haukinientä (Juvoilaa).

152 s:n. Sakalalahen-aho. Juvoinen.
165 s:n. Selkälahenmaa. Palkisen aution ottanut 

Siroinen.
374 Valtoila. Syrjolahenranta. Valtainen ynnä Lampai- Kitulaa Puumalassa.

sen aut., Kietäväinen.
156 Varparanta. Ruuna-aho. Haukkainen, Arvidinp. 

lesken autio.
161 s:n. Kaivomäki. Kuuluu Kuppolan säteriin, jonka omistaa Hans Gyllenbrantz. —

163
Haapalahenmaa, Monniniemi (7).

s:n. — A:tonta. Iiluisenniemenmaa, Ristikankaanniemi, Sie- 
ranniemi (7).

164 ja 169 s:n. — s:n. s:n.
170 s:n. Haukanmaa. Qvintus.
176 s:n. Kangasnenä. Putkoisen aut., jossa ei 

miesmuistiin ole ollut
Putkosenpelto (2).

asukasta.
329 Vesiniemi. Tervaniemi. Lamainen, Achtiainen.
331 s:n. Hiisiniemi. Toivainen. Vesiniemessä myös pelto, jota vilje ltiin  

»for linde hvar fierde år».
336 s:n. Lijkaistenmaa. Konnungainen.
337 s:n. Haapasalo. Lamaisen aut. ei mies

muistiin asukkaita, 
ott. Pölläinen.

225 Vihtarinniemi
(Kaitais).

Vihtarinniemi. Sallinen. Sarvikumpu (2), Viljolahti (4) peninkulman 
päässä Vihtarista; Vmierni 10 p. päässä 
Pöllölästä (Sulkava), jonka yhteydessä 
se on 1664 mainittu.
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296 Vuoriniemi. Vuoriniemi.

360 Väätäälä. _
368 s:n. Väätäälänmäki.

4 Ylä-Kuona. Kuonanranta.

53 s:n. s:n.

114 s:n. Luotoj ärvenmaa.

243 Yliselän-Au-
vila.

j Peltojärvenpohjois- 
J pää.
| Särkij ärvenmaa.

254 s:n. Peltojärvenpää.



Hirvoinen.

. A:tonta.
Väätäinen; Olli Sulpo 

eli Rimpi-Väätäisen 
autio.

Eroinen, Hartikainen, 
Hirvoinen.

Venäläinen ynnä Par
kon autio; Hirvoinen 
ynnä Kaksoisen ja 
Siiran autio.

Hongoinen ynnä Par- 
kisen autio.

Auvisen autio.

Hintsainen.
Auvinen, Kietäväinen.

Myös Saukonsaari pelto on ketona ja  v il
jellään sitä joka kolmas vuosi.

Karvilanmajanniemi, Säimenenlahet (8). 

Korkiamäki (5), Säimänsalonpäiväranta (8).

Pihlajaniemen yhteydessä! 

Huhankankahan alus (peltoa).
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Rantasalm i v. 1664.

A vain-
numero, 

jo k a  viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y  m.

A:han.

jLattukangas.
\

Asikainen ott. Toivai Kermanmaa (7); Rasvaistenlahti (3); Ihama-
433 Ahvensalmi. sen aution. niemi (2); V2 Kerimäki (1).

(Haverilantaival Kinnuinen.
436 s:n. Helvetin-oja. Tiilikainen ynnä Turui-

sen maa, Eroisen eli 
Tukoisen autio.

437 s:n. V ilj olahdenmaa. Koppoinen.
441 s:n. Leppäranta. Kontiainen; Pulkkisen 

autio.
617 s.n. /Ruutanankangas. Pöliäinen. Pöllän-, Lapin-, Pahkajärvenmaa (5).

\Pöllänmäki. s:n.
657 s:n. Niiranniemi. Niirainen. Tappuniemi (Vs).

(Haapa-oj anmaa. 
< Tapponiemi. 
(Kuivaniemi.

Heiskainen.
658 s:n. Tuppurainen.

Pöliäinen.
659 s:n. JKarjalanharju. Pöliäinen; Haloinen ott. 

Turusen aution.
|Solukan-aho. Riikoisen autio. Pilpanniemi, Paitojärvenmaa, Leppälam- 

minmaa (5); Vuokalanpää, Lyly järv i (6).
392 Asikkala. /Leislahenranta. Matti Jaakonpoika. Kerimäenselkä (7).

\Mustalahenniemi. Pöliäinen. Tolvanmäki (6).
394 s:n. Kangaspelto. Asikainen, Haloinen. Korpijärvenmaa (10); Valkiajärvi, Sinikan-

gas (8); Pilpanniemi, Pöllömäki, Kurki- 
järvenmaa (6) y. m.

(Salmensivu. Heikki Matinpojan leski. Levonmäki, Kivijärvensivu, Tukijanniemi,
Ristijärventaival, Murtomäki, Pirttiniemi

407 s:n. 1 (10).

p
e

l
k

o
n

e
n

: 
e

n
t

is
-

a
ja

n
 

m
u

is
t

o
j

a
 

r
a

n
t

a
s

a
l

m
e

n
 

k
ih

l
a

k
u

n
n

a
s

t
a

.



| Leppälahenkangas Nimism. Jyrö Eerikan-
| (entinen asuinp. pojan peltoa.

408 s:n. s:n. Nimism. Juho Lassin- 
poika.

410 s:n. Evanpelto. Jumppainen. Kivijärvenaho, Syvämaa, Kahden Vihtarin
väli (io); Liperin rajalla, kaikki (metsä) 
hakattu silloin kun tämä tila oli autio; 
Mäntysalo, Kiukoolahentaus (7).

411 s:n. Rassikangas. Issikainen. Vääräjärven ja  Lammontaival (10); Rotimo-
selkä (3).

431 s:n. Syvänmaan-aho. Asikainen, Lyytikäinen. Rotimon-, Kurki-, Taikahan- ja  Musta
lahti (4).

432 s:n. — Asumatonta. Saloa 6 penink. päässä: Petäjäselkä, Kas- 
kulampi, Tulivuorenpelto.

(Varoinniemi (enti- 
< nen asuinpaikka). 
IValuhniemi.

Kruuth ynnä Siroisen
454 s:n. autio.

Er. Mikonp. Kruth.
531 Haapotaipale. — A:tonta. 1—1 V4 penink. päässä.
546 s:n. Kuoksen-aho. Otinen. M. m. Tulikiven pohjoispää.
562 s:n. s:n. —

586 s:n. Korkia-aho. Stallj.
639 s:n. Peltoselkä. Hasuinen.
468 Haltula. (Hauki lammi n-aho. Nahkahattu.

\Kansan-aho. Ryhäinen.
510 s:n. (Heinäkankaannenä.

(Heinäkangas.
Haltuinen.
Korhoinen.

591 Harjuranta. Räisäinpelto. Räisäinen.
594 s:n. Joki-aho. Laukkainen.
640 s:n. Joutsenmäki. Kukkoinen 2. Varistaival ennen tähän kuulunut.
641 s:n. Vihela Hedijk? Kinnuinen. (V. 1561 Vihoilin Hedyck?)
644 (Suurenkorvenpää. Kaksinen, Otinen.s in. \Sarvikangas. Kasaisen autio.
646 s:n. — A:tonta.
647 s:n. (Soroinselkä.

\Kukoin-aho.
Turuinen.
Heiskaisen aution ott. 

Kukkoinen.

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



Avain- 
numero, 

j  oka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

653 Harjuranta. Paloniemi. Matz Mack ott. Nauk
karisen aution.

676 s:n. Lassilanmäki. Immoinen, Hämäläinen 
ott. Heiskasen aution; 
Kankkuinen.

Mängin-aho, Kivilahti (3).

401 Haukiniemi. Suuri-aho.
j Vanhanpellonpäällys-

Immoinen.
Laikoinen ynnä Kom- Lahenpelto ent. asuinpaikka.

402, 443 s:n. < selkä. 
(Kuoppakangas.

moisen autio. 
Koikkalainen ott. Kom- 

moisen aution.
387 Hevonlahti. Hevonlahdenniemi. Kuivainen ynnä Tak

kuisen autio.
Patajärven- ja  Kuituajärvenmaa (3).

425 s:n. Hyväsalo. 
(Kuivalaisenmaa. 
< Nakrislahti.
1 Kijkanniemi.

Puustinen.
Hirvoinen. Angariasjärvenmäki (3).

439 s:n. Multoinen.
Matinen.

Siikaisenniitty (4).

442 s:n. — A:tonta.
619 s:n. Vilijamomaa. Turuinen.
620 s:n. Heinäniemenmaa. Koikkalainen. Naistensaaressa ainoastaan vähän mäntyä 

ja  honkaa pärepuuksi.
403 Hiisimäki. Haukiharju (entinen 

asuinpaikka).
Sakari Sakarinpojan 

omaa.
460 s:n. Lammasmäki. Luittinen.
461 s:n. Vehmas-aho. Poutiisen leski, Ikähei

moinen.
462 s:n. Kerilahenmaa. Parkkoinen. Pirttilahti, Kuivaniemi, Valkiais-aho Kuo

pion pitäjässä.
463 s:n. Angapuro.

(Laijurannanpelto.
Hijpöinen.
Tervoisen aut.; Nimism. 

Sakari Sakarinpoika.464 s:n. I
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1 Selkäaho. Kotilaisen aution ott. 
Koivusto.

466 s:n. Karkuselkä. Heininen ott. Tiitaisen 
aution.

467 s:n. Hiidenpelto. • Toivainen ott. Hiltuisen 50 v. ollut autiona.
ja  Pulkkisen aution.

480 s:n. Kolkonpäämaa. Hartikainen.
491 s:n. — A:tonta.
497 s:n. Hiisimäki. Matti Hartviikinpoika.
498 s:n. Lammasmäki. Vauhkoinen.
499 s:n. Vanhapelto. Pylkkäinen. Kämorijärvenmaa, Tijnnon-aho (12).
501 s:n. Latomäki. Pylkkäinen ott. V iljai

sen aution.
502 s:n. . (Mutuksenmaa. Ruuskainen.

\Ainoisen pelto. Ruokolainen.
503 s:n. Hakulisen pelto. Pylkkäinen ott. Haloi- 

sen aution.
389 Hiltula. Syvänniemen pelto. Luostarinen.
459 s:n. Kotkanmäki. Hartikainen. Joutsenlahti (6).
551 Häyrylä. N iitty ahonpelto. Toloinen. Huosiaisrantaa.
553 JHärkäoja. Toloinen.s:n. (Vanhatalonpelto. Nylander ott. Rosoisen 

eli Toloisen aution.
423 Ihamaniemi. Ihamaniemi. Kokkoinen.
615 Joutsenlahti. Härmäniemi. Vänttinen.
645 s:n. Lähdepelto. Juvoinen.
648 s:n. Hietapelto. Pöllöinen.
650 s:n. Honkaniemi. Seppäinen. Sorva-, Laonjärven, Juvalahenmaa (3).
505 Kataiskylä Majantaival. Tijtainen.

(Sulkava).
Ratsumestari Henr. Surman’in rälssi, jossa534 s:n. Pihlajan tai vai. Heiskainen.

Heiskanen asui.
621 Karhilan tai

pale.
Taival-aho. Kettuinen, Rokkainen; 

Karhuisen autio.
541 Kati salahti. (Kivisalmenkorva. Hijpsoinen.

JKerisalmenääri. Lukkarinen.

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



A vain 
numero, 

jo k a  viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y . m.
A:han.

553 Katissalahti. Viljakan-aho.
(Katisanlahti.

Toloinen.
Kinnuinen 2, Pitkäinen.

589 s:n. < Kauppisalonpohjois- 
| pää.

Kinnuinen.

597 s:n. Vepsälänsalo. Herrainen.
598 s:n. Könönsalo. Hijpsoinen.
534 Kerisalo. Surnunpelto. Ratsum. Sigfridinp. aut.
535 s:n. Kangaspelto. Vauhkoinen.
536 s:n. Kopoisen pelto. Kopoinen.
537 s:n. Karjalanpelto. Punnoinen.
538 s:n. (?) Ei v. 1664. Siinä m. m. mainitaan: Lapinlahen-, Pun-

non- ja  Papin-pelto y. m.
539 s:n. Hallikaisenpelto. Yletyinen 2.
542 s:n. Kolemanpelto. Tuovinen.
543 s:n. Vauhkonpelto. Vauhkoinen.
544 s:n. Lapinlahenpelto. Hurskainen, Savolaisen 

autio.
545 s:n. Hevosniemi. Heiskainen.
546 s:n. Viljakanmaa. Kankkuinen.
547 s:n. Oravalanpelto. Hämäläinen.
548 s:n. Rantapelto. Toivainen.
552 s:n. Pitkäkangas. Kyllöinen; Lahdenähri 

(peltoa).
IKeriharjunpelto. Ratsum. Henr. Surman Kirkonkangas (V2).

561 s:n.
1 Muuransuonpäällys.

vilj'elyttää säterinä. 
Jätin en.

583 s:n. Lähdepelto. Toivainen.
587 s:n. Pälkähänpelto. Abr. Sigfriidinpoika.
384 Kervilä. Kervinpelto. Ledhvikervinen. Tähän kuulunut Lamminsalo eli Malilan-

saari Kuopion Riistaveden kylässä.
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603 Kirkonkylä
(Rantasalmen).

Vanhapelto.

606 s:n. Kiiski länniemi.

609 s:n. Länginharju.

622 Koivumäki. Koivujärvenmaa.

623 s:n. (?) —
465 Kolkontaipale. Putkijärvenranta.
470 s:n. Taivalkangas.

471 s:n. Niinimäki.
474 s:n. Haltulanpelto.

476 s:n.
477 s:n.
478 s:n. Hernechmaa.
481 s:n. Palvanmäki.

482 s:n. Hoikkaselkä.
483 s:n. Kangasselkä.
484 s:n. Rekiselkä.
485 s:n. Pörskiän-aho.
486 s:n. Kuosman-aho.

(Leväniemi.488 s:n. (Mäkipelto.

489 s:n. Venäjänmäki.

504 s:n. Kangaspelto.



Kuuluu Rantasalmen 
pappilaan.

Pappila siihen nyt (1664 
seutuun) muutettu.

Turuinen saanut Lanki
sen aution.

Kopoinen Rummukai
sen autiossa.

Ei v. 1664.
Ilvoinen.
Jauhiainen ynnä Kuk- 

koisen autio.
Virolainen.
Nimism. Sakari Sakarin- 

poika.
A:tonta.

s:n.
Pesse (Pösö?)
Purtisen ylimuistoinen 

autio.
Marainen.
Mieloinen.
Ikäheimoinen 2. 

s:n.
Eerikäinen ott. Siroisen 

ja  Huttuisen aution.
Lapveteläinen.
Tuhkoinen.

(Hämoinen ynnä Venä-
< Iäisen autio.
(Hyvärinen.
Passe?

Lepikkomäki, Lukkarisen aho y. m.

Niinimäkeä kuuluu myös Sulkavaan. 
Hytinmäki!

Maapalstat 2 penink. päässä Osikonmäessä. 

Maranpelto ent. asuinpaikka.

V. 1561 verokirjoista käypi selville, että 
tässä on asunut silloin Anders Korp 
Korppilantalossa; tähän myös kuulunut 
Nuarvan- eli Narvanlahti nykyisessä 
Lapinlahden pitäjässä.

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



Avain- 
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a .

527 Kolkontaipale. Heinäaho.
563 s:n. Halla-aho.
565 s:n. Jokikangas.
566 s:n. Peltoselkä.

575 s:n. Rahkasuonkanta.
576 s:n. Päykkähän-aho.

578 s:n. Vattuaho.

579 s:n. Vehmasselkä.
580 s:n. Kötönselännenä.

581 s:n. Rekiselkä.
582 s:n. Lähdepelto.
583 s:n. Heikanpelto.
584 s:n. Kinnajasuonsi vu.
585 s:n. —

540 Kotkatlahti. Multomäki.
549 s:n. Kotkatlahenpelto.
550 s:n. Hietaharju.
553 s:n. Karhunpelto.

554 s:n. ( Viljakan-aho. 
\Ringinpelto.

555 s:n. —

556 s:n. Karhunmaa.



Ilvoinen.
s:n.

Putkinen.
Hämäläinen ynnä Kor- 

hoisen autio.
Hyvöisen leski.
Ilvoinen ynnä Päsoisen 

autio.
Putkinen 2 ynnä Ket- 

tuisen autio.
Korpr. Heikki Jaakonp.
Rautiainen, Vatainen.

Mälköisen autio.
H ijllai (?)
Häsäinen(?)
Hyläinen.
A:tonta.
Kinnuinen.
Penttinen.
Rinkinen.
Tunninen Kohoisen au

tiolla.
Rinkinen.

s:n 2 ja  2 autiota. 
Pirilän autio.

Könnöinen ott. Karhui- 
sen aution.

Mielittylänmäki ent. asuinpaikka.

Harjunsalo ent. asuinpaikka.
%

Haurangin ja  Vuorisentaival, jotka ovat 
Tuusniemen pitäjässä, kuuluivat ennen 
tähän tilaan.

Käräjäsaari 2 penink. päässä.

Syvärilä (Syväri) nykyisessä Nilsiän pitä
jässä kuulunut ennen tähän.

Toinen Karhuisen autio mainitaan olleen 
silloisessa Kuopion pitäjässä.
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557 s:n. Valvatusniemi.
558 s:n. —
559 s:n. T(u)ovinpelto.

560 s:n. Tenhiantaival.
570 s:n. (Heikiänniemi.

(Heinonpelto.
591 s:n. Rantapelto.

592 s:n. Vierispelto.

600 s:n. Vehkalahen-aho.

643 Kurkela. _
669 s:n. Vanhanpellonmaa. '

596 Kuroilalahti. Vanttutaival.
678 s:n. Vantujoensivu.
682 s:n. Virranlahen-aho.
450 Lamminpohja. Lamminp ohj anmaa. 

| Nokanmäki.
602 Lapinmäki. < Lapinmäki. 

(Lapinnenä.
469 Laukkala (Ju Kolkontaipaleessa

vaa). ent. asuinpaikka.
490 s:n. s:n. Laukanpelto.

611 Lautakotalahti. Ikäheimonpelto.
625 s:n. Lapinpelto.
628 ^n. Hirsikangas.
629 s:n. Hieta-aho.
631 s:n. Peltoselkä.

633 s:n. Lautolahti.
634 s:n. Mujunselkä.



Kuroisen autio.
Ei v. 1664.
Nils Groth omisti.

Pajainen; Laitiainen 2. 
Pursiainen.

I Lukkarinen.
Luutn. Jonas Falck.

Falck’illa oli tässä Ku
roinen asukkaana. 

Simoila eli Lukkarisen 
autio.

A:tonta.
Lassi Sakarinpojan leski 

Agneta Tönnintytär. 
Kopoinen.
Kosoinen, Pitkäinen. 
Könöinen, Pitkäinen. 
Asikainen.
Holopainen.
Lappalainen.
Kasinen.
Pämäisen autio.

Laukkainen ynnä Pär- 
näisen autio. 

Pulkkinen.
Kankkuinen.
Rautiaisen autio. 
Tikkainen.
Natuinen.

Asikainen.
Pärnäinen ott. Silaisen 

ation.

Kotkatniementyvi, Härkiäniemi y. m. 
Ratsumestari Niilo Groth’illa yhden ratsu

miehen varustamisesta.

Viitaniemi (nykyisen Maaningan Kurolan- 
lahdessa) kuulunut tähän.

Lukkarinjärvi, (nykyisessä Nilsiässä) Key- 
rityn kylässä, kuului ennen tähän tilaan. 

3 penink. päässä Kurkelasta. 
Leväjärventaival y. m. (3 V2).

Vaahermäkeä.

Tijnamavirtaa.

Tikan eli Kotkansaari (3), Harjalahti, Par- 
vianmaa (4).

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



Avain-
numero, 

jo ka viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A su k as eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

655 Lautakotalahti. Rijtoniemi. Eroinen.
660 s:n. Purhon-aho. Lamainen.
458 Leislahti. Airokartianniemi. Kurkinen.
637 s:n. Leppäojanpelto. Vänrikki Iivo Mikon- 

poika.
Ahvenlampi (4 V2).

398 Leskelä. Luotoselkä. Leskinen. Vanhanpellonmaa entinen asuinpaikka. — 
Osikonmäkeä.

685 Luttila. Huruslahentaival. Luttinen. Kumpumäki, Varpasenjoenranta, Vuori- 
jä rv i kuul. Nilsiään.

492 Marala (Sulk.) Peltoselkä. Kukkoinen. Kolkontaivalta.
459 Mielojärvi. Vanhanpellonmaa. Lassi Torsteninpoika. Vaahermäkeä.
509 N(u)arvanlahti 

(Kuop. p.)
Alapitkänniemi. (Koppoinen). Pitkänjärvenpohjoispää, Silmäsuo Jokilam- 

min ympärillä, Narvan koskeen asti, sit
ten Miikkajärven päähän 4 vmk.

470 Niinimäki (Sul
kavaa).

Niinimäki. Pämäinen.

675 Nilsiä. Nilsiälahti. Lintuinen 2, Ahoinen, Nykyistä Nilsiän pitäjätä.
Taskinen, Luttinen.

(Kervinpelto. Rastas; Malkoinen ott. Kaarilampi, Kuopion pitäjän Riistaveden
385 Osikonmäki. Kervisen aution. kylässä, kuulunut ennen tähän.

(Vaahermäki. Mykkäisen autio.
386 s:n. Korkiamäenpelto. Tirroinen. Joenjärventaival, Luuslahenmäki (10); Pa- 

jun iitty  (3).
387 s:n. Osikonmäki. Konttinen; Toivoisen 

autio.
Joenjärven taival, Luuslahenmäki (9); Pet- 

ronmaan suurmäki (9). — Tervasmetsän 
etäisyyden takia ei sitä voida käyttää.

388 C'n JSuontakaisenselkä. Kinnuinen. Suurensuon ähri Kuopion pitäjässä.0.11. JLauhianmäki. Joh. Ristonp. Teittj.
390 s:n. Peltoselkä. Kaipainen ott. aution. Teinisaari (Vs); Helvetinmäki (2).
417 s:n. A:tonta. (Teitin omaa). Palvasalmen korva (4).
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418 s:n. s:n.

420 s:n. Osikonmäki.
421 s:n. Kervinpelto.
422 s:n. —

446 s:n. Heinäselkä.
447 s:n. Vetelinpelto.

448 s:n. Rantapellossa peltoa
449 s:n. Heinäselkä.

451 s:n. s:n.

452 s:n. Vaahermäki.
453 s:n. Okmonmäki.
458 s:n. Vaahermäki.
610 s:n. Taskinnurmi.
672 s:n. Vaahermäki.

435 Pal valahti. Korvenmaa.
614 s:n. Viljonmaa.

615 s:n. Palvalahenmaa.
618 s:n. Palvalahenniemi.
391 Parkumäki. —

396 s:n. Ruisrikon-aho.
397 s:n. Lammin-Haverisen-

maa.
400 s:n. Petäjäselkä.

412 s:n. Mykkälänmäki.

413 s:n. Takkulanpelto.



s:n.

Sistoinen 2, autio. 
Rastas, Kervinen. 
A:tonta.
Taskinen, Orainen. 
Qvintus.

A:tonta.
Pentti Lassinpoika 

Kruuth.
Karhuisen aution ott.

Rautiainen. 
Mykkäisen autio. 
Mykkäinen.
Puustinen.
Sorvainen.
Nimisin. Jyrö Lassin

poika.
Sallinen.
Vepsäläinen; Vänrikki 

Paavo Långh ottanut 
Vepsäläisen aution. 

Luostarinen.
s:n.

A:tonta.
Mustoinen, Turuinen. 
Haverinen.

Taskinen ott. Tiilikaisen 
aution.

Mykkäinen.

Hyppöinen 3.

I Tuusjärvenkangas, Viitajärvenmaa, Vian- 
järvi 20 penink. päässä silloisessa Kuo
pion eli nyk. Tuusniemen pitäjässä.

Rotimoluhta (3).

Peltoa Kiviharjussakin. — Koppolimäki, 
Petrumaanmäki (10).

Koppolimäki, Petrumaanmäki (10).

Kermantaival ja  Kermanselkäranta ( 1 V2).

Pyöriäsaari, Vihavaisen aho (5). 
Hanhijärvenpää, Valkealamminmäki (4).

Hanhijärvenmäki, Hijpiänniemi (4) ja  Mak- 
kolassa vielä saloa.

Ahmo- ja  Huhtiniemi, Kaijanmäki, Tu(r)- 
kiantaival (10).

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



A vain- 
numero, 

jo k a  viittaa 
A:han.

K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y . m.

414

415

Parkumäki.

s:n.

Päivilänmäki.

Pitkäaho.

Kukonmäki (peltoa). 
Karjalaisenmaa.

Pulkkinen, Tiilikainen, 
Kukkoinen.

Haukkainen.

s:n.
Haapakokka, Jatinen.

Karvianniemi, Särkijärvenmäki, Lajulahen- 
niemi, Kohmalamminluhta, Harvalahden- 
mäki, Kivikoppeli, Kaunisen kaartio, 
Humalajoensivu (io).

Paitomäki (1561 Pönttömäki), Koskiahon- 
ranta, Karjalansaari, Kuittuvankangas, 
Sallin- ja  Piriänlahti (7); Enehveden- 
kuveh, Pöytäkangas (4).

Tässä mainitaan myös, että Päivilään ja  
Karvilaan (Kerimäkeä), nim. 4 penink. 
päässä niistä, kuuluivat nämä: Kaija- 
vuokalanmäki, Huhtiniemi, Hietalmmin- 
päiväranta.

426 s:n. Parkonmäenmaantie. Tiilikainen, Kukkoinen.
428 s:n. Nikin-Jatin pelto. Nikkoinen; Jaatisen aut. 

saanut Harnesköldh.
Puton- ja  Pirttimäki (7).

429 s:n. Etelä-aho. Kämäräinen ott. Hyp- 
pöisen aution.

Hanhijärvenpää, Antoniemi (4); Valkia- 
järvenmäki 2 penink. päässä Makkolasta.

430 s:n. Uskisenpelto. Kutvoinen.
454 s:n. Ranta-aho. Pursoinen ynnä Varoi- 

sen autio.
Orjalahenmaa entinen autio.

456 s:n. Juvoisenmäki. Taskinen.
405 Pirhiänniemi. — Aitonta. 1—V4 penink. päässä Pirhiäniemestä.
496 Pirilä. Vallinselkä. Paunoinen.
532 s:n. Ritoikangas ent. as:p. —
569 s:n. Kolkonniemi. Kärkkäinen ynnä Lau- 

niaisen autio.
624 Pisamalahti. ) Kilpimäki. 

\Ahvenjärven-aho.
Kiipeläinen.
Kukkoinen.
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649 s:n. Särkilahentaival. 

| Särkilahenniemi
651 s:n. < (vanha pelto).

| Pisamaniemenharju.
652 s:n. Särkijärvenlahti.
674 Pitkälänniemi. Juurikkaharju.

613 Porosalmi. Torasalonmaa.
636 s:n ja  Ranta- 

saloa.
—

393 Puikonniemi. Puikonniemi.
595 Pussilantaival. Murhi taival.

393 Putkisalo.
^Kedvenpelto.

| Pakarinpelto (Hirvi- 
aho peltoa).

399 s:n. Kontiaisen pelto.
408 s:n. 3 kap.alaa Vaahersa- 

salon Peräpeltoa.
394 Pylkkälän-

niemi.

615 s:n. Rääpyssaari.
409 Ramminmäki. Ramminmäki.
605 s:n. Kaukaisenpelto.

406 Rantasalo. Issakanrannanpelto.

445 s:n. Pentinpelto.

457 s:n. Vanhapelto.



Turuinen ynnä Parviai
sen autio.

Vänttinen.

Eroinen.
Turuinen.
Vellam Afläck; Pitkäi

nen.
Heiskainen.

Herra T uomas Laurentij.
Purtinen.
Happoisen tila rakettu 

Putkisalon tiluksille.
Autuaasti nukkuneen 

Kapt.Harensköldth’in 
säteri Putkisalo.

Putkisalon säterin peltoa.
Putkisalon säterin 

aluetta.
A:tonta.

Lutmunen.
Tiilikainen.
Rautiainen ott. Kam- 

moisen aution.
Hans Klack’in säteri 

ynnä EerikkaKruth’in 
autio.

Nykäinen ott. Thoma- 
haisen aution, Samuli 
Mikonpoika.

Luutn. Hans von Wulf- 
ramsdorff, Turuinen.

Joroisten kirkkoherra.

Kostonsalo (4).

4 — 5 penink. päässä: Kerimäki, Sorsan- 
pistin-aho, Tårvalan-aho (Härkäjärven 
pelto), Toukolamminmeripuoli (5).

Heinävettä.
V. 1561 on tämä Kamminmäki!
Nämä maat olivat 7 penink. pappilasta ja  

lähellä Rautiaista.
Levälahti, Palvasalmenharju (2).

c o

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



A va in -
numero, 

joka viittaa K y lä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja Salopalstoja, paikannimiä y. m.

A:han.

604 Rantasalo. /Mäjenpelto.
\Kangaspelto.

Tiilikainen. 
Palokaisen autio.

605 s:n. Parkunpelto. Luutn. Wulframsdorff. Osa kuului myös pappilaan.
608 s:n. Heinosenpelto ent. 

asuinpaikka.
--

613 s:n. Hietapelto. Varoinen. Lapinsaari (V2).
655 s:n. Leppälahenpelto. Kapt. Antti Skog’in sä Mikkisen aho entinen asuinpaikka.

teri, Knuut Knuutin- 
pojan tila.

662 (Vanhapelto. Karhu ott. aution.s.n. jHietamäenpää. Häikiläinen s:n.
663 s:n. Vanhapelto. Rautiainen. Rautalammin aho (peltoa).
664 s:n. Rantapelto. Kainulainen ott. Hans Pohjoispää (peltoa).

Spanisen aution; Si- 
lainen.

670 /Pajuselkä. Junnukainen.
I Kakkolanpelto. Eerikka Kruuth in les

ken autio.
671 s:n. Vanhankartan o n- 

pelto.
Eerikka Eerikanpoika 

Silfverarm.
642 Rauhamäki. /"Hiisimäki.

jRauhamäenpelto.
Tirkkoinen. 
Turuisen autio.

tRauhapelto. Tirkkoinen. Peltoa vielä: Pirttiaholla ja Pitkän-ahon
654, 683 s:n. päässä.

(Rauhanmäki, jota Heiskainen. Tähän Rauhanmäen kylään kuului vielä
muutoin kutsutaan seuraavat salopalstat: Ropoinmaa, Ky- 

päräjärvenmäki, Tijhveisenmaa, Levä- 
järven aho, Tynnörilamminmaa Valkia- 
mäessä (6); Kartasalo  (9) (Tuusnie
mellä ?)

Ännelänahoksi.
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479 Reijola. Eteläselkäpelto. Kanteretinen ?, Laukkai
nen ott. Reijoisen aut.

675 Reitilä. Reitiäranta. Väänäinen. Nyk. Nilsiän pitäjässä.
607 Ritalahti. Ritalahenniemi. Ikäheimoinen 3. Kukonpelto entinen asuinpaikka.
650 Rummukkala. Rummukanniemi. Seppoinen.
684 s:n. Hanhimäki. Kinnuinen.
677 Sahkarlahti. Sövänjärvenranta. Koppoinen.
683 s:n. Sahkarlahenkangas. Pitkäinen 2, Parviainen.
684 s:n. Lautakankahan aho. Kinnuinen.
667 Sallila. Vanhapelto. Herra Antti A rvidi ot Sallila lähellä Rantasaloa. — Multaisen-

tanut Rautiaisen aut.; 
s:n Sallisen aution; 
Huttuinen; Sallinen.

mäki, Vainolahenniemi (9); Tihin-aho (6); 
Lijastenniemi (3).

^Sarkamäki. Könöinen 2, Takkuinen,
681 Sarkamäki.

Tukerinmäki.

Kopoinen, Kervinen, 
Vänttinen.

Könöinen.
683 s:n. Herranmäki. Lamainen.
677 Soinilansalmi. Syrjäsaari. Sorsa. Lapinmäki (3).

394, 434 Sompasaari. Sompasalo. Puustinen. Petarajärvi (5), Korte- ja  Valkamlahti (4);
Viljojärven eteläpää, Tavimäki (2).

440 s:n. s:n. s:n 2.
416 Syväiskylä. Röpönmaa. Pesoinen.
419 s:n. Osikonmäennenä. Mielonen, Pesonen. Syväiskylä on osa Osikonmäestä.
444 s:n. Vaahermäki. Herra Arvid Henricii 

Monnius Rantasal
melta ynnä 1 vmk. 
Spannilanmaata. Pur- 
tinen ott. Karhun aut.

472 s:n. Lehmäaho. Kuosmainen.
540 Sydänmaa. Kuren-aho. Kurki. Kerisaloa.
549 s:n. Kiviselkä. Nissinen.
571 s:n. Säksimäki. Mähöinen, Hämäläinen. Rautamullan-aho (lähellä).
674 Sänkimäki. Sänkimäki. Pitkäinen. Nyk. Nilsiässä.
415 Tammenlahti. Pohjoispää Kukkoin- 

mäkeä ent. asuinp.
---

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



A vain-
numero, 

joka viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannim iä y. m.

A:han.

593 Tanskansaari. Purunsalo. Nikkinen.
Tolvalanpelto. Toivainen. Toivalanpelto (peltoa).
Hietaharju. Svänsk ott. Turuisen Teinasalo l penink. päässä Voinsalmesta.

577 Teinsalo. Suosaari.
aution.

Kornetti EerikkaBohen.
Immonjärvenranta. Pölläinen. Syrjäkallio kuului Kuopion Kasurilaan.
Vellikallio. Eroinen.

627 Tiemassalo. Ahvenlampi.
Saarenpelto.

Hukkainen.
Laitinen.

Talvitiensuu (paikannimi); Tiemaisentaival.

635
Ahvenlampi.

Tiemasvalkamanmaa.

Hukkainen 2. Mäkipelto ent. asuinpaikka. — Kangas-
s:n.

Toivainen ott. Kopoi- 
sen aution

lahenniemi (4), Kortehjärvi (3).

601 Timoila. Halmech Leppä- Kinnuinen, Kyllöisen 
aut.; Ahokas,Timoinen.ahoon.

626 Torasalo. f  Tomilahenniemi. Seppoinen.
\Kohisovan-aho. Pällisen leski.

630 s:n. Säynälahenpelto. Eroinen.
/Peltoselkä. Kukkoinen, Hakkarai Vahvalahenpohja (8); Koivu-, Polvi- ja

666 s:n. 1 nen. Särkijärnenmaa.
IKinnoaho.
'Pivoinmäki.

Sallinen.
Karhu.

656 Tornioniemi. Viljakanmaa. Kapteeni Hans Klick’in
leski, rouva Marga
reta Hufvudsköldh.

661 s:n. Koinkangas. Kinnuinen.
668 s:n. Lahechpelto. Saanut Hans Klinck’in

leski.
673 (Torniolahenpelto. Turuinen.

| Heikarin-ahot. Sorvainen.
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473
1

Tuusmäki. Kolkonnenäpelto. Käppelin eli Kämäräi
sen autio; Pelkoisen 
ja  Kock’in autio.

I

475, 487 s:n. Hakojärvenpäämaa. Pirinen.
493 s:n. Hakojärvenmäki. Häyrinen ott. Ikoisen 

aution; Pirinen. 
Kärkkäinen.494 s:n. Hytinpelto.

495 s:n. Kangaspelto. Otinen.
506 s:n. Rönönkangas. Kämäräinen,Kärki-Mulli
507 s:n. Tuusmäki. Ulmainen. Hytinniemi.
508 s:n. Pelto-aho. Tirroinen.
509 s:n. Pienenlamminmäki. Mujuinen, Kassinen. 

Kärkkäinen.511 s:n. Juanpelto.
512 s:n. Joutsenniemi. Kankkuinen, Kyllöinen.
513 s:n. Sormusenpelto. Remeksinen, Otinen.
514 s:n. Tuusmäki. Ilvoinen.
515 s:n. Jauhoniemi. Mäkeläinen.
516 s:n. Lalijanpelto. Remekselän säteri. Talo siihen rakettu.
517 s:n. Tuusmäki. Ervikäinen.
518 s:n. s:n. Kontinen ott. Kukkisen 

aution.
519 s:n. Kalliopelto. Nousiainen. Hytin-aho (V4).
520 s:n. Juanpelto. Koskisen autio.
522 s:n. Mielitynmäki. Eerikka Mikonpoika 

Sölfverarm.
523 s:n. s:n. Väänäinen.
524 s:n. — A:tonta.
525 s:n. Mielittylänmäki. Tässä Eerikka Eerikan- 

poika Sölfverarm’in 
säteri; Järveläinen ott. 
Heinoisen aution.

Heinä-ahossa myös peltoa.

526 s:n. Kaivontausmaa. Marainen.
528 s:n. Hutun-aho entinen 

asuinpaikka.
Luutn.SvänAmpruusin- 

poika ottanut aution.
529 s:n. Kankkulanmäki. Kankkuinen.
530 s:n. Syvänlahenmäki. Kärkkäinen.

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



A vain 
numero, 

jo ka viittaa K y l ä . A s u i n p a i k k a . A sukas eli omistaja. Salopalstoja, paikannimiä y. m.

A:han.

533 Tuusmäki. Kalliopelto. Luutn.Svän Ampruusin- 
poika.

564 s:n. Kukonpelto. Toivolaisen eli Mujui- 
sen autio.

567 s:n. Hakajärvenpää. Pirinen 2.
568 s:n. Tuusmäenpelto. Kärkkäinen ynnä Lau- 

niaisen autio.
573 s:n. — A:tonta.
593 Unnukansaari. Unnukansalo. Kasainen.
395 Vaahersalo. Luostarinpelto. Kapt. Kustaa Lassin- 

poika ottanut Luos
tarisen aution.

Vaahersalonpelto. Niilo Niilonp. Harne- Tukiajärvenmäki (12) oli myöty (1664) O lli 
Salliselle (joka asui Vihtarinniemessä)skiöldh.

423 s:n.

Lehtiaho. Lasainen.

600 talarista kuparia; Vuorijärvi, Hirvi- 
kivi, Saramäki (6).

424 s:n. Vaahersalonpelto. Mattisen autio; Hannoi- Vihtari-, Hoij-, Majoniemi, Suppuniemi, 
Suurisaari (10); Muuraissaari, Pijtäry- 
jo k i y. m.

nen.

| Oj ankulkunmaaa. Sallinen ynnä Asikaisen
427 autio; Kock.s:n. j  Selänrannanmaa. 

Viivaniementy vi.
Rouhiaisen autio.
Kapt. Kustaa Lassinp. 

ott. Mäkeläisen aut.
590 Varkaus. (Puikon virranniemi. Kosoinen.

\Pasin-aho. Tuhkainen.
679 s:n. Harjupelto. Immoinen.
665 Voinsalmi. Mätenpelto. Martti Hannunpoika. Tuhanlahenpelto (peltoa). — Vuorikiuka-

| han ahossa — pärepuita.
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Liite C.
Beskatningen Sampt Nampnen på the Grändze 
Jordh, som i välb:dh Gödick Finckes tili Porckala  
tidh blefvo sijnthe ifrån Ryssen in vnder Sveriges 
Crono och b leff af honom i gode mäns Närvaru 
effterlåtit desse Effterskrefne Bönder att brukas 
och göre sedan där Cronan i Rättan tijdh skatt 
och skuldh vthaff som her effter fö llier. A:o 1598.1

E dellisessä sarek k eessa  lueteltujen m aapalsto
je n  k y lä t, asuinpaikat y . m. v. 1664.

Kylä. Asuinpaikka. Asukas tai omistaja. Huomautuksia.

1 Mickell Raninen: kappale Seikantambi maa 
ja  kappale VarpoisenjerfFven sufvipää yh
den pannin-ala maata V2 vmk. Jääskeen.

1 Tönne Hakulinen: kappale maata Salko- 
jerffvj Pohiaspoolen, kappale Soimäkj Ho- 
rälambiin asti.

1 Pååll Vanninen ja  Hindrich Lödiöinen: 
Lackianmäkij, Horonlambj mäkj, Vapaitzen 
Taiffval maa, Valkian Jerfven sifvu, Mustan 
Jerfven niemj Mustalammin ojasta Pesä- 
mäkeen.

Pellossalo.

Kauvonniemi.

t

A:tonta.

Kauvonsaari.

Löppäsen.

Tynkkisen ja  
Vannisen aut.

Ensim:ssä sarekkeessa 
luetellut salopalstat 3 
penink. päässä Pellos- 
salosta. — Ylimuistoi
sista ajoista kuului hä
nelle sitäpaitsi: Pie
nen Varpaisen mäki. 
— L i n n a - a h o a  ei 
kukaan tiennyt; se 
oli veroitettu S:linnan 
malmin alueeseen.

1 penink. päässä Kau- 
vonniemestä.

1 Suomeksi: Niiden rajamaiden veroitus ja  nimet, jotka aatelisen Gödick Fincke’n, Porkkalan herran, aikana 
syynättiin ryssältä Ruotsin ruunulle, ja  jotka hän lautakunnan läsnäollessa antoi jälempänä mainituille talonpojille 
viljeltäviksi sitten aikanansa niistä maksettavaa veroa ja  velkaa vastaan, niinkuin tässä seuraa. Vuonna 1598. —■ 
Supisuomalaista lukijaa varten on täytynyt seuraava maa-luettelo pukea suomalaiseen pukuun, ja  sitä tehdessä ei 

(Jj kaikkia paikannimiä ole voitu säilyttää alkuperäisessä muodossaan. Siitä nyt ei kumminkaan liene suurempaa haittaa; 
sillä se, joka tarkemmin tahtoo perehtyä tähän asiakirjaan, hankkinee tilaisuuden käyttää alkuperäistä lähdekirjaa, 
joka löytyy Suomen valtioarkistossa: Lisäluettelo n:o 352 1. 277— 81 (vert. edellä s. 297 ja  299). — Numero talon
pojan nimen edessä tarkoittanee veromarkkoja.

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN 

AIKAKAUSKIRJA, XXII.



K y l ä .

2 Stephan ja  Erick Tynckinen: kappale Kala- 
järfven eteläpuolta, 7 pannin-ala, kappale 
Matkalammin mäestä, Saunomäki.

I 2 M ickell Silfvendoinen: kappale Lokama 
Rihimäkj, kappale Suren Kala Jerfven svfvi 
poolj.

I 1 Jakob Mårthensson ja  Bertell Tunainen, 
Oluff Haltuinen: Pienen Kalajerfven Svffve- 
poolj, Multamakj.

2 O luff Rönckö autio: Matkalammin sufvipää, 
Joudzj Jerffven maa, T ijsvi Rihimäkj, Suo- 
sarj.

3 Madtz Jatinen; Svren Kalajerfven pochias- 
pää, Veckalahden maa, Sommer oijan maa, 
sufvipolj, Hansiniemen Halmemäkj, Kala 
Jerfven Joen mäkj, Nurkalan-aho yhden 
pannin ala maata.

2 Pool Kapaiakojnen ynnä Pardainen ja  Ja
tinen: Koj polj Someroija, Mäckräkifven 
maa, Rihi Kumbunmaa, Satula vara, Tetri 
soon randa. 

j  1 Anders Matz ja  Hans Kosoinen: Luode 
poli H irfvi vara, Hirfvilammin maa, Luode 
poolj Pätäjä Jerfviä. 

j 2 Gödick Fincke: Koipoli Hiuka Jerfven Joen 
siffv, Pochias pooli Helvenmäkia.

2 Gödick Fincke: Sussi niemj, Riuttaisen 
randa, Naralahden pochia, Katonet ahot, 
Musta lambj, Matkolambj.

Vaara.

Kauvonniemi.

Tuunansaari 
ja Kauvon
niemi. 

Kulenois.

Jaatila.

Kapajakoila, 
I Jaatila.

Haapaniemi.

Tuunansaari.



A suinpaikka. A sukas tai omistaja. Huomautuksia.

Kalajärven 
eteläpuoli 
ent. asuin
paikka.

Lokamaa ent. 
asuinp.

Tynkkisen au
tio Karjalai
sella.

Silvennoisen
omaa.

I penink. päässä Vaa- 1 
rasta. — Pelto ketona, 
käytetään niittynä.

Pelto merkittiin salon- 
maaksi (till utmark). [

A:tonta.

s:n.

s:n.

Pausyn(?) ja 
Silvennoisen.

Jaatisen ja  
Pulkkisen.

4 p. päässä kylästä. — 
Ylim. ajoista: Koifvu- 
sillan aho, Tijs virijhen 
kumbu, Lähenmainen 
aho.

3 penink. päässä kylästä.

s:n. # Kapajakoisen. 3 penink.päässäkylästä.

s:n. 3 penink.päässäkylästä.

s:n. Tuunaisen. 2V2 penink. päässä ky
lästä.

p
e

l
k

o
n

e
n

: 
e

n
t

is
-

a
ja

n
 

m
u

is
t

o
j

a
 

r
a

n
t

a
s

a
l

m
e

n
 

k
ih

l
a

k
u

n
n

a
s

t
a

.



i  Gödick Fincke: Lavn varan lackj, Hirenl| 
niemj.

[ 3 Gödick Fincke: Simana Rätzöinpeldo,Tojtzi- 
nisen Jakon niemi, Paliakan Kallion maa.

i Gödick Fincke: Nottinemen luchta, Salvo- 
lahden nijttu 6 parmaksen-ala, Kockolahden 
(niitty) 6 parmaksen-ala, kaiken tämän omis
taa aatelinen Gödick Fincke.

i  Erich Veneleinen: Helfvenmäki, kappale 
Mustalammin aho’sta.

1 V2 Påffvell Vanninen: Luode pooli Pätäjes 
Joen siffv, Sufvipooli Helfven mekia Gödick 
Fincken rajaan, Kinnulahden nijtu.

j  1 Simon Olufsson: Naran niemi ynnä sen 
niitty, joka siihen kuuluu.

1 Eskell Hindersson Keretti: Lammas vahra, 
Ylipalon maa, Mäckrä vahra.

1 O luff Cuickainen: Mandine Kumbun maa, 
Naralaxi.

j  1 O luff Naukarinen: Pahasen lahden maa, 
Mandina-kumbun luode pooli, Pahaisen lah
den nijttu, Kuchman peldo.

1 Madtz Trumbslagare: Leivon varan koij- 
poolj, Säxi Taipalen sufvi poolj.

1 Nils Hakeskyt: Säxenlahdenpochia, Wechka 
s o on pochia.

j  2 Laurj Staphan Haloinen: Hangas niemj, 
Kulo-aho, Niemis kallion aho, Kirunsaarj, 
Miskun niemj.

1 Madtz Caipainen: Pärnälahden maa.

1 Matz Kosoinen: Putkiniemen maa suohon 
asti, ynnä n iitty siellä Vihaisen niemellä.

Vaara.

Ruokojärvi.

Vaara.

Turtianiemi.

Kosoila.

Vaara.

s:n.

Anttoila.
Vaara.

s:n.

Vaara.

s:n.

s:n.

s:n.



Simona Rät- 
zoin pelto. 

A:tonta.

Pärnainen,Ku
piainen. 

Silvennoisen.

Lähellä Vaaraa.

2— 3 penink. päässä ky
lästä.

s:n. Karjalaisen. 2 penink. päässä kylästä.

s:n. Silvennoisen. 11/2 penink. päässä ky
lästä.

s:n. Juhonpojan. 4 penink. päässä kylästä.

Mantinakum- 
mun maa.

A:tonta.

Haloinen ott. 
Silvennoi
sen aution. 

Putkisen autio.

Man tinakummun maassa 
3 kpn alaa peltoa, joka 
kasvoi metsää sekin. 

Lähellä.

s:n.
s:n.

Toivaisen.
Karjalaisen.

S penink. päässä kyiästä. 
Lähellä.

Sääksitaipa- 
leen suvi- 
puoli.

Sääksenlah-
denjaVeh-
kasuonpja.

Kuloaho.

Kupiainen yn
nä Putkisen 
autio.

Tynkkis en au
tio.

Haloinen.

Pärnälahden-
maa.

Viljaisen-
niemi.

Kantoisen au
tio. 

Karjalainen.

Pelto, käsittäen Vi tynn. 
alaa, oli pensoittunut.
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i  Petter Tickinen: Paliakanmaa, luehpoolj, 
Pemalahen siffv eli Säksilahen pochia.

| 1 V4 Nils Pållsson Mackoinen, O luf Tolffvai- 
nen: Pichlaia niemj (Kerimäen pitäjästä).

1 1/i Nils Matzson Naukarinen: Ryckälän aho, 
Uckonlammin sufvi poolj.

1 V4 Eskell Hurri: Lehtoniemj.
1 V4 Jöns Olufzson Hannoinen: Vartiainen 

saaren päälys, Kaunisniemj.

Vielä pantiin 5 veromarkkaa seuraaville: 
Väliä nijttu, Martin salmen korfva.

Vastaisuudessa päätettäväksi lykättiin (ifrå 
Gödick Fincke) Vänä niemen luchta, jossa 4 
parmaksen alaa.

N. B. Terävä Jerffven ja  Terävälambin 
välillä 3 veromarkan ala maata, jonka Peer 
Påålsson on Arfvedh Erickzson’in kirjeen joh
dosta antanut ryssälle takaisin 

Vijtaniemen Maa.

1 Eskell Möncköinen, Peer Leskinen: Lou
kon vahra, Huistin vahra, Hapa vahra, Kapa 
niemj, Rettulambj, Cojfvu saarj, Mutkan 
varan luodhe polj. (

Ky l ä A suinpaikka.

Vaara.

Järvenpää.

Pihlajaniemi
(Kerim.pit.)

s:n.
s:n.

Pämälahden 
sivu eli 
Sääksilah- 
den pohja. 

A:tonta.

Ukonlammin
suvipuoli.

Lehtoniemi.
Vartijaisen

saaren
päällys.

Asukas.tai[omistaja.

Tikkinen yn
nä Kantoi- 
sen tila.

Silvennoinen 
saanut Mak- 
koisen au
tion.

Suomalainen 
ynnä Toro- , 
paisen aut.

Hurri.
Simoinen 2, 

Toivoisen 
autio.

Huomautuksia. &

Huistin vaara.! Karvinen 2.

Ylim. ajoista: Lahckon 
pohia, Lächtolammin 
päivännousu nurcka. 
— Pihlajaniemi ennen 
kuulunut Makkolaan. 

Ylim. ajoista: Saaren- 
kannan kangas, Veh
masmäki, Pihlaia vara, 
Etunensarj.

Seuraavat huomau
tukset ovat edellä pu
heena olleitten Vaaran 
kylään kuuluvain raja- 
maitten kohdalla: 

Kalastuksen, joka en- 
nen-aikaan oli ollut jo 
tenkin tuottava, kerro
taan nyt täällä samoin 
kuin muuallakin Sa
vossa huonontuneen, 
niin että saadaan vaan 
vähän ruuvaksi mutta 
ei myötäväksi. — Vaa- 
rankyläläiset olivat en- 
nen-muinoin tulleet hy
vin toimeen ja  saaneet 
veronsa suoritetuiksi,
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2 Heino ja  Hans Karfvinen: Sickalammin 
maa, Korpijerfven Joen silta ja.puoli Retu- 
lammin päiffvärantaa, Vanha kanda, Mut
kan vaara, etelä pooli, Svri jerfven salmj.

2 Erick Mickelsson: kappale Katamopochia 
niittyjä Rotzial niemeen, Papinniemj, Petrun- 
maa lachteen, Pao Jerffvj ja  Suuri Jerffven 
pochias lachteen.

2 Anders Påållsson Kinnuinen: Nilckiälax, 
Pätäis Jerfven lammin Jerffvj, Suren Jerff
ven pää ja  Saaij, samoin puoli Retulam- 
min nijtyn pochias poolta.

1 Lars Taråpainen: Paassniemj, Huchmar 
Lachden maa, Pahaisen suon Eteläpää.

Näitä rajamaita on petollisesti vilje lty 
tähän päivään asti 1624. Nimittäin:

8 -------: Tijlikan Joen Cahen poolen Keijrit-
tijn  lodehpä Keinäisen Jerffvi, Laan päiffvä 
randa, Sijka Järffven maa, joita Oluff Har- 
dickainen on vilje llyt.

2 Oluff Hartikainen ja  Anders Niskainen: 
Kandaratin pochias pää, Paffvo Jerffven 
jokj, Paffvo Jerffvj, Bentin Jerffvj, Toren? 
Nurmexen Itälaxi, . Keuritun Nurmeslax, 
Sijka Jerffven maa Jokj.

Kaatamo.

Rantasalo.

Kaatamo.

Keyrityn
kylä .1

Jänneniemen
kylään.1

Rajajärven-
taus.

A:tonta.

Nilkiäniemi.
Nilkiälahti.

Tiilikanjoen 
kahen puo
len.

A:tonta.

Laukkainen.

E. E. Sölfver- 
arm’in.

Kolemainen.
Monoinen.

Ukkoinen yn
nä Lukkari-

SigfridOUinp. 
Hartikaisen 
ja  Paavo 
Antinp. Nis
kasen omia.

kun viljelivät palohal- 
meita Käkisalmen lää
ninrajojen sisällä;mutta 
nyt kun se oli kielletty, 
täytyi alentaa veroja.

Kaatamon kylän koh
dalla taas huomautetaan 
seuraavaa:

Nämä asuvat Käkisal
men läänin rajalla; niillä 
on j  otenkin hyvät kaski
maat, mutta ne eivät 
kasva mitään metsää 
mies-ikiin, kumminkaan 
ei heiltä puutu kaski- 
metsää; viljellään juu- 
reisruista (rootherågh); 
siellä on jotenkin hyvä 
tervasmetsä ja  kalavesi.

Nämä salonmaat IO  pe
ninkulman 
Jännevirrasta.

1 'Keyrityn ja  Jänneniemen kylät kuuluivat muinaiseen Tavinsalmen eli Kuopion pitäjääseen. Nykyään on 
Keyritty Nilsiätä, Jänneniemi Kuopiota. Nuo aikoinaan Jänneniemeen salonmaina kuuluneet rajaseudut ovat Suo- ja 
Siikajärven kylissä, jotka ovat nykyisessä Nilsiässä.
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Über bl i ck

über die vorgeschichtlichen und geschichtlichen Denkmäler 
aus dem Bezirk Rantasalmi,

von ANTERO PELKONEN.

Das Forschungsgebiet umfasst den östlichen Teil von 
Mittelsavolax oder den Bezirk Rantasalmi, zu dem die Kirch
spiele Sääminki, Sulkava, Kerimäki, Savonranta, Rantasalmi und 
Heinävesi gehören. Es ist vielleicht die seeenreichste Gegend 
ganz Finlands.

Die vorgesch ich tlich e Zeit (S. 1— 14).

Vorgeschichtliche Funde sind in der Landschaft Savolax 
sehr selten. Die Bronzezeit ist nur durch zwei, die Eisenzeit 
durch einige wenige späte Funde vertreten. Zahlreicher sind 
die Zeugen der Steinzeit, obgleich auch ihre Menge hinter der 
der angrenzenden Landschaften zurückbleibt. W as im beson- 
dern den Bezirk Rantasalmi anbetrifft, so sind hier nur ca. 30 
steinzeitliche Geräte gefunden worden und zwar hauptsächlich 
in den Kirchspielen Sääminki, Kerimäki und Rantasalmi. Die 
Mehrzahl von ihnen besteht aus Flach- und Hohlmeissein (Abb. 
1 u. 2); ausserdem sind einige durchlochte keulenförmige Steine 
und zwei durchlochte Steinbeile zu erwähnen.

Von B o d e n d e n k m ä le rn  aus der Steinzeit oder aus ei
ner ändern, späteren vorgeschichtlichen Entwicklungsperiode hat 
man bisher nichts in Erfahrung zu bringen vermocht. Zum
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Teil mag dies daran liegen, dass in diesem Gebiete noch keine 
Grabungen vorgenommen worden sind.

Die Lappen (S. 8— 12). Heutzutage hält man für die 
einstigen Vertreter der Steinzeit in Savolax die Lappen. Zur 
Stütze dieser Ansicht sind hier Volkssagen, die dieses Volkes 
gedenken, und Ortsnamen gesammelt worden. Mustert man 
dieses, die Lappen betreffende Ortsnamen- und Sagenverzeich
nis, so sieht man, dass diese Namen und Sagen fast ohne Aus
nahme östlich von den grossen Seeflächen oder eben dort 
Vorkommen, wo hauptsächlich steinzeitliche Funde gemacht 
worden sind (Vgl. die archäologische Karte am Schluss 
des Aufsatzes!) W enn man bedenkt, wie sich die Geschichte 
des lappischen Volkes gestaltet: dass es vor dem Volk der 
Finnen als Bahnbrecher einhergezogen und vor diesem durch 
Ödmark und Urwald immer weiter nordwärts, nach immer ab
gelegeneren Gegenden geflohen ist, erscheint es ganz natür
lich, dass die Lappen, über die Grenzen des Bezirks Ranta- 
salmi anderswohin entweichend, ihren W eg  über die grossen 
Gewässer durch die, wie aus der folgenden Schilderung der 
Kolonisationsverhältnisse hervorgeht, erst verhältnismässig spät 
besiedelten Teile des Landes nahmen.

W enn die steinzeitliche Bevölkerung der Gebiete am La- 
doga und Vuoksen lappischen Stammes gewesen ist, dann war 
es ja  natürlich, dass die Vertreter ihrer Kultur gerade durch 
Savolax in ihre jetzigen Wohnsitze im Norden gedrängt wur
den. Dass man in Savolax relativ wenig steinzeitliche G egen
stände gefunden hat, beweist vielleicht, dass die Kultur dieser 
Periode dort nur von kurzer Dauer gewesen und gerade in die 
Übergangszeit gefallen ist, wo das Eisen dem Stein den Rang 
streitig zu machen begann, oder dass die Lappen Savolax nur 
damals berührt haben, als sie sich vor den Finnen nach Norden 
zurückziehen mussten. Dabei mögen sie wohl auch ihre, teil
weise noch verwendeten Steinwaffen mit in ihre neuen W ohn
sitze genommen haben, wo man deren in Österbotten und stel
lenweise auch in Nordsavolax in viel reicherem Masse gefun
den hat als in Mittel- und Südsavolax.

Die Riesen (S. 12— 14). Zu den Erinnerungen aus prä
historischen Zeiten sind auch die Sagen von den Riesen zu



rechnen, deren auf unserem Forschungsfelde einige aufgezeich
net worden sind. Alle die älteren Bauten und Anlagen wie 
Savonlinna (Nyslott), sowie die seltsamen Naturgebilde wie 
M e te lin s ilta  in der Gegend von Sääminki— Sulkava, deren Ur
sprung und Zweck sich das gemeine Volk nicht anders zu 
erklären weiss, verlegt man in die Zeit der vorzeitlichen Rie
sen. In den Gegenden von Kerimäki, Savonranta, und Heinä
vesi erzählt man sich, sie hätten hier in den grossen »Teer
lagern» Teer gebrannt, die wir in diesen Gebieten in so statt
licher Zahl antreffen. Als die Vorfahren des heutigen Volkes 
sich langsam den Wohnplätzen der Lappen näherten, zogen 
sich diese ohne den neuen Ankömlingen weiteren Widerstand 
zu leisten, in unbekannte Regionen, der gewöhnlichen Ansicht 
nach gen Norden, zurück.

Die h istorische Zeit (S. 15— 357).

Die Kolonisationsverhältnisse (S. 15— 58).

Bezüglich des im Friedenstraktat von Pähkinäsaari (Nöte
borg —  Schlüsselburg) genannten Grenzortes S ä m u sa lo  ist 
der Verfasser der Meinung, dass, wenn S ä m u sa lo  dasselbe ist 
wie »Sääminginsalo», wie man den Namen erklärt hat, unter 
dem letzteren Orte wahrscheinlich die. grosse Insel zu verstehen 
ist, auf der die Kirche von Kerimäki steht (vergleiche die Karte). 
Einen Ort »Semminginsalo» hat der Verfasser auch gerade im 
Norden der in Rede stehenden Insel, zwischen Hanhi- und 
Vuorilahti gefunden.

Somit ist also Savonlinna (Nyslott) auf der schwedischen, 
nicht, wie einige vermutet haben, auf der russischen Seite der 
Grenze erbaut worden.

Auf Grund einer zuverlässigen historischen Quelle ergiebt 
sich dann, dass sich die Kolonisation schon zu Erik Axelsson 
Totts Zeiten oder gegen das Ende des 15. Jahrhunderts bis an 
die Festlands- (oder »Landvolks»-) Seite des Kirchspiels Ranta- 
salmi ausgebreitet hatte.
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Hiernach werden die Kolonisationsverhältnisse des Bezirks 
Rantasalmi detailliert beleuchtet: es werden aus dem Munde 
des Volks gesammelte Kolonisationssagen beigebracht und ver
sucht die aus ihnen empfangene allgemeine Auffassung und 
die Einzelheiten durch Material aus Archivquellen zu bekräf
tigen. Als Resultat ergiebt sich, dass die heutigen Kirchspiele 
Heinävesi und Savonranta in ihrem ganzen Umfang, die nörd
lichen und östlichen Teile von Kerimäki sowie die Südostzipfel 
von Sääminki (vgl. die Karte) bis in verhältnismässig späte 
Zeiten sehr schwach bevölkert gewesen sind. Noch um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts gab es auf diesem Gebiet nur einige 
wenige Gehöfte. Vor der Ankunft der eigentlichen Bewohner 
hatten die Gegenden dem »Landvolk» oder den alten Dörfen 
von Sääminki, Sulkava, Kerimäki und Rantasalmi als W ald
gelände gedient, wo man dem Leben der Einöde oblag, d. h. 
fischte, jagte und schwendete. In kirchlicher und administrati
ver Hinsicht gehörten diese Wälder zu jenen alten Dörfern, und 
hier hatten diese ihre Zinsäcker. Von diesen alten Zinsäckern 
hat sich dann die Kolonisation allmählich über die W älder ver
breitet. Als Gesetz der Kolonisation scheint gegolten zu haben: 
der Zinsacker hat sein W aldland kolonisiert. Zuerst wurden 
hier nur ein paar kleine Hütten erbaut, aber aus ihnen ent
wickelten sich mit der Zeit die Gehöfte und Dörfer.

Hauptsächlich zum Zwecke der Beleuchtung dieser Kolo
nisationsverhältnisse wurde auf Grund der alten Grundbücher 
des Finländischen Staatsarchivs ein Verzeichnis über die W ohn
orte und Einwohner während der Jahre 1561 und 1664 herge
stellt, aus dem zu ersehen ist, nicht nur, wer in jedem einzel
nen Dorfe in den beiden Jahren gewohnt hat, sondern ausser- 
dem auch, ,an welcher Stelle, auf welcher Landzunge, auf 
welcher Insel oder auf welchem Hügel etc. des betreffenden 
Bauers Heim gestanden und welches Waldland ihm gehört hat; 
daneben ist leicht zu verfolgen, wie sich die Kolonisation in 
der Zeit von 1561 bis 1664 ausgedehnt hat (vergleiche die 
Beilagen A, B und C  auf S. 295— 357).

An der Hand dieses Bevölkerungsregisters hat der Verfas
ser auch die O s tg r e n z e  des L än s N y s lo tt  v o r  dem  F r ie d e n  
zu T ä y s s in ä  (Teusin) (1595) bestimmt. Seine Auffassung von



dem Verlauf der Grenze weicht bedeutend von der bisherigen 
Ansicht ab. Nach seinen Erhebungen ist d ie  G r e n z e  des F r ie 
den s vo n  T ä y s s in ä  auch nicht, wie man bislang glaubte, mit 
der heutigen Grenze der Landschaften Savolax und Karelien zu
sammengefallen. Bei der Behandlung dieser Frage ist ihm beson
ders die Beilage C  von grossem Wert gewesen. Dieselbe enthält 
»die Steuerrolle und die Namen der Grenzgegenden, die zur 
Zeit des Adelsmanns Gödick Fincke, des Herrn von Porkkala, 
dem Russen ab- und der Krone Schweden zugesprochen wurden, 
und die er in Gegenwart von Zeugen später den erwähn
ten Bauern zur Bebaung überliess um dafür seiner Zeit Zoll 
und Steuern einzuziehen; wie folgt. Anno 1598». (Beskat- 
ningen Sampt Nampnen på the Grändze Jordh, som i välb:dh 
Gödick Finckes till Porckala tidh blefvo sijnthe ifrån Rys
sen in vnder Sveriges Crono och bleff af honom i gode 
mäns Närvaru effterlåtit desse Effterskrefne Bönder att brukas 
och göre sedan där Cronan i Rättan tijdh skatt och skuldh 
vthaff som her effter föllier. A:o 1598). Die Urkunde enthält 
also die Steuerrolle und Namen der im Frieden von Täyssinä 
1595 von Russland an Schweden abgetretenen Grenzgebiete. 
Unter Benutzung aller drei Beilagen hat der Verfasser auf der 
archäologischen Karte des Bezirks die Ostgrenze des Läns 
Nyslott soweit bezeichnet, als es den Bezirk betrifft. Auch 
sämtliche Grenzorte des Täyssinä’er Friedenstraktats hat der 
Verfasser gefunden und auf der Karte vermerkt, woraus über 
die Fragen am besten Aufschluss zu erhalten ist. Ebenso sind 
die beiden Grenzen auf der Karte der Finnischen Altertums
gesellschaft verzeichnet.

Um die Benutzung der Beilagen zu erleichtern, sei darauf 
aufmerksam gemacht, dass man zwecks Aufsuchen der ältesten 
Einwohner am sichersten in der Beilage B das Dorf nimmt, 
über das man Nachrichten einzuholen wünscht. Darnach kann 
man sich mit Hülfe der Schlüsselnummem in der ersten K o
lumne leicht die Angaben aus dem Jahre 1561 aus der Beilage 
A  verschaffen.
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Kpiegserinnepungen (S. 58— 180).

In historischer Zeit ist Savolax lange das Grenzland 
zwischen Schweden und Russland gewesen, und vom Frieden 
zu Pähkinäsaari 1323 bis zum Frieden von Täyssinä 1595 war 
es der einzige Gegenstand des Streites zwischen Schweden und 
Russland, da beide Staaten in seinem östlichen Teil eigenes 
Gebiet sahen. Daher war der Bezirk Rantasalmi, zu dem auch 
Nyslott gehört, fast unausgesetzt der Schauplatz des Krieges. 
Zu den kriegerischen Erinnerungen aus dieser Zeit dürften die 
Burgwälle sowie mehrere solche Höhlen zu rechnen sein, die 
laut Erzählungen während der unruhigen Jahre als Zufluchts
orte gedient haben. Dergleichen finden sich eine grosse Menge 
auf dem Boden des Bezirks Rantasalmi. Eine Darstellung der
selben wird auf S. 59— 81 gegeben. Sie sind sämtlich auf der 
archäologischen Karte angedeutet. Mit dem gleichen Zeichen 
wie sie sind auch die Ortsnamen versehen, die mit dem Worte 
-linna (Burg) zusammengesetzt sind. Die bemerkenswertesten 
Burgwälle unseres Bezirks sind im Kirchspiel Sääminki die 
B u r g b e r g e  vo n  Ik o in n ie m i und M u s tik k a sa a r i, im Kirch
spiel Rantasalmi der B u r g b e r g  vo n  L in n a sa a ri.

Es sind dies alles nackte, jähe Felsen von ziemlicher Höhe, 
von denen nur auf einem bemerkenswertere Ruinen und Stein
wälle zu sehen sind. Typisch im Äusseren ist von ihnen der 
B u rg b  e r g  von  P is a m a la h ti im Kirchspiel Sulkava, von dem wir 
auf Seite 60 eine Abbildung finden. Derselbe ist auch darum 
der merkwürdigste, weil wir auf ihm Steinsetzungen und Reste 
von Steinwällen gewahren. • Er erhebt sich 29 m in die Höhe, 
ca. 1 km vom Gehöft Pisamalahti gen Westen entfernt und 
auf dem Gelände zwischen dem Linnasalmi (Burgsund) und 
der von ihm sich abzweigenden Linnalahti (Burgbucht). Der 
B erg ist nach dem Strom und der Bucht oder nach S W  und 
N W  hingewandt, eine schroffe Felskuppe; im Norden streckt 
sich an dem in die Bucht*mündenden Linnapuro (Burgbach) 
Thalgelände hin, auf der Südseite liegt gleichfalls Thal. Nach 
Nordosten und Osten fällt der felsige, klüftige Bergboden sanft 
ab. Die Oberfäche des Burgberges misst 10 0 x 12 0  m.
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Auf der Ostseite des Gipfels läuft ein Stein wall hin. Ver
gleiche den Grundriss 7 der Wälle des Burgbergs auf Seite 65. 
Bei einem Felsen in der Nordecke beginnend, wo er vollstän
dig zerstört ist, sodass nichts mehr übrig ist als eine 13 m 
lange Reihe kleiner Steinfliesen, wendet sich der Wallrest zuerst 
30,5 m nach Osten, biegt nach Südosten ab, läuft dann 71 m 
in dieser Richtung (in dieser Partie finden sich zwei arg de
molierte Stellen, die eine 7, die andre 13 m lang), darauf 13 m 
nach Südwesten, wo eine klaffende Bresche von 9 m folgt. 
Dieser Wall endigt heute an einem Felsen auf der Südecke 
des Berges, aber auf dem Felsen bemerken wir eine Reihe 
Steinfliesen von einigen Metern Länge und in einer Kluft auf 
seiner ändern oder Nordwestseite einen Streif grösser Steine, 
die alle Überreste des zerstörten Walls zu sein scheinen. Der 
W all auf der Ostseite ist von aussen betrachtet ziemlich unver
sehrt, fast senkrecht und durchschnittlich 1 und 2 , 7  m hoch; 
seine Breite beträgt ca. 2 , 3 ,  stellenweise 3 , 3  m. An den ande
ren Rändern hat die Steilheit des Berges die W älle überflüssig 
gemacht. Vergleiche die Abbildung 6 der Wälle des Burgbergs 
auf Seite 64.

Innerhalb und in der Nähe des Walls finden wir kleine 
flache Steinhaufen, die die Burginsassen nach dem Glau
ben des Volks ehemals zu ihrer Verteidigung angesammelt 
haben.

Die Frage nach dem Alter dieser Burgwälle ist schwer zu 
lösen. Daraus, dass die Geschichte von ihrer Existenz nichts 
weiss, kann man jedoch mit einiger Sicherheit vermuten, dass 
die meisten von ihnen auf der W ende der prähistorischen und 
historischen Zeit entstanden sind. Da man von den Scharmüt
zeln zwischen den Lappen und den Finnen nichts weiss und, 
wie oben bemerkt wurde, der Aufenthalt der Lappen in diesen 
Gegenden wohl nur von kurzer Dauer gewesen ist, da sich 
auch die Forschung zu einer Annahme derart, dass andere 
vorgeschichtliche Völker in Savolax gewohnt, nicht bekannt 
hat, ist es wahrscheinlich, dass. jene möglicherweise ältesten, 
mit Linna (Burg) bezeichneten Orte, die im vorhergehenden 
erwähnt wurden, den ersten savolaxischen Kolonisten in Kriegs
zeiten als Zufluchtsstätten gedient haben.
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Auf der Grenzscheide der vorhistorischen und historischen 
Zeit, 1475, wurde S a v o n lin n a  (Nyslott) erbaut. Von der Ent
stehung und dem Bau dieser Burg wird auf S. 82— 100 ge
handelt, in der Hauptsache im Anschluss an J. R. Aspelins ein
schlägige gedruckte Werke. Als vorher nicht veröffentlicht ist
der Grundriss von Nyslott a. d. Jahre 1730 hervorzuheben; 
(Abb. 10 auf Seite 83). Der Plan ist auf Befehl des Barons 
und Kriegsmarschalls Stackeiberg im August und September des 
genannten Jahres hergestellt. Aus ihm geht u. a. hervor, dass 
der dritte von den ursprünglichen Türmen der Burg, der M usta- 
to rn i (Schwarze Turm) (Abbildung 10, Lit. L) zur Zeit des 
grossen nordischen Krieges 1714— 21 zusammengestürzt ist, 
sodass die beiden untern Stockwerke allein übrigblieben.
Gleicherweise erhalten wir daraus Klarheit über die bisher nur 
ungewiss bekannte Lage des M e s s lo f-S a a ls . Derselbe liegt 
an der Stelle, wo im Grundriss der Buchstabe X  steht. Er 
scheint nach einem Oberst Messlof benannt zu sein, der um 
1634 daselbst gefangen gehalten wurde.1

Nachdem Nyslott im Åboer Frieden, 1743, in die Hände 
der Russen geraten war, wurden in der Burg viele Ausbesse
rungen und Bauarbeiten vorgenommen. Besonders zur Zeit 
des Kriegs Gustavs III. und etwas später scheint hierin viel ge
schehen zu sein. Der Mann, der auf Befehl Katharina II. die 
Befestigungsarbeiten an der Burg leitete, war der berühmte 
russische Feldherr Graf Alexander Wasiljewitsch Suworoff, wel
cher —  beiläufig gesagt —  finnischen Ursprungs gewesen sein soll. 
Am 25. April 1791 trug ihm die Kaiserin Katharina auf Finland 
zu bereisen und Pläne für die Befestigung der Grenze zu ent
werfen. Dieser Aufforderung entsprach Suworoff denn auch 
und hielt sich zu diesem Zweck anderthalb Jahr in Finland 
auf: »die Burg Nyslott wurde ausgebessert und befestigt . . .» 
(A. IleipyrneBCKT, TeHepajiHCCHMyci Khh3i> CyBopoBt. St. Petersburg 1900, 
S. 254 f.)

1 Finlands Staatsarchiv N:o 6132 Fol. 76 (1634): Aron Spijring, som 
hafver beledhsagadt den fångne öfversten tili Nyslodt, Messlof benemndh, 
hafver förtärdt medh sitt medfölgie, hoosz Lendzmännerna vdj sijn reesa 
nor om åth Sverige, hvilcket dem är wederlagdt och sig belöper 15 daler 
K. peningar.
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Von sicher historischen Burgen ist noch speziell zu er
wähnen die B u r g  auf der B u r g in s e l am F lu s s e  O r iv ir ta  
im Kirchspiel Savonranta. Eine Beschreibung derselben findet 
sich auf S. 68— 75, ein Grundriss auf Seite 70 und ein Situa
tionsplan auf Seite 72. Die Grössenverhältnisse der Burg sind 
aus der Abb. 8, der das Klaftermass (1 Klafter =  1,78 m) zu 
Grunde liegt, zu ersehen. An der Burg unterscheiden wir zwei, 
zu verschiedenen Zeiten entstandene Flügel, A  und B. Der 
Bau liegt ca. 10 m vom Orivirta und der höchste Punkt seiner 
Basis befindet sich ca. 5— 6 m über dem Spiegel des Sees.

W as die Konstruktion dieser Burgüberreste anbelangt, so 
sind die Kernbauten aus zentnerschweren und noch grösseren 
Steinen ohne Mörtel oder Erdfüllung hergestellt. Ihre Höhe 
beträgt noch heutzutage ca. 1 m, ihre Breite ca. 1,5 m. Natür
licherweise hat ihnen die Zeit ihre Spuren aufgedrückt: teils 
sind sie in die Erde eingesunken, teils niedergerollt. —  Man 
hat die Vermutung ausgesprochen, auf den Steinschichten habe 
seiner Zeit Holzwerk geruht.

Der Ursprung des Flügels A  ist bekannt. Ihn hat im 
Jahre 1656 Hans Hansson Gyllenbrand bauen lassen, der zu 
den kühnen alten Kriegern jener Zeit zählte. Der Flügel B 
scheint aus späterer Zeit zu stammen.

Weitere Kriegserinnerungen (S. 100— 180). Auch zur Zeit 
der späteren Kriege zwischen Schweden und Russland war Sa
volax oftmals der Schauplatz von Kämpfen. Von allen diesen 
zahlreichen Kriegen erzählen uns Sagen aus dem Munde des 
Volkes in reicher Menge. Es ist ganz natürlich, dass die spä
teren Ereignisse die Erinnerung an die jüngeren ausgewischt, 
sodass sich die Geschehnisse der verschiedenen Zeiten mit ein
ander vermischt und getrübt haben, weshalb häufig schwer zu 
entscheiden ist, aus welcher Epoche die einzelnen Sagen stam
men. Auf zuverlässige historische Quellen gestützt versucht 
der Verfasser jedoch, soweit es überhaupt möglich ist, Zeit und 
Ort der verschiedenen Volksüberlieferungen zu fixieren.

Vor allem befasst sich die Sage mit der schrecklichsten 
Zeit, welche die Grenzgegenden je  durchlebt haben und welche 
das Volk die Zeiten der alten Fehde (vanhan vainon ajat) nennt. 
Es ist diese Fehde nicht mit dem »grossen (nordischen) Kriege»
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(iso viha) der Geschichtsschreiber zu verwechseln, wie es oft 
geschehen ist. Geringfügig erscheinen dem Verfasser die Ver
heerungen des »grossen Krieges» in Savolax gegen die Prü
fungen und Leiden, die diese Gegenden im 15., 16. und 17. 
Jahrhundert haben ausstehen müssen. Und gerade diese Zei
ten scheint das Volk zu meinen, wenn es von den »Zeiten der 
alten Fehde» singt. Zu den Ereignissen dieser Zeit gehört 
auch die ebenerwähnte Entstehung der Burg am Orivirta im 
Jahre 1656. Die allercharakteristischste Begebenheit aber, die 
wir in dem W erk aus dieser Zeit besprochen finden, ist der 
Verheerungszug der Russen nach den Kirchspielen Kerimäki 
und Sääminki in dem letzteren Jahre, der auf S. 133— 43 auf 
Grund historischer Dokumente dargestellt ist. In dem ersteren 
Kirchspiele brannten sie den Pfarrhof und die Kirche sowie 92 
Gehöfte nieder, raubten oder vernichteten das Korn in den 
Speichern und anderen Verstecken und alle Wirtschaftsgeräte, 
erschlugen oder entführten das Vieh und die Pferde und traten 
das Getreide in den Halmen nieder. Die unglücklichen Ein
wohner wurden, wo immer man ihrer habhaft wurde, getötet 
oder in die Gefangenschaft geschleppt. Bedenken wir, dass der
artige Raubzüge von Seiten der Russen besonders gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts jeden Monat, ja  fast jeden T ag  gegen den 
Bezirk Rantasalmi unternommen wurden, so können wir uns 
ein Bild von dem Elend machen, welches zur Zeit der »alten 
Fehde» in den Grenzgegenden herrschte.

Es würde zu weit führen in diesem Überblick die vielen 
Kämpfe und Scharmützel auch nur aufzuzählen, die im Laufe 
der Jahrhunderte auf dem Boden des Bezirks Rantasalmi aus- 
gefochten wurden und von denen das Volk und die Urkunden 
zu erzählen wissen. W ir reden daher etwas genauer nur von 
den Kriegserinnerungen, von denen noch heute Bodendenk
mäler zu gewahren sind.

Die Batterien und andere Befestigungen. Auch hiervon 
sind uns eine ungemein stattliche Menge erhalten geblieben. 
Auf der Karte des Bezirks sind sie besonders vermerkt. Die 
beachtenswertesten von ihnen liegen im Kirchspiel Sääminki: 
A u f b e id e n  S e ite n  der B r ü c k e  L a ita s ilta  (S. 113 und 
115) und auf den Inseln im Matarinsalmi (Lampo-, Niini- und
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Vahtisaari) (S. 107 und m ) ,  welche der Landzunge Tolva- 
niemi vorgelagert sind, einige Meilen von Savonlinna (Nyslott) 
nach Norden. Diese beiden Befestigungsstriche stammen aus 
den Zeiten Gustavs III. Bekanntlich wichen die Russen nach 
ihrer Niederlage im Kampfe bei Parkuinmäki, nach den Hügeln 
östlich von der Laitasiltabrücke zurück und verschanzten sich 
daselbst stark. Die Finnen folgten ihnen nach und verstärkten 
ihre Stellung auf den westlichen Abhängen desselben Sundes. 
Beide Stationen sind noch heute wohlerhalten. Längs dem 
östlichen Ufer des Sundes ist aus Steinen und Erde ein W all 
errichtet, in dem sich noch ca. 5 Plätze für Kanonen unter
scheiden lassen, und die daselbst aufgestellten Kanonen schei
nen gegen das westliche Ufer des Laitasalmi gerichtet gewesen 
zu sein. Auch über die östlichen, nach Nyslott hin liegenden 
Abhänge des Hügels setzt sich jener W all fort, wennschon 
niedriger, und auf derselben Seite stösst man auch hin und 
wieder auf Gräben, im denen die Soldaten gewohnt haben 
dürften. Als Ganzes bildet der Wall, der stellenweise noch 
über 1 Meter hoch ist, stellenweise niedriger, einen geschlosse
nen, geräumigen Hof, welcher für eine grosse Besatzung Platz 
gewähren konnte. —  Die Hauptbatterien der Finnen befanden 
sich auf dem westlichen Ufer des Sundes an zwei Stellen: 
nördlich von der Landstrasse nahe beim Strande des Haapavesi 
und südlich von der Landstrasse fast gegenüber den Batterien 
der Russen.

In diesen ihren Befestigungen standen die beiden Heere 
beinahe vier Monate, die Kanonen fast unausgesetzt über den 
ca. 400 Ellen breiten Sund auf einander gerichtet, nachdem 
die Russen die zwischenliegende Brücke abgebrochen hatten. 
Schliesslich versuchten die Russen, des vergeblichen Bombar- 
dierens müde, die Stellungen der Finnen auf den östlichen An
höhen an der Laitasilta im Sturm zu nehmen, wurden jedoch 
mit blutigen Köpfen zurückgeschlagen. Dieses Ereignis ver
anschaulicht die Abbildung 13 auf Seite 14. Unter der Abbil
dung, dessen Original sich in der Sammlung: »Nordischer 
Kriegschauplatz» des Finländischen Staatsarchivs befindet, steht 
folgende deutschverfasste Mitteilung: »Attaque der Kaiserl. rus
sischen Truppen unter Commando des Majors Muschanow am

24
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2. Oct. (nach anderen Quellen fand die Schlacht an der Laita- 
silta am 9. Okt. statt) 1789 auf die königl. schwedischen Batte
rien an der Brücke Laitasilda, unweit Nislot unter Commando 
des schwedischen General Majors v. Stedingh.»

Von den Inseln im Matarinsalmi ist die Insel N iin is a a r i 
am stärksten befestigt, wie sie auch am dafür geeignetsten 
Platze liegt. Am steilen felsigen Nordufer der Insel hin 
erstreckt sich mehr nach der Landzunge Matarinsaari zu 
ein aus ca. zentnerschweren und noch grösseren Steinen be
stehender, ca. 10 m langer, gerader Damm. An ihn schliesst 
sich in westlicher Richtung bis zum Westende der Insel, 
ein ähnlicher Damm an, sodass den geraden W all nur eine Art 
»Wallhörner» unterbrechen, die stark an ähnliche Einrichtungen 
an der Verschanzung auf der Insel Linnasaari im Orivirta erin
nern. Diese Hörner belaufen sich auf 3, von denen die beiden 
westlichsten um vieles grösser sind als das dritte, welches fast in 
der Mitte der Insel liegt und nur ca. 3 m lang und breit ist. 
Diese ohne Lehmmörtel oder Erde zusammengefügten, im allge
meinen ca. Va und a/3 m hohen Wälle sind vermutlich viel älter 
als die aus Steingrus hergestellte, halbkreisförmige, ca. 2 m hohe 
Befestigung, die in der Nordwestecke der Insel liegt, vielleicht 
sogar älter als die Verschanzung am Orisalmi. Es sind hier 
deutlich zwei Plätze für Kanonen zu erkennen, die dem klei
nen Haukivesi zugekehrt gewesen sind. Diese letztere Befesti
gung ist ziemlich derselben Gattung und vielleicht auch aus 
derselben Zeit wie die am besten erhaltenen auf Punkaharju, 
von denen später die Rede sein wird.

Kriegszeitliche Befestigungen begegnen uns in dieser G e
gend noch auf der Landzunge Matarinniemi, welche, ziemlich 
gering an Ausdehnung, von der Landzunge Tolvanniemi nach 
Westen sich erstreckt, und auf der Landenge zwischen Hepo- 
salo und Tervassaan im Westen des Matarinsalmi liegt; hier ist 
aus reichlich grossen Steinen eine kleinere Batterie aufgeführt 
worden. Über das Alter und die Verwendung dieser, besonders 
neuere Konstruktion verratenden Befestigungen orientiert die 
Abbildung 12 auf S. 110. Auch von dieser Abbildung befindet 
sich das Original in der Sammlung »Nordischer Kriegsschau
platz» des Finländischen Staatsarchivs. Es ist gleichfalls mit
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einer Unterschrift in deutscher Sprache versehen: »Angriff der 
königl. schwedischen Florille auf die bei dem engen Passe 
Tolvaniemi unter dem Nieslotischen Detachement und Com- 
mando des russischen Brigadier Rimskoj-Korsakow stehenden 
Batterien gegenüber der Insel Lagerholm am 15. Maj 1790.»

Somit dürften diese, neuzeitlicheres Gepräge tragenden 
Batterien auf den Inseln und Landzungen des Matarinsalmi 
von den Russen angelegt sein, und zwar entweder kurz vor 
dem Kriege Gustavs III. oder gerade zur Zeit dieses Feldzugs. 
Der gleichen Zeit gehören wohl an und des gleichen Ursprungs 
sind wohl auch die meisten übrigen Batterien, die sich in reich
licher Anzahl auf den, Nyslott benachbarten Inseln, Landzungen 
und Stranden finden, wie die Karte zu erkennen giebt.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts scheinen auch die 
meisten von den Befestigungswerken entstanden zu sein, die 
auf dem zum K i r c h s p i e l  K e r i m ä k i  gehörenden, wegen seiner 
Naturschönheiten berühmten Punkaharju  anzutreffen sind (S.

149—59- Abb- l6)-
Zunächst liegt auf Rakokivenniemi, einer Landzunge, die 

vom Nordwestende Punkaharjus ausläuft, eine Befestigung, die 
dem Volke für russisches W erk gilt. Es ist dies ein von allen 
Seiten mit Erdwällen umschlossenes Gebiet von einer NS-Breite 
von ca. 18 m und einer OW -Breite von 14 m. Die Höhe 
der W älle beträgt ungefähr 1 V2 m; 5 Plätze für Kanonen sind 
in ihnen zu unterscheiden. Die Befestigung hat augenschein
lich den Zweck gehabt die Feinde daran zu hindern sich dem 
Sunde Tuunansalmi von Norden oder vom Puruvesi her zu 
nähern.

Die wichtigsten und umfangreichsten Befestigungskomplexe 
scheinen jedoch auf Punkaharju die mittleren und südlichen 
Teile umfasst zu haben. Die grosse Nehrung wird in der Mitte 
von dem Sund K i v i s a l mi  in zwei gleichgrosse Teile zerschnit
ten. Auf der Nordseite dieses Sundes liegt eine ziemlich grosse 
Gruppe von Befestigungen. Eine kurze Strecke vom Kivi
salmi nach Norden finden wir eine halbkreisförmige, mit zwei 
Plätzen für Kanonen versehene Batterie, deren Bogen deutlich 
so gebaut ist, dass man mit den Kanonen direkt die östlichen 
Teile des Kivisalmi hat bestreichen können. Gleich ein wenig
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von der nördlichen Ecke dieser Batterie entfernt beginnt zwischen 
der Landstrasse und dem östlichen Strand ein ca. 160 m langer, 
fast gerader Kieswall, der heute noch etwas über I  m hoch ist. 
Auch hier bemerken wir einige eingedrückte Stellen, wo viel
leicht Kanonen gelagert haben. Der W all ist möglicherweise 
zum Schutz für die Anlagen und Gebäude erbaut worden, die 
sich gleich im Westen, teilweise zu beiden Seiten der heutigen 
Landstrasse befanden. Nach den Erzählungen des Volkes hat 
dort vielleicht das Hauptquartier der Verteidigungsmannschaft 
von Punkaharju gestanden; denn es sind daselbst noch die 
Fundamente einer Gebäudereihe zu erkennen, die die W oh
nungen der Offiziere und das Lazarett umfassten haben soll. 
Den Soldaten dürften die vielen Erdgruben, die noch heutzu
tage sichtbar sind, als W ohnung gedient haben. Auch eine 
hölzerne Kirche hat das russische Militär in der Nähe auf der 
Landzunge K i r k k o n i e m i  gehabt.

Ein paar Kilometer vom Kivisalmi nach Süden liegt die 
Landzunge Pe nt i nn i e mi .  Auf ihrem breiteren Teile, östlich 
von der Landstrasse, befindet sich längs des Ufers des Puru- 
vesi eine andere Befestigungsgruppe, die mehrere Batterien 
umfasst. Die südlichste von ihnen hat fast dasselbe Aussehen 
wie die auf Rakokivenniemi. Sie ist eine von allen Seiten ge
schlossene, fünfeckige Verschanzung, in der die Thoröffnung 
gen Norden weist. Vom Thor nach der gegenüberliegenden 
Ecke sind es ca. io  m und der Durchmesser senkrecht darauf 
misst ca. 6 m; die W älle sind jetzt immer noch einige Meter 
hoch. Von den Kanonenplätzen sind 2 dem grossen Puru- 
vesi, einer dem Utrasvesi, d. h. dem Westen zugekehrt. Auf 
der Ostseite dieser Verschanzung liegen gegen das Puruvesi 
hin noch eine Art Vorwerk, ein nicht sehr hoher Kieswall und 
einige Gruben.

Eine kurze Strecke nördlich von hier liegt ein 15 m lan
ger, schnurgerader Kieswall von mittlerer Höhe, an dessen 
Nordende eine im Halbkreis gebaute Verschanzung errichtet 
ist, deren konvexer Teil nebst drei Kanonenplätzen dem Puru- 
vesi zugekehrt sind. Der Bogen dieses W alls misst ca. 25 m 
in die Länge und 1 V2 m in die Höhe.



SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA, XXII.

Ferner begegnen uns Befestigungen auf der südlichsten 
Landzunge von Punkaharju, am R a n d e  de s  P u n k a s a l m i .  
Gleich wenn man die Fähre verlassen und sich auf der Land
strasse gen Norden gewendet hat, muss man diese seltsame 
Befestigung passieren, denn die Landstrasse führt gerade über 
die Biegung ihres südwestlichen Ausläufers. Diese Anlage ist 
in der Hauptsache parallelogrammförmig, ca. 50 m lang und 
15 m breit, die W älle stellenweise einige Meter und mehr an 
Höhe. Die südwestliche Ecke aber biegt sich, wie gesagt, in 
der Form eines Halbkreises und dringt vor dem übrigen Teil 
des Randes hervor. Auf der Seite des Puruvesi und Punka
salmi gewahrt man 6— 7 Druckstellen, wo natürlich Kanonen 
gestanden haben. Im übrigen sind die W ände der Umzäunung 
aus Steinen, ausser dem vorspringenden Horne, welches aus 
Kies verfertigt ist. In der Nordostecke befindet sich eine ziem
lich grosse Öffnung, welche als Eingang gedient haben dürfte. 
—  Ganz in der Nähe, jedoch westlich von der Landstrasse, 
stossen wir auf einen ca. IO— 12 m langen, nach dem See hin 
ein paar Meter hohen, aus Erde hergestellten, halbrunden Wall, 
den, ausser im Norden, wo er offen ist, ein 1 m tiefer Graben 
umgiebt. Plätze für Kanonen sind nicht zu sehen, ln der 
Nachbarschaft dieser Anlage, im westlichen Uferland, sind 3 
von den Soldaten stammende Backöfen, ganz von derselben 
Art wie die beiden, die wir am Kivisalmi finden, zu sehen.

Seiner Zeit ist also Punkaharju stark befestigt gewesen.
Wann aber sind diese Anlagen entstanden? Sind sie alle 

gleichzeitig oder stammen sie aus verschiedenen Zeiten? Diese 
Frage lässt sich auf Grund der heute vorliegenden Nachrichten 
schwer beantworten. J. R. Aspelin hat die Vermutung aus
gesprochen, die übrigen Befestigung stammten aus der Zeit 
des Krieges von 1788, die am Strande des Punkasalmi dagegen 
seien viel älter, vielleicht ebenso alt, wie die Verschanzung der 
Linnasaari im Orivirta, die 1656 angelegt worden ist. Diese 
Ansicht verteidigt auch der Verfasser. Und um dieselbe weiter 
zu stützen, hat er eine »kriegsgeschichtliche (strategische) Karte 
von Punkaharju» entworfen, die wir auf Seite 155 (Abbildung 
16) finden. Er hat sich dabei an eine im Finländischen Staats
archiv aufbewahrte Karte gehalten, welche vom Hauptmann
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Tavast und Leutnant Paldani entworfen ist und auf welcher die 
Wachtplätze und Befestigungen der Schweden nach der Über
rumpelung der russischen Grenzwachten auf der Tuunansaari und 
Punkaharju (am 4. Juli 1788) verzeichnet sind. Es sind dort mit latei
nischen Buchstaben alle auf der Karte von Tavast und Paldani 
angegebenen schwedischen Befestigungen und Wachtplätze aus 
der Zeit des Kriges von 1788 bezeichnet sowie auch alle übrigen, 
heute auf Punkaharju zu findenden Batterien und Befestigungen, 
von denen in, dieser Arbeit die Rede gewesen ist. Als Ergeb
nis seiner Untersuchungen führt der Verfasser an, dass auf 
Punkaharju bis auf unsere Tage, ausser jenem Steinwall am 
nördlichen Ufer des Punkasalmi und einigen Anlagen in der 
Gegend des Kivisalmi, hauptsächlich nur die Befestigungen 
bewahrt sind, die die Russen (Suworoff) nach dem Kriege 
Gustavs III. oder nach dem Abzug der Schweden von dem 
erfolglos belagerten Nyslott dort ins W erk gesetzt hatten. Von 
den Befestigungen auf Punkaharju scheinen alle diejenigen 
aus dieser Zeit zu stammen, die am Festlandsende der Land
zunge Pentinniemi gelegen sind, wie auch die sichtlich neueren 
und am besten bewahrten am Ufer des Punkasalmi nebst der 
Batterie auf der Landzunge Rakokivi.

Weiterhin existieren beachtenswerte Befestigungen in dem 
alten Kirchdorf Kerimäki: auf den Hügeln Katajamäki, Muurais- 
mäki und Koivumäki. Die Hauptschanze befindet sich auf dem 
Katajamäki: fast um das ganze ausgedehnte Plateau des Hügels 
ist ein W all aus Kies errichtet, in dem mehrere Kanonen pla
ciert gewesen zu sein scheinen, und der noch heute stellen
weise über 1 m hoch ist, stellenweise niedriger. Diese Anlage 
bildete nach der Ansicht des Verf. eine mit der Verschanzung 
von Punkaharju zusammengehörige Befestigungsgruppe, mit der 
die Russen, nachdem Nyslott im Frieden von Åbo in ihre Hände 
gefallen war, auf der Ostseite den Keil zu decken versuchten, 
mit welchem ihr Gebiet direkt in das schwedische Territo
rium hineinragte; Spitze und Hauptpunkt des Keils war im 
Westen Nyslott mit den Batterien von Matarinsalmi und ande
ren, während die soeben beschriebenen Befestigungsgruppen 
den übrigen Teil des Systems gebildet zu haben scheinen.
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Zu den Kriegserinnerungen sind auch die Traditionen aus 
den Zeiten zu rechnen, die das Volk von Kerimäki »die Zeiten 
der zwei Mächte» nennt. »Hierunter versteht man die Zeit 
nach 1743, wo Schweden im Åboer Frieden an Russland unter 
anderm einen Teil von Puumala und Sulkava, mit Nyslott fast 
ganz Sääminki und ungefähr den dritten Teil des Kirchspiels 
Kerimäki abtrat. Die Grenzlegung war ziemlich willkürlich 
vorgenommen worden, ohne jede Rücksicht auf das Bodenrecht 
der Bewohner: die Grenze verlief aufs Geradewohl und in der 
Weise, dass sie die Besitzungen einzelner Leute, ja  sogar 
Wohnhäuser so zerteilte, dass die beiden Teile zu verschiede
nen Reichen gehörten. Man war deshalb so verfahren, weil 
die Grenzkommissare über einzelne Orte und Dörfer nicht hat
ten einig werden können, sodass man sich schliesslich zu der 
Übereinkunft verstehen musste, dass einige Besitzungen auf 
der Grenze als strittig (disputerliga) sequestriert würden; von 
diesen sollte keine der beiden Regierung Steuern erheben dür
fen, bis die vollständige Regulierung der Grenze erledigt war. 
Derart blieben die Verhältnisse von 1743 bis 1809.

Die auf der Karte gezogene Reichsgrenze von 1743 grün
det sich teils auf Erzählungen aus dem Volksmunde teils auf 
Dorfnamenregister in historischen Quellen. Die Lage der sog. 
strittigen Teile ist darauf ebenfalls angegeben.

Die Bewohner dieser strittigen Gegenden hatten weder 
gesetzliche Ordnungsmänner noch auch Richter. An den letz
teren Umstand erinnert noch der Name »riitinkiläiset», wor
unter diese noch im Gedächtnis des Volkes fortleben; das 
Wort bedeutet wohl dasselbe wie »fritt ting» oder »fria ting», 
welches seinerseits freies Recht oder freies Gericht heissen 
dürfte. Kurz, die »riitinkiläiset» lebten im Zustande vollkom
mener Rechtlosigkeit, sieht man ab von der regulierenden Hand, 
die ihnen vielleicht der Pfarren mit Hilfe des Gotteswortes bot. 
Denn die Pfarrer von Rantasalmi und Kerimäki liehen ihnen 
Hülfe in kirchlichen Angelegenheiten und bezogen von ihnen 
für diese ihre Mühwaltungen auch etwas Gehalt.

Natürlich musste eine solche »Anarchie» dazu angethan 
sein um Unordnung und Wirrwarr hervorzurufen und bei Le
ben zu halten. Und zahlreiche Mären erzählt man sich denn
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auch von dieser »Zeit der beiden Mächte». So erhielt man 
niemals sein Recht von den »riitinkiläiset». Wurden sie von 
dem einen Staat vorgeladen, so-gaben sie vor zu dem ande
ren zu gehören, und die Hand der Gerechtigkeit durfte doch 
beiderseits nicht in die Grenzen des neutralen Gebietes ein- 
greifen.

Am Ende wurde eine solche Lage der Dinge unerträg
lich, und deshalb wurde im Gebiete der »riitinkiläiset» ein G e
richt eingesetzt, das aus schwedischen und russischen Richtern 
zusammengesetzt war.

Von den Traditionen aus dem K i r c h s p i e l  Ra nt a s a l mi  
verdienen besonders erwähnt zu werden diejenigen über die Schlacht 
bei Parkumäki, die bekanntlich am 20. Juli 1789 stattfand, und 
in welcher die Finnen einen glänzenden Sieg über die Truppen 
des russischen Generals Schultz davontrugen. Aus den Zeiten 
dieses Kampfes stammen bei Haukkalanmäki auch die von Ka
nonenkugeln durchlöcherten Häuser, von denen wir auf Seite 
170 eine Abbildung (18) finden. Bisher nicht publiziert ist die 
»Karte vom Überfall beim Dorfe Parkumäki» Abb. 19 auf Seite 
172. Das Original befindet sich im Finländischen Staatsarchiv. 
Es folgt hier eine deutsche Übersetzung der Erklärungen zur 
Karte: »Die Schweden gewannen fünf 6-pfündige Kanonen, 
machten 300 Gefangene u. m. Ihre Verluste betrugen 30— 40 
Mann. Den Schlachtplan hatte Major Jägerhorn entworfen. 
Kopiert von A. A. Den 3. September (17)89.
„A . B. Erste Stellung der Schweden, nachdem 

sie von den Kanonen gedeckt aus dem 
W alde in die Lichtung marschiert waren.

A . R echter Flügel, Björneborger und Jäger zu 
Fuss unter dem Kommando O berst Ehren- 
rooths.

B. Linker Flügel mit den Österbottnern unter 
dem Kommando Generalm ajor Stedingks.

C.D. Schlucht, in die sich Oberst Ehrenrooth 
mit seinem Flügel den W eg  bahnte und 
w o er seine Mannschaften verbarg, w äh
rend er selbst den linken Flügel in B ew e
gung setzte.

E. Russisches Lager.
F. Stelle, w o  Major Gahn das Signal zum 

Ü berfall gab.
H. Furt, die die Jäger überschritten.
I. Strasse von Rantasalmi.
J. Landstrasse nach Nyslott.

K. Strasse von Hiltula und Pakarilanm äki, von 
w o aus das Gros mit seinen Kanonen dem 
Feind in den Rücken fiel.

L. W aldw eg nach Mönkkölä, auf dem G ene
ral Schultz mit einem T eil seiner Mann
schaften floh.
A uf der Karte finden w ir bei Mönkkölä 

(Buchstabe I) n ch folgende A n g ab e: bis hier
her w urde dem Feinde nachgesetzt. —  Man 
hätte die Russen gefangen nehmen können, 
w enn der Befehlshaber, Leutnant Duritz, die 
Gegend gekannt und des Finni chen mächtig 
gew esen w äre. Ein russischer Gefangenei', 
Oberstleutnant T oll, sagte, w ir  hätten die 
Brücke Laitasilta erobern können, wenn w ir 
es verstanden hätten unseren Sieg  auszunutzen.

(Major Jägerhorn hat den Plan entworfen, 
ohne den die Schlacht nicht gew onnen worden 
wäre)."
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Alte B egräbnisplätze

sind auf S. 180— 90 aufgezählt und beschrieben. Fast auf allen 
Begräbnisplätzen, von denen im Bezirk Rantasalmi erzählt wird 
und die zu besuchen der Verfasser Gelegenheit gehabt hat, 
sollen, wie dem Verfasser berichtet wurde, in früheren Kriegen 
gefallene Finnen, Schweden und Russen —  zumeist werden letz
tere genannt —  bestattet sein, oder diese Gräber sollen aus dei 
Zeit stammen, wo diese Gegend noch spärlich bewohnt und 
die Anzahl der Kirchen gering war, weshalb man sich genötigt 
sah, seine Toten, besonders wenn schlechte W interwege oder 
heisse Witterung einen langen Transport nach dem Kirchof 
nicht erlaubten, in der Nähe seines Gehöftes zu begraben. 
Auf diese W eise haben die vielen K a l a ma - s a a r e t  und - l u od o t  
(Toteninseln) ihre Namen erhalten, die auf dem Gebiet dieses 
Bezirks in so reichem Masse vertreten sind. In jenen alten 
Zeiten, wo die Menschen sehr abergläubisch und totenscheu wa
ren, wählte man als Platz für den Entseelten gern eine ein
same, kleine Insel inmitten eines Sees oder einen unbedeuten
den Erdhügel im unwirtlichen, öden Urwald. Diesen Stellen 
gab man dann jene, auch im Volke von heute immer noch 
Schauder erweckende Bezeichnung Kalama  oder Kalamo, wor
unter man wohl denselben Begriff und dieselbe Eigenschaft 
verstand, die nach dem Volksglauben im Körper des Toten 
anzutreffen ist. —  An vielen Stellen des Forschungsgebiets, 
wie z. B. im Kirchspiel Heinävesi, wird erzählt, dass der Pfar
rer von Rantasalmi gewöhnlich ein oder ein paar Mal im Jahre, 
später nach je  3— 4 W ochen hinkam um die ohne Segen be
statteten Leichname nachträglich noch einzusegnen. Bei der
selben Gelegenheit pflegte er in den Gehöften Gottesdienst 
abzuhalten und auch andere Amtspflichten zu erledigen.

Solange die Begräbnisplätze nicht durch Ausgrabungen 
näher untersucht sind, lässt sich über ihr Alter und ihre Be
schaffenheit nichts mit Sicherheit aussagen. Im Bezirk Ranta- 
salmi sind keine Ausgrabungen angestellt worden. In Hinsicht 
darauf, dass die Bevölkerung des mittleren Savolax ziemlich 
neuen Datums ist und dass wir über die vorhistorischen Be
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wohner dieser Gegenden nur unsichere und geringe Nachrich
ten haben, ist es wahrscheinlich, dass die in Frage kommenden 
Begräbnisplätze, was ja  auch die Volksüberlieferung in den 
meisten Fällen bestätigt, nicht aus einer älteren Zeit herstam
men wie die Vorfahren der heutigen Bevölkerung.

Auf der Karte sind alle Begräbnisplätze angegeben.

Über Zauberei

handeln die Seiten 191— 224. Eine in alten Zeiten auch in Fin
land viel geübte Sitte ist die des Vergrabens von W e r t g e 
g e n s t ä n d e n  in der Erde. W ir finden noch heutzutage im 
Volke die feste Überzeugung, dass ihre Vorfahren »Schätze 
hergestellt» und, um sie zu erhalten, allerhand »Opfer» oder 
Handlungen vollzogen hätten, nach deren Erfüllung sie des 
Schatzes teilhaftig geworden wären. Man weiss zu erzählen 
von gewissen Stellen —  »Aarre»- und »Kirvessaari» (Schatz- 
und Beilinseln) u. m. —  wo solche Schätze zu finden sind oder 
wo man sie bereits gefunden hat.

Die unsicheren Verhältnisse, in welchen die alten Finnen 
lebten, werden das Hauptmotiv zum Vergraben der Kostbar
keiten gewesen sein. Bis auf unsere Tage herab hat das 
Volk in Savolax und sonst in den inneren Teilen Finlands, 
wie der Urwaldbebauer von allem Fortschritt losgelöst und 
ausserhalb der Verbindung mit der reger belebten Welt, ge
lebt. Und die ganze Zeit hat ein fast unausgesetzter Kriegs
zustand das unsichere und kärgliche Leben noch unsicherer 
und kärglicher gemacht. Wenn sich dann der Urwaldbewoh
ner unter diesen Umständen mit grösser Mühe glücklich einige 
Heller des seltenen und daher für ungemein kostbar gehalte
nen Geldes gesammelt oder erspart hatte, wo hätte er sein 
Kleinod in diesen unsicheren Zeiten besser verwahren können, 
als in der Erde, dieser ursprünglichsten Sparbank!

Auf der anderen Seite war der Urwaldbewohner vor zwei
dreihundert Jahren vielleicht noch ebenso sehr Heide wie Christ, 
weshalb er, da er sein Teuerstes in der Erde verbarg, dies in 
der W eise that, die ihm die Erhaltung seines Geldes am besten
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gewährleistete: durch Zauberei. Beim Verbergen oder Her
stellen von Schätzen verfuhr man nämlich ebenso wie bei an
deren wichtigeren Vorhaben: man sprach Beschwörungen und 
nahm Zaubereien vor.

Zu diesen heidnischen Zeremonien gehört noch ein ande
rer Volksgebrauch, der noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
auch im Bezirk Rantasalmi ziemlich allgemein gewesen zu sein 
scheint, nämlich das Opfern und die Ausführung von Zauber
handlungen an sog. Opferbäumen und anderen Opferstätten, 
von denen das Volk noch heute zu erzählen weiss. Die Erin
nerungen von heute sind noch ein deutlicher Nachhall des alten 
heidnischen Götzendienstes und zugleich Beweise dafür, dass 
das Christentum trotz seiner jahrhundertelangen Einwirkung 
den ursprünglichen Glauben in den Urwaldbewohnern noch 
nicht ganz hat ersticken können.

Eine Opfertanne ist nach einer Skizze des Volksschulleh
rers A. Ramstedt auf Seite 194 abgebildet.

Die Opferstätten und Stellen, an denen Schätze vermutet 
werden, sind Seite 192— 201 aufgezählt und auf der Karte 
vermerkt.

In der Erforschung der a l ten R e l i g i o n  des finnischen 
Volkes erschliesst sich ein Gebiet, auf welches allerdings ältere 
Forscher, wie Kristfrid Ganander und R. v. Becker, einiger- 
massen die Aufmerksamkeit gelenkt haben, das aber jüngere 
Gelehrte nicht in dem Masse bebaut haben, wie es verdient. 
Der Verfasser giebt einige Auskunft über die H a u s g ö t t e r  und 
andere übernatürliche Wesen, die man sich in Häusern, G e
höften und in der Nähe der Menschen wohnend dachte. Und 
diese scheinen es vor allem gewesen zu sein, denen man, we
nigstens in späteren Zeiten, Speise unter die Opferbäume als 
Opfergabe brachte, oder denen man im täglichen Leben regel
mässig diente. Die genaueren Nachrichten hierüber liefern auch 
weitere Beleuchtung bei der Behandlung der Bedeutung dieser 
Opferbäume.

In einem besonderen Abschnitt (S. 203— 25) werden die
jenigen W e s e n  behandelt, d e n e n  man e i ne  ü b e r n a t ü r l i c h e  
K r a f t  zus pr ach.  Aus der Darstellung erhellt u. a., welche 
Auffassung das Volk hat z. B. von Ha l t i j a  (Schutzgeist),
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H a a m u  (Gespenst), K a l ma  (eine dem Leichnam innewohnende 
Kraft), K i i r a ,  welcher der Schutzgott des Viehs war, von den 
S e e l e n  der  V e r s t o r b e n e n ,  O n n i  (Glück), P a h a  (das Böse) 
und P a r a ,  einem Kobold des Viehstalls u. m. Der Verfasser 
geht hier auf einige altertümliche F e s t e  und die bei denselben 
vorgenommenen Z a u b e r h a n d l u n g e n  ein, wie das B a d e n  der 
Br a ut ,  Hoc hz e i t s - ,  A b s c h i e d s -  und B e s t a t t u n g s z e r e m o 
ni e n,  G e b r ä u c h e  bei  der  B e h a n d l u n g  des V i e h s  u. s. w.

Die gew erblich en  V erhältnisse

sind auf Seite 225— 40 behandelt. Bekanntlich bezahlten die 
Savolaxer im 16. und 17. Jahrhundert der Regierung ihre 
Steuern in Eisen und Teer. In den alten Steuerrollen wird 
dies ausdrücklich erwähnt. Es lässt sich also mit Fug vermuten, 
dass sie diese Materialien auch selber herstelten. So existie
ren im Bezirk Rantasalmi Überlieferungen über alte Eisen- und 
Teerbereitungsstätten, und an manchen Stellen sind die Reste 
solcher Anlagen noch erhalten.

Der grösste und am besten erhaltene von den Eisen
öfen oder »Hütten» innerhalb des Bezirks Rantasalmi liegt 
im Kirchspiel Rantasalmi, Dorf Tuusmäki, Gut Väänälä, auf 
der Anhöhe Ruunaselänne. Man findet hier Schlackenterassen 
von fast 3 m Höhe; ca. 15 m lang und beinahe ebenso breit 
ist die Fläche der ganzen Anlage. Der Ofen innerhalb der 
Schlackenlager ist verhältnismässig gut erhalten, ca. 2 m tief, 
ebenso breit und etwas über 2 m hoch. Ausser dem Ofen 
gewahrt man bei diesen Anlagen eine zweite, umfangreichere 
Grube, die zum Kohlenbrennen verwandt sein mag. Das Erz 
wurde aus den Seeen gewonnen; auch in der Nähe dieser 
Eisenbereitungsanlage ist heute noch ein Haufen gutes Seeerz 
zu bemerken.

Diese grossen Hütten sind vermutlich von der Regierung 
angelegt worden; wenigstens standen einige derselben im 
16. und 17. Jahrhundert unter der Verwaltung von Nyslott. 
In einem derselben stieg die Produktion im Jahre 1590 auf 3 
Schiffspfund, 6 Liespfund geschmolzenes Eisen.
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Aus dem Ende des 18. Jahrhunderts (1792) besitzen wir 
einen von einem gewissen Rinnman abgefassten und dem 
Bergskollegium in Stockholm eingereichten Bericht über die 
Eisenbereitungsarten der Savolaxer Bauern. In diesem heisst 
es: »Erz und Kohlen werden in Schichten aufeinander gelegt 
und die Schlacken so oft entfernt, als es nötig ist. Nach der 
Angabe der Bauern sind auf jede Schmelzung V2 bis 1 Tonne 
Erz und ca. 15 Tonnen Kohlen zu rechnen. Das Schmelzen 
dauert mitunter ganze 24 Stunden, worauf man 1— 4 1 Eisen 
in einem Klumpen erhält, den sie »harkko» nennen. Diese 
Klumpen sind bisweilen ganz rein, dicht und elastisch, sodass 
sich aus ihnen ohne grosse Mühe die notwendigen Eisengegen
stände schmieden lassen, meistens jedoch sind sie spröde und 
schlackig. W enn einige Stücke stahlartig aussehen, sondert 
man sie aus, um sie später zu stählen. Das Volk aber ver
fährt meistenteils bei der Schmelzarbeit (dem Blasen) so 
nachlässig und ungeschickt, dass kein gelungenes Produkt 
dabeij herauskommt, und man es demnach mehr dem Glück 
als der Fertigkeit zu verdanken hat, wenn man überhaupt Eisen 
gewinnt.»

»In jedem Kirchspiel giebt es einen oder mehrere Schmiede 
oder solche Leute, die das Eisenschmelzen betreiben; das Volk 
hingegen beschäftigt sich nicht mit der Zubereitung von Eisen, 
weder für den eignen Bedarf noch um es zu verkaufen.»

Schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts scheint die 
Eisenbereitung in Mittelsavolax in Blüte gestanden zu haben, 
denn schon zu dieser Zeit gehörte eine Eisenhütte unter die 
Botmässigkeit Nyslotts, und bereits damals (1556) schickte der 
Kommandant dieser Burg, Gustaf Fincke, einen Büchsenmacher 
und einen Grobschmied (groffsmed) an den König Gustav 
Vasa nach Schweden.

Der am meisten gepflegte Industriezweig scheint im Bezirk 
Rantasalmi die Teerbrennerei (S. 231— 241) gewesen zu sein. 
In den Zeiten, wo die Bewohner noch weniger zahlreich waren 
und das Land vornehmlich Nadelwald trug, war das für den 
Zweck geeignete Rohmaterial reichlich vorhanden. Und reich
lich ist in dem Forschungsgebiet Teer gebrannt worden, was 
aus den vielen und umfangreichen T e e r  g r u b e n  zu schliessen
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ist, die wir heute noch in den Wäldern fern im Binnenlande 
und auf unbewohnten Inseln antreffen. Der Teer war auch 
eins der wenigen Ausfuhrwaren, womit der Bauer in jenen alten 
Zeiten Geld verdienen konnte. W as als Überschuss vom eig
nen Bedarf verblieb, brachte man entweder nach Nyslott oder 
sogar nach Lappeenranta (Vilmanstrand) zum Verkauf.

Zur kurzen Schilderung dieser Teerbrennanlagen diene 
folgendes. Auf der Haide Pukkikangas bei dem Dorf Viita- 
lahti im Kirchspiel Savonranta, befinden sich zwei mit einem 
Erdwall umgebene Gräben, von denen der eine 12— 14 m im 
Durchmesser beträgt. Dieser ist folgendermassen beschaffen: 
In der Mitte ist eine Grube von einigen Metern Länge, Breite 
und Tiefe, in die der Teer geflossen ist. Darin war ein sehr 
dichtes Holzwerk aus Balken aufgezimmert; Boden und Deckel 
bestanden ebenfalls aus Balken. Der Deckel war mit einer 
Lehmschicht bedeckt gewesen, damit das Holz sich nicht ent
zünden konnte. In der Mitte des Deckels hatte man ein vier
eckiges Loch gelassen, durch welches sich der Teer in die 
Grube über die Lehmschicht ergiessen sollte, welche letztere 
deshalb von den Rändern nach dem Loch zu geneigt war. 
Um diese Anlage und auf dem Deckel wurden die Kienspäne 
im einem hohen Stapel aufgebaut um angebrannt zu werden. 
Hatte man das Holz, das gewöhnlich senkrecht aufgestellt wurde, 
angezündet, wurde es zu einem Teil mit Erde bedeckt, damit 
es nicht zu stark brannte. Die grossen Terassen oder »lierit», 
die nirgends um die alten,, grossen Teeröfen fehlen, sind ge
rade aus dieser Erde entstanden, mit der jener Deckel bedeckt 
gewesen ist. —  In diesen Gegenden stösst man auch auf T e e r 
b r e n n a n l a g e n  mit  z w e i  G r u b e n .  Hier hat sich neben der 
Grube, in der die Kienspäne brennen, eine kleinere befunden, 
in die der Teer durch eine Röhre aus der ersteren abgeflossen 
ist. Am liebsten hatte man solche Anlagen auf abschüssigen 
Boden gemacht, denn da konnte der Teer am bequemsten in 
die untere kleine Grube abgehen. Diese Anlagen mit zwei 
Gruben dürften jüngere Gebilde sein.

Auf ihrem Plünderungszuge im Jahre 1656, von welchem 
im Vorhergehenden die Rede war, zerstörten und verbrannten 
die Russen im Kirchspiel Kerimäki auch die Teervorräte der
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Bauern, von welchen Produkten sich in jedem Gehöft 40— 80 
Klafter vorfanden. Darnach zu urteilen ist die Teebrennerei 
im Bezirk Rantasalmi um die Mitte des 17. Jahrhunderts stark 
betrieben worden.

Andere Industriezw eige (S. 238— 40).

Der Abschnitt enthält kurze Angaben über die ältesten 
Z i e g e l e i e n ,  K a l k f a b r i k e n  und W a s s e r m ü h l e n .  Auf 
dem Boden des Gutes Rannankartano, Dorf Rantasalo, Kirch
spiel Rantasalmi soll, wie das Volk erzählt, eine P u l v e r f a b r i k  
oder vielleicht richtiger, eine S a l p e t e r f a b r i k  gestanden ha
ben. Ein Teil des betr. Feldes wird heute noch Ruutpakan- 
pelto genannt.

Die V erkeh rsm ittel (S. 241— 48).

Hier sind besonders einige K a n a l b a u t e n  zu erwähnen. 
Das Volk erzählt, die Russen hätten, um nach dem Åboer Frie
den Kanonenboote und andere Fahrzeuge durch ihr Gebiet von 
Villmanstrand nach Nyslott bringen zu können, da die gewöhn
liche Fahrstrasse, der Sund Puumalansalmi, in den Händen der 
Schweden war, 4 Kanäle gebaut, nämlich durch die Landengen 
K u t v e l e e n - ,  K ä y h k ä ä n - , ;  K u k o n -  und T e l a t a i p a l e .  In 
derselben Zeit scheint auch der Kanal R a i k u u n k a n a v a  an
gelegt zu sein, der in das Kirchspiel Kerimäki führt und die 
Gewässer von Nordkarelien mit dem Seesystem des Saima ver
bindet.

Um diese Kanalbauten hat sich wahrscheinlich auch Su- 
woroff einigermassen verdient gemacht; denn von seinem W ir
ken in Savolax zur Zeit Katharina II. heisst es ausdrück
lich: »Die strategische Bedeutung der Strasse nach Savolax 
wurde durch Kanalbauten erhöht.»
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Die kirchlichen  D enkm äler (S. 248— 71).

Die älteste Gemeinde des heutigen Bezirks Rantasalmi ist 
S ä ä m i n k i .  Ungefähr im Jahre 1477 wurde sie vom Kirch
spiel Juva (Jockas) als besondere Gemeinde abgetrennt und 
umfasste so nahezu die heutigen Kirchspiele Sääminki, Puu
mala, Sulkava, Kerimäki und einen Teil von Rantasalmi. Ihre 
Kirche ist die ganze Zeit an der Stelle gewesen, wo die jüngst 
niedergerissene, 1785 erbaute Holzkirche gestanden hat (Abbil
dung 21 auf Seite 248). In dieser Kirche befanden sich 3 Em
poren und auf je  zwei nebeneinander befindliche Felder der
selben waren b i b l i s c h e  B i l d e r  gemalt. Die Decke, einige 
andere Felder der Emporen, das Chor und andere Stellen sollen 
ebenfalls mit Bildern geschmückt gewesen sein. Ihre Zahl hat 
sich dort auf weit über hundert belaufen, die auf Stoff gemal
ten nicht mitgerechnet. Abbildung 22, S. 251, stellt das Innern 
der alten Kirche von Sääminki dar.

Das Kirchspiel Sulkava ist ungefähr um 1631 entstanden. 
Seine erste Kirche wird 1653 bereits als fertig erwähnt, wo 
Sulkava noch als Kapelle zu Sääminki gehörte.

Schon 1632 wurde in der Viertelsgemeinde Haapala eine 
Nebenkirche gegründet, die später, 1640, als besonderes Kirch
spiel von Sääminki abgetrennt und nach dem Dorf, in dem die 
Kirche stand, K e r i m ä k i  genannt wurde.

Bereits 1554  wird R a n t a s a l m i  als Kapelle erwähnt. In 
einem Briefe vom 6. September 1578 bestimmt König Johan III: 
»die Kapellgemeinde Rantasalmi im Län Nyslott, die bisher zum 
Kirchspiel Sääminki gehört hat, soll hinfüro ein besonderes 
Kirchspiel und eine selbständige Gemeinde bilden.»

Die Entstehung des Kirchspiels H e i n ä v e s i  ist ins Jahr 
1744 zu verlegen. Es war anfangs Bethaus und Kapelle und 
gehörte zu Rantasalmi, bis in einem Erlass von 18/Xi 1852 an
geordnet wurde, dass Heinävesi, nach dem Abgang des dama
ligen Pastors, ein besonderes Pastorat bilden sollte, mit dem 
einige Bauerngüter in den Kirchspielen Leppävirta und Sää
minki zu vereinigen seien.
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Die Kirche von S a v o n r a n t a  ist die jüngste. Im Jahre 
1870 wurde sie als eine Kapelle von Kerimäki gegründet und 1882 
wurde aus der Gemeinde ein besonderes Pastorat gebildet.

*
Seite 272— 74 enthält einen derzeitigen Bericht über den 

Besuch König Gustavs III. in Savolax im Jahre 1790.
Über die K r i e g s s c h u l e  v o n  H a a p a n i e m i ,  im Kirch

spiel Rantasalmi, die dem bekannten, für die Selbständigkeit 
Finlands so eifrig thätigen G eorg Magnus Sprengtporten ihre 
Entstehung verdankt und die zur Zeit der schwedischen Herr
schaft die einzige ihrer Art in Finland war, finden sich Anga
ben, teilweise nach Erzählungen des Volks, auf Seite 274— 80. 
Eine Aussenansicht und einen Aufriss dieses Instituts sehen wir 
auf Seite 275.

Über den berüchtigten Vaterlandsverräter Oberstleutnant 
Georg Fredrik Tigerstedt finden sich auf Seite 280— 82 einige 
hauptsächlich dem Volkmund entsprungene Angaben.

Eigentümliche Ortsnamen, darunter einige von schwe
dischem Ursprung, sind zusammengestellt auf Seite 282— 86.

Ein Verzeichnis der innerhalb der Grenzen des Bezirks 
Rantasalmi gemachten Funde aus geschichtlicher Zeit, soweit 
sie sich im Staatlichen Historischen Museum zu Helsingfors 
befinden, ist S. 287— 93 zusammengestellt.

Erklärungen zur Karte des Bezirks Rantasalmi.
Prähistorischer Fund.

JO i Mehrere prähistorische Funde.

Steinzeitlicher Fund.t
H  Fund aus der Eisenzeit.

X Burgw all (in derselben W eise sind alle die 
Ortsnamen bezeichnet, die mit Linna 
(Burg) zusammengesetzt sind).

Ehemaliger lappischer W ohnplatz. 

Begräbnisplatz.

Begräbnisplatz aus christlicher Zeit.

v&y ♦ Mehrere Begräbnisplätze aus christlicher 
^  Zeit.
^  Opferstätte.

^  Ort, w o  ein Schatz vergraben liegen soll.

O k  Eisenbereitungsstätte.

7 Batterie.

^ 7  * Mehrere Batterien.

O *  Kriegszeitliche Gruben.

Mehrere Batterien und Gräben.

(•) Teergrube.

@ *  Mehrere Teergruben auf dem G e
lände eines Dorfes.

— — — — — — Grenze nach dem Frieden zu Abo.

1 Ostgrenze von M ittelsavolax vor 
dem F  rieden zu Täyssinä (T  cusin). 

Grenze nach dem Frieden zu 
Täyssinä.
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Rantasalmen kihlakunnan muinaistieteellinen kartta.
Tehnyt ANTERO PELKONEN.

. r

M uinaistieteellisten m erkkien  selitys.

A  Muinaiskalu löydetty.
Useita muinaiskaluja löydetty, 

f  Kivikauden aikuinen.
Muinaiskalu löydetty rautakaudelta

V  M u in a is l in n a  (Tällä on merkitty kaikki ne paikannimetkin, muinaislinna. joihin Unnasana Iiittyy.)
Lappalaisten asuinpaikka. 

w  Kalmisto.
xb Kristinuskon aikuinen kalmisto.
xl** Useampia kristinuskon aikuisia kalmistoita.
$  Uhripaikka.
't ' Aarteen paikka. 
a  Raudantekopaikka.

Sota-aikainen patteri.
C7 * Useampia pattereita.
O * Sota-aikaisia maakuoppia.

VUO* Useampia pattereita ja kuoppia.
©  Tervahauta.
©+ Kylän mailla useampia tervahautoja.

 ___ Turun rauhan raja.
(Keski-Savon itäraja ennen Täyssinän rauhaa. 

...Täyssinän rauhan raja.
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