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M uin a is jä ä n n ö k siä  llam antsin k ih la k un n a ssa.
» Kertonut

Reijo T irronen .

Jos maanpinta itäpuolella Pyhäselkää, joka on llamantsin 
kihlakunnan läntisinnä rajana, olisi noin puolisataa syltä alempana, 
eli oikeimmin sanoen, jos nuo laveat suot mainitun veden itä
puolella olisivat muuttumaisina järviksi, näyttäisi kenties silloin 
maa molemmin puolin mainittua Pyhäselkää saman näköiseltä: 
järviä, saaria, kannaksia, salmia, taasen järviä j. n. e., — mitä 
idemmä, sitä enemmän ja sitä suurempia järviä. Mutta nyt on 
mainittu kihlakunnan ala paljon köyhempi vesistä, kuin Pyhäse
län länsipuoleinen maa; ei kuitenkaan vesi-köyhä, vaan niin että 
vesi ei ole pääaineena tällä alalla, niin kuin Pyhäselän länsi
puolella.

Pyhäselästä lähtee kihlakunnan raja kierrellen pohjoiseen, 
anastaen kihlakuntaan laveinunat osat Pielisen vettä kuljettavista 
virroista. Enon pitäjään pohjoispuolelta kääntyy raja itäänpäin, 
kallistuen kuitenkin enemmän koillista kohden, niin että tuo 
suuri ja kaunis Koitereenjärvi kokonaan tulee kihlakunnan piiriin. 
Sitten kääntyy raja llamantsin pitäjään pohjoisimmasta kulmasta 
pitkin Venäjän rajaa kaakkoa kohden, pienen Megrijärven seu
duille, jonka eteläpuolelta, tunnetusta Kolmikannasta, kihlakunnan 
raja ottaa suuntansa lounatta kohden, kulkien yhdeksän penin
kulmaa ihan suoraan, läänin rajaa myöten Loitimojärven kaakkois
puolelle, jossa llamantsin pitäjäs Kiihtelysvaaran pitäjään ja Wii- 
purin läänin välitse yhtyy Tohmajärven pitäjääsen. Aivan samaa 
suuntaa, vaikka — noin kolme peninkulmaa*) etelämpänä jatkaa

*) Sama väli, joka v. 1721 tämän rajan tekijäin linjoille sattui, kun 
aiottiin tehdä suoraa rajaa Kerimäen, Kesälahden ja  Parikkalan kulmauksesta 
Kolmikantaan ja  lähdettiin samalla kertaa vetämään sitä molemmista päistä. 
Tämä tuli silloin Ruotsin ja  Wenäjän rajaksi.
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raja vielä kulkuansa Jänisjärven pohjoispään poikki, kulkien aina 
vaan yhtäsuoraan kunnes kihlakunnan raja jättää tämän snofan 
läänien rajan ja lähtee Pälkijärven pitäjään länsipuolitse, kulkien 
pienillä kierroksilla luodetta kohden Pälkijärven, Tohmajärven ja 
Onkamojärvien ulkopuolitse Pyhäselkään.

Kun mainitsee vielä, paitse jo mainittuja vesiä, Nuorajärven 
vesijakson, joka on keskellä llamantsin pitäjästä, niin silloin onkin 
lueteltu tärkeimmät vedet näistä, tähän kihlakuntaan kuuluvista, 
Kamantsin, Enon, Kiihtelyksen, Tohmajärven ja, Pälkijärven pitä
jistä. Pienempiä järviä ja jokien levennyksiä 'on paljon.

Maalaatu on enimmästi tasaista ja suoperäistä. On kuiten
kin täällä vaaroiksi asti sanottavia ylävämpiäkin harjanteita, jotka 
kulkevat melkein aina yksissä jaksoissa. Semmoinen vaarajakso 
kulkee Joensuun kaupungin itäpuolelta Enon pitäjään poikki Ila- 
mantsin pokostan seuduille, seuduille, josta se kääntyy kaakkoa 
kohden Wiipurin lääniin. Tämän selänteen itäpuoliset vedet (Nuo- 
rajärvi) juoksevat pohjoiseen päin, josta näihin yhtyy saman selän
teen pohjoispuoliset vedet (Koi’en) ja kulkevat sitten, kaikki vaan 
Koijan jokea myöten, länttä kohden Pielis-jokeen, joka ne sitten 
viepi Pyhäselkään. Äsken mainitusta vaarajaksosta lähtee sen 
länsipäästä Enon kirkon eteläpuolelta samanlainen jakso aivan 
eteläänpäin Kiihtelysvaaran kirkolle, johon myös tulee selkonen 
Joensuusta, ja  siitä aina samaan suuntaan kulkee se Tohmajärven 
pitäjään luoteisnurkan poikki Kiteelle. Tämän ja äsken mainittu
jen selänteiden — kaartaman alan vedet (Loitimonjärvi) laskevat 
Jänisjokea myöten etelään päin Jänisjärveen, josta vesi sitten 
menee Laatokkaan. Tämän kihlakunnan vedet kiertävät siis vasta 
päivään: keskiset pohjoiseen, pohjoiset länteen, läntiset etelään. 
Idempänä olevat pienemmät vedet laskevat länteen päin keski- 
mäisiin vesiin (Nuorajärveen). Vielä on mainittava Maanselkä, 
joka Venäjältä Wiipurin lääniin kulkiessaan katkaisee pikkuisen 
kolkan kihlakunnan itäisimmästä nurkasta eri vesijaksokseen, 
jonka vähät vesivarat (Liu’uksenjärvi) menevät Wiipurin läänin 
kautta Wenäjälle. Onkamonjärvien ja Särkijärven vedet putoavat 
taas suorastaan likellä olevaan Pyhäselkään.

Kivi-ajan asutusta täällä todistavat nuo monilukuiset kivi- 
aseiden löydöt, joita on saatu melkein joka järven seuduilta tämän
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kihlakunnan alalla. Täältä löydetyt kiviaseet ovat enimmäkseen 
kivitalttoja, joko kouru- tai tasatalttoja. Muuan kiviveitsi kerro
taan myöskin löytyneen Loitimonjarven läheltä (Samasta järvestä 
tarinoitiin löytyneen eräs kolmisorminen ukontaltta, jossa oli ham
paat?). Kiviveitsen, jossa oli ollut leveä, veitsen terän näköi
nen terä ja pää suippo, sanottiin löytyneen Lapinaholta (Vehka- 
pään huutoa) Onkamossa. Ei kumpaakaan ollut enää tiettävissä. 
Kivikirveitä ja kivinuijia en niitäkään saanut täältä, vaikka 
kerrottiin tosin Loitimonjärvestä löytyneen eräs kiviase, joka kes
kuksen kohdalta molemmin puolin oli tehty pykälälle, varren kiinni 
väntsimistä varten. Kenties nämä seudut olivat ainoastaan rau
haa rakastavien elinpaikkoja, seutuja semmoisia, joita ei kukaan 
tullut nuija kädessä anastamaan eikä siis tarvinnut nuijaa niitä 
suojellessakaan. Mainitun Loitimonj ärven seudun saattaa luulla 
paraiten asutuksi näistä seuduista kiviaikana, koska se on suorassa 
yhteydessä suuremman veden, Laatokan, kanssa. Onkamonj ärven 
seuduilta, joka on melkein yhtä rikas kiviase-löydöistä, kuin Loiti- 
monkin seutu, sain erään kahta korttelia pitkän tasaisesti leikatun 
leipäkannikan tapaisen kivikalun.

Kiviaseiden käyttämistä täällä tekisi mieli, tärinäin johdoista, 
luulemaan jotenkin myöhäiseksi, jos vaan se olisi järkeen mene
vää. Väitetään, näet, aivan varmaan ukkosen kiviaseita käyttä
vän sekä niillä puita särkevän ja kerrotaan jonkun varman henkilön, 
isän tai ukon, löytäneen noita kiviaseita juuri ukkosen särkemistä 
hongista tai hongan pirstaleista. Tästä joutuu arvelemaan, että 
entinen kansa kenties löi työkalunsa työstä päästyänsä puuhun, 
josta se ne sitten taas löysi, aivan niinkuin nykyjään halouhak- 
kaaja iskee kirveensä pölkyn päähän ruualle ruvetessaan. Nuo 
mahtavat hongat, jotka eivät olekaan eilisen päivän lapsia, keloksi 
jouduttuaan suututtivat sitten elon edistäjää Ukkosta, joka ei 
kärsinyt, että nuo aivan elottomat esineet vielä vuosisatoja seista 
hojottivat pystyssä elollisten esteeksi, vaan mursi, kohdattuaan 
tuommoisen mahtavan kelon, sen tuhansiksi pirstaleiksi. Kun nyt 
kiviaseita löydettiin usein noista, ukkosen vihaamista hongista, 
oli siinä jo kyllin syytä kutsua noita aseita ukonnuoliksi, kynsiksi, 
taitteiksi j. n. e. Kuinka kauan tuommoinen honka on seisonut, 
en osaa arvata, mutta ei ainakaan sitä voi pitää mahdollisena, 
että meidän päivinämme olisi kiviase otettu hongasta, johonka se 
olisi pantu sen varsinaisen käyttäjän kädellä. Kenties tuommoi
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set ukontaltat, jos niiden hongista löytämisessä on mitään perää, 
ovat nkonukon ukon löytämät, tai sen kertomat isänisän isän 
löytämistä. Kiviaseiden käyttämistä eivät saaneet nähdä enää 
esi-isämme, joiden tulosta näihin seutuihin on ainakin enempi puolta 
tuhatta vuotta (Laatokan länsipuolelle, nykyiseen Etelä-Karjalaan 
asettuivat esiisämme ehkä noin 1200 vuotta sitten).

Eipä tainneet lappalaisetkaan, joita ennen esi-isiämme näyttää 
näissä seuduissa maleksineen, saada nähdä kiviaseiden käyttä
mistä. Muuten lappalaisten asutuksesta täällä on ainoastaan har
voja muistoja jäänyt tai säilynyt. Muutamat järvet, niemet ja 
joku aho kantavat Lapin nimeä. Kansakoulunopettaja H. Laitisen 
antamissa piirteissä Kiihtelyksen muinaisuudesta mainitaan Ham- 
maslahdessa olevan Lapinsaaren ja siinä Lapinhautoja. Onka- 
mossa Tohmajärvellä on Lapinaho, Koitereella Lapinniemi, Ila- 
mantsissa Wiipurin läänin rajalla on Lapinjärvi. Lähellä viimeksi 
mainittua paikkaa Mutalahdessa kerrotaan olleen Lapin kalmiston. 
llamantsin pitäjään länsipuolella Herajärvellä sanotaan olleen lappa
laisia samaan aikaan, kuin Koverossa muuta kansaa. Lappalaiset 
pyysivät koverolaisilta maitoa, mutta kuin nämä eivät sitä heille 
antaneet, murrottivat he koverolaisten apajavedet. Murrotettua 
apajavettä kutsutaan nyt Lappalaisten apajaksi. Tämä tarina 
myöskin osoittaa, etteivät lappalaiset sovinnolla esi-isistämme sel
vinneet. Karjalaiset tulivat, näet, anastamaan lappalaisten omai
suudet, apajavedet, eivätkä kuitenkaan heille antaneet karjansa 
tuotetta, maitoa.

Minkä ajan asukkaiden jäännöksiä olisivat olleet nuo tavatto
man pitkät sääri- ja kylkiluut, joista niin mielellään tarinoidaan, 
en voi arvata. Muutamat sanovat niitä löytyvän tervalierien (terva- 
hautojen) seuduilta, joita tämän kihlakunnan länsipuolella ja Lipe
rin kihlakunnassa on sangen paljon (Erään tervalierin tienoilta 
kertoi Liperin mies löytyneen ihmisen luut, joissa kylkiluukin kuuluu 
olleen puoltatoista kyynärää pitkä). Wieläpä mainitsevat muuta
mat, että jättiläiset (joskus: lappalaiset) polttivat tervaa niissä. 
Mainittuja tervalieriä saattaa kumminkin pitää esi-isämme, eli 
niinkuin rahvas niitä enimmästi sanoo, venäläisten tekeminä. Olivat
han venäläiset jo vähää ennen kuin ruotsalaiset valloittivat Etelä- 
Karjalan — josta on noin 600 vuotta — alkaneet kääntämistyötään 
täällä, ja v. 1323, Pähkinä-saaren rauhassa, tuli Pohjois-Karjala 
kokonaan kuulumaan Venäjän valtakuntaan, niin että esi-isämme
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muuttuivat ainakin toisten suomalaisten silmissä venäläisiksi. Näitä 
luultuja venäläisiä muutti paljon Venäjälle ensiksi vuoden 1617 
jälkeen, jolloin Pohjois-Karjala tuli Ruotsin alle, ja vielä eneni* 
män vuoden 1656 hävittävän „meteli-sodan“ perästä. Vuosien 
1713— 1721 välillä, „ison-vihan“ riehuessa, hävisi taas melkein koko
naan ensimmäinen asutus täältä. Lännempää muutti aina näiden 
paenneiden ja hävinneiden autioille tiloille heidän luterinuskoisia 
veljiänsä. Nuo näiltä seuduilta poismuuttaneet venäjän uskoiset 
suomalaiset, joita sijaan muuttaneet luterilaiset aina kutsuivat 
venäläisiksi, ovat jättäneet kalmistoja yli koko kihlakunnan ja 
kirkkojen sijoja näytetään useampia joka pitäjäässä. Kerrotaan 
myöskin näiden venäläisten jättäneen tänne lukemattomia aarteita, 
ja kiviin hakattuja hienoviivaisia ristiä ja muita merkkiä maini
taan juuri aarteiden merkiksi. Tämmöisiä merkkiä on enimmin 
kihlakunnan läntisessä osassa, Pyhäselän seuduissa.

Eikä ainoastaan varakkaita, mutta myös toimekkaita näyttää 
näiden seutujen asukkaat olleen. Näissä seuduissahan on paljon 
tervalieriä ja  raudanteho-pciikkoja. . Tekee mieli luulemaan, että 
nuo aarteihin kätketyt varat ovat juuri tervan kaupalla koottuja, 
sillä noissa lukuisissa ja suurissa tervahaudoissa on valmistunut 
tervaa yli oman tarpeen, ja  aarteita kerrotaan olevan enimmän 
niissä seuduissa, missä tervahautoja on tiheimmin. Miksi idem
pänä tervalieriä ei ole, vaikka kalmistot todistavat siellä kyllä 
asukkaita (ja aivan samoja venäläisiä) olleen, eikä pihka-metsää
kään siellä ole puuttunut? Siksi juuri, ettei sieltä voinut tervaa 
kaupaksi kuljettaa, niinkuin Pyhäselän vesijakson seuduilta. Mutta, 
jos tervanpoltto olisi ollut eteviä rahan lähteitä näissä seuduissa, 
miksi ei sitten v. 1724, kansan tilan tutkimista varten, asetettu 
kommissioni virka siitä mitään? Se, näet, mainitsee, että „talon
pojat täällä olivat köyhät, taitamattomat ja hyvin vähän taipu
vaiset uusiin elinkeinoihin. Muutamissa Pohjois-Karjalan pitäjissä 
osasivat talonpojat valmistaa meltorautaa, josta itse tekivät aatrat, 
kirveet j. n. e.“ Siksi, että mainittuna vuonna ei enää täällä ollut 
entistä kansaa. Tervalierien käytäntö on siis kreikan uskoisen 
asutuksen aikuinen; ei ainakaan myöhempi. — Mitä aarteista ja 
rahalöydöistä tietooni tuli olivat ne kaikki Ruotsin rahaa, noin 
kolmatta sata vuotta vanhoja tai nuorempia, paitse Enossa Nes- 
terinsaaressa löydetyt, jotka olivat tipo-nimistä Venäjän rahaa. 
Tästä, voisi arvella, että Enon pitäjäästä kreikan uskoiset muutti-
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vat ensin pois. Tällä arvelulla ei kumminkaan ole paljon arvoa, 
sillä kuka tietää, kuinka monta vanhaa rahaa on vaskenvalajat ja 
hopeantakojat muuttaneet muiksi kaluiksi.

Asutus täällä, niinkuin jo mainittiin, muuttui vuodesta 1617 
lähtein vähitellen aivan uudeksi. Näiden uusien asukkaiden tuo
mako lienee raudan valmistustaito näissä seuduissa vai oliko se 
jo entisillä. Bahvas, näet, itse omiksi vähäisiksi tarpeikseen val
misti käsipalkeella rautaa täällä vielä sata vuotta takaperin. 
Muuten näiden uusien asukkaiden taidollisuus ja  toimellisuus ei 
näytä olleen kehuttavalla kannalla ; sitä todistaa mainitun kommis- 
sionin antama lausuntokin*).

Monet näistä uudisasukkaista lienevät saaneet entisten paen
neiden asukkaiden autiot ja ehkä jo metsistyneet elinpaikat asuak
seen. Toiset taas tekivät aivan uuteen, mutta muuten mukavaan 
paikkaan Imuiltansa ja asuntonsa. Ensin ei suuria eikä mukavia 
asuinhuoneita kysytty. Sama huone sai olla tupana, riihenä ja 
saunana, tahikka oikeemmin: saunana, tupana ja  riihenä; sillä 
saunanhan suomalainen ensin tekee ja  asuu siinä kunnes tuvan 
saapi. Samassa huoneessa kuivasi hän myöskin suurusaineensa, 
jotka hän sitten survoi huuhmaressa. Huuhmar näyttää olleen 
välttämätön kalu uudisasukkaalle. Siksi heitettiinkin tavallisesti 
vahva kanto tuvan sisään. Vielä puolikymmentä vuotta takaperin 
sai nähdä Uamantsissa Möhkön ruukin seudussa (Puurovaaralla)

*) Tästä lausunnosta johtuneeksi ja  siis tämän ajan muistomerkkien jou k 
koon saattanee lukea tuonkin häpeällisen tavan, jo lla  Karjalan herrasmiehet 
ylimalkaan puhelevat karjalaisista. .Jos vieras milloin matkustat näissä seu
duissa ja  satut tämän puolen herrasmiesten pariin, saat varmaan kuulla anka
rinta parjausta Karjalan rahvaasta. Saat kuulla kuinka nämät ovat laiskat 
ja  siivottomat, aivan taitamattomat ja  kykenemättömät, kavalat ja  viekkaat 
y. m., mutta älä säikähdy tästä. Nuo wirka- ja  herrasmiehet, joiden tavalli
sena puheenaineena on tuommoinen veljiensä panetus, ne herrat kuuluvat 
muinaismuistojen joukkoon, vaikka eivät ole koottuina museoon. Tutustu 
paremmin noihin herrasmiehiin, niin huomaat, että tuolla puheellaan tahtovat 
he osoittaa ainoastaan, etteivät he kuulu samaan kansaan — tavallinen Suo
men virkamiesten tuntomerkki. —  Ken on lukenut tiedemiesten arvostelua 
karjalaisista, se tietää mihinkä nämä kelpaa, ja  tutkinut tämän kansan mui
naisuutta, se ei ollenkaan kummastele, jos  tämä maakunta olisikin hiukan 
jälempänä sivistyksessä lännempiä maakuntia,
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tuommoisen saunatupa-riihen, Tuvassa (tavallisessa verotalossa) 
oli saunanuuni, joka tarvittaissa löylyä antoi; parsilla oli ahos 
kuivamassa. Huuhmarta ei ollut lattiassa, mutta sitä vastaan oli 
paljas sileä kallio lattiana, jossa elot puitiin. Ei liene tämmöinen 
elinpaikka ollut tavaton ennen vanhaan.

Myöhemmin tehtiin tuvat ja tehtiinkin oikein avarat ja vah
vat, mutta elintapa vielä 50—80 vuotta takaperin näyttää olleen 
näissä seuduissa aivan toisenlainen kuin nykyjään. Silloin oli 
pirtit pimeät ja pikimustat sisältä, juuri kuin saunan seinät. Uunit 
oli] niissä sisään lämpiävät, joista savu ensin levisi huoneesen ja 
sitten lakeistorvesta lauhkeasti nousta öllötti ilmaan. Ikkunoina 
oli noin kämmenen levyiset pitkänlaiset aukot seinissä (Koiterella). 
Aukko suljettiin juoksulaudalla, jonka kiinni ollessa ei mitään 
valoa ikkunasta huoneesen päässyt, mutta auki ollessa saattoi 
ilma ikkunan täydeltä vapaasti virrata sekä ulos että sisään. Kar
sinan puolella uunin kupeessa oli laudoitus, jonka alapuolella oli 
kolpihta ja yläpuolella luaslaudat. Uunin nurkalta läksi patalau- 
dat, toinen perä- toinen sivuseinälle (Uamantsi). Myöhemmin 
rakennetuissa tuvissa ei enää ollut sivuseinälle menevää patalautaa. 
Toisessa taas on orret, joista 2 menee perä- ja 2 sivu-seinälle 
(Eno). Pankon nurkalta kohosi ylöspäin patsas nimeltä konnuska 
(Kuvassa 1 ei enää ole konnuskaa, vaan ainoastaan lyhyt jäännös 
siitä). Kaikki oli silloin lujaa ja  täyteläistä. Yksin pöytäkin

KUY. 1.



(paitse jalat) oli yhdestä puusta, toinen pää leveämpi, kertomuksen 
mukaan jotenkin sen näköinen kuin kuva 2, h. Tämmöinen pöytä 
oli saatu juurineen kaivetusta paksusta hongasta tahi kuusesta.

Sellaisen pöydän ää
ressä istui isäntä 
tavallisesti leveäm- 
män pään puolella. 
Seinähirret, lattia- 
palkit, oven pihti- 
pielet olivat niin 
vahvoista ja lujista 
hongista, ettei ajan 
hammaskaan tahdo 
niistä urakkaa saa
da. Ikkunat ja ovet 
olivat silloin vielä 
pienet ja melkein 
neliskulmaiset (Ai
tan ovi Maukolassa .JS 
Ilamantsissa kuv. 3). 
Yhdestä puusta sil
loin tehtiin mitä 
vain voitiin. Yksin 
rukin pyörätkin van
hemmissa rukkilois- 

sa olivat yhdestä puusta tehtyjä. Naulat vanhojen tupien seinissä 
ovat eläinten sääriluista (llamantsin Monola).

Vahvassa puvussakin kävi silloinen vahva suku. Morsian-
kin siihen aikaan päällensä veti kauniin valkean sarkatakin, joka
oli reunustettu punaisilla ompeluksilla (Hammaslahdella 100 vuotta 
sitten). Miehillä oli leveän ja  pehmeän hirvennahka-vyön alla 
omituiset, säämiskästä tahi lammasnahasta tehdyt kapeat ja pitkät 
makkaran muotoiset tupakkakukkarot, nimeltä „rotit“, jotka oli
vat nauhoilla käärityt. Jaloissa oli heillä paulakengät ja päässä 
patalakki tahi näätäreuhka. Tänne muuttaneet kainulaiset käytti
vät ensin saappaita, vieläpä kaskeakin polttaissa, jota he toimitti
vat vetämällä pitkillä rautakoukuilla palorankoja perässään. Tämän 
tavan kuuluvat he kohta huomanneen sopimattomaksi. Vaatteita 
ei tähän aikaan säilytetty piirongeissa, ei kaapeissa, eipä edes

8 R. Tirronen.

K u v. 2, a. P öyd än ja la t. Järventausta .
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arkuissakaan, vaan tynnyrissä. Semmoisen vaatetynnyrin vei mor
sian mukanansa mielletään. Kaikki vaate oli silloin kototekoa, 
vaikka ei valmistnskoneet olleet erittäin käytännöllisiä. Värtti
nällä kaikki rihma ja lanka silloin keträttiin. Vielä nytkin itä
osassa kihlakuntaa käytetään värttinöitä, kun ei naiset yhdellä 
rukilla kerkiä kaikkia tarpeita keträtä (Haja). Vaate kudottiin 
ensin suhahko- sitten loukku- ja  viimein kurensääri-kangaspuilla.

K uv. 3. A itan  ovi.

Minkälaiset suhahko-kangaspuut olivat (samanlaisetko kuin loukku- 
kangaspuut P), en tiedä. Loukku-kangaspuina kerrotaan olleen 
kaksi loukkua vierekkäin, asetettuna niin että niiden alapäät oli
vat penkillä. Kurensääri-kangaspuut olivat jo nykyisten muotoiset, 
vaikka kovin vaillinaiset (Nehvonniemessä; kuv. 4). Sarka vanu
tettiin myöskin kotona. Saranvanutuslautoja löytyy vielä jälellä 
jossakin sälyjen joukossa, samoin kun „määlihtä-lautoja“ . Nämä 
eli niinkuin ne lausutaan: miälihtälauat, olivat nahan valmistus- 
koneita. Jokaisessa tuvassa, joka ei ole aivan äskettäin raken
nettu, on lattiassa vielä nähtävänä korttelin leveinen, nelisnurk
kainen reikä. Tässä oli ennen patsas, jonka päässä määlihtälau- 
doilla 20—40 vuotta takaperin (?) nahkaa puhdeaikoina vääntämällä 
pehmeäksi nauvutettiin. Pitkin tuvan sivuseinää on reikiä sei
nässä. Niissä olevissa nauloissa ennen kangas luotiin. Muuta
missa uudemmissa tuvissa on lattiassa vierekkäin kaksi pyöreää 
reikää. Se merkitsee, että siinä talossa kärryjä valmistetaan, 
mutta se on uudemman aikuista teollisuutta. Ennen vanhaan ei 
kärryjä ollut. Selästä sekä „purilla“ silloin ajettiin. Nämä ajo
pelit olivat hyvin yksinkertaiset. Kahden pitkän aisan päällä, 
joiden päät maassa viili, oli istuinlauta. Tämmöisillä ajopelillä 
voi vielä tavaroitakin kuljettaa ja  vielä „Karjalan kuningaskin“ , 
Wailenius, ajoi purilla.
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Kuullessa kertomuksia monista karkailemisista tuon muutte- 
levan rajan molemmin puolin luulisi täällä asuvaa rahvasta pel- 
kurimaiseksi; mutta kun tietää mitä tämä kansa aivan järjestä- 
mättömänä joukkona on tehnyt tuota avuttomaksi jätettyä rajaa

puolustaessaan, niin täytyy heidän suhteensa pitää aivan toista 
mieltä. Ulkonaisesta järjestyksestä eivät heidän omat päällikkönsä 

■ (Tiaiset y. m.) lukua pitäneet. Neuvokkaisuutta ja yksimielisyyttä 
niillä kuitenkin oli, jotta ne niinkin onnistuivat vehkeissään. „Kun 
Tiainen kuljetti Venäjän maaherraa“ (Fiirstenbergia Niinivaaralta), 
kertoi eräs Varis, „tiesi minun setävainajani sen, vaan ei mennyt 
Joensuuhun (jossa oli Venäläisten leiri) sanomaan. Kun se joukko 
oli kulkenut setävainajan sivu, oli eräs mies sanonut: tuossa mänöö 
Ryssän maaherra. Miehillä oli ollut leipäkakkarat piikkien nenissä“ . 
Niskassa kun venäläiset ampua tupruuttivat multavallia vastaan, 
meni suomalaisten kalakukot multaa täyteen. Niin remullaan 
ukot tavallisesti pitivät ruokavarojaan. Semmoisen päällikön joh
dolla kuin Malm oli, saivat täkäläiset talonpojat paljon aikaan. 
Sitä todistaa tämän puolen talonpojille kunniaa tuottava tappelu 
Pälkijärven Hiekalla. Sotaväestä karkailemisiin oli kenties koti-
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seudun rakkaus syynä tahi joku muu syy. Tuo alituinen rauhatto
muus näillä rajamailla on arvattavasti vaikuttanut kaikkiiu oloi
hin täällä sekä synnyttänyt ja edistänyt niitä epäkohtia, joita 
tällä paikkakunnalla on olemassa, niinkuin maanviljelyksen lai
minlyöminen, huolettomuus vastaisen ajan toimeentulosta j. n. e. —  
Millä mielellä tämän puolen rahvas otti vastaan uuden aseman 
Venäjän alla, saattaa osiksi myöskin päättää erään ukon kerto
muksesta 1808 v:den sodan ajalta. „Kun saatiin tietää sodan 
tulo“ , kuuluu kertomus, „ja hankittiin piilopaikkoihin lähtöä, itki 
(nimitetyn) talon emäntä, mutta pieni lapsi porstuan lattialla nau- 
roi vaan; mutta“ , arveli ukko, „nauratti sitten itseänsäkin, kun 
tultiin Venäjän alle, kun leipä parani“ . Syvällisempi syy kuin 
leivän paremmuus, tavallisessa merkityksessä, on huomattava tuossa 
emännän naurussa — tai oikeammin ukon päätöksessä. Syynä 
oli aavistus että oli päästy tuosta alinomaisesta levottomuudesta 
vakavaampaan asemaan.

Nykyistä elintapaa tarkastaessa huomaa varmaan erilaisuuden 
kreekanuskoisten ja  luterinuskoisten elintavoissa ja varsinkin ra
kennustavassa. Tuvassa on kreekanuskoisilla aina kolme ikkunaa 
periseinässä. Joskus vaikka rakennus on jaettu pitkin päin väli
seinällä kahteen osaan, niin silloinkin on tuvan periseinässä kolme 
ikkunaa, esim. Linuksessa ja Lötjösissä.^ Jos tämmöinen talo joutuu 
luterilaisen halttuun, sulkee hän molemmat reunimaiset ikkunat, 
sillä suomalainen ei pidä muuta kuin yhden ikkunan tuvan peri
seinässä. Uuneissa liioksen kupu venäläisissä taloissa on paljon 
alempana kuin suomalaisten. Pankon ja holvin väli tulee niissä 
paljon matalammaksi kuin toisissa. Uuni ei vähitellen kapene 
ylhäältä, vaan se jo lähtee kapeana jyrkästi ylös. Siten jääpi 
uunin toinen laide laveaksi ja  korkeaksi. Uunin toisella sivulla 
on nelisnurkkaisia lokeroita vierekkäin, välistä kahdessa rivissä, 
joista alimmainen rivi on pankon tasa lla /’Karjahuone on tavaili-^ ' 
sesti saman katoksen alla tuvan kanssa. Tuvan ja porstuan lattia с  
on korkealla, niin että porstuasta pääsee suoraan tarhan yliselle, 
kuin myöskin voipi laskeutua tarhaan. Kihlakunnan länsipuolella 
tapaa tästä poikkeuksia. Täällä ei muistakaan kreekanuskoisista 
menoista paljon lukua pidetä. Eräs omituisuus kreekanuskoisten
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puhetavassa, nim. adessivin käyttäminen allativin asemesta, on 
säilynyt vielä lännempänäkin, Liperin Taipaleessa, aivan luteri
laisten keskellä. Esim. äiti tuudituslaulussaan laulaa sekä: „Elä 
itke yhtään, ei sinun itkusi auta; kaunihissa kirkonmaassa Miko
lalla liauta“ , kuin myöskin: „Mää sika metsään Mikolalla marjoja 
tuomaan j. n. e.“ Luterilaisissa taloissa on, jo edellisestä päättäen, 

siisteys paljon parempi kuin kreekanuskoisilla. 
Uskonto näillä kuitenkin pitää jonkunlaista 
siisteyttä voimassa. Aina on näet kädet pes
tävät silmiäristimään käydessä. Tätä tarkoi
tusta varten on jossakin seinässä riippumassa 
pesuastia, varallisuuden mukaan joko vaskesta, 
raudasta (kuv. 7), savesta, puusta tai tuohesta.

Mitä idemmäksi Suomessa tullaan sitä 
suurempia herkkusuita ollaan, jollei vaan köy
hyys estettä tekisi. Päiväkseen täällä kulloin
kin leipä valmistetaan. Sunnuntaisin ja praas- 
nikka-aikoina se tehdäänkin monen moisissa 

muodoissa: kukkosina, piirakoina, sultsinoina ja tsuppuina. Näin 
on leivän laita: se kovenee mitä lännemmä Suomessa tullaan, 
mutta piimän on päin vastoin. Jos onkin Länsi-Suomen piimä 
niin viruvaa että sitä voi vyyhelle panna, niin -— yhtä vapaasti 
puhuen — on tämän puolen piimä taas niin kovaa, että vasaralla 
saattaa sitä lohkoa. Todella puhuen tämä piimä on kovuutensa 
tähden kelpaamatonta saman kihlakunnan läntisille asukkaillekin, 
vaikka täälläkin piimä tavallisen kovaksi pirttiytetään. — Sunnuntai
aamuna emäntä puuhaa hikiotsassa keitoksien ja  paistoksien kanssa. 
Jo sanoo hän: „Käykää silmiä ristimään, jo on ruoka valmis“ . Jo 
käy yksi, jo käy kaikki syöjät nurkkaan päin silmiä ristimään. 
Sitä tehdään kotvasen pitäen useampia loma-aikoja. Sitten käypi 
rahvas istumaan ympäri pitkää pöytää. Emäntä antaa pöytyeelle 
pari paikkaa (=  salvetti, hantuukki, huivi), jotka ovat kapeita 
pitkiä vaatekaistaleita, niin pitkiä, että samaa pyyhettä käyttää 
koko pöydän sivue; se, näet, käypi sylistä syliin. Kahvelit pan
naan syöjien eteen, vaan ei veitsiä. Luulisi että vaaditaan jokai
selta oma veitsi, vaan ei niin ole laita. Näillä ei itsellään ole 
veitsiä, mutta syödessä ne eivät niitä tarvitsekaan. Voita otetaan 
lusikalla ja  leivät (kukkoset) ja  piirakat pannaan murtamalla. 
Kun ollaan pöytään istuttu, leikkaa emäntä palasen leipää kun-
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kin eteen. Parilla vadilla tuodaan kalanlientä (jotenkin mau
tonta ja rasvatonta sekä suuruksetonta). Sitten jaetaan kukko- 
sia y. m., jotka vasta ovat uunista otetut. — Vasta paistettuja 
kukkosia, kaloja y. m. ruokia vievät naiset sunnuntaiaamuna 
sukulaisten haudoille. Euuat asetetaan laudan päälle, joka on 
pitkin kunkin haudan päällystää. Sitten ristitään silmiä ja sen 
perästä koivun varvuilla vedellään vainajan jalkoin kohdalta jaloista 
ylöspäin. Tätä tehdään useampia kertoja ja  muutamia varpuja 
heitetään haudalle. Ruuat tuodaan kotiin ja  annetaan kerjäläisille.

Luterilaisten rakennustavassa on silmään pistävä huoneiden 
epäjärjestys kartanolla. Muutamissa paikoin ainoastaan on huo
neet rakennetut ympäri pihaa ja joskus karjapiha jollakin huone- 
rakennuksella eroitettu muusta 
pihasta. Asuinrakennuksena on 
tavallisesti kaksi tupaa vastak
kain, suuri porstua välissä. Pors
tuan pohjasta toisiüaan ulospistää 
rakennus, jossa on pari kammaria 
(huonetta) ja  joskus vielä kyökki- 
kin (Kiihtelyksessä Heinävaaralla; 
kuv. 8).

Nykyisestä elintavasta olisi k u t . s .

yhtä ja toista sanottavaa, mutta
kun se vastakin on nähtävissä, niin jätän sen nyt sikseen. Lie- 
paalan isäntä Koitereella koetteli arvoituksilla meidän ajatusky
kyämme, sittenkun oli meillä selvityttänyt jos jonkinlaisia konsti- 
kapineita ja ratkaisuttanut laskuarvoituksia. Arvattavasti he itse
kin kuluttavat joutohetkiään samanlaisilla älyä kysyvillä huvituk
silla. Muuten kuulee heidän laskevan yhtenään sattuvia leikki
jä kokkapuheita. Taikatempuista, joita matkallani sain kuulla 
kerron tässä vähän laveammin.

Ei ole kumma jos suomalaiset ovat olleet niin sitkeät van
hoilla olijat kun heidän taikauskonsa pahoitti heitä jo lapsina tar
kasti käymään — sanan täydessä merkityksessä — isäinsci jälkiä. 
Vaarallista oli, näet, käydä kierrokseen kirkkoa, hautausmaita 
y. m. lyylityspaikköja, joista lapsella ei saattanut olla tietoa. 
Tämän tähden kulki poika tarkasti isänsä perässä kirkolla ja 
vieraissa paikoissa käydessään. Myöskin muussa elämässä koetti 
poika mieheksi tultuaan noudattaa tarkasti isänsä tapoja. Pelloilla



14 K. Tirronen.

piti olla sama suuruus, huonet samannäköiset kuin isänkin aikana, 
muuten onni luopui. Kaikesta muustakin muutoksesta oli peljät- 
tävä jotakin vahinkoa. Tämähän olikin aivan luonnollista, sillä 
isän tunnettiin tietävän kaiken minkä hän tekee, eikä tekevän 
mitään, jota hän ei tiedä. Vaikka ei siis poika olisikaan ymmär
tänyt, miksi juuri niin olla piti, niin hän tiesi isän tahi sen esi- 
isistä, joka ensin niin oli tehnyt, ymmärtäneen sen. Olevaiset olot 
ne vaan olivat parhaimmat ja ehdottomasti voimassa pidettävät, 
ymmärsi niitä tahi ei. Sama lienee ollut talonemännän ja isännän, 
äitin ja isän tehtävien taika-temppujen laita — ne ehdottomasti 
toimitetettavat oli. Jos johonkin uuteen toimeen oli ruvettava, 
oli vanhoilta aina neuvoa kysyttävä. Jos esim. poika tuli siihen 
ikään, että hän alkoi opetella ampumaan, käski isä hänen viemään 
poppamiehelle korttelin viinaa, jotta se opettaisi metsää lepyttä
mään. Poppamies neuvoi sitten hänen viemään muurahaispesään 
9 jyvää, vuolla sinne hopeaa (esim. solesta) ja panna sinne kunin
kaan myntti (raha). Näitä pannessa oli lausuttava: ,,Täss’ on 
kullat kuppiis, hopeat pikariis; sulle kulta, mulle riista, ota mie- 
liis hyvii“ . Tämä kaikki oli tehtävä vanhan Mikkelin aattona.

Vanhat ja varsinkin tietomiehet olivat aina tarpeen neuvon- 
antajoina ja apumiehinä. Ne ne saattoi haltijain ja jumalain 
tuttavuuten ja  ystävyyteen, johon välttämättömästi oli päästävä. 
Vastasyntynyt lapsi jo tehtiin tuttavaksi maan haltijain kanssa. 
Lapsella, näet, terveytettiin maata; se laskettiin vaakasuorassa 
asennossa maata vasten, ensin yhtänne sitten toisanne päin, ristiin 
edellisen suunnan kanssa ja lausuttiin: „Terve maalle, manterelle, 
terve tervehyttäjälle“ . Myöskin tervehtää miniä ja piiat taloon 
muuttaessaan maata — tekee sylellään ristin maata vasten — ja 
lausuu äsken mainitut sanat taikka: „Elä maa minua vihaa, en 
minä maata vihaa“. Tämmöinen maan syleileminen merkitsee 
kenties haltijain halailemista, jommoinen tervehdystäpä ennen ai
kaan oli ihmisilläkin. Puolustaja kellä oli, sen oli hyvä elää, 
mitä mahtavampi puolustaja, sitä parempi. Erittäinkin heikot 
lapset olivat puolustajan tarpeessa. Niitä pyrki vaivaamaan itket- 
täjät, valvottavat ja jos jotkin. Lapsen itkettäjälle ei kuitenkaan 
muuta tarvinnut kuin lialtijokas kylvettäjä. Kuu lapsella on 
isä, äiti“ — lausui muuan mummo — „niin sano pois, se lähtee“ 
—  nim. itkettäjä. Joskus kuitenkin orporaukankin apu oli tarpeen. 
Tämän tekemällä viisikannalla (kuv. 9) läksi, näet täintarha. Jos
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miniäkin maan tervehtimisen laiminlöi, vaivasi häntä unettomuus 
siinä talossa. Silloin ei auttanut muu kuin mennä jonkun vanhan 
akan luokse neuvoa kysymään. Se silloin neuvoi menemään takai
sin entiseen kotiinsa ja tulla uudestaan tulopäivänä 
ja tervehtää maata. Erästäkin miniää vaivasi 
uudessa talossa unettomuus, yskä ja jos jokin. Hän 
meni sentähden neuvon haentaan eräältä akalta, 
ja ennenkuin pääsikään akan luokse, sanoi akka:
„Siinä, joka nyt tulee, on maanpitäjä“ . Miniä K u V. 9.

sai neuvot ja  teki sen jälkeen: tuli uudestaan, 
tervehti maata, antoi kättä haahloille ja heitti lämmintä vettä 
maanpitäjän silmille. Mahtaneeko maanpitäjä tässä olla Tapion 
nimityksiä ja tällä tavallako olisi Tapioa kohdeltu?

Vanhat ihmiset ne ne saattoivat hyväin olentojen ystävyyteen 
kuin myöskin neuvoivat pahoja olentoja vastustamaan. Pahoilla 
olennoilla vaikka oli suuri voima, niin ihminen tiedon avulla voi 
tulla kykeneväksi niitä vastustamaan. Vanhoilla ihmisillä ja 
„tietomiehillä“ oli tämänlainen tieto ja  kyky. — Näyttää siltä 
kuin tautia, kipuja ja  muita rasituksia olisi pidetty jonkunlaisina 
olentoina, joita ei saattanut olemattomiksi tehdä, vaan ainoastaan 
muuttaa muualle. Kun esim. eräs mies, jota oli pantu pahaa lyö
mään, kuoli, niin vielä sitä sänkyä viskoi, jossa hän oli maannut. 
Ne joko itsestään tarttuivat luonnosta taikka olivat panennaisia. 
Tartunnaisia saattoi poistaa kuka hyvänsä. Niitä näyttää saate
tun häivyttämällä ja pettämällä vieroittaa ja  muuttaa entiseen 
olotilaansa luonnossa. Panentataudeista ja muista pahemmista 
pulmista päästämään tarvittiin poppamies (myrrysmies, harjusmies), 
joka ankaralla loitsimisella — oikealla hengen voimalla —  sekä 
muilla peloituskeinoilla pahan karkoitti. Bikkomisella tarkoitettiin 
pahan saattamista rikottavassa vaikuttamaan. Päästäessä (sel- 
joessa) oli paha pantava tuulelle : kiviä kivistämään, paasia pakot
tamaan, jollei rikkomisesta oltu aivan varmat. Toisessa tapauk
sessa saattoi pahan muuttaa rikkojalle rasitukseksi ja  silloin olikin 
se kahta pahempi. Ei näytä kuitenkaan paha kivien eikä paasien 
pelissä mielellään viihtyneen, koska ei tavallisesti päästämään 
ruvettu omilla elopaikoilla. Niinpä kerran kun ei lehmiä saatu 
kivin ei kirvein kotiin, haettiin eräs ukko päästämään. Tämä 
ei sanonut omalla karjanmaallaan rupeavansa mitään tekemään. 
Sittenkuin ukko oli konstinsa tehnyt, ei rikkoja saanut saunan-
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kilvoillakaan lämmintä. Toisinaan kun rikkoja pannaan pinteille, 
ei kirveenterälläkään saa sen leukoja auki.

Mainittua pahan haihduttamista on myöskin metsännenän 
poistaminen. Poikaan, joka katseli ammuttua nylkemätöntä peu
raa, tarttui metsännenä. Poika vietiin sentähden peuransamma- 
likkoon ja maasta leikattiin sammalluokki siten, että sen päät jäi
vät kiinni maahan; poika pujotettiin sitten tämän luokin läpi, ja 
luokki naulattiin viimein pihlajanauloilla maahan kiinni. Metsän
nenä jäi luultavasti takaisin metsään. Samanlaista pahan haih
duttamista tahi peloittamista lienee myöskin itkettäjän ja  valvotta- 
jan ka,rkoitta,niinen. Nämä ajetaan lapsesta sillä tavalla että lasta 
viedään muutetun huoneen ovesta ja ikkunasta ja pujotetaan ruu
miin kuljetuksessa olleiden länkien läpi, jotka aisoihin takaperin 
valjastetaan. Yalvottajan karkoittamiseksi pannaan myöskin ,,päi- 
vänkinnos“ lapselle kaulaan. Päivän kinnos on tehtävä pesemät
tömästä rihmasta tai pellavasta muutetun huoneen kynnyksellä 
kuun kannalla viimeisenä torstaina (sunnuntaiaamuna). Jos vasi
kat eivät rupea elämään, annetaan niitä jonkun toisen nimelle ja 
juotettavaksi. Peloittamista joskus käytettiin jotenkin ankarassa 
muodossa. Esim. hullaatunut ihminen vietiin hautausmaalle ja 
ruumis asetettiin hullun selkää vasten seisalleen. Yhtäkkiä piti 
hullun kääntyä ruumista kohden ja tarttua siihen sylin. Tämä 
arvattavasti teki suuren vaikutuksen hulluun joko se sitten oli 
hyvä tai paha vaikutus. Oikeastaan tällä näytään tarkoitetun 
pahan säikäyttämistä, sillä ei esim. lapsi osannut peljätä niitä 
länkiä, joilla ruumista oli vedetty. Toisinaan taas noiden pahojen 
olentoa on vaikea ymmärtää; ne kun toisessa paikassa ahtaalle 
joutuvat niin ne toisessa paikassa vaikuttavat. Vai tehnevätkö 
lie tämän jonkun laajempi valtaisen olennon pakotuksesta? Jos 
esim. lintu on pyydyksestä varastettu, ei tarvittu muuta sen takai
sin saamiseksi kuin ottaa sen linnun höyheniä pyydyksestä (jos 
niiden päälle ei ollut vielä vettä satanut) ja  naulata ne juokse
vassa vedessä olevaan hakoon, sen parempi mitä suurempaan ryöp
pyyn; kyllä silloin rosvo linnun takaisin tuopi, sillä hän joutuu 
hirveään tuskaan. Lehmiä uloslaskiessa taas lyötiin lehmän kar
voja navetan peräseinään.

Muutamia noita olentoja, niinkuin esim. haltijoita, saattoi 
ihminen käyttä palvelukseensa, semmoiseen nimittäin, johon ne 
itsekin tahtoivat. Niinpä esim. saattoi niitä määrätä aarteita
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suojelemaan, vaikka aarteille määräämättäkiu jonkun ajan perästä 
lyöttäytyi haltijat. Silloin aina haltija juridillisella tarkkuudella 
pitää kiinni määrääjän sanoista, huolimatta hänen tarkoituksestansa. 
Esim. kerran pani mies aarretta maahan järven rannalla ja  lausui: 
„Elköön tämä ennen nousko, ennenkuin yhdeksän päätä on tässä 
poikki“ arvattavasti tarkoittaen ihmispäitä. Onkimies järvellä 
kuuli tämän, otti yhdeksän ahventa, meni aarteelle, leikkasi ahve
nilta päät poikki ja sai aarteen. Muuan aarteen kätkijä lausui 
taas aarretta pannessaan liioksen pohjalle: „Elköön tämä muuten 
nousko kuin minun käteni kautta“ . Tämän kuuli joku ja kun 
aarteen panija kuoli, vei mies yöllä ruumiin iiiokselle ja otti sen 
kädellä rahat pois. Aarretta ei näet koskaan saa ylös, vaikka 
tietäisikin sen aseman, jollei osaa tehdä panijan määräämää lunas- 
tustyötä. Monen, joka on ottanut aarteesta rahoja, tekemättä 
määrättyä lunastus työtä, on täytynyt viedä rahat takaisin, sillä 
häntä on ruvennut vaivaamaan jos jollakin tavalla: miltä on vään
tänyt suun väärään, mille jotakin muuta tehnyt. Muutamia on 
kuitenkin yleisiä konstia, joilla aarteita voipi saada ylös. Jos 
esim. vanhaa Juhannusta vastaan menee sananjalikkoon ja panee 
maahan puhtaan nenäliinan ja odottaa, ilman nukkumatta, kunnes 
siihen putoaa kolme kukkaa — ensimmäinen niistä on valkea —  
ja jos näistä kukista viedään arteen päälle yksi, kaksi ja, jos se 
ei auta, kolme kukkaa niin saa aarteen. Aarteen saa myös ukon- 
taltalla. Haltija (toisinto Kalma) kuuluu nim. Ukon voimaa pel
käävän.

Noita pahoja olentoja näyttää olleen joka paikassa ja val
miina kaikkien kateiden ja pahansuovien vihjauksia täyttämään. 
Varsinkin tuoresta luonnon tuotetta ja  karjan antia ei pahansuo
van tarvinnut muuta kuin nähdä vaan ja silloin oli se „silmätty“ , 
se on saalis vähennetty tai peräti turmeltu. Jos saaliin omistaja, 
lehmänlypsäjä, nuotanvetäjä j. n. e., ajoissa kuitenkin huomasi 
pahasilmäisen lähestymisen, voi hän jollakin keinoin tehdä silmää- 
misen tehottomaksi tahi laittaa silmäyksille joku huomiota herät
tävä kohta vaatetuksessa y. m. Nuotanvetäjä esim. laski silloisista 
lämsä housuista etulämsän alas, jossa silmäyksille tuli menopaikka. 
Pahempi oli jos joku huomaamatta luokse pääsi. „Kun mustilai- 
nen tuli taloon“ , kertoi muuan mummo, „ja näki maidon juoksevan, 
seisatti hän sen. Mutta minä hain takaisin maitoni manalta, pii
mäni pihalta, yli kuuen kirkkokunnan, yli kappelin kaheksan“ ,
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pöyhkeili mummo. Sitä vastaan taas, jos joku lausui kateutta 
ilmaisevan lauseen, esim. lypsystä nähdessään: „paljonhan teidän 
lehmät lypsää“ , vastattiin jotakin törkeän röyhkeää.

Kalastuksessa ja metsästyksessä, noissa entisen ajan elinkei
noissa käyttää miesväki enimmät taikatemput. Molemmissa mai
nituissa toimissa näyttää myös koetetun toisen saalista vähentää 
ja  sillä tavalla omaa suurentaa. Yölepakko nuotan kiveksen si
sässä tarkoitti myös sitä ettei toinen nuottamies sen apajan jälestä 
saanut mitään. Toisinaan näytään tuommoista kateutta puolustetun 
jollakulla syyllä. Esim. metsämies, kun kuuli toisen metsästäjän 
koiran haukunnan, teki kaksihaaraisen (leppä-)sepakon ja hoivaili 
sillä haukuntaa kohden, tarkoittaen että vieraan ampujan toinen 
nuoli menisi ylitse, toinen alatse, toinen oikealta, toinen vasem
malta. Tätä tehdessä lausuttavan loitsun sanat näyttää sisältävän 
mainitun tarkoituksen. Sanoja siitä en muista muuta kuin „—
 mies nuori, selkä vahva (nim. jousta vetämään), päivää
Jumalan kyllä“ . Kenties loitsija oli vanha mies, jolla oli kiireinen 
aika, jonka tähden hän itselleen vaati etuoikeutta muiden rin
nalla. —  Koko lintuparven voipi saada ammutuksi seuraavalla 
tavalla: Ihmisen pääkalloon, joka on multaa täynnä, pannaan her
neitä kasvamaan ja viedään se tuvan matolle (Toisin: Papu on 
pantava käärmeen pääkalloon ja se vietävä metsään). Kun sitten 
otetaan siinä kasvaneiden herneiden varret pannaksi hatun ympäri 
ja kierretään sellaisessa asussa téyriparven ympäri, niin saa koko 
parven ammutuksi. — Varastetun eläimen tahi linnun takaisin saa
misesta on jo puhuttu.

Maanviljelyksessä käytetään taikatemppuja ani harvoin. Jos
kus kumminkin tälläkin alalla on konstit tarpeen. Jos esim. ohra 
tekee häränjyviä — jolloin siis pelto on rikottu —  voi tämän pa
rantaa sillä tavalla että riihen rakoloista kerätään kolme yhdeksää 
kuivaa ruisjyvää, ne pistetään otran jyväin halkeemiin, kolme 
jyvää kuhunkin eri tähkään ja kolmeen eri kohtaan pellolla, 
tähkät sidotaan sitten punaisella langalla kiinni ja  vihneet lei
kataan kerihtimillä, pitäen niiden käsistä kiinni. Euistähkät 
sidottiin myöskin punaisella langalla, jos ne eivät jyvää tehneet. — 
Liinan siemenvakassa jos on kylvettäissä suksen pohjasta vuol
tuja lastuja, niin se liina kasvaa pitkäksi. Muuten kasvaa myöskin 
pitkäksi koiran (kissan) tappajan kylvämä liina. Niityn raivaa
jalle oli rnajoon (majaan-majavan) poskiluu erittäin edullinen ka
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pine. Tällä kun hioi kirvestä raivaamaan ruvetessa, niin ei siilien 
niittyyn enää vesoja kasvanut. — Hevosen hoidossa myöskin 
joskus konehitaan. Jos ei hevonen esim. syönyt, niin otria lei
kattiin kerihtimfflä, pitäen käristä kiinni ja annettiin niitä hevo
selle. Painannainen parannettiin hevosesta, sitä ukon taltalla pai
nelemalla.

Taidetta lie ani harvoin taikatempuilla edistetty; mutta neu
voja on silläkin alalla tarjona. Jos ken tahtoo oppia hyväksi 
viuluniekaksi, hänen pitää syysiltana mennä saunan uunille ja 
siellä pimeässä soitella viuluaan. Puoliyön aikana saa hän kuulla 
kaunista soittoa, jota saattaa sitten perästä soitella. Toisena yönä 
pitää tehdä samalla, tavalla ja silloin saa kuulla kauniimpia peliä, 
joita voipi samoin opetella. Kolmantena yönä pitää vielä mennä sa
malle paikalle. Silloin tulee sauna valoisaksi ja  täyteen paholaisia 
tanssimaan. Tällöin saapi mainioita tanssikappaleita oppia soit
tamaan; mutta muuten on vaarallista tällä kertaa uunilla olo, sillä 
paholaiset tunkeutuvat päälle ja  tahtovat vetää uunilta alas. Päälle 
pääsemästä niitä täytyy estää. Huomenna on mainio peluri.

Tieteesenkö kuulunee tuommoiset konstit, kun saa itsensä 
näkymättömäksi. Tämän taidon saa seuraavalla tavalla : On otet
tava kytösammakko ja mentävä sitä keittämään jollekin verotilalle. 
Koko yö on siinä sitä keitettävä ja  vielä toiset kaksi yötä toi
silla verotiloilla samaa sammakkoa. Silloin on jo siinä luut lihasta 
erillään. Nyt on peilin edessä etsittävä sitä luuta, jonka ham
paiden välissä ollessa katsoja ei näe peilissä kuvaansa. Tämä 
luu on talletettava sillä tämän pantua hampaiden väliin pääsee 
näkymättömäksi. Samaan joukkoon kuuluu nuokin konstit kuin 
saa kirkon ovet auki ja  käärmeet tulemaan. Näitä aikoin saa
dakseen ei muuta tarvitse kuin puhaltaa kytösannnakon vasem
man takajalan reisiluuhun (ruumiin sääriluuhun). — Rosvoja vas
taan käyttävät miehet suojeluskaluina karhun kynsiä ja  päitä.

Vaikka on miehilläkin monenlaisia konsteja, ne harvoin enää 
niitä käyttävät. Vanhat naiset sitä vastaan jos jollakin tavalla 
konehtivat, varsinkin lasten, karjan ja  karjan tuotteiden kanssa. 
Ennen Mikkeliä ja Mikkelinpäivänä (Pitkänäperjantaina) ei mi
tään eläimen antia pois annettu, vaikka mikä olisi ollut. Pitkänä
perjantaina kun nmitokorvosta otettiin maitoa, niin vääräkauloja 
lampaita syntyi. Mikkelinä emäntä nousi varhain aamulla ja 
suolakupin kanssa meni navettaan. Siellä hän niiden kanssa mitä
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lie konehtinut. Sitten ne suolat levitettiin pöydälle ja  kun syötiin 
Mikkelirokkaa, kasteltiin lihaa niissä suoloissa. Pöydältä koot
tiin sitten suolat ja  talletettiin. Ne ne avun antoi kaikissa tar
peissa eläimien suhteen. Ne ne vaikuttivat että karja kotiin tuli 
ja uusi ostokas taloon perehtyi j. n. e. Karjan hoidossa, sitä ulos 
laskiessa ja  kulettaessa oli jos jonkinlaiset konstit tehtävät. Ei 
vähäistä puuhaa ollut karjan tuotteidenkaan kanssa, niitä valmis
taessa, suojellessa ja enentäessä. Monenmoisia konehtimisia tar
vittiin myöskin tehdä pieniä lapsia hoitaessa. Tyttölapsille vielä 
aikuisiksi tultuakin oli sulhas-onni hankittava kylvettämällä y. m. 
tempuilla. Lempivastaa taittaessa loihdettiin: „Minä taitan kaika- 
vastan, lempi-vastan liekahutan, justiin Juhannusyönä, pienen Pie
tarin välillä“ . Lempeä kylvettäessä lausuttiin muun muassa: 
„Mää pois pilvi päivän päältä, anna päivän paistaa, kuun kumot
taa, nuorten miesten nuoleksia“ . Kylpemästä päästyä luetaan 
vastan varvut, jos on tasa varvut, niin sinä vuonna tyttö naidaan.

Taikauksiin ei kaikki esineet ole yhtä tehokkaita. Kädet, 
joilla on „käkee kiikutettu“ , ovat hyvät painellessa y. 111. Käkeä 
kukutetaan niin että kierretään sitä puuta, jossa käki kukkuu ja 
sillä välin puristellaan puuta. Se puu kuivaa. Kiiltomatojen 
käsissä pitäminen on myöskin hyvä samaan tarkoitukseen. Jäse
nistä vasen, eläinten raajoista takimainen, sormista nimetön oli 
aina täänlaisiin tarpeisin käytettävä. Samoin mjmskin puista pih
laja (taikanaulaiksi y. m.), huoneista muutettu. Taikauksissa käy
tetty lanka täytyi väriltään olla punainen, eläin musta (kissa). 
Muutenkin musta eläin näyttää olleen paras. Esim. lehmille loih
dettiin: „Tee nralle musta lehmä, laita valkea vasikka, kirjavakin 
kelpoaa“ . Luvut kolme ja yhdeksän tahi kolme kolmea ja kolme 
yhdeksää olivat taikalukuja.

Ukontaltan erittäin suuren tenhovoiman olemme jo oppineet 
tuntemaan. Sillä voi, paitsi jo mainittuja, monta monituista 
temppua tehdä. Sillä painelemalla voi pistokset ihmisestä paran
taa; sillä voi päästää eläimen ummelta, kun vaan antoi eläimelle 
juoda sitä vettä, jossa tämä oli ollut; sillä voi saada jään sil
mästä pois, kun vaan kaavihti siitä jauhoja ja  pani niitä jään 
päälle; sanalla sanoen, se antaa avun vaikka mihin tarpeesen.

Hyödyllinen kapine oli myöskin majavan poskiluu. Sillä sai, 
paitsi vesan kasvun estetyksi, myöskin vesihiiden lähtemään jär
vestä, kun sillä kiersi järven ympäriinsä. Vielä voi se povarin
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korvassa ilmaista onnea kysyjälle. Hyvä-onnisen kysyessä huutaa 
se povarin korvassa, huono-onnisen ei virka mitään. Katsotuilla 
suoloilla, niinkuin jo mainittiin, oli erittäin alittava voima. Vaa
rallisia kapineita huoneessa oli kalamanluut. Niitä kun kerran 
oli tuvassa, niin erästä miestä hypitti hyvin pahasti. Nosti toista 
jalkaa kolme kertaa, sitten puristi poskipäitä, niin että kuopat 
tuntuu vieläkin. Sitten kun mies meni latoon maata, ei paholai
nen muuta osannut kuin hiiloksen nosti lattialle.

Kenen antamana alkuansa lie poppamiehen taitoa pidettykin, 
niin paholaisen opettamana sitä ainakin viime aikoina on pidetty. 
Eräs mies käveli yöllä —  liekö ollut jonkun syyn alainen. Hän 
näki tulen kouluhuoneessa ja  meni sinne. Siellä pahat koulua 
pitivät. Hän pyyti päästä kouluun; ne ottivat. Eräänä aamuna 
viipyi hän kauan; hänellä oli toinen kengänvarsi käänteillä; sitä 
hän oikoi, kun kukko lauloi. Silloin täytyi niiden lähteä ja jätti
vät kirjansa hänelle. Niistä sai hän tietää paljon asioita. — 
Kristinopin vaikutuksesta oli arvattavasti monen asian alkuperäi
nen merkitys toiseksi muuttunut. Mikä temppu olisi toisten täri
näin mukaan torstai-aamuna tehtävä, sen toiset määräävät sun- 
nuntai-aamuksi. Mitä ei toisten mukaan saanut Mikkelinä tehdä, 
se piti toisten mukaan Pitkänäperjantaina jättää tekemättä. Sama 
laita oli myöskin Väinämöisen, Kalevan y. m. nimien merkityksen 
suhteen. Kalevan pelto merkitsee nykyjään semmoista paikkaa, 
jossa ei kasva mitään.

Sitkeästi ovat isämme pysyneet kiinni entisissä taikaluulois- 
saan ja uskoneet kaikkia taika-temppuja ja vehkeitä, mutta ny
kyisen vanhan polven kanssa katoo luultavasti suurimmaksi osaksi 
niiden noudattaminen. Ei enää kannata kaikkia pyhiä pyhinä 
pitää. Eräässä talossa Pielisjoen varrella ei ole siitä päivin Ollin- 
päivää työttömänä vietetty, kun kerran Ollinpäivänä vei tulviva 
joki vuoden heinän, joka oli jo ruolle pantuna. Mainittua muu
tosta saattaa syystä pitää varmempana kuin tavallisesti joka pol
ven vaihtuessa näyttävää muutosta. Nykyinen, entisen suhteen 
tavattoman vilkas yhdysliike sekä kansakoulut eivät suinkaan 
saata olla vaikuttamatta. Suuremmalla syyllä saattavat vanhat 
nyt valittaa, ettei nuoret enää pidä lukua vanhojen neuvoista eikä 
vanhoista tavoista. Mitä paheita hyvänsä uudet tavat tuoneekin, 
vanhasta taikauskosta oli päästävä, tämä askel oli otettava. Ja 
jo  vanhatkin ovat huomanneet vanhan taikauskon tarpeettomuuden.
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Erään talon vanha emäntä, kun ei enää jaksanut karjan ja sen 
tuotteiden kanssa toimia, katseli pelolla kuinka nuoret ilman taika- 
menoitta karjan ja sen antimien kanssa toimivat. Mutta viimein 
vanhoilla päivillään lausui hän tyytyväisenä: „Näkyy tuota tulevan 
toimeen ilman noitta menoittakin“ .

Ilamantsi.
Kirjoissa ja kartoissa on tämän pitäjän nimi: Ilomantsi. Mo

net lausuvat ja  muutamat sanovat tämän nimen olevan: Ilamantsi, 
lausutaanpa vielä joskus: Ylämantsi. Mikä nimitys on oikein voisi 
se sanoa, joka varmaan tietäisi, mistä tämä nimitys oikeastaan 
johtuu. Näissä seuduissa sanotaan melkein jokaisen paikan saa
neen nimensä sen ensimmäisestä eläjästä. Niinpä kerrotaan Ila- 
mantsissa olleen ensimmäisen eläjän Ilja Mantsisen, joka siis olisi 
paikalle nimensä jättänyt. On muistettava, että llamantsin kreik
kalainen kirkko on pyhitetty Iljalle (Pyh. Eljas) ja että venäjän 
kirkollisten olojen ensimmäinen järjestäjä täällä, noin 400 vuotta 
takaperin, oli munkki Ilja. Ettei lähetyssaarnaaja voinut olla 
paikan ensimmäinen eläjä, on ymmärrettävä ja  ettei elettyä kylää 
kauan nimettä pidetty, on myöskin arvattava ; ainoastaan se voipi 
olla mahdollista, että nimi olisi silloin muutettu. Miten lieneekin, 
mutta Iljan nimellä on niin paljon tekemistä Ilamantsissa, ettei 
sitä saa jättää huomaamatta. Jos nimestä Ilja johtuu mainittu 
pitäjään nimi, silloin a pitänee paikkansa sen toisessa tavuussa. 
— Kerrottiin myöskin, että llamantsin järven rannalle tuli ensin 
asumaan Ilo niminen mies, jolla oli poika Mantsi. Ilamantsissa 
oli, erään tarinan mukaan, ennen ollut ainoastaan viisi taloa: 
Lokka, Ontro, Timo, Ilo ja — ?. Lokan lahdessa oli näet niin 
vanha kylä, ettei Ilamantsissa ollut muita kuin nämät viisi taloa.

Tämä avara pitäjäs on yksinään suurempi noita neljää kihla
kunnan läntistä pitäjästä yhteensä. Yksi ainoa sivu, pitäjään 
eteläinen raja Viipurin lääniä vastaan, on noin yhdeksän penin
kulmaa pitkä; eikä sen laveus toisin päinkään ole monta penin
kulmaa lyhempi. Mutta tämä avara ala on suurimmaksi osaksi 
soina ja  missä kuivaa maata on, on se enimmäkseen multakan- 
gasta, jossa myrsky toisinaan panee vahvan honkametsän lakoon, 
aivan niinkuin ankara sade viljan. Nämät mahtavat hongat saavat
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jäädä usein maatumaan maaksi ja väettämään tätä laihaa maata, 
koska ei näistä syrjäisistä, vähä vetisistä seuduista niitä kannata 
kuljettaakaan. Järvet, mikä niitä on, ovat malmipohjia; ja rau
dan valmistus ynnä tukki-liike ovatkin tämän pitäjään parhaimpia 
elinkeinoja. Tuossa laajassa suossa kohoaa toisinaan aina kaunis 
mäen kumpale, jossa viljavainiot kauniina rehoittavat ja ihmisten 
ja eläinten suojat yksissä ryhmissä ryhöttävät. Jokaisen tuom
moisen mäen rinteessä seisoo kaunis kuusikko, jonka alla vainajat 
lepoa nauttivat ja suurempien kumpaleiden päällä on usein pieni 
tsässona eli rukoushuone, jossa pyhää Miihkulaa y. m. sunnun
taisin käydään pokkuroimassa. Teistä näiden kylien välillä ei ole 
paljon kysettäkään. Vasta kesällä 1877 tehtiin yhtä sen tapaista 
Kolmikantaan ja toista Megrijärvestä Korento-vaaran kautta Hattu
vaaraan nimettiin. Näillä laitetuilla teillä voipi kulkija selkä- 
hevosella päästä eteenpäin, sillä vetelämpiin paikkoihin on pyö
reitä puita latjattu poikittain telojen päälle. Nämätkin tiet eivät 
ole niin paljon kyläläisten tarpeen tautta rakennettu, kuin sentäh- 
den, että „herra“ *) voipi virkamatkoillaan täällä liikkua. Itäisin 
paikka, joka varsinaisella maantiellä on yhdistetty muun maail
man kanssa, on Möhkön ruukki, josta on noin kuusi peninkulmaa 
itäiselle rajalle. Näissä seuduissa, liikettä vedetkin jo auttavat. 
Möhkön sivu kuljettaa Koi’an joki vettä koillisesta päin Vuotto- 
järvistä, Ilajan ja  Luovijärvistä, Konnukasta ja kaakosta päin 
Vieksjärvestä. Tästä luoteesen päin levenee Nuorajärvi, johon 
itäpuolelta tulee Sysmänjärvi, ja  etelästä Melaselältä koko jakso 
järviä. Nuorajärvestä lähtee Koi’an joki luoteesen, ottaen men
nessänsä Megrijärven vedet, ja saatuansa lisävettä pohjaisesta päin 
suuresta, saarikkaasta Koitereesta, kääntyy länteen päin Enon 
pitäjääsen. Nuorajärven vesien länsipuolella alkaa maa käydä 
ylävämmäksi ja länsipuolella Ilamantsin järveä, joka laskee ve
tensä pohjoiseen päin Megrijärveen, ylenee se maanseläksi, joka 
kulkee kaakkoon päin Viipurin lääniin. Lähellä Viipurin läänin 
rajaa Mutalahdessa on tämä selänne katkaistu kanavalla, tukki- 
liikettä varten. Tästä kanavasta länteen päin, pienellä kierrok
sella polijöiseen, kulkee vesi pienien järvien kautta, joista Eimis- 
järvi on suurin, Loitimonjärveen, josta toinen puoli kuuluu Kiihte- 
lykseen. Loitimoon tulee pohjoisesta päin Sankajärvi. Maanselkä,
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joka laskeutui Viipurin lääniin, kohoaa sieltä koilliseen päin Venä
jälle, katkaisten pitäjään itäisimmän nurkan eri vesistöksi, jonka 
vedet, Liu’usjärvi ja Megrin järvi. laskevat edellinen Viipurin läänin, 
toinen suoraan Venäjän kantta Äänisjärveen. Pitäjään enimmät, 
keskimäiset ja pohjaiset vedet menevät siis viimein Suomen lah
teen, lounaiset Laatokkaan ja itäisimmät Äänisjärveen.

Noin 300 vuotta takaperin oli jo Ilamantsissa kreikan uskoi
nen seurakunta ja  Kuopion läänin Karjalan puoleisen alan ensim
mäinen pogosta. Vuoden 1617 jälkeen, jolloin nämä seudut tulivat 
Ruotsin vallan alle, pakeni kreikanuskoisia Venäjälle, savolaisia 
ja Pohjolaisia tuli niiden sijaan. V. 1653, jolloin Ilamantsissa oli 
60 luterilaista taloa *), sai Ilamantsi ensimäisen luterilaisen kirkko
herransa ja  1656 vuoden hävittävän „metelisodan“ jälkeen vaihtui 
vielä enemmän tämän pitäjän kreikkalainen väestö luterilaiseksi. 
Ilamantsin kreikkalainen seurakunta hävisi kokonaan Isonvihan 
(1713— 1721) aikana; mutta väestö muuttui 1741— 1743 vuosien 
sodan jälkeen taas melkein kokonaan venäläiseksi Hattupään, 
Megrijarven, Melaselän, Ostronsaaren ja Kuolismaan kylissä. 
V. 1759 (1765) eroitettiin Ilamantsin kreikanuskoinen väestö eri 
seurakunnaksi Taipaleesta ja v. 1790 sanottiin, että kolmas osa Ila
mantsin pitäjästä oli kreikanuskoisten hallussa.

Kansan edistys on huonommalla kannalla pitäjään eteläisim
mässä osassa, jossa väestö on enimmäkseen kreikanüskoista. Poh
joisimmassa osassa, Koitereen seuduissa, vaikka yhtä syrjässä on 
kansa siihen nähden aivan toisella kannalla. Koitereen seutu on 
saanutkin asutuksensa Pielisestä, niin että siellä ollaan melkein 
samalla kannalla, kuin mainitussa pitäjäänsä **).

Pakanuuden aika. Tämän pitäjään pakanuuden aikuiset 
muistomerkit eivät ole ollenkaan kiintonaisia, vaan päinvastoin 
jotenkin irtonaisia. Semmoisiksi saattaa sanoa niitä lapinhautoja, 
joita täällä löytyy, ei maassa näkyvissä, vaan — rahvaan kerto
muksissa. Toden mukaisena voi pitää sitä lapinkalmistoa, joka 
kerrotaan olleen pitäjään, eteläosassa Mutalahdessa, ei sentähden, 
että paikka antaisi mitään todistusta siihen, sillä se kohta, jossa

*) Suomi IV: 116.
**) Emäseurakuiman etelä- ja  luodepuolta kirkonkylää myöten nimittää 

rahvas Karjalaksi, pohjois- ja  itäpuolta Pohjanmaaksi. Eroitus huomataan 
maanlaaclussa ja  kansanpuvussa. Suometar 1858, n. 39,
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mainittu kalmisto sanotaan olleen (nykyjään Savinaisen lesken 
saunan tilalla) on kokonaan viljelty, vaan sentähden, että saman 
pellon laidassa on toinen kalmisto, jonka rahvas selvästi eroittaa 
venäläiseksi kalmistoksi, sekä sentähden että tämän kalmiston en
nen viljelyksen alle joutumista H. Laitinen on nähnyt ja  antanut 
siitä kertomuksen ja kuvan Historialliselle Seuralle. Lähellä Muta- 
lahte ja samassa Melaselässä on Ostronsaari, jossa myöskin lap
palaisten hautoja kerrotaan olleen. Samoin myös lähellä olevassa 
Patrikan kylässä.

Laitisen tiedot llamantsin „Lappalaiskalmistoista“ tässä jul
kaistakoon. Sellainen, kertoo hän v. 1865, on Osransaarella Ivana 
Jetfekasen*) pellon laidassa, talon itäpuolella Melaselän rantaa 
vasten. Tuo hautausmaa on rannan ja pellon välillä, 25 syltää 
pitkä ja kymmenkunta syltä leveä. Kuumiin ympärille ladotut 
kivet eivät enää ole alkuperäisessä järjestyksessä, vaan sorretut 
sinne tänne huja haja, maata kun on perästä päin viljelty ja ny
kyisin heinätty. Kuitenkin tuntuu vielä muutamien ruumiiden 
pohjissa, samoin kuin jaloissakin, olleen isommat kivet, joita kun 
ovat syvään upotetut ei ole voitu vähillä voimilla riistää maasta 
irti. Löytyypä muuan kokonainenkin hautalatomus. —  Paraiten 
kaikista Laitisen löytämistä Lappalaiskalmistoista oli se säilynyt, 
jonka hän tapasi Mutalahdessa. Siinä vielä näki „oikein selvästi 
sekä pienten että suurten kuolleiden haudat“ . Mutta osa siitäkin 
kalmistosta, kertoo hän, on jo pelloksi muokattu ja  kiviä tupain, 
riihten ja saunain uuniloihin vedetty. Alkuansa on kalmisto tainnut 
olla noin 20 syltää kunnakin päin. Noista kalmistoista nähden 
on Lappalaisten hautojen muoto ollut seuraava. Ensin on suu
rempi tasapäinen ja pääsen tapainen harmaakivi asetettu pystyyn 
ja upotettu kuolleen pään pohjiin vähän kallelleen kuten ruumiin- 
arkun päälailta. Sitten on seitsemän kiveä pantu kuolleen kum
mallekin sivulle pystyyn siten että latuskainen puoli aina on ruu
mista vasten; ne ovat vierekkäin ladotut melkein toinen toiseensa
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*) Itse talon raittipiliassakin ja  nykyisen tuparakennuksen alla löyty
nee hautausmaa, sillä tuvan alle kuoppaa kaivaessa löyttiiu noin v. 1855 
„julman ison ihmisen luuranko“ . —  Muinaismuisto-Yhdistyksen kokouksessa 
Marraskuun 6 p. 1871 kertoi kandidaati A. Bernerihiinteistä muinaisjäännök
sistä llamantsin pohjoisosissa Koitereen järven ympärillä sekä Maaningan 
kappelissa, joita hän oli tutkinut, ja  lupasi vasta jättää niistä kirjallinen 
kertomus. Sitä ei ole pyydettyäkään Yhdistykselle tullut.

/  11 . ■
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kiini siten että kivi tari ia soukkenee jalkapääs^ä kuten ruumiin- 
arkku ainakin, jotta helposti näkee missä ruumiin pää-, missä 
jalkapuoli ovat. Vihdoin on kuolleen jalkapohjia vasten upotettu 
kolmelman muotoinen kivi. Pää on kuten meidänkin haudois
samme aina lännessä, jalat idässä. Haudan pituus on kuollutta 
myöden, pisin 3—4 kyynärää, lyhin 5 korttelin vaiheilla; leveys 
noin 4— 5 korttelia. Ruumiiden tomut eivät ole syvässä ja näyt
tävät ikään kuin poltetuilta. Laitisen löytämät kalmistot olivat 
kaikki itä- tai pohjoisrinteellä, maanliepeellä järven rantaa vasten. 
Kalmistojen lähellä tavataan raunioita, joiden keskus on täytetty 
pienillä mukulakivillä. — Lapinkalmistoja sanoo L. olevan Patri- 
kassa Loikkaan pellolla, Luutalahden kylässä sydänmaalla Kyliö- 
vaarassa ja  vihdoin Kuuksenvaarassa, Lapinrauuioita useampia 
Oskojarvella/ja yksi suon laidassa Suurenkankaan ja Yiiuivaaran 
välillä. Raunioita on myöskin Haapavaarassa.

Mainitsi myös muuan, että Patrikan takana Kaijassa nie
messä olisi lapin saunan pohjia. Saattanen mainita senkin, että 
Melaselästä itään päin on järvi, joka kantaa Lapinjärven nimeä. — 
Kerrotaan myöskin Koitereen seudussa, sen länsi puolella Kuora- 
lahden kankaalla olevan hautoja, joihin, saman puheen mukaan, 
olisi haudattu Lapin aikuista kansaa. Tämän saattaa mainita 
yhteydessä sen kanssa, kun Koitereella on eräs niemi Kivilahdeu 
pohjassa, nimeltä Lapinniemi. Niin ikään on Ilamantsissa Lapiu- 
vaara. — Herajärvi ansainnee kuitenkin lappalais-kertomuksensa 
tautta kaikkein enimmän huomiota. Kerrotaan, näet, että täällä 
asui lappalaisia samaan aikaan, kuin Koverassa muita. Lappa
laiset pyysivät koverolaisilta maitoa, mutta koverolaiset eivät 
sitä heille antaneet. Siitä suuttuivat lappalaiset ja murrottivat 
koverolaisten apajavedet. Murrotettua apajavettä kutsutaan nyt 
lappalaisten apajaksi. — Muut lappalaishaudat niinkuin: Viini- 
vaarassa, Oskolassa y. m. eivät ansainne mainitsemista, sillä ne 
ovat luultavasti venäläiskalmistoja. — H. Laitinen kertoo että 
kun ennen Venäläiset, Palviaiset nimeltä, Murhinvaarassa Iljan- 
päässä rinnustelivat Lappalaista vastaan, niin tämä kirosi heidät 
riiheen makaamaan, kunnes puunjuuri kasvoi 6 hengen kaulan 
yli. Siihen Palviaiset kuolivat.

Uuniu pohjistakin voipi joku olla lappalaisten, joiksi niitä 
välistä sanotaankin, vaan minun on mahdoton niitä eroittaa. Sen 
aikuisiksi paraiten voipi luulla noita uunin pohjia, joita kerrotaan

(Pa±kZLô
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olevan Koitereen seudussa, ja joista on löytynyt linnun luita ja 
ison kalan ruotia. Ei tämäkään taida olla varma todistus, sillä 
kalalla ja  linnulla kerrotaan monen myöhemmänkin kansan elä
neen. Muistettava tässä on, että se rahvas, joka nälkävuonna 
Koitereella kalalla ja linnulla eli, ei jättänyt ruotia, vaan kuivasi 
ja survoi ne suurukseksi.

Keski-aika (Kreekan uskon aika). Liettualaisten täällä 
olosta on muutamia seikkoja säilynyt kansan muistossa. Niinpä 
kerrotaan Sonkajassa asuneen liettualaisia venäläisiä, joiden hau
tuumaa on siellä. Tässä kylässä Huu- 
rinaiseu rannassa on noin sata syltää 
pitkä vallin tapainen kaareva pen
kere, jossa on suuri joukko hautoja.
Hautain kohdissa on maa liiukan 
vajonnut ja jokaisen pään pohjissa 
litteä kivi, joissa moniaissa on merk
kiä (Kuv. 10). Haudoissa on vielä 
luita kolleillaan. Toisten mukaan 
ja kenties ovatkin oikeassa, on tämä 
tavallinen venäläiskalmisto. Tässä 
kuului myös kirkko olleen, jonka 
kalut on pantu veneesen ja upotettu järveen. — Onko Patrikan 
kylä liettualaisesta‘ Patrikista saanut nimensä, ei ole tietty; ker
rottiin vaan, että se Patrikka niminen mies, josta kylä on nimensä 
saanut, on tullut Jalasvaaralta tähän kylään*). Patrikassa 011 
paljon rautaruukin sijoja (kuona-hautoja) ja  uunin pohjia. Kylän 
luoteispuolella on merkkikivi. Kyntäessä täältä kuuluu löytyneen 
loutu ja oven koppi. Myöskin kerrottiin, että Puntus (Pontus 
De la Gardie) tappoi liettualaiset Varpaatniemessä Koitereen ran
nalla ja hautasi ne siihen. Liettualaisista ei kuitenkaan itse Koi
tereen seuduissa tietty mitään. Puntuksesta täällä sitä enemmän 
puhuttiin. Koitereessa Tyrjänsaaressa on Linnunniemi ja vasta

* ).D . E. D. Europæuksen kirjoituksessa: ReseunderriitteIser frå n  trak
terna a f  sjön Belosero, F. A. T. 1868, n. 219— 21, luetaan paikkainnimien tut
kimusten ohella tarinoita' Liettyväläisistä Ilamantsissa ja  Suojärvellä.

Toimen muist.
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päätä mantereita Huhuksen *) puolella on Varpaatniemi. Väliä on 
noin pari venäjän virstaa. Pimtus oli ampunut Linnunniemestä 
päin ja saanut niin suuren veren, että se meni kengänvarren 
suusta sisään. Tämän kertomuksen mukaan oli Puntuksella itsel
lään hätä käsissä ja  olisi jäänytkin tähän saareen, jollei olisi 
saanut miehiään lentämään. Puntus oli näet tehnyt pirun kanssa 
semmoisen urakan, että jos piru häntä auttaisi ja  voimistaisi kai
kissa töissä ja sotavehkeissä, niin saisi Puntuksen omaksensa sa
massa kuin näki hänet täydessä univormussa. Mutta Puntus ei 
koskaan pukeunut valmiiksi, vaan jätti jos jotakin puolitekoiseksi, 
esim. housun lahkeen saappaan suuhun.

Huhuksen kankaalta Koialle (joen suussa) ou Puntuksen 
silta. Puntuksella oli niin paljon miehiä, että kun jokaisella oli 
ranka selässä, niin tuli uusi virsta siltaa. Nykyinen on suoraan 
samalta paikalta ei täyttä 700 syltää. Linnunniemestä kun Puntus 
karkasi, meni hän tämän sillan kautta pois. Linnunniemessä on 
korkea luontoinen multamäki, jonka päällä on muuan syvennys. 
Tätä sanottiin Puntuksen kaivamaksi. Varpaatniemen vallia, joilta 
Puntuksen vastustaja oli ampunut en saanut käydä katsomassa. 
Nuorajärvessä Putkelasta Selkiin (?) asti kuuluu myöskin olevan 
Puntuksen silta; niin ikään Maukkulan kylän itäpuolella suolla 
llamantsin kirkolle vievän maantien alla P:n tekemä poikkipuoli
nen silta. Nuorajärven ja Kasijärven välillä on 1/i virstan pituinen 
„Jaakko Puntuksen kanava“ . Kolme virstaa llamantsin kirkolta 
etelään päin on vasemmalla puolen maantietä (Sikrevaaran Juho 
Määttäisen maalla?) Havukkamäen vallit, joista H. Laitinen on 
tehnyt kuvan ja  kertomuksen. Kaksinkertaiset kaarevat vallit 
ovat kootut miehen jopa kolmenkin miehen kannannaisista har
maista kivistä mäen eteläpuolitse muinoin käyvää maantietä vas
taan. Taempana oleva päävalli 011 50 kyynärää pitkä ja 5 k. 
korkea, etu valli edellistä vähän pitempi ja liki 2 k. korkea. Val-

*) H. Laitinen kertoo että Huhuksen nimi on muodostettu ruotsalai
sesta Höghus ; Jaakko Puntus oli näet siihen teettänyt ruutitehdasta, jo lla  oli 
tuo nimi. —  Puntuksen ampumaky’ystä kerrotaan että hän kerran matkalla 
ollessaan Enossa ampui Rahejärveltä kajavaa eli kalalokkia, joka  istui ki
vellä 2 virstan päässä, niin että paukku (pala) vielä kivestäkin lähti. Totta 
silloin lokiltakin varpaat katkesivat. — Laitinen sanoo Linnmmiemeä Linno- 
niemeksi. Venäläiset olivat seisoneet Linnosaaressa. Linnaniemestä tari
noidaan myös Suomettaressa 1851, n. 51.
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lien ulkoseinämät ovat vähän luisut, sisäpuoliset jyrkemmät ja 
enimmäksi osaksi mullasta tehdyt. Päävallilla nähdään kolmessa 
kohdassa kuurinoita, joita voi arvata joko kanuunain sijoiksi taikka 
ajan muodostamiksi. Ikäänkuin vallien jatkona länteen päin on 
25 kyynärän pituinen ja  kyynärän korkuinen maapenkki, jonka 
tarkoitus on epäselvä. Päävallin sisäpuolella on 4 pientä rauniota, 
2— 3 k. ristiinsä ja tuskin 1/i k- korkeita. Niissä on seinämät 
pantuja paasikiven tapaisista harmaista kivistä; sisus on täytetty 
erikokoisilla mullikkakivillä, kaikki kuitenkin miehen viskattavia. 
Etuvallin ulkopuolella on kyynärän syvyinen kuoppa, jonka poh
jassa on hiiltä ja poltettua multaa. Itäosa valleja on vuorella, 
länsipuoli multamaalla. Varustusta suojaa länsi-, luode-, pohjois- 
ja osittain itäpuolelta jyrkkä vuori. Ainoastaan vanhan maantien 
puolella, vallien edustalla etelään ja  koilliseen päin on viljeltävää 
lehto- ja mäkimaata. Vuoren länsipuolella on norot ja suolosut 
vastassa, itäpuolella jonkun matkan päässä noro, siinä vanhan 
maantien vieressä isollainen lähde, josta suvella 1864 aarretta 
etsittiin; luodekulmalla on uuden maantien varrella „elämänveden 
lähde“ . Valleilta korkealla vuorenkunnaalla on avara näköala 
joka haaralle ja paikka näyttää vieläkin erittäin soveliaalta kiista- 
paikaksi. Eräs vanha mies arveli valleja Jaakko Puntuksen teke- 
miksi. Raunioihin kootut kiviluodit kuitenkin todistanevat van
hempia aikoja.

Noin 400 vuotta takaperin, joihin aikoihin munkki Ilja oli 
järjestämässä kreikan kirkon oloja Ilamantsissa, ovat luultavasti 
Megrin ja  Palikalammin staroväri-luostarit syntyneet. Edellinen 
on aivan itäisellä Venäjän rajalla pienen järven Suomen puolei
sella rannalla. Huoneina on tässä kahdessa ryhmässä, joissa on 
kolme elinhuonetta. Päärakennus on jaettu kolmeen eri osaan, 
joita uuni eroittaa vielä useammiksi. Takimaisessa nurkkahuo- 
neessa on pyhäin kuvia latjattu vierekkäin kahteen riviin. Kuvien 
edessä riippuu lamput. Pienempiä tauluja on vielä useampia riviä. 
Ikkunat näissä pienissä huonehissa, ovat pienet ja melkein nelis
nurkkaiset. Ikkunan alla on järvi ja siinä, aivan vastapäätä ra
kennusta pieni saari, jossa on hautuumaa. Ikkunan ja järven 
välillä on pieni nurmi-aituus, jossa on taulun tapainen pylväs, 
varustettu jollakin J:n kuvalla. Tähän aamusella pihalla käydessä 
ristitään silmät. Luostarin asukkaita on kaksi monahkaa, näiden
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piiat, äidit ynnä muuta perettä. Monahkat ja niiden äidit malttavat 
veniän kieltä *), vaan huonosti tai tuskin ollenkaan suomen kieltä.

Pahkalammin luostarissa, joka on noin kolme peninkulmaa 
länsiluoteiseen päin Megristä kapean veden rannalla Vuottojärvien 
välillä, on huoneet paljon suuremmat kuin Megrissä. Toisessa asuin
rakennuksessa on noin kuusi matalaa huonetta. Ikkunat niissä 
ovat melkein nelisnurkkaiset, jotenkin pienet. Jumalain kuvia on 
huoneiden nurkissa. Päärakennus on korkea, kaksinkertainen. 
Alakerrassa ainoastaan yksi asuttava huone, ainoan pahanpäiväisen 
monahkan räätälin versta. Yläkerrassa ovat kirkot ja niihin kuu
luva pikkunen etuhuone, jossa on yhden hengen tila. Kirkkoon 
kuuluu pienempi sivuhuone, kaunistettuna jumalain kuvilla, ja  avara 
perähuone (paljon suurempi kuin Megrissä). Täällä on paljon ju
malain kuvia ja lamppuja niiden edessä. Venäjän kielisiä kirjoja 
on täällä 150 ja 300 vuoden vanhoja. Luostarin asukkaisin kuuluu 
vielä muutamia naisia ja lapsia. Näissä luostareissa on aikoinaan 
käynyt starikkoja etäältä Venäjältäkin ja lahjoituksia niihin on 
tullut vahvasti, mutta nyt niiden aika on jo mennyt. Nämät 
monahkat eivät enää kelpaa „riähkiä“ (syntiä) sovittamaan, koska 
heidän erehdyksensä ovat eläviksi tulleet. Tätä papillista tointa 
kuuluu nykyjään eräs suomalainen veitikka toimittavan. Megrissä 
ei millään ehdolla matkustavaiselta ravinnosta maksua oteta, mutta 
Pahkalammissa on tämäkin luostarin tapa jo unohtunut. — Nuo lu
kuisat venäjän kirkon pohjat ja kalmistot, joita täällä luetellaan 
olevan, ovat arvattavasti niiden venäläisten jättämät, jotka vuoden 
1656 jälkeen pakenivat maasta, ynnä „Isonvihan“ aikuisia, jolloin 
kirkkoin kellot ja  muut kalleudet kaivettiin maahan, ja jolloin 
ihmiset pakenivat saloihin ja  erämaihin. — Sankajan hautuumaan 
ja kirkon olen jo maininnut. Maukkulassa Papinniemessä sano
taan myöskin olevan venäjän kirkon ja  pappilan pohjat. Kun 
tullaan Maukkulasta **) Korpiselälle päin, on oikealla puolen tiestä 
porras-silta pienen suon poikki, kulkien pohjoisesta etelään päin 
pienemmältä kunnaalta suuremmalle. Poikkipuut ovat noin neljää

*) Osaavat venäjän kieltä. Veniän on kaksitavuinen sana.
**) Likellä Maukkulan kylää, kertoo II. Laitinen, on valtamaantien 

etelä ja  Kuukilammin länsipuolella liietasärkkä, josta maantielle soraa vie
dessä on löytty paljon ihmisten luita. Arvattavasti ne ovat jonkun sodan 
aikuisia, mutta rahvaalla ei ole paikasta mitään muistoa.



Ilamantsi. 31

kyynärää pitkät. Sillan tekoa ei muista tämä polvi, eikä nyky
jään siltaa tarvita (vallan tie kulkee aivan sen vieritse). Ennen 
kuului tämä silta olleen pappilan ja kirkon välillä. —  Tograjär- 
vessä 011 kirkon ja kalmiston sijat. Venäjän pappi on siihen hau
dattu ja sen pään pohjissa on raha-arkku. Maantien- puolella 
Tograjärveä, nykyisen Karvisen paikan keski pellolla, on ollut ve
näjän pappila ja vähäisen etempänä kirkko. Raunio kirkon poh
jasta on ainoastaan näkyvissä. Alempana rannalla on pari huo
neen sijaa, toisessa lounais-, toisessa kaakkonurkassa uunin rau
niot. Rannimmaisesta huoneen pohjasta kaakkoon päin noin 10 
syltä on lähde, suuren kannon alla. Tähän sanotaan kirkon astia 
rahoineen pannun. Kirkkorauniossa ovat venäläiset kaivaneet (maa- 

. hanko vai maasta?) pöydän, jolla on vaskiset jalat. Lähteessä 
on kirkon pullo. Pellosta on löytynyt savipiipun kappaleita f). 
Tograjärvellä kuuluu asutun kolmatta-, sataa vuotta. Pappi We- 
gelius oli muka näin sanonut ja hänellä oli ollut semmoinen kirja, 
jossa oli vanhimmat asukkaat.

Vanhin kristittyin kirkko kuuluu olleen Tyrjänsaaressa Koi- 
tereella, toinen Kauniinjärven rannalla Maukkulan ja Pirttijärven 
välillä. Kirkon sijalta itään päin on lammin takana suossa puolen 
kyynärän syvyydessä vanha silta, tehty 3 kyynärän pituisista ha- 
luspuoleisista puista. Pappila, sanotaan olleen järven eteläpäässä 
Papinniemellä, josta vielä on tiiliä löytty. Noin v. 1840 oli ukko 
Ikonen siitä järvestä saanut kirkon kellon nuottaan ja  jo  arvellut: 
„Saaminapa nyt“ , mutta nuotan perät repesivät ja  kello mulskahti 
takasin järveen. Mustasta joesta taasen Maukkulan kylän läheltä 
oli noin v. 1845 löytty kirkon kellon kieli. — Suomalaisten vanhin 
hautausmaa Ilamantsissa sanotaan olevan Suvensaaressa Loitimon- 
järvellä. Tyrjänsaaren etelärantaa kutsutaan Kalamotrannaksi. 
Tämän rannan kohdalla Ivivilahden suussa on pieni, kapeg, koilli
sesta lounaasen päin käyvä saari nimeltä Kalamotsaari. Tässä 
saaressa tuntuu noin 10 haudan sijaa, painuneet syvemmälle, kuin 
muu maa. Enimmät haudat ovat pitkin saarta, muuan poikki. 
Muutamissa haudoissa on lounatpuolella kivitystä pari, kolme 
kerrosta päällekäin. Haudan muillakin sivuilla on kiviä. Tässä 
saaressa on rospuutan aikoina pidetty ruumiita, mutta nuo haudat 
ovat luultavasti vanhemman aikuisia. Vastapäätä olevalla Kala-

*) Koitereelta Kivilahclen pellosta on myöskin löytynyt samanlaisia.

( w c ^ i  /f r f  i 9  crv
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motrannalla ou venäjän kirkko ollut. Nykyisessä Penttilän saa
ressa, Koitereessa, Hyökön lahden kohdassa kuuluu myöskin venä
jän kirkko olleen. Mainitun lahden kapeassa salmessa on vielä 
kolme arkkua veden alla jälellä. Arkut ovat puusta salvetut, noin 
neljän kyynärän levyiset ja  kiviä täynnä. Vettä oli noin kyynärä 
arkkujen päällä. Arkkujen kohdalle pistää pohjoispuolinen man
tere kaitaisena niemekkeenä. — Mutalahdessa Savinaisen saunan 
tilalta itään päin on vanha kalmisto, jota rahvas sanoo venäläisten 
hautuumaaksi. Hautain ympärillä on kivitys, laiteilla noin G eli 
8 kiveä, päänpohjissa yksi koukas, muutamissa jotenkin suuri, 
kivi. — Ostronsaaren rannassa on myöskin samanlainen hautuu
maa. Vanhoja kalmistoja kuuluu niin ikään olevan: Lokanlahdessa, 
Ontranvaarassa, Putsin (?) vaarassa, Putkelassa, Kuuksenvaa- 

-i- n И'бл.о. rassa, Viinivaarassa (lapin hautoja?), Korpisaaressa (sotaväkeä), 
Löttösissä. (haudattu Parttisodan aikana) y. m.

Uusi aika. Isonvihan aikana oh tiettävästi .syntynyt monta pii- 
losaunaa ja  syrjäistä elinpaikkaa. Että noista uunin pohjista myöskin 
monta on vanhemman aikuista, on hyvin luonnollista. Mutta tottu
mattoman tutkijan on jonkun sekavan selityksen mukaan mahdoton 
niitä eroitella, kun ei edes saa tilaisuutta niitä nähdä; sentähden 
luettelen tässä yhdessä jaksossa kaikki piilosaunat ja uuninpolijat, 
joista minulle on kerrottu. — Koitereella kuuluu olevan uunin 
pohjia, joista hajotellessa löytyy linnun luita ja ison kalan ruotia. 
Kivilahden länsipuolella, Koitereella, on samoin kaksi entistä 
elinpaikkaa. Toinen on pohjoisen . Kiihilammin länsipuolella. 
Tämä paikka kuuluu olleen kolmatta kymmentä vuotta takaperin 
raateissa, sitä ennen synkkänä metsänä. Kanteissa ollessa on 
asunnon pohja hävinnyt, uuniraunio on ainoastaan jälellä. Kai
vaessa löytyi selvä tulisijan pohja noin puoli kyynärää korkealla 
maasta. Itäpuolella lampea, lähellä molempia lampia yhdistävää 
salmea, on huoneen seinämänkin sija tuntuvissa. Se kohta ou 
vähän syvemmällä, kuin muu maa. Huone on ollut noin kolme 
syltää laaja, kyynärän korkuinen uunin pohja. — Konnukassa 
kuuluu vielä olevan uunin pohja näkyvissä kahden kiven välissä. 
Siellä kerrotaan myös olevan kuoppa, jossa on sotaaikana ollut 
kätkö. Samoin myös saarissa. — Uunin pohjia sanotaan myös 
olevan Huopovaarassa (Haapovaarassa), vaaran pohjoispuolella. — 
Patrikan seutu on jo mainittu. — Korisevan (?) kylässä on kaksi 
uunin pohjaa. — (Pahkavaaralta Vehkavaaralle kulkiessa on ihan
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tien vieressä, vasemmalla puolen, raunio, noin kolmea kyynärää 
pitkä, kahta leveä, toisesta päästä vähä kohoneva. — Uunin pohjia 
myös on Vellivaaran seuduissa, Pykälävaaralla, Lylykosken saa
rissa ja korvissa, ynnä muualla. — Koskilahden (?) välillä on saa
reke, jossa on piilomökkiä. Piilosaaria on myös Koveron kylässä 
ja Uamantsin järvessä. Viime mainitussa järvessä on Hiiden saari, 
jossa myöskin on oltu paossa. Vanha asuntopaikka on Laitisen 
mukaan Kalalammin kankaalla sydänmaalla Melaseläh luona.

Rosvosodan aikana tuli venäläisiä veneellä Lylykoskelle. Siellä 
kuulivat kukon laulavan sanoivat: „kylä siellä, kussa kukko, koira 
haukkuu korvessakin“ . Menivät ja tappoivat ainoan hengen ja 
raappasivat kaiken tavaran. Laskivat sitten alas koskesta, vaan 
siinä oli kivi, jota eivät osanneet kiertää, vaan kaatuivat ja huk
kuivat siihen kaikki. Vielä jälestä päin kuivana kesänä löytyi 
siitä kiven vierestä pissalla ja kattiloita. — Niin ikään rosvosodan 
aikana kulkivat venäläiset Hakovaaran kautta ja  pitivät sitä ruoka- 
aittanansa, eivätkä tehneet mitään pahaa. Kerran kuitenkin kun 
olivat ruualla Koroolassa, tarttui kaksi venäläistä rappusilla seiso
van talon tytön käsipuoleen ja alkoivat viedä. Renki Lyysä (Lysä), 
joka oli aikonut ottaa tyttöä eukokseen (ja sittemmin ottikin) ru
pesi huutamaan tytön veljelle. Tämä kaappasi keihään ja  läksi 
ajamaan venäläisiä niin, että niiden täytyi tyttö heittää. Korpi- 
vaarassa ne noustiin syömään. Siinä oli S. Karhapäinen, se työnsi 
venheen pois ; siihen ne knoltiim — Korpisaaressa on hautuumaa, 
johon on sotaväkeä haudattu.] Rosvosodan aikana kulkivat venä
läiset Hattupään kautta Pieliseen. — Venäläiset kun läksivät Mela- 
selältä viime rosvosodan aikana, ampui eräs Savolainen, tästä 
kylästä, kiväärillä 12 miestä, kun ne yhtä suksenlatua hiihtivät. 
Turuskainen (?) oli silloin rosvojoukon päällikkönä. — Olkikokkoja 
jotka aina vihollisten tullessa pistettiin tuleen, oli sotaaikana Pek
kasen vaaralla, Öllölässä, Luutalahdessa, Melaselässä ja Muta
lahdessa. — Sonkajan toisella puolen kuuluu olleen rosvosodan aikana 
venäläisiä. He kun näkivät toisella puolen järveä verassa vaate
tetun miehen, siitä pelkäsivät siellä olevan säännöllistä sotaväkeä 
ja menivät pois. — Sonkajan kylästä toinen osa jäi polttamatta. 
Sinne oli jäänyt eräs ruotsin sotaherra. Kun venäläiset olivat 
polttaneet toisen puolen, nousi se herra hevosen selkään ja  aja
maan, silloin venäläiset pakoon. Sonkajalla Huovisen talossa on 
se tupa, jossa kapraali asui. Niin hyvä oli hollitie sotaaikana
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Luutalaliden ja Mutalahden välillä (15— 20 uutta virstaa), että 
sotamiehet sen välin ajoivat sillä aikaa kuin tupa lämpeni ja lei
vät paistuivat. Suo- ja  hetepaikoilla oli halaistuista hongista ja 
muista puista tehty hyvät sillat, joiden jäännöksiä vieläkin tuntuu. 
Tuo hollitie ulottui edelleen Melaselästä Ontronvaaran kautta 
Kolmikannan rajaan asti. —  Maukkolassa Huovisen selkää poltettiin 
tuohella, niin että hän kuoli; tahdottiin hänen rahaa neuvomaan. 
Erään kertomuksen mukaan sanotaan, että „parkkisodan“ aikana 
ovat suomalaiset tappaneet (ketä?) eräällä aholla virsta Löttösistä 
Kuolismaahan päin; toisen kertomuksen mukaan taas, että Löt- 
tösiin on haudattu ennen vanhaan parkkisodan aikana. — Koveron 
kylässä piti viime sotaaikana sotaherrat asuntoa Batisessa. Sota
väki seisotettiin sen vastaiselle puolen joesta. Kaikille teille pan
tiin vahdit. Vahtiväki harjoitti vallattomuutta ; söivät kaksi 
lehmää. Iivana Katista pyydettiin ja hän lähti venäläisten kanssa 
Niskaan asti. — Parttisodan tarinoita kertoo H. Laitinen: *)

Öllölän ja Konnunniemen kylien välillä Ilamantsissa oli vielä 
isonvihan aikana jylhä synkkämetsänen sydänmaa, johon kyläläiset 
riensivät parttisotaa pakoon. Tuonne salolle, 8 virstan päähän, 
matkustivat Konnunniemen asukkaat perheineen ja rakensivat erään 
vaaran rinteesen saunan, jota sanottiin „piilomökiksi“ . Toisen 
vaaran rinteesen, joka siitä sai nimensä Piilevääni, rakensi sau
nansa Öllölän kylälistö. Molemmat saunat olivat täynnä rahvasta. 
Konnunniemen saunassa oli myös kaksi kylässä asuvaa „venäläistä“ . 
Eräänä iltana kun Suomalaiset pelkäsivät murhaajain tuloa ja 
tiedustelivat venäläisiltä: „jokohan tänä yönä venäläiset tulevat?“ , 
arvelivat nämät „puksuta saapi maata“ . Vaan eipä aikaakaan, 
niin olivat jo venäläiset, rahvaan mitään älyämättä, saunan piirit
täneet. Nyt sieppasi vahvin saunassa olevista venäläisistä nuijan, 
joka oli hätävaraksi varustettu oven pieleen, ja törmäsi saunasta 
venäläisten sekaan. He kun näkivät rotevan miehen eivät liir- 
vinneet pistää häntä keihäillänsä. Se pääsi sitä tietä pakoon ja 
juoksi yöllä yhtä päätä Piilovaaran saunalle varoittamaan. Sieltä 
rahvas luisti pakoon. Mutta Konnunniemen saunalaisilla oli surma

*) Vihan muistoja Itäsuomesta. II. Laitisen keräämiä 1865. U. Suo
metar 1879, 11:0 17— 26 (lisälehdet). Vrt. myös Suomen Kuvalehti 1880. — 
Laitisen keräämiä juhlamenoja ja  taikatapoja Savossa ja  Karjalassa luetaan II. 
Suom. 1878, 11:0 19— 22 ja  133— 53. Ne ovat koottuja L:n käsikirjoituksista, 
joita löytyy Muinaismuisto-Yhdistyksen ja  Hist. Seuran arkistoissa.
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tarjona. Niiden seassa oli eräs Suomalainen Simo Pesonen, jota 
Venäläiset tuohoivat keihäillänsä, vaan keihään kärki, joka ta
voitti Pesosta mahaan, sattui tuliraudan silmukkaan. Pesonen 
heittihe kuolleeksi kuolleiden joukkoon. Koko sannallisen Suoma
laisia Venäläiset siihen murhasivat ja murskasivat, halkoen kei
häillänsä .murhattujen mahat. Eräs vainio, jolla jo oli suolet si
vulla riippumassa, pyysi vielä kahden päivän perästä vettä juo
daksensa. Pesonen kämpi venäläisten mentyä haavoitettuna pois 
kuolleiden joukosta ja parani. Hän asui sitten Hartiavaaralla. 
Kerran tuli hänen taloonsa vanha venäläinen sotilas, osoitti kä
dellään pohjoista kohden Murhinvaaraa, joksi Konnunniemen sur
keata pakopaikkaa sittemmin sanotaan, ja arveli: „Tuolla, tuolla 
vaarassa minä ennen Kuotsia rutsustin“ . „Aha, huusi Pesonen, 
sinäkö se olet, joka isäni, äitini tapoit ja  minua mahaan pistit 
tuliraudan silmään? Malta, nyt sinun saakeli ottaa; minä tapan 
sinun!“ Sieppasi seipään ja antoi sillä aika hajakkata Venäläi
selle, vaikka se koki lepyttää: „kuules veli, eihän siitä enää mitä, 
a sotoa so’an aikana“ . —  Vielä 60 vuotta sitten (v:sta 1865) löyt- 
tiin Murhinvaaralla murhattujen pääkalloja.

Öllölässä eli eräs talonmies Rautiainen 100 vuoden vanhaksi. 
Hänen äitinsä oli isonvihan aikana paossa eräässä Otmannenjärven 
nimessä. Siellä hän kuusi viikkoa elätti imetettävää lastansa kei
tetyillä rukiilla, ennenkuin saatiin jauhinkivet. Tuosta ristin ja 
surun alaisesta elämästä sai niemi nykyisen nimensä Bistiniemi. 
Vielä nytkin ovat niemellä jauhinkivien kappaleet ja pätsin sija 
nähtävinä. Rautiainen tuon kovan onnen aikana niin tuskistui, 
että sittemmin aina kun puhutteli venäläistä, sanoi ensiksi sanan
partena: „Venäläistä veikottele, mutta pi’ä veitsi vieressäs“ .

Ilamantsin kirkon arkistossa, kertoo H. L:n, on Historiakirja, 
jossa latinaksi kerrotaan 1741—42 vuoden hirmutöistä. Hävitys 
alkoi Joulukuun 11 p. ja kesti seuraavat viikot. Silloin poltettiin 
Öllölä, Luutalahti, Kinnasniemi, Osrosaari, Melasélkä, Lokanlahti, 
Kuolismaa y. m., yhteensä 23 kyläkuntaa ja suurin osa asukkaista 
vietiin vankina Vienanmeren rannoille. Mainioksi tuli tämän sodan 
aikana eräs Roivas niminen mies, Eimisjärveltä kotosin. Häneen 
ei tarinan mukaan luodit pystyneetkään. Mäntyjoella hän vähällä 
joukollaan soti 300 vihollista vastaan*).

*) Kts. hänestä Biogr. Nimikirja, s. 579.
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Vaikea on muutoin eroittaa mitä aikaa tarinat kulloinkin 
tarkoittavat, kun vaan tietävät että asia tapahtui parttisodan ai
kana. Kerran läheni talvisaikana lähes 2,000 Venäläistä Öllölän 
kylää. Suomalaisia talonpoikia ei keritty koota kuin 50 miestä. 
Nämät nukkuivat eräässä talossa Öllölänniemellä kun Venäläiset 
tulivat yöllä jäätä myöden Hollolasta päin. Kaikeksi onneksi sai
rasti eräs vaimo hammastautia, eikä saanut unta. Hän älysi kohta 
kun Venäläisten etujoukot kuhahtivat pihaan ja kuiskasi havain
tonsa miehille.. Suomalaiset yön pimeydessä kavahtivat suksillensa 
ja kiirehtivät varustetulle sotakentällensä. Se oli Öllölänsalmen 
länsipuolella, korkea maan töyränne, joka nyt on Matti Kurosen 
peltona. Siinä näytetään pellon itälaiteella jälkiä Suomalaisten 
piilohaudasta. Se on noin 6 syltä avara ja eteläpuolelta vielä 2 
kyynärää korkea, muualta on aura äyriä tasoittanut. Kun nyt 
Venäläiset aamun hämärässä tulla samosivat jäätä myöden Öllölää 
ja  Luutalahtea kohden ja  ehtivät salmen kapeimmalle, niin alkoi
vat Suomalaiset luontaiselta patteriltaan sylkiä heitä ampiaisillansa 
vasten silmiä. „Pitäkää pojat pauloja kohti“, suhahti heidän pääl
likkönsä (Sallinen. U. S. 1883, n. 147) ja jopa sitte kaatui Venäläisiä 
kun likaa jäälle, jotta jää oikein painui ruumiiden alle. Venäläiset 
kokivat rynnistää salmelta mäelle katsomaan mistä kummasta niitä 
luotia niin tuimasti sateli, vaan rapsittiin mäen jyrkästä rinteestä 
nurin. Vihdoin Venäläiset pakenivat ja  veivät ruumiinsa itäpuolelle 
salmea, johon kankaasen hautasivat. Se sai siitä nimensä Ristinkan- 
gas. Mäkirinteestä, jossa Venäläisiä surmattiin, löyttiin vielä 30— 35 
vuotta sitten mapta viljellessä pyöreitä luotia ja kolmikolkkaisia 
haulia. —  Lapjärven talossa Öllölässä näytettiin vielä 30—40 vuotta 
sitten sauna, jonka ulkoseinissä oli mustuneita paaluja eli pilkkuja. 
Ne olivat jälkiä murhattujen verestä, siinä kun Venäläiset ennen 
parttisodan aikana olivat tappaneet Suomalaisia, kuin eläimiä.

Vieksjärvessä Lokanlahden kylän edustalla, 2 virstaa ran
nasta, on Karjala.isaari. Sinne olivat Venäläiset parttisodan ai
kana Lokanlahden kylän ryöstettyänsä soutaneet veneillä tava
roita, siellä rauhassa levätäksensä. Vaan olipa eräs vanki niin 
okkela, että vihollisten levätessä rapsi kaikki veneet rannalta ve
sille, kapsahti itse viimeiseen ja alkoi soutaa manterelle. Samassa 
viholliset heräsivät ja alkoivat lupauksilla houkutella vankia ta
kasin, mutta hän ei totellut. Satakunta vihollista jäi siten saa
relle kuolemaansa odottamaan. Vielä kymmenkunta vuotta sitten
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on vesi saaren rantahiekasta höljytellyt ihmisten luita tuulen ajolle 
ja äskettäin löyttiin Vieksjärvestä vanha miekka, josta löytäjä sai 
oivallisen viikatteen. — Samasta Lokanlahden kylästä saivat partti- 
sotijat erään talon isännän Heikki Ikosen, jota haukuttiin Röm- 
mökiksi, kotvat ajettuansa kiinui ja veivät poikinensa Vienanme
relle. Siellä hän oli kolme vuotta, kunnes hänen nerokas vai
monsa Saara Lakatar, joka oli Länsi-suomesta kotosin ja  monen 
kielen taitava, lähti sinne ja pelasti ukkonsa ja  poikansa. Saaran 
sanotaan käyneen aina Ruotsin kuninkaan ja Venäjän keisarin 
luona kumartamassa miehensä vapautta.

Kinnasniemellä, kun viholliset kerran murhasivat ja  poltti
vat ihmisiä, sai vanha akka, jota haukuttiin „rankkihampaaksi“ , 
hävyttömyydellään murhaajia nauramaan ja pelasti sillä henkensä. 
Samasta kylästä pakeni toisen kerran hädän aikana kaikki talon 
väki saareen. Isännän nimi oli Lauri. Lähtöä tehdessä sattui 
kerjäläispoika taloon. Häntä tahdottiin mukaan pakoretkelle, mutta 
poika arveli: „Anua rosmojen tulla vaan, kyllä minä sotia osaan 
ja talon varjelen“ . Pojan kotvan aikaa penkillä viruttua tulla 
sujahtavat polttajat tupaan ja  alkavat virittää kartanoa tuleen. 
„Antakaa vaan minua sytytellä tätä taloa, olenhan teidän jouk
koanne“ , arveli poika ja neuvoi vihollisia tuonnemmaksi. Saikin 
siten murhajoukon tielle. Sitte samnmtteli tulen talon nurkista 
ja  meni rannalle Lauria huutamaan: „Tule pois Lauri saaresta, 
täällä on myssys, pyssys ja tupakkasuntsas“ .

Mutalahden kylä, joka on Osronsaaren kirjakuntaa Ilomant
sissa. on vanhin asuinpaikka Melaselän järven rannalla, sillä siinä 
ovat ennen Lappalaisetkin asuneet. Siinä kylässä asui ennen 
Jaakonniemellä, jossa vielä näkyy pätsin sioja, niin äveriäitä Suo
malaisia, että porttien saleilta kuului järven yli Melaselän kylään. 
Ne olivat Kokkosten sukua. Mutta parttisotilaat tulivat kerran 
rahvaan maatessa ja tappoivat sekä polttivat kaikki; 50 lehmää 
veivät myötänsä. Ainoastaan kaksi poikaa, jotka olivat menneet 
metsään permiä virittämään, jäivät jälille. Sittemmin on Muta
lahdessa asunut „venäläinen“ Iiskasen suku 8 miespolvea. — Os- 
ronsaarella asui ennen rikas Suomalainen Juho Ikonen. Hänen 
polttivat parttisotilaat tupansa ikkunaan ja veivät kaiken tavaran 
mukaansa. Eräältä venäläiseltä Vilokkiselta ottivat kaksi erittäin 
kaunista tytärtä riihen parsilta kiinni ja veivät Vienanmerelle. 
Siellä jonkun aikaa kurjuutta kärsittyänsä, karkasivat tytöt pois.
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Heitä ajettiin koirakuonolaisilla perästä, vaan sanoivat havuilla 
pyyhkineen jälkiänsä ja pitäneen havuja sierainissa.

Kerran tulivat viholliset Ontrovaaran kylään ja pistiivät ta
loon, josta emännät par’aikaa olivat vettä noutamassa. Kun tu
vassa vaan oli lapsi lattialla, niin luiskahtivat sillan alle ja liput- 
telivat sormillaan raosta lapselle, ett’ei itkisi. Tuon huomasivat 
emännät vesisaavia tupaan tuodessa ja lähtivät miehiä pakoon. 
Nuo kuu eivät tavanneet vaimoja palasivat taloon ja  hakkasivat 
lapsen paloiksi tuvan pöydälle. — Ontrovaarasta läksi kerran Rö- 
piksi haukuttu venäläinen talon veljes rajan yli Venäjän puolelle 
apumiehiä etsimään polttaaksensa ja ryöstääksensä kotikyläänsä. 
„Kuulkaa veljet“ , oli Röppi tuumitellut joukkonsa kanssa, ,,mie 
ensin oman kotini paitskoon tuleen, a työ veljet muu kylä polt
takaa“ . Mutta Ontrovaaran kyläläiset olivat saaneet vähän vihiä 
Röpin vehkeistä ja menivät miehissä Lokanlaliden perukalle eräälle 
kannakselle hänen tuloansa vahtimaan. Siellä he saivat Röpin 
ammutuksi. Tämä vielä vähissä hengin huusi: „Aa veljet, älkää 
tappako, älkää tappako!“ , vaan armahtamatta ottivat kyläläiset 
kavaltajalta hengen. Tuon nähtyänsä Röpin seuraajat pötkivät 
pakoon minkä kerkesivät. Vieksjärvellä pakenevaa venäläistä, 
nimeltä Lierinen, ampui eräs Ontrovaaran mies jouspyssyllä rei
teen, jotta Lierinen siitä sai kuoleman haavan. „A  ku mie“ , oli 
ampuja kortonut, „Lieristä ammuin reitehen, ta pulikka mennessä 
näppi ta näppi aaltoin päitä a ta venehen laijalle Lieristä reite
hen“ . Lievätkö Lierisenniemi ja Lierisensaari Lokanlaliden suulla 
Vieksjärvellä tästä saaneet nimensä. Se niemekkeen kannas, johon 
Röppi ammuttiin, sai siitä nimensä Röpinkannas.

Kun Venäläiset kerran parttisotaa käydessään myöhään syk
syllä palasivat Suomesta kotimajoillensa ja tulivat llamantsin Kon- 
nunniemelle aikeessa pyrkiä edelleen Mäntyjoen yli, niin olivat 
Suomalaiset ennättäneet aseillensa Mäntyjoelle ja repineet siitä 
sillan *). Kun Venäläiset paikalle ehtivät, niin Suomalaiset takaa 
ahdistivat heidät jokeen, jossa muuan Venäläinen kuoleman tus
kissa huusi: „Voi, voi, moammo kielsi, toatto käski Ruotsista 
halpoo rahoo ottamaan“ . Muutamia pääsi tuosta selkäsaunasta 
karkuun Honkavaaralle metsämajaan, johon paleltuivat ja  kuoli
vat. — Pirttijärvellä parttisotilaat riehuessaan polttivat emännän

*) Roivaksen johdolla. Biogr. Nimik., s. 579.
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ja  sitten isännän talosta; ukko Huovinen pääsi tuvan lakeisesta 
ulos ja  pelasti siten henkensä. Pirttijärven nykyisen lautamiehen 
talon paikalle polttivat vanhan tytön tuohikontti selkään; eräs 
kyntömies, joka pellolle näki melun kartanosta, pääsi surmasta 
pakoon. — Koko tuvallinen ihmisiä poltettiin Saaravaarassa. Tu
van sijalla olevia poroja sen perästä uhritettiin. Kirvesvaarassa 
olevaan Keljain petäjikköön poltettiin ämmä poikinensa.

Palanutsaareen Ilamantsin Nuorajärvellä oli 16 Venäläistä 
kuollut nälkään. Heiltä oli vanki päässyt veneellä karkuun, eikä 
totellut vaikka kyllä huusivat : „Älä mene, tule takaisin, niin saat 
hopeisella lusikalla syödä puurosi“ . Heidän luunsa sitten hau
dattiin Korpisaareen. —  Marjovaaran kestikievarin itäpuolella on 
Murhivaaran Torppa. Siihen murhattiin sunnuntai-aamuna sota
aikana kuusi henkeä ja lapsi pistettiin seipääsen kuolemaan. — 
Eräästä hietasärkästä, joka on eteläpuolella valtamaantietä lähellä 
Maukkulan kylää, länteen päin Kurkilammista, on löytty paljo 
ihmisten luita kun siitä on soraa vedetty maantielle. Rahvas ei 
tiedä minkä sodan aikusia ne lienevät. — Viinniemellä polttivat 
parttisotilaat riihellisen suomalaista rahvasta. Eräs vaimo, jonka 
Venäläiset olivat repineet sota-aseillaan niin onnettomaksi että 
suolet jo  heiluivat sivulla, juoksi vielä tuosta kahakasta pakoon. 
Lapsensa jäi surmapaikalle itkemään, jonka tähden Venäläinen 
huusi pakenevalle: „A korjoo гора lapses!“

Parttisotaa kävivät Suomalaiset ja Venäläiset keskenään 
vaikka rauhakin oli päätetty valtakuntien välillä. Sitten on neljäs 
miespolvi elämässä, kun Ilamantsin Kuokanniemellä eli talonmies 
Aatami Kettunen. Hän ja  eräs talonmies Erkki Tikka, joka asui 
Viinniemellä, läksivät kerran miehillensä Venäjän puolelle partti- 
sotaan. He antoivat monessa kahakassa Venäläisille selkään ja 
palasivat runsaalla saalilla kotiinsa. — Liuvuksen puolelta Ila- 
man tsissa meni kerta viisi miestä, niistä yksi mykkä, rajau yli ja 
rapistelivat Venäläisiltä yhtä ja toista saaliiksi. Kun palasivat 
sankarimatkoiltansa, niin heistä tuli kaipauksia. Asia ilmoitettiin 
Ruotsin kuninkaalle, joka käski rapsia mykkä-miestä 40 paria sel-  ̂
kään ja tuomitsi toiset mestattaviksi. Yksi koki tehdä itseänsä 
viattomaksi ja huusi mestatessa: „Juo’aan veri viaton, pää viaton 
mestataan“ » Mestatut teilattiin Ilamantsin vanhan suomalaisen 
hautausmaan viereen. Tuosta alkoivat miehet välttää ryöstöretkiä 
kuu näkivät kuinka ryöstäjät kuninkaan käskystä kappaleina nos-
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tettiin parruin päähän. — Yiimenen, joka Ilamantsissa mestattiin 
samaan paikkaan, oli vanha sotamies „Tontu“ , joka oli murha- 
työstä tuomittu. — Niin pitkälle Laitinen.

Nälkävuotena meni rahvas Koitereelle, siellä kalaa ongittiin 
ja kalan ruodit survottiin suurukseksi. —  Parkkisodan perästä 
kun mentiin Koitereelle heinälle, otettiin paljasta petäistä evääksi. 
Kun tultiin huuhtoin luo ja  nähtiin ne aivan valkeina, silloin otti 
eräs mies eväsjauhot ja levitti ne järveen. Ei auttanut toisten 
kiellotkaan, hän vaan ne työnsi veteen*). —  У. 1827 raivosi 
maru-, puna- eli sydämentauti niin ankarasti että Öllölässä ja Va-

siljei Jeeskasen talossa 
Luutalalidessa, vanhalla 
valtakunnan rajalla, vah
tia seisottiin. Kajakivessä 
Megrij ärven pohj aispääs- 
sä on tämmöiset merkit 
(katso kuv. 11).

K u v. 11. R a jak iven  m erkit.

Tietämätön aika. Jos nuo merkkikivet ovat aarteiden 
merkkiä, joiksi rahvas niitä sanoo, ja joita vähäpätöisyytensä tautta 
ei voi muuksikan luulla, niin ne ovat uuden ajan, tahi 1617 vuoden

jälkeisiä töitä. Eräs mainit
tuja kiviä on Nehvanniemestä 
Kuuksenvaaraan menevän' tien 
vieressä (Kuv. 12). Kiven koh
dalla vasemmalla puolen tietä 
on maa vähän ylävämpää, oi
kealla puolen on notko, josta 
merkkien tarkoittamaa aarretta 
on kaivettu. Kivi on matala 
ja tasainen, maaperäinen; sii
hen oii uurrettu ei aivan täy
teläinen ympyrä, jonka sisällä, 
oikeassa alakolkassa, on viisi- 
kanta, tästä vasempaan alem
pana on risti ja tästä vasem

paan viisikannan tasalla on kaksi yhteen kallistuvaa viivaa, joiden

*) Aleksanteri I:sen matkasta Pälkjärven ja  llamantsin kautta Kajaniin 
v. 1819 luetaan H. Laitisen kertomus U. Suomettaressa 1878, ni 131.
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ulkonevia päitä leikkaa kolmas, ei aivan elieä viiva. Mainitun 
ympyrän keskellä on pieni täyteläinen ympyrä, jonka keskustaa 
tarkoittavat äsköiset yhteen kallistuvat viivat. Pienimmän ympyrän 
ulkopuolella on myös ympyrä, joka jääpi avonaiseksi yhteen kal- 
listuvain viivain puolella. Suurimman ympyrän ulkopuolella, viisi- 
kannan kohdalla, on viisikannau kulman kokoinen kulma, jonka 
kärki tarkoittaa kuvan keskustaa kohti. — Osronsaarella, jossa 
Laitisen mukaan ennen on asunut paljon Lappalaisia, sanotaan 
olevan aarteita. Korisevan myllyn luona, oikealla puolen tiestä, 
kuuluu olevan merkkikivi ja raha-aarre.

Haudan valmistuspaikkoja en rupea sovittelemaan johonkin 
määrättyyn aikaan; minun on näet mahdoton sanoa, ett’eivät kree- 
kanuskoiset esiisämme jo osanneet raudan valmistustaitoa ja myös
kin väittäisin väärin jos sanoisin, että ainoastaan kreekanuskoisten 
ajalla raudan tekoa harjoitettiin, vaikka siksi ajaksi raudanteko- 
paikkain käytäntö näyttää paraiten soveltuvan, sillä nykyjään elää 
vielä niitä luterilaisia, joiden isät, noin vähä enempi kuin sata 
vuotta takaperin, tekivät rautaa. — Tässä pitäjässä ei kerrottu 
raudanteko-paikkoja olevan muualla kuin Patrikan kylässä ja Koi
tereella. Ensin mainitussa kylässä Oskajärven rannalla kuuluu 
olevan suuria kuonahautoja. Koitereella taas on rautaa tehty 
Kuoralahden rannalla ja  Vinkaran vaaran alla. Koitereen seu
duissa on löytynyt vanhoja karjoteitä tervaskannon alta sekä 
mutahaudasta kahden kyynärän syvästä palokiviä ja  hiiliä.

Asutustarinoita y. m. Liitti on kaikkein vanhin paikka Koi
tereella, siellä on eletty Lapin aikana. Syrjäisistä elinpaikoista 
on Koitereen seutu etevimpiä. Saaria on tässä kauniissa järvessä 
enemmän kuin kesässä öitä. Oli ennen mies nimeltä Onni Monni 
— H. Laitinen sanoo Lappalainen, — joka oli yhden yön kussakin 
saaressa. Jokaisessa saaressa teki hän aina yhden lusikan. Sit- 
tenkun hän oli käynyt jokaisessa saaressa, luki hän lusikat ja  sai 
sillä tavalla tietää, kuinka monta saarta Koitereessa on. Nälkä 
vuonnakin tuli rahvasta Koitereelle. Kalaa ongittelivat henkipi- 
teikseen ja survoivat ruodit .suurukseksi. Mikä aika se oli kuin 
Koitereella oli ainoastaan kaksi ja puoli miestä ja  puolitoista he
voista? Ehkä 1721 vuoden jälkeen. Huomiota ansaitsevia paik- 
kain nimiä on Koitereella: Ruotsin saari Lammatsaaren likellä. 
Näistä seuduista löytyi malmia nostaessa kourusapelin tupen vas
ket. Sotilouhi on Riihilampiin laskevan puron kahden puolen,
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korkea ja jylhä kalliolouhikko. Neitikalliossa kuuluu olevan luola, 
jossa on ollut kätkyen jalkoja y. n\J~Liekuusaaren niemeen oli 
venäläisiä kokoutunut Kivilahdesta y. m. kiikkumaan; siitä sen 
nimi. Patrikan kylä on venäläisestä asukkaasta saanut nimensä. 
— Hiisitarinoitakin täällä on muuan. Erästä osaa Koitereesta 
kutsutaan Jliidenseläksi. Keskellä tätä selkää on luotomainen 
kivi, jota kutsutaan Maitomaroksi. Hiisi oli kerran lähtenyt len
tämään yli tätä selkää, mutta keskellä selkää putosi häneltä kät
kyt; siinä on nyt „Maitomaro“ . — Ukon aholla Huliuksen kylässä 
011 Kalevanpelto, s. o. semmoinen paikka, jossa ei kasva] mitään.

Hattupään kertoi joku saaneen nimensä siitä, että ensim
mäisellä miehellä oli havusta hattu kun muu hattu paloi. Muuta
mat sanoivat, että Hattuvaarassa on asuttu koki sataa vuotta, 
toiset taas saman ajan pitentävät neljäksi sadaksi. Eräs mies 
teki mökin Hattuvaaraan ja  laati siihen jauhekivet. Talveksi kun 
hän meni Venäjälle tuli karhu ja jauhoi kiven kuluksi. — Sisso 
Vuokalainen (Vaikolaineu) tuli ensin Megrijärvelle ja on siinä asuttu 
5 miespolvea. Sissosen talo poltettiin ensin vainon aikana. — 
Puurovaaraan Ivonnuiiniemelle kuu tuli Kutiset, tekivät lie kan
toon huuhmaren, jossa survoivat petäistä. Puuroako siitä sitten 
keittivät vai mistä Puurovaaran nimi? — Kuivalan paikassa asuu 
nyt viides polvi;' sitä ennen oli ne paikat suurina hongikkoina. —■ 
Herajärvessä on asunut ihmisiä noin 300 vuotta. Ensimmäiset 
eläjät (ei suinkaan 300 vuotta takaperin!) täällä olivat Leppänen 
ja Parviainen; ne riitautuivat ja Leppänen pisti Parviaisen veit
sellä kuoliaaksi. — Moilasten suku tuli 120 vuotta takaperin Oulun 
puolelta Revon kylään. Tagrajärvellä on asuttu kolmatta sataa 
vuotta, Kiiski vanhin asukas.

Määttäsen suku on alkuansa lähtenyt Sotkamon kirkolta Laa- 
jastaniemestä, jossa vieläkin sanotaan Määttiä olevan. Ensinnä 
olivat Määttäset olleet Karppiloita, mutta kantaisän puheenpar
resta „pitäis lähtee mättämää“ syntyi sukunimi Määttänen. Eräs 
Määttänen vietiin sotaväkeen, mutta karkasi Uskelasta ja nai 
kotimatkalla leskivaimon, jonka ensimmäinen mies oli ollut Mikko
nen, toinen Valtonen. Hän eli ensin jonkun aikaa Ilamantsin 
länsiperukalla, kunnes kerran tuli sotaväkeä ja  uhkasi seuraavana 
päivänä syödä hänen lehmänsä. Kun oli kevät ja hangen kierä, 
niin Määttänen pani poikansa ahkioon, vaimo kintaat lehmän sork
kiin, ja  sitten aamulla varhain luistettiin 10 virstaa erämaata pa
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koon, kunnes tultiin Hartiavaaralle ensi mökin ahoon. Siihen teki 
Määttänen hongan ympärille ensi mökkinsä. Hirret kantoi hän 
Olallansa eli hartioillansa ja  siitä sai Hartiavaara nimensä. Hon
gan kannosta sai hän oivallisen huhmaren tupansa nurkkaan.

Kciräjäniemiä, joissa ennen muinoin on kansan käräjiä pi
detty, on Ilamantsissa H. Laitisen mukaan kaksi, toinen kirkon 
pohjoispuolella, toinen Junkkeenmaalla Osrosaaren kirjakunnassa. 
Kolmas käräjäpaikka on Kuoresuon niitulla lähellä Melaselän kylää. 
Kun kyläläiset riitaantuivat niittupalstoistansa mainitulla suolla, 
niin siihen hankittiin tuomari, joka tuomitsi kulienkin osansa kir- 
vesalan tai sen jälkeen minkä kukin oli suosta niittua raivannut.
— Ilamantsin itäosalla ovat Koianjoen penkereet ja rantamaat 
seudun ainoat niittunurmet. Kun siellä monet kyläkunnat ennen 
aikaan kilvan kävivät niittämässä, niin siitä syntyi alinomaisia 
rettelöitä. Kun ei siihen aikaan vielä löytynyt kihlakunnan kä- 
räjää, niin päättivät asianomaiset kyläkunnat kokoontua nurmelle 
niittujaon arpakokoukseen. Noita jakokäräjiä kesti kolme viikkoa 
ja  niissä syötiin kolme härkää; niitturetkua onkin 2 penikulman 
pituudelta. Arpajako tapahtui siten että jokainen asianomainen 
hankki itsellensä pienen lautapalasen, johon joten kuten sommitteli 
nimimerkkinsä ja taloutensa numeron. Lautaset pantiin Koian- 
virtaan juoksemaan ja niiltä tienoin, johon lautanen seisahtui, sai 
sen omistaja niittupalstansa.

Kun Ilamantsissa ensi kerran istuttiin käräjiä kihlakunnit
tain, niin oli ainoastaan kolme juttua käsiteltävänä; niistäkin kaksi 
sovittiin. Ensimmäiset käräjät, joissa tuomarina oli toissilmä, is
tuttiin Sonkajan kylässä n:o 14, vanhan ja iikkaan Venäläisen 
Parppeen Karhapään talossa. Siitä siirrettiin käräjät Punapään 
herran luo Koveroon n:o 8 (uusi n:o 6), jossa nyt asuu Venäjän- 
uskoinen Piiroisen suku. Vihdoin muutettiin käräjäpaikka nimis
mies Mandelin’in luo Sikrevaaralle, jossa juttuja jo oli kerrallaan
—  900. — Loitimon suvirannalla on Käräjähiekka, josta ei ole 
tarinaa tiedossa.

Löytöjä. Ukon talttoja näissä seuduissa tuntuu löytyneen 
hyvin paljon. Niitä on löytynyt: Loitimosta, Koitereelta, Lutissa 
Koi an rannalta, Huhuksesta, Nuorajärvestä, Putkelasta, Megrijär- 
veltä, Kelsimänjärvesjä, Korento vaarasta, Luovijärvestä, Vuotto- 
järvestä, Sysmänjärveltä, Ivonnnkasta, Melaselältä y. m. Kaksi 
kourutaltaa, jotka malmia nostaessa ovat nousseet Loitimonjär-
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K u v . 20- K irves. K uv. 21. Tasata ltta.

vestä, ovat huonosta kivestä. Toinen häistä on enempää kuin 
puoltatoista korttelia pitkä ja  kärkipuolelta puolta leveä. Tämän 
maliapuoli on aivan tasaisesti lialennut pois, niin että taltan pak
suus jääpi ainoastaan puoleksi tuumaksi. Toisestakin, jonka pi
tuus on puolitoista korttelia, leveys puoli kolmatta tuumaa ja pak
suus .yksi tuuma, on lohkeillut kappaleita pitkin pituuttaan, mutta 
kärki on jotenkin eheänä säilynyt. Ensin mainitun kiven kärki 
on kuhnikkaasti kouru, pohja kun on tasainen ja laiteet viistoon 
tasaiset. Molemmat jätin Historialliseen museoon syksyllä 1879. 
Erään samasta järvestä löydetyn ukoiltahan toinen pää on kouru-, 
toinen tasataltta. Kerrotaan myös Loitimon järvestä löydetyn 
kivi vasaran (kirveen), jonka molemmat päät olivat teroitetut ja
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keskus molemmin puolin hienonnettu, niin että siihen voi varren 
sitoa. Tarinoitaan vielä, että Loitimosta on löytynyt kolini sor- 
minen ukontaltta, jossa on hampaat (?). Luovijärvestä löydetyn 
ukontaltan molemmat päät olivat terävät. Sysmänjärvestä on löy
detty noin korttelia pitkä, sievätekoiuen ukontaltta. Eräs Kon- 
nukasta löytynyt, kolmea sormea leveä ja  enempää kuin korttelia 
pitkä tasataltta oli myöskin sievätekoinen. Sen sekä toisen vähän 
pienemmän tasataltan, joka nähtävästi on suuremmasta kiviaseesta

kärki. ICuv. 24. Tasataltta.

taltaksi muodostettu, -jätin Historialliseen museoon syksyllä 1879. 
Ne ukontaltat, joita on löydetty Melaselän tienoista, pellolta, Hei- 
näjärven rannalta ja Tervonsaaren selältä, näyttävät huono tekoi- 
silta. Oskajärven seuduissa Patrikassa sanotaan myöskin löyty
neen ukontalttoja. Hako vaaralta kerrotaan löytyneen ukontalt- 
toja, jotka olivat kolmen sormen pituisia (?). Kuuksenvaaran 
suolta mutaa nostaessa oli löytynyt kantikkaaksi veistettyjä kyy
närän pituisia puupalikkoja. — Historiallisessa Museossa on Ila- 
mantsista ennestään: kirves kuuteloliuskamasta, vuorikonduktöri
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H. J. Holmbergin tuoma 1856; kiviaseesta pilstottu kappale, 
löytty noin 1780 kankaalta Patrikan kylässä ja  käytetty noitaka- 
luna Aunusta myöten, H. Laitisen tuoma 1866; kivikirves, löytty 
v. 1867, kandidaati A. Bernerin lahja Muinaismuistoyhdistyk
selle 1871; kaksi H. Laitisen v. 1866 hankkimaa riimisauvaa 
ja eräs, kuten kerrotaan, ennen muinoin venäläisestä luostarista 
Ilamantsissa ryöstetty tinapikari, jonka kyljessä on valtakotkan 
ja erään toisen linnun kuvat, C. J. Nyman’in lahja Muinaismuisto- 
Yhdistykselle 1874.

.Rovasti Monellilla on Historiakirja syntyneistä ja kuolleista, 
ainoa kirkon palosta säilynyt kirkonkirjaston kirjoja.

Eno.
Ilamantsin kihlakunnan luoteisesta osasta kapea maakaistale, 

pitkittäin pohjaisesta etelään, tekee Enon pitäjään. Ilamantsin 
kirkonkirjassa mainitaan että Enossa jo ennen v. 1761 on ollut 
kaksi kirkkoa, joista ensimäinen kaiketi rakennettiin Ilamantsin 
ensimäisen kirkkoherran Yrjö Yendalinksen aikana (1653—81) ja 
hoetaan muita Ilamantsin kirkkoja vanhemmaksi. Kappelin oi
keudet sai Eno kuitenkin vasta 1793 Enontaipaleen 1. Taipaleen 
nimellä, josta on syntynyt erehdystä Liperin vanäjänuskoisen Tai
paleen kanssa. Eri pitäjäksi tuli Eno 1857. Eteläinen osa pitä- 
jäästä on vaarakasta, pohjoispuoli on alavampaa maata, kahden 
puolen leveää Pielisjokea ja sen levennyksiä, joista Bukavesi on 
suurin.

Pakanuuden aika. Kiuhtavaaralla (?) kuuluu olevan paljon 
nnnin pohjia, joita rahvas sanoo lappalaisten uuneiksi. — Ettei 
näin mukavain luontoisten kulkuväyläin varret ole milloinkaan 
asukkaitta olleet, jos vaan kerran likiseuduissa niitä on löytynyt, 
on aivan luultava; mutta nykyjään ei löydy mitään muistomerkkiä 
pakanuuden ajalta, jollei siksi kelpaa se, että täällä nykyjään 
asuu paljon Lappalaisia. Esim. Sarvingin kylässä on niitä 8 taloa.

Keskiaika. Venäjän kirkon (siässynän) ja kalmiston sija 
kerrotaan olevan Kaltimossa Ihalan rannassa. Samoin myöskin 
Sarvingissa Antti Turusen pellolla, Revon kylässä, Nesterinsaa- 
ressa ja  Paiholassa. Kalmistoja on myöskin Kousan niemessä, 
Röksässä y. m. Röksässä Hassisen kujain suussa löytyi eräs hauta,
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jossa oli suuria kiviä, vaau ei luita. Röksässä sanotaan ennen 
olleen 48 venäläistä taloa. —  Konnunvaarassa kuuluu olleen venä
läisten asumus. Siinä on ennen huoneen pohjan hirsiä näkynyt. 
Nesterinsaaressa kerrotaan olleen 38 venäläistä taloa, joiden asuk
kaat olisivat muka eläneet kalalla ja  linnulla, joita oli täällä ylen 
paljon. Toisen tarinan mukaan oli täällä 50 taloa venäläisiä, joi
den täytyi mennä Venäjälle, kun Ruotsi voitti. Kenties näistä 
seuduista muutti venäläiset kaikkein ensiksi pois, eli kohta 1617 
vuoden jälkeen. Siihen luuloon olen tullut siitä kun näistä seu
duista löydetyissä aarteissa on ollut Venäjän rahaa. Niin kertoi 
eräs Varis Nesterinsaaresta löydetyn kattilan täyden tivoja (Tipo 
on hyvin pieni hopeainen Venäjän raha, ei aivan ympyriäinen. 
Semmoinen oli ainakin se raha, jonka äsken mainittu Varis antoi 
minulle). —  Palovaaran likellä saaressa sanotaan asuneen venä
läisiä. Siellä kuuluu löytyvän petran luita; venäläiset kun söi
vät petraa.

Uusi aika. Pidisjoessa Hiiriniemen kylässä on kivi nimeltä 
Laiska Jaakon kivi. Ollessaan näillä tienoin oli Laiska Jaakko 
varhain eräänä aamuna nähnyt tuon kiven ja luullut sitä viholli
sen veneeksi. Kiveä silloin kanuunoilla ammuttiin ja  vielä siinä 
näkyy kuulojen jälkiä. Syrjästä oli koko kappale lohjennut. Kal- 
timokoskella taasen kirkonkylän erämaassa sanotaan olevan suu
rista kivistä 8 kulmainen perustus, josta Laiska Jaakko oli aiko
nut kirkkoa*).

Niitä uunin pohjia, joita Kaltimon seuduissa sanotaan olevan 
paljon, ei voi luulla piilosaunoiksi vaan venäläisten elinpaikoiksi. 
Mustanvaaran (?) seuduissa kuuluu myöskin olevan uunin sioja ja 
Yläj ärven toisella puolen Hassisen maalla on monta kiviraunioa 
(uunin pohjaa). — Ylisessä järvessä on JEtuotsinsaari, jonka voipi 
arvella nimensä saaneen sotaaikana. Samassa järvessä on Päntön- 
saari, johonka, puheen mukaan, olisi haudattu sotaväkeä. Jonkun 
kertomuksen mukaan siihen olisi haudattu Pänttönen. Röksän 
kylä on ollut talonpoikaisten sotaherrojen asuinpaikkana. Kap
teeni Sallinen oli asunut nykyisellä Heikki Mujusen paikalla ja 
kenraali Haapalainen nykyisessä Ranta Hassilassa **). — Rahkeesta

*) C. A. Gottlund. Antiqvariska Anteckningar III, S. 531. Käsik. Hist. 
Museossa.

**) Vrt. niistä: Biografinen Nimikirja, s. 579, 597 ja  601 sekä Uusi Sou- 
metar 1883, n. 147. Arvonimien suhteen tarina jo  on erehtynyt.
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ffiireimiemeltä olivat Pentti Leppänen, Olli Leppänen ja Pentti Hil
tunen myöskin maaherra Furstenbergiä kuljettamassa Joensuusta 
Niinivaaralta. Leppästä vainottiin sentähden, että hän oli pahasti 
kohdellut maaherraa. Hän pääsi kuitenkin pakoon kun Leena 
Airaksinen vei hänelle sanan sotamiesten tulosta. Leppänen ei 
tohtinut sitten kodissaan asua. Vainoojat taisivat olla Pieliseläisiä. 
Pentti Hiltunen Eetuvaarassa oli paossa. — Pehkola Kaltimojärven 
länsi puolella oli poltettu venäläissodan aikana. — Iivana Eatinen 
Koverosta tuli venäläisten kanssa heidän pyynnöstänsä Niskaan 
asti. Niskassa venäläiset koittelivat ensin kuinka vaaralliset hei
dän vastustajansa toisella puolella ovat. He kokoutuivat yhteen 
kihermään, Tiasen väki ampui, mutta luodit eivät tulleet kuin 
puoli väliin. Siitä venäläiset näkivät minkälaista vastustusta heillä 
vastassa oli. Venäläiset kun taas pienillä tykkilöillään ampua 
tupruuttivat suomalaisten multavalleihin, niin suomalaisten kala
kukot menivät multaa täyteen. —  Täällä (Eöksässä) kävi neljä 
rakuunaa, jotka söivät omin lupinsa maitopytyt y. 111. Isä vanhus 
pelkäsi, vaan seitsenvuotinen poika ei peljännyt, oli niiden jou
kossa ja sai makeisia.

Tietämätön aika. Merkkikiviäkin täällä on muutamia. 
Pehkosen likellä, Kaltimossa, kuuluu olevan kivessä risti. Pauk- 
kajau niskassa joen keskellä on kivi, jota kutsutaan „tykki- 
kiveksi“ . Ahoniemellä kuuluu olevan kivessä tykin kuva ja muita 
merkkiä. Jos tämmöistä merkkiä löytyy — minä en ole sitä näh
nyt — voipi sitä pitää eri tarkoitusta varten tehtynä, kuin noita 
ristijä ja muita hienoviivaisia merkkiä, joita löytyy hyvin paljon 
etelään päin näistä seuduista, erittäinkin Kiihtelyksen pitäjäässä.

Sarvingin järven luona on korpi niemi, jonka saaressa on 
rautaruukki. Nykyisen polven aikana (Variksen renkinä ollessa) 
tästä niemestä vasta kuusikko hakattiin ja  paikka naattiin. — 
Tervahautoja sanotaan enimmästi venäläisten tekemiksi, joka voi- 
pikin olla mahdollista, mutta minä asetan ne kumminkin tiety- 
mättömään aikaan. Eräs tervahauta mainittiin olevan Sarvingin 
ja Pirttijärven välillä. Muita tervahautoja tässä pitäjässä en 
tiedä olevan.

Asutustarinoita. Nesterinsaari kerrotaan saaneen nimensä 
Nesteri nimisestä miehestä. Jos tässä tarinassa on perää, niin 
tämän Nesterin saattaa otaksua ensimmäiseksi kreikan uskoisista 
eläjistä. Myöhemmän aikuisesta Nesterinsaaren asutuksesta kuulin



Eno. 49

kaksi tarinaa. Toisen mukaan Tanninen, Savosta, sattui kulke
maan näillä seuduilla ja huomasi niin ihanan saarekkeen, jonka 
ympärillä kalatkin oikein kuohumalla kuohuivat. Hän muutti 
tänne asumaan ja sitten muutti tänne muitakin. Toisen kerto
muksen mukaan tuli Hassinen Nesterinsaareen ensin elämään. 
Hassinen, jonka nimi silloin oli Haikonen, karkasi sotaväestä ja 
tuli asumaan riista-rikkaasen Nesterinsaareen. Laiva oli lähte
mässä matkalle (mistä ja minne, ei kertomus mainitse). Yksi mies 
meni metsään; toiset sanoivat: mitä tuo mies tuolla tekee, eikö
hän se karkaa. Käskettiin ottamaan häntä kiinni; kaksi miestä 
meni kiinni ottamaan, vaan nekin jäivät sille tielle. Nämä miehet 
olivat Penttinen, Haikonen ja Kuronen. Käypi myöskin kertomus, 
että nämät samat miehet tulivat Siksin (?) vaaralle, näkivät täällä 
kolme järveä, asettuivat tänne, anastivat nurmet ja ovat vielä 
tänäkin päivänä niiden omistajat. Hassisia asuu nyt kuudes polvi 
Nesterinsaaressa. Eiköhän tämän mukaan sovi tuo karhun ja sota- 
mieheksi otto Isonvihan aikaan. Joku mainitsi, että Hassiset ovat 
peräsin Pohjan puolelta. Haikosella eli Hassisella oli ensimmältä 
aina kirves vyön takana kauraa kyntäessä; niin hän pelkäsi vai
noojia. —  Neljä oli pohattaa ennen: Yksi Ylletty Kutsussa, toinen 
Tolonen Palolla, Saaranen Patsolassa ja neljäs Nesterinsaaressa.

Löytöjä. Luhtapohjassa Penttisen emäntä sanoi ennen vii
katteita liipatun kivillä, joita ukontaltoiksi sanottiin. Saman talon 
ukkovanhus oli ennen vanhaan ukon ilmalla kyykistynyt puun 
juureen. Se puu syttyi tuleen ja meni pirstaleiksi kun ukkonen 
iski siihen. Niistä puun sirpaleista oli hän sitten löytänyt peu
kalon pään kokoisen nkontaltan ja Räty Kaltimossa sanoi ole- 
vansa patentti, ettei ukontaltta ole muu kuin ukkosen heittämä. 
Niskasta kuuluu löytyneen 9 tuumaa pitkä ukontaltta ja Hepo- 
lahdesta sanottiin löytyneen puntarin paksuinen, korttelin pituinen 
ukontaltta. — Talollinen Varis Elovaaralla kertoi Nesterinsaaresta 
löytyneen kattila tivoja. Yhden näitä rahoja sain häneltä. Enosta 
niin ikään sain kahden tuuman pituisen tasataltan, joka oli Pieli
sistä löytty. Syksyllä 1879 jätin sen Hist. Museoon, jossa ennes
tään on tästä pitäjästä: leveäteräinen tasataltta, löytty 1869 ja 
kandidaati A. Bernerin lahjoittama Muinaismuisto-Yhdistykselle 
1871, sekä pari viinanappia, toinen puusta, toinen vaskesta. Van
hasta palaneesta kirkosta on saarnastuoli vielä säilössä.

4
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Kiihtelys.
Tämän pitäjään eteläinen raja lähtee Pyhäselän eteläpäästä. 

Onkamon järven pohjaispään poikki, itään päin lähelle Viipurin 
läänin kulmausta Korpiselän seuduilla, josta raja kääntyy luotei
seen päin Loitimon järven halki Maanselkään asti; siitä kääntyy 
se länteen päin Pyhäselän pohjoispäähän.

Pitäjään halki pohjaisesta etelään kulkee leveä ja korkea 
harjanne (Heinävaara ja Kiihtelysvaara) jonka keskellä on Kiihte
lysvaaran kirkon kylä. Näiltä paikoilta lähtee luodetta kohti toi
nen matalampi haara Heinahon nimellä, jonka ja Heinävaaran vä
lillä on pieni Jukajärvi. Muita järviksi sanottavia, paitse jo mai
nitut, ei pitäjä ässä olekaan.

Kiihtelysvaara on saanut nimensä siten, että siitä viiasta, 
joka tällä harjulla oli, voi ampua päivässä kiihtelyksen oravia. •— 
Kiihtelysvaaran luterilainen seurakunta syntyi vuonna 1698. Jo 
ennen tätä vuotta oli täällä rukoushuone. Kappelin oikeuden sai 
seurakunta v. 1783, kirkkoherrakunnan v. 1857.

Pakanuuden aika. Erästä ahoa, Vehkapään huutoa kut
sutaan Lapinahoksi. Joku mainitsi Askolan pellon pientareella 
olevan lappalaishautoja, vaan nämät ovatkin venäläishautoja, joita 
muutamat kertoessaan sotkevat lappalaishautojen kanssa. Onko 
tämmöinen sotkeminen aina paljasta erehdystä, vai olisiko joskus 
syvempää syytä siihen, en osaa sanoa. Voisi kumminkin arvella, 
että muutamissa paikoissa olisi lappalais- ja venäläiskalmistot olleet 
likekkäin ja lappalaiskalmiston hävittyä jäänyt 'ainoastaan nimi 
siitä jälelle, joka viimein sovitetaan venäläiskalmistoon. Askolan 
kalmisto ei anna suurempaa syytä kuin muutkaan tähän luuloon, 
vaikka juuri tässä satuin sen luuloni mainitsemaan. Opettaja 
H. Laitinen kertoo tärinäin mukaan Hammaslahden saaneen ni
mensä siten, että tässä Oriveden lahden rannalla asui lappalaisia 
vanhaan aikaan kalastajina, ja että kalan hampaita kokoontui 
suuret kasat ranteelle, jonka tähden nimetöntä lahtea ruvettiin 
Hammaslahdeksi kutsumaan. Lapinhaudat, joiksi sanotaan kum
puja Lapinsaaressa, sanoo kirjoittaja edellistä kertomusta vahvista
van. Gottlund vainajalle kerrottiin että Kuusivaaran maalla Ham
maslahden kylässä paitsi muualla oli useita litteistä kivistä tehtyjä



Kiihtclys. 51

pieniä ymmyrkäisiä lapinraunioita, 3Д kyyn. korkuisia. Ennen oli 
niitä ollut kaikkialla*).

Keskiaika. Mainitussa Askolan kylässä sanotaan ennen 
olleen venäjän kirkon ja  hautuumaan (Koitonselän pogosta). Ny
kyiseltä rikkaan Antti Parviaisen kartanon paikalta kuuluu löy
tyneen hyvin paljon luita. Haudat sanotaan olleen ympärinsä 
peitetyt kivillä. Isäntä kertoi, että kiviuunia oli ollut maan alla 
hautain luona. Toinen pääkirkko kuuluu olleen Huuhtilammissa. 
Huuhtilammin ja Askolan tienoissa on hautuumaita vähä väliä. 
Näissä seuduissa näyttää asuneen tiheään venäjänuskoisia.

Elovaaralla Kakonmäellä on kirkon sija. — Hammaslahdella 
Venäläisen paikalla on vanha kalmisto (ketä lienee siihen hau
dattu). — Mikko Hirvosen pellossa Mulossa on vanha hautuumaa, 
johon vielä nykyjäänkin on uhrattu. — Heinävaarassa Koljosen 
maalla on „Siässynä kallio“ . Siinä on ennen ollut venäjän siäs- 
synä ja kalmisto, joiden itäpuolella kuuluu olevan kello kannal
laan rahaa. — Keskijärvessä myöskin, tilalla n:o 6, on vanha hau
tuumaa. — Mulon kylässä länsipuolella Haapajärveä kulkee pitkä 
multasärkkä, jota kutsutaan Laivasärkäksi. Tämän särkän etelä
päässä on suo nimeltä „ Venäjän silta11. Erään tarinan mukaan 
olisivat venäläiset tästä ennen kulkeneet (ja luultavasti siihen suo- 
sillan tapaista laatineet), josta se sitten olisi nimensä saanut. 
Kerrotaan myöskin että sen suon luona aukealla kankaalla olisi
vat venäläiset sotineet.

Uusi aika. Heinäsuon laidassa kuuluu olevan uunin pohjia. 
Näissä seudun kerrotaan ennen sodan aikana eletyn. Se sota oli 
kestänyt 10 vuotta ja silloin oli oltu Venäjän alla. Nämät uunit 
ovat arvattavasti siis vuosien 1713—1721 sodan aikuisia, jolloin 
Venäjän armeija piti Suomea 8 vuotta valtansa alla. — Lehto- 
niemessä poltettiin vanhan vaimon aikana, ennen Lappeenrannan 
paloa (Lappeenrannan palosta on jo  toista sataa vuotta); silloinkin 
piti olla paossa. Pakoon mennessä piti takaperin havulla vetää jäl
kiään, etteivät kalamuukit eikä koirankuonolaiset löytäneet. — Terva- 
suossa sanotaan olevan tiheään asuinpaikkoja, joissa on oltu piilossa.

Viime sota-aikana mentiin Hammaslahdesta kahden virstan 
päähän myllylle pakoon. Sotamiehet viljapeltoni yli juottivat

*) C. A. Gottlund, Antiqvariska Anteckningar 111, s. 539. Käsik. Ilist. 
Museossa.
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hevosiansa. Sotajoukon yksissä paikoin seisoissa, lui'justelivat 
sotamiehet yksinään syrjäisissä metsätaloissa ruokaaineita y. m. 
rosvoilemassa. Jos tämmöisillä retkillä sattuivat piilopaikkoi
hin, joutuivat he arvattavasti usein surman omiksi. Ei aina kui
tenkaan. Niinpä sattui kerran Joensuun leiristä eräs sotamies, 
joka oli saanut haalituksi nuttunsa täyteen nauriita, eksymään 
Iiksen suon piilopaikalle. Kun hän älysi piilijät, tuli hänelle hätä 
käteen. Hän kumartelemaan niin ihmeen nöyrästi, etteivät raah- 
tineetkaan häntä tappaa, vaan neuvoivat vielä tien hänelle. Siitä 
oli taas itsellään karjoinensa tiekunta toiseen paikkaan.

Tiaisen ja hänen joukkonsa toimista kerrotaan. Sittenkuin 
Sandels, niinkuin jo  ennen on kerrottu, oli Taipaleelta kutsunut 
joukkonsa takaisin, oli tie avoinna venäläisille ja täten lakkasi 
myös heidän yrityksensä pyrkiä Pielisen kautta pohjoiseen päin. 
Tästä syystä saattoi Tiainen nyt ryhtyä ryntäysretkiin. Hän eteni 
joukkonsa kanssa taas Enon kirkonkylään, jossa hän sitten miehi- 
nensä koko syksyn majaili pohjoispuolella salmea olevissa taloissa, 
tehden täältä välistä pieniä ryöstöretkiä hätyyttääkseen vihollista. 
Näillä retkillään oli hän niinkin rohkea, että uskalsi vihollisen 
Joensuuhun jäänyttä pääjoukkoa, uhata ja sitä niin säikähdyttää, 
että osa Iisalmelle saapuneista joukoista täytyi lähettää takaisin 
Karjalaan. Tämä säikähdys venäläisessä leirissä saatiin siten toi
meen, että Tiainen muutamain uskalikkojen kanssa eräänä syys
iltana Lokakuun lopulla otti vangiksi ruhtinas Dolgoruki’n mää
räämän maaherran Karjalassa, Otto von Fürstenberg’in, sekä maa- 
sihteeri Cederwald’in kielenkääntäjän Granfelt’in, joilla oli asun
tonsa maanmittari Backman’in talossa Niinivaaralla samassa ra
kennuksessa, jossa ruhtinas Dolgoruki oli Syyskuussa asuntoa 
pitänyt. Fürstenbergin vangiksiottaminen on monella eri tavalla 
kerrottu; mainittava on kumminkin se neuvokkaisuus ja toimelli- 
suus, jota Tiainen osoitti tässäkin tilaisuudessa, sillä samalla aikaa, 
kun hän apumiehineen meni Fürstenberg’in huoneisin, käski hän 
ottaa kiinni palvelusväen ja siellä olevat soturit sekä heidät kaikki 
köysiin panna, ett’ei kukaan pääsisi sanaa viemään Joensuussa 
olevaan leiriin, josta silloin heti olisi ennätetty kiinniottajien jälille. 
Ainoastaan edellämainitut kolme herraa vietiin mukaan ja heidän 
täytyi nyt kiiltosaappaissa astua talonpoikien kanssa avarain soi
den esim. Iiksen suon ja autioin seutujen kautta, kunnes päästiin 
Enon kirkonkylään, jossa saivat lähes kuukauden aikaa levätä.
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Tiaisen aikomus lienee ensin ollut lähettää vangit Sandels’ille, 
mutta kun 23 p. Marraskuuta oli Lieksaan tultu, päästettiin ne 
heti irti rovastin välityksellä venäläisten lepytykseksi, jotka nyt 
olivat pitäjääsen tulemaisillaan ja luultavasti olisivat kostaneet, 
jolF eivät olisi Fiirstenbergiä siellä löytäneet. On sanottu, ettei 
Tiainen aina hyvästi kohdellut Fiirstenbergiä, ja  mahdollista onkin, 
ettei hän hänelle osoittanut kaikkea kunnioitusta, mutta varmaan
kin Fiirstenbergiä tuhat kertaa paremmin kohdeltiin, kuin itse 
Tiaista olisi kahdeltu, jos hän olisi vihollisten käsiin joutunut. 
Tämä näkyy siitä että kenraali Tutschkow 15 p. Marraskuuta 
määräsi 500 ruplaa palkinnoksi muka „kapinannostajan“ Tiaisen 
kiinniottamisesta ja  paitse sitä 200 ruplaa jokaisesta kapinoitsi
jasta, joka kuolleena tahi elävänä jätettäisiin Venäläisten käsiin.

Ilman pahoja seurauksia ei tämä Fürstenbergin poisvieminen 
kuitenkaan ollut, sillä tästä rohkeasta yrityksestä yltyivät Venä
läiset kostoon ja tekivät monta julmuutta, joista heitä ei muuten 
tämän sodan aikana ole voitu Karjalassa syyttää. Hakiessaan 
Fiirstenbergiä, ottivat, näet, monen kiinni ja  kiduttivat heitä kau
heasti pelkästä epäluulosta; täten esim. eräs mies lyötiin kuoliaksi 
ja  moni koko elinajakseen joutui raajarikoksi. Samalla aikaa 
luultiin myöskin Kontiolahden kirkkoherran Forsténin olevan yh
dessä liitossa talonpoikien kanssa, jonka tähden hänet otettiin 
vangiksi ja vietiin Joensuuhun. Kun Forstéu oli hyvin väkevä 
mies, onnistui hänen eräänä yönä voittaa molemmat vartijansa ja 
paeta Liperiin. Tulevana päivänä saapui hän taas venäläiseen 
leiriin ja  häntä sinne seurasi Ylä-Karjalan silloinen tuomari, Hen
rikki Ervast, joka sittemmin tuli Vaasan hovioikeuden varapresi
dentiksi ja vihdoin senatoriksi, sekä ruununvouti Antti Wilhelm 
Floman ; nämät miehet nyt selvästi osoittivat, että kansan puolus- 
tussota oli oikeutettu ja kun oli toteen näytetty, ett’ei Forstén 
ollut mihinkään salahankkeihin osaa ottanut, pääsi hän vapaaksi, 
mutta samassa olivat Venäläiset valinneet itselleen toisen uhrin.

Liperin kirkkoherralta, rovasti Henrikki Vinteriltä olivat 
venäläiset kysyneet, minkä tähden Pohjois-Karjalaiset niin itsepin
taisesti puolustivat itseään; olivatko siilien saaneet käskyn vai 
tekivätkö sen omin päinsä. Asiata varmemmin tietämättä ja 
kenties vielä hämmästyneenä pelätyn vihollisen läsnäolosta, ei hän 
tätä osannut selittää. Venäläiset ymmärsivät hänen sanansa niin, 
kuin olisi kansanliike kapina, mutta kun Ervast ja Floman olivat
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päinvastoin todistaneet, luulivat lie Vinterin jossakin pahassa aiko
muksessa pettäneen heitä. Sentälideu lähetettiin heti muutamat 
kasakat Liperiin ja

„Kunnon kirkkoherra, tähän asti 
Vielä säästetty, nyt sidottihin 
Hurjan hevosparin väliin, juosten 
Seuratakseen julmaa ratsumiestä;
Täytlämätt’ ei tuomio ois kauan 
Ollut, pian pettänyt ois jalka,
Käsi hervonnunna hetken päästä,
Tukka maata myöten laahannunna.
Yksin vanhus seisoi, silmät loi hän 
Taivahasen, niinkuin tuonne luodaau,
Koska maassa kaikk’ on kolkko, synkkä.

Ei mikään „Pilven veikko“ kuitenkaan tullut häntä pelasta
maan. Kasakat laahasivat hänet pois ja näin nähtiin viimeksi 
Pälkijärvellä tätä kunnon miestä kuljetetettavan. Täällä tahtoi 
hän sanoa jäähyväiset maantien varrella asuville sukulaisilleen, 
mutta piiskan sivallus keskeytti häntä ja se kova nuora, joka nyt 
lujemmin sidottiin hänen käsivarteensa, teki kaikki hänen rukouk
sensa turhiksi. Hän joutui kohta sen jälkeen Venäjän alueelle ja 
kun kerran oli sinne tullut, ei hänestä enää kuulunut sanaakaan. 
Huhu tosin kertoi hänen sortuneen ennen Viipuriin ennätettyänsä, 
mutta toisen sanoman mukaan oli hän Viipurissa kuollut, Akian- 
der sanoo Syyskuun 25 p. 1808. Toistakymmentä vuotta taka
perin löydettiin Käkisalmessa hänen maisterisormuksensa. Liperiin 
oli hän jälkeensä jättänyt pieuen tyttären, jolta jo ennen äiti oli 
kuollut. Tämän tyttären nai sittemmin Kontiolahden kappalainen 
Pentti Stenius.

Kun Tiasen joukko ryösti Ryssän maaherran Niinivaaralta, 
tiesi sen Varis, vaan ei mennyt sanomaan venäläisille. Kun se 
joukko kulki Variksen sivu, sanoivat muutamat hänelle: „tuossa 
mänöö Ryssän maaherra“ . Niillä miehillä oli ollut leipäkakkarat 
piikkien nenissä. Erään näitä kuljettajia, Lukkarisen, tappoivat 
venäläiset sittemmin Joensuussa pieksämällä. Toisen kertomuk
sen mukaan kirkonmies Juhana Lukkarisen, joka oli maaherraa 
viemässä Niinivaaralta, peilasi venäläiset Kontiolahdelle menevän 
tien risteyksessä, uurron kohdalla. Muuten kerrotaan että tästä, 
maaherra Fürstenbergin kuletuksesta, saivat syyttömät enemmän
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kärsiä kuin syylliset. Ne, jotka tunnustivat itsensä syyllisiksi, 
pantiin vankeuteen ja rauhan tultua päästettiin sitten vapaiksi. 
Niitä taas, jotka väittivät itseään syyttömiksi, pieksettiin kuoliaiksi. 
Niinpä eräs vahva mies (en muista nimeä), joka kahdeksan mie
hen alta läksi karkuun, mutta sitten takeetissa saatiin kiinni, 
syyttömästi pyssyn perällä pieksettiin pahan päiyäiseksi, Eräs 
Leppänen Kontiolahdelta pääsi taas vapaaksi, vaikka oli syyllinen 
(eiköhän samoja Leppäsiä Enosta —  Kahkeesta — , joita vai
nottiin, mutta pääsivät piilemään). Viime sodan tapauksista ker
too talollinen P. Leppänen kootuissa tarinoissaan seuraavaa : Kun 
Monnissa Tiaisen joukko, jossa oli 200 parhaastansa omilla ampuma- 
neuvoillansa varustettua talonpoikaa, vastusteli Venäläisiä, lähetti
vät nämä 2 rakuunaa viemään sanaa Honkavaaralla majailevalle 
sotaväelle. Sieltäkös sitten tien täydeltä tulvasi rakuunia iltapuo- 
lella päivää, mutta ei auttanut. Venäläiset saivat kuin saivatkin 
selkäänsä ja kadotettuansa useampia miehiä, läksivät käpälämä
keen. Venäläisten tappiosta ja peräytymisestä oli Heinävaaraan 
jo tullut ennakolta tieto. Täälläpä rupesi nyt talollinen Martti 
Väyrynen peuran ja karhun tappu-tussarinensa Mannilan opotan 
kohdalle tiepuolessa olevaan vesakkoon vahtiin. Eräs päällikkö — 
tietysti alapäällikkö —■ kulkee tietä pitkin, astutellen ja  pää nyö- 
källänsä eteenpäin ratsastaen. Mutta yht’äkkiä V:n tussari pamahti 
ja  päällikkö kemaliti alas hevosen selästä kuoliaana maahan. Väy
rynen korjasi rahat ja hevosen sekä kuletti miehen ruumiin Mustaan- 
lampiin, Heinävaaran kylästä lounaasen päin. Hevosen vei hän 
Joensuuhun .Ruotsin sotaväkeen ja möi sen siellä 350 paperirup- 
lasta. Hevonen olikin ollut erittäin kaunis niin kuin hintakin on 
sen ajan hinnoiksi korkeimpia. Muuten huomattiin, että Väyry
sellä oli sen jälestä runsaammin varoja kuin ennen, vaikka hän 
yhtenään oli viinan ystävänä ja kiprakassa ollessa oli hänen tapa 
sanoa, tussariansa tuvan seinälle osoitellen: „tuo tussari se antoi 
minulle ikuisen eläkkeen, kyllä se kannattaa hyvästi säilyttää“ . 
Venäläisten pakeneminen oli tapahtunut jommoisessakin epäjärjes
tyksessä. Niinpä 20 venäläistä oli tullut tiettömiä tienoita Satula- 
vaaran Karhuun, missä heistä muutamat avattuaan tuvan oven, 
kun huomasivat tuvan seinällä 3 pyssyä, pelosta punastuivat. 
Kiireesti kysyivät isännältä, missä tietäisi olevan Venäjän sota
väkeä. Kun isäntä vastasi: „lienee kirkolla“ , sanoivat sotamiehet: 
„ei oleh kirkilläh“ , isäntä taas „lienee Honkavaaralla“ * sotamie
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het „ei ole Hongavaaralla“ , isäntä „no lieneeliän Sortavalassa“ , 
sotamiehet „noh Sortavol kylläh on“ .

Honkavaaralta, Kiihtelysvaaran pitäjäässä, oli venäläisten 
tulon edellä viety karjat osiksi Mustanlammin seutuihin, osiksi 
Lotokan joen taakse Saarakkeelle. Kun kerran talollisen Musto
sen emäntä makasi yksin tuvassa, aukesi ovi ja  7 kasakkaa, muas- 
sansa suntio venäläinen kirkonkylästä, astuivat sisään. Emäntä 
kovin säikähtyi, luullen suntion olevan venäläisten vankina, vaikka 
hän olikin vaan heille oppaaksi lähtenyt kirkonkylästä. Tähän 
Mustosen taloon asetti nyt täällä oleva osakunta pääkortteerinsa. 
Yksi vahtimaja oli näillä pellon sivulla Kirkonkylään päin ja  toi
nen Hernemäellä, Tohmajärveen vievän tien varrella. Seitsemän 
rakuunaa syötti yöt päivät yhtenään hevostansa Joensuun puolei
sessa tiehaarassa. Kaikki peltojen, opottain y. m. aidat kannet
tiin poltettavaksi tuvan, saunan ja riihen uuneissa, joissa huo
neissa sotamiehet asuivat. Mustosen lehmiä ei liikutettukaan, 
vaan muiden lehmät metsästä sotamiehet tappoivat ja  söivät. 
Vieläpä he ryöväsivät ja varastivat ruokavaroja, piippuja ja  tupak
kia miehiltä. Useissa paikoin syöttivät he hevosiansa halmeissa. 
Mutta jos nämä sotamiesten ilkityöt tulivat päällikön tiedoksi, 
niin pantiin pahantekijät penkille ja piestiin kepillä.

Kun talollinen Halonen, kuuluisa peuran ampuja, Kiihtelys
vaaralta, sattui kerran käymään Joensuussa, tarjottiin hänelle siellä 
kivääri ja ampumavaroja. Tuumattu oli että Halonen, arvatta
vasti muitakin talonpoikia limassansa, menee maitse kotinsa kautta 
Honkavaaralle, jossa eräs venäläinen joukkokunta majaili, samalla 
aikaa kuin kapteeni Malm Orivettä, Hammaslahtea ja  Lammin 
jokea myöten sinne veneillä veisi joukkonsa. Mutta kun Malm 
tätä vesitietä kulettuansa nousi maalle ja aikoi päivän puolelta 
Honkavaaran Ruokosuon niityn kautta kiertää venäläisten taka
puolelle, niin kerrotaan, että eräs pahamaineinen vaimo sai siitä 
vihiä ja vei viestin venäläisille, jotka nyt kiirehtivät käpälämä
keen. Ampumista kuitenkin kuultiin, vaan mitään varsinaista 
tappelua ei ollut. Malm, joka arvattavasti Honkavaaralla kokosi 
lisäväkeä, lähetti Halosen Tohmajärvelle pakenevia vihollisia yksi
nänsä, niinkuin hän itse luuli, takaa ajamaan. Tikkalan salolla 
tapasi Halonen vihollisen takajoukon, josta osa kääntyi häntä 
vastaan. Mutta hän ampui ensimmäistä tulijaa hevosen selästä 
käsin, josta sotahan tottumatoin hevosensa hyppäsi pystyyn ja hän
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itse pudottuaan silloin maalian, juoksi metsään. Venäläiset ottivat 
liänen hevosensa ja sen saatuaan, lähtivät taas edellensä pakene
maan. Metsässä latasi Halonen pyssyynsä tavallista kolmekertaa 
voimakkaamman latingin ja ampui vihollisen peloittamiseksi ilmaan. 
Venäläisten kuuli hän nyt kirkuvan : „vinska tulee, puuskalla am
puu“ , s. t. s. tykillä ampuu. Näin seurasi hän venäläisiä aina 
tuon tuostakin ampua pamahutellen, kunnes nämä saapuivat Kemien 
kylään Tohmajärvelle.* Sinne ei Halonen ensin uskaltanut mennä, 
vaan nousi eräälle korkealle kukkulalle, josta, tarkastettuansa vi
hollisen asemaa, alkoi taas ammuskella. Nytkös aika kahakka 
nousi Venäläisten leirissä, jonka he paeten jättivät. Yksin keite
tyt rokkapadat jättivät sinne täysineen. Venäläiset polttivat 

- mennessään Kemien kylän takapuolella olevan Lahden sillan, että 
se synnyttäisi vaikeuksia takaa ajajille. Halonen oli kertonut, 
että Venäläiset olivat 80 kaurakulia jättäneet tielle, joiden mää
rän hän sai tietää siten, että joka kulin nähtyään, teki veitsellä 
piirron pyssynsä tukkiin. Halonen oli kertonut, että osan näistä 
kauroista kokosivat Hernevaaran Simonen ja Honkavaaran Jorma
nainen talteensa. Viimeksi mainitun kamarin uuniin olisi myös 
muka eräältä siinä majailevalta Venäjän sotaväen päälliköltä uneh- 
tunut kiireessä lähdössä rahat, mitkä talonisäntä olisi sieltä löytä
nyt ja  pitänyt omanansa. — Muistetaan vielä muutamia näistä 
seuduista sotaan menneitä, niinkuin esim.: Lappalainen ja Kerä
nen. Ensinmainittu, joka meni sotaan, vaikka ei olisi tarvinnut
kaan, ammuttiin Pälkijärvellä. — Kun sota tuli, itki naiset. Eräs 
lapsi porstuan lattialla syödessään nauroi. Siitä tuumasi äiti: ei 
tuo hupsu muuta tiedä, kuin nauraa. „Mutta nauratti sitten itseän- 
kin“ —  sanoi kertoja — „kun tultiin Keisarin alle, kun leipä 
parani“ . Tämä itsestänsä vähäpätöinen seikka, saattaa kuitenkin 
hiukkasen näkyviin, mikä mieli rahvaalla oli uudesta asemastamme. 
Näyttää siltä kun he olisivat jo käsittäneet, että mahtavan Venä
jän turvissa heillä tulee olemaan pysyväisempi rauha ja sen ohessa 
parempi „leipä“ . Etteivät sodan alussa talonpojat uskaltaneet 
toivoakaan tätä parempaa oloa, siitä saattaa olla jotenkin varma, 
he eivät muuten olisi niin tehokkaasti vastustaneet venäläistä. 
Haapajärven itärannalla särkässä on hautoja, yksi suuri päähauta 
ja useampia pienempiä hautoja, joita ei saata luulla muuta varten 
tehdyiksi, kuin kätköpaikoiksi sotaaikana.

Tietämätöin aika. Merkkikiviä on tässä pitäjäässä hyvin
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paljon. Niitä kaikkia sanotaan aarteiden merkeiksi ja ne ovat 
tavallisesti liienoviivaisia ristiä tai ainoastaan viivoja. Eräs merkki- 
kivi on Kiihtelyksen pappilan pellolla. Tätä sanotaan veneen 

hangan kuvaksi. Siinä on suuressa kivessä 
ylhäältä alaspäin kulkeva viiva, jonka ylä
pää koukistuu vähän vasempaan ja aivan va
sempaan lähtee koukistuksen kohdalta toinen 
viiva. Alapään kanssa tekee kulman oikealle 
puolelle lähtevä, ei aivan suora viiva (kuv.25). 
Elovaarassa Variksen kohdalla, maantien poli- 
jais-puolella, Variksen pellon aidan sisässä, 011 
merkki, jossa on senkin seitsemän viivaa. Tätä 
mainitaan viinapannun kuvaksi. Paikamäessä . 

mainitulla Elovaaralla on monta merkki-kiveä, jotka kuuluvat ole
van yhteydessä ja  tarkoittavan samaa aarretta.

Mulossa Piippolan talosta Mulon pääkylään päin on mainittu 
Laivasärkkä. Sen leveimmässä kohdassa on syvennys, joka 011 
muodoltansa laivan pohjan näköinen. Sitä kutsutaankin Laivan

pohjaksi ja siitä 011 koko särkkä
kin nimensä saanut. Mainitun 
syvänteen pohjassa on kivi ja 
siinä 4 hienosti piirrettyä ristiä 
(kuv. 26). Askolan kylässä Laiti- 
monjoen polvessa salolla kuuluu 
olevan kivessä risti. Merkkikivi 
kerrottiin myöskin olevan Val- 
keassasuossa puolitoista peninkul
maa Kiihtelyksen kirkolta suveen 

päin ja  Iisakki Rautiaisen tilalla on miehen korkuinen kivi, jossa 
kuuluu olevan risti ynnä muita merkkejä. Merkkikiviä 011 muita
kin, paitse tässä lueteltuja, ja aarteita, niitä kerrotaan olevan 
jotenkin tiheään Kiihtelyksen pitäjäässä ynnä sen ympäristöllä.

Tervalieriä on pitkin Nivaa, Honkavaaraa ja  Onkamoa joten
kin tiheään. NTe ovat arvattavasti venäläisten töitä, joiksi rah
vaskin niitä euimmästi sanoo. Toiset tosin niitä sanovat lappa
laisten tekemiksi, ne kun tervan poltolla ja kalastuksella elivät. 
Sanoivatpa vielä muutamat niitä jättiläisten haudoiksi. Tekee 
mieli luulemaan, että nuo aarteisin kätketyt varat ovat juuri ter
van kaupalla koottuja, sillä noissa lukuisissa tervahaudoissa on
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valmistunut tervaa yli oman tarpeen ja  aarteita kerrotaan niissä 
seuduissa olevan enimmän, missä tervahautoja on tiheämmin. 
Nämä tervalierit ovat suuria ratin tapaisia hautoja, joissa pohja 
kuuluu olevan savettuna kovaksi ja sen päällä kansi. Nykyjään 
tehdyt tervahaudat ovat aina viettävässä maassa ja viettävät niin 
että terva juoksee haudan toisesta päästä ulos. Nämät ovat koko- 
jäänkin vähäpätöisemmät, kuin nuo venäläisten tervalierit.

Raudan tekopaikkoja kuuluu olevan Tervasuossa, jossa myös
kin on piilosaunoja, hyvin paljon. Ne paikat kuuluu kasvavan 
viljaa hyvin hyvästi. Honkavaaran kylän seutuvilla on kaksi 
raudan tekopaikkaa. Koivuoja Iiksellä on raudan tekopaikka. 
Iiksen myllyn yläpuolella on „ßuukkisauna“ , jossa Heikki Raati
kainen sanoi vielä isänsäkin tehneen rautaa. H. Raatikainen, joka 
nyt on 80 v. vanha, arveli siitä olevan toistasataa vuotta, kun 
hänen isänsä, joka kuoli 80 vuoden vanhana, oli nuorena ollessaan 
rautaa valmistanut. Raatisen isä ei ollut seppä, vaan oli muuten 
„myrrysmies“ . Kuinka tämä raudan valmistus tapahtui, siitä ei 
muuta mainita, kuin että käsipalkeella sitä tehtiin. Ei paljon sitä 
sanottu saaneenkaan, ainoastaan aatran kärkeen hiukkasen. On 
mniksikin kaluiksi sillä tavalla rautaa saatu, ainakin myöhempinä 
aikoina. Äsken mainitun Raatikaisenkin tekemästä raudasta löy
tyy vielä joku hiilikoukku Mulossa (en muista missä talossa). 
Näissä seuduissa olevien raudan tekopaikkojen ajasta on sanottu, 
että niissä on tehty rautaa ennen Ruotsin ja Venäjän sotaa. — 
Juhana Koljonen kertoi, että pienemmän Polvilammin seuduissa on 
kaksi multapenkkiä ja niiden kulmauksen sisällä multamätäs. 
Minkälainen ja arvoinen se laitos sitten lienee en tiedä. — Rasi- 
vaaran Hakkaraisen kohdalta Iiksenjoen varrella oli löytynyt ojaa 
kaivaessa maan sisästä tavallinen tuohinen verkon kives. Milloinka 
lie sinne joutunut. Nykyinen asutus näihin seutuihin on tullut 
lännempää, esim. Varikset Kuopion takaa, Piipposet ja Sorsat 
Pohjanmaalta, Mannniset Mikkelistä j. n. e. Variksia nykyjään 
Joensuun seuduissa on hyvin paljon. Ensimmäisen Variksen kosia- 
retkestä kerrotaan, että hän reistä käsin kysyi morsianta. Siinä 
talossa Mattisenlahdessa, josta hän sitten Imettävänsä sai, työnnet
tiin ikkunan juoksulauta auki ja siitä kutsuttiin vierasta huoneessa 
käymään. Siitäpään kaupat roti. Tämmöistä reistä käsin morsia
men kysymistä kerrotaan muulloinkin tapahtuneen. Venäläinen 
tuli ennen metsälle Nivaan, nai täältä ja jäi tänne asumaan.
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K uv. 27. E lä vä n  
p ää llä  koristettu  

k iv ik u ok k a  
M aaningalta .

Hänellä kuii ei ollut muuta sukunimeä, kutsuttiin 
häntä Venäläiseksi, joka jäi hänelle sukunimeksi- 
— Orivesi kerrotaan saaneen nimensä siitä kun 
kerran kesäpäivänä karkasi ori karhineen Mulou 
pellolta ja  ui karhin kanssa selän yli Liperin ran
noille.

Löytöjä. Hammasjärven rannalta on löyty
nyt kaksi lyijypännän pituista kapean sorttista 
ukontalttaa. Molemmat olivat tasatalttoja. Toi
sessa terä oli noin parin sormen levyinen, toisessa 
soukempi; toinen löytyi Pekka Leppäsen mökin, 
toinen Puustisen talon paikoilta. Röksästä on 
löydetty äyrin raha vdta 1646. —  Heinävaaran 
Johan Koljoselta sain minä kaivosta nousseen kei
hään. Ruoste oli jo syönyt siihen lyödyt kirjai
met ja merkit, mutta niistä jäännöksistä voi kui
tenkin sen arvata venäläisten aseeksi. Muuten
kin muodoltaan ja laadultaan se oli paljon somempi 
ja  heikompi kuin talonpoikain tavalliset karhu- 
keihäätt). Samalta Koljoselta sain myöskin pui
sen kyynärän munattuna v. 1766. Huhtilammista 
oli löytynyt pieni rautainen miehen kuva. — His
toriallisessa museossa on Kiihtelyksestä tallessa 
jouhikantele, jonka tohtori Kaarle Collan vainaja 
v. 1854 toi Suomen Kirjallisuuden Seuralle.

Kiihtelysvaaran kirkko on rakennettu v:na 
1770. — Vanhoja kirkonkirjoja on:

„Kihtelisvara Capelgiälds Communion Вок 
upprättadt Âhr 1768; Kihtelisvara Capell Kyrckas 
Historia Bok Tagande sin början med A r  1785: 
Förskaffad och i ordning ställd af Magister Sa
muel Norrgreen Probst och Kyrckoherde i Tohma- 
jerfvi".

*) Tekijän keräämästä kalustosta vaan 7 kiviasetta 
tuli syksyllä 1879 museon talteen, muut olivat jääneet 
hänen kortteliinsa Helsingissä ja  hävinneet.

Toim. muist.
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Tohmajärvi.
Kiihtelyksen pitäjään eteläpuolella, Pyhäselän kaakkoisnur

kasta itään ja  kaakkoon päin Viipurin läänin rajaan, Jänisjärveen 
ja Pälkijärveen asti, leviää Tohmajärven pitäjäs. Pitäjään luotei
sessa nurkassa, joka koskee, niinkuin jo mainittiin, avaraan Pyhä- 
selkään ja jonka Kiihtelyksestä tuleva Maanselkä eroittaa muusta 
pitäjäästä, ovat kookkaat Onkamon- ja Särkijärvet. Muu osa 
pitäjästä on köyhä vesistä. Siellä on ainoastaan länsiosassa pieni 
Tohmajärvi ja etelärajalla Jänisjärven pohjaispohjukka, johonka 
pitäjään läpi aina Loitimojärvestä tuleva Jänisjoki laskee.

Tohmajärvessä oli jo 300 vuotta takaperin kreikanuskoinen 
seurakunta, joka kappelina kuului llamantsin emäseurakunnan 
alle*). Vuoden 1789 paikoilla mainitaan Tohmajärvellä olleen 4 
venäläistä taloa.

Nykyjään tässä pitäjäässä löytyy vielä Petra vaarassa venä
läinen pieni kylä. Luterilainen seurakunta oli täällä jo ennen 
vuotta 1600.

Mistä nimi Tohmajärvi on syntynyt, en oikeata selkoa saa
nut. Eräs kertoi nimen syntyä, että Tohmas (Tuomas) ajoi tätä 
järveä myöten ja häneltä katkesi aisa keskellä selkää niin, että 
hän oli pulassa —  eikä sen enempää.

Pakanuuden aika. Tämän aikuisia kiinteitä muistomerk
kiä ei tietääkseni ole vielä onkeen saatu. Niiden vastaista löy
tymistä todistanevat kivikauden aselöydöt.

Keski-aika. Venäjän kirkko ja  hautuumaa on kertomuksen 
mukaan ennen ollut Saariossa. Samoin on myöskin Värtsilässä. 
Viimeksi mainittua hautuumaata on käytetty vielä neljäkymmentä 
vuotta takaperin, niin ettei sen viimeinen muinaisuus olekaan vanha. 
Tämä hautuumaa ja siässynän pohja on Juhana Pitkäsen pellon 
laidassa. Siinä kuuluu myös olevan kirkonkellot. Niin ikään on 
Peijonniemen kappalaistalo vanhalla venäläisellä hautausmaalla. 
Pappilan rakennuksia sanotaan muuten usein muutetuiksi. V. 1851 
löyttiin kyntäessä eräästä pappilan pellosta tiilikivi, joka oli ta
vallisia toista pitempi ja jossa syvään piirrettynä oli sana A lige,

*) Vma 1759 (1765), jolloin  Ilamantsi eroitettiin eri seurakunnaksi 
Taipaleesta, tuli Tohmajärven venäjänuskoiset Liperin seurakuntaan kuu
lumaan.
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mutta auran terä sen katkasi. Seuraavana vuonna löyttiin likai
sesta suosta joukko vaskiralioja sekä hopeamöhkäle*). Loson 
laidassa mäen kulmassa kuuluu ennen vanhaan eräs ämmä löytä
neen rahaa venheen täynnä, josta hän oli ottanut muutamia, vaan 
kun meni toisia hakemaan ei enää löytänytkään aarretta. Tyve- 
län mäessä, pää Onkamon kylässä, on ollut venäjän kirkko ja 
hautuumaa. Tämän mäen alla järvessä on viinapannu ja sen 
korvassa lasku kiinni riimuilla (rahaa). Eräs mummo uimassa, 
käydessänsä sai sen jo osaksi jdös, vaan sitten riipasi yhden ker
ran ja sinne se meni; olipa viedä mummonkin. Toisen tarinan 
mukaan, joka ehkä tarkoittaa samaa aarretta, sanotaan että 
Tikkalan kohdalla, niemen suussa, on yhdeksän miehen kannannus 
rahaa ja Tyvelän mäessä kirkon kellot. Honka on järven ran
nalla, siitä päivään päin ne ovat. — Särkijärven lahdessa on 
Kannatussuo, jossa on vene rahaa. — Kannaksen (?) suohon on 
haudattu kaikki kirkkokapineet. Heikki Rautiainen löysi Kannatus- 
lahdesta rahaa, vaan siltä väänti suun väärään, niin että sen 
täytyi viedä rahat pois. — Mitrovaarassa Pyhäselän rannalla on 
venäläinen kalmisto — ehkä kirkonkin sija. Siellä kuuluvat ole
van venäläiset kivet (?) vierettäin. Heikki Lievonen löysi kyn- 
täessään täältä kasarivaski-avaimen ja Pakarisen setä vainaan 
jälkeen oli täältä puuttunut vaskinen panta. Tämän läheltä oli 
puolikko puuttunut nuottaan, vaan kun olivat sanoneet: nyt tulee 
rahaa, niin se oli kupsahtanut pois. Tällä Mitrovaaralla oli ker
tojan piennä ollessa itkettänyt aivan kuin lasta. — Lähellä Peuon- 
niemen kylää Tohmaj ärven rannalla on vanha venäläinen kalmisto, 
jota on pidetty uhri- eli lyylityspaikkana. Se ei suvainnut puheen 
mukaan kiertämistä, sillä se milloin milläkin tavalla kidutti kier- 
täjätänsä. Sen ohitse mennessä piti tarkasti panna mieleen mitä 
tietä meni, sillä palatessa tuli seurata omia jälkiänsä**). Onko 
tämä vai löytyykö vielä joku toinen kirkon sija Rääkkylän ra
jalla, josta mainitaan ettei se ole sataa vuotta vanhempi, en tiedä 
varmaan. — Kaustjärven luona, Heposuosta poikki, on silta nimeltä 
Venäjcinsilta. Näin kerrottiin, katsomassa en käynyt.

* ) C. A. Gottlund, Antiqvariska Anteckningar 111, s. 537. Käsik. Ilist. 
Museossa.

**) Uhripuita Tohmajärveltäkin mainitaan kirjoituksessa Pyhiä puita 
ja  puistoja Suomessa, tl. Suometar 1880, n:o 149 (lisäl.) ; vrt< myös 1881, 
n:o 117.
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Uusi aika. V. 1713 ja 1721 väliajalla, jolloin Venäjän 
armeija piti Suomea vallassansa on arvattavasti näissä seuduissa 
ollut ahtaat ajat, koska tämän pitäjään rovastinkin Juliana Syl- 
vesterin täytyi olla pakosalla.

Tikkasen lesken konnulla (Tikkalan vaaralla) on riihen sija, 
jossa on oltu paossa, ennen viimeistä sotaa. Koko kyläjy oli yh
dessä riihessä. Uunin sija kuuluu olevan vielä jälellä. — Onka- 
mon myllyllä olivat venäläiset polttaneet tuvan täyden ihmisiä. 
Tämän kertoo H. Laitinen tapahtuneen Loppeenrannan sodan 
aikana v. 1741, jolloin talonpojat olivat korvessa ja myllyllä paossa. 
Venäläiset löysivät heidät sieltäkin ja polttivat niinkuin jo mai
nittiin. Eotevimpia joukosta, Juho Riikosen ja Mikko Sivosen 
vaimoillensa, veivät vankina „Sernaskojen maahan“ . Riikosen 
vanhempi poika Juhana ja hänen setänsä olivat kuulleet venä
läisten tulon ja  pakenivat korpeen. Heidän koiransa kun kuuli 
kahakan myllyltä, rupesi haukkumaan, mutta poika sieppasi puu
kon tupestaan ja leikkasi koiralta kurkun poikki, joten pelastui
vat. Kaksi yötä ja päivää venäläiset temusivat myllyllä. Van
kien sanotaan saaneen keisarilta luvan palata Moskovasta, vaan 
lie eivät enää tahtoneet. — Allinsalmella tappoivat venäläiset 
metsämajaan paossa olevan pappi Toljanderin pojan, mutta hänen 
pieni poikansa, joka pääsi erääsen maahantaan piiloon, säilytti 
henkensä.

Saman H. Laitisen kertomuksen mukaan polttivat venäläiset 
ison vihan aikana Värtsilän kyläkunnan niin tarkkaan, ettei muuta 
jäänyt jälelle, kun Kilovaaralle yksi riihi. Siinä kulkivat pako
laiset tuon tuostakin lämmittelemässä, kun olivat paleltua piilo
paikkoihin kylmän talven käsissä. Kun riihessä levättiin piti 
yhden aina yöt päivät olla vahtia seisomassa. Kerran kun mur
haajat tulivat, oli riihessä kaksi miestä, jotka kuitenkin vaaran 
älyttyänsä pääsivät suksilla pakoon. Toisen kerran olivat venä
läiset tulleet yötä myöten Sortavalasta katsomaan, oliko „Suomen 
musikka“ jo tullut riiheen. Riihen ulkopuolella kuuntelivat ja 
sanoivat: „A  Ruotsi maata kahauttaa, a me jo Sortavalasta asti 
tänä huomenna ajoimma“ . Suomalaiset riihessä par'aikaa kertoi
vat toisilleen unia, joita olivat yöllä maatessaan nähneet, kun 
soltut tulla leimahtivat. Näiden riiheen tultua kaappasi eräs suo
malainen Siukkonen kasakalta pisselin eli pyssyn, jolla paikalla 
tappoi kasakan.
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Viime sotaajasta on pieniä vallituksia Tohmajärven pohjoi
simman lahden pohjukan kahden puolen*). Länsipuolella mainit
tua lahta korkealla mäen päällä on suomalaisten tekemä vähäpä
töinen, matala vallitus. Saman mäen itäkupeella on moniaita 
kuopoksia, tietysti kuuluvat saman puoliseen varustukseen. Itä
puolinen venäläisten laatima varustus näyttää paljon tanakammalta. 
Sekin on mäen päällä, ensin maantien vieressä vähäisempi ja siitä 
pohjoiseen päin nykyjään metsästynyt suurempi vallitus, jonka 
takana haudassa säilyisi seisallaankin vihollisen kuulilta. Tässä 
ja Kemiin kylässä ruhtinas Dolgoruki majaili kotvan aikaa aset
taaksensa rauhattomia talonpoikia.

Näistä seuduin muutamia virstoja koilliseen päin on Saarion 
kylä. Täällä oli eräs rikas talollinen Pekka Haaranen Elokuun 
lopulla pannut salaa kaksi renkiänsä Suonpään joelle kasakoita 
vahtimaan, kun nämät itsellensä einettä etsivät. Sattuikin siihen 
kasakoita (6 kasakkaa) ja vahtimiehet Heikki Tietäväinen ja 
Mikko Hiltunen, sekä eräs sotamies Viiliäinen Nurmeksesta yhtä 
aikaa ampuivat, kertoo H. Laitinen, niin että kasakat keikahtivat 
hevosen selästä. Sen mukaan kuin minulle kerrottiin kaatui 
ainoastaan yksi kasakka ja toiset pötkivät pakoon. Toisena päi
vänä tuli suurempi joukko venäläisiä. Muut talot olivat tyhjänä, 
Haaranen ainoastaan oli kodissaan. Venäläisten tullessa juoksi 
hän mäelle. Venäläiset näkivät hänen, ajoivat häntä jälestä, vaan 
eivät löytäneet. Sitten venäläiset syöttivät hevosiaan ruishinka- 
losta ja harjoitelivat kaikenlaista vallattomuutta. Tämän perästä 
rupesivat ne vainoamaan Haarasta, joka pääsi vapaaksi vasta 
tuomari Valleniusen, jonka luokse hän poikansa laittoi, ja posti- 
mestarin toimesta. — H. Laitinen kertoo näin: Vaan eipä paljon 
aikaa kulunut, kun jo Kemistä kasakoita tulla koihottaa Saarion

*) Samoja vallituksia nähtävästi, Sortavalan ja  Ilamantsin teiden kul
masta Kemiin kylässä, näkyy myös H. Laitinen muistosta kuvanneen (M ui
naismuisto-Yhdistyksen arkisto 1878 5/г)- Hän myös kertoo että Lahdenvaa- 
ralla on 10 syltä pitkä ja  2 s. leveä multapenkki, jonka takana on saman
pituinen hauta, paitsi toisia lyhempiä multapenkkiä. Niitä löytyy Lahdenjoen 
kahden puolen- vaaran rinteessä. Välillä on Pajakorpi. Lahdenvaaralla vii
meksi poltettiin lapsensa tappaja Kakkarainen. — Siitä pohjoiseen päin on 
Karhonpäänmaalla tasasessa kankaassa 4 kyynärää leveä ja  2 ‘ / 2 k. syvä 
hauta, jossa on paksut savesta tehdyt seinämät ja  niissä useampia pieniä 
reikiä. — Kemiin kylän länsipuolella on tavallisella viljelysmaalla Ruukinmaa, 
jossa on hyvin tannerrettu paikka ja  siinä raudan kuonoja.
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kylää piirittämään, uhaten polttaa kylän, jos eivät saisi ampujia 
käsiinsä. Nyt sai joka mies kylästä luistaa piiloon. Kaksi päivää 
viipyi sotaväki Saarion kylässä ja  syötti ruishinkalolla hevosiansa 
Pekka Haarasen aitassa. Hänen riihestään löysivät kasakat ruuti- 
nelikon, jonka pihalla pamauttivat tuleen. He olisivat polttaneet 
koko kylän, jos ei provasti Pekka Vallenius olisi Saarioon hank
kinut rauhavahdit.

Kolme päivää kasakkain ampumisen perästä näkivät etsijät 
vivahdukselta Pekka Haarasen Saarion vaaran eteläisellä eli kylän 
puoleisella rinteellä ja vihelsivät toisillensa. Tuosta Pekka ukko 
puskikossa huomasi, että oli hätä käsissä. Hän loukotti kallion 
lomasta maalämpsyä, löysi sen alta vähän luolantapaista, johon 
laski maata ja veti maalämpsyn peitteekseen. Kasakat etsivät 
paikan miltei silmänsä puhki ja ukko sai maata syömättä piilos
saan koko vuorokauden ennen kuin pääsi pakenemaan. Vihdoin 
saivat kasakat kuitenkin erään Saarion talollisen Matti Hämäläi
sen käsiinsä Porttipurolta, kun oli pakoon pyrkimässä. Hänen 
veivät tukkapäästä juoksuttaen hevosen rinnalla Lahenvaaralle ja  
Kemiisen. Siellä pitivät Hämäläistä kaksi päivää syömättä, repi
vät kaikki tukan hänen päästänsä, rusikoivat ja hakkasivat hänen 
ruumiinsa vai vasen omaksi ja vihdoin syyskuun alussa juoksutti
vat aina Ouluun asti. Vasta Jouluksi pääsi viatoin ukko vähissä 
hengin kotiin. Siellä hän sitten loppupäivänsä sylki verta ja 
märkää, kunnes kuoli kesäkuussa v. 1809.

Kun venäläiset Korjuksen rinteessä Kemiin vaaralla näkivät 
tulen vastassa palontekijöitä kankinensa, niin luulivat heitä Tiai
sen sotajoukoksi ja  alkoivat panna ihmisiä kiinni. — Saarion kylä
läiset olivat puolitoista viikkoa piilossa Saarion lammin rannalla, 
kylän pohjoispuolella. Huokaa ei ollut muuta kuin lehmän maitoa, 
jolla se aika elettiin. Lehmät pidettiin puihin kytkettyinä ja kel
lot tukossa. Joukottain kuljettiin heiniä lehmille nykkimässä ja 
leikkelemässä. Elämä piti olla aivan hiljaista, jotfe i vihollinen 
kuulisi. Vihdoin löysi heidät sieltä provastinsa Pekka Vallenius 
ja vakuutti että saisivat rauhassa palata kotiansa.

Peuonniemellä vahtasi Tiainen parvillensa venäläistä. Hän 
oli Parviaisen talon kohdalle • teettänyt suuren havukokon, joka 
oli sytytettävä, jos nähtäisiin venäläisten Pitkältämäeltä tulevan. 
—  Kahden viikon päästä Pälkijärven tappelun perästä tuli sota
väki kertomuksen mukaan Kemiisen, jossa polttivat aidat ja tappoi-

5
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vat lehmät. Kahden vuorokauden perästä saapui paikalle pääl
likkö ja lakkautti vallattomuudet. Korjuksen rinteesen tekivät he 
vallivarustuksen, jossa pitivät vahtia ja anastivat siitä sivutse 
kulkevat eläimet omaksensa. Kaksi talonemäntääkin joutui venä
läisten vangeiksi, josta kahden viikon kuluttua pääsivät vapaiksi, 
eivätkä sanoneet mitään pahaa heille tehdyn. Akanahossa kerrotaan 
P. L. Tiaisen ampuneen rakuunan, jonka hautaa jälestäpäin näy
tettiin. Hernevaaralla Simosen talossa majaili päällikkö, jonka 
tähden Simonen sai vallattomuuksista olla aivan rauhassa.

Tohmajärven rannalla Peikonniemen puolella oli poljon 
kirkkoveneitä. Venäläiset luulivat niitä sissien veneiksi; ottivat 
Pekka Liutusen kiinni ja  remmi kaulassa läksivät kuljettamaan 
leiriin että hän selvittäisi, mitä varten veneet ovat rannalla. 
Eräs Paju pappilasta rupesi veneiden seikkaa selvittämään venä
läisille niiden hevosia juottaessa kaivolta. Silloin Liutunen irroitti 
remmin kaulastaan ja —  ala mennä. Paju pantiin sijaan ja kol
masti kävi Pajun jalat maassa Kemiin mennessä. Siellä oli Suo
men mies, joka tulkitsi venäläisille veneiden olevan kirkkoveneitä.
— Transportin kuljettajat olivat tehneet kaikenlaista pahaa. Ne 
olivat panneet kattiloita ja mitä vain oli sattunut känien päälle.
— Tohmajärven seurakunnassa ei ollut 50 vuotta takaperin kuin 
kirkot ja  myllyt, tarinoi muuan mies Onkamossa. Herrainpäivillä 
Ruotsissa v. 1760 ja 1762 olivat olleet Pekka Haaranen Saarion 
kylästä ja Juho Partanen Värtsilästä. Karjalan kielessä noita 
valtiopäivämiehiä kutsuttiin mieronmiehiksi. — Riissalan Vasiljein 
talo Sovanlahdessa on vanha markkinapaikka „Sovanlahden pras- 
niekan“ aikana. Siinä markkinarahvasta aina hyvin syötetään, 
että onni ja  siunaus jäisi taloon. Pellon laidalla talon itäpuolella 
on Kisanurmi. — Sistosen talon maalla Värtsilässä on joen mut
kassa Juttunurmi, jossa vanhat ennen käräjää pitivät ja josta 
7 talon tarvisheinät tehtiin. Tuolta nurmelta löytiin kesällä 1866 
leppäpelikeestä kivinen „vasarakirves“ . — Talollinen Tiilikainen 
Akkalan kylässä toi ensin kahvin Tohmajärvelle 1822. Naula 
silloin maksoi ruplan 50 kop. pankkoa. Tuo juoma kuuluu ensi 
aluksi oksettaneen.

Tietäniätöin aika. Merkkikivistä ja  raha-aarre kertomuk
sista on Tohmajärven pitäjään pohjoisin osa, erittäinkin Onkamon 
kylä, rikas. Tässä kylässä, Soinisen ja Martikaisen pellon nur
kassa, tien vieressä rannan puolella, on kivi, jossa on luokin tapai-
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nen*) syvennys ja sen keskellä uurros (kuv. 28). Soinisen pellossa 
sanotaan ennen olleen pannun suun kuva kivessä ja toisessa yh
deksän pykälää. Pakarisen pellosta rantaan päin on kivessä risti 
(Onkamossa); Jylmässä kuuluu

on kivikirjoitus, jonka sanotaan
osoittavan suurta aarretta; sitä KuY' 88'
on jo moni käynyt turhaan etsimässä.

Värtsilässä, Lempisen pellolla kartanon itäpuolella, on kivessä 
hienoja piirtoja, ensin keskessä, vasemmalta ylhäältä oikealle al
haalle käyvä pitemmän puoleinen viiva, jonka alapään kohdassa 
on pieni vinoristi, ja  sen vasemmalla puolen 2 samanlaista päälle- 
käin. Näiden kolmen ristin yläpuolella on pitkä risti, jonka ristin 
varsi hiukkasen kallistuu samaan suuntaan kuin ensin mainittu 
viiva. Tämän ristin alapään kohdalla on 2 lyhyttä yhtäsuuntaista 
viivaa, jotka ovat hyvin likellä toisiansa, ja ovat ristin poikki
viivan kanssa yhtäsuuntaiset. Näistä oikealle päin, oikean puolen 
alareunassa on kookkaampi vinoristi, jonka viivoilla on sama 
suunta kuin edellä mainitun ristin viivoilla. Tämän ristin yläpuo
lelta näyttää kulkeneen viiva ylöspäin samaa suuntaa kuin ensin 
mainittu viiva. Tästä luullusta viivasta lähtee useampia yhtä- 
suuntaisia viivain alkuja oikealle puolelle. Tämän luullun viivan 
yläpään ja myöskin ensin mainittujen vinoristien oikealla puolen 
on pieni melkein pystyristi. Ensin mainitun viivan yläpään kanssa 
tekee ylöspäin lähtevä, ei aivan suora viiva noin 45° kulman. 
Sen oikealla puolen on vähän suurempi kulma, kärki ylöspäin. 
Tämän oikealla puolen ja saman puolisen kyljen kanssa yhtäsuun-

*) H. A. Reinholmin muistoonpanojen mukaan on eräässä madekivessä 
aholla Mansikkalan kylän maalla Antrean pitäjässä tuuman syvyinen hevo
senkengän muoto, niin selvä että joka naulakin on merkitty. Jokien partailla 
Länsi-Venäjällä on samoin löytty kivissä hevosenkenkien kuvia, joita on seli
tetty ratsastavan valloittajan omistusmerkiksi. Niistä on kuvia. Verhandl. 
der gel. Estn. Ges. VJI, s. 84— 89.

olevan kalliossa risti ja kahdek
san numero. — Kypärävaarassa 
oli ennen raunio, johou kivet oli
vat vedetyt kallion louhista. Rau
nion päällä oli lappeellaan tasai
nen kivi, jossa oli kolme yhteen 
yhtyvää viivaa. Pitkässäniemessä
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taa on p:n näköinen merkki, jonka pohjukka on vinoneliön muo
toinen. Tämän p:n ja kaikkien merkkien yläpuolella on vinoristi 

(kuv. 29). —  Onkamossa Hernevaaran Piip
polassa, aholla, on kivi, jossa on: 1847 AN 
1S34 THomas Kusa.

Haudan tekosijoja kuuluu olevan Saa
riossa sekä useammassa kohden Kemiinvaa- 
ran pohjoispuolella. — Tervalieriä on Onka
mossa (Juhana Pitkäsen mökin luona) samoin 
kuin Nivassa ja Honkavaaralla tiheään. Muu
tamiin näihin uhrataan. Jos esim. lehmää 
kuljetetaan siitä sivu, täytyy sinne viedä 
tinalehtisiä lepän varpuja ja  kuninkaan 
myntti.

Aarretarinoita luettelen tässä muu
tamia. Noin 20 vuotta sitten kertoo H. Lai
tinen, löyttiin aarre Värtsilän rautatehtaan 

luodepuolelta, vähän matkaa hiililiiterin ympärille tehtävästä oja- 
kaivoksesta. Siinä löyttiin viljelysmaasta noin kyynärän syvyy
destä 2 LE  vanhoja Euotsin plootuja, jotka tehtaan hallitus kor
jasi. Värtsilässä Niirasen talossa n:o 8 on kaivo, raunion alla, 
jossa kuuluu säilytetyn kaluja (aseita). Siitä itään päin toisella 
puolen maantietä on tiinu täynnä samanlaisia aseita; tuomipehko 
on sen päällä. Juhana Pitkäsen pellossa olevat kirkonkellot ja 
rahavenhe on jo mainittu. Tyvelän mäissä Pyhäselän rannalla 
on hyvyyttä; siinä kuuluu olevan kellari, vaan ei saa tietää missä 
kohden se on. Se kuuluu välistä kilajavan ja ramajavan. Halti
jat, ne sitä pitää. Laihasuossa on venhe rahaa. Heikki Eau- 
tunen löysi Kannatuslahdesta rahaa, vaan siltä väänsi suun vää
riin, niin että hänen täytyi viedä rahat pois. Samassa Särkijärven 
lahdessa, Kannatuslahdessa, on järven pohjassa, ruohokossa pyykki 
(rahapyykki — arvattavasti). Pyhäsaaressa, Onkamossa, ovat 
venäläiset sanoneet olevan rahaa. Tohmajärvellä Kuuselan pellon 
päässä notkossa on aarre, ja Peippolan pellolla kuuluu olevan kel
lari   (?). Kolmattakymmentä vuotta on kulunut, kertoo H.
Laitinen, sitten kuin Karjalan Venäläiset olivat noutamassa aarretta 
Ylänteen joensuusta Jänisjärven pohjoispään itäpuolella olevasta 
kankaasta. Kankaalla oli iso hauta, jota he kirjojensa mukaan 
nimittivät „Pajan ry oksi“ . Haudan pohjaa vähän aikaa tongit
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tuansa löysivätkin rahastonsa, josta opaskin Kuhilavaaran talollinen 
Riikonen sai palkkansa. — Patsolan kylässä sanotaan Matarnie- 
men kankaassa olevan veneellinen rahaa, johon on kalliossa osoi- 
tusmerkit. Sata vuotta takaperin löysi ukko Haaranen kirstun 
täynnä rahaa Saariosta. Martoin Varonen kuuluu tulleen rikkaaksi 
raha-aarteiden löytämisellä.

Asutustarinoita. Partanen Savosta läksi ämmineen ja seitse
mine poikineen ja tuli Värtsilän seuduille Julkulan kylään. Ukko 
tuumasi erääsen paikkaan mökin laittaa, asetti keppinsä maahan 
ja konttinsa sen nenään ja läksi selkosta myöten kulkemaan, mutta 
kun astuivat vielä kotvasen sanoi ämmä: „tässä on myllyn paikka, 
tehään tähän mökki“ , ja siihen paikkaan ruvettiin sitten asumaan. 
Tästä on Värtsilän alku. Onko Värtsilän nimen synty, — nimi 
johtuu sanasta värtsi =  pussi — sovitettu tähän tarinaan, en tiedä. 
Haaraset ovat tulleet Savosta Saarioon. — Kenraalinkylä kuuluu 
saaneen nimensä siitä kun eräs kenraali kävi maita katselemassa 
ja  kuultuansa kylällä ei nimeä olevan, sanoi: olkoon tämä nyt 
Kenraalinkylä. — Ennen mainittu sananlasku „Neljä oli pahat- 
taa ennen : Yksi Yletty Kutsussa, toinen Tolonen Palolla, Saaranen 
Patsolassa ja  neljäs Nesterinsaaressa“ kuuluu suurimmaksi osaksi 
tähän pitäjääsen.

Löytöjä. Raudanvaaran rinnassa, Pienessä Onkamossa, on 
pellosta löydetty kahta korttelia pitkä, tasaisesti leikatun leipäkan- 
nukan tapainen kivikalu (vrt. kuv. 31), jonka jätin museoon syksyllä 
1879.. Suuren Onkamon eteläpuolelta sain tavallisen tasataltan 
kärkipuolen; kivi siinä oli ruskeanpuoleista *). Onkamon Silta- 
salmesta oli löydetty ukontaltta, joka oli ollut leveämpi kärkeen 
päin ja  siinä oli ollut juova pitkin toista puolta. Onkamon Tikka
lassa oli ennen löytynyt kivikiila. Valkiasuosta, Polvilammista, 
on löytynyt kivitaltta. Kylmäupohjan pellosta on löytynyt pitkä 
ukontaltta, kirveenterän muotoinen. Kemiin likellä sanottiin ole
van kiven, johon on ukkonen lyönyt ukontalttoja. Muutamia niistä 
on nyhdetty irti (?). — Värtsilässä, Anturilan pellosta, on löydetty 
neljäkymmentä kappaletta vyön solkia eli koristeita ja kynttilän 
jalkoja sekä alempana suossa myllyn kivipari. Kynttilän jalat oli
vat hyvästi tehdyt, peltimuotoiset. Järventauksen Heikki Immonen,

*) Lienee eräs soukkateräiuen kiilan muotoillen kiviase, jonka tekijä 
jätti „Onkamosta löyttynä“ museoon 1879.

Toim. muist.
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n:o 11, oli löytänyt likeltä taloansa, suon ja  maan väliltä 225 
Ruotsin vaskiraliaa (rahat näin ja sain pari niistä). Joukkolan 
rannasta oli löytynyt Ruotsin rahaa vuodelta 1676. Onkamossa 
karjotieltä löytyi äyri. jossa oli vuosiluku 1712. Tikkalan pellolta 
löytyi ennen vanhaan loutuja. Heikki Lievonen löysi kyntäessään

K u v. 33 K ourutaltta .

kasarivaski-avaimen Mitronvaaralta. Samalta vaaralta puuttui 
Pakarisen setävainaan jalkaan vaskinen panta. Kutsussa kuuluu 
olevan raunio, uunin pohja, josta on löydetty venäjän kirves. 
Ennestään on Tohmajärveltä Historiallisen Museon tallessa: Värt-
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silän kylästä löytty ohut vinoteräiseksi kuhmut yläpäästä suippu- 
nen kivikirves, jonka 1862 lahjoitti talollinen Erkki Hiltunen; 
saman kylän Jämijärven rannasta löytty suuri kivikirves, jonka 
aine on sahaamalla lohkaistu suuremmasta kivestä, kansakoulun
opettaja H. Laitisen antama 1867; teräpään katkelma kehdonan- 
turan muotoisesta kivikuokasta (vrt. kuv. 31), löytty Sairioisten 
kylästä; liuska samallaisen aseen terästä, löytty Askolan kylästä, 
sievätekoinen kourutaltta ja rautainen partuska, kaikki vuori
mestari A. Thoreldin lahjoittamia.

Pälkijärvi.
Tämä on pieni pitäjäs Tohmajärven pitäjään kaakkoispuo

lella Viipurin läänin kulmauksessa, Jänisjärven pohjoispään ja 
Pälkijärven ympärillä.

Jo noin 300 vuotta takaperin mainitaan Pälkijärvellä olleen 
kreikanuskoinen seurakunta, joka kappelina kuului llamantsin 
pitäjään alle; mutta v:na 1759 (1765) tämän pitäjään erotessa 
Taipaleesta, joutui mainittu seurakunta Liperin pitäjääsen. Luterin- 
uskoinen seurakunta oli täällä jo ennen vuotta 1660. V:den 1789 
paikoilla mainitaan Pälkijärvellä olleen noin 4 tai 5 kreikan- 
uskoista taloa. Sisäänmuuttojen, talopostojen y. m. kautta nousi 
venäjänuskoisten luku vahvasti llamantsin kihlakunnassa. Venäjän- 
uskoisista kerrotaan muuten, että he olivat varakkaammat, kuin 
luterilaiset, sillä he harjoittivat, paitsi maanviljelystä, kotiteolli
suutta ja kauppaa; lie toivat kaupungista rautaa ja suoloja, joilla 
köyhemmiltä vaihtoivat itsellensä talia ja  voita. He olivat myös 
toimeliaammat ja myös säästäväisemmät, kuin luterilaiset. Koska 
lie olivat vanhimmat asukkaat, oli heillä myös paremmat tilat 
kuin useilla luterilaisilla ja  he ostivat yhä enemmän maata. Luteri
laiset olivat enimmiten Savosta huonoille, autioiksi jätetyille tiloille 
muuttaneita. Venäläiset eivät myöskään jakaneet tiloja niin pal
jon kuin luterilaiset (Tämä on sanottu yleiseen llamantsin kihla
kunnasta). Pälkijärven (ja llamantsin) venäläiset, jotka asuivat 
likempänä rajaa, olivat muuten innokkaammat uskonnon, puvun, 
tapojen ja murteen säilyttämisessä kuin Liperin ja Tohmajärven 
asukkaat; lie pelkäsivät että heidän kauppatoverinsa rajan toisella 
puolen vihastuisivat, jos he kääntyisivät enemmän luterilaisten
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puoleen. Kun venäläiset sotaaikoina valloittivat kreikanuskoisten 
alat Ruotsin Karjalassa käyttivät lie näitä virkamiehinä ja muiden 
kats astelijoina.

Pakanuuden ajan muistomerkkiä täältä en tunne. Jänis- 
järven Pirttiniemessä, kertoo H. Laitinen, oli ennen asunut Lappa
lainen, jonka poika joutui lohen ruotoon ja siihen kuoli. Tuosta 
suuttui Lappalainen niin että torjui kaikki lohet Jänisjärven poh
joispäästä, kahden penikulman alalta, Luopaussalmen eteläpuolelle. 
Ainoastaan suurten vahinkojen edellä on lohia sittemmin saatu 
salmen pohjoispuolelta, vaikka niitä kyllä löytyy eteläpuolella. — 
Niin ikään kertoo Laitinen että Kihokalliossa Naatselän luodepuo- 
lella on pirun asunto. Siitä oli kerran piru, olevinaan herrasväen 
seuraa, ajanut vaunuilla ja hevosilla Olli Kinnusta vastaan ja 
hänen ohitsensa. Pälkijärven vanha rouva, jota Kinnunen ennen 
palveli, oli pirun kerällä ja  oli sanonut: „Täällähän Ollikin on“ . —•
— Peltovaarassa olivat Anonniemen pirut ennen asunut.

Keskiaika. Missä paikoin entisten kreikanuskoisten hau
tuumaat ja kirkot ovat olleet, en pikaisella käynnilläni saanut 
tietää; se on edellisen johdosta varmaa että niitä on olemassa.

Uusi aika. Ilmattakin Väijölänvaaran alla on kauniilla 
paikalla suuren kiven päällä Sortavalaan vievän maantien vieressä, 
vasemmalla puolen, isollainen tasainen kivi, jota kansa sanoo Jaakko 
Pontuksen pöydäksi, tietämättä siitä sen enempää tarinoida. — 
Majuri Karsten’in maalla on iso hammaskivi, nimeltä Ristimättö
män kivi. Siinä on ikäänkuin kirjaimet M Y F ja niiden alla kul
mallaan seisova neliön kuva. Joku arveli, sanoo H. Laitinen, sitä
kin aarteen merkiksi.

Pälkijärven kaakkoispäässä, jossa maantie kulkee aivan jär
ven rannatse, on matala vallitus itäpuolella maantietä. Valli on 
nähtävästi ollut maantien poikki, sillä jäännös siitä on tien toisella
kin eli järven puoleisella puolella. Tämän vallin rakensivat venäläi
set elokuun alussa 1808, silloin kuin Malmin tulo Joensuuhun säi
käytti heidät täältä peräytymään. Tässä Malm voitti venäläiset 
9 p. elokuuta lähetettyänsä ensin heidän selkänsä taakse Juvo
sen kalliolle, Pälkisaaren kautta ja saloa myöten, 50 pyssymiestä. 
Näitä johti elikä opasti — sen mukaan kuin minulle kerrottiin
— Juhana Könösen äitin isä Partanen. Juvosen kallio on pihan 
levyinen, tasainen, ylävä paikka, jonka yli maantie kulkee pohjoi
sesta eteläänpäin, 6 virstan päässä Pälkijärven kirkolta. Kallion
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päällä, länsipuolella tietä, on nykyjään vähäinen aukko, muuten 
on metsää ympäriinsä. Tien kohdassa ja länsipuolelta alenee 
kallio jyrkemmästi syvään korpeen. —  Seuraavia muistoja tästä 
tapauksesta ovat koonneet H. Laitinen ja P. Leppänen: Majuri 
Malm oli elokuun alussa 1808 Tohmajärvellä kuu kuuli että venä
läiset jo majailivat Pälkijärvellä. Hänellä ei ollut kuin 240 miestä 
ja kaksi upseeria von Brandenburg ja Brunon; Venäläisiä oli 1300. 
Hän päätti hankkia talonpoikia lisäksi ja lähetti käskykirjeen 
Ilomantsiin lautamies Risto Huoviselle. Kirjeen päällä oli kaksi 
höyhentä ja sitä kuletti ensin Antti Partanen ja  sitten loppumat
kan Niilo Harinen Huovisen käteen heinäuiitulla. Tämä oli Ilo- 
mantsisssa makasiininhoitaja, eversti Fieandt’in veronkantaja ja 
muutenkin pitäjän rikkaimpia miehiä. Kirjeen luettua ajoi Huo
vinen kohta illalla elokuun 8 p. kylän väen kokoon ja ilmoitti 
että aamulla piti jokaisen sotaan kykenevän miehen olla Pälki
järven hiekalla venäläistä vastustamassa. Huovisella oli silloin 
päiväläisenä nuori poikamies Iisalmesta Juho Kaikkonen. Hän 
kun tuon kuuli kääpäsi kohta sotakirveeu ja lähti Yrjö Reinikai
sen edestä sotimaan, hypäten toisella ja toisella jalalla sodan rin
taa kohti. Näin sai Malm kerätyksi apuun 50 sotamiestä ja 200 
talonpoikaa, joista enin osa oli Ilomantsilaisia. Nyt kiersi Malm 
venäläiset Pälkijärven hiekkaan ja antoi heille, kuusi tuntia tapel
len, aika lailla selkään elokuun 9 p:nä. Siinä riehui Juha Kaik
konen sodan rinnassa miehen tavalla, mutta kaatui vihdoin heih- 
tyneenä itsekin sotakaskeen. Hän heräsi vuorokauden maattua, 
löysi, risukosta vierestänsä 3 kivääriä, jotka otti mukaansa ja 
alkoi astua Ilomantsia kohden. Kotiin tullessa hän raitilla lau
kasi kiväärin, säikähyttääksensä akkoja miltä sodassa kuuluu. 
Vaan eipä Kaikkosenkaan mieli enää tehnyt tanssimaan, kun oli 
jo työtä ollut todessakin.

Kun oli Pälkijärven kahakka pidetty, niin Malm kulki joukko- 
nensa Joensuuhun päin; venäläiset vähän ajan takaa perässä Toh- 
majärvelle Kemiin kylään, jossa Dolgoruki ruhtinas majaili kotvan 
aikaa asettaaksensa rauhattomia talonpoikia*).

Ruotsin sotaväen ja talonpoikien kokouspaikka kerrotaan 
olleen Fieandt’in talossa. Täällä oli muutamia sotureita ja  talon
poikia kokoutui Kiihtelysvaaralta ja  Ilomantsista. Näille kaikille

*) Tämä on H. L:n kirjoittama; seuraava P. Leppäsen.
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ei ollut tarpeeksi kivääriä, jonka tähden osa joukosta tuli varus
tetuksi ainoastansa piikeillä. Osa joukosta lähetettiin Fieandt’in 
talosta Partasen renkien ohjaamina kiertämään pohjoispuolitse 
Pälkjärven, jolla matkallansa he tulivat ensin Pälksaarelle ja siitä 
erään myllyn ohitse Läävien kylään ja  sieltä Juvosen kaihoon. 
Suomalaiset rupesivat tiepuoleen vahtiin ja ampuivat Pirttipohjasta 
päin tulevilta venäläisiltä (näin on maininnut eräs kertoja) erään 
notkon kohdalla kolmet hevoset vaunujen edestä. Kun venäläisiltä 
vihdoin hevoiset vähenivät, asettuivat he toiselle puolelle tietä ja 
ryhtyivät ampumaan vastaan. Ampumista vastatusten kesti kauan 
aikaa ja  olipa lampuoti P. Lappalaisen isänisä Kiihtelysvaaralta 
aivan tappelun alussa venäläisten luodista kaatunut. Erästä kaa
tunutta alapäällikköä aikoi talollinen Mustonen, niinikään Kiihte
lysvaaralta, viedä metsään, luultavasti anastaaksensa sen omaisuu
den, vaan muistettuansa päällikön varoituksen, piti ennen huolen 
sotamies-velvollisuudestansa. Hän, huomattuansa venäläisten jär
jestyneen yhteen riviin, hiipi sivulle ladattuansa pyssyynsä kahta 
voimallisemman latingin, sioittui itse mäen termän taakse ryntäil
lensä ja  pyssynsä asetti niin, että sen perä oli ulkona hänestä 
itsestänsä, aivan mäen termälle ja niin laukasi sen pitkin venä
läisten riviä. Venäläiset samassa hajosivat rivistä. Tappelu tapah
tui helteisenä päivänä, jolloin metsäkin helposti syttyi tuleen. Se 
kun nyt tahtoi jalkoja korventaa ja kuulat lentivät ympäri pään, 
äännellen kuin sittopöröt, niin tahtoipa se kiirettä näyttää, oli 
Mustonen taistelusta palattuansa kertonut ja Usännyt, että jos
tykki- ja hevoisväki olisi paikalle tullut, niin voitto olisi ollut
varma. Vaan huomattava on, että illan tultua oli heiltä ampuma- 
varat loppuneet, jonka tähden täytyi saunan lämmitäpano-aikana, 
s. o. noin kello 6 iltasilla, lähteä samaa tietä takaisin, jota tulleet 
olivat. Saaren myllylle päästyänsä pyysivät he ruokaa, jota heille 
ainoastansa pakoituksesta annettiin. Tässä taistelussa kaatui 19 
miestä ja  6 hevoista yleensä kummaltakin puolelta; muutamat 
arvelevat kaatuneen enemmänkin. Taistelupaikalle olivat suuret 
puut kuulien edestä kaatuneet ja sittemmin oli siitä löydetty
kananmunan kokoisia kuulia. Eräs venäläinen sotamies taistelun
aikana karkasi rivistänsä ja saapui erääsen salomajaan, s. o. piilo
pirttiin, Alavilla. Täällä pyysi hän maksun edestä ruokaa, jota 
nautittuansa rupesi levolle. Perhekunnan isä, Luikka nimeltänsä, 
saavuttuansa majaan arveli, että sotamies ehkä palajaisi sotaväkeen
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takaisin ja  ilmoittaisi päällikölle heidän salaisen asuntonsa. Ottipa 
hän keitinhaahlat ja paukasi niillä miehen päähän semmoisella 
voimalla, että tämä samassa heitti henkensä. Tappajaa siitä syystä 
„Surma-Kuikaksi“ sittemmin kutsuttiin. Vielä itse tappelun tapah
tumiin lisää kansa, että kun venäläiset sodan pauhinassa vetivät 
kärrinsä metsään, niin kerrotaan niiden luona syrjäisten käyneen. 
Eräs entuudesta rikas Sorjonen Pälkjärveltä oli tässä tilaisuudessa 
kehunut saavuttaneensa rahakirstun, josta muka sai monia tuhan
sia, ruplia tietysti; vaan näitä rahoja ei ole hänellä, eikä hänen 
jälkeisillänsä milloinkaan nähty. Kenties olikin koko juttu turhaa 
puhetta, jonka S:n, ollen turhan pöyhkeiliä, arvellaan keksineen 
saavuttaaksensa tuhatniekan nimen. Toiselta puolen taas olen 
kuullut kerrottavan, että eräässä tappelun hälyssä samoilla seuduin 
olisivat Pälkjärven Könöset vetäneet venäläisten jälkeensä jättä
män raharossin eräästä notkosta tien syrjässä löytyneesen lepik
koon ja siitä muka on Könösen suvun rikkaus saanut alkunsa. 
Se on ihan totta, itse ukko Könönen niin suuressa ystävyydessä 
minulle sanoi, vakuutti kertoja.

Ennenkuin mainittu taistelu taisteltiin, ei Pälkjärven syrjä
kylissä tiedetty sodasta mitään.

Vaikka sota oli alkanut jo talvella Helmikuussa, kulki täällä 
nytki, vaikka jo heinän tekoaika oli, ainoastaan himmeitä huhuja 
sodan tulosta, joita pidettiinkin jonninjoutavina lorupuheina. Kun 
nyt heinämiehille noin 13 virstaa Juvosen kalliosta itäänpäin alkoi 
pauketta kuulua, niin ensin siitä ei oltu juuri millänsäkään, vaan 
viimein alkoi käydä ihmeeksi, kun paukkeesta ei tahtonut loppua 
tullakkaan. Ihmismieliä rauhoitti kuitenkin erään miehen arvelu, 
että ne muka olivat Kuotsin tykkijunkkareita, jotka olivat tulossa, 
jä jotka nyt ehkä hiekassa tykkejänsä koettivat.

Kun iltasilla palasivat heinättäjät kotiinsa Leppälahden ky
lään, oli siellä jo  sodan kauhu saattanut ihmiset levottomiksi. 
Mitä tehdä, minne pa’eta, oli nyt tässä noin 7 virstaa taistelu
paikalta olevassa kylässä hetken polttavin kysymys. Yön kuluessa 
vietiin vaimot ja lapset sekä omaisuudet minne vaan kukin en
nätti. Kaksi varakasta naapurusta, Koljoset nimeltänsä, kantoivat 
kaiken omaisuutensa lähellä Jänisjärveu rantaa olevaan maa
kuoppaan, jonka jo vanhanaikuiset ihmiset (näin kertoja) olivat 
kaivaneet louhikkopenkereesen noin kahta syltä pitkäksi ja leveäksi. 
Kuopan suulle kantoivat he suunnattoman suuren rankaläjän yrn-
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parilla olevalta palolta. Huomisaamuna meni kuitenkin kukin 
niityillensä heinälle. Itse Pälkjärven talonpojat eivät taistelui
hin ottaneet ensinkään osaa, kuitenkin täytyi heidän tuoda leh
miä sotaväelle ja viljavaa Pälksaarta sanottiin sotaväen jyvä- 
aitaksi.

Eräs Dorolli ampui Alahovin ja Kurikan välillä maantien 
syrjästä lehdosta muutamaa kasakkia. Venäläiset tosin eivät 
saavuttaneet häntä, vaan Kurikkaan tultuansa, päättivät he tämän 
teon sen syyksi, jolta pyssy löydettäisiin. Sen he huomasivatkin 
Seppäisten talossa ja ottivat nyt kotona olevan Tuomas Seppäsen 
kiini, huolimatta siitä, että vakuutettiin pyssyn ei olevankaan 
kiiniotetun, vaan hänen vanhimman veljensä, ja  sitoivat hänen 
ratsuhevosen sivulle, missä sai laahata 10-virstan pituudelta Nou
siaisen kiljaisten suuhun Ruskealaan päin Kurikasta. Tässä pis
tettiin Seppäistä pajoneteilla, mistä verilöylystä häntä ei pelasta
nut sekään, että hän koetti tekeytyä kuolleeksi. Sotamiehet aina 
kumartuivat, kuuntelemaan josko vielä henkeä hänessä ja  sitten 
taas, huomattuansa elossa olon, pistelivät häneen uusia haavoja. 
Viimein kyllästyttyänsä tähän kamalaan verileikkiin, jättivät mie
hen puolikuoliaaksi runneltuna oman onnensa nojaan. Elettyänsä 
sen perästä muutamia päiviä oli Seppänen kuollut. Kurikan ky
lään oli venäläinen lähettiläs ratsastanut ennakolta, kehoittaen 
ihmisiä sotaväen edeltä vaivaantumaan. Ihmiset olivatkin kaikki 
paenneet metsiin. Kylässä olivat venäläiset nyt kuin kotonansa. 
Kaikki ruoka-aineet, mitä vain löytyi, lie käyttivät hyväksensä. 
Niinpä kun eräs talonemäntä palasi salolta katsomaan miten kotona 
viholliset vierailivat, näki hän sotamiehiä tuvassa aterioimassa 
istuvan ympäri pöydän, jolle olivat kantaneet kaikki talon maidot 
ja jauhot lukitusta huoneesta. Jauhot olivat he maitoon sekoitta
neet ja  niin nyt nälissänsä n. k. „röppöä“ söivät. Saunassa keitti
vät lie ryynistä soppaa, johon sekoittivat emännän antamia nau
rata. Sairaalta, joka oli täytynyt jättää venymään lavaan pors
tuassa, ottivat he kaikki likaiset vaatteet ja niin jättivät hänet 
aivan alastomaksi. Mistä hyvänsä elukoita tapasivatkin löivät he 
pään pois sapelilla ja panivat eläimet roskaansa. Arvellaan, että 
Kurikan kylässä olisi tapeltu, sillä erään tuvan seinään oli nyr
kin kokoinen kuula syvään uponnut, kuitenkin potkaisten itsensä 
20 syltä taaksepäin. Tänne sanottiin haudatun yhteen hautaan 
8 miestä; toiseen mi lie haudattukin. Myöskin kerrotaan täällä
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tapellun sekä Väijölän että Kurikan saloilla. — Sikoniemen luona 
Jänisjärvellä on H. Laitisen mukaan Äkkakivi. Sinne oli Lappeen
rannan sodan aikana akka kaksoislastensa kanssa mennyt pakoon 
ja sinne kuollut. — Isovihan aikana oli rahvasta piilotellut Kuhi- 
lasvaaran mailla Härkövaaran louhikon luolissa, joista vielä nyt
kin on löytty vaateorsia. Huumaanmaalta, niin ikään Kuhilas- 
vaaran ja Värtsilän väliltä, oli noin 30 v. sitten löytty huhta
maita pietien läntä musta jauhekivi, ehkä 
sekin pakolaisten muistoja.

Näissä seuduissa nähtävästi on vii
me aikoihin asti asunut kreekanuskoista 
kansaa, koska useimmissa tuvissa, esim.
Kakonvaarassa (Tohmajärven rajalla) ylei
seen on tuvan periseinällä kolme ikkunaa, 
joista kaksi äärimmäistä on tukettu.

Aarteenmerkit on isossa kivessä Joen- 
tauksen kummulla Kanarvikon Toropaisen 
maalla. Ne ovat ikään kuin kirveellä 
hakatut. Siinä nähdään, paitsi muuta
mia lyhyeitä suoria viivoja, kolme rin
nakkaista ristiä ja niiden alla pitempi 
suora viiva, josta kummallekin puolelle 
haaraantuu kaksi lyhempää. Avoniemen 
kylässä Jänisj ärven Pitkäniemellä on ran
nassa 5 t. 6 neliösylen laajuisessa kal
liossa „kirjoitusta“ kahdessa suorassa 
noin sylen pituisessa rivissä. Pastori 
L. Landgren, joka 1859, jolloin alempi 
rivi oli veden alla, sitä kopioitsi, oli 
talollisen Heiskasen osoituksen mukaan k u v . зз. m u ta m erk u i 

lisännyt siihen vuosiluvun 1733 *). мшуагуеш.
Löytöjä tästä pitäjästä toi kansakoulunopettaja H. Laitinen 

1866 Hist. museoon kaksi kiviasetta. Toinen on Iljankylästä 1841 
löytty tasataltta karjalaista muotoa (vrt. kuv. 21), toinen hyvästi 
säilynyt kourutaltta, löytty Tytynsaaresta Jänisjärvessä 1826.

* ) C. A. Gottlund, Antiqvariska Anteckningar III, s. 545.





M essuk ylän ja  Hauhon k irk o t,

Muinaismuistoyhdistyksen toimesta tutkittuina.

Sekä entinen että nykyinen aika todistaa, että kaikkinaiset 
parannukset ja uudistukset ovat tietämättömyyden ja huolimatto
muuden ohella historiallisten rakennusten ja muistomerkkien vaa
rallisimpia vihollisia. Arvaamaton on se vahinko, jonka tutkimus 
on niiden kautta kärsinyt ja  valitettavasti vieläkin kärsii erittäin 
vanhoihin kirkkoihimme katsoen. Mitä vanhempi kirkko on, sen 
ankarampi uudistus pannaan toimeen ja  kun semmoisen uudistuk
sen jälkeen astuu kirkkoon, joka vähä ennen tarjosi runsaasti 
aihetta tutkimukselle, niin huomaa hämmästyksellä, että vanha 
aika on siitä ikään kuin pois la’aistu. Kaikkialla, kohtaa vaan 
uusi maalaus ja kultaus; taideteokset, koristukset ja  muistomerkit 
ovat joko joutuneet kelvottomien uudistajani käsiin ja siten usein 
menettäneet koko arvonsa taikka ovat ne heitetyt johonkin pimeään 
loukkoon taikka myydyt huutokaupalla. Sanalla sanoen semmoi
nen uudistus on tutkimukselle melkein yhtä turmiollinen kuin täy
dellinen' hävitys.

No, eikö sitten tutkijat sallisi vanhaa kirkkoa koskaan 
uudistaa? Epäilemättä täytyy seurakunnan saada uudistaa ja 
parantaa kirkkoansa, kun se sitä kaipaa; mutta se voi tapahtua 
niin, ettei tutkimus kärsi mitään tappiota. Koska semmoiset 
uudistuspuuhat, joita tässä tarkoitetaan, aina pitkiä aikoja apri
koidaan, ennenkuin työhön ryhdytään, niin on asianomaisilla kyl- 
läksi aikaa tehdä asiasta ilmoitus esim. Muinaismuistoyhdistykselle, 
koska ei vielä maassa ole virkakuntaa tahi virkamiestä, jolla olisi 
varta vasten asiana valvoa muinaisjäännöksiämme. Ilmoituksen 
saatua voisi yhdistys ennen uudistustyön alkamista jonkun lähetti
lään kautta tutkia kirkko kaikkine muistomerkkeineen, joten saa
taisiin varjelluksi, mitä arvokasta on ja jota uudistus ei väittä-
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mättömästi tarvitse hävittää, tahi ainakin kuvatuksi ja muistoon 
pannuksi mitä täytjy tulla uudistuksen alaiseksi. Jos vaan asiaa 
ajoissa muistetaan, niin ei seurakunnan tarvitse kärsiä minkään
laista vastusta tahi vahinkoa sen kautta. Tämmöinen huolenpito 
vanhan kirkkonsa muinaisuudesta saattaa sille ainoastaan kunniaa 
ja opettaa sen nuorisoakin kunnioittamaan entisten aikojen muisto
merkkejä, joissa kuvautuu esi-isiemme elämä- ja käsitystapa. Eikä 
se kunnioitus ole mikään halpa asia, sillä samoin kuin se mies, 
joka on kunniassa pitänyt omia vanhempiansa, on hyvä isä lapsil
lensa ja ymmärtää valvoa niiden tulevaisuutta, niin myös se kansa, 
joka panee arvoa entisyydellensä, on kykenevä työskentelemään 
tulevaisuutensa etehen.

Hyväksi onneksi onkin useampia todistuksia siitä, että aina
kin paikka paikoin maassamme löytyy sen verran valistunutta har
rastusta, että tässäkin kohden valvotaan tieteen ja isänmaallisen 
historian etua. Muutamista seurakunnista on näet ilmoitus tehty 
kirkon uudistuksista, ja  on yhdistys sen johdosta voinutkin lähettää 
asiantuntija tutkimaan kirkkoa, ennenkuin se on ollut liian myö
häistä. Seuraavat kirjoitukset ovat semmoisista tutkimuksista 
tehtyjä kertomuksia. Net eivät pyydä olla täydellisiä tutkimuk
sia eri kirkoista, vaan juuri mitä erityinen tarkoitus vaatii, ker
tomus ylimalkaan semmoisista kohdista, joita uudistus uhkasi toi- 
sellaisiksi muuttaa.

Mitä erittäin Hauhon kirkkoon tulee, niin on seurakunta 
hyväntahtoisesti yhdistyksen kokoelmaan lahjoittanut arvokkaam- 
mat irtonaiset muinaiskalut ja suonut Yliopiston lunastaa pari 
kalliimpaa esinettä, nimittäin kalkki lautasineen 1400- ja  öylötti- 
rasia 1600-luvulta. Ne vanhat muistomerkit, jotka ovat kirkkoon 
jääneet, ovat somasti järjestetyt yhteen valoiseen tapulirakennuk- 
sen kerrokseen. Hauhon pitäjäs on siten perustanut itselleen 
jonkunmoisen kirkollisen musein, jota ehkä voidaan vastedes lisätä 
muillakin vanhanaikuisilla esineillä, jotka kuvaavat pitäjään enti
syyttä. Se on kaunis esimerkki muillekin Suomen seurakunnille 
eikä mikään voisi olla muinaistieteellennne edullisempaa kuin jos 
kaikkialla sitä noudatettaisiin.
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I.
Messukylän kirkko.

Suomen Muinaismuisto-Yhdistykselle.
Sen kehoituksen johdosta, jonka yhdistys minulle antoi koko

uksessaan 5 p. viime Helmikuuta, olen minä 22 p. tätä kuuta*) 
käynyt Messukylässä tarkastamassa mitä pitäjään vanha, osaksi 
hävitettäväksi tuomittu kirkko ehkä sisältäisi semmoista,_ joka 
tutkimuksen kannalta ansaitsisi säilyttämistä, ja saan minä täten 
kertoa havaintoni.

Messukylän kirkon ijästä ei löydy mitään kirjallista tietoa, 
sillä inventariumiluettelon ilmoitus, että se on rakennettu ,,i äldre 
tider“ ei ole tietona pidettävä. Muista kirkon arkistossa olevista 
asiakirjoista nähdään, että rakennus noin sata vuotta sitten oli 
tuomittu kelvottomaksi sekä että kuningas Kustaa III myöskin 
oli vahvistanut uuden kirkon piirrustuksen. Toisesta tai toisesta 
syystä ei kuitenkaan uutta rakennusta syntynyt, vaan on vanha 
kirkko vielä saanut palvella vuosisadan umpeen, aina tähän päi
vään saakka. Arvattavasti kirkko mainittuun aikaan tavallista 
täydellisemmin parannettiin ja luulisin minä rakennuksen puisien 
osien olevan niiltä ajoilta.

Kirkko muodostaa ykslaivaisen pitkähuoneen, sisäpuolelta 32 
kyynärää pitkä, I 6V4 k. leveä ja  16 k. korkea („till takbandet“)**). 
Perussuunnitelman suorakulmio-muodon häiritsee eteläpuolella eräs 
suoranurkkainen lavennus, jonka pituus on noin kolmasosa sivu- 
seinästä. Pohjoisella seinällä on lähellä kuoria sakaristorakennus, 
josta kohta alempana enemmän. Merkillistä on, etteivät kirkon 
muurit, jotka ovat rakennetut luonnollisesta kivestä, s. 0. hakkaa- 
mattomista, valituista harmaakivistä, ulotu korkeammalle kuin 
noin 9 k. lankuista kokoonpannusta lattiasta; siitä ylemmäs on 
seinä honkahirsistä rakettu (3 à 4 hirsikerrosta). Päädyt sekä 
katto, joka on tynnyriholvin muotoinen, ovat samoin puusta.

Niiden kirkkojen joukossa, jotka yhdistyksen lähetyskunnat 
ovat tutkineet, ei ole yhtäkään, jonka seinät olisivat siten osaksi 
kiveä osaksi puuta. Asian selittämiseksi voi pitää kolme eri syytä

*) Matka ja  tutkimus tehtiin Maaliskuussa v. 1879.
* * ) Mittamäärät ovat inventariumiluettelosta.
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mahdollisena: joko on kivestä rakentaminen tullut seurakunnalle 
liian kalliiksi ja sen vuoksi halvempaa ainetta ruvettu käyttä
mään, taikka on alkuansa tyydytty siihen, että kirkko oli niin 
matala kuin kiviseinät osottavat taikka vihdoin on rakennus ehkä 
tulipalon ja holvin putoamisen kautta niin pilaantunut yläosiltaan, 
että parannustyön huojentamiseksi on päätetty käyttää puuta.

Kirkon ijän määräämiseen nähden on ylen vähän perusteita. 
Rakennuksen kuusi hyvin epäsäännöllisesti asetettua akkunata on 
viimeiseksi 40-luvulla lavennettu eivätkä niiden muodot nyt enään 
ilmaise mitänä rakennusajasta. Läntinen porttaali on tosin pyörö- 
kaarinen, mutta yksinkertainen profiili näyttää vaan kaksi suora
kulmaista askelmaa. Tärkein on pieni sakaristo, joka perusalal
taan on neliö, 6 k. sivulta. Huoneella on ristiholvikatto tiilistä, 
joka rakennusaine nähtävästi ainoastaan tässä osassa kirkkoa on 
tullut käytäntöön. Pohja- ja länsiseinässä on suorakulmainen ko
mero. Sakariston ulkopuolella on huomattava myöskin tiilistä 
rakennettu päätyseinä, joka on keskiaikaisissa kirkoissamme ylei
seen tapaan muurisyvennyksillä koristettu, risti keskellä ja sen 
ympärillä kuusi alaspäin yhteen juoksevaa syvennystä sekä vähän 
alempana kuusisäteinen rosettimainen tähtikoristus.

Ristiholvi sekä nuo päätykoristukset antavat hiukkasen ai-, 
hetta ajattelemaan n. s. välitysaikakautta („öfvergängsperioden“), 
jonka H. Hildebrand Ruotsiin nähden määrää v:sta 1220 v:een 
1300. Sen mukaan kuin meidän keskiaikainen rakennustaide tä
hän saakka on tunnettu lienee kumminkin mahdoton määrätä vissi 

, aika, jonka jälkeen semmoisia alkuperäisesti romaanilaisia aiheita 
rakennuksen sivuosissa ei enään voisi tavata. Jos arvaa kirkon 
rakennetuksi 1300-luvulla, niin on epäilemättä aivan kylläksi huo
miota osoitettu sille vanhanaikuiselle luonteelle, joka sakaristossa 
epäilemättä ilmestyy. Jos kirkko olisi rakennettu 1400-luvulla, 
olisi arvattavasti joku jälki suippokaaresta nähtävänä, myöskin 
olisivat akkunat siinä tapauksessa luultavasti korkeammat kuin nyt. 
Koska kirkkojen akkunain suurennus useimmiten on tapahtunut 
leveydeltä, niin voinee näet niiden nykyistäkin korkeutta ylimal
kaan pitää joissakin määrin alkuperäisenä. Niiden epäsäännöllinen 
asemakin muistuttaa vanhimpia keskiaikaisia kirkkojamme, esim. 
Sundin pitäjään kirkkoa Ahvenanmaalla. Se seikka, ettei Messu- 
kylää mainita tilikirjoissa ennen vuotta 1541 sekä että seura
kunta vuoteen 1631 on ollut Pirkkalan kappelina, näyttää kui- 
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tenkin vastustavan kirkon arvaamista niin vanhaksi kuin olen 
otaksunut.

Voidaanko vastedes tehdä tarkempaa ja luotettavampaa 
määräystä kirkon ijästä, riippuu sen vertailemisesta Hämeen mui
hin kirkkoihin, joita ei vielä ole tarkemmin tutkittu.

Messukylän kirkko on tavattoman köyhä muinaisjäännöksistä. 
Epätasaiset kiviseinät ovat sekä uiko- että sisäpuolelta valkoiseksi 
rapatut; seinämaalauksen jälkiä ei ole missään näkyvissä. Alttari 
ei ole tavallisuuden mukaan tiilistä rakennettu, vaan on se, ar
vattavasti myöhäiseen aikaan, laudoista kokoonpantu, arkuntapainen 
pöytä. Sen yläpuolella riippuu taiteen kannalta arvoton, puusta 
leikattu ristiinnaulitun kuva sekä yhtä arvoton maalaus, jossa on 
esitetty Kristus ristisuussa ja Herran Ehtoollinen samalla kan
kaalla. Saarnastuolikin, joka on kristillisen kirkon eduskuvalla, 
pelikaanilla, sekä muilla symbooleilla koristettu, on niinikään koko
naan taiteetonta pitäjään nikkarin työalaa. Kolme, puusta lei
kattua, värillistä (polykroomista), pahasti pideltyä pyhimyksen kuvaa 
(joita nyt ei enään voi nimeltä mainita, kun niiden kantamat edus- 
kuvat ovat hävinneet) ovat 1400-luvun taidetapaa ja sitä tavallista 
parempaa tekotapaa, joka viittailee saksalaiseen syntyperään. 
Vaikka nämä ainoat jäännökset kirkon katolisesta ajasta olivatkin 
hyvin pilaantuneet, kehoitin minä kuitenkin asianomaisia niitä säi- 
lyssä pitämään. Ennen on Historiallinen Museo tästä kirkosta 
saanut yhden tammisen pystykuvan, joka esittää Neitsyt Maarian 
seisovana, käsivarrella Jesuslapsi, joka pitää perunaa kädessä. 
Kuva on samalta ajalta kuin juuri edellä mainitut.

Kirkon muusta omaisuudesta mainittakoon yksi hopeinen 
kalkki, joka valitettavasti nyt on osaksi uudesta tehty (v. 1860), 
mutta joka provasti Grönbergin kertomuksen mukaan kuuluu olleen 
hyvin omituinen muodoltaan. Kalkin oli Tuomari Claes Detlofsson 
1700-luvun alussa lahjoittanut kirkolle. Sen ilmoittaa kalkin ny
kyinenkin kirjoitus, jota paitse jalan alla luetaan: M. Johan 
Schellingeus noric.

Ennenkuin jätämme kirkon, tahdon mainita, että inventariumi- 
kirjassa sen nimi sanotaan olevan Mikko („säges vara Mikko“), 
josta näkee, että se on ollut pyhitetty ylienkelille Mikael'üle.

Kellotapuli on rakennettu puusta menneellä vuosisadalla. 
Muodoltaan on rakennus sangen omituinen. Pääosa muodostaa 
pyramiidin, joka leveästä pohja-alasta kohoaa 9 syltä korkealle ja
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jonka kulmat ovat yhä enemmän leikatut mitä ylemmäs tullaan, 
niin että rakennus vähitellen muodostuu kahdeksankulmaiseksi. 
Alarakennuksen päällä nousee kahdeksankulmainen, laternan tapai
nen keskiosa, jonka sisällä kellot ovat; tapulin ylin osa on vih
doin sekin kahdeksankulmainen, mutta sipulin-muotoinen. Raken
nuksen alin osa on laudoitettu ja punaiseksi maalattu. Tapuli 
tulee pian revittäväksi. Minä toivon, että kertomukseni on kylläksi 
vakuuttamaan nykyaikaa ettei jälkimaailma paljo kadota sen 
kautta.

Tapulin kolmesta kellosta panin minä muistoon seuraavat tiedot 
inventariumiluettelosta :

Suurin painaa 2 kippuntaa, 9 lei v., 6y 4 naulaa.
Yläreunassa luetaan :

K u n n ia  o l k o o n  J u m a la l le  k o r k e u d e s .
Keskellä :
Doctor Ericus Gabr. Melartin Archi Episcopus Finlandiae — Pastor Do

minus Abraham Lilius — Substitutus Pastoris Eenr. Reinh. Aspelin — Sacella• 
nus Andreas Johannes Svenson —  Coadjutor Claes Ericus Inberg.

Alareunassa :
Me fusit F. Seipel et J. G. Liljendahl armo 1839.
Toisella puolella:
Joh. Ilmestys 19 Luk. Halleluja! Autuus ja  Ylistys, kunnia ja  voima 

olkoon Herralle meidän Jumalalle.
Toisen kellon kirjoitukset:

Gloria in excelsis Deo.
Hoet. Johannes Oezelius, Fpiseopus Aboens. —  Ryttmest. Herman Rein- 

holdt Zöögh —• Pastor Dominus Gustavus Lilius — Befallningsman Nils Bengt
son — Sacellanus D:nus Johannes Mullinus — Coadjutor D:nus Carolus Asp.

Alareunassa:
Psalm 122. Jagh glädes i thet mig sagt är, att vi skole gå i Herrans huus.
Me fusit Ambrosius Ternandt anno 1697.
Kolmas kello, 15 tuumaa korkea, 21 t. leveä.
Yläreunassa:

Gloria in excelsis Deo.
Alempana:
Doctor Johannes Gezelius Episcopus Aboensis. Häradshcfding Claes Det- 

lofsson — Pastor Ericus Indrenius — Sacellanus Johannes Mullinus.
Alareunassa:
Me fusit Ambrosius Ternandt anno 1708.

Vanhimmat kirjat ja asiapaperit kirkonarkistossa ovat:
Viinirahatilit..................................................... alkaen vuodesta 1695;
Kirkonrahatilit..................................................  „  „ 1696;
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Vaaliluetteloja...............................................alkaen vuodesta 1745;
Provastintarkastus ja  muita pöytäkirjoja . „ „  1746;
Kirkonkirjoja („kommunionböcker“ ) . . . „ „  1762;

P'rovastikunnan arkistosta mainitsen mortaliteeti- ja  väen- 
laskutabellit, alkaen v:sta 1749. Varsinkin vanhemmat näistä ta- 
belleista sisältävät koko joukon tietoja merkillisistä tapauksista, 
jotka useassa kohden ansaitsevat huomiota. Jos joku ottaisi kerätäk- 
seen ja järjestäkseen mitä senlaatuista löytyy kirkkojen arkistoissa 
ympäri maata, niin luulen minä, että yhtä ja toista arvokastakin 
lisää saataisiin maamme sivistyshistoriaan. Ylempänä mainituissa 
Kangasalan provastikunnan tabelleissa tavataan säännöllisesti tie
toja vuoden ilmasta, kasvullisuudesta sekä metsästyksestä ja kalas
tuksesta, sen ohella tavataan muistoonpanoja kulkutaudeista, ta
vattomista luonnonilmiöistä, oudoista onnettomuuksista, suuremmista 
rikoksista, siveydellisistä oloista j. n. e. Joskus seuraa noiden 
tietojen jäljestä pappien omia, ajan yleistä katsantotapaa ilmaisevia 
mietteitä.

Näytteeksi otan tähän muutamia muistoonpanoja, vaikka aika 
ei myöntänyt tarkoin valita.

1749. Koko provastikunnan pitäjissä on suuri osa koirista tullut rai
voisaksi ja  villiksi. Koirat ovat puremalla vahingoittaneet paljon karjaa ja 
ovat eläimet sen johdosta muutamien vuorokausien kuluessa surkean ammu
misen ja  hirveän tuskan jälkeen kuolleet.

1751. Keuruun seurakunnassa ovat villikoirat (vild hundar) purreet 
hevosta, jok a  siitä tuli raivoihin, hyppäsi ja  potki, niin että omistajan täytyi 
se tappaa.

— Hirviä löytyy täällä varsinkin Ruoveden pitäjäässä, jossa on suuria 
erämaita; mutta sudet ajavat niitä takaa ja  syövät niitä kevätpuoleen.

1759. Harvinaisena tapauksena sopii mainita kertomus Ähtävän kappe
lista Ruoveden pitäjäästä, jossa 27 p. Lokakuuta auringon laskussa tapahtui 
maanjäristys, oli ankara tuuli ja  huoneet tärisivät pohjasta etelään päin.

1761. Tänä vuonna on hevosten ja  karjan kaatuminen ollut melkein 
jok a  pitäjässä yleinen, niin että vuoden kuluessa ilmoitusten mukaan on 
kuollut noin 1099 hevosta, 1175 nautaa, 308 vuohta, 711 lammasta ja  295 sikaa.

1767. Eräs nuori talonpoika Ruovedellä on hukkunut kun uiva karhu 
sumuisessa ilmassa on päässyt niin lähelle hänen venettänsä, että peto oli 
tuokiossa heilahtanut itsensä veneesen, tarttunut miestä vöytäisiltä ja  kellah
tanut hänen kanssaan veteen ja  oli karhu sitten uinut pois.

1779. Ruovedellä iski 30 p. Elokuuta viime vuonna ukkosen tulikirkko- 
veneesen, jossa oli 33 henkeä. Vene särkyi ja  sai suuria aukkoja, niin että 
kaikki ihmiset joutuivat järveen. Yhdeltä vaimolta, joka  istui keskellä ve
nettä, riisui ukon tuli kaikki vaatteet päältä, ruumis kärventyi kokonansa, 
mutta tarttui hiuksista kiinni veneen pirstaleisiin, jossa kuollut riippui, siksi
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kuin otettiin ylös. Kuitenkin saatiin Jumalan avulla 17 näistä veden valtaan 
joutuneista hengissä pelastetuiksi, toiset 16 etsittiin suurella työllä, otettiin 
ylös kuolleina ja  haudattiin.

1773. V ilja on Tampereen kaupungissa maksanut ylipäätään, sanoo 
kaupungin kirkkoherra: 1 tynnyri rukiita 2 riksiä 32 kill., 1 t. ohria 2 riksiä 
16 kili. Tam pereella on siis huokea (w olfeil) elää, huokeampi kuin muualla 
näillä seuduin (i landet omkring), jossa asujanten kesken ruistynnyri on 
maksanut 3 riks. ja  ohra t. 2 riks. 24 kili. Ravinto siis ei ole kallis: mutta 
mistä tulee kaupunkilaisten voimattomuus, ettei ne näytä olevan edistymässä, 
vaan paremmin peräytymässä (kräftegång)? Eivät verotkaan ole suuret. 
Y lellisyys tavallisesti turmelee meidän pikkukaupunkimme, iloinen seuranpito, 
rekiajélut (slädpartier), joutilaisuus j. n. e. Nisi me omnia fallunt.

Viimeisen muistoonpanon on tehnyt tunnettu tutkija ja kir
jailija Lencqvist, Orikveden kirkkoherra ja  lääninprovasti.

Palatakseni yhdistyksen toimesta tehdyn matkani varsinai
seen tarkoitusperään, myönnän kyllä, että matkan päätös tosin 
näyttää semmoiselta, että yhdistyksen ehkä ei olisi pitänyt sen 
vuoksi lähettää tutkijaa Messukylään; sillä se, joka kirkossa on 
huomattavaa, löytyy siellä sittenkin kuin nykyinen sisustus on re
vitty. Kuitenkin on minusta yhdistyksellä syytä ilohon, joka kerta 
kun se on ollut tilaisuudessa nauttia tutkimuksen oikeutta saada 
sananvuoroa, kun joko parannustyö taikka uusi rakennus on pu
heena, semmoinen, joka uhkaa muuttaa tahi hävittää vanhaa kirk
koa. Tällä kertaa tulee Suomen Muinaismuisto-Yhdistys lähinnä 
kiittää lääninprovastia J. Grönbergiä, jonka valistuneesta toimesta 
asia on siksi ajettu. Helsingissä, 24 p. Maaliskuuta 1879.

Eliel Aspelin.

II.
Hauhon kirkko.

Suomen Muinaismuisto-Yhdistykselle *).
Suoritettuani sen toimen, jonka Yhdistys uskoi minulle viime 

kokouksessansa, nimittäin käydä Hauholla valvomassa tutkimuksen 
oikeuksia pitäjään vanhaan kirkkoon katsoen, jota on päätetty

*) Luettiin Yhdistyksen kokouksessa 25 p. Toukokuuta 1882. Kerto
mus on verrattava Berkepœuksen kertomukseen Hauhon pitäjästä v:lta 1756 
ja  À. Beikelin kirjaan „Kertomus Muinaisjäännöksistä Hauhon kihlakunnassa“, 
F. Vet. Soc:s Bidrag, vhk. 29. Kaikki eri kertomukset täydentävät toisiansa.
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täydelleen uudistaa ja parantaa, pyydän saada täten esiin tuoda 
kertomus havainnoistani.

Hauhon kirkko on niitä keskiaikaisia, valituista hakkaama t- 
tomista harmaakivistä tehtyjä rakennuksia, jotka ovat verraten 
lukuisia varsinkin Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Uusmaalla, ja 
todistavat näiden seutujen viljelyksen vanhuutta. Kirkko muo
dostaa kolme yhtä korkeaa ja  yhtä leveää laivaa. Sen jaon toi
mittaa kuusi neliskulmaista pilaria, jotka samalla kannattavat katon 
11 tähfiholvia. Paksut pilarit ovat tiilistä raketut, siten että ovat 
ontelot; ainakin yhden sisässä, jonka kylki oli avattu, nähtiin 
löyhää maata ja  hiekkaa.

K uv. 1. H a u h on  k irkko.

Ovia on nykyään kolme. Yksi länsipäässä *), toinen etelä- 
seinällä — sen edessä on vanha hse- eli etuhuone („vapenhus“), 
jonka päällä entinen kellotapuli kuuluu kohonneen — ja kolmas 
pohjoisella seinällä, saattava uuteen sakaristoon. Neljäs ovi on 
ollut eteläseinässä, lähellä kuoria, mutta se on jo aikoja sitten 
ollut kiinni muurattuna. Y. 1800 tehtiin nimittäin (sanotaan 
eräässä arkiston kirjassa) akkuna „kiinni muuratun oven yllä“ , 
yhtä korkea kuin toiset, josta näkee, että ovi jo silloin oli suljettu. 
Oven aukon muoto on vielä nähtävänä. Se on suippokaarinen ja

*) Herkepæus sanoo, että ruumiit aina kannettiin ulos siitä ovesta. 
Siinä piilee vanha taruperäinen käsitys, että kuolleiden maa on samassa il
massa, jossa aurinko laskee?
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epäilemättä kirkon alkuajasta. Toiset ovilävet ovat myös suippo- 
kaarisia ja luultavasti alkuperäisiä. Kummallakin puolen länsi- 
porttaalia on ulkopuolella noin kyynärän korkuinen komero. Ar
vattavasti seisoi niissä muinoin kirkon suojeluspyhimysten kuvat. 
Eteläisen oven vanhuutta todistaa sekin seikka, että itse ovessa 
on hyvin nähtäviä jälkiä kirveen iskuista, joilla venäläiset Ison 
Vihan aikana turhaan koettivat sitä särkeä.

Akkunoita on yksi kummassakin päädyssä sekä yksi pohjoi
sessa ja kaksi eteläseinässä. Ne ovat nykyjään pyörökaarisial 
mutta kirkon ikään nähden ei siitä saa mitään päätöstä johtaa. 
Arkistossa on näet mainittu, että v. 1779 eräs T. Hägert lavensi 
ja  uudisti (utvidgade ooh omgjorde) kaikki kirkon akkunat. Lä
hellä länsipäätyä on ulkopuolella pohjoisessa seinässä (noin pari 
syltää maasta) ollut neliskulmainen aukko, joka oli puuluukulla 
tahi ovella suljettu ja jonne sisäpuolelta pääsi muurin kautta käy
viä, kirkon ullakolle saattavia rappusia. Vanhan kertomuksen 
mukaan jakeli pappi tässä aukossa seisoen siunausta kirkon ohitse 
kulkeville uskoville *). Valitettavasti oli tämä osa muuria revitty, 
kun minä sunnuntaina 14 p. tätä kuuta saavuin Hankoon. Kaken- 
nustöiden johtaja oli näet pari päivää ennen määrättyä aikaa (15 
p. t. k.) ryhtynyt työhön ja pahaksi onneksi juuri siinä ennättä
nyt enimmin purkaa. Aukko näkyy kirkon kuvassa, joka on lai
nattu Heikelin kertomuksesta.

Niinkuin edellisestä näkyy ei rakennuksen muodot muuta 
ilmaise kuin että kirkko on gotilaisen taidetavan ajalta. Koska 
Hauhon pitäjäs ensikerran mainitaan 1300-luvun alussa, niin on 
luultavaa, että kirkko sillä vuosisadalla on rakennettu, vaikka 
kohta rakennus myös muotoonsa nähden voi olla 1400-luvulta. 
Heikelin arvelu **), että kirkko olisi rakennettu n. s. välitystaide- 
tapaan, joka välittää Kanaanilaista ja gotilaista rakennustapaa ja 
jota muun muassa tunnetaan siitä että sekä pyörö- että suippo- 
kaaria samalla aikaa käytetään ovi- ja akkunarivissä, ei voi olla 
oikea, koska akkunain pyörökaaret, niinkuin ylempänä sanottiin, 
ovat menneeltä vuosisadalta ja ovilävet, jotka kaikki lienevät alku
peräisiä, ovat suippokaarisia. Ei ainakaan rakennus itse semmoi-

*) Provasti E . M. Rosengren kertoi myöhemmin, että siinä 30 vuotta 
sitten olisi ollut jonkunmoinen kaappi muka (katolilaista) salarippiä (?) varten.

**) Main. teoksessa s. 119.
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sena kuin se nyt on, minun ymmärtääkseni, anna vähääkään puo
lustusta mainitulle arvelulle.

Kirkon seinissä ja holveissa en nähnyt vähintäkään maala
uksen jälkeä, vaikka paikka paikoin kopistin pois kalkitusta.

Lehterit molemmilla sivuseinillä kirkon länsiosassa rakennet
tiin v. 1770. Niiden etusivuilla on pitkä sarja aivan taidottomasti, 
nähtävästi vanhojen puupiirrosten mukaan maalattuja esityksiä 
useista Raamatun pyhistä miehistä (paitse Lutherusta, jonka muoto
kuva on toisten rinnalla) ja  tapauksista. Mestarin nimi on säily
nyt kirkon tilikirjassa, jossa mainitaan, että v. 1772 „Sotamies 
Korller, joka on maalannut lehterin Hauhon kirkossa, on pitäjään 
kokouksen päätöksen mukaan kirkon varoista palkkioksi saanut 
180“ (talaria). Tosin ei sanota suorin sanoin että hän olisi kuvat 
maalannut, mutta pidän sen epäilemättömänä, koska ei lehterien 
maalaamista varten muuta maksua suoritettu. Maalari oli nähtä
västi pitäjäläinen, koska häntä toisinaan käytettiin aivan vähä- 
pätöisiinkin tehtäviin, niinkuin näkee seuraavasta nmistoonpanosta 
vdta 1777: „Maalari Corler“ 29 p. Huhtikuuta saanut 9 talaria 
sen vuoksi että hän omilla väreillään on maalannut alttarilla sei
sovat 3 rautaista kynttiläjalkaa“ .

Kirkon kuorin keskikäytävän alle on ennen haudattu ruu
miita. Lattia on puusta tehty ilman mitään merkkiä sen alla ole
vista haudoista. Kirkon arkistossa löytyy kuitenkin luettelo niistä 
aatelisperheistä, joiden jäseniä kirkkoon haudattiin. Minun läsnä 
ollessani purettiin molemmin puolin alttaria osa lattiasta. Silloin 
nähtiin, että siellä alhaalla oli ala tiilimuureilla jaettu useampiin 
osastoihin, joissa oli suurempia ja  pienempiä, enemmiten aivan 
eheitä, keltaisiksi maalattuja puuarkkuja. Omituista kyllä olivat 
kaikki ne arkut, joita voitiin lähemmältä katsella, ilman kirjoituk
sitta, *) — Aikomus on alentaa kirkon lattia, mutta koska haudat 
ovat jokseenkin syvällä, niin katsottiin mahdolliseksi, että arkut 
saisivat pysyä paikallansa. Minä puolestani ehdotin sitä, sillä ko
konaan lahonneet ruumiit tuskin enään voivat olla haitallisia ter
veydelle.

Na&amfo-rakennuksesta, joka tarkoitukseltaan myös on ruotsa
lainen kirkko, lausuu eräs muistoonpano arkistossa seuraavasti:

*) Tuomiokapitulin assessori t.-ri Lindelöf on yhdistykselle myöhemmin 
toimittanut piirrustuksen. joka  näyttää kuinka ala oli jaettu eri sukujen 
välillä.



90 Eliel Aspelin.

„1784 Toukokuun 10 p. purettiin Kunink. Majesteetin armolli- 
simman päätöksen mukaan vanha, hyvin ahdas ja pieni sakaristo- 
rakennus ja  samana kesänä*) rakensi linnan muurarimestari (fäst
nings murmästaren) J. Müller sen sijaan uuden, väljän ja neljällä 
suurella akkuna,Ha varustetun sakariston, fortifikationi-luntnantin 
herra Cedergrenin pääjohtajana ^ollessa, ja  samana syksynä vihki 
seurakunnan silloinen kirkkoherra, herra Provasti Bonsdorff, raken
nuksen ruotsalaista Jumalan palvelusta siinä pidettäväksi.“

Vanhassa kirkossa löytyy paljon muinaisjäännöksiä ja muita 
kaluja, jotka ansaitsevat enemmän tahi vähemmin huomiota ja 
luettelen minä ne tässä kuitenkin ilman laveampaa kertomusta **) :

Triumfikaaresta riippuu puusta leikattu, luonnollisen suuri 
Ristiinnaulitun kuva. Se on keskinkertaista tekoa. Joku Char
pentier suvun jäsen on v. 1605 lahjoittanut kuvan kirkolle, niin
kuin luetaan ristin juuressa olevassa kirjoituksessa.

Alttarilla seisoi neljä, irtaimista, niin ikään puusta leikattua 
pyhimyksen kuvaa, nimittäin: *P. Johannes, kalkki kädessä, P. 
Paavali, miekka kädessä, *P. Stephanus, kädessä kirja ja kivet, 
joilla surmattiin, sekä miehenpuolinen pyhimys (apostoli?) kirja 
kädessä, Kuvat ovat hyvästi säilyneet. Ne ovat kokonaan kulla- 
tuita, mutta kultaus ei voi olla alkuperäinen, sillä keskiajalla 
käytettiin aina kullan ohella muitakin väriä. Tekotavaltaan ovat 
ne 1400-luvun lopulta; arvattavasti saksalaista työalaa.

Paitse näitä oli kirkon ullakolla vielä seuraavat puukuvat, 
nimittäin: P. Anna, istuvana, Maria toisella ja Jesuslapsi toisella 
polvella; suuri, istuvan Madonnan kuva, käsivarret poissa; pieni 
P. Stephanus ***) ; seisova mieheni), pyhimys omassa kaapissaan ; 
istuva kuninkaallinen pyhimys (P. Olavi?), kullattu rautanen 
kruunu päässä. Kaikki nämät kuvat ovat pahasti pideltyjä. Maali 
ja kultaus on melkein kokonaan hävinnyt. Tekotapa viittaa sa
maan aikaan kuin edelliset.

Kirkon ullakolla on myöskin suuri .,vaivaisukko“ ja „Sim
son“, joka arvattavasti ennen on kannattanut saarnastuolia. Mo
lemmat ovat huonosti veistetyt. Samassa paikassa näin vihdoin

*) Eikä, v. 1794, niinkuin Heikel sanoo.
**) Kaikki ne esineet, jotka ovat tähdellä merkityt on Hauhon seura

kunta sittemmin hyväntahtoisesti lahjoittanut Historialliselle Museolle.
***) Ehkä oli Stephanus kirkon suojeluspyhimys, koska hänestä on 

kaksi kuvaa
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jäännöksiä vanhasta kuoriaidasta, joka on ollut muun muassa 
karyatiicleillä koristettu. Leikkaukset ovat kuitenkin taidottomasti 
tehtyjä.

„V. 1609 rakennettu ja v. 1730 uudistettu“ *laivanmalli, 
joka muinoin on kirkossa riippunut, tuotiin sekin esiin jostakin 
nurkasta.

Sakaristossa on viisi vakunaa (Spâre-, Boije-, Charpentier-, 
Ulf-sukujen omat), joiden maalaukset ja kirjoitukset ovat lähes 
näkymättömiin hävinneet.

Rautanen *kypäri 1500-luvulta, pahasti pidelty ja ruostunut. 
Arvattavasti jäännös täydellisestä sotavarustuksesta, joka jonkun 
vainajan muistoksi on kirkolle lahjoitettu.

Siellä säilytettiin sitä paitse seuraavat esineet: suurellaineu 
* taulu hollantilaista taidetapaa. Keskellä pieni ryhmä Kristus ja  
Magdalena puutarhassa („Noli me tangere“), jota ympäröitsee 
uhkea kukkas- ja hedelmä-maalaus. Taidearvo ei ole mainittava, 
mutta teos ei kuitenkaan ole jokapäiväisiä meillä. Arvattavasti 
jonkun seurakunnassa asuneen aatelisherran lahjoittama. — Pie
nempi taulu (З’/г kortt. kork., 2 */2 lev.): Kristus ristipuulla; 
pappi seisoo ristin juurella vastaan ottaen Vapahtajan kylkihaa- 
vasta juoksevaa verta kalkkiin. Alla on kirjoitus: „Sohit mea 
débita Christus.“ Maalaus on ilman taidearvoa. Se voi tuskin olla 
vanhempi kuin viime vuosisadalta, johon nähden tuo katolinen 
allegoria 011 vähän outo. — Neulommtekoinen taulu: Kristus Getse- 
maneessa, kukkaköynnöksiä ympärillä. Siinä on seuraava kirjoitus: 
„På denna Kiörckegärd hvilar den sina hen, som i sin ungdom 
har roat sig med Bågsöm och nu pä sin ålderdom, Gudi til ära, 
lemnar det til Herrans Huus. Catharina Haartman.“ Lahjoit
taja, provasti P. Bonsdorffin vaimo, kuoli 1787.

Kynttiläkruunu tahi kandelaaberi raudasta; piiput kiinnitetyt 
ympyrään kierrettyihin vanteisin. Eräässä toisessa *kynttiläkruu- 
nussa kannattaa piippuja suorat vanteet vaakasuorassa asennossa.

*Ristimnalja, tinanen, v:lta 1760; jalka rikkinäinen.
Neljä paria kynttiläjaikoja: *1 . jalat puusta, rautapiippu, 

jonka sisällä puinen kärki; 2 . kaksi (toinen pari lahj. museiin) 
paria messinkiplootusta, suurilla taotuilla lehti- ja  kukka-koristuk
silla 1600(-1700) sataluvuu taidetapaa; 3. *mitallista, pronssi väri
siä, yksinkertaisia, mutta suuria, joissa kirjoitus: „J0I1. Nohrmarck. 
P. & P. i Hauho, Marina Nohrmarck. förährad 1777.“
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Varjokuva (Silouetti) provasti Nohrmarckista.
Messuha'at ovat vuosilta 1749. 1782 ja 1834, ilman muinais- 

tieteellistä arvoa.
Kirkkopihalla on aurinkokello, joka 

_  näyttää hyvin vanhalta ja arvattavasti on
r-  ̂ se sama, joka tehtiin v. 1711. Sinä vuonna
ф  Huhtikuun 6 p. maksettiin näet 2 taaleria

„För Timmstockens förfärdigande“ .
^  V anhimmassa kirkonkellossa, j onka sak-
*■—v salaisen kirjoituksen otan tähän Heikelin kir-

. jasta, on sitä paitse puumerkit:

t  «S  V
3 -  1
®

w  - o
Minuskeli-kirjoituksen luen minä toisin 

ф  kuin mainitussa kirjassa selitetään : Ijelp. got.
maria. be. rat. oeê. i!. begiite. bat. cê. eue. 
goot. tu., se on: auta Jumala, Maria neuvo 
mitä minä (kello nimittäin) aloitan, että se 
teille hyvää tuottaa. Tämänlaiset rukoukset 
kirkonkelloissa olivat tavallisia varsinkin 

m  ^  15:nellä ja 16:nella sataluvulla.
Pappilassa säilytetään muun muassa 

seuraavat hopeakalut: Kalkki v:lta 1416. 
Arvokas muinaisjäännös, jota seurakunta ei 
enään käytä ja  joka olisi Ilmastettava mu- 
seiin *).

Ympyriäinen *öylättirasia. Pohjassa 
vaakuna: leijona pitäen puolinaista (?) pyö- 

4jg^gJ rää käpälissään. Kirjoitus : F. IW . P. I. A.
У5»  sekä vuosiluku: 1602. Kanteen on piirretty 

Kristuksen rintakuva orjantappura-kruunu

«

+ O

*) Sittemmin onkin seurakunta luovuttanut kalkin sekä jälestä maini
tun öylättirasian Hist. M useille hopeau arvosta. Tarkoitukseni on erityisessä 
kirjoituksessa laveammin puhua sekä Hauhon ja  muutamista muista vanhoista 
kalkeista.
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päässä. Muutoin on rasia, myöhäiseen renaissance-tapaan ko
ristettu.

Toinen öylättir&sia,, jonka kannessa on Spåre ja Skytte su
kujen vaakunat, on vähempiarvoinen. Kaksi hopea-kalkkia ilman 
kirjoitusta on noin 16— 17 vuosisadalta.

Arkisto on rikkaampia ja sisältää muun muassa: kirkkomaan 
jakokirja v:lta 1615; inventariumikirja y. m. 1664— 1805; kirkon
kirjat ovat täydelliset v:sta 1736, mutta löytyy yksi vanhempikin; 
pitäjään ja  kirkonkokousten pöytäkirjoja on v:sta 1733 alkaen; 
kirkon tilikirjoja v:sta 1690; visitationikertomuksia v:sta 1701.

Tässä luetelluista esineistä luvattiin Historialliselle museille 
lähettää kokoelmiin sopivat kalut, muut jälleen oli päätetty aset
taa ja järjestää erääsen uuden tapulin kerrokseen, jossa ne sekä 
hyvin säilyvät että ovat kaikkien nähtävinä.

En voi olla lopuksi mainitsematta sitä valistunutta huolen 
pitoa, jolla Hauhon nykyinen kirkkoherra ja tuomiokapitulin asses- 
sori, tohtori Lindelöf sekä kuntahallituksen esimies ja jäsenet ovat 
osottaneet kirkon muinaisjäännösten suojelemiseen nähden. Helsin
gissä, 20 p. Toukokuuta 1882.

Eliel Aspelin.



94 Eliel Aspelin.

S u o m a la is ia  k a lk k e ja .

i.

Porvoon tuomiokirkon suuri kalkki.
K irjoittanut

Eliel Aspelin.

■ Porvoon tuomiokirkossa säilytetään eräs kullattu hopeakalkki, 
joka lienee tutkijoillemme melkein tuntematon, vaikka se taide- 
arvoltaan on maamme kaikkein merkillisimpiä muinaiskaluja. 
Kalkki kun on liian suuri ja raskas muuta kuin poikkeustiloissa 
Herran ehtoollisen jakaessa käytettäväksi, pidetään sakariston ar
kussa, ja otetaan esiin ainoastaan silloin kuin kirkon omaisuutta 
virallisesti tarkastetaan taikka kuin joku harvinainen vieras pyytää 
saada nähdä kirkon kalleuksia. Lähes kymmenkunta vuotta sitten 
teki h:ra A. Edelfelt siitä vesimaalauskuvan, jonka hän lahjoitti 
Muinaismuisto-Yhdistykselle. Kuvan ohella ei kuitenkaan ollut
kirjallisia tietoja ja kalkki jäi yhä edelleen tutkimatta.

Toissa syksynä tulin sattumalta käymään Porvoossa. H:ra 
Edelfeltin kuva mielessäni päätin käyttää tilaisuutta nähdäkseni 
vanha kalkki. Kohta huomasin sen tavattoman arvon sekä myöskin 
että se vaati tarkempaa kuvaamista ja  tutkimista kuin mikä säi
lytyspaikassa olisi ollut mahdollinen toimittaa. Muutama viikko 
myöhemmin suostui Porvoon seurakunta lainaamaan kalkki yli
opiston historialliselle museille tutkittavaksi. Sen kautta on Mui
naismuistoyhdistys tullut tilaisuuteen julkaisemaan tämän kirjoi
tuksen ohella nähtävät tarkat kuvat kalkista ja  sen kuvaesi- 
tyksistä. *)

Ensiksi on kalkki tutkittava taideteoksena.

* ) Maist. Ernst Nordström on hyväntahtoisesti yhdistyksen eduksi 
ilmaiseksi tehnyt ne piirrustukset kuvaesityksistä, joidenka mukaan kivipiir- 
rokset ovat valmistetut h:ra Lievendahlin atelierissa. Molemmat fototypiat 
ovat valmistetut h:ra Dan. Nyhlinin tekemien valokuvien mukaan.
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Kokonaismuotoon katsoen on kalkki 12 :nnella ja vielä lännel
läkin vuosisadalla tavallista romaanilaista tyyppiä. Malja on jok
seenkin lähellä pallonpuoliskon muotoa, vaikka kuitenkin ikään
kuin alas painettu. Jalka on ympyriäinen ja hiukan laveampi 
maljaa. Ylöspäin kohoten se muodostuu silinterin-muotoiseksi var
reksi. Juuri suuren, litteänpyöreän kuhmun alla käy se kanne- 
loitun eli juovatun (15 juopaa) putken sisään, joka välittää kuh
mun yhtymisen varteen ja sen yläpuolella lavenee niinkuin pai
suisi Varsi ponnistaen voimiaan kannaattaaksensa maljaa.

Kaikki on hopeasta taottu, mutta kaikkialla vahvasti kul
lattu ; ainoastaan kuhmun koristamiseksi on emaljia käytetty. Mitat 
ovat seuraavat: korkeus 22,8 cm.; malja, joka hiukan soukkenee 
suunpaikkaa kohti on sisäpuolelta poikkimitaten 18,2 ja 17,5 cm. 
leveä; maljan sisäsyvyys on 8 cm. ja  seinän paksuus 4—5 mm.; 
jalan halkaisija on 19,7 cm. Kalkki painaa 180 3/ 4 luotia.

Romaanilaisten kalkkien tavan mukaan on tämäkin kuva- 
esityksillä ja  koristuksilla varustettu. Harva meidän päiviin säi
lyneistä on kuitenkin siinä kohden niin rikas kuin puheena oleva, 
sillä se ei ole koristettu ainoastaan alapuoliltaan, vaan myös maljan 
ulkopuolelta, niin täydellisesti että vaan yMessä kohden on reu
naan jätetty soikea, koristuksista vapaa paikka juojan huulia 
varten. Sekä jalka että maljan ulkopuoli on jaettu kumpikin nel
jään mitaljoniin kuvaesityksiä varten. Maljan mitaljonit ovat 
ihan ympyriät, jota vastoin jalan .mitaljonit ovat pyöreähkät, hiu
kan suipistuen ylöspäin. Mitaljonein väliin syntyneet kolmikul
mat ovat kaikkialla täytetyt uhkeilla lehtikoristuksilla. Niissä 
paikoin, joissa maljan mitaljonit koskevat toisiinsa, on nelilehti- 
koriste ikäänkuin niitä kiinnittämässä toisiinsa. Maljan reunassa 
on taasen nuorakoristeiden välissä ylen hieno lehtiköynnösvyö. 
Kuhmu jakaantuu 8 ulonevaau vaarnaan. Joka toinen on ovaali- 
nen muodoltansa ja  varustettu lehtikoristeella, joka on samanmuo
toista työtä kuin maljan reunusvyö; joka toinen on kulmittain 
asetettu nelikulmio, kaunistettu sirosti piirretyllä lehtikoristeella, 
joka kullankarvaisena esiintyy sinisellä email champlevé pohjalla 
(kuvl. I, kuv. 3). Vaarnojen ympärillä on kuhmu muutoin varus
tettu yhä samallaisella filigrani-koristuksella kuin maljan reuna. 
Niinkuin kuvastakin nähdään, ovat näet lehtikoristukset kahta 
erilajia. Mainittu maljan reunusvyö sekä kuhmun koristeet ovat 
erinomaisen somasti tehty, hienolehtistä köynnöstä, jossa näh
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dään omituisia männynkävyn-tapaisia *) hedelmiä sitä laatua, joka 
tavataan rheiniläisen kultaseppäin teoksissa lumelta vuosisadalta. 
Mitaljooneja ympäröivät erittäin uhkeat lehtiköynnökset ovat taa
sen tavallisempaa romaanilaista laatua.

Työtapaan nähden ovat maljan kuvalliset mitaljonit sekä 
sen'ja kuhmun lelitikoristukset erikseen takomalla ja  siseloimalla 
tehdyt ja sitten juottamalla kiinnitetyt paikkaansa. Kaikki nämä 
lehtikoristukset ovat myös läpimurrettua tekotapaa, joten niiden- 
sirot muodot terävästi kuvautuvat kullattua pohjaa vastaan. Jalan 
kuvat ja koristeet ovat sen sijaan kaikki yhtä ja  samaa kappaletta.

Kuvaesitykset ovat yhtä monta kuin mitaljonit, nimittäin 
kahdeksan: neljä maljan kyljessä ja neljä jalassa. Mitaljonein 
pohja,, josta alhaiset pintakuvat kohoavat, on kaikkialla muodos
tettu samanlaisen kankaankuosin mukaan. Vinoon vedetyt viivat 
muodostavat kulmittaisin asetettyjä neliöitä, ristilehtikoriste kus
sakin. Melkein sama kuosi nähdään muun muassa eräässä Suger 
apotin maalauttamassa akkunassa Saint-Denisin kirkossa (ks. Welt
mann u. Woermann. Gesch. d. Malerei I, s. 311). Ainoastaan 
yhden kuvaesityksen aihe on Vanhasta Testamentista : „Abrahamin 
uhri“ . Se on asetettu suupaikan kohdalle ja sitä vastaa jalassa 
ristiinnaulittu Kristus, joka keskiaikaisissa kalkeissa säännöllisesti 
osotti sitä puolta, josta oli juominen (signaculum). Edellinen mai
nituista esityksistä pidettiin jälkimäisen eduskuvana ja  sen vuoksi 
ne tavan mukaan asetettiin kohdatusten, ' niinkuin kalkissamme 
nähdään. Muuten eivät maljan ja jalan kuvat ole keskinäisessä 
yhteydessä. Ylimalkaan on vaan huomattava, että esitykset ja
lassa kuuluvat Kristuksen syntymisen ja kuoleman kuvasarjoihin, 
jota vastoin maljan esitykset tarkoittavat opetuslapsia tahi Ju
malan palvelijoita.

Tarkemmin kertoen ovat kuvaesitykset seuraavat.
Maljan kyljessä:

1 . Abrahamin uhri. (Kuvl. I, kuv. 1 ). Keskellä seisoo 
patriarkka pyhänkehä päässä, pitäen vasemmalla kädellä Isaakia 
tukasta ja  oikealla miekkaa, johonka taivaasta laskeunut enkeli 
on käsin tarttunut. Oikealla puolen nähdään oinas, joka sarvis
taan on takertunut pensaaseen. Abraham on kääntynyt enkelin

*) Siten nimittää niitä Labarte („pom m es de pin“ ) ;  saksalaiset sa
novat niitä mansikantapaisiksi („Erdbeerähnlich“ ).
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puoleen, kuullaksensa hänen sanojansa. — Hyvin taitamattomasti 
on sekä enkeli että Isaak piirretty; jälkimäistä on nähtävästi tah
dottu esittää istuvana tahi polvillaan jonkunmoisella alttarilla, 
jonka alta liekkiä näkyy. Sitä vastoin on mahtava patriarkan 
asento verraten luonnollisempi, eikä niin väkinäinen kuin useinkin 
tässä esityksessä. Hänen kasvojansa ympäröi pitkät hartioille 
valuvat hiukset ja parta, joka lainehtii pään liikunnon johdosta. 
Vaatteus noudattaa vielä bytsantilaista maneeria, terävät rinnak- 
kaislaskokset kiertävät vielä tiivisti vartaloa ja  viitan liepeet lie
huvat luonnottomasti; mutta kuitenkin on joissakin määrin liialli
suutta vältetty, verrannollinen vapaus on jo  huomattava.

Mitaljonin reunassa luetaan: *)

• e N s e ^ B ^ T - g 6 N i o R - f t N r 3 - n N i - s n ^ '

Д  0 ) Д  T O R - I

2. Kaksi miehenpuolista pyhimystä (kuvl. II, kuv. 1 ), jotka 
seisovat rinnatusten, pyhänkaaret päässä ja palmuoksat käsissä, 
toinen nuorempi parraton, toinen vanhempi lyhytpartainen. Hei
dän asentonsa on arvollinen; vaatteiden laskokset miltei vapaam
mat kuin Abrahamin kuvassa, vaikkei väkinäisiä taitteita ole ko
konaan vältetty.

Pyhimysten nimiä ei voi määrätä, koska palnmoksa on ylei
nen edusknva, joka sopii mille pyhimykselle tahansa; arvattavasti 
tarkottavat kuvat sen kirkon suojeluspyhiä, jota varten kalkki 
on tehty.

Mitaljonia ympäröi kirjoitus:**)

H1J s^UNVICTl-P.ALOlAMtE-ffeR.VNT- 
BeNeDICTl-

*) E n s e  p r o b a t  s e n io r  q v a n t u s  d o m in i s i t  a m a to r  — s. o. 
Miekalla todistaa patriarkka, kuinka hartaasti hän Jumalaa rakastaa.

**) H ii su n t in v ic t i  p a lm a m q u e  g é r a n t  b e n e d i 'c t i  —  s. о. 
Nänmt ovat voittamattomia ja  kantavat siunattuina palmua.
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3. Jesus häy veden päällä. (Matth. XIV. 25—33; kiwi. HI, 
kiiv. 1). Vapahtaja seisoo veneen vieressä ja, niinkuin oikean kä
den asento ilmaisee, hän puhuu P. Pietarille, joka, painaen toista 
kättänsä rintaansa ja ojentaen toista Jesusta kohden, astuu (luon
nottomasti) vasemmalla jalalla veneestä. P. Pietarin takana seisoo 
airo kädessä toinen opetuslapsi, tuuheapartainen mies. Verrattuna 
edellisiin ovat nämä kuvat lyhytläntäisiä ja vähemmin ylevän- 
laatuisia.

Sekä Jesuksella että P. Pietarilla on lausenauhat, joissa lue
taan, edellisessä: *)

(P OHI С fl • FH D~i ЧЬ. • П : >i<

ja  jälkimäisessä: *)

O n  л Ш П "

Ryhmän ympärillä on kirjoitus:*)

+ H i c - P 6 T R , v s - j q R . 6 m f ' E m e i o :

г е т К Л - А Т А В Ш ' Т У К Л

4. Tuomaan epäilys. (Kuvl. IV, kuv. 1 ). Jesus seisoo kirja 
kädessä ja laskee oikean kätensä epäilevän opetuslapsen päähän. 
Tuomas, joka hyvin taitamattomasti tehdystä kuvasta päättäen on 
laskemaisillaan polville, pistää kaksi sormea avonaiseen haavaan 
Vapahtajan kyljessä. Jesuksen viitan laskokset melkein levolliset 
ja luonnolliset; siinä kohden sekä myöskin solakkaan vartaloon ja 
luonnolliseen asentoon katsoen paras kuva maljassa.

Tuomaan lausenauhassa : **)

*) Jesus: M o d i c e  f i d  ei, q v a r e  d u b i t a s t i ?  —  Oi, sinä heikkouskoi
nen, miksis epäilit (Matth. X X , 31). Pietari: D o m i n e ,  s a l v u m  me  f a c  — . 
Herra, auta minua (Matth. X IV , 30). Ensimmäisen sanan kolmas kirjain on 
väärin kirjoitettu: e:n sijassa pitäisi oleman e. Reunakirjoitus: H ic  P e t r u s  
a r g u i t u r  f i d e i q u e  p e t r a  s t a b i l i t u r  —  Tämä tunnustetaan Pietariksi 
ja  lasketaan uskon kallioksi.

**) Tuomas: D o m i n u s  m e u s  —  Minun Herrani (Job. X X , 28).
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Jalan kuvaesitykset:*)
5. Kristus ristipuussa (kuvl. I, kuv. 2), vasemmalla neitsyt 

Maaria, oikealla P. Johannes. Kristus on esitetty kuolleena, pää 
oikealle olkapäälle kallistuneena; jalat ovat päälletysten, oikea 
vasemman päällä, mutta niissä yhtä vähän kuin käsissä nähdään 
naulaa. Vyötäisille on sidottu vaate, joka ulottuu polviin saakka. 
Ruumiin vino asento ja realistinen muodostus niinkuin esitystapa 
yleensä viittaavat gotilaiseen taiteeseen, jonka ajalla ne tulivat 
yleisiksi, mutta kuitenkin tavataan tämä tyyppi jo 12:nen vuosi
sadan loppupuolellakin (kts. Viollet-le-Duc, Dictionnaire de 1’archit., 
IV, s. 445). Kuvan vanhuutta todistanee myös naulojen sekä ris- 
tikirjoituksen puute, jotka niinikään ovat säännöllisiä gotilai- 
sella ajalla.

6. Jesuksen syntyminen. (Kuvl. П, kuv. 2). Vanhan tavan 
mukaan Neitsyt Maaria lepää vuoteella, pitäen lasta, joka kapa
loi ttuna makaa seimessä. Toisella puolen istuu Jooseppi, sauva 
kädessä. Seimi, jonka takaa härkä ja aasi kurottavat päätänsä, on 
alttarin tapainen, kahdenkertaisella pyörökaari-alustalla lepäävä 
pöytä. Lapsellisella taitamattomuudella on lapsen pää käännetty 
nurin äitiä kohtaan; niinikään on Joosepin pää väkinäisesti vään
netty.

7. Maarian ilmestys. (Kuvl. III, kuv. 2). Pyhä Neitsyt 
seisoo oikealla; vasemmalta lähestyy Gabriel olivinoksa kädessä. 
Neitsyen takana nähdään raudoitettu ovi huoneen asemesta.

8. Pyhät vaimot haudalla. (Kuvl. I l ’ , kuv. 2). Kolme vai
moa lähestyy hautaa; ensimmäinen heistä heiluttaa suitsutusastiaa. 
Kivilaakalla haudan päällä istuu enkeli olivinoksa kädessä. Alem
pana nukkuu kolme soturia, joista ainoastaan yläruumis on näky
vissä.

*) U l t r a  n o n  d u b i t a t  T h o m a s  d u m  v u l n e r a  p a l p a t  — Sitten 
ei Tuomas enään epäile, kun hän pitelee haavoja.
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Ylimalkaan näyttävät jalan kuvat verrattuina maljan ku
viin vähemmin taiteellisilta; vaikka ne toiselta puolen varsinkin 
laskosten luonnolliseen yksinkertaisuuteen nähden, vähemmin muis
tuttavat romanilaista kaavamaisuutta.

Niinkuin edellisestä nähdään ovat kuvaesitykset kompositio- 
niin katsoen tyypillisiä. Itsenäinen taideaisti ilmestynee kuitenkin 
siinä taitavuudessa, jolla mitaljonein ympyriäinen ala on täytetty. 
Somasti on sitä varten muun muassa käytetty lehtikoristusta, kun 
näet hienot oksat ympärillä olevista köynnöksistä pistävät kuvien 
alalle. Tunteiden ilmiannossa on vielä romanilaisen aikakauden 
kankeutta; piirrustus on monesti varsin taitamaton, niinkuin näkee 
useassa jo huomatussa kohdassa sekä läpikäy den jaloissa, joiden 
asento on yhä samaa tyyppiä. Kieltämätön on jälleen varsinkin 
muutamissa kuvissa ilmestyvä vapaampi suunta laskosten muo
dostamisessa, samoin kuin menestyksellä tavoitettu arvollisuus koko 
olennossa.

Jalan ympärillä luettava kirjoitus jakaantuu neljään säkee
seen semmoista keskiaikaista kuusimittarunoa (leonini versus), jossa 
cesuurin edellä oleva tavuu on soinnussa säkeen viimeisen tavuun 
kanssa — siis samaa runomuotoa huin edelhset mitaljoneja ym
päröivät kirjoitukset. Olen alkanut lukemisen siitä säkeestä, joka 
on ristiinnaulitun kohdalla. Ainoastaan se sekä viimeinen viit- 
taavat kumpikin vastaavaan kuvaesitykseen ; toiset kaksi osottavat 
kalkin tarkoitusta : *)

*) O, qvam mors fo r tis , quae mors erat in  cruce mortis.
Cor gere devotum, cor ab omni crimine lotum,
E t sic antidotum mortis vit(a )e bibe potum .
Virgo salutata Cristum p a rit inviolata. A G L A . —

s. o. Oi, kuinka voimakas oli kuolema, kun kuolema oli kuoleman ristillä. — 
Kauna nöyrää sydäntä, sydäntä kaikesta rikoksesta pestynä — Ja siten juo 
elämän juoma, kuoleman myrkynvastus. —  Autuas Neitsyt synnytti Kristuksen 
saastumattomana.

A G L A  sana, joka luetaan viimeisen säkeen jälkeen, on kabbalistinen 
Jumalan nimi, joka  keskiajalla piirrettiin kelloihin, sormuksiin y. m. esineihin 
jonakin suojelustaikana varsinkin tulen vaaraa vastaan. Se on syntynyt 
seuraavain heprealaisten sanain alkukirjaimista: Atha Gibbor Leolam Ado- 
naj —  s. o. Sinä olet väkevä iankaikkisesti, Herra. (Kts. Otte, Handb. d. 
Kircli. Kunst-Archäol., 4:te Aufl. s. 810).
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IN V I O U A ^ - A - A G ^ P A *

Tätä paitse luetaan jalan reunassa, juuri ristiinnaulitun koh
dalla kalkin mestarin nimi lauseessa: *)

Jo edellisessä kertomuksessa olen ollut tilaisuudessa huo
mauttaa erinäisistä kohdista, jotka ilmaisevat mihin aikaan tämä 
etevä taideteos 011 syntynyt. Tutkikaamme nyt kysymystä lä- 
hemmältä.

Kalkin kokonaismuoto, kuva-esitysten samoin kuin koristus
ten taidetapa eli tyyli ovat romanilaisen taiteen omia ja ylei
sestä luonteesta päättäen sen viimeisiltä ajoilta, noin 12nnen vuosi
sadan loppupuolelta; kuhmun vaarnat viittaavat sen sijaan ro
manilaisen ajan ulkopuolelle, 13:nteen vuosisataan, jolloin myös 
emaljia käytettiin sillä tavoin kuin kalkissa nähdään. Nämät sei-

^ O  T V *

BIBGC-POt^V*

*) Sifridus me fe c i t  —  Sigfrid minun teki. Niinkuin usein näh
dään kirkonkellojenkin kirjoituksissa, on kalkki ajateltu itse tekijänsä ilmoit
tavaksi.
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kat. joihin vielä voinee liittää huomatut omituisuudet ristiinnaulitun 
esittämisessä sekä gotilaisten majuskelein ilmestyminen latinaisten 
kirjainten seassa, osottavat, että kalkki on tehty noin v:n 1200 
vaiheilla. Vaikka lukuun otetaankin, että romanilaiset muodot 
säilyivät kauemmin pienessä taiteessa, niin voidaan tuskin, katsoen 
siihen että kalkin malja vielä on kokonaan kuvilla peitetty (11. s. 
välitys-aikakaudella on se tavallisesti koristamaton), arvata synty- 
aikaa v:tta 1220 myöhemmäksi; mutta toiselta puolen myöskin 
vaivoin kymmentä vuotta enuen vuosisadan vaihtoa.

Tämä taideteoksen tyyliin perustettu ajanmääräys, jota en 
luulisi voitavan evätä, lienee ylimalkaan tyydyttävän tarkka ; mutta 
tietysti olisi vielä hauskempi saada tietää itse tekovuosi. Luon
nollisesti olisi se jokseenkin turha toivo, jollei kirjoitus siitä mitään 
ilmaisisi; mutta juuri siltä näyttää kuin olisi vuosiluku kätketty 
kalkin kirjoitukseen. En epäile esiintuoda arveluani, vaikka tar
peellisten vertaamisten puutteessa on täytymys pitää erlietys mah-, 
dollisena.

Niinkuin kokonaiskuvassa näkyy, on ristiinnaulitun kohdalla 
vähän oikealle päin sanat C(ru)CE. MOKTIS, joissa kahdet CC’t 
ja M  sekä suuruutensa että muotonsa puolesta eroavat toisista — 
jalan kirjoituksessa ei ole yhtäkään samallaista c’tä eikä koko kal
kissa ole toista samanlaista nrkirjainta, joka melkein näyttää kol
melta viivalta eli ykköseltä. Näiden kirjainten luulisin tarkoittavan 
syntyvuotta, joka siis olisi: (M)CCIII s. o. 1203. Arvelua näyt
tää vihdoin todistavan se, että voidaan ajanmääräystä pitää jatkona 
yläpuolella olevaan lauseeseen : Sifridus me fecit. Tällaisesta tavasta 
sulkea vuosiluku n. s. chronogrammatilliseen kirjoitukseen, jossa 
lukua tarkottavat kirjaimet joko erillaisen värityksen tahi muodon 
kautta voitiin toisista erottaa, tunnetaan useita esimerkkiä myö
hemmällä keskiajalta. Varhaisemmilta ajoilta en ole nähnyt niitä 
mainittuina (Otte, s. p., s. 823, muist. 1, jättää ratkaisematta, onko 
chronogrammatillisia kirjoituksia olemassakaan varhemmalta keski
ajalta); mutta kuitenkaan ei sen tähden ole mahdotonta, että kal
kissamme olisi sitä tapaa noudatettu. Jääköön asia taitavampien 
ratkaistavaksi.

Kun täten on selville saatu milloin kalkki on tehty, tulee 
etsiä vastaus kysymykseen: missä se on tehty?

Valitettavasti ei kalkissa ole mitään paikannimeä luettavana. 
Sifridus nimi todistaa kuitenkin mestarin saksalaista syntyperää
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eikä liene epäiltävää, että hän on ollut alarheiniläinen kultaseppä. 
Alarheinin varsilla kukoisti nimittäin 12:nnella ja vielä 13:nnen 
vuosisadan alussa kultaseppäkoulu, jonka etevä taiteellisuus oli ylen 
mainio ja merkillisimpiä ilmiöitä silloisen Euroopan taide-elämässä. 
Tämän taidekoulun teoksia on koko joukko säilynyt varsinkin Kölnin 
kaupnngin ja muissa Kölnin hiippakunnan kirkoissa: pyhimysten 
arkkuja, kalkkeja y. m. kirkollisia esineitä. Arvattavasti on Por
voon tuomiokirkon kalkki juuri tätä samaa alkuperää, jota myös 
reunusvyön ja kuhmun lehtikoristukset sekä émail champlevé’n 
käyttäminen puolustavat.

Sifridus on tietääkseni tähän saakka tuntematon nimi saksa
laisessa taidekirjallisuudessa, mutta kalkki todistaa, että se an
saitsee sijansa sen taiteilijakoulun historiassa, jonka mainetta Re
ginald ja Eilbertus Coloniensis kannattavat. Vaikka ei teos ole 
hohtokivillä koristettu, niinkuin monet muut sen ajan taidetuot- 
teet, niin on sen taidearvo yhtä huomattava. Koristuksissa ilmes
tyvä tavaton kauneudenaisti ja se taidekyky, jota kuvaesitykset 
osottavat, riittävät todistamaan, että Sifridus oli mestari, jolla ei 
ainoastaan hänen taidehaaransa tekniikki ollut täydessä vallassa, 
vaan joka taiteilijana kilpaili aikakauden etevimpien kultaseppäin 
kanssa.

Kun kalkki täten 011 tutkittu taideteoksena, tulisi saada sel
ville milloin ja mitä tietä kallis muinaiskalu on tullut Porvoon 
tuomiokirkkoon ja Suomeen. Ikävä kyllä ovat historialliset tiedot 
ylen vaillinaisia.

Yhteen aikaan näytti asia ja aivan selvältä, kun nimittäin 
tulin huomanneeksi, *) että Lagus (F. Adelns gods 0. ätter, s. 443) 
mainitsee tunnetun Jackarby’n herran Arvid Forbus’en lahjoitta
neen Porvoon kirkolle „suuren kullatun kalkin, joka muinoin sano
taan olleen Viipurin tuomiokirkon oma“ . Tämä tieto näytti erin
omaisen hyvin sopivan siihen päätökseen, johonka taideteoksen 
tutkimus oli saattanut. Forbus oli 30-vuoden sodan sankareita ja 
v:sta 1635 komensi hän omaa rykmenttiä Bernhard herttuan joh
don alla Kheinvirran varsilla. Kolmessa tappelussa oli hän jalka
väen päällikkönä ja erittäin mainitaan hänen yksinkin joukkoinensa 
toimittaneen tärkeitä tehtäviä niinkuin Eheinfeldin piirityksen, 
jonka onnellisen päättymisen jälkeen hän nimitettiin kaupungin ko-

*) Herra Varatuomari K. A. W eckströmin hyväntahtoisen viittauksen 
johdosta.
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mentantiksi. Kim lisäksi tiedetään, että tämä sotaherra näillä 
sotaretkillänsä ymmärsi etuansa katsoa siihen määrään, että hä
nellä, kun hän sodan jälkeen v. 1655 nai Margareta Boijen oli 
omaisuutta „30,000 markkaa rahaa pait.se hopea- ja  kultateoksia ja  
kalleuksia“, niin ei mikään voinut näyttää perustetummalta kuin 
se otaksuminen, että hän, käyden sotaa juuri niillä tienoin, joilla 
kalkki varmaan on tehty, oli sen ottanut jostakin kirkosta tahi 
luostarista ja  lahjoittanut sen sille kirkolle, johonka hän oli teet
tänyt hautansa ! *)

Tämän johtopäätöksen olin kuitenkin tehnyt ennenkuin olin 
läpikäynyt Porvoon tuomiokirkon vanhempia inventariumi-kir- 
joja. Niistä ei saa perustusta tuohon arveluun. Vanhin inven- 
tariumi-kirja alkaa v:lta 1696. Siinä luetaan (s. 60) ilman ajan- 
määräystä muutamia tietoja kirkosta sekä sen omaisuudesta ja 
muun muassa seuraavat sanat: „häns Exelks R:s Rådet Forbes 
af Jackarby gifvit en stoor för giilt kalk“ , joista varmaankin 
Lagus on saanut tietonsa. Ettei tämä kalkki kuitenkaan voi olla 
se, jonka historiaa tutkimme, näkee siitä että v:n 1698 luettelossa 
ei mainita isompaa kullattua kalkkia kuin yksi. joka pateenin kanssa 
painoi („efter nu gangbar wigt“) 669/2 luotia.**) Sitä vastoin mai
nitaan kalkkimme ensi kerran v. 1711. Silloin nimittäin „tarkas
tettiin Wiipurin tuomiokirkon hopea sekä juhlapuvut, jotka v. 1709 
pantiin yhteen arkkuun ja vietiin Wiipurista Turkuun, mutta sit
temmin v. 1710 sieltä edelleen Tukholmaan ja laskettiin säilyyn 
Pyhän Jaakopin kirkon sakaristoon“ ja mainitaan ensimmäiseksi: 
„En stor kalck förgyldt med drifvit arbete sampt paten“ . Tämän 
jälkeen mainitaan kalkki joka luettelossa, useimmiten muistutuk
sella, että se on Wiipurin tuomiokirkon hopioita. V. 1735 on 
lisäksi muistoon pantu, että se painaa 218 luotia. Tämä tieto 
tekee ihan epäilemättömäksi, että tämä kalkki on tutkimuksemme

*) Että Arvid Forbus todella käsitti sodan käynnin niin käytöllisesti 
huomaa seuraavista sanoista, jotka hän v. 1652 kirjoitti otto.pojilleusa: Hus
hålla; mina medel äro nu intet mer såsom förr ; kriget är förbi och numer  
intet att förvärfva. —  Erittäin mainittakoon, että Forbus v. 1645 lähetti 2 
(kirkon)kelloa Kangasalle Suomessa. Ovatko ne vielä olemassa? —  Forbus, 
jok a  kuoli Vorpommerin varakuvernöörinä v. 1665 Stettinissä, haudattiin seu- 
raavana vuonna Ritariholman kirkkoon Tukholmassa, eikä Porvoossa niin
kuin itse oli määrännyt.

**) Tämä kalkki näyttää hävinneen lähes vuosisata myöhemmin, kun 
v. П84 vanhasta hopiasta tehtiin 108:n luodin painava kalkki.
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esine. Sen mukaan on pateeni eli lautanen, joka nyt on tietä
mättömiin hävinnyt, painanut noin 37 luotia. Pateeni mainitaan 
viimeinen kerta kalkin ohella v. 1788, jolloin lisäksi samassa lue
tellaan myöskin oblatirasia ja sanotaan niiden yhteisen painon 
olleen 242 1/2 luotia. Epäiltävää on, onko rasia todella kuulunut kalk
kiin, koska sitä ei ennen mainita; sen sijaan voi varmaanapitää, 
että pateeni alkuansa on ollut kalkkiin kuuluva ja katsoen kalkin 
taidearvoon on varsin valitettava asia, että se on kadonnut tahi 
luultavammin annettu kultasepälle käytettäväksi joksikin muuksi 
kirkon kaluksi.

Edellisestä päättäen on siis Porvoossa säilyvä traditioni, että 
kalkki on Wiipurin tuomiokirkosta sinne tullut, täysin perustettu. 
Laguksen sanoille, että Forbus’en lahjoittama kalkki on sama kuin 
se, jota sanotaan Wiipurista tuoduksi, ei voi arvoa antaa, koska 
ainoat tunnetut historialliset tiedot niitä suoraan vastustavat. Mutta 
kuinka on Wiipurin tuomiokirkko saanut kalkin, joka on vanhempi 
kuin koko kaupunki kirkkoineen, linnoineen? Valitettavasti ei 
näytä voivan Wiipurista päin toivoa mitään vastausta tähän kysy
mykseen. sillä t:ri J. W. Ruuth, joka minun kehoituksestani hy
väntahtoisesti on siellä etsinyt tietoja kalkista, ei ole voinut vä
hääkään löytää syystä kun kirkon arkistossa ei ole vanhempia 
kirjoja kuin v:lta 1711. Vastaiseksi täytyy siis tyytyä yksistään 
arveluihin ja niin ollen, pidän minä yhä luultavimpana, että kalkki 
on kirkkoon tullut lahjana joltakin sotaherralta, joka 30-vuoden 
sodan häirinässä on saanut sen käsiinsä Saksassa, sillä milt’ei 
mahdotonta on ajatella, että kallis kalu olisi ostettu tahi ylimal
kaan koskaan Wiipurin kirkon aikana ollut ostettavana.

Tästä kirjoituksesta, joka pääasiassa käsittänee kaiken sen 
mitä kalkista tätä nykyä voidaan sanoa, saavat myös Porvoon 
seurakunnan jäsenet tietää mikä kallis muinaiskalu säilytetään 
heidän kirkossansa. Toivoa sopii että sitä tästä lähtien varotaan 
entistä suuremmalla huolella, sillä kalkin taide- ja muinaistieteel- 
linen arvo on monta vertaa suurempi kuin sen mitalliarvo, vaikkei 
sekään ole vähäinen. Mutta en voi olla lausumatta sitäkin toivoa, 
että kalkki kerran tulisi asetetuksi paikkaan, jossa se olisi hel
pommin ja  suuremman yleisön nähtävänä kuin tuomiokirkon sa
karistossa. Semmoinen paikka olisi nykyänsä Yliopiston historial
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linen museo ja  tulevaisuudessa Suomen kansallismuseo. Luonnol
lista lienee, ettei seurakunta millään tavoin voi myydä kalkkia; 
mutta se voisi antaa sen museolle säilytettäväksi. Sitä tapaa 
noudatetaan nykyänsä Ruotsissa, kun toivotaan tehdä joku rnui- 
naiskalu, jota ei kunta tahi yksityinen voi luovuttaa, tieteelle ja 
tutkimukselle hyödylliseksi. Koska museossamme ei ole ainoata
kaan niin vanhaa esinettä kirkollisen taiteen alalla, niin olisi 
kalkki verrattoman tärkeä sen kokoelmille. Se tulisi olemaan 
rajapyykki, josta lähtien voitaisiin ennen saatujen esineiden avulla 
jokseenkin eheässä sarjassa esittää myöhemmän keskiajan taiteen 
kehitystä, mikäli se tulee näkyviin kirkollisissa kuva-esityksissä. 
Myöntämällä kalkin muuttamisen museoomme tekisi siis Porvoon 
seurakunta epäilemättömän palveluksen nminaistieteellemme sa
malla kuin kallis esine joutuisi turvallisempaan säilyyu.



Muutamista luultavasti gotilaisista ruumiinpolttopaikoista 

Liivinmaalla, joita Virolaisetkin myöhemmin 
ovat käyttäneet.

Kirjoittanut

J. J u n g .

Suomen Muinaismuisto-Yhdistys on Aikakauskirjansa VLssä 
vihossa suvainnut painattaa kirjoitukseni „Liivin- ja Vironmaan 
muinaishaudoista“ ja suosiollisesti varustanut sen kuvilla, joiden 
kautta eroitus gotilaisten ja virolaisten muinaiskalujen välillä 011 
käynyt minulle selväksi, sillä sitä eroitusta eivät meidän oppineet 
ole vielä niin tarkoin ilmi tuoneet. Mitä minä muuten kirjoituk
seni johdannossa olen kerännyt maamme muinoisista asukkaista, 
joita sopisi pitää siinä löytyvien muinaisjäännösten omistajina, on 
tosin ollut oppineelle seuralle tapeetonta. Ensimmäisenä ja ai
noana Virolaisena ollen, joka tällä alalla on työskennellyt, en ole 
kuitenkaan tiennyt toisin käydä työhön käsiksi.

Jos Taciton Fennit, kivikauden edustajina, ovat olleet tämän 
maan ensimmäiset asukkaat, ja Virolaiset ensimmäisillä vuosisa
doilla j. Kr. s. ovat Itä-Venäjältä saapuneet Itämeren rantamaille, 
niin on täällä kuitenkin sillä välin elänyt eräs mitalleja tunteva 
kansa, jota kalmistoista, — noista suurista kivilateista, jotka peit
tävät poltettujen ruumiiden tuhat, — sekä niissä säilyneistä mi- 
tallikaluista sopii arvata Gotilaisiksi. Professori Grewingk on 
tosin kerran lausunut sen arvelun että joku toinen ugrilainen 
asutus, joka ei sekään mitään mitalleja tuntenut, ehkä on alku
peräisiä Fennejä seurannut ja täällä elänyt aina ensimmäisiin 
vuosisatoihin jälkeen Kr. s .1 Mutta mikä niin ollen jäisi Goti
laisten asumusajaksi, jos heidän jättämä kalustonsa 011 viimeisiltä

1 Sitzlingsber. der gel. estu. Ges. 1881, s, 106— 9,
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vuosisadoilta ennen ja ensimmäisiltä jälkeen Kr. s. peräisin? Vai 
olivatko Grewingkin Ugrilaiset niin likeisessä tuttavuudessa Goti- 
laisten kanssa että he näiltä kinasivat kaikki tapansa ja koris
tuksensa? Ja kuinka voivat Gotilaiset asuttaa Ruotsin, jopa Suo
menkin, asuttamatta ajaksi Viron ja Liivinmaankin lakeita? Ol
koon kuinka hyvänsä, mutta epäilemättä todistavat gotilaiset kul- 
turiesineet, että Gotilaiset ovat joko sulanneet yhteen taikka vuosi
satoja eläneet likeisessä tuttavuudessa täkäläisten asutusheimojen 
kanssa. Siihen on meillä ky Häitä viittauksia ranne- ja  kaularen- 
kaissa sekä Viron kielen gotilaisissa lainasanoissa.1 Vanhoja ruu
miiden poltto- ja  hautauspaikkoja tutkiessa huomaa niissä usein 
sekä gotilaisia että virolaisia koristuksia. Kuten jo edellisessä 
kirjoituksessani2 olen maininnut, näyttää, kuten itse muutamia 
kertoja olen huomannut, syynä tuohon ilmiöön olleen se, että Vi
rolaiset myöhemmin käyttivät Gotilaisten ruumridenpoltto- ja  hau
tauspaikkoja. Mutta se kivilade, josta mainitussa kirjoituksessa 
puhuin s. 194 ja 198, näyttää olleen ainoastaan vainajien poltto- 
paikka, koska siinä ei löytty kuolleiden tuhkaa eikä luiden jät
teitä, vaan ainoastaan sulanneiden mitallikalujen kappaleita. Kuol
leiden tuhka ja muut jätteet sitä vastoin haudattiin tuohon suu
reen laivalateesen (n:o 14)3, josta puhuin sivulla 194 ja josta 
löyttiin gotilaisia tikasolkia (Sprossenfibel) sekä neljä koristama- 
tointa rannerengasta (vrt. m. p., kuv. 29). Kun siis aikakaus
kirjan kunnioitettu toimitus muistutuksessaan tuosta kivilateesta 
sivulla 198 arvelee: „Ainoastaan edellinen hauta oli jo kaarisol- 
jesta nähden gotilainen, toinen oli virolainen, kuten voimme päättää 
hevosenkengän muotoisista soijista, joita ei ole koskaan varhemman 
rautakauden haudoissa tavattu“ , — niin luulen voivani nojautua 
äsken sanottuun, josta selvinnee, että toinen löytökohta, josta ei 
ruumiiden tuhkaa löytty, vaan oli vainajien polttopaikka, jota 
sekä Gotilaiset että myöhemmin Virolaiset olivat käyttäneet. Tuota 
arveluani luulen erään käsirenkaau katkelman, joka muodoltaan 
likeisesti liittyy siihen gotilaiseen ranuerenkaaseu, joka edellisessä 
kirjoituksessani on julkaistu kuvassa 28. Oli sieltä sellaisia kat
kelmia muitakin, mutta ne olen jo luotani lähettänyt. Arveluani

1 M. p. 1882, s. 10—21.
- Suomen Muinaismuisto-Yhd:n Aikakauskirja VI.
3 Kuvattu kirjoituksessa Раскопки въ Лифляндской губернш. Москва 1818 

Kuv. 5.
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taasen, että Virolaisetkin sitä polttopaikkaa ovat käyttäneet, tukee 
siellä löytämäni hevosenkengän muotoisen soljen puolisko sekä 
suorat veitsenterät sitä muotoa kuin kuv. 34 usein mainitussa 
kirjoituksessa.

Edelleen tapasin suuressa kivilatomuksessa Arkman kylässä, 
n:o 10 edellisessä kirjoituksessa,1 runsaasti luunsirua ja  tuhkaa, 
vaan en ensinkään hiiliä, jota vastoin likellä oleva pieni laivalade 
(11:0 11)2 sisälsi kosolta hiiliä, eikä luunsirua ensinkään. Siitä 
tahtoisin päättää että jälkimäistä kohtaa on käytetty niiden ruu
miiden polttopaikaksi, joiden luusora ja tuhka haudattiin edelli
seen. Niin ikään ovat ne kalut, jotka löyttiin laivaladelmassa 
(n:o 8) Määrun talon luona, sekä gotilaisia että virolaisia; goti- 
laisia ovat epäilemättä siitä löydetyt käyräiset veitset, eräs kaari- 
solki ja kolme koristamatointa rannerengasta, Virolaisten käy- 
täntöaikaa todistanevat taasen kolme leveää sormusta,3 jotka muis
tuttavat kuvaa 37 kirjoituksessani viime vihossa — sekä muuta
mat muut ohkaset spiralirenkaat.

Vihdoin on vieläkin yksi kohta mainittava. V. 1882 hajo
tettiin Suka nimisen naapuritaloni vainiolta Abiassa pieni 20 jalan 
pituinen ja  15 jalan levyinen kiviriutta, jonka ulkonäöstä ei voi
nut aavistaa kalmapaikkaa. Minä kehoitin talonisäntää pitämään 
silmällä, eikö kiviä poistaessa kalua ilmestyisi, ja tuomaan tal- 
teeni mitä ehkä löytäisi. Työssä tulikin ilmi rautainen kirves,4 
hyvin sen näköinen kuin kuva 18 kirjoituksessani viime vihossa. 
Niin ikään löyttiin pronssinen rannerengas, sen näköinen kuin 
kuva 39 mainitussa kirjoituksessa, mutta se valitettavasti hukkui 
saapumatta käsiini. Paitsi kirvestä sain talteeni kolmannen löy
dön, valkoisen kaksoishelmen. Vertaillessa kirvestä, jonka terä 
ei ole kuin tuuman levyinen, ja rannerengasta, näyttää kuin olisi 
kirves varhemmalta gotilaiselta ja rengas myöhemmältä virolai
selta rautakaudelta.

1 Раскопки &c., kuv. 3.
2 Раскопки &c., kuv. 4.
3 Tekijä on yhdestä sormuksesta, jossa heiluu lielmikoristus, hyvän

tahtoisesti lähettänyt Yhdistykselle epäselvän valokuvan, josta valitettavasti 
ei voi eroittaa onko sormus spiralikierteinen, taikka keskikohdalta levenevä, 
kuten kuvassa 37 julkaistu. Toim.

4 Tuosta kirveestäkin on valokuva, mutta se on takaa kuvattu, eikä 
selvitä sivumuotoa. Toim.
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Johdanto.

Varsinais-Suomen viljavan maakunnan luoteisen kulman täyt
tää vanha Vehmaan Icihlalcunta.

Tämän kihlakunnan raja pohjaisessa ja koillisessa Ulvilan 
kihlakuntaa vastaan on myöskin Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
rajana. Eaja alkaa merestä, pari penikulmaa Rauman kaupungin 
eteläpuolelta, kulkee muutamia mutkia tehden pääsuunnassaan 
kaakkoista kohden Honkilahden kappelin rajalle, jossa tapaa My
nämäen kihlakunnan. Tässä raja tekee melkein suoran kulman 
ja kulkee siitä, mutkitellen pääsuunnassaan lounaista kohden My
nämäen lahdelle ja siitä yhä eteenpäin sakeassa saaristossa, Turun 
saariston ja Ahvenanmaan välillä olevaan „Skiftet“ selkään; siitä 
raja kääntyy suoraan pohjaiseen päin, aukeaan Rauman mereen. 
Vehmaan kihlakunnan lounais-osana on avara saaristo, joka vesi
lleen täyttää lähes yhtä suuren pinta-alan kuin kihlakuntaan kuu
luva mannermaakin. Tämä saaristo on sen saariryhmän jatkoa, 
joka ulottuu Hankoniemestä Lokalahdelle, täyttäen koko Varsi
nais-Suomen edustan. Lokalahden edustalla on saareton aukea, 
jota merimiehet sanovat „Seksmilariksi“ , syystä, että se on kuusi 
penikulmaa kuunakin. Uuden kaupungin ja Rauman välillä ole
vassa Rauman meressä 011 kylläkin monisaarinen Uuden kaupungin 
ja Pyhänmaau saaristo, mutta se ei ulotu aivan kauvas merelle.

Tähän kihlakuntaan kuuluva mannermaa on tasankoa, ran
nan puolelta jotenkin alavaakin varsinkin etelä-osassa, jossa pitkiä 
meren lahtia tunkeutuu maahan. Uuden kaupungin pohjaispuo- 
lelta alkaen kihlakunnan pohjaisrajalle saakka on rannikko kor
keampaa, äkkijyrkempää ja sangen kiviperäistä. Samaten ovat 
saaret kivikoita. Kihlakunnan koillis- ja pohjaisrajalla kulkee 
matala selänne eli hiekkakankaita. Tämä selänne eroaa Sal- 
pausselänteestä Orihpään kappelissa Pyhäjärven lounaispuolelle, 
kulkien Laitilan ja  Pyhänmaan pitäjäin pohjaisosassa, päättyy
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viimeksi mainitussa pitäjässä kauas mereen pistävään Rihtinie- 
meen. Tämä kangas on kansantarun mukaan silta, jota myöten 
ennen merestä Rihtiniemelle nouseva „Hiiden väki“ kulki ensin 
Laitilaan ja  sieltä levisi muuallekin.

Samoin kuin tähän kihlakuntaan kuuluvassa mannermaan 
osassa ei ole vuoria, niin ei ole siinä paljon vesiäkään. Ainoas
taan pari pientä jokea juoksee täällä, toinen Uudenkirkon pitäjän 
läpi, päättyen Tourlahteen, toinen Vehmaalla, päättyen Mynämäen 
lahteen; muutamia pieniä järviä pilkistelee siellä täällä. Kihla
kunnan pituus mannermaalla pohjaisesta etelään on noin kuusi 
penikulmaa, kun taas otetaan etelään päin pistäyvä saaristo lu
kuun, on pituus noin kahdeksan penikulmaa.

Suurin leveys lännestä itään mennermaalla on kolmen ja 
neljän penikulman välillä, mutta jos otetaan matka ulommasta 
saaresta lännessä, Isokarista eli Enskäristä kihlakunnan itäisim- 
pään kohtaan, on se matka noin seitsemän penikulmaa.

Vehmaan kihlakunta on varmaan vanhimpia maassamme; 
tämä kun on Varsinais-Suomen „varsinaisimpia“ viljelysaloja ja 
kaiketikin tuli aikaisin asutetuksi ja viljellyksi.

Kun Suomi 1435 jaettiin kahteen laamaimikuntaan, niin että 
raja tuli käymään Aurajokea myöten, kuuluivat nämä seudut luon
nollisesti Pohjois-Suomeen, jossa ensiksi näkyi olleen vaan Maskun, 
Vehmaan ja  Satakunnan kihlakunnat sekä Pohjanmaa. Ainakin 
jo  XIV vuosisadan lopulla oli Varsinais-Suomen pohjoispuoli jaettu 
kahteen kihlakuntaan, Maskun ja Vehmaan, jotka sisälsivät nekin 
pitäjät, jotka nykyään kuuluvat mainittuin kihlakuntain välillä 
olevaan Mynämäen kihlakuntaan. Vehmaan kihlakuntaan kuului 
vielä sekä Raumaan kaupunki, että ainakin Lapin pitäjä nykyi
sestä Ulvilan kihlakunnasta. Niinpä Vehmaan kihlakunnan tuo
mari Henrikki Steninpoika piti tämän kihlakunnan käräjiä 1511— 
1521 Lapin pitäjässä, joka kuten mainittiin nyt kuulu Ulvilan eli 
entiseen Ala-Satakunnan kihlakuntaan. r)

Kuningas Juhana HLn 1590 antamassa lahjoituskirjassa, 
jossa luetellaan mitä linnoja ja  maita hän lahjoittaa pojallensa 
Juhana herttualle, luetellaan muun muassa: „uti Masko Härad 
Poute, Wâr Fru, Nijnickelo, Kårpo, Masko, Lämmo, Nousis, Wirmo 
och Reso Soknar samt Nådendahls Stad. i Wehmo härad, Wehmo,

*) Suomi 1853, s. 111.
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Töfveiisal, Nykyrkja, Ledala och Lappi Socknar med Raunio 
Stad“ . l)

Kuten tästä nähdään, kuuluivat silloin Maskun kihlakuntaan 
nekin pitäjät, jotka nyt tekevät Mynämäen kihlakunnan.

Nykyinen Vehmaan kihlakunta käsittää seuraavat pitäjät: 
Laitila, Pyhämaa (eli Eohdanen), Uusikirkko ja Uudenkaupungin 
maanseurakunta, Vehmaa ja Lokalahden kappeli, Taivassalo ja 
sen kappelit Velkua ja  Iniö, sekä Kustavin pitäjä.

Jos otetaan huomioon tämän kihlakunnan matala maanlaatu, 
niin on jokaisen, ken vähäkin on maamme kiinteihin muinaisjään
nöksiin tutustunut, helppo huomata, ettei tällä alalla voi olla paljo 
jättiläiskautisia kivipanoksia, eikä kiviaseita. Näitä kumpasiakin 
onkin tässä kihlakunnassa tavattu ainoastaan Laitilan koillissyr- 
jällä. jossa, kuten edellä on mainittu, on kangasmaata. Mutta 
sen sijaan on täällä runsaasti muistomerkkejä esi-isäimme asutuk
sen alku-aioilta, pakanuuden aikaisia hautoja kaluineen, linnoi
tusten jäännöksiä, vanhimpia kirkkoja y. m., sillä tämähän juuri 
on niitä seutuja, josta on sanottu, että „jokainen herrastalo2) on 
muistomerkkinä ja  jokainen kirkko urhojen hautana“ .

Myöskin saarilla, jotka tähän kihlakuntaan kuuluvat, on mui
naisjäännöksiä; sillä monet saaret täällä ovat sitä laatua, että 
ihmiset ovat voineet niillä elustella yhtä aikaisin kuin manner
maallakin. 3)

Ne tiedot mitkä tässä nyt kerron Vehmaan kihlakunnan 
muinaisjäännöksistä, keräilin kesällä 1880, Suomen Muinaismuisto- 
Yhdistyksen antamilla matkarahoilla. Helposti ollee ymmärret
tävä, ettei muinaisjäännösten kuulustelija voi saada tietoonsa lä
heskään kaikkia niitäkään muinaisjäännöksiä, jotka maan pinnalla 
ovat, saati niitä jotka vielä maassa piilevät. Tämä tulee siitä, 
ett’ei kansa moniakaan muinaisjäännöksiä huomaa juuri miksi-

1) Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo. 1778, n. 18.
2) Nyt moni talonpoikais-talokin.
3) Kun kesällä 1878 tiedustelin Ulvilan kihlakunnan muinaisjäännöksiä, 

lausuin kertomuksessa mielipahani siitä, etten voinut siihen kuuluvaa saa
ristoa tyystin tarkastella, siinä kun on lukemattomia pieniä, asumattomia ja  
autioita saaria. Tätä, Vehmaan kihlakuntaa, tarkastellessani tulin kuitenkin 
siihen luuloon, että tuskin Ulvilan kihlakunnan saaristossa voikaan olla mi
tään huomattavampia muinaisjäännöksiä, siinä kun saaret ovat pienempiä, 
autioita. Sellaisilla saarilla en tässäkään, kihlakunnassa tavannut muinais
jäännöksiä.
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kääu. Jos ei satu puhuttelemaan juuri sellaista henkilöä, jonka 
silmään joku muinaisjäännös on sattunut „pistämään“ , niin voipi 
jäädä siitä aivan tietämättömäksi, vaikka muuten olisi koko kylän 
väeltä kysellyt. Pakanuuden aikaiset haudat ja  kalmistot usein
kin tulevat vaan sillä lailla ilmi ja tietoon, että niistä joku mui- 
naiskalu löydetään. Niinpä on senkin jälestä, kun tässä kihla
kunnassa kävin, esim. Uudella kirkolla löydetty muinaishautoja 
sellaisesta paikasta, josta ei minun siellä käydessäni tiedetty mi
tään kertoa, ja luonnollista on, että tästä hautarikkaasta kihla
kunnasta yhä eteenpäin tulee vanhoja hautoja kaluineen ilmes
tymään.

Vähä enemmän kuin kaksi sataa vuotta sitte, lausuttiin ettei 
Vehmaan kihlakunnassa ole sellaisia muinaisjäännöksiä, jotka an
saitsisivat tulla mainituiksi. Tällaisen lausunnon antoi Taivas- 
salon kirkkoherra Petrus A. Bergius siinä kertomuksessa, jonka 
Suomen papiston piti antaa kuninkaalliselle muinaistietèelliselle 
kollegiolle. ')

Tosin ei ole suuri sekään muinaisjäännösten joukko, jonka 
tämä kertomus julkaisee, mutta verrattuna edellä mainittuun pa
piston antamaan kertomukseen, lienee se kuitenkin jonkin arvoinen.

Melkein yleisenä ajatuksena on, että jos muinaisjäännöksiä 
olisi satakin vuotta ennen ruvettu keräilemään, kas silloin niitä 
olisi toisin ilmi saatu kuin nykyään; edellämainittu seikka kui
tenkin osoittaa aivan toista. — Sananlasku: „Aiallansa aidanpano,

’ ) Bergius’en antama kertomus kuuluu näin: „T ill W år aldranådigaste 
Konungh ocli Arffurstes befaldningh om gamble Monumenters vpsökiande och 
antecknande. Så ock W år högwyrdige H:r Biscops åtskilliga förmaningar om 
samme Monumenters vpspanande, är detta mitt vnderdånigaste svar, at i 
W em o häradet sådana monumenter som skrifverdige äre, icke finnas, såsom 
R:di D:ni Pastores till migh hvar för sigh skrifvet hafva.

När Befaldningen kom till migh i Töfsala Sockn, publicerade jagh den 
på predikostolen, medh begäran, at hvar och [en] gijfver migh kundskap om 
några sådana gambla numer här i Soknen finnas. Sedan kallade iagh alla 
Soknemennerna in i Sokne stugan, och granneligen befrågade så wid M o- 
derkyrkian som bägge Capellen? Men fans intet, som värdigt är skrifvas. .  
(Loppu-osa tästä kirjoituksesta on tuonnempana tässä kertomuksessa ilmaistu.)

„Petrus A. Bergius 
Past. et Præp. toefsalensis“ .

Ks. K. A. Bomansson’in julkaisema
Finska Presterskapets berättelser om Monumenter och Antiqviteter i Fin

land 1667— /674. Suomi 1858, s. 144.
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hetkellänsä heinänteko“ pitää epäilemättä tässäkin asiassa paik
kansa. Ei ole vieläkään liian myöhäistä Suomen muinaisjään
nösten tutkiminen, jos tälle toimelle vaan osoitetaan kaikki se 
arvo ja huoli, mikä sille, muiuaistieteen nykyisellä kaunalla ollen, 
voidaan omistaa. Sangen tärkeätä kuitenkin olisi Suomen mui
naisjäännösten säilymiselle, että kansa saisi niitä kohtaan kun
nioittavan tunteen ja käsittäisi niiden arvoa tieteelle. — Jos asia 
pysyy sillä kannalla kun se nykyään on, ainakin maamme van
himmalla asutusseudulla, voipi olla mahdollista ettei muutaman 
vuosikymmenen kuluttua enää tavata yhtään pakanuuden aikaista 
kalmistoa, eikä paljo muitakaan kiinteitä muinaisjäännöksiä, sillä 
uusia peltoja raivataan monessa paikassa niihin kumpuihin, jotka 
kätkevät tuhatvuotisia hautoja muinaiskaluineen. Usein myöskin 
tulevat muinaiskalmistot hävitetyiksi sen johdosta, että niistä sat
tumalta löydetään joku metallikappale, ja sitten, enemmän „kul
taa“ muka löytääkseen, pengotaan koko kummut ja mäet ylös
alaisin. Monellakaan talonomistajalla ei ole käsitystä, että hän 
tuollaisella hävityksellä vähintäkään vahinkoa aikaan saattaa, —■ 
päinvastoin.

Muinaisjäännöksiä suojeleva laki, josta nykyään on ekdoitus 
valtiomahdeille annettu, tulee toivottavasti paljo asiaa auttamaan, 
mutta paras suoja niille epäilemättä olisi yleinen kansan valistus.
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Laitilan pitäjän ala 011 melkein tasaista ja alhaista maata. 
Pohjais- ja koillissyrjällä pitäjää kulkee matala hietakangas, josta 
jo on edellä mainittu. Ainoastaan tällä kankaalla koko kihla
kunnassa tavataan noita uljaita muistopatsaita pronssikaudelta 
tahi varhemmalta rautakaudelta, nimittäin hiitteukiukaita, eli vä
reitä х), joiksi kansa niitä täällä sanoo. Niinikään ne muutamat 
kiviaseet, mitkä tästä kihlakunnasta on löydetty, ovat samoilta 
paikoilta kotoisin. Kivikaudesta tässä kihlakunnassa ei ole muuta 
kertomista kuin muutamat löydöt siltä aialta mainita.

Katseltavaksemme siis tulee

1. Varhempi rautakausi. Kuten tunnettu, varhempaa 
rautakautta meidän maassa edustavat pää-asiallisesti nuo ke’on 
muotoiset, pääkallon kokoisista kivistä ladotut kiviko’ot, hiitten- 
kiuJcaat (vrt. kuv. 1). Tällaisia kiukaita eli väreitä on ryhmä 
Rauman pitäjän (joka kuuluu Ulvilan k. kuutaan) etelä-syrjällä, 
Soukaisten ja Vasaraisten kyläin mailla. Tämä ryhmä jatkuu 
Laitilankin pitäjän alalle. Rauman naapurikylän Kodisjoen mailla 
tavataan seuraavat hiittenkiukaat: Lassilan talon Isonpuolen etu- 
vainion mäessä 1 hiittenkiuas eli „Ruotinvare“ , Yli-Anttolan Iso- 
vuorella 1 kiuas, Mikkolan talon Hiittenvuorella 1 kiuas, Heikkilän 
Naarasten maassa 2 kinasta, Kerttulan Mettjärven vuorella 4 kiuasta 
lähellä toistansa ; Sääksämän vuorella niinikään 4, Harinkalliolla 4, 
Ali-AnttUan Kirvestyksen mäessä 1 kiuas, Mikolan Paha-aro vuo
rella 2 kiilasta, Iso-Ettalan Pahaniitun kalliolla 1 kiuas, Karron 
talon Kertun metsässä 2 kiuasta ja Sato-Kttalan Hevoshaan kal
liolla 1 kiuas.

1) Ulvilan kihlakunnan etelä-osassa sanotaan noita kiukaita „hiitten 
väreiksi“ , Laitilassa niitä sanotaan Kuolin väreiksi (=  Ruotsin v.). En tullut 
selville tarkoittaako tuo nimitys sitä, että nuo väreet (= k o ’ot, kasat) olisi
vat muka Ruotsalaisten jättämiä, vai mistä sellainen nimitys.
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1. L eu varin  väre Perniössä.

Mahdollisesti 011 tämän kylän mailla taikka tähän ryhmään 
kuuluvia vielä muitakin „Raotin värejä“ , joita ei minulle satuttu 
nimittämään taikka näyttämään. — Kooltaan ovat kaikki edellä 
luetellut hiittenkiukaat melkein saman suuruisia: alaltaan, läpi- 
mitaten 15—18 kyynärää, korkeus 1— 3 kyynärää; eivät siis ole 
suurinta lajia. Melkein jokaista on enemmän tahi vähemmän kai
vettu ja  mullistettu.

Kodisjoelta 6 virstaa Laitilan kirkolle päin on suuri Vaimaron 
'kylä. Tämän kylän Kallion talon Matinmaan vuorella on 2 pientä 
hiittenkiuasta.

Kun viimemainitusta kylästä kuljetaan kylätietä kirkolle 
päin, tavataan tuon „Vaimaron tien“ itäpuolella Vahasten eli Vallco- 
hjlän mailla 3 hiittenkiuasta, jotka ovat noin 16 kyynärää läpi- 
mitaten, 2 kyynärää korkeita. Saman kylän mailla, noin 5 virs
taa kylästä Padon kylään päin, on 3 kiuasta Ruijan metsässä, 1 
Koivusten maassa ja vielä ensin mainituista virstan verta pohjai
seen päin sanottiin olevan 1 kiuas.

Meidän on taas palaaminen Vaimaron tien vieressä olevain 
kiuasten luo; kuu näiltä kuljetaan vähä matkaa kirkolle päin ta
vataan Soukasten kylän maalla 4 kaunista, noin 20 kyynärää 
läpimitaten, 4 kyynärän korkuista kiuasta ja  1 matalampi kiuas; 
kaikkia näitäkin on muijatta. Yhtä näistä on kaivettu pohjiaan
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myöten ja  kerrottiin sen pohjalla olleen kiven laaoista laadittu 
arkun muotoinen ontelo. Tämän kiukaan pohjalta löysi ylioppilas 
Sunell puoleksi lahonneen luun kappaleen, jonka yliopiston mu
seoon toimitin.

Malvon eli Malko kylän lähellä, Lampon talon Ylöjenmäen 
kalliolla, on 2 epäselvää kinasta, jotka mahdollisesti on tietä teh
täessä hävitetty, sillä ne ovat aivan lähellä maantietä, Saman 
kylän Marttilan talon takana 011 1 pieni väre ja Perävainion 
haassa 1 väre.

Nuuskin1) talon (joka on Kodisjoen kylästä Pyhäänmaahan 
päin) Korkean aron rajakalliolla myös sanotaan olevan 1 Ruo- 
tin väre.

Untamalan (Unmalan) kylän mailla ei nähtävästi ole käsillä 
tehtyjä hiitten kiukaita, vaikka kansa sielläkin sellaisista kertoo. 
Niin on Malvon nummella, 1 virsta viimemainitusta kylästä, maine
hikas Ruotin väre; se on kuitenkin useita kymmeniä syliä pitkä 
ja leveä, ja niin muodoin epäilemättä vaan luonnollinen kivikko. 
Samasta kylästä noin 6 virstaa Hopan kylään päin on metsässä 
suuri kivikko nimeltä Siankallion röyskä, jossa kansa kertoo hiit
ten asuneen; toiset sanovat että kivikko on syntynyt „luostarin 
rakennusten raunioista“ . Tämäkin on niin suuri ja  niin suurista 
kivistä, ettei sitä voi otaksua ihmisten tekemäksi. Pattilan maalla 
Ropan rajalla on jäännöksiä pakanuuden aikaisesta kirkosta, ni
meltä Impun kirkko. Se on vuoressa synkässä metsässä, jonne on 
talvella vaikea päästä polkujen puutteesta. Vuoressa on sauhut- 
tunut syvänne, jota arvellaan tulisijaksi, ja paikalla on jätteitä' 
puuastioista ja kummallisista kauhoista (J. Sjörosin kirje Muinais- 
muisto-Yhd:n Arkistossa 1881, s. 372). Niinikään on Laitilan 
ja Mynämäen rajalla, lähellä valtamaantietä, n. k. Päärnan väre, 
useain kymmenien sylien laajuinen kivikko, mutta sekään ei taida 
olla käsillä rakennettu. — Muissakin kihlakunnissa olen tavannut 
sellaisia luonnon tekemiä kivikoita, joita kansa kuitenkin sanoo 
hiittenkiukaiksi, nunnatarhoiksi y. m. Kovion ja  Murasten kyläin 
välillä, kylätiellä, on Juutinveräjä, jonka lähellä metsässä on kivi
koko, nimeltä Jnutinvare; se on noin 16 kyynärää läpimitaten, 1 
kyynärää korkea, mutta tätäkin on kaivettu ja mullistettu.

*) Nuuski tosin kuuluu Pyhänmaan seurakuntaan, mutta kun se on ai
van Laitilan rajalla ja  Laitilassa siitä tiedettiin enemmän kertoa, on siitä 
tässäkin kerrottu Laitilan yhteydessä.
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Jos luomme yleisen silmäyksen Länsi-Suomen hiittenkiuas- 
ryhmiin ja otamme maa-alan, jonka rajana pohjaisessa on Koke
mäen joki, etelässä Laitilan kirkon seudut, niinmuodoin noin 7 
penikulman pituinen parin penikulman levyinen maan kappale, 
niin tuskinpa on Suomessa paikkaa, jossa saman suuruisella alalla 
olisi niiu paljo hiittenkiukaita kun tällä alalla. Siinä ovat Har
javallan ja Nakkilan lukuisat hiittenkiukaat lähellä Kokemäen 
jokea, sitten Kiukaisten verraton „hiittenvare“ ryhmä, Lapin ja 
Rauman „varet“ ja  tässä luetellut Laitilan „Raotin varet“ . Sen 
mukaan kun olen niitä luetellut Loimaan ja Ulvilan kihlakuntain 
muinaisjäännöksistä kertoessani ja nyt tässä, on niiden luku mai
nitulla alalla lähes kaksisataa. Huomattava on vielä, että suuri 
joukko niitä on tämänkin miespolven aikana hävitetty, — kuka 
siis tietääkään kuinka paljo tuhannenkin vuoden kuluessa? Ja 
ettei nekään kaikki, mitkä vielä säilyneinäkin ovat, ole tulleet 
minun tietooni.

Jos tältä mainitulta alalta siirrytään itään eli Suomen man
tereelle päin, ei hiittenkiukaita lähiseuduilla tavata juuri ollen
kaan; ei ainakaan Loimaan eikä Maskun kihlakunnissa. Myöskin 
Kokemäen joen pohjaispuolella harvenevat hiittenkiukaat harvene
mistaan, suurempia ryhmiä tavataan vasta Waasan seuduilla, mo
lemmissa Kyröissä ja  Laihialla. Samaten Laitilan kirkon pai
koilta etelään päin, ainakin Turun seuduille asti, ovat hiittenkiu
kaat aivan harvinaisia. Kun siis puheena olevaa aikakautta ru
vetaan tarkemmin tutkimaan, on mainitulla seudulla siihen mitä 
sopivin ala.

2. Myöhempi rautakausi. Yleiseksi viittaukseksi tulkoon 
tässä ensin vähä mainituksi esi-isäimme pakanuuden aikaisista 
hautauspaikoista, kalmistoista ja haudoista. Hautauspaikoikseen 
valitsivat he, — ainakin näissä läntisissä kihlakunnissa — , mäki- 
kumpuja, joita vieläkin usein lehtipuut kaunistavat; muutenkin ne 
ovat enimmästi miellyttäviä ja somia paikkoja. Pakanuuden ai
kaiset kalmistot sijaitsevat aina seudun eniti asutulla ja viljellyllä 
alalla, vesien lähellä; harvoin niitä tapaa metsissä ja syrjäpuo- 
lissa. Jos hautauspaikka on suurempi ja mäki korkeampi, ovat 
haudat aina päivänpuolisilla rinteillä, mutta pienempiin ja mata
lampiin mäkikumpuihin kaivettiin hautoja kaikkialle.

Näiden kalmistojen nurmettuneessa pinnassa voipi selvästi 
huomata noin ihmisen ruumiin pituisia ja noin kyynärän levyisiä
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syvennyksiä, 1—8 korttelin jopa kyynäränkin syvyisiä, jotka ovat 
siitä syntyneet, että hautaan lasketut ruumis ja  arkkuL) ovat sur
kastuneet, joten haudan pinta on kuopalle pudonnut. Hautakuopat 
ovat tavallisesti hyvässä järjestyksessä, vierekkäin. Monessakaan 
paikassa kansa ei tuollaisiin kuoppiin luo suurta huomiota ja 
missä ne huomatuksi tulevat, sanotaan niitä enimmästi „Ryssäiu 
haudoiksi“ ja  „sodan aikaisiksi haudoiksi“ . Avatuiksi eli kaive
tuiksi tulevat nuo vanhat haudat usein joko hietaa otettaissa, jos 
hautauspaikka on hietainen, taikka paikkaa pelloksi raivatessa, 
jos se siihen on sovelias. Silloin useinkin löydetään haudasta 
joku taikka useampia muinaiskaluja ja siitä usein innostutaan 
kaivamaan hautoja sellaisessakin paikassa, jota ei aiotakaan pel
loksi raivata ja  jossa siis haudat saisivat muuten rauhassa olla. 
Tällä tavalla on hävitetty ja yhä hävitetään lukemattomia van
hoja hautoja. Kun tässä kihlakunnassa esim. oli tietoja levinnyt 
Nohkolan löydöstä Uudella kirkolla, oli moni jo päättänyt sopi
vassa tilaisuudessa mullistaa kotimäkensä ylösalaisin, saadakseen 
sieltä muka kullat esille. Onpa siis sangen tarpeellinen, että mitä 
pikemmin, sitä parempi, asetetaan laki maamme muinaisjäännöksiä 
suojelemaan.

Mutta käymme nyt katsastamaan Suomalaisten pakanuuden 
aikaisia kalmistoja Laitilassa.

Laitilan kirkosta noin penikulma koilliseen päin Malon (Mal- 
von) kylän2) Lampon talon Ylöjenvainion vieressä on matalan- 
moinen mäki; sen rinteessä on ainakin kymmenen hautakuoppaa, 
joihin on haudattu „Juutin kansaa“, sanoi talon isäntä. Tämä 
hautauspaikka on aivan lähellä sitä maantietä, joka Hinnerjoelta 
kulkee Laitilaan. Mäkeä oli jo iso kappale nykyään pelloksi tehty 
ja siinä työssä kohta taitavat haudatkin hävitä. Minä tietysti 
esittelin, että hautakuoppain paikka saarrettaisiin. — Sen jälestä

*) E i liene varmoja tietoja, josko esiisämme esihistoriallisena aikana 
käyttivät kuolleillensa ruumiinarkkuja, silloin kun niitä polttamattomina hau- 
tasivat; muutamista haudoista (esim. Kalvamäestä) on kuitenkin tavattu lau
dan kappaleen muotoista lahoa ainetta, jossa vielä on ollut rautaisia niit- 
tausnauloja.

2) Malon kylän lahjoitti laamanni Hartikka Jaakonpoika 7 p. Heinä
kuuta 1486 Naantalin luostarille Anna Matin tyttären elatukseksi. Kustaa 
Lsen kirkollisten tilain reduktionissa tuli se kruunulle, mutta Johana III:s 
lahjoitti sen tyttärelleen Sofia Gyllenhjelmille. Ks. Layus, Finska adelns 
Gods och Ätter. — Nyt on Malossa useita taloja.
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kun olin tällä paikalla käynyt kuulin, että mainitun Malon kylän 
Ilolan talon Vähänvainion mäessä on useita hautakuoppia, sa
maten myöskin Marttilan talon Kotovainiossa; näitä en siis tul
lut näkemään.

Täältä tulemme kirkon kylään eli Laitilan kylään. Siellä on 
kestkievari Ilomäen kartanon vieressä, matalassa mäessä, hautoja, 
joista jo useampia on kaivettu. Kerrottiin, että „Helsingin vanha 
herra“ (tohtori Reinholm) niistä on löytänyt „neliskulmaisia ra
hoja, joissa oli renkaat kulmissa“ . Samaten on Kcrstilän talon 
vainiomäessä hautakuoppia. — Samalla mäkiharjanteella, millä 
äsken mainittu kestkievari sijaitsee, on Laitilan kansakoulu. Juuri 
kansakoulun edustalla on mäellä aivan vierekkäin 4 hautaa ; nämä 
poikkeevat muista tavallisista haudoista siinä, että kullekin hau
dalle on multakumpu luotu; kummut ovat 16 kyynärää läpimi- 
taten, 1 kyynärän korkuiset; näissäkin on keskikohta kuopalle 
laskehtinut, joten ne nyt näyttävät multarenkailtä (kuva 2),

2. H autakum puja L a itilan  kan sakou lu n  vieressä.

Nämä ovat ainoat tätä laatua niissä neljässä kihlakunnassa, joissa 
muinaisjäännöksiä olen tarkastellut, paitsi paria muuta, joista 
kohta mainitaan. Muualla, missä olen kummun eli koroituksen 
tapaista haudalla tavannut, on se pienistä kivistä koottu raunio, 
mutta nämä näyttävät olevan pelkästä mullasta.

Pari kolmesataa syltä kansakoulusta pohjaiseen päin on Pap
pilan myllymäen jyrkässä rinteessä taas useita hautakuoppia.

Kun Laitilan kirkolta kuletaan maantietä Raumalle päin, 
tullaan heti Kaukolan everstiluutnantin virkatalon avaralle vai
niolle; tämän vainion länsipuolella on Valkojärvi, itäpuolella alava, 
melkein vetinen niittu. Vainion pellot ovat vähä korkeampaa 
maata, ja  pelloista kohoaa muutamia pieniä mäen nystyröitä, joilla 
kaikilla on hautakuoppia. Kun kirkolta päin kuljetaan, on maan
tien vasemmalla puolella, tien ja järven välillä, mäki, suurin ja 
korkein koko vainiolla. Tällä mäellä on 2 melkein samanlaista
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multakumpua, kuin edellämainitut kansakoulun luona; mäellä näyt
tää kuitenkin olleen rakennuksia, niin ettei varmuudella voi päät
tää josko nuo kummut ovat hautoja tahi rakennusten jäännöksiä. 
Kiviheitto matkaa tästä, samalla puolen tietä, on pienempi mäki, 
jossa myös on hautakuoppia. Näitä oli tämän virkatalon vuokraaja 
herra Ahlman antanut kaivaa, ja oli niissä tavattu mustaa multaa 
ja hiiltä, ei muuta. Tulemme lähemmä kartanoa, noin pari kivi- 
heittoa siitä, niin samalla puolen tietä kuin edelliset, kymmen
kunta syltä maantiestä, on peltojen keskellä soikea mäen tönkkä, 
jossa on S aivan selvästi näkyvää hautakuoppaa. Kymmenen syltä 
tästä järvelle päin on toinen mäkisaareke, jossa on viiden, kuuden 
sylen pituisella alalla 15 hautakuoppaa. Lakkapää petäjä kasvaa 
näillä haudoilla. Viiden sylen päässä tästä on taas pieni mäki, 
jossa on 3 hautaa. Näiden kohdalla, maantien toisella puolella on 
isompi mäen ylänne, jonka rinteessä on yli 30 hautaa. — Itse 
Kaukolan kartano on mäellä ja kerrottiin että siitä on ennen 
mailmassa liuoneitten perustuksia kaivettaissa „vanhoja miekkoja“ , 
mustaa multaa ja hiiltä tavattu. *)

Kaukolasta kun mennään Kaumalle päin, tullaan SouTcasten 
kylään. Siellä on Juvalan talon lähellä TaJcavainion mäessä hau
toja; samaten saman talon myllymäessä; muutamia hautakuoppia 
näkyy myöskin Pietilän vainion mäessä ja luultavasti on näillä 
seuduilla hautoja monissa muissakin pienissä mäkikumpuloissa 
vainioitten keskellä, vaikkei niissä kuoppia aina selvästi eroi- 
takaan.

Soukasista yhä Kaumalle päin, Vahantaustan kylään kuulu
van Mäkilän vainiosaralla, on korkeallainen paljas mäki nimeltä 
Isonvuinionmaki; sen etelärinteellä on ainakin 20 selvästi näkyvää 
hautakuoppaa; mäki on saanut olla aivan rauhassa kaivamisilta. 
Nämät haudat ovat aivan lähellä Undentalon kartanoa. — Mel
kein samalla kohtaa lännen puolella maantietä Ala-Soilin Kukon- 
mäen rinteellä, lähellä talon kartanoa, on myös ainakin 5 hauta- 
kuoppaa. — Ennen mainitussa Kodisjoen kylässä tavataan Kaupin 
talon Matin nummella noin kymmenkunta hautakuoppaa.

Täältä muutamme Valkojärven länsipuolelle, vanhaan Untama- 
lan kylään, joka on järven rannalla korkealla ja soukalla hieta- 
harjanteella. Harjanteen toisella puolella on edellämainittu järvi,

*) Kaukolasta vähä matkaa Raumalle päin on Kirkonmetsän mäki enti
nen mestauspaikka.
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toisella puolella matalat niitut, joita vieläkin joskus vesi valloit
taa. Tämän kylän mailla tavataan ensinnäkin Iiintsalan talon 
Hiilien vainion mäessä, joka on pieni mäki kylän ja järven välillä, 
hautakuoppia, joista kerrottiin, että niihin on „ruton ja sodan 
aikana kansaa haudattu“ . Samaten on kylän lähellä Kaulan vai
nion mäessä, lähellä tuulimyllyjä, korkeassa mäkit-önkässä hauta- 
kuoppia, joita tuuhea koivu siimestää. Niinikään on Vainio-Ha
verin vainiomäessä muutamia hautoja. — Edellämainitulla hieta- 
harjanteella on siellä täällä maanpinnassa noin neliösylen aluisia 
kivikoita, pienistä kivimulleroista koottuja; hautapaikkoja nämä ei 
näytä olevan, mitä Menevätkään syntyjään?

Vielä tavataan Vainio-Baulan talon lähellä Isontahtuman ‘) 
mäessä noin kymmenen hautakuoppaa, joihin sanotaan „nuhja- 
sodan“ aikana sotaväkeä haudatun; niitä tosin ei ole kaivettu, 
mutta ulkomuudosta päättäen ovat ne pakanuuden aikaisia hau
toja. Lähellä viimeksimainittua paikkaa, Hornjoen vainiomäessä 
on myös hautakuoppia. — Muuten kerrottiin Untamalassa, että 
kylän tiluksilta on usein, varsinkin vanhempaan aikaan, löydetty 
miekkoja ja muita „sotakaluja“ , jotka ovat mikä minnekin huk
kaantuneet. Aivan vannana sopiikin pitää, että seudulta, jossa 
vieläkin niin monia hautoja on, onkin niissä olleita muinaiskaluja 
löydetty.

Untamalasta vähä matkaa länteen päin on Seppälän iso 
kylä. Tämänkin kylän mailla tavataan myöhemmmän rautakau
den hautoja. Ensiksikin on sellaisia Hakulan talon Vähänpuolen 
vainion mäessä 5 hautakuoppaa; iso haapa kasvaa nykyään hau
doilla. —• Porlan talon kartanon alta oli muutamia vuosia sitte, 
uusia huoneita rakennettaissa, löydetty kaksiteräinen, 6 korttelin 
pituinen, 3 tuuman levyinen miekka, kertomuksesta päättäen suo
malaista kuosia; tämä oli sirpiksi tehty, eikä siis enää ollut saata
vissa. — Tähän katsoen on kartanon paikalla luultavasti myöskin 
hautoja ollut. Useita hautoja on myöskin Marttilan puustellin 
vainiomäessä eli Kotomäessä. Samassa kylässä tavataan vielä 
Viinikkalan talon maalla lähellä Helmin torppaa matalammaisessa 
mäessä hautakuoppia. Läheltä tätä paikkaa oli Jumiin talon 
maalta peltoa tehtäessä löydetty „miekkoja ja muita rautakaluja“, 
joita vielä viime aikoihin asti oli ajelehtanut mainitun talon ylisillä,

*) „Tahtom aksi“ sanotaan tässä kihlakunnassa ja  Ulvilan kihlakunnan 
eteläosassa pientä vainiota eli peltoa (vrt. ruots. sana tcikt'0.
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mutta nyt niitä ei enää löytynyt. Siis oli hautoja ollut siinäkin, 
mistä nämä löydettiin, sillä harvinaista lienee että tällaisia kaluja 
enää löydetään muualta kuin hautapaikoista.

Seppälästä kun kuljetaan kylätietä eteläänpäin, tullaan Kaa
rnan kylään, jonka mailla kyläryhmän vieressä myös 011 hauta- 
kuoppia, vaikka epäselviä. — Tästä etelään päin on Laustin kylä; 
siellä Heikkilän talon vieressä, matalalla mäellä tuulimyllyn ympä
rillä, on ainakin 10 selvästi näkyvää hautakuoppaa. Saman kylän 
Impilän talon vainiolla Pönlcön mäkeä kaivettaissa oli tavattu, 
kertomuksen mukaan, luita, hiiliä ja  mustaa multaa. — Yleensä 
kerrotaan näissä kylissä, että mäkikumpuloita kaivettaissa on 
löydetty luumuruisia, hiiltä sekä rautaisia ja vaskisia kalujen 
katkelmia.

Tulemme suureen Scäon kylään. Kevät-tulvan aikana nousee 
vieläkin vesi kylän ympärillä- oleville mataloille niituille, niin että 
ainoastaan yhdestä paikasta päästään kuivin jaloin kylästä ulos. 
Kylä itse tiheään rakennettuna sijaitsee korkeanlaisella mäellä; 
myöskin kylän ympärillä kohoilee mäkisaarekkeita. — Hautoja 
kerrotaan täällä paljokin olleen; nyt niitä on vielä näkyvissä seu- 
raavissa paikoissa :

Lassilan talon myllymäessä, lähellä taloa, on ainakin 20 
hautakuoppaa aivan vieretysten, kyynärän levyisellä välimatkalla 
toisistaan. Mäki on sangen kivinen ja hautakuopat ovat taval
lista syvempiä. Niin ikään on Soukin talon kartanon takana, 
kiviheitto matkaa edellisistä, tuulimyllyn vieressä hautakuoppia, 
mutta tästä kalmistosta on suurin osa hävitetty noin 5—6 vuotta 
sitte, kun tietä siitä ohitse tehtiin. Silloin oli siitä löydetty rauta- 
kappaleita „niinkuin veitsenteriä“ ja myöskin pienempiä vaski- 
kappaleita, jotka kaikki jo olivat hukkaantuneet. — Kuten tun
nettu, löydetäänkin esi-isäimme pakanuuden aikaisista haudoista 
usein veitsiäkin ja  muita puusepän työkaluja, niinkuin puraita ja 
sorvausveitsen kaltaisia teriäkin. Saman talon maalla Havasten 
niitän mäessä sanottiin myös olevan muutamia hautakuoppia ; niitä 
en käynyt katsomassa. —  Kylästä Laitilan kirkolle päin noin 
parin sadan sylen päässä on edellämainitun Lassilan saralla Taka- 
vainiossa pieni mäki, jossa myös on muutamia hautakuoppia. 
Tästä mäestä vähä matkaa niinikään kirkolle päin on Kurin talon 
kartano matalalla mäellä. Kolme vuotta sitte löi talon isäntä 
Wilhelm Kuri kartanollaan kävellessään jalkansa terävään esinee-
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sen, hän rupesi sitä lähemmin tarkastamaan, ja  siitäpä löytyikin 
kaunis hyvin säilynyt pakanuuden aikainen, varsiputkella varus
tettu keihäs, jonka terä on 2 tuumaa leveä, 2 korttelia pitkä. 
Tämän mainittu isäntä lahjoitti ja  olen sen historialliseen museoon 
toimittanut. Epäilemättä piilee tämänkin kartanon alla vanhoja 
hautoja. — Mäen talon maalta lähellä Salon kylää oli torppari 
Nordman peltoa tehdessään löytänyt yksiteräisen varsikaralla va
rustetun miekan kappaleen, jonka lappeassa kummallakin puolella 
on noin y4 tuuman levyisiä koveria uurtoja toinen toisensa vie
ressä. Tämän olen museoon toimittanut.

Salon kylästä kirkolle ja Valkojärvelle päin ovat Palttilan1) 
kartanon laajat tilukset. Tässäkin on maa yleensä alhaista, josta 
muutamia mäkikumpuja kohoaa. Noilla mäillä on hautakuoppia 
ainakin Hallikaisten mäessä, Savilan perässä ja  Satin mäessä. 
Yleensä on Palttilan mäissä ainakin 50 hautakuoppaa; niitä lie
nee muutamia tohtori Eeinholm ja Palttilan herra kaivattaneet, 
mutta en saanut kuulla, mihin johtopäätöksiin ovat kaivoksistaan 
tulleet. — Laitilan kirkon ja  Palttilan kartanon välillä, matalalla 
Yalkojärven jätöllä, on viisi suurta, sileää hietakumpua, jotka 
Kalevan poika sanotaan pussistaan heittäneen. Näiden ulkomuo
toon katsoen luulisi että niissäkin on vanhoja hautoja, koska niitä 
kerran seudulla on muuallakin, mutta mainituilla kummuilla ei 
näy vähintäkään merkkiä siitä, että niissä hautoja olisi, eikä 
niistä tiedetä mitään löytyneenkään, vaikka niistä muutamista on 
hietaa kaivettu.

Laitilan kirkosta joku virsta Uudelle kirkolle päin on Sorolan 
kylä; siellä Is ont aion2) kartanon vieressä on myös muutamia hauta- 
kuoppia.

Suurempia löytöjä tältä aikakaudelta ei tietääkseni ole Laiti
lassa tullut ilmi, vaikka, kuten edellä olemme nähneet, siellä on 
harvinaisen runsaasti hautoja, jotka epäilemättä kuuluvat myöhem
pään rautakauteen; sen todistaa niiden asema, yhtäläisyys saman- 
aikuisten hautain kanssa Eurassa*), Kokemäellä ja  Uudella kir-

*) Tämä tila oli ennen Johan De la Gardiella. — Lagus, F inska adelns 
gods och ätter.

2)  Sorola oli 1690 lu’un alussa pispa Erik Erikin pojalla. Tämän jä l
keen omisti sen Reinhold Medstake, joka  tuli Uudenmaan ja  sitten Käkisal
men läänin maaherraksi. —  Lagus m. p., s. 118.

*) Koska Tekijä ehdottomasti lukee tällaiset haudat myöhempään rauta-
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kolia, sekä myöskin ne löydöt, josko harvatkin, joita näissä 
on tavattu.

3. Muinaislinnoja. „Tavallisesti vaikuttaa sana linna 
mieleen romantisesti, sillä se johdattaa mielikuvituksen ritariaian 
upeihin varustuksiin ja runollisiin muistoihin. Mutta keskiaian 
linnan raunioihin, muurineen, tornineen, ampureikineen ja nosto- 
siltoineen, ei voi Pohjan pakanuuden aikaisia linnan raunioita 
verrata“ *).

Voipi kuitenkin pakanuuden aikaisia linnanraunioita keski
aikaisiin verrata yhdessä suhteessa; siinä nimittäin, että molem
pia rakennettiin tavallisesti sellaisille paikoille, joita luontokin jo 
on lähipääsemättömiksi varustanut. Uljaita tosin eivät ole näöl
tään eivätkä mestarillisia rakennukseltaan Suomen vanhimmat „lin
noitukset“ , ne kuin usein ovat vaan luonnon laatimia, mutta kun 
pysähdyt niiden juurelle, taikka nouset niiden laelle, tunnetpa mie
lessäsi jotain mahtavampaa vaikutusta. Kun eivät minkäänlaiset 
kertomukset näistä rajoita ajatusten lentoa, on mielikuvituksella 
rajaton valta kutsua esiin hahmoina niitä, jotka näissä paikoissa 
ovat taistelleet, toiset inhimillisten intohimojen yllytyksistä, toiset 
suojellen kalliimpia omaisuuksiaan, vapauttaan ja perhettään.

Kun nyt käyn kertomaan muutamista muinaislinnoista, mai
nittakoon tässä johdannoksi muutamia lauseita Lencqvist’in kir
joituksesta „Finlands forna Borgar“ 2).

„Linna, sanoo hän, on alkuperäinen suomalainen sana.-------
Se merkitsee oikeastaan paikkaa, jossa vihollisen äkisti päälle 
karatessa etsitään suojaa.“

„Korkea mäki oli tavallisesti sellainen linna, joko ilman 
muitta varustuksitta, kuin luonnon laatimat korkeus, jyrkkyys ja 
lähenemistä estävä ympärystä, — vuorten halkeamia ja luoliakin käy
tettiin usein hätätiloissa linnoina, joihin voitiin kätkeytyä vihol
lista suojaan; —  taikka taisivat ne joskus olla suojeltuina varustuk
silla, jotka olivat rakennetut irtonaisista harmaista kivistä, maasta 
tahi puusta — —

„Senpätähden niillä vuorilla ja paikoilla, jotka täällä Suo
messa kantavat nimeä Linna, tuskin nähdään mitään jälkiä ihmis-

kauteen, niin on syytä huomauttaa Euran Käräjämäen hautoja, joista 1879 
löydettiin varhemman rautakauden kaluja. Toim.

J)  Näin lausuu A. E. Holmberg teoksessaan Nordbon under Hednatiden.
2) Tidningar u tgifne a f  et Sällslcap i  Åbo 1776.
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kätten töistä eli että jollakin lailla olisi luontoa autettu. Sillä 
vankat Pohjan asukkaat soteivat enemmän rosvojen kuin valloit
tajani tavalla. He hyökkäsivät äkisti maahan, ryöstivät ja hävit
tivät mitä eteen sattui ja  vetäytyivät pois saaliinensa. Varsinkin 
viikingit käyttivät tätä tap aa --------

Sitte mainitsee L., että jos ihmiset metsäänkin pakenivat, 
tahi tavaroitaan sinne kätkivät, niin vihollisten vainukoirat ne 
käsiin hakivat; sekä luettelee useita kalliolinnoja: Vanhalinna, 
Sampanlinna, Pailinna y. m.

Laitilan pitäjässä on kolme tuollaista kalliolinnaa.

3. Linnavuori Viinikan maalla.

Edellämainitun Seppälän kylän Viinikan talon vainiolla ko
hoaa kaiho, nimeltä Linnavuori (kuva 3 ja 4). Pohjoispuolelta 
ja osaksi itä- ja länsipuoleltakin nousee kallio tasaisista pelloista 
aivan äkkijyrkkänä, tehden vielä paikoittain ulospäin pistäyviä 
räystäitä, noin 15 kyynärän korkuiseksi. Eteläpuolelta laskeutuu 
kallio loivempana kivikkomäkenä, mutta paikoin sielläkin jotenkin 
jyrkkänä. Tällä loivemmalla eteläpuolella ja vähän matkaa itä-ja 
länsipuolellakin on kallion kaltaalla noin kuutiokyynäräisistä har
maista kivistä rakennettua vallitusta eli kiviaitaa, joka paikoin on 
3—4 jalkaa korkeaa, paikoin matalampaa ja paikoin peräti hajon
nutta. Kallion pohjoissyrjällä, jyrkimmällä kohdalla, ei ole mitään 
rakennettua varustusta. Muurin eli kiviaidan pituus on noin 120 
kyynärää ja  kallion reunan sen osan pituus, jossa ei mitään kiveystä

9
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ole, noin 60 kyynärää. Tämän piirin sisäpuoli on melkein tasainen 
kallio. Sisäänkäynti) tänne on täytynyt olla eteläpuolelta, mutta 
varsinaista porttia ei enää voi eroittaa, koska, kuten mainittiin, 
kiviaita on muutamista kohdin hajonnut. Kansa kertoo, että kallion 
juurelta pellosta on löydetty „rautaisia kynttiläkruunun haaroja.“ 
Mitä lienevät olleetkaan (jalka-ansoja?), mutta ei suinkaan kynttilä- 
kruunun haaroja. Tavallisesti tällaiset kalliolinnoitukset ovat 
jokien ja vesijaksojen vierillä, mutta tästä Linnavuoresta on suo
rin matkoin noin 7— 8 virstan matka merestä pistäyvän Tourlahden 
perään. Tällä välillä on kuitenkin osaksi Uudenkirkon joki, pie-

pelin puolisten talvitie kulkee Uuteenkaupunkiin. Tämän kallion 
ympärykset ovat tavattoman raunioiset ja nykyään metsistyneet, 
niin että on vaikea ilman koneellista mittaamista saada vuoren 
korkeus tarkoin määrätyksi, mutta arviolta määräten on se aina
kin 25— 30 kyynärää korkeammalla sen ympärillä olevan vetisen 
niitun pintaa. Kaunioisen ympärystän keskellä kohoaa itse pää- 
linna, jonka rinteet ovat sangen jyrkät, paikoin aivan luotisuorat; 
ainoastaan lounaispuolella on rinne niin loivaa, että siitä voipi 
nousta kalliolle. Mutta tälläpä sivulla onkin kivimuuri vastassa. 
Kallion eteläsyrjästä alkaen on ensin noin 8 kyynärää suurista

J) Nimi kansan puheessa kuuluu myös toisinaan KirTckeilinna. Tämä 
nimi on Laitilan naapuripitäjissäkin hyvin mainioksi tullut. Muinaisjäännök
siä kysellessä sanotaan tavallisesti ettei niitä tällä paikkakunnalla ole, vaan 
Laitilassa on koko hiitten kirkko.

niä järviä ja muuten al
haista maata, niin että 
mahdollisesti on vanhuu
teen Linnavuoren seutu
ville asti merestä vesi- 
kulku ollut.

Toinen muinaislinna
täällä on KirTchielinna. 
Laitilan kirkosta 5 virs
taa itä-kakoon päin, Lai
tilan kylän Isotuvan talon 
maalla Kortsuon keskellä, 
on korkea raunioinen kal
lio nimeltä Kirkkielinna1), 
jonka ohitse Karjalan кар-
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kivistä tehtyä kiviaitaa, sitte on 5 jalkaa leveä portti eli sisään
käytävä; sitte taas noin 20—25 kyynärää kiviaitaa, päättyen kal
lion toiseen jyrkkään reunaan (kuva 5 *)'. — Kallion pituus por
tilta takasyrjälle on noin 70 kyynärää, leveys vähän vähempi. 
Mutta tämän, yhdeltä puolen kivimuurilla, toisilta puolilta jyrkillä 
rinteillä suojatun linnan päällys ei ole tasainen, vaan kallion 
reunoilla kohoaa, hevosen kengän muotoisena noin 5— 7 kyynärää 
korkeat, paikoin hyvinkin leveät kallionraurit. Kallion päällystän 
keskikohta siis on matalampi kun sen syrjät, ja senkin vuoksi 
olisi tämä linnoitus vetisen niitun keskellä, raunioisine ympäris
töineen ja jyrkkine rintei
neen nykyaiankin aseita vas
taan mitä tukevin turva
paikka. Rakennetun muu
rin puolelta on „linnan piha“ 
metsistynyt.

Noin kymmenkunta syl
tä linnasta eteläänpäin on 
korkea, suippea raunioinen 
kivi, jota kansa sanoo „Kello
torniksi“ . Tarinat näet ker
tovat, että Kirkkielinna on 
ollut hiitten kirkko, ja vii
meksimainittu kivi kellotor
ni, muka. Erään kertomuk
sen mukaan olivat kristityt 5. Kirundi.™» puupinta,
ja Hiidet Laitilassa kilvan
rakentaneet kirkkoja. Hiitten oli jo räystäisin asti valmis, kelloja 
vaan puuttui. Silloin kun Laitilan kellot rupesivat soimaan, Hii
det rikkoivat ja hylkäsivät kirkkonsa.

Haulcvuöri (kuva 6). Puoli virstaa Kirkkielinnasta etelään 
päin on toinen linnoitus, nimeltä Haukvuori2), samalla Kortsuolla. 
Tämä on pääasiallisesti samallainen kun edellä kerrottu vuori, 
saman korkuinen ja saman laajuinen. Lounaispuolelta on tämäkin

*) Kirkkielinnan asemaa esittävä kuvaus ei ole tehty niin tarkan mit
tauksen mukaan, että kaikki loukerot ja  mutkat siinä tulisivat näkyviin.

2) Nimi voipi johtua kahdestakin sanasta „hauki“, ja  „haukka“, sillä 
kumpanenkin sana seudun murteen mukaan typistetään samallaiseksi. Toiset 
sanovat tätä Haut’vuoréksi =  hautavuoreksi.
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loivempi ja siihen on suurista kivistä muuri rakennettu, joka pai
koin on vieläkin 2— 3 kyynärän korkuinen. Tämä „linna“ on 
päältäkin epätasainen ja raunioinen ja useita puita kasvaa kallion 
halkeimissa. Muutenkin on tämän kallion kupeet täynnä suuria hal- 
keimia ja luolia. Suurin halkeama on uunin kaltainen, käypi läpi 
kallion, noin 35—40 kyynärää pitkä, 3 kyynärää korkea, paikoin

6. Haukvuori.

matalampi. Tämän halkeaman pohjalla on hienoa, niinkuin veden 
liuuhtelemaa hietaa, ja siinä aivan sakeassa pieniä merisimpu- 
kan kuoria1).

*) Tuota simpukan sekaista hietaa toimitin museoon. Myöskin kerrot
tiin, että tohtori Reinholmille oli sitä viety „kaksi saavillista Palttilaan“. 
Merisimpukan kuoria ei ole Suomessa löytty 64 jalkaa korkeammalta meren 
pintaa sanotaan lehdessä Morgonbladet 1873, n. 189.

Herra C. W . Rosendal, jok a  syksyllä 1868 kirjeissä kertoili Reinholm 
vainajalle „Kirkkeenlinnasta“ eli „Pakanan kirkosta“ , arvaa linnalouhikon 
olevan noin 200 syltää ympärinsä ja  100 jalkaa korkean. Eri paikoilta on 
linnan päältä runsaasti vierinyt pieniä kiviä maahan. Eteläpuolella on pie
nempiä kallion lohkareita, joita  sanotaan „Kalevan poikain taakoiksi“ . Kirk- 
keenlinnaan johtaa useammalta taholta polkuja, joita  ammoin on melkoisella 
työllä raivattu. Rahvas, jonka mielestä paikka on peloittava, kertoo että
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Paikka on nyt runsaasti 2 penikulmaa kaukana meren ran
nasta; meren ja tämän välillä on aivan asuttua ja viljeltyä maata, 
ja kuitenkin viittaa toinenkin seikka siihen, että nämä seudut 
ovat olleet veden vallassa vielä siilien aikaan, kun asukkaita, jon
kinlaisella edistyskannalla olevia, jo oli Pohjolassa. Kansassa näet 
käyvät kertomukset, että edellämainitun Kortsuon vieressä olevasta 
Haut'suosta (Rautasuosta) on löydetty seilipaatin kappaleita (Rein- 
holmin paperien mukaan suoniitystä Haukvuoren ja Kusnin kylän 
välistä: paatin pohjapuu ja siinä rautarengas).

Yhdessä jaksossa tulkoon tässä mainituksi, että lähellä Vai- 
maron kylää on Linnanketo, josta enemmän alempana.

Epätietoista on vielä, mihin aikakauteen tällaiset linnat kuu
luvat ja mihin tarkoituksiin niitä on käytetty.

Tällaisia linnoituksia luettelee ja  kuvaa A. O. Heikel useam
pia Hämeessä, Hauhon kihlakunnassa, vaikka niistä moni näyttää 
olevan paljoa loivempilaitaisilla mäillä kuin nämä, mutta se tulee 
tietysti siitä, ettei ole ollut sopivimpia asemia.

Aivan samallaisia vuorilinnoituksia kuin ne, joista tässä olen 
kertonut, tavataan Ruotsissakin. Ainakin Neriken maakunnasta 
luettelee ja  kuvaa Herrn. Hofberg *) niitä useampia, ja hänellä on

Kalevan pojat itse hävittivät tuon kirkkonsa, kuu kuulivat kellonsoiton Laiti
lasta ja  R:kin katsoo luultavaksi että siinä on pakanallista jumalanpalvelusta 
pidetty ja  että asukkaat ovat itse hävittäneet „rakennuksen“ kristinuskon 
voitolle päästessä. Kirkkeenlinnasta ulettuu suon halki eteläkakoa kohti 
Iiauk’vuorelle soukka runsaan virstan pituinen harjanne, jonka suo kahdesta 
kohti katkaisee. Mutta noissa kohdin on selviä jälkiä tehdystä kivitiestä, 
joka kuitenkin tätä nykyä on osittain vaipunut suoveden alle. Siitä huomaa 
että nuo rakennukset ovat olleet yhteydessä. Haukvuori, jota  Laitilan mur
teella myös sanotaan Hautvuoreksi, on noin yhtä korkea kuin edellinen 
(erään tiedon mukaan 20 syltää), mutta laajempi. Kivivalli tämän linnoituk
sen lounaispuolella on hyvästi säilynyt, noin 10 syltää pitkä ja  pari kyynä
rää korkea. Linnoituksen eteläsyrjällä on kaunis, vuoren ympäröimä ahdas 
laakso, jota  sanotaan „kartanoksi“ ja  pohjoissyrjällä 2 rotkoa, noin 6 syltää 
syviä, molempien pohjat peitetyt yhteensä noin 50 neliöjalan avaruudelta 
kovettuneella merisimpukan sekaisella hiekalla. Toiseen rotkoon pääsee 
kahtaalta tuota tekstissä mainittua vuorenalaista käytävää myöten. Kirkkeen
linnasta johtaa raivattu polku länteen, Laitilan kirkolle päin, ja  samasta 
linnasta toisaalle päin on R:n mukaan vuori, jossa on 3 tuuman syvyisiä ja  
3/4 kyynärän pituisia jalan muotoisia uurroksia, joita sanotaan „Kalevan pojan 
jä ljiksi“ . Kirkkeenlinnan nimi johtunee joko lemmen haltijattaren K irM n  
nimestä tai 7cirMosanasta ehkä saksalaisessa muodossa (kirclie). Toim.

*) N erikes Gamla Minnen.
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niistä se arvelu, että ne ovat piltuaiksi julistettuin pahantekijäin 
turvapaikkoja, joihin ryöstivät saalista ympäristöltä ja joissa puolus
tivat itseään kostolta. Niistä kalliolinuoista, jotka ovat meren ran
nikon läheisyydessä, arvelee Hofberg, että ne mahdollisesti olivat 
viikingein turvapaikkoja. Sama muinaistutkija myöskin kertoo, että 
noissa pakanuuden aikaisissa linnoituksissa usein tavataan kalliossa 
vesisäiliöitä, joita tehtiin joko tulen ja  veden avulla, taikka pakka
sen ja  veden avulla. — Tämän johdosta on minun luominen pikai
nen silmäys erääsen vuorilinnaan Aurajoen rannalla:

Kun kesällä 1877 kävin Maskun kihlakunnassa muinaisjään
nöksiä tiedustelemassa, huomautti professori J. K. Aspelin erittäin, 
että „ Vanhan linnan11 talon vieressä Liedon pitäjässä on korkeaan 
kallioon purattu kaivo. Paikalla käydessäni en nähnyt, enkä „kuul
lut“ mitään linnan raunioita. Siitä kerroin vaan: „Kartanon vie
ressä juuri Aurajoen rannalla kohoaa korkea kallio, joen pinnasta 
mitaten kenties 25 — 30 sylen korkuinen. Se näyttää etäälle suu
relta linnalta, olisiko talo siitä saanut nimensä. Kallion lähes kor
keimmalla kohdalla on 3 sylen pituinen, 2 sylen levyinen ja sylen 
syvyinen kolo, jossa melkein aina on vettä. — Tuosta lienee tul
lut se huhu, että Vanhanliunan kalliossa on purattu kaivo, mutta 
ei tuo kaivo ole ihmisten tekemä, vaan luonnon muodostama“ 1). 
—  Silloin en ollut senkään verran nähnyt muinaisjäännöksiä kuin 
nyt, ja  kuu en kalliolla nähnyt mitään nähtäviä ihmiskättén jäl
kiä, tulin siihen arveluun, että kalliota suotta sanotaan „vanhaksi 
linnaksi“ . Tällaiseen arveluun ja lausuntoon johti minua sekin 
seikka, että olen aina muinaisuuksista kertoessani ollut hyvin arka 
mainitsemaan mitään, joka ei ole silminnähtävään, käsin koeteltavaan 
perustunut, syystä että muinaistiedustelijoita tavallisesti soimataan 
liian suuresta mielikuvituksesta. — Nähtyäni sitte muitakin tällaisia 
linnoituksia ja luettuani muitten tutkimuksia sellaisista, olen täydelli
sesti vakuutettu, että Vanhalinna Aurajoen rannalla on ollut „linna“ , 
kuten vanhat kirjoituksetkin viittaavat, ja peruutan myöskin sen 
arveluni, ettei siinä oleva kaivo ole ihmiskätten tekemä. Sen sään
nölliseen, suorakaiteen kaltaiseen muotoon katsoen näyttääkin se 
todella enemmän ihmiskätten, kuin luonnon tekemältä. Silloinkin 
kun minä paikalla kävin oli tuo kaivo keskellä kuivaa heinäkuuta 
lähes täynnä vettä. Linnan väen olikin helppo siihen saada hyvää

P Kiinteitä muinaisjäännöksiä Maskun kihlakunnassa, s. 30,
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juomavettä, sillä kallion juurella on lähde, josta ei koskaan vesi 
lopu. Tämänkin „linnan“ seinät ovat monessa kohden niin jyrkät, 
ettei niistä voi ylös nousta; paikoin on siinä loivempia kohtia, 
joissa tosin ei enää näy kivimuuria, mutta aivan mahdollista on, 
että muurit ovat vähitellen tulleet hävitetyiksi ja rakennustarpeiksi 
käytetyiksi, kallion juurella kun on ikivanha talon kartano.

Samasta syystä, josta edellä mainitsin, jätin myöskin Loimi- 
joen kihlakunnan muinaisjäännöksistä kertoessani mainitsematta 
ainakin yhden muinaislinnan. Se on Kokemäen joessa kiehuvassa 
Harotan eli Huivoon koskessa oleva korkea saari, jota kansa sanoo 
Linnaluodoksi, niinkuin Äimälän kohdalla olevaa saartakin1). Tämä 
Linnaluoto on 6 virstaa Kokemäen kirkosta, noin penikulma Äimä
län luona olevasta Linnaluodosta ylöspäin. Vähäisen matkaa ylös
päin tästä Harolan Linnaluodosta, on tunnettu Killan kirkon keto. 
Kun tällä saarella ei näy mitään merkkiä ihmisten töistä, arvelin 
että kansa vaan suotta, toisen Linnaluodon mukaan on ruvennut 
tätä samalla nimellä nimittämään, mutta ei liene epäilemistä, ettei 
tämäkin ole ollut vanhain varustuspaikka, ja sopiva onkin ollut, 
keskellä kuohuvaa koskea.

Vielä tulkoon tässä mainituksi, että sitte kun olin Ulvilan 
kihlakunnan muinaisjäännöksistä kertomuksen kirjoittanut, kertoi 
eräs lähettäjä „Satakunnassa“ , että Euran pitäjässä, lähellä Kaut
taan rautatehdasta on korkea kallio, nimeltä Neitseen kallio, jolla 
lähettäjän kertomuksen mukaan on samallaisia kivimuuria, kuin 
Laitilassa olevilla muinaislinnoilla, joista edellä on kerrottu.

4. Tarinoita hiisistä, jättiläisistä, Kalevanpojasta 
y. m. Satakunnassa ja  Länsi-Suomessa, kun oikein „vaarivainaan 
aikuisista“ asioista jutellaan, kuulee tarinoita hiisistä, joita pai
koin „hiitteiksi“ sanotaan, kääkänäisistä, jättiläisistä, munkkilai- 
sista, nunnista, Kalevan pojasta ja juutilaisista. Siinä suhteessa 
ovat nämä kaikki naapurukset yhtäläisiä, että ne kansan vanhan 
käsityksen mukaan elivät muinaisuuden pimeydessä, eivät olleet 
ihmisten kaltaisia vaan yliluonnollisia, jumalattomia olennoita. 
Mutta heidän toimiinsa ja tapoihinsa katsoen näyttää heillä kui
tenkin olleen jonkinlaista eroitusta.

Hiidet —  kuten kertomuksista voinee päättää — esiintyivät

*) Vertaa K iinteitä muinaisjäännöksiä Loim ijoen  kihlakunnassa ja  
J. A. Lindström, Kum o Socken.
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milloin suurina ja voimakkaina, milloin pieninä ja viekkaina. He 
rakentivat pienistä kivimulleroista kiukaita ja värejä y. m. toi- 
miskelivat. Hiisien uskotaan vieläkin monessa paikassa näky
mättömässä muodossa hiipivän ihmisseuroissakin ja kätketyitä aar
teita vartioivan. Sitä vastaan ovat kaikki muut edellä luetellut 
joukkiot hävinneet, kuolleet.

Jättiläiset taas esiintyivät suurina voimakkaina, jotka mel
kein jokaista kirkkoa suurilla kivillä heittelivät, paikoin myöskin 
palkan edestä kirkkoja rakentivat ja monessa paikassa aikoivat 
siltoja tehdä järvien ylitse, mutta — pahaksi onneksi — ne aina 
kesken jäivät. Samat ansiot usein annetaan hiisillekin, mutta useim
miten ehkä jättiläisille. Jättiläiset myöskin metsiin kokosivat suu
ria kiviroukkioita, jätin roukkioita.

Kalevan poika näyttää olleen yhtä väkevä kuin jättiläisetkin, 
kaivoi suuria hautoja — Kalevan hautoja, heitteli suuria kiviä 
ja harppasi yhdellä askeleella järvien ylitse. Tarkalla vaarinotta- 
vaisuudella olen huomannut, että useimmiten puhutaan Kalevan 
pojasta, mutta joskus myöskin Kalevan pojista, monikossa. „Kale
van poikain“ kivikoiksi sanotaan esimerkiksi muutamia kivirouk
kioita Maskun kihlakunnassa. Koveron puolella on iso kivi, jota 
Kaleva oli syleillyt. Siitä ou kiven kummassakin kyljessä käden 
ja keskellä navan sijat,

Munkkilaiset ja nunnat olivat myöskin jotain yliluonnollista 
joukkoa, jotka ovat jättäneet teitä ja polkuja metsiin ja pelloil- 
lenkin. Jos pellossa on pitempiä suikaleita, jotka huonommin kas
vavat kuin muut paikat, on se nunnain polku taikka munkki- 
laisten tie. Tähän katsoen nunnat ja  munkkilaiset kenties vielä
kin hiipivät mailmassa. Nunnat kokosivat myöskin kivikoita, 
nunnatarhoja, samoin munkit, munkkilaisten muureja. Vieläpä tari
nat' asettavat nuot pyhät pojat ja tytöt tappelutanaankin, sillä 
„nunnatarhain“ sanotaan syntyneen sillä tavalla, että munkit tahi 
nunnat toisinaan. kivillä heittelivät yhdeltä mäeltä toiselle. Tässä 
kihlakunnassa on myöskin paljo juttuja Juutilaisista, mutta niistä 
mainitsen alempana.

Paitsi niitä „hiitten jätteitä“ , niinkuin Kirkkielinna y. m., 
joista jo on mainittu, kertoo taxina, että Kodisjoen Saaren eli 
Kierulan maalla, lähellä Kauman Soukaisten rajaa metsässä, 011 
ollut hiitten kirkko; siellä ovat, muka, vielä vanhat miehet näh
neet kirkko aidan, s. 0. kirkkomaan eli hautausmaan. — Vaimaron
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kylän Kaupin talon Kärkisten vuoressa on kaksi hiitten tekemää 
luolan kaltaista aukkoa; niissä kyläläiset ovat olleet „isoa B.ys- 
sää“ paossa.

Saman Vaimaron kylän Sosalan talon maalla on ollut Moro- 
nummessa Mamsellin aukko. Sosalan isännältä oli kerran punkko 
kadonnut. Kun hän ei’äänä lauantai-iltana myöhään niitti Moro- 
nnmmen lähellä olevassa niitussa, näki hän niitun syrjässä olevasta 
Matinmaan vuoresta tulevan „mamssellin“ , vesisanko kädessä ja 
vihtajkainalossa; mennessään hän huusi niittäjälle: „tulkaa Sosa-

7. Kalevan pojan kivi Untaraalan kirkolla.

lan isä saunaan, sieltä löydätte puukkonne!“ ja sitte hän katosi 
Moronummessa olevaan aukkoon, josta sitte tuli nimi: „Mamsel
lin aukko“ .

Untamalan kylän kirkkotarhassa on pystyssä kyynärän levyi
nen, 3 korttelin paksuinen ja neljän kyynärän korkuinen (toiset 
4 kyynärää sanotaan olevan maan alla) kivi, jota sanotaan Kale
van pojan vikahteen tikuksi (kuva 7) ; kerrotaan, että Kalevan poika 
on sen heittänyt kylän vieressä olevalta Sotamiesten vahtiniitulta. 
Keinholmille taasen kerrottiin, että Kaleva oli Euran niitulla 
vikahdettansa tikuttanut ja lähettänyt vaimonsa vesikippaa tuo
maan. Kun muija viipyi niin mies suutuksissaan heitti pois tik
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kunsa, joka silloin putosi Untamalan kirkkomaahan niin syvälle, 
että sitä turhaan on koetettu kaivaa kumoon*).

Kalevan poika lupasi tehdä sillan Yalkojärven ylitse Untama- 
lasta Laitilan kirkolle; sitä varten hänellä oli jo melkoinen va
rasto rakennusaineita koottuna. Palkakseen hän pyysi tynnyrin 
leivät ja  harjan joka talosta (tois. kahden harjan lihat ja kolmen 
tynnyrin leivät); kun ei sitä luvattu, suuttui hän ja pudisti rakennus
aineensa pois pussistaan ja siitä tuli ne viisi korkeaa hietakukkulaa, 
jotka ovat rivissä Laitilan kirkon ja Palttilan välillä (katso edellä 
s. 15). Toisen kertomuksen mukaan hän vaan kerran kädellään 
viskasi, kaiketi siltaa tehdäksensä, niin syntyi järvessä oleva pieni 
luoto. Myöskin Untamalan rannassa järvessä sanotaan näkyvän 
sillan pohjuskiviä. — Untamalan ja Pyhänmaan rajamailla, Kaulan 
talon saralla HärjänJcorvessa, on suuri jättien rakentama kiviroukkio, 
jossa on iso luola. Kertomusten mukaan on luolasta löydetty „vakun“ 
(kehdon) kappaleita, jotka ovat sinne jääneet silloin kun kylän väki 
siellä oli „isoa Ryssää“ paossa. Kalkki-torpparin sanotaan luolasta 
löytäneen niin paljo rahoja, että niistä tuli upporikkaaksi, vaikka 
hän rikkautensa säläsi. — Myöskin Saamalta ja  Pihluun hari ovat 
jättiläisten heittämiä suuria kiviä Valkojärvessä.

Salon kylän hiidet ovat asuneet Ruusteiuin torpan takana 
Utuvuoressa. He kävivät vettäkin, kaivosta noutamassa; kerran 
tällaisella matkalla kysyivät mieheltä, joka pellolla kynti: „ottai
sitteko perjantaina pehmeää leipää ja  lauantaina lämmintä voita?“ 
— Soukasten kylän Hällysen pellolla on suuri hiitten heittämä kivi, 
jonka hän heitti Kirkkielinnalta, aikoen sillä Laitilan kirkon ru
tistaa, kun kellot siellä soimaan rupesivat, mutta kivi sattuikin 
lennähtämään muutamia virstoja kirkon toiselle puolelle.

Laitilan kirkon lähellä, Ilomäen kestkievarin maalla, on myös 
suuri „vahakivi“ , jonka hiidet ovat Kirkkielinnasta kirkkoa tavoit
taen heittäneet. Edellä on jo mainittu, että Kodisjoen kylän Miko
lan maalla on koko vuori hiitten omaisuutena.

5. Juttuja Juutilaisista. Vehmaan kihlakunnassa, var
sinkin meren rannikolla ja  saaristossa jutellaan paljo Juutilaisista. 
Saaristossa on paljo pieniä kiviuunia, joita sanotaan sekä Juutin 
uuneiksi että Ryssän uuneiksi; pakanuuden aikaisia hautakuoppia

*) Kiveä on arvattu varhemmalla rautakaudella pystytetyksi hauta
patsaaksi. Aspelin, Suomen asukkaat pakanuuden aikana, s. 49.
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sanoo joku myöskin Juutin haudoiksi, hiitten kiukaita Juutin vä
reiksi ja muutakin vanhan aikaista sanotaan Juutien jättämäksi. 
Mahdollisesti on ,,Juuti“-nimitys kansan tarinoihin tullut Tanska
laisista, joiden juoniin rantalaiset ja  saaristolaiset keskiajalla sai
vat kylläkin tutustua, mutta nyt kansan käsityksen mukaan näyt
tävät Juutilaiset yleisesti olevan aivan samassa arvossa ja samal- 
laisia yliluonnollisia olennoita kuin hiidet ja jättiläiset. En ole 
kuullut muualla kertomuksia Juutilaisten sotatoimista kuin Iniössä, 
jossa Bergholmin luona sanotaan olleen tappelu Juutilaisten kanssa. 
Mutta kun juuri näillä seuduilla, joilla Tanskalaiset useimmin oles
kelivat meriretkillään*), juttuja on Juutilaisista syntynyt, niin onpa 
syytä arvella että näihin juttuihin Tanskalaiset 1. Juutit ovat alku- 
johdon antaneet, vaikka heidät sitte aikain kuluessa monessa suh
teessa on asetettu hiitten kanssa samaan arvoon. Parissa pai
kassa, kuin kysyin mitä nuo Juutit mahtoivat olla, sain vastauk
seksi, että „ne olivat sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut sanan tietoa“ , 
s. o. pakanoita taikka ehkä pahempiakin kuin pakanat. Seuraava 
Laitilasta saatu kertomus kuitenkin osoittaa, että Juutit olivat 
„syöttiläs härkinä“ Suomalaisten seassa eläneet.

Edellä on jo mainittu, että Kovion ja Murasten kyläin vä
lillä on Juutin veräjä.; tämän veräjän lähellä on Juutilaisten hauta, 
josta tarina kertoo että siihen on haudattu Juutilaisia kun heitä 
„paljon tapettiin“ . — „Oli aika, niin kertoo taru, jolloin Juutilaisia 
eli tässä maassa; he söivät, joivat ja tekivät väkivaltaa. Pan- 
tiinpa sentähden kirkkoon kuulutus, joka näin kuului: Se härkä 
joka tänä päivänä on syötteellä, se huomenna tapetaan. — Juutilai
set eivät tämän kuulutuksen merkitystä ymmärtäneet, mutta muut 
sen ymmärsivät. Niinpä sitte syötettiin ja juotettiin Juutilaisia 
yllin kyllin, sitten karattiin heidän kimppuunsa, tapettiin heidät 
kaikki ja haudattiin metsään.“ — Juutin veräjän läheisyydessä ei 
kuitenkaan muuta hautaa näy, kuin edellämainittu, muljattu Juutin 
väre, joka on tavallisten hiittenkiuvasten jäännösten kaltainen ja 
sen ympärillä muutamia pieniä, epäselviä kivikokoja.

6. Asutustarinoita. Vanhimmaksi kyläksi Laitilassa sano
taan Untamalan kylää. Tarinan mukaan on se „hiitten jättämä“ . 
Sitte kun „ihmisiä“ tuli tähän maahan, tuli näille seuduille kaksi

*) Ivar Flemingin maakirjassa sanotaan, että eräs asiakirja vrlta 1512 
hävisi kun Kristian kuninkaan väki v. 1522 ryösti Sundholman kartanon.
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miestä, toisen nimi Untamo, toisen nimi Seppä: näistä saivat Un- 
tamalan ja Seppälän kylät nimensä. — Untamalan kylässä on 
myöskin ollut Laitilan ensimäinen kirkko, jossa kertomusten mu
kaan on kansaa käynyt ainakin kaikista Laitilan entisistä kappe
leista ja muualtakin. Kylässä on ennen ollut erään talon nimi 
„Kirkonmaa“ , joka on papille kuulunut.

Kodisjoen kylän asuttamisesta kerrotaan seuraava tarina: 
Lapin pitäjästä tuli kerjäläinen näille seuduille; nälkäisenä hän 
istui kylän läpitse juoksevan pienen joen partaalle ja lausui: 
„Koria joki kumminkin on“ . Kun hän näki paikan sopivaksi, ra
kensi hän tänne pirtin, jonka paikalla nyt on Mikolan talo. Sitte 
muutti hänen veljensä myöskin näille seuduille asumaan ja heistä 
on kylä saanut alkunsa.

Kodisjoelta 2V2 virstaa Vaimaroon päin on sinne vievän 
maantien vieressä LinnanJceto. Tarina kertoo, että siinä on ollut 
„sellainen kai’tano, jossa iso herra asui. Tämä herra meni Kodis
joen kylää vitjoilleen mittaamaan, mutta Kodisjokelaiset tappoivat 
hänen Myllyn niskassa11 *). Linnankedon nummessa näkyy vielä 
„Linnanpellon“ sarkojen sijoja, jotka nyt kasvavat vahvaa metsää 
ja näiden vieressä mäessä, jonne maantieltä johtaa selvä, mutta 
vaan yhden ratasparin levyinen ja 20 kyyn. pituinen tienjäännös, 
jonka molemmat ojatkin vielä hyvästi tuntuvat, ainakin kuusi 
muurinsijan kaltaista kivikokoa Linnankartanosta. Paikka on mo
nia kertoja kaivettu ja kerrotaan että kerran oli 3 jalkaa syvältä 
maasta löydetty rakennuksessa ollut hirsi. Myöskin sanotaan tällä 
paikalla olevan salaisia kellareita, joissa on paljo rikkauksia. Eräs 
ukko näki unta, että eräässä kellarissa oli toisella puolella suuri laari 
rahaa täynnä, toisella puolella oli kaikenlaisia sotakaluja. Hän 
meni päivällä kellaria etsimään, mutta kun hän paikalle tuli, nousi 
niin kauhea myrsky, että hän kiitti kinttujaan kun pakoon pääsi1).

*) Reinholmin paperien mukaan sanotaan linnan isännän, erään sota
herran, hallinneen ainakin osia Kodisjoen ja Vaimaron kylistä ja  ollut ala- 
maisilleen kova, mutta vihdoin lähteneen sotaan, jolloin  kartano, muutoinkin 
hallanarka, jäi autioksi. Ennen lähtöänsä oli hän kätkenyt suuret aarteensa 
linnan lähelle maahan, josta niitä turhaan on etsitty. Toisen tiedon mukaan 
olisi kartano „sodan kautta tullut hävitetyksi“ . Iso viha, kerrotaan, hävitti 
koko pitäjän, niin ett’ei jäänyt kuin yksi mulli ja  yksi mies; joskus sanotaan 
rutonkin tappaneen pitäjän asukkaat Toim.

Kansa kertoo vielä, että eräs pappi Vahlberg oli ollut tietävänään, 
että tässä on kartano ollut 500 vuotta sitte. Ei Jesper Matinpoika Krns’in
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Linnapaikkaa kammotaan, siitä kun käy juttuja kuinka pakat 
henget siellä ovat ihmisiä kiusanneet.

Toinen tarina kertoo, että myöskin Nuuskissa on ollut iki
vanha „herran kartano“ , jonka peltojen sijoja vielä metsässäkin 
näkyy. Kahta vainiota sanotaan vieläkin Kartanon vainioksi. 
Paikka oli sitte kertomuksen mukaan jäänyt autioksi, kunnes sii
hen neljä miespolvea tätä ennen Kaumaan Yermuntilasta muutti 
asukkaita.

Laitilan kirkolla pidettiin ennen vuosittain kahdet markki
nat, 28 p. Kesäkuuta ja 27 p. Syyskuuta. Kauppatavarana oli 
pääasiallisesti ruoka-aineet.

7 Kirkot. Kuten jo mainittiin, pidetään Untamalan kirk
koa vanhimpana Laitilassa. Tämä kirkko oli pyhitetty Pyhälle 
Pietarille, eikä sen iästä ole kuitenkaan varmaa tietoa. Agriko- 
lan luettelossa, Pohjois-Suomen kirkkoin lu’ussa, mainitaan „Letala 
med Undamala“ . Tarinat kertovat, että Untamalan kirkko on 
useita kertoja palanut.— Nykyään seisoo tuolla vanhalla kirkon pai
kalla, kylän keskellä mäellä, pieni vähäpätöinen puukirkko (kuv. 7), 
jossa ainoastaan jonkun kerran vuodessa pidetään Jumalanpalve
lus. Kun kirkko viimeisen kerran paloi, ei sitä aiottu enää ra
kentaa, mutta kyläläiset eivät saaneet öisin rauhassa maata, kun 
mäellä ei seisonut Herranhuone, sentähden ryhdyttiin taas uudesta 
sitä rakentamaan. — Muinaismuisto-Yhdistyksen Taidehistorialli
nen lähetyskunta 1874 on kuvannut Untamalan kirkon vanhan 
ehtoolliskalkiu. Kirkosta on Historiallisen museon tallessa v. 1874 
annettu silkkinen kalkkivaate, jonka keskelle on neulottu neitsyt 
Marian kuva.

Toinen vanha kirkko Laitilassa on Yalkojärven pohjoispuo
lella sijaitsevassa Soukaisten kylässä. SouJcaisten kirkkokin, joka 
on pyhitetty P. Perttelille, on kansan kertomuksen mukaan van
hempi kuin pitäjän kivikirkko. Se kirkko, joka nykyään on Sou- 
kaisten kylässä, on pikemmin ladon kuin kirkon kaltainen. Lähim
mäiset kyläkunnat kerääntyvät siihen vieläkin suvisin sunnuntai 
iltoina veisaamaan. Oli tässäkin kirkossa vielä sitte kun jo 
pitäjässä yhteinen kirkko oli, pappikin joskus käynyt, mutta taru 
kertoo, että kerran oli pappi tuolla kirkkoretkellään juopunut ja

luettelossa kuitenkaan mainita, että Kodisjoella tahi Vaimarossa olisi aatelis- 
kartanoita ollut.
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sai vielä päälliseksi kylän pojilta selkäänsä: sen erän perästä ei 
ole pappia Soukaisten kirkossa näkynyt. — Sonkaisten, Vaivaisten 
ja  Vahantaustan kylillä on vieläkin tapana vankan kirkkonsa kun
niaksi viettää lähinnä Perttelin päivää olevaa sunnuntaita ja maa
nantaita erittäin juhlallisesti. Tämä tapa on nähtävästi perintö 
katolisuuden aioilta.

Vasta kolmanteen sijaan kansan kertomusten mukaan tulisi 
Laitilan kivikirkko. Senkään ikää ei varmuudella tiedetä, mutta

S. Laitilan kirkko (tornin yläosa palanut).

arvellaan, että se on rakennettu 1468. Tämä on noita länsi Suo
messa tavallisia gotilaistapaan rakennettuja kivikirkkoja, omistettu 
Pyhälle Mikaelille (kuva 8). Kirkosta on edellämainittu lähetys- 
kunta kuvannut läntisen päädyn, madonnan kuvan ja öylätti säi
liön. — Kirkko ja  kirkon arkisto on palanut 1785, jonka vuoksi 
kirkon arkistossa ei olekaan mitään vanhempia tietoja. Keväällä 
1879 paloi taasen kirkon katto ja kellotornin yläosa1).

Kirkon rakentamisesta kerrotaan seuraava juttu: Hartikka-

*) Tuli syttyi sakariston piipusta tulevasta kipinästä, kun siellä kei
tettiin liimaa uusia urkuja sijaUeen pannessa. Urkujen vastustajat sanovat 
tätä Jumalan kostoksi, kun sellaisia „pirun pillejä“ kirkkoon asetetaan.
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lan talo oli Hartikka nimisen pispan oma1). Tämä pispa ja Palt
tilan herra rakennuttivat Laitilan kirkon. Kirkon rakennusmes
tari asui kirkon kylässä Perheentuvan talossa; hän viekoitteli sa
notun talon piian. Kostaakseen pettäjäänsä, leikkasi piika kirkon 
„mittanuorasta“ kaksi syltää pois; kun nyt mestari mittasi tuolla 
lyhennetyllä nuoralla kirkon sijan, tuli kirkko kahta syltä lyhemmäksi 
kuin määrä oli; tämän virheen sai rakennusmestari maksaa hengel
lään sillä hän hirtettiin ja  myöskin piika, joka nuoran oli katkaissut.

8. Löytöjä. Muinaiskaluja ei ole Laitilasta paljo talteen 
saatu. Paitsi niitä kaluja, jotka täältä museoon toimitin, mainit
sen tässä niistäkin löydöistä, joista kuulin kerrottavan.

Katinhännän kylästä kerrottiin löydetyn kivikaluja, jotka 
Palttilan herra olisi museoon toimittanut. Sorolan Isontalon isäntä 
sanoi niinikään antaneensa kivivaajan edellämainitulle herralle. 
Eräs kaunis vasarakirves (vrt. kuv. 9) syenitistä,' 
joka löyttiin Ko dj alan ja Nästin välisestä hieta- 
kuopasta, saapui nimismies Karsten’in toimesta 
Historiallisen Museon talteen v. 1853.

Kautakauden kaluja museoon toimitin (Mui
naismuisto-Yhd:n kokoukseen lokak. 6 p. 1880)
Salon kylästä: uurnitetun miekan terän kappaleen 
ja  Kurin lahjoittaman 2 kort. pitkän, 2 tuumaa 
lev. kauniin keihään (vrt. s. 15). Samallaisia ka
luja kerrotaan, kuten edellä on mainittu, löyde
tyn Salon kylän Porlan ja Junnin maalta. —
Syttylän kylästä oli huoneiden perustusta kaivet- 
taissa löydetty pronssinen linnunpää (miekan ponsi), 
jonka museoon lähetin.

Löytöseikkoihin kuuluu myöskin seuraavat 
kertomukset. Kerrotaan, että Matsarkin tytöt oli
vat 40 -  50 vuotta sitte löytäneet metsästä hopea
rahoja, jotka olivat vitjoilla toisiinsa, kiinnitetyt*); tytöt mielissään

*) Kirkon perustaja oli Pohjois-Suomen laamanni Hartikka Jaakonpoika 
(Garp, f  1486), jonka maatiloista luetaan Ivar Flemingin maakirjassa. Ver
taa Lagus. Finska adelns gods och ätter, s. 195. Bidrag t. känn. a f  F in 
lands natur och folle X X X V III ,  s. 179 — 81, jonka mukaan kirkko oli maa
lattu v. 1483; sekä Beskrifning om L etala  socken och kyrka, Åbo Tidn. 1785, 
s. 22 seur. Ainoastaan ensininainittu teos on ollut tekijän käytettävänä.

* ) Sellaiset hopeavitjat, joissa heiluu 11 arapialaista, 1 ruotsalainen ja

9. Vasarakirves. 
Uskela. J/ 3.
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juoksivat kotiinsa ja siinä hopussa pudottivat löytönsä, niin ettei 
jäänyt muuta kuin vitjat toisen tytön käsivarrelle. Ne myytiin 
ja saatiin niistä niin paljo rahaa, että „sillä saatiin Raamattu“ . 
Vaikea on päättää, minkä verran tuossa kertomuksessa on perää; 
muuten sitä sopii verrata jo edellämainittuun kertomukseen, jonka 
mukaan tohtori Reinholm myös oli löytänyt renkailla varustettuja 
i’ahoja. Kenties on löydetty pakanuuden aikaisia ketju- ja  solki- 
koristeita, joita kertojat rahoiksi luulivat. — Reinholmin paperien 
mukaan on Palttilan kartanon maasta löydetty kultasormus, jossa 
oli nimimerkit: Henr. K(alkenbergj ja  N(igrid) AT(urk). Eodisjoen 
Yli-Antölan Tuomiston vainion mäessä sanotaan olevan aarnin 
hauta, joka suuria rikkauksia sisältää. Samoin on Salon kylän 
Seikoian Urunkannon mäessä aarnin hauta, jonka on usein nähty 
tulta tuikuttelevan. Laitilassa kerrottiin myöskin, että tohtori 
Reinholm oli täältä Kusnin kylästä saanut Agrikolan suomenta
man Uuden Testamentin.

Kovion kylän Haukkalan talossa on noin puolen tuopin vetoi
nen hopea malja eli „pokaali“ , jossa on seuraava kirjoitus: Uncler 
Erics gaturesan i Finland liafver Konung GUSTAF 1.1.1. på 
nait lägret Bierno Prästegård. benådat Frohsten Anders Gadolm. 
med denna gåfva den 1. Junii 1775: — 38 f  lod.

Omituisia kristallimuodostuksia löydetään Laitilassa usein 
maasta. Ne ovat joskus 4—5 tuuman pituisia — joskus lyhempiä 
— kuusitahkoisia puikkoja, joiden toinen pää tahkulaisesti supis
tuu yhteen pisteesen ; 3 tällaista puikkoa lähetin museoon. Kansa 
sanoo niitä „pitkäsen vaajoiksi“ , ja kerrottiin Salon kylässä, että 
kolme vuotta sitte pitkänen (salama) löi miehen kuoliaaksi ja seu- 
raavana päivänä samalta paikalta löydettiin tuollainen puikko. 
Tuollaiset kristallit ovat ehkä eronneet siitä vapautuneesta eli 
„morokivestä“ , jota Laitilassa on useassa paikassa suuret määrät.

II. Pyhämaa.

Pyhämaan pitäjä on Rauman meren rannalla, Rauman kau
pungista pari penikulmaa etelään päin. Tähän pitäjääsen kuuluu

2 anglosaksilaista rahaa v:lta 972— 1061, on saatu talteen Hauholta. A . O. 
Heikel, Kertom us Muinaisjäännöksistä Hauhon kihlakunnassa, s. 72 ja  137.
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joukko saaria, jotka tekevät lähes kolmanneksen koko pitäjän 
alasta. Suurimmat saaret ovat Pyhänmaan luoto ja  sen yhteydessä 
oleva Pitkäluoto, Heinäs, Kammeta, Eetväis ja Kultaisten luoto1). 
Pyhänmaan mantereesta pistäytyy mereen pitkä Bihtiniemi, joka 
on läntisin paikka Suomen mantereella, lukuun ottamatta Kors- 
näsiä Vaasan eteläpuolella. Maa Pyhässämaassa on jokseenkin 
kiviperäistä, varsinkin meren rannikko ; samaten ovat saaret kivi- 
peräisiä, mutta uutteralla työllä on niihin paikoin paljokin peltoja 
ja niittuja raivattu.

1. Varhempi rautakausi. Se matalan selänteen tapainen 
kangas, joka kulkee Laitilan pohjois- ja  koillissyrjältä, jatkuu, ku
ten ennen on mainittu, Pyhäänmaahankin ja  sepä juuri tekee mah
dolliseksi, että täälläkin näin lähellä merta on muutamia hiitten- 
kiukaita. —  Samassa jaksossa kuin Kodisjoen ja  Vaimaron väreet, 
tavataan Pyhässämaassa Ihoden kylän Anttilan talon SärVmäen 
kalliolla 2 vähäläntäistä värettä eli hiittenkiuvasta, saman kylän 
Uuden talon Pahsunniitun mäessä 1, ja  Potilan Majantaustan 
maassa sanottiin myös olevan 1 väre.

Täältä kun kuljetaan toista penikulmaa luodetta kohden, 
tullaan Kukolan kylään lähellä Rauman rajaa. Tämän kylän 
Heikon talon maalla Ilveksen kalliolla on kaunis hiitten väre, 9 
kyynärää läpimitaten, 5 jalkaa korkea; tähän kiukaasen on ainoas
taan 1 virsta matkaa Kukolan lahden perästä. Saman Kukolan 
kylän maalla, kylästä Rihtiniemen nenään päin, Suurenniemen 
torpan takana on kivikko, jota kansa hiitten väreeksi sanoo, vaikka 
se minusta nähden sellaiseksi on liian suurista kivistä koottu ja 
alaltaankin liian lavea, enemmän kuin 50 kyynärää pitkä ja noin 
30 kyynärää leveä. — Nihdiön ja Santtion kylän välillä Karin 
talon metsässä on n. k. Mauruvare noin 5 kyynärää läpimitaten, 
1 kyynärän korkuinen. Vaikk’ei tämä Muuruvare ole sen suurempi, 
tiedetään siitä puhua niinkuin jostain merkillisestä paikasta. Vielä 
tavataan yksi hiitten väre Ylikylän Narvelan talon maalla, Väli- 
luun kalliolla; tämä väre on noin 12 kyynärää läpimitaten, 3 kyy
närää korkea ja sen ympärillä näkyy epäselvä kehä, ikäänkuin 
hajonneen kiviaidan jäännöksiä. — Lahdenvainion kylän Laurin 
talon maalla oli ennen ollut väre noin 6 kyynärää läpimitaten,

*) Kolme viimeksimainittua luotoa on ennen kuulunut Uudenkirkon 
pitäjääsen, mutta 1864 muutettiin ne Pyhänmaan yhteyteen.

10
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mutta se on perin pohjin tullut hävitetyksi. — Muita nähtäviä 
jäännöksiä tältä Jättiläiskaudelta en Pyhässämaassa tavannut. — 
Meren rannoilla, sekä saarilla että mantereella, on lukemattomia 
Icivipanolcsia n. k. „pyröjä“ , joita on rakennettu kalan pyydysten 
tahi jonkun tapaturmaisen kuolemapaikan merkiksi, ynnä muita 
tarkoituksia varten. Sellaisia pyröjä on esimerkiksi Mcitakarilla 
2, kolmen kyynärän korkuista. Yksi pyrö on Syväletossa, yksi 
Muuton metsässä Mikkolan maalla, lähellä meren rantaa, y. m.

2. Myöhempi rautakausi. Lähdemme pitäjän pohjois
päästä alkaen katsastamaan niitä kalmistoja eli hautapaikkoja, 
joissa hautapaikkain ja hautain muodosta päättäen pakanuuden 
aikaisia Suomalaisia lepää tässä „pyhässä maassa“ .

Reitulan (Reidulan1) kylässä ensinnäkin tapaamme vanhoja 
hautakuoppia.

Handlan (Hannulan) talon Kaurfahdon vainion rinteessä, 
korkeallaisessa mäessä, on kolmattakymmentä 3 kyynärän pituista 
3 korttelin syvälle kololle laskeunutta hautakuoppaa; paikoin on 
useita kuoppia rivissä, 1—2 kyynärän levyisillä välipaikoilla. 
Näistä ei ole yhtään kaivettu, eikä siis ole niiltä tienoilta mitään 
löydettykään. Samallaisia hautakuoppia on kymmenkunta Kaup
pilan talon takana, aivan lähellä maantietä, vainion syrjällä ole
van suuremman mäen etelärinteellä. — Edellämainitun Hannulan 
talon Paaslofiaassa on matalanmoisessa mäkikummussa kuopan- 
teita, jollaisia olen muuallakin tavannut. Näistä ovat muutamat 
kolmenkin sylen pituisia, 2— 3 jalan levyisiä, noin 1 jalan syvyi
selle kuopalle laskeuneita ojanteita, ja niitä on kaksi ja kolmekin 
pääksyttäisin suorassa linjassa, välillä vaan noin yhden tahi jalan 
levyinen väliaita liikuttamatonta maata, joka siis on muun maan
pinnan tasalla. Tavattoman pituutensa ja noiden soukkain väli- 
aitausten vuoksi nämä kaiketi eroavat niistä tavallisista pakanuu
den aikaisista hautakuopista, joista on muinaiskaluja löydetty. 
Näitä voisi luulla vaan joksikin sattumalta syntyneiksi kaivan
noiksi ja sellaisina minäkin niitä ensin pidin, mutta kun olen 
aivan saman mallisia tavannut sekä Kokemäellä että Punkalaitu
mella Loimaan kihlakunnassa, niin täytyy otaksua, että joku mää

x) Kuten tunnettu, lausutaan Rauman murteessa cl selvemmin kuin 
ehkä missään muualla maassamme; sellaisissa tavuissa kuitenkin, joissa d:u 
alkama tavu tulee suletuksi, kuuluu se sorahtavalta, d:n ja  r:n väliseltä 
ääneltä.
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rätty tarkoitus on niillä ollut. Punkalaitumella kaivelin tällaisia 
hautoja seipään kappaleella ja tapasin niissä selviä hiiliä1). — 
Tässä mainitut haudat Hannulan maalla ovat vaan parin sadan 
sylen päässä matalan merenlahden rannasta. Ensin mainittuihin 
hautapaikkoihin on vaan noin 1 virsta meren lahdesta.

Ennenkun tämän kylän jätämme, kerron toisestakin paikasta, 
jossa tavataan vanhan kansan käsialoja, vaikka niistä ei voi päät
tää, mihin aikakauteen kuulunevat ja mikä tarkoitus niillä on ollut.

Noin virstan verta Reitulan k37lästä Rihtiniemelle päin, 
Murtinlcöykällä näkyy syviä ojanteita, kiviaidan jäännöksiä ja 
muita kivipanoksia. Rihtiniemelle menevä tie kulkee juuri tämän 
paikan ylitse ja se on niinmuodoin häirinnyt aseman eheyttä.

Rakennusten jäännöksiksi näyttävät muutamat kivikasat ole
van liian suuria, samaten ojanteet, jotka paikoin kulkevat pari
kymmentä syltä suoraan, sitte tekevät tylsän kulman, taas kulke
vat kymmenen tahi parikymmentä syltä ja sitte tekevät terävän 
kulman. Siellä täällä, varsinkin ojanteiden syrjillä on kivipanok
sia, joista muutamat ovat 3—4 sylen pituisia ja  levyisiä, 2—4 jalan 
korkuisia, Eräässä paikassa on niinkuin hajonnutta kivimuuria 
15 syltä pitkältä. Tämän paikan ala jossa ihmistöitten jäännöksiä 
näkyy on noin 40— 50 sylen pituinen ja saman levyinen, tasaista 
metsämaata, nyt kokonaan metsän ja paksun sammalen peittämä. 
Kansa ei tiedä näistä jäännöksistä mitään kertoa; se vaan on ollut 
jo vanhimmista ahoista asti seudun asukasten huomiossa, että 
Murtinköykällä on vanhan kansan käsialaa. — Mahdollista on 
että tässä olisi ollut jotain sotavarustuksia Rihtiniemellä maalle 
nousneita vihollisia vastaan. Sillä kansan kertomusten mukaan 
on „Rihtiuiemeltä“ maalle tullut hiisiä, juutilaisia ja toisten tarujen 
mukaan „ihmisiäkin“ .

Pari virstaa Reitulasta eteläänpäin on Kaunissaaren kylä. 
Kylään pistäytyy pitkä meren lahti; sen perässä on suurempi mäki- 
ylänne, jolla muutamia Nihdiön kyläänkin kuuluvia taloja sijaitsee. 
Tässä mäessä, Alitalon Tuomaan tahfman syrjässä, on viisi hauta- 
kuoppaa. Edelleen kun kuljetaan pari sataa askelta samaa mäkeä, 
tavataan Nihdiön kylään kuuluvan Setälän kartanon lähellä Tok- 
keenmäessä kymmenkunta hautakuoppaa. — Pari sataa syltä tästä 
itäänpäin kohoaa Hannan talon maalla peltojen keskellä korkea,

*) Katso: Luetteloita Suomen M uinaisjäännöksistä I, s. 24.
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soukka ja  soikea mäen harjanne, nimeltä Arirannan mäki eli 
Pitkäntahfman mäki. Tämän mäen kummallakin syrjällä on hauta- 
kuoppia; varsinkin mäen itärinteellä olevat kuopat ovat kauniisti 
vierekkäin, syvälle laskeuneita.

Täältä tulemme Santtion kylään, joka on korkealla mäellä 
aivan meren rannalla. Täälläkin on muutamia vanhoja hautoja. 
Kylästä puoli virstaa pohjoiseen päin on Huidan talon Jokiniitun 
vainiossa pieni mäennyppylä peltojeu keskellä. Mäellä on ympy
riäinen noin kuutiokyynäräisistä ja vähän vähemmistä kivistä las
kettu kehä, 8 kyynärää läpimitaten; muutamia kiviä on kehän kes
kelläkin. Tämä siis 011 sitä lajia hautoja, joita on kivikehillä 
merkitty. Kylän väki tietää kertoa, että tässä on usein nähty 
„mettumaari ja juhla-öinä“ tulenliekkien tuikuttavan. — Lähem
pänä kylää Hellan talon Soihun vainion keskellä on pienen mäen 
etelärinteessä hautakuoppia, joista pari on laskeutunut lähes 1 kyy
närän syvyiselle kololle. Lähempänä taloa, saman talon tuuli
myllyn vieressä korkealla mäellä, on taas hauta, joka 011 kivikehällä 
ympäröity; kehä on 12 jalkaa läpimitaten. Kehän ympärillä on 
muutamia kehällä varustamattomia hautakuoppia. Tämä mäki on 
ainoastaan parin sadan sylen päässä meren rannasta. Nämä kivi
kehillä ympäröidyt haudat, varsinkin ensinmainittu, ovat aivan 
saman muotoisia kuin Euran pitäjässä Kukonmäessä olevat hau
dat, joista professori J. K. Aspelin kesällä 1879 löysi varhemman 
rautakauden kaluja1). Mahdollista siis on, että nämäkin ovat jään
nöksiä varhemmalta rautakaudelta.

Rohdasten kirkon kylässä taas tavataan ainakin 3 hauta- 
kuoppaa Enolan talon Suomentaustan eli Myllyvainion mäessä; 
samoin on hautakuoppia, vaikka epäselviä, lähellä äskenmainituita 
kuoppia Junkolan talon Kotovainion mäessä. Muuten Kohdasten 
kylässä kerrotaan, että aika aion on kylän mailta löydetty vanhoja 
miekkoja, joista on puukkoja ja  sirppiä tehty. — Edelleen kun kul
jemme etelään päin, tulemme Valkaman kylään. Täällä on Ali- 
Karrun talon Talvakon vainiossa, aivan kylän vieressä, pieni mäki 
ja siinä ainakin 5 hautakuoppaa; yhtä näistä kuopista oli hiljat
tain kaivettu, ja huomattiin, että siinä oli „liikutettua multaa“ .

Vielä tavataan Radansuun kylän Siuttilan talon Kotovainiossa

>) Vertaa Kertom us Ulvilan k.-kunnan muinaisjäännöksistä. Bidrag 
till kännedom a f  Finlands N atur och Folk. H äftet 33, s. 43—45.
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kellarin vieressä vanhoja hautoja. Tässä oli ennen muinoin ollut 
hautoja enemmänkin, mutta niitä on hävitetty kuu mäen saare
ketta on vähitellen pelloksi tehty.

Nyt on meidän siirtyminen mantereelta luodoille*).
Luodon eli varsinaisen ,, Pyi iän maan“ kirkon lähellä kedossa 

tiedetään olevan vanhoja hautoja, mutta luultava on, että nämä 
haudat, näin lähellä kirkkoa ollen, kuuluvat „kirkolliseen“ aika
kauteen. — Kirkon vieressä olevan Pyhänmaan kylän Pöylän talon 
riihen takana mäessä on hautakuoppia ja  tästä oli joku vuosi sitte 
maata kaivettaissa löydetty vanha raha, joka oli annettu „Hel
sinkiläisille“ , kuten kerrottiin. Rahan löydöstä ehkä voinen päät
tää, että nämät ovat pakanuuden aikuisia hautoja? Myöskin Impun 
talon Hangon vainion syrjässä on muutamia hautakuoppia.

Knivirauman kylässä, kuu Soran talon kartanon viereen 
mäkeen kellaria tehtiin, oli tavattu hiiliä ja liikutettua maata 
paria kyynärää syvällä.

Heinäksen kylässä Viinikan talon maalla, Isänkansan vainion 
syrjässä tasaisessa ja  pehmeässä hietakankaassa on 60— 70 hauta- 
kuoppaa; kaikkien kuoppain pituussuunta on sama, vaikka ne 
muuten eivät ole säännöllisissä riveissä. Muutamia kuoppia oli kai
vettu, mutta ei ollut niistä muuta tavattu kuin multaa, joka oli mus
tempaa kuin ympärillä oleva hieta. Viinikan isäntä kertoi, että tähän 
011 „nuhjasodan“ aikana ihmisiä haudattu. — Hautapaikan laatuun 
katsoen nämä haudat kenties ei ole pakanuuden aikaisia. Ehkä 
oli tämä kangas kylän hautauspaikkana kristillisyyden aikana, 
silloin kun Pyhässämaassa ei vielä ollut kirkkoa, sillä luodoilta 
on usein peräti vaikea ruumiita mantereelle kulettaa. Tämän 
hautauspaikan ala on noin 20 syltä pitkä, 15 syltä leveä. Saman 
vainion syrjässä mäellä on kaksi pientä, 2 kyynärän korkuista 
kivi „pyröä“ ; nämä tosin eivät ole lähellä meren rantaa, mutta 
pienuuteensa katsoen eivät ne taida hiittenkiukaitakaan olla.

Heinäksen ja Kaurion luodon välillä olevan Katarauman 
rantakalliossa on paljo puumerkkejä ja  vuosilukuja, joita venemie-

' )  Eräänä jotenkin tuulisena päivänä niemin Santtiolta, tuon puolen 
penikulmaa leveän salmen ylitse, joka  Pyhänmaan saaren eroittaa mantereesta. 
„Laskemassa“ , kuten täällä sanotaan, oli minua vanha „merikarhu“ , joka  ikänsä 
pitkän oli aalloilla kiikkunut. Bomarsundin linnassa kertoi hän olleensa 
silloin kun Englantilaiset sen valloittivat, sieltä oli hän joutunut vangiksi 
Englantiin, josta vasta rauhan tultua pääsi pois.
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het ja kalastajat ovat hakanneet. Tätä vuosisataa vanhempia 
vuosilukuja ei niissä tavata, eikä mitään merkillisempiä merkkiä. 
Tuollaisia kalastajain hakkaamia vuosilukuja ja nimimerkkiä on 
lukemattomissa kallioissa saaristossa.

Heinäksen luodolla on toinenkin kylä, Kursila. Tähän kylään 
kuuluvan Setälän talon Keskivainion keskellä on kivinen mäki, 
jossa näkyy 4 selvää hautakuoppaa. Nämäkin taitavat olla kristin
uskon aikuisia hautoja, sillä kylässä. kerrottiin, että silloin kun 
Pyhässämaassa ei kirkkoa ollut, hautasivat Kursilaiset kuolleensa 
kukin omalle peltosaralleen. — Kun näiden iästä ei kuitenkaan 
ole aivan varmaa tietoa, olen ne luetellut puheena olevan aika
kauden muistoja kertoessani.

3. Juutin eli Ryssän uunia. Tämän lajin muinaisjään
nöksiä, joita tämän kihlakunnan saarilla tavataan, on minun luet
teleminen erityisessä osastossa, koska ei ole vähääkään tietoa, 
mihin aikaan ne juuttavat juurensa. Nämä uunit, joita toiset .sa
novat Juutin tahi Juutilaisten uuneiksi, toiset Ryssän uuneiksi*), 
ovat tehdyt miehen nostannaisista ja vähä pienemmistä kivistä; 
ne ovat kahden kyynärän pituisia ja levyisiä, 1— 1V2 kyynärän 
korkuisia. Pesän suu on 2— 3 korttelin levyinen, 2 korttelin kor
kuinen; pesän pohjana on kallio, päällys on täytetty pienemmillä 
kivillä, niinkuin riihen ja saunan kiukaissa (kuva 10). Pesässä 
voipi tavata vieläkin hiiliä ja  kivistä voipi nähdä, että niitä tuli 
on nuoleskellut. — Tällaiset uunit ovat metsää kasvavilla kalli
oilla lähellä meren rantaa, tavallisesti monta yhdessä ryhmässä, 
muutaman sylen päässä toisistaan.

Kuten jo mainittiin, sanovat muutamat näitä „Juutilaisten“ 
tukemiksi, muutamat Ryssäin; toiset kertovat että Venäläinen meri- 
sotaväki on niissä leipiään paistanut, toiset taas että Venäläiset 
niiden päällä ovat kylpeneet; kumpaistakin tarkoitusta varten luu
lisi näiden olleen liian pieniä. Kalastajain rakentamiksi näitä ei 
kukaan luule.

Käymme katsomaan muutamia paikkoja, joissa on tuollaisia 
uunia. Me pysähdyimme viimeksi Kursilan kylään; siitä on mei
dän veneellä meneminen neljännes virstaa leveän Kursilanrauman 
ylitse Kcimmelaan. Täällä sanottiin kylän vieressä vuorella olleen

*) Ryssänuuneista (Ryssuguar) Uudellamaalla vrt. A. O. Freudenthal, 
Öfversigt a f  Östra Nylands fa s ta  fornlem ningar. Suomen Muinaismuisto- 
yh tiön  A ikakauskirja I, s. 67, kuv. I, 2 ja  3.
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uunia, mutta nyt olivat ne jo aivan hävinneitä. Kammelasta tu
lemme Etväsiin. Näiden luotojen välinen salmi on eräästä koh
dasta niin soukka, että siihen on voitu silta rakentaa. Etväsen 
(Edväsen) ja seuraavan luodon eroittaa puolen (yhden?) virstan 
levyinen Luparauma. Rauman rannalla, Vindrin (Vinterin) kur
kun kohdalla on korkea metsää kasvava Lupavuori. Aivan lähellä 
Rauman rantaa on kaksi Ryssän uunia, lähellä toistaan ja edem
pänä vuorella tapasin 7 uunia noin tynnyrinalaan suuruisella alalla.

10. Juutin eli Ryssän uuni.

Kaikki uunit eli kiukaat ovat enemmän tahi vähemmän hajaantu
neita, useasta on pesän katto sisälle pudonnut, mutta pesän suu 
oli vielä monessa kiukaassa eheä.

Kansa kertoo, että Luparaumassa on „Ison Ryssän aikana 
Venäläinen vahtilaivasto maannut.“

Luparauman toisella puolella on kaunis Kultaisten saari, jossa 
myöskin on meren rannalla muutamia hajonneita Ryssän uunia. 
Samoin on sitä seuraavassa Ylötyn luodossa, joka kuuluu Uuden
kirkon alueeseh. Edelleen etelään päin tavataan niitä Kustavin
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pitäjän luodoilla. — Ulvilan kihlakunnan saaristossa tapasin täl
laisia uunia Rauman pitäjän edustalla, Heinäluodolla ja  Pihluksen 
luodolla, sen pohjoisempana en sellaisista mitään kuullut.

4. Tarinoita hiisistä ja jättiläisistä. Jos missään on 
ollut hiisiä ja jättiläisiä, on niitä ollut tässä pitäjässä, jota emme 
nyt uskalla „Pyhäksi maaksi“ sanoakaan. Rihtiniemeltä sanotaan 
niiden marssineen maalle ja siitä levinneen ympäri seutuja. Ei 
ole vieläkään Rihtiniemeltä IcääkJcänäiset ( =  hiidet) loppuneet, 
sillä kerrankin jouluaamuna kun suntio meni kirkkoon, näki hän 
Rihtiniemeltä tulevan hiiden väkeä niin pitkän jonon, ettei kum
paakaan päätä näkynyt. Rohdaisten kirkosta joku matka etelään 
päin on Rajakiven mäki, jonka ylitse maantie kulkee. Tämä mäki 
an alituinen hiitten ja kummitusten asunto. Ken hyvänsä kulkee 
sen ohitse yöllä kello 12, näkee siinä aina joitakin kummituksia. 
Niinpä näki siinä erään talon emäntä mustan kellokaula hevosen 
ahkerasti ruohoa syövän, mutta kun emäntä tuli hevosen kohdalle, 
katosi se yht’äkkiä. Toisen talon „isäntä“ taas näki pienen hevo
sen, pienet rattaat ja pienen mielienkin, jotka myöskin silmän
räpäyksessä katosivat; on siinä nähty koko hyppyjoukkoja ja itse 
kirkkoherra 011 siinä nähnyt tulen tuikuttavan, tietysti yöllä kello 12. 
Arvellaan että kääkkänäisillä tässä on mieluinen asuinpaikka siitä 
syystä, kun siihen 011 eräs itsensä hukuttanut haudattu.

Ylikylän Eitun talon maalla Neitseen1) kalliolla asui jättiläis- 
neito; hänellä oli tapana huvikseen „munkkia“ lyödä ja hänen 
leikkikalunsa, useita parin kyynärän korkuisia kiviä ja yksi suu
rempi kivi „säilytetään“ vielä kalliolla muistona immestä.

Kun ihmisiä jo asui täällä, lupasivat hiidet tehdä sillan luo
dolta Santtiolle 2 virstaa leveän salmen ylitse, jos olisi heille an
nettu yksi ruoka-ateria, mutta kun sitä ei voitu antaa, jäi silta 
tekemättä. Samoin aikoivat hiidet Heinäksestä Marimppan vuo
relle (Uudenkirkon puolelle) rakentaa sillan, kenties sitä myöten 
päästäkseen Marimppan vuoressa asuvaa „hiitten piikaa“ kosi- 
maaan, mutta „sattuneesta syystä“ jäi tämänkin sillan rakenta
minen sikseen.

Heinäksen ja Hauk’harjun välillä olevaa vettä sanotaan 
Velhovedelm, syystä, että siinä taikka sen tienoilla asui suuri

Ч Sana „neitseen“ lausutaan Raumau murteessa niin että „t :! ja  „ s “ 
kuuluvat niinkuin tylsä „ s “ .
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velho. Kun tämä velho sai seudulta kyydin kuten muutkin kää- 
känäiset, jätti hän avaimensa — luultavasti taika-avaimensa — 
Velhovedessä olevaan pieneen luotoon, joka siitä on saanut nimen 
Avainkari. Tämä kari on näillä seuduilla suuressa maineessa; 
siinä luullaan olevan suuria aarteita kätkettynä ja sen keskustaa 
on lukemattomat kerrat kaivettu, mutta aarteita ei saada käsiin, 
sillä niitä vahtii merihirviö nimeltä „Tumplari“ ').

Rohdasten kylän paikka oli myöskin hiisien asuma. Siellä 
heillä oli kirkkona suuri kivi, jota sanottiin Imptm kirkoksi (vrt. 
s. 8) ; mutta sitte kun kylään oikea kirkko saatiin, lakattiin kiveä 
kirkoksi sanomasta.

Kun sitte ihmisiä tuli asumaan näille seuduille, tulivat nekin 
tässä hiisimaassa niin hiisimäisiksi ja pahoiksi, että tätä paikka
kuntaa ruvettiin nimittämään Pahaksi maaksi. Pahamaalaiset oli
vat kaikkein merellä kulkijain kauhistuksena, sillä he ryöstelivät 
ohitse kulkevia laivoja. Täytyipä tämän pahuuden parantamiseksi 
keino keksiä. Tuotettiin pispa siunaamaan tätä pahaa paikkaa. 
Pyhänmaan luodosta Keitin kylän kohdalla pistäytyy mereen noin 
virstan pituinen soukka niemen suikale, nimeltä Pampperin niemi. 
Tämän niemen päässä nousi pispa maalle ja sitä paikkaa sanotaan 
vieläkin Pispan kammaksi. Kun sitte pispa rupesi „Pahaa maata“ 
siunaamaan, „seilasivat hiidet punaisilla paasilla Pampperin niemen 
nokasta merelle“ , kuten tarinan sanat kuuluvat. Kuu nyt hiisistä 
oli päästy, toivottiin, että tavatkin Pahassa maassa parantuvat ja 
muutettiin paikkakunnan nimi Pyhäksimaaksi.

5. Asutustarinoita. Samoin kuin hiidet, samoin muutkin 
asukkaat Pyhäänmaahan tulivat mereltä päin; niin tarinat kerto
vat. Kun tulijat näkivät kauas mereen pistäyvän niemen, sanoivat 
lie: „Tuolla on rihtisti ( =  varmasti) niemi“ . Siitä sai Kihti niemi 
nimensä. Kertoja 2), joka tämän asutustarinan selvemmin kertoi, 
sanoi että Rihtiuiemellä asui silloin „pakanoita“ ; täällä tuli tap
pelu, pakanat voitettiin ja haudattiin Riht’niemeen. 'Mutta euneu- 
kun jatkamme kertomusta asutuksesta, on tässä mainittava eräs 
muinaisjäännös.

O Tämä nimi nähtävästi johtuu pyöriäisen eli merisian (delpliinus plio- 
cæna) ruotsalaisesta nimestä „tumlare“ . Olisiko näilläkin seuduilla pyöriäi- 
nen nähty? V. 1815 se nähtiin Kemijoessa. Åbo Tidn. 1815, n. 148. Espoon 
saaristossa 1847. Helsingfors Tidn. 1848, n. 25, vrt. 1847, n. 96.

5) Kauhianpään kylän räätäli Jakobson,
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Lähellä Riht’niemen taloja, kuivalla hietanummella, on kivistä 
laskettu ympyrä, nimeltä Vihityn maan rinki. Ympyrä on 10 
kyynärää läpimitaten ja sen keskellä on toinen kivistä laskettu 
ympyrä, 3 kyynärää läpimitaten; iso kuusi kasvaa nykyään ym
pyrän keskellä. Tästä Vihityn maan ringistä on noin parisataa 
syltä meren rantaan ja siellä on kallio, nimeltä Pispan kallio. Vihi
tyn maan ringistä tiedetään monessa kylässä puhua ja joku tiesi 
kertoa, että eräässä laivassa, jossa myöskin pispa matkusti, kuoli 
viisi henkeä, jotka pispa tähän hautasi. Siitä nimet Pispan kal
lio ja Vihityn maan rinki. Mahdollista voipi myöskin olla, että 
tämä paikka on vanhuuteen ollut talon vihittynä hautausmaana. 
Riht’niemeltä käypi hietaharjunne Laitilan rajoille Ropan kylään 
asti. Tätä harjannetta kulkivat tulijat Laitilaankin. Ropan ky
län ja Untamalan välillä soissa sanotaan vieläkin tuntuvan hirsi- 
siltoja, joita seudulle tulleet asukkaat rakensivat. Tämä tie oli 
myöskin kirkkotienä silloin kun Pyhästä maasta Untamalan kirk
koa käytiin. Mutta tarina jatkaa. Tulijoilta pääsi kukko lentoon 
ja pysähtyi siihen, missä nyt on Kukolan kylä; siinä sen alku. 
Reijalassa (Reitulassa) näkivät he reenjalakset; siitä sen kylän 
nimi. Kaunissaaren luona huudahtivat: ah kuinka kaunis saari! 
ja asettuivat siihen asumaan. — „Vanhat ovat kertoneet“ , sano
vat nykyiset asukkaat, että täällä ennen „paatit“ uivat Puntarin 
myllyn paikalle asti, johon nyt on puoli virstaa lähimmästä lahden 
perästä. — Rannan talon Luodon maassa sanotaan kasvaneen sel
laisia honkia, että kolmesta puusta tuli koko torpan kartano. — 
Saman Rannan talon Ilav'ahon metsässä on kallion luola nimeltä 
llamn kellari, sieltä sanotaan löydetyn „vakun“ (=  kehdon) kappa
leita, jotka olivat jäännöksiä „ison Ryssän“ akoilta, kun asukkaat 
siellä olivat sotaa paossa (vrt. edell. s. 26).

Nihdiön Setälän talo sanotaan olevan vanhin asutus näillä 
seuduilla. „Yanhat“ olivat tienneet kertoa, että talossa oli vaan 
yksi ainoa kolmisylehinen huone, joka oli jaettuna neljään osaan: 
yhdessä osassa asuivat ihmiset, toisessa elukat; toiset kaksi osaa 
olivat ihmisten ja  elukkain ruoka-aittoina. Muuten oli tälläkin 
seudulla vanhuuten elänyt rosvoja, jotka ryöstelivät merellä kulke
via laivoja. — Hirs’lahdella nähtiin hirsi lahdessa, ja siitä seikasta 
tuli paikalle nimi. — Santtiolla juoksi „santainen“ puro eli oja 
ja siitä sanotaan tulleen sen paikan nimi, Sant’oja, Santtio. Hiit
ten kylässä Rohdasissa oli niin paljo rosvoja, ettei niiden kanssa
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tultu toimeen, euuenkun kylään siunattiin kirkon sija, johon sitte 
myöhemmin kirkko rakennettiin. —  Valkaman kylässä oli hyvä 
laivavalkama ennen, kun enemmän vettä oli. — Kauhianpään kylän 
tiloilta oli saatu kala, jolla oli „kauhian suuri pää“ . — Kirkko
herran virkatalossa on eräs nykyään aivan kuiva niittu nimeltä 
Hauenkuono. Kerrotaan, että niittu oli ennen meren pohjana ja 
oli siinä niin sakeassa haukia, että kuonot vaan veden pinnalla 
välkkyivät. Kauhianpään kylän alkuasukkaina oli, tarinan mukaan 
viisi veljestä, Olli, Knuutti, Niku, Pirvo ja Pekka; heidän niinil
lään vieläkin nimitetään kylän talot, paitsi Pekan taloa, jota ruvet
tiin „Karhiksi“ sanomaan, siitä syystä, että Pekka-veli oli aina 
vastahakoinen toisten tuumiin suostumaan.

Saaristossa kerrotaan paljo veden laskemisesta, joten monet 
raumat luotojen välillä, joissa „vanhat“ ovat kalastaneet ja „paa
teilla seilanneet“ ovat nyt joko aivan kuivuneet tahi kuivumaisil- 
laan. Useain sellaisten salmeiu ylitse on siltoja rakennettu ja 
niiden raumain ylitse, joissa ei siltoja ole, ei myöskään voi ven
heellä soutaa, kuljetaan kesällä paljain jaloin. — Tällaista kulku
tapaa sain minäkin kokea, kun menin Kukaisista Ylötyn luodolle ; 
seurasin muutamia Ylöttyläisiä, jotka olivat Kultaisissa olleet 
eräässä huutokauppa tilaisuudessa. Tuttiinpa niin erään leveän- 
laisen rauman rannalle, jossa ei näkynyt minkäänlaisia ylikulku- 
neuvoja, mutta vähääkään arvelematta kiversivät miehet kaatioinsa 
torvet polvien yläpuolelle, naisväki taas vähän liepeitänsä kohotti 
ja niin otettiin virkistävä jalkakylpy keski matkalla.

Pyhänmaan luoto eli Kirkkoluoto ja Pitkäluoto, joita nyt ei 
mikään vesi eroita, sanotaan ennen olleen erillään; vanhain kerto
musten mukaan olisi purjehdittu ohitse Salimäen *), joka on lähellä 
Pitkänluodon kylää, Juhanininereen, niinmuodoin koko luodon 
läpitse. — Etväsissä kerrotaan, että ennen on veneillä soudettu 
Kleemolan kartanoon asti; nyt on sen ja meren välillä puolelta 
virstalta peltoja ja niittuja. Tämän kylän lähellä, Sotkan talon 
maalla, on Kirkkoranta niminen paikka. Siinä on kalliolla noin 
100 neliösylen laajuudelta 2 à 3 kyynärän vahvuudelta hietaa, 
mutta ei mitään muuta nähtävää. Mahdollisesti 011 tämä ennen 
ollut kylän hautausmaana.

Kammela, Etväis ja Kukainen ovat ennen kuuluneet Uuden
kirkon pitäjääsen, mutta 1864 muutettiin ne Pyhänmaan yhteyteen.

1) Saliksi sauotaan täällä vevkkohuoneita.
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Kukaisten luoto oli Ruotsia vallan aikana kruunun hevos
hakana. Vanhatupa nimisessä talossa Räkäisissä säilytetään vielä 
vanha kauppakirja, jonka mukaan kuningas Kaarlo XII, Liivin 
maalla Laijusten linnassa ollessaan käski myödä „Kukaisten luodon 
Markus Juhanpoialle 40 talerista, koska sodan ollessa tarvittiin pal
jon rahoja“. Kauppakirjan alle ovat kirjoittaneet ,,pä Cansli 
embetets vegnar: Fabian Vrede, J. C. Fleming, H. P. Vinge, 
Stockholm Anno 1704“ .

Maa tällä luodolla sanotaan sisältävän niin paljo salpietaria, 
että se maan pinnalle kihoilee; sitä olivat sotamiehet ennen hevo
sia paimentaissaan koonneet suuret määrät ja nykyiset asukkaat 
vakuuttivat, että vieläkin toisinaan perunoita kaivettaissa nähdään 
sitä maassa siian mädin kaltaisena.

11. Pyhänmaan Luodon vanha kirkko.

G. Kirkot. Pyhämaa eroitettiin Laitilasta 1639 ja toden
mukaisesti siitä aiasta, jos ei jo ennenkin, on täällä ollut oma 
kirkko. Ensimäiseksi kirkoksi täällä sanotaan luodon puukirk
koa, joka vieläkin seisoo puoli seiniinsä saakka maahan vajon
neena; nähtävästi viimeisiä virsiään veisaten. Tämä kirkko on 
ainoastaan 36 kyynärää pitkä, 15 kyynärää leveä (kuva 11). 
Sisältä on sen seinät ja katto täpösen täynnä maalauksia, joita
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Muinaismuisto Yhdistyksen taidehistoriallinen lähetyskunta on ku
vannut. Kuvauksilla ei liene mitään taiteellista arvoa, sillä esi
merkiksi katossa peräkkäin olevat kaksitoista leveähelmaista enke
liä eivät juuii ole viehättävän näköisiä.

Kuorin ja alttarin muusta kirkosta eroittaa laattiasta kat
toon ulottuva väliaitaus, jossa olevat pienet luukut näyttävät 
ikäänkuin olisivat ripitysaukkoja olleet, jos ehkä kirkko oli jo 
katolisuuden aialla käytettävänä. Tämän väliaidan, joka muuten 
on monilla kuvauksilla kaunistettu, yläosassa on suurilla kirjai
milla maalattu lause: „Guth var mig nådehaf efter Dina godhet“ . 
Alttaripöydän alla on karvainen karhunnahka vielä hahmollansa, 
vaikka laattia koko kirkossa on aivan pilalle lahonnut1). — His
toriallisessa museossa säilytetään Pyhänmaan kirkosta v. 1874 
lahjoitettu alttarin esirippu, eräs kuusijakoinen gobelinikutomus, 
jossa on kuvattuna Esther ja Ahasvérus Kustaa Vaasan aikuisissa 
puvuissa sekä kaksi aatelisvaakunaa. Kirkossa säilytetään pieni 
tykki ja ruotsalainen miekka.

Tämä Pyhänmaan luodon vanha kirkko on mainio uhrikirkko, 
meren hädästä pelastaja. Pyhänmaan kirkkoherran ilmoituksen 
mukaan tulee tälle kirkolle vuosittain monia rahalahjoituksia ni
miään ilmoittamattomilta henkilöiltä milloin Turusta, milloin Rau
malta, Porista, Vaasasta y. m. — Monia kertomuksia jutellaan 
kuinka merimiehet ovat pelastuneet silminnähtävästi uhkaavasta 
kuolemasta, kun ovat tälle kirkolle uhria luvanneet. Niinpä eräskin 
laivakapteini merihädässään ollessaan lupasi Pyhänmaan kirkolle 
100 markkaa, jos laiva pelastuu. Laiva ja  sen väestö pääsikin 
hädästä vahingotta, mutta katteini ei muistanutkaan suorittaa 
lupaustaan. Sama katteini joutui toisen kerran meren hätään; 
silloin muisti- hän kauhulla, ettei hän ollutkaan täyttänyt entistä 
lupaustaan kirkolle; hän lupasi tällä kertaa Pyhänmaan kirkolle 
kaksi sen vertaa kuin edellisellä kerralla, sekä täyttää eutisenkin 
lupauksensa jos pelastuisi, ja kohta tyyntyikin myrsky. Katteini 
täytti lupauksensa. — Kertomuksen mukaan oli joku höyrylaivan 
Österhottenin palossa2) luvannut rahalahjan tälle kirkolle ja kohta 
tulikin kolme pientä höyrylaivaa matkustavia pelastamaan.

1) Muutamaa päivää ennen kun minä tulin Pyhäänmaahan, oli tohtori 
Kyrklund ollut kaivamassa vanhaan kirkkoon haudatuita ruumisten luita; 
tästä olivat Pyhämaalaiset kovin pahoillansa.

2) Höyrylaiva Österbotten paloi lähellä Reposaaren satamaa Elokuulla.
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Muutaman sylen päässä tästä vanhasta puukirkosta, on Pyhän
maan luodon nykyään käytettävä kivikirkko, joka on valmistunut 
vuonna 1804. Kirkon kelloista on vähempi valettu 1782, suurempi 
1810, Tukholmassa. Kirkon koristuksista on merkillisin ehtoolli
sen asettamista kuvaava törkeästi maalattu alttaritaulu, jossa 
pääsiäislammas makaa vadissa jalat kamalasti pystyssä.

Mantereen puolelle, Rohdasten kylään, rakennettiin kirkko 
1688, ja silloin oli tarinan mukaan tässä kirkkokunnassa vaan 
500 henkeä.

Pyhässämaassa ja sen lähipitäjissä sanotaan luodossa olevaa 
Pyhänmaan kirkoksi ja mantereella olevaa Rohdasten kirkoksi. 
Niin ikään puhutaan vanhoissa kirjoituksissa aina Pyhänmaan ja 
Rohdasten (tahi Rohdaisten) kappelista ja seurakunnasta. Nykyi
nen Rohdasten puukirkko on rakennettu 1758. Tarina kertoo, 
että kirkko aiottiin rakentaa lähemmäksi Rohdasten kylää, mutta 
hirret aina yöllä menivät sille niemelle, jolla kirkko nyt seisoo. 
Kirkossa on viimeistä tuomioa kuvaava suuri taulu, jossa on seu- 
raava kirjoitus: Viimeinen duomio. lumalalle cunniaxi hänen huo- 
nellens Caunistuxcxi niille Iumalata pelkääväisille lohdutuxexi ja 
patuneille syndisille joxicuxi varoituxexi on General Gevaldiger 
Lieutenant Simberg tulduans Saxan sodasta Mtollisuden merkixi 
ynnä seuravaisten sotamiesten kanssa nimittäin n:o 47 Ugberg, 
n:o 50 Gefvind, n:o 51 JEnherg (y. m. nimiä). Tälle Rohdaisten 
herran huonolle Pyhänman Pitäijäsä tämän Saxan malle malatun 
taidan lahjoittanut vuona 1762 Joh Äsler Pinxit Siemdie. —  Kir
kon vähemmässä kellossa on kirjoitus: Guten I  Stockholm A f Ionas 
Wulff Bin (Wulffben?) 1696 Till Pyhäma Församling och Rodais 
Capell idhi Pastori Iacobi Leist enin s Tidh. — Isompi kello on va
lettu tällä vuosisadalla.

Kirkon arkistossa on kuningatar Kristinan kirje vuodelta 
1641, jossa kirjeessä Pyhällemaalle vahvistetaan pastoraatin oikeu
det. — Tililaskuja on arkistossa v:lta 1693. Mitään merkillisiä 
asiakirjoja ei ole kirkon arkistossa*).

1874. Tämän kirjoittaja oli tuossa hirveässä palossa saapuvilla ja  totta on, 
että kolme höyry venettä pelasti ne matkustajat, jotka palosta hengissä pääsivät.

*) Hauska kertomus on „Y x i vissi ja  totinen Itelatio eli selitys Pyhä- 
maan Seuracunnan ( : nijn cuin se nytt erinomaisex seuracunnax cutzutau : ) 
ensimäisest Fundamentist ja  kirkon Perustuxesta“ , joka  on jukaistu kirjassa 
Bidrag till kännedom af Finlands natur ooh folk X X X V III, s. 187— 190.
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7. Sotamuistoja. Englantilaisten retkistä v. 1854 on saa
ristossa paljokin kertomuksia, vaikka ei juuri missään suhteessa 
merkillisiä. Myöskin kerrotaan Venäjän laivaston olosta tässä saa
ristossa. Edellä on jo mainittu, että Venäläisen merisotaväen teke- 
miksi muutamat sanovat edelläkerrotuita „Ryssän uunia“ . Niin 
kerrottiin, että Luparaumassa, Etvästen ja Kukaisten välillä on 
Ryssän vahtilaivasto ollut. Lupavuoren syrjässä, noin 2 syltä 
korkealla veden rajasta, on neljän neliösylen laajuinen kuopalle 
laskeunut paikka maanpinnassa; tätä sanotaan Ryssän haudaksi.

Kun itämaisen sodan aikana meri tuli rauhattomaksi, olivat 
Uudenkaupunkilaiset vieneet laivojaan suojaan Kursilanraumaan, 
Kannnelan ja Kursilan välillä, mutta siiuä Englantilaiset ne polt
tivat. Sanotaan vielä taivain pohjia näkyvän rauman pohjassa.

Lähellä Kursilan kylää metsän rinteellä on 75 kyynärää pit
kältä hajonnutta kiviaitaa, jonka kummastakin päästä eroaa 18 
kyynärää pitkät kappaleet samallaista kiveystä. Tämä näyttää 
olleen joku sotavarustuspaikka ja  sellaiseksi kylän väkikin sitä 
arveli, vaikka ei varmuudella tietty, milloinka sitä olisi käytetty.

Torppari Majamaa Uuden kirkon saaristossa sanottiin täällä 
olleen Englantilaisilla „tulkkina“ ja  oppaana. Majamaa oli mennyt 
Englantilaisten kanssa Raudasten maan torppaan ja kysynyt tor
pan ukolta: „Onko sinulla hyviä tuoreita kaloja?“ — „Kyllä minä 
sinulle annan tuoreita kaloja, sinä isänmaan pettäjä!“ oli Raudas
ten maan ukko vastannut ja siepannut pyssynsä, aikoen ampua 
Majamaan, mutta Englantilaiset olivat ottaneet hänet kiinni ja  sitte 
ryöstäneet torpan puulle paljaalle. — Kammelassa suurempi joukko 
Englantilaisia oli noussut maalle ja ammuskelleet kivääreillä, niin 
että kylän väen täytyi paeta. Lampaat ja  muut syötävät elukat 
olivat viholliset joka paikassa korjanneet, missä vaan niitä käsiinsä 
saivat. — Myöskin Ölkkysissä Uudenkirkon puolella olivat Eng
lantilaiset ampumalla karkoittaneet kylän väen asunnoistaan. Val- 
talan vanha pappakin oli lähtenyt pakoon köntimään; mennessään 
oli pistänyt kätensä takkinsa lakkariin ja siellä tuli hänen kou
raansa kiväärin kuula, jonka englantilaiset olivat lakkariin ampu
neet. „Kylläpä pahat ampuvat tarkkaan“ oli ukko päättänyt ja 
heitti pakenemisen sikseen, eivätkä Englantilaiset olleet hänelle 
mitään pahaa tehneet.
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Muinaiskaluja ei ole tietääkseni ensinkään saatn Pyhästä- 
maasta. —  Edellä on mainittu, että Rohdasten kylässä sanotaan 
löydetyn miekkoja ja keiliäitä, joita voipi päättää pakanuuden 
aikaisista haudoista esiin tulleiksi, mutta ne löydöt ovat kaikki 
hävinneet. Samaten kerrotaan Ropon kylän mailta löydetyn miek
koja ja  keihäitä, mutta nekin ovat kaikki sirpeiksi ja  puukoiksi 
tehty; niin kerrottiin. Pyhänmaan luodolta oli torppari Otanpää 
löytänyt torppansa kohdalta meren rannalta tykin kuulan, jonka 
läpimitta on 3 tuumaa.

Santtion kylän Hellan talon isännän auran vannaasen oli 
Mehfniitun vainiossa tarttunut raha-arkku, jonka sisällyksestä ukko 
tuli upporikkaaksi. Tästä tapauksesta on jo 80 vuotta aikaa 
kulunut. Syksyllä 1884 löyttiin Kursilan Kalkkarin Pajamäen 
vainiosta 185 keskiaikuista hopearahaa, jotka yliopisto lunasti.

VarhokyIässä on kalliolähde, jonka vesi parantaa monellaisia 
tauteja. Saman kylän mailla on suuri kivi, nimeltä Pahajärven 
kirkko, jonka halenteessa oli oltu isoa ryssää paossa. — Omituinen 
seikka, että täällä on tuollaisia isoja kiviä kirkoiksi sanottu, niin
kuin tässä mainittu ja edellä mainittu Impun kirkko. Olisikohan 
näillä kivillä muinaisina aikoina uskonnollisia menoja pidetty?

III. Uudenkirkon pitäjä ja Uudenkaupungin 
maaseurakunta.

Uudenkaupungin ympäristöllä on pieni Uudenkaupungin maa
seurakunta, taikka paremmin sitä sopisi sanoa „meriseurakunnaksi“ , 
sillä suurin osa tästä seurakunnasta on meren saarilla. Tämän 
seurakunnan ympärillä, hevosen kengän muotoisena kaarena, on 
Uudenkirkon pitäjä; sekin ulottuu kummallekin puolelle ensinmai
nittua seurakuntaa mereen ja saaristoon. — Maanlaatu Uudella
kirkolla on enemmän epätasaista, peltojen ja  niittujen keskellä 
kohoilee mäkiä ja kukkuloita, joille talot ja kylät tavallisesti ovat 
rakennetut. Korkein kukkula on Kultavuori, jolla on ollut Suomen 
rannikoita kulkeva sauanlennätin-laitos.

Pitäjän läpitse luikertelee pieni Uudenkirkon joki ja muuta
mia pieniä järvilampiakin täällä pilkistelee.
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Vanhemmista muinaisjäännöksistä, kivikauden ja varhemman 
rautakauden aikaisista on tämä pitäjä aivan köyhä; sitä vastaan 
on täällä runsaasti sellaisia kalmistoja joita ainakin ulkomuotoon 
katsoen voipi myöhemmän rautakauden aikuisina pitää. Kivikau
den jäännöksiä ei täällä tietääkseni ole tavattu ollenkaan; var
hemmalta rautakaudelta eli jättiläiskaudelta lienevät seuraavat 
jäännökset.

1. Varhempi rautakausi. Tältäkään aikakaudelta ei ole 
täällä monia muinaisjäännöksiä, enkä tiedä varmuudella, kuulu
vatko nekään harvat muinaisjäännökset, joita tässä tulen luette
lemaan, tähän aikakauteen. — Muualla olemme n. k. hiitten ja 
jättien töitä tavanneet korkeina kumpuina, täällä tapaamme sel
laisia toisenlaisessa muodossa. Edellämainitun Velho veden ran
nalla Ölkhysten kylän mailla on korkea Marimppan vuori. Vuoren 
korkein kohta on laajalta pääkallon kokoisilla ja vähän suurem
milla kivillä peitetty; tähän kivikkoon on kaivettu aivan pyöreä 
kuoppa, jonka halkaisija on 15 kyynärää pitkä, seinät sisäpuolelta 
ovat aivan pystysuorat, 3—4 jalan korkuiset; kaivoksen pohjana 
on sileä kallio. Tällä rakennuksella on nimenä Hiittenpiikain 
huone ( =  hiitten tyttärien huone). Kerrotaan, että Marimppan 
vuoressaan ennen paljon hiisiä asunut ja  tässä kammiossa ovat 
asuneet hiitten neitoset (kuva 12).

Kun tämä „huone“ on niin lähellä meren rantaa, voisi aja
tella, että se on ollut joku varustuksen tapainen, mutta miksikä 
se sellaista tarkoitusta varten olisi tehty niin säännöllisesti pyö
reäksi? Ei kuitenkaan luulisi sitä kenenkään suotta aikojaan teh
neen, sillä sitä kaivettaissa ei ole ollut aivan vähäinen työ. Paras 
lienee antaa sen rakentamisesta „hiisille“ kunnia, koska kansan
tarukin monta miespolvea on sen tehnyt.

Uudestakaupungista 1 virsta Uudellekirkolle päin Orivon ky
län Postin talon haassa, noin 200 syltä talon kartanosta etelään 
päin, on kivivare1), 11 kyynärää pitkä, 6 kyynärää leveä ja 1 
kyynärä korkea; kymmenen sylen päässä tästä on toinen lähes 
samallainen väre. Näiden välillä on maanpinnassa 4 kyyn. pitkä, 
2 kyyn. leveä, 1 kyyn. syvä hautakuoppa, jossa nykyään kasvaa 
lähes miehen paksuinen koivu. Varmuudella ei voi näistä päät

*) Tällä paikalla sanotaan oikeastaan „v äre jä “ yksikössäkin. Esim. 
yksi värejä, suuri värejä, pieni värejä.

U
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tää ovatko „oikeita hiittenkiukaita“ , vai vaan muita raunioita. 
Pari sataa syltä näistä itäänpäin on niitun syrjässä mäessä 3 
pientä „hiitten varejaksi“ sanottua raunioa, vähä vähemmät kuin 
edellämainitut ja  nämä näyttävät enemmän todellisilta hiitten- 
kiukailta.

Täältä meidän on nyt muuttaminen pitäjän eteläsyrjälle, 
Pehdon kylään. Täällä tavataan Pietilän talon Isomman met
sässä, joka on noin 2 virstaa kylästä, kalliolla 3 hiittenkiuasta

12. H iitten  p iik a in  liuone.

lähellä toistaan; nämä ovat noin 15 kyynärää läpimitaten, 2 kyyn. 
korkuisia, mutta kaikkia näitä on keskeltä kaivettu. Muuallakin 
näillä seuduilla arveltiin olevan samallaisia värejä, mutta eipä 
niistä varmuudella tiedetty. — Hiittenvareksi sanotaan myöskin 
lähellä Varhelan kylää Kömpömpän mäessä olevaa 15 syltä pitkää 
kivikkoa, jota on ahkerasti kaivettu, kun luullaan sen aarteita 
sisältävän. ■— Muitapa kivivareja en tavannutkaan tässä pitäjässä.

2. Myöhempi rautakausi. Hautoja tältä aikakaudelta 
on Uudellakirkolla runsaasti. Maanlaatu täällä onkin mitä sopi
vinta tuollaisiksi hautapaikoiksi; kauniita mäkikumpuja keskellä 
alangoita, joista monet arvattavasti vesinä aallehtivat puheena 
olevalla aikakaudella; sellaiset paikat näkyvät olleen mieluisia 
paikkoja kalmistoiksi esi-isillemme.
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Lähdemme pitäjän eteläsyrjältä alkaen katsastamaan noita 
hautapaikkoja.

Pehdon kylän Pietilän talo sijaitsee korkeanlaisella mäellä. 
Tämän talon kartanon vieressä tuulimyllyn luona on vierekkäin 
2 hautaa, joihin on kivistä tehty kumpu; ympäryskehässä on suu
rempia kiviä ja multaa. Lumpuin korkeus on 3 jalkaa ja  toisen 
läpimitta on 18 kyynärää, toinen on alalleen vähää vähempi. 
Toista näistä haudoista oli kaivettu; minäkin tuosta kaivettua 
paikkaa vähä liikuttelin ja  tapasin siinä mustan mullan seassa 
palaneita luusirusia ja  palaneita saven tahi saviastian palasia sekä 
hevosen hampaan. Niitä lähetin muiden kalujen muassa museoon. 
Parin sylen päässä suuremmasta haudasta on epäselvää kiveystä 
kehän muodossa, osaksi maaperäisistä kivistä, osaksi liikutetuista; 
tämän kehän sisällä sanoo talon väki olevan aarninhaudan, joka 
usein „palaa“ . Mahdollisesti on siinäkin hauta. Mäen alla vai
nion syrjässä on pienempi mäkitönkkä, nimeltä Pihlavan kallio ; 
siinä on myös hautakuoppa. Lähellä tässä, ison kiven vieressä, 
sanotaan myöskin olevan aarninhauta. — Samassa kylässä Knuu
tilan talon Vierumäessä eli Ritamäessä on myös muutamia hauta- 
kuoppia.

Tammiston kylä on Pehdon kylän naapuri. Tämän kylän 
Köyhän talon Kirhonlouhkaan vainiossa on pieni koivuja kasvava 
mäki, noin 200 sylen päässä talon kartanosta. Mäessä on ainakin 
10 hautakuoppaa vierekkäin; näitä kansa arveli „Ryssän haudoiksi“ , 
mutta epäilemättä ovat nekin vaan vanhempia, eli Suomalaisten 
pakanuuden aikaisia hautoja.

Varhelan kylä on noin 3 virstan päässä itäänpäin kirkosta. 
Kylän talot ovat peltojen keskellä kohoavilla mäkikummuilla ja 
kylän ympärillä kohoilee useita mäkikukkuloita, joissa on hautoja 
(kuv. 14); epäilemättä on sellaisia kylän alla olevissa mäissäkin, 
ja kansa kertoo, että kylän alla, huoneiden perustuksia kaivet- 
taissa, onkin vanhuuteen löydetty yhtä ja toista muinaiskalua.

Lähdemme kylän pohjoispuolelta alkaen katsastamaan hautoja 
sisältäviä mäkiä.

Vestilän talon Isossavainiossa, noin sadan sylen päässä kar
tanosta, on 18—20 kyynärää korkea, alalleen muutaman kapan 
alan suuruinen kivinen mäki, jossa on 7 hautakuoppaa. Sitä paitsi 
on mäen etelärinteellä useamman sylen pituinen ojanne, kaivettu 
aivan kiviseen paikkaan; tämäkin vanhaa käsialaa.
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Piipun talon Vähänvainion pönkässä, joka on edellisen mäen 
korkuinen, parinkymmenen sylen matkalla siitä, on useita hauta- 
kuoppia, muutamia 6 —9 kyynärän pituisia, taikka kaksi ja kol
mekin hautaa pääksytysten. Tätä mäkeä on osaksi pelloksi tehty 
ja siinä työssä monta hautaa hävitetty. Työmiehet sanovat niissä 
ei muuta tavanneensa kuin mustaa, pehmeää multaa. —  Noin kaksi
kymmentä syltä edellisestä on Sorkan talon vainiossa noin kaksi
kymmentä syltä pitkä, kymmenen syltä leveä ja  15—18 kyynä
rää korkea mäki, jonka itärinteellä on ainakin 12 hautaa. Nämä 
kolme edellämainittua mäkeä ovat melkein suorassa viivassa ja 
niiden itäpuolella on syvä alanko. — Näistä kun kuljetaan noin 
sataviisikymmentä syltä eteläänpäin, tavataan taas edellämainitun 
Sorkan talon Haanvainion mäen etelärinteellä parinkymmenen sy
len pituisella alalla ainakin 15 hautakuoppaa, muutamat näistäkin 
9 kyynärän pituisia ja laskeutuneet lähes kyynärän syvyiselle kuo
palle. — Edelleen näistä viisikymmentä syltä, on saman talon 
Vohlion vainiossa peltojen keskelle jäänyt pieni mäen nyppylä, 
jossa on 2 hautakuoppaa; tästä on useita hautoja hävitetty kun 
mäkeä on pelloksi tehty.

Peltolan talon kartanon vieressä on ainakin 4 hautakuoppaa. 
Rekolan mäki on noin sadan sylen päässä länteen päin edellämai- 
nitusta mäestä. Rekolan naapurin Uudentalon kartanon vieressä 
mäessä on luultavasti myöskin ollut hautoja, sillä kerrotaan, että 
siitä on vanhuuteen löydetty vanhoja rahoja; löytöpaikka on jo 
kymmeniä vuosia ollut peltona.

Varhelasta noin yksi virsta kirkolle päin on Kallelan kylä 
(kuva 14); tämän kylän Kolliin talon Ylöluhdan vainion mäessä 
lähellä kylää on 2 hautakuoppaa. Toisia hautoja oli tässä kai
vettu ja oli niissä tavattu mustaa multaa ja hiiliä. Kaksi vuotta 
sitte löydettiin tästä kylästä Pispan talon kartanolta navetan pe
rustusta kaivettaissa isonmoinen varsiputkella varustettu keihäs 
suomalaista muotoa; keihään sain käsiini räätäli Landstedt’ilta ja 
toimitin sen museoon. Tässäkin näyttää siis kylän alla hautoja 
olevan.

Kallelasta kun kuljetaan runsas virsta kirkolle päin, tullaan 
hautarikkaasen Halliin kylään. Täällä tapaamme ensin Puontin 
talon vainiolla, noin sata syltä talon kartanosta etelään, soukan 
viisikymmentä syltä pitkän, kymmentä kyynärää korkean mäki- 
harjanteen, jossa on ainakin 8 selvästi näkyvää hautakuoppaa.
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Taas noin sata syltä tästä luoteesen on Suutilan talon Han
kalin vainiossa laajempi, korkeanlainen mäki, jonka yhdellä puo
lella kiertelee Uudenkirkon joki, toisella puolen on syvä alanko, 
joka samoin kuin joen alankokin on epäilemättä vielä myöhäisem- 
pinä aikoina veden vallassa ollut. Tällä mäellä, jyrkän rinteen 
päällä, on kaunis, tasainen keto, jossa on, toisistaan yhden sylen 
välimatkalla, 3 kivillä ympäröityä hautakumpua; keskimmäinen 
kumpu on soikea, 10 kyynärää pitkä, molemmat toiset kummut 
ovat vähää vähempiä. Paitsi näitä on kedossa ainakin 8 hauta- 
kuoppaa. Kedon ympäri näyttää olleen kiviaita; useassa paikassa 
vielä näkyy sen jäännöksiä. Muuallakin tämän mäen rinteessä 
on hautakuoppia, yksi ja kaksi paikassaan.

Muutamia kymmeniä syliä tästä mäestä on alhaisella joki- 
niitulla toinen pienempi mäki, jonka rinteellä on ainakin 6 hauta- 
kuoppaa.

Puoli virstaa näistä mäistä kirkolle päin on Nohkolan kal
misto (kuv. 14), josta joukko muinaiskaluja kesällä 1880 löydet
tiin. Nohkolan kartano on jotenkin korkealla, kauniilla mäellä, 
jolla kasvava tuuhea koivikko näkyy kauas ympärillä oleville seu
duille. Kartanon vieressä, sen itäpuolella, oli ikivanha kiviaita. 
Mainittuna kesänä purettiin aita ja  sen paikka pelloksi tehtiin. 
Siinä työssä tavattiin aivan aidan alla hautoja, josta muinais
kaluja löydettiin 3 korttelin syvyydellä hiilten ja  mustau mullan 
seassa. — Ne kalut, jotka Nohkolan isäntä palkintoa vastaan an
toi museoon *) ovat seuraavat:

1) Keihäs, varsikaralla varustettu, terä 9 tuumaa pitkä, 3 
tuumaa leveä; eheä. 2) Keihäs, varsiputkella varustettu, putki 
4 tuumaa, terä 6 tuumaa pitkä, 1 tuuma leveä; eheä. 3) Keihäs, 
niinikään varsiputkella varustettu, putki 4 tuumaa, terä 8 tuumaa 
pitkä, 1 tuuma leveä; eheä. 4) Sirpin terästä juuri-osa. 5) Kil- 
venkupura, rautainen; läpitse mittaus 51/2 tuumaa, laitain korkeus 
2 tuumaa. 6) Kaksi paksua rannerengasta pronssista, koristellut 
pienillä ristin kaltaisilla naskuilla; poikkileikkaus melkein pyöreä ; 
painavat kumpikin 8 luotia. 7) Kaksi rannerenkaan puoliskoa, 
nähtävästi eri rannerenkaista; koristetut puoliympyrän muotoisilla 
naskuilla, kussakin puoliympyrässä kolme pientä nyppylää. 8) Kaksi 
kupur as olkea, joiden leveys on kolme tuumaa; koristuksina näissä

*) Vrt. Suomen Muinaismuisto-Yhd:n pöytäkirja Lokakuun 6 p. 1880,
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on solkien ylitse käyvä risti ja näitä kiertelevät kolme rinnakkain 
kulkevaa viivaa (vrt. kuv. 13). 9) Kupurasolki, vähempi kuin 
edellämainitut. 10) Solki, reikäkoristuksilla kaunistettu, ja puo
lisko samallaisesta soljesta. 11) Kaularengas pronssista, 17 tuu

maa pitkä, kahdessa kappaleessa.
12) Kaksi puukkoa, toisen terä 6 
tuumaa, toisen 3 tuumaa pitkä.
13) Joukko spiralikierteisiä pronssi- 
vitjoja. 14) Kaksi pronssisormus
ta,. 15) Sääriluun kappale. Noh- 
kolan isäntä sanoi löydetyitä 
muinaiskaluja olleen enemmänkin, 
mutta kun ne olivat olleet kylän 
väen katseltavina, arveli hän niistä 
yhtä ja toista kadonneen. Mah
dollista myös on, että niitä oli

i3. кирмавош. Lieto. %. kaupunkiretkellä kadonnut, sillä
juuri silloin kuin talossa olimme1) 

tuli emäntä Uudestakaupungista, jossa hän oli löydetyitä pronssi- 
kaluja näyttänyt kultasepälle, saadakseen tietää ovatko ne kultaa.

Lähellä sitä paikkaa, josta edellämainitut muinaiskalut löy
dettiin, oli yksi hautakuoppa, jota vielä ei oltu ehditty kaivaa; 
sen kumppanieni kanssa avasin, mutta siitä emme muuta löytä
neet kuin edellämainitun ihmisen sääriluun kappaleen, kahden kort
telin syvyydeltä. Hauta oli niin lujaksi maatunut, että tarvitsi 
rautakangella hakata, ennenkun vähääkään sai multaa lohkeemaan. 
— Kymmenkunta sylen päässä löytöpaikasta oli vielä kivisessä 
kedossa useita hautakuoppia, mutta nekin ovat jo  taitaneet jou
tua surman suuhun. Tosin kehoitimme isäntää, että hän jättäisi 
ne kaivamatta, mutta epäiltävä lienee onko hän malttanut olla 
niihin koskematta.

Puolisataa syltä löytöpaikasta eteläänpäin on Pekan talon 
saralla mäessä ainakin 3 hautakuoppaa. Samoin on Hahdenlavan 
vainion mäessä, Aulan talon vainion mäessä, Hannun ja  Nissin 
mäissä muutamia hautakuoppia. Nämä neljä viimeksimainittua 
mäkeä ovat peltojen keskellä pieniä mäkisaarekkeita, lähellä Noh- 
kolan mäkeä.

*) Kumppaninani olivat ylioppilaat Sjöros ja  Sunell.
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Jätämme nyt Halliin kylän ja tulemme Kylähiiteen. Täällä 
on Pcdpan puustellin eli virkatalon Pcätraisten vainiossa pieni järvi, 
jonka rannalla on mäkitönkkä. Tämän mäen järvenpuolisella rin
teellä on 16 hautakuoppaa ja  yksi viittätoista kyynärää pitkä 
ojanteen kaltainen kuoppa. Kylässä kerrottiin että tykeillä on 
ammuttu järven toiselta puolelta ja että nuo kuopat ovat tykin 
kuulain jälkiä. Tämä tuntuu kuitenkin olevan aivan perätöntä 
puhetta, sillä kuopat ovat aivan samallaisia kuin myöhemmän 
rautakauden kalmistoissa, eikä tässä tiettävästi ole sotatappelua 
ollut, jolloin tykeillä olisi ammuttu x).

\ «*
\

S
Isanvainion maiti.

Щ  Vähän vaini(m'f)öiiTcltä.
”  \®/ ia . \

Sorkan mäkP

k. (s \
Щ Eaanvamion\maki.

\
2 \

W  Vohliaii mäki ,\

b f l f o r s - w -

14. V arh elan , K a lle lan  ja  H a llu n  hau tapaikat U udellak irkolla .

Täältä meidän on poikkeeminen lähemmäksi meren rantaa 
Kytämäen kylään. Täällä tapaamme 5 hautakuoppaa Mattilan 
talon Isonniitun mäen rinteessä; paikka on puolen virstan päässä 
kylästä itäänpäin. Lähellä kirkkoa, katajia kasvavassa kentässä 
on jonkinlaisia epäselviä kuopanteita; niistä en kuullut mitään 
kerrottavan. Männäisten kylän Karilan Huuti maan ( =  Ruuki- 
maan?) vainion keskellä pienessä mäkinyppylässä on myös muu-

*) Kartta Varhelan, Kallelan ja  Hallun hautapaikoista ei ole tehty 
aivan tarkan mittauksen mukaan.
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tamia hautakuoppia. Samaan kylään kuuluvan kappalaistalon Jo
kelan kartanosta noin kolmekymmentä syltä, on juuri maantien 
vieressä pieni mäki, jossa näkyy ainakin 3 hautakuoppaa.

Nyt meidän on kulkeminen muutaman virstan taival, tapaa
matta mitään muinaisjäännöstä, ennenkun Uussaaressa. Tämän 
Kihl’in vanhan kartanon vieressä saunan sivulla, lähellä maan
tietä näkyy mäkikummussa ainakin 3 hautakuoppaa. Talon tiluk
silla on muitakin jäännöksiä vanhemmista töistä, joista enemmän 
edempänä.

Edelleen kun kuljetaan Uussaaresta pohjoiseen päin, tullaan 
Kaivolan kylään. Täällä oli joku vuosi sitten Pentin talon vai
niossa pieni mäen tynkkä pelloksi tehty ja oli siitä löydetty luun- 
siruja, joita ihmisluiden kappaleiksi luultiin; varmaksi voinee otak
sua, että siinä on ollut pakanuuden aikaisia hautoja.

Lähellä Kaivolaa on Tungin kylä. Täällä oli niin ikään 
Vähäheikon vainiossa mäkisaareketta pelloksi tehtäessä tavattu 
vanhoja hautoja, mutta niistä ei mitään löydetty. — Vanhoja 
hautakuoppia oli myös hävitetty Kaukolan Pramin kotovainion 
mäestä, lähellä myllyä ja maantietä. Ei tästäkään muinaiskaluja 
löydetty. Hyvin luultava on, että monet niistäkin pienistä kum
muista ja ylänteistä, jotka jo pitkät ajat ovat peltoina olleet, ovat 
kätkeneet pakanuuden aikaisia hautoja ja mahdollista on, että 
niistä vanhuuteen on muinaiskalujakin löydetty, vaikkei niistä 
enää muisteta kertoa.

Tulemme nyt pitäjän pohjoisrajoille. Penikulma Uudestakau
pungista pohjoiseen päin, on lähellä meren rantaa Suontaan talo; 
sen kartanon lähellä on tasaisessa hietakankaassa ainakin 20 
hautakuoppaa. Pari hautaa on kivillä merkitty; toisessa on he
vosenpään kokoisista kivistä laskettu ympyräinen kehä, 18 kyynä
rää läpimitaten ja  kehän keskellä on neliösylinen matala kivikoko. 
Tällaisia hautoja, jotka ovat matalassa ja pehmeässä hietakan
kaassa, tuskin voinee otaksua pakanuuden aikaisiksi, koska siihen 
luullakseni ei vielä ainakaan ole mitään todistusta. Seudun asuk
kaat näistä haudoista ei tiedä mitään kertoa. Näiden hautain 
asema on aivan samallainen kuin Pyhässäniaassa Viinikan maalla 
olevain hautain, (vert. s. 149) ja mahdollista on että ne ovat myö- 
hemmiltä ajoilta.

Virstan verta täältä Velho veteen päin on Ölkkysten (Elk- 
kysten) kylä. Täällä on Juholan talon vieressä pieni järvi eli
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kurkustaan kuivanut meren lahdelma; sen rannalla on korkea 
kivinen mäki ja mäessä ainakin 12 hautakuoppaa, jotka asemaansa 
ja  ulkomuotoonsa katsoen näyttävät kuuluvan puheenaolevan aika
kauden hautoihin.

Tähän loppuukin tietomme täällä mannermaalla olevista mui
naisjäännöksistä. Lähdemme nyt vähäksi aikaa saaristoon.

Puolen virstan levyinen salmi eroittaa Uudenkirkon piiriin 
kuuluvan Ylötyn Kukaisten saaresta, jossa jo ennen olemme olleet. 
Ylötyssä näkyy Blomroosin eli Liklahden torpan myllymäessä hauta- 
kuoppia, sen näköisiä kuin pakanuuden aikaiset hautakuopat. Torp
pari kertoi, että hän joku vuosi sitte kaivoi yhtä kuoppaa ja  ta
pasi noin kyynärän syvyydellä „punaisia kiviä“ , näiden alla oli 
puusilta ja  sillan alla hauta-ontelo, jossa ei mitään merkittävää 
näkynyt. Naapurit huomauttivat kuitenkin, että kertoja tavalli
sesti panee juttuihinsa „vasenkätehistä“ . — Ylötyn yhteydessä 011 
Kuddholma, jonka etelä rannalla on merenkulkioille hyvin tuttu 
Lyökin (Lökön) luotsauspaikka1). Tästä vähän matkaa etelään 
päin, Teevaluodon2) vierellä olevassa pienessä saaressa on useita 
isompia hautoja, mutta nekin näyttävät olevan myöhäisemmiltä 
ajoilta; ehkäpä joskus sotain aikana on siihen meriväkeä haudattu. 
Ylipään saaristossa kerrotaan, että siellä ja  täällä luodoilla tava
taan yksinäsiä hautoja3).

Ryssän uunia eli Kyssän kiukaita tapasin Uudenkirkon saa
ristossa ainoastaan Kuddholman talon maalla lähellä meren rantaa; 
yksi sellainen kiuas on juuri Lyökin luotsimajau edustalla. Mante
reesta pistäyvässä Janhuan niemessä on myös 3- tällaista kiuasta; 
kaikki nämä ovat aivan samallaisia kuin uunit, joista on edellä 
kerrottu (s. 150).

J) Lökön „haki“ on edempänä meressä, Kammelan kylän edustalla, 
Edväskivellä.

2) Tämä 011 Maanmittausylihallituksen isossa kartassa väärin nimitetty 
„T ervaluodoksi“ .

3) Ylötyssä kerrottiin, että 1808 vuoden sodan aikana oli täällä kuol
lut eräs Ruotsalainen kenraali ja  tuli haudatuksi Kuddholman talon peltoon. 
Noin kymmenkunta vuotta sitte kirjoitettiin Ruotsista Uuteenkaupunkiin ky
symys, tiettäisiinkö siellä tuon kenraalin hauta. Uuskaupunkilaiset eivät 
sitä tienneet, mutta tulivat Ylötystä kuulustelemaan. Kuddholman isäntä 
tiesikin haudan; kenraalin luut kaivettiin esiin ja  vietiin Ruotsiin. Uuden
kaupungin herrat saivat muka, niin vakuutetaan, Ruotsalaisilta suuren raha
summan; Kuddholman ukko jäi ilman, vaikka hän yksinään haudan tiesi.
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3. Tarinoita hiisistä y. m. Uudellakirkolla ei tiedetä 
niin paljo yliluonnollisista olennoista kuin Laitilassa ja Pyhässä- 
maassa. Ei toki täälläkään ole niistä aivan tyhjyys ollut. Edellä 
on jo kerrottu, että Ölkkysissä Marimppan vuoressa asui hiisiä ja 
„hiitten piikoja“ .

Hiujärven rannalla vuoressa, lähellä Buovanperän kylää, sa
notaan asustelevan paljaita paholaisia. Ennen ne olivat ihmisille 
tehneet monellaisia kolttosia; nykyään niiden vehkeistä ei enää 
tiedetä, mutta Hiujärven Iällisissä kylissä on vielä sanantapana: 
„niinpä sinä olet kuin Iiiun piru“ , taikka „hän on niinkuin Hiun 
piru“ , jos joku ihminen on suutuksissa taikka muuten osotaikse 
pahamaiseksi.

Kun kirkko täällä saatiin valmiiksi, rupesivat hiidet sitä vai
noamaan niinkuin monta muutakin kirkkoa. Niinpä heitti hiisi 
Uussaaren niitulta kirkkoa suurella kivellä, joka kuitenkin putosi 
maahan kirkkoa koskematta, ja on vielä tänäkin päivänä „Lin- 
denin portilla“ . Toinen hiisi otti Sannoilta lähellä Uuttakaupuu- 
kia kiven, jolla kirkkoa tavoitti, mutta sekin putosi maahan puo
len virstan päähän kirkosta; kivessä sanotaan näkyvän hiiden sor
mien sijat. Kytämäeltä Kalevan potat ^ olivat paiskanneet suu
ren kiven kirkkoa kohti; kiven sijalle syntyi pieni lampi, joka 
vielä on nähtävänä Kytämäen kylän vieressä ha’assa. Hallun ky
lässä Puontin talon vainion syrjässä on suuri halennaineu kallio 
nimeltä Boman kellari, jossa sanotaan myös hiisiä ja peikkoja 
asuneen.

4. Asutustarinoita. Seuduilla, jotka jo ovat olleet useita 
vuosisatoja, kenties vuosituhansia, asuttuina, kerrotaan tavallisesti 
vähä asutustarinoita, kun sitä vastaan myöhempään asutetuilla seu
duilla kerrotaan melkein jokaisen kylän ja talon asutuksesta. Uu
dellakirkolla, joka epäilemättä kuuluu maamme vanhimpain asu
tusten lukuun, ei tiedetä monia kertomuksia seudun asutuksesta. 
— Vanhimpana asutuksena pidetään Männäisten seutua, jonka 
nimi arvellaan siitä tulleen, että koskessa joka sittemmin sulatus
uunia käytti, oli vanhuuteen ollut mäntämylly2). — Männäinen 
lienee jo  vanhuuteen ollut „Vakka-Suomalaisten“ liikkeen keskus

Huomattava, että tässä sanottiin „Kalevan poiat“ , eikä „p oika“.
2) Mäntämyllyssä eli härkäinmyllyssä ei ole mitään rattaita; pystyssä 

olevan pyörivän puun alapäässä on lautasiivet, joita vesi työntää ja  saattaa 
puun eli navan pyörimään, sen yläpäässä kieppuu myllynkivi.
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tana, koska siinä sitte myöhempinä aikoina markkinoita pidettiin 
ja siihen kaupunkikin aiottiin perustaa. Tengström mainitsee *) 
että rantamaalaiset, sekä Suomen että Pohjanlahden rannoilla, kä
vivät jo keskiajalla vilkasta kauppaa; jo kuningas Maunu Lie- 
hakko oli heille antanut kauppaoikeuksia. Turun porvarit valit
tivat v. 1531, että Uusikirkkolaiset, samassa kun Saksan kaupun
keihin vievät puuastioitaan, myöskin salaisesti kuljettavat sinne 
voita, lihaa y. m. ulosvientitavaraa 2). — Kun kuningas Kustaa 
II:n Aadolf 1616 kävi Suomessa ja matkusti Männäistenkin kautta, 
antoi hän luvan tähän perustaa kaupungin. Seuraavana vuonna 
jo sentään käskettiinkin kaupunki rakentaa Sorvakon, Kuokolah- 
den, Mäihälän ja Pietolan kyläin maalle; siihen syntyi Uusi'kau
punki. Tästä kaupungista on kirjoitettu oma historiansa3).

Korkealla Vallinmäellä, meren puolella Uuttakaupunkia, on 
vielä näihin asti näkynyt sota-aikoina rakennetuita vallituksia, 
mutta viime vuosina on mäkeä kaunistettu, siihen huoneita raken
nettu, ja  niin ovat vanhat vallitukset hävinneet. — Siihen aikaan 
kun Männäinen oli kaupunkina, lienee eräs siellä oleva mäki saa
nut nimen Pormestarin mäki. — Männäisten 1750 v:n paikoilla 
perustettu ja yhteen aikaan jotenkin valtava sulatusuuni-laitos 
on nykyään peräti hävinnyt. Siihen aikaan kun sulatusuuni oli 
kunnossa — „ruukin vallan aikana“ — kuului Männäisten alle 
koko kyläkuntia Uudellakirkolla, Laitilassa ja Vehmaalla.

Velluan kylän kantatalona sanotaan olleen Pihanperä-nimi
nen talo; jtässä talossa oli seitsemän poikaa, jotka kukin perusti
vat talon. Ensimmäisten isäntäinsä nimistä saivat talotkin nimet : 
Jussila, Tuomola, Mattila, Anttila, Mikkola ja Jaakola. Seitse
männen veljen maalle, kertoo tarina, aiottiin kirkko, rakentaa ja 
se sai siitä nimen Kirkkomäki.

Kytämäen kylän asutuksesta on seuraava kertomus. Eräs 
„kyttä“ eli metsästäjä tuli ensin kylän paikalle olleesen mäkeen 
asumaan. Siitä nimi Kytämäki. Kytän nimi oli Simu ja hänen 
taloaan ruvettiin Simulaksi nimittämään. Hänen neljä poikaansa 
Tuomo, Antti, Heikki ja Matti perustivat isänsä talon ympärille

’ ) Suomi 1853, ss. 168— 9.
2) M. k., s. 175.
3) E . Höckert, B eskrifniny öfver sjöstaclen Nystad, Åbo 1753. Vrt. 

myös P. Kalm , Anm ärkningar syftande p å  handelns förbättrande i  sjöstaden  
Nystad , Åbo 1771.
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Tuomolan, Anttilan, Heikkilän ja Mattilan talot. Isän taloa Simo
laa nimitettiin vielä kauan jälkeen „taaton taloksi“ 1).

Tammiston ja Pehdon kylät sanotaan olevan vanhimmat asu
tukset pitäjän eteläsyrjällä. Tammiston alkuasukkaan mielestä 
tuntui paikka liian ahtaalta kahden miehen asunnoksi; sentähden 
kehoitti isä poikaansa menemään Palson kulmalle katsomaan uutta 
talon paikkaa. Poika menikin sinne ja sitoi hevosensa puuhun 
siksi aiaksi kun hän lähemmin seutua tarkasteli, mutta karhu 
paha söikin hevosen. Tästä tuli poialle sellainen pelko, ettei tah
tonut uskaltaa tullakaan tälle paikalle uudisasutusta alkamaan; 
isä kuitenkin häntä siihen pakoitti, ja niin sai Palso ensimäisen 
asukkaansa.

Männäisistä 1 virsta Uuteenkaupunkiin päin on tien vieressä 
mäki nimeltä Ruut'lammin mäki (Ruutulammin mäki). Tässä sano
taan ennen olleen erään „suuren herran“ kartano; muutamat arve
levat tämän kartanon olleen sen Kijl’in, jonka kivinen kuva pitä
jän kirkossa säilytetään.

Mäellä sanotaan olleen tiilipohjainen „ruutulammikin“ , josta 
mäki on nimensä saanut. Tosin on mäellä vieläkin lammikko, 
mutta se näyttää syntyneen siten, että siitä on maantielle hiekkaa 
otettu; tiilipohjaa siinä ei tunnu. — Mäellä on myöskin muutamia 
uunin perustusten raunioita ja kivipanoksia, jotka osoittavat, että 
tässä on rakennuksia ollut. Epäiltävä on kuitenkin, onko tässä 
ollut mikään herraskartano; ehkäpä vaan joku torppa. У ai olisiko 
tarussa jotain perää? — Lähellä tätä paikkaa on Vironkallion ahde.

TJussaari (kirjoitettiin ennen Ousaari) on talo puoli penikul
maa Männäisistä pohjaiseen päin. Tämä tila taisi kuulua mahta
valle Nils Kijl’ille (Kiil, Kihl), joka sai useita maatiloja täällä 
Uudellakirkolla, sekä muissakin pitäjissä. Kijl määrättiin Savon
linnan isännäksi 1604, v. 1607 piti hänen toimittaa suksimiehiä 
Pernovaan ja 1609—36 oli hän käskynhaltiana Turussa2). Hänen 
ruumiinsa, samoin kuin hänen veljensä Söyringin, on haudattu 
Uuteenkirkkoon, jota Niilo Kijl oli eläissään monilla lahjoituksilla 
muistanut. Kijl’in aikaisiksi luullaan seitsemää Uussaaren luona 
olevaa matalampia; näistä on viisi kartanon vieressä mäessä, kaksi 
kartanon alla olevassa alavassa niitussa. Muut näistä ovat mel
kein tukossa, paitsi yksi, lähinnä kartanoa oleva. Siinä on vielä-

*) Vert. Satakunta 1881, n. 2.
2) F inska adelns gods och ätter, s. 194,
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kili vettä noin kuuden kyynärän syvyydeltä. Tässä lammissa sa
notaan olevan kaksinkertainen tiilipohja, mutta nykyään siitä ei 
enää mitään tunnu. Lammikon rantaa kaivelimme niin syvälle 
kuin mahdollista; siinä ei näkynyt mitään jälkiä tiilistä-, ja talon 
miehet sanoivat joskus lammin pohjaa koetelleensa, mutta eivät 
siellä ole tavanneet muuta kun pehmeää mutaa.

Muutama vuosi sitte, kun talon peltoja kartanon vieressä 
uudestaan saroitettiin, oli siinä tavattu 30—40 sylen pituudelta 
4 kyynärän levyistä muurin perustusta sekä runsaasti tiili- ja  kalkki- 
soraa. Muurin perustus oli käynyt nykyisen asuinrakennuksen 
päästä siihen, missä nyt on tuulimylly, eli suuntaa kaakosta luo- 
teesen. — Uussaari kuului myös „ruukin vallan alle“ , niinä ai
koina kun se oli laveimmallaan.

Tourlahden (Torlax, Törrlax, Torkap) kartanossa, joka on 
Velho veden pohjukassa, sanotaan olevan eräs salainen kellari, ni
meltä Pispan kellari. Kerrotaan, että eräs pispa oli sodan aikana 
antanut kantaa kalleutensa tuohon kellariin ja sitte sen peitättä- 
nyt näkymättömäksi. Reinholmin muistooupanojen mukaan v. 1869 
kellari oli „maatuneena“ talon kasvitarhassa, kun sen päällys noin 
v. 1859 tasoitettiin ja  kylvettiin. Silloin nähtiin tasaisista paasi- 
kivistä ladotut portaat, jotka johtivat alaspäin ja pohjalla syvä kohta; 
joka jäi tutkimatta. Talon vastapäistä vainiota sanotaan Saksan 
kariksi ja  siitä alempana on Saksan haka. — Tämän maatilan 
näyttää naimisen kautta saaneen Kristian Agrikola, Mikael Agri- 
kolan poika, joka oli pispana Räävelissä l). Olisiko kellarijuttu 
peräisin näiltä eli pakenevan Arvid Kurjen ajoilta? Papin kalli
ossa, Tammisaaren syrjässä, sanotaan ennen olleen rautarenkaita ; 
paikka on nyt puolen penikulman päässä merestä 2).

5. Kirkot. Uudenkirkon ja Uudenkaupungin kirkkojakin 
on usein mainittu Taidehistoriallinen lähetystö tutkinut; sentähden 
mainitsen niistä vaan lyhyesti.

Uudenkirkon seurakunta arvellaan tulleen perustetuksi 14:nen 
vuosisadan alulla ja siltä aialta on myös seurakunnan vielä käy
tännössä oleva kirkko. Tämä on noita Länsi Suomessa tavallisia, 
gotilaistapaan rakennetuita kivikirkkoja, 45 kyynärää pitkä ja noin 
24 kyyn. leveä; kattokin tiilestä holvattu, kuuden patsaan kan

*) Finska adelns gods och ätter, s. 224.
2) Sundholman tilalta, Uudenkaupungin eteläpuolella, laskeutuu Ruot

siin menevä sananlennätin-kaapeli mereen.
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nattama (kuva 15). Kirkko sanotaan olevan „Hiitten piikain“ 
rakentama. — Merkillisin koristus kirkossa on tamminen alttari- 
kaappi, n. k. siipi-alttari. „Se sisältää veistokuva-esityksessä koh
tia Neitsyt Marian elämästä ja  siivillä on maalattuina kahdeksan 
kohtausta tuntemattoman neitsyeellisen pyhimyksen legendasta. 
Taidetapa todistaa selvään byzantilaista taikka oikeammin venä-

15. U usik irkko.

Iäistä syntyperää. Traditionin mukaan on arvollinen teos eräästä 
hukkuneesta laivasta uinut rantaan“ x). — Ennen aikaan oli kaap
pia käytetty niin, että paaston aikana olivat vaan maalatut kuvat 
näkyvissä, Pitkänäperjantaina suljettiin kaappi kokonaan.

Kirkon seinässä alttarin vieressä on eräs taulu, jossa on seu- 
raava kirjoitus: Anno 1615 den 18 Aprilis afsämnadh den Edle

1)  E liel Aspelin, Siipialttarit. Akatemiallinen väitöskirja 1878, s. 102.



Kirkot. 175

och velbårne Sofrindh Kill utlii herranom. — Kirkon porstuassa on 
tämän herran kuva hietakivestä tehty luonnollisen suuruisena. 
Ennen oli tämä kuva kauan ollut kellotorniin vieväin tikapuiden 
ensimäisenä portaana ja siinä oli se „saanut nenälleen“ askeleita 
niin että siitä osa kului pois. Olihan tuokin ajattelemattomuutta; 
juurikun ei tuohon olisi sopinut jotain muuta kiveä portaaksi 
panna. —  Tämä S. Kili luullaan olleen edellämainitun tähän 
kirkkoon haudatun Niilo Kihl’in veli; muuta ei hänestä tiedetä- 
kään1). Niilo Kihl’in rautanen kypäri, joka ennen oli kirkossa, 
säilytetään nyt Historiallisessa Museossa.

Kirkon suurimmassa kellossa on kirjoitus: „Denna St. Olai 
Klåcha i Nyhyrkia är under Konung Adolf Fredrich Milda rege
ring guten.“- — Toisessa kellossa on seuraava kirjoitus: „Ahr 1777 
Ar jag guten Då Grefve Fredricli Ulric von Rosen var Landhöf
dinge och Hartman Bishop i Abo Samt Joh. Gottleben Pastor i 
Nyhyrlcia i Stocholm Meyer.“

Kirkon arkistossa on jotenkin runsas varasto Uudenkirkon 
seurakunnallisia oloja koskevia kirjoituksia, pispain tarkastusten 
pöytäkirjoja, vanhoja tilipapereita y. m. Isonvihan aikana maini
taan vihollisten kaikki ryöstäneen pappilasta, mutta kirkon arkis
tossa on kuitenkin papereita vanhemmaltakin aialta. Kollehti- 
luetteloista nähdään, että täällä varoja koottiin monien kirkkojen 
rakentamiseksi ja korjaamiseksi. V. 1685 sai eräs Puolalainen 
pappi Cristophorus Graboruski kirkon kassasta yhden taalarin2).

Uudessakaupungissa mainitaan oma kirkko 1622. Kaupungin 
kirkko onkin tuollainen vanha „jättiläisten rakentama“ jyrkkä-

*) Muinaismuisto-Yhdistyksen kuvaava lähetyskunta on tästä kirkosta 
kuvannut veistokuvia: Marian kiusaus (?), kuvaryhmä edellämainitusta alttari- 
kaapista; apostolin kuvia samasta; madonnan kuva; miespyhimyksen kuva; 
Sofrindh K ill’in kivikuva. — Kalkkimaalauksia : Kirkkoisä; miespyhimyksen 
kuva; lausenauha samasta pyhimyksestä; samallainen toisesta pyhimyksestä; 
kuvaryhmä sakariston katosta; vihkiysristi eräästä patsaasta; kappale kuva
sarjasta alttarikaapin ovissa; keisarin vaippa samasta paikasta; M oses; maa
lauksia saarnastuolista. Muita esineitä: Penkin pää; kilpiä penkin päistä; 
ornamenttilistoja ; saarnastuolin sivu; oven raudoituksia; ornamenttilista alttari- 
kaapista. —  Kirkon keskiaikuiset kalkkimaalaukset viita 1470 paljastettiin ja  
korjattiin Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen toimesta valtion kustannuksella 
1S84. Katso m. m. Morgonbladet 1884, n. 214 ja  217.

2) Uudenkirkon seurakunnallisista vaiheista on nimimerkki B . A . kir
joittanut Satakunta lehteen 1881. Vrt. myöskin Suometar 1855, n. 50, ja  
Bidrag t. känn. a f 'Finlands natur ocli fo lk  X X X V III , s. 179.
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kattomen, paksuseinäinen kuin useat muutkin Länsi-Suomen kir
kot (kuva 16). Kirkko on pienuutensa vuoksi jo muutamia vuo
sia ollut käyttämättä1). Kaupungissa on muutaman vuoden vanlla 
uudempi tiilikirkko.

Tämän pitäjän piirissä on vielä neljäskin kirkko, varsin omi
tuinen laatuansa. Se on Putsaaren kirkko. — Putsaari on noin

15 ny k. virstan päässä länsilounaasen suuntaan Uudestakaupun
gista; saari on noin 21/* virstan pituinen, tuskin senkään levyinen. 
Saaren itäpäässä on neljä pientä taloa2) ja muutamia kalastajain

1)  Täältä on ennenmainittu Lähetyskunta kuvannut: Marian veisto- 
kuvan; S:ta Catharinan vankasta kauniisti kirjaellusta messukasukasta; penk
kien ovia; kirkon kaavan, jonka mukaiseksi tarinan mukaan kirkko o lis i'p i
tänyt tulla rakennetuksi; kynttiläjalan sekä vanhan arkun sakaristossa 
Y . 1880 lahjoitettiin kirkosta museoon tuo kaunis Marian kuva, 2 messu- 
kasukkaa, rautainen kynttiläkruunu ja  2 kynttilävartta.

2) Porthanin eli Tuneldin maantieteessä mainitaan täällä kaksi taloa.
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asimnoita. Saari ou täynnä kallioita, joiden välille vähäisiin laak
soihin asukkaat ovat peranneet pienet peltonsa. Varsinkin saaren 
länsiosassa on korkeita kallioita ja  täällä kahden korkean kallion 
välisessä laaksossa on kirkko. Ei minkäänlaista tietä käy tuolle 
kirkolle; jyrkkäin ja ahtaiden kalliopolkujen kautta sinne 011 
kavuttava. — Maisteri E. J. Jansson on Suomen Kuvalehdessä 
1879, n. 163, antanut kuvan ja  kertomuksen tästä kirkosta. Otamme 
tähän tuosta kertomuksesta seuraavan kappaleen:

„Näin kertoo tarina tuosta vallan eriskummallisessa paikassa 
löytyvästä 'kirkosta’: Ennen muinoin kovan vainon aikana, kun 
kristinusko meidän maassa vielä oli kovasti sorrettuna, rakensivat 
näillä tienoilla löytyvät uskovaiset kirkon tänne Putsaareen, Pohjan
lahden rannalle. He kätkivät temppelinsä vuorten rotkoon, ett’ei 
kukaan matkustaja sitä voisi nähdä. Kun he tänne kokoontuivat 
Jumalau palvelustansa viettämään, piti yksi heistä läheisellä, kor
kealla vuoren kukkulalla vaaria, oliko vihollisia jossakin näkyvissä, 
vai ei. Heidän pappinsa sanotaan salaa asuneen Putsaaressa, 
jossa silloin myös kerrotaan löytyneen seitsemän torppaa. Koska 
vainonaika oli ohitse, ei täällä enää saarnattu eikä ruumista hau
dattu, mutta paikkaa pidettiin ylen pyhänä ja hurskaat ihmiset 
kävivät siellä rukoilemassa. Vihdoin mouien aikojen kuluttua polt
tivat pahanilkiset matkustavaiset kirkon, mutta Jumalan ankara 
kosto saavutti heidät. Heidän jo pitkän matkan päästyään Put- 
saaresta pohjoiseen päin, nousi jiilma myrsky, työnsi heidän laivansa 
takaisin Putsaarta kohden, suuret aallot särkivät sitten haaksen 
salakaria vastaan ja hylkiöitten kuolleet ruumiit laskivat maalle 
Putsaaren rannalle, aivan lähelle kirkkoa. Näistä murhapoltta
jista kerrotaan kahtia; muutamat kutsuvat heitä „kolmeksi maiste
riksi“ , toiset sanovat heidän olleen „merimiehiä“ . Mutta vielä 
tapahtui toinenkin suuri ihme. Kirkko tosin paloi tuhaksi, mutta 
sen peruste ei laannut kytöämästä eikä suitsemasta, vaan kyti 
suven, kyti talven, suitsi monet vuodet. Silloin näki eräs hurskas 
neitsyt unessa Herran enkelin, joka sanoi paikan olevan ylen pyhän, 
eikä herkeävän suitsemasta, lakkaavan kytöämästä, ennenkuin uusi 
kirkko rakennettaisiin samaan paikkaan. Tämä hurskas neitsyt 
rakennutti nyt uuden kirkon vanhan sijaan ja vasta silloin sammui 
liekki. Mutta sekin kirkko paloi, taikka poltettiin, ja sitte ra
kennettiin muistoksi sille paikalle se lato, joka siinä nytkin vielä 
löytyy.“

12
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Tähän tarinaan on minulla vielä lisäämistä, että jotkut ker
tojat sanoivat „munkkilaisten ja nunnain“ Putsaaren kirkon raken
taneen, silloin kun he Suomesta pois ajettiin. — Yksi tarina myös
kin kertoo, että papiksi aikovain „tutenttien“ piti ennen käydä 
täällä saarnaamassa ja he polttivat kirkon, päästäkseen noista 
vaivaloisista saamaretkistä.

Se huone, joka nyt on entisellä kirkon paikalla, ja jota myös
kin kirkoksi sanotaan, on 6 kyynärää 4 tuumaa kultakin seinäl
tään; sivuseinät ovat 3 kyynärää korkeat, päädyt harjahirteen 
5 kyyn. 2 korttelia korkeat, oven vastaisessa seinässä on pieni 
akkuna. Sen kummallakin puolella seinässä on kömpelösti veis
tetty, noin korttelin korkuinen puukuva. Samassa seinässä on 
myöskin vanha raudoitettu „vaivaistukki“ , johon kootaan rahaa 
tämän temppelin ylläpitämiseksi1). Kirkon seinät ovat täpösen 
täyteen leikattu vuosilukuja ja puumerkkiä. Lukun puussa on 
esim.: ANO 1681 -  HSDE -  WAS A — IMS 1702 2).

„Kirkossa“ on lautakatto; kolme seinää on laudoitettu ja 
punaiseksi maalattu. — „Kirkon“ ympärillä on hautausmaa, mata
lalla kiviaidalla ympäröity; aitauksen ala pohjoisesta etelään on 
noin 10 syltä pitkä; vähää soukempi idästä länteen, ja siinä nä
kyy useita hautoja, joiden pinta on kuopalle laskeunut ; parin hau
dan päällä on matala, soikea kumpu. „Kirkossa“ , jossa ei ole 
laattiaa, on muutamia ihmisluita ja  pääkalloja3).

Kun sitä laaksoa, jossa „kirkko“ sijaitsee, kuljetaan noin 
neljännes virsta eteläänpäin, tullaan meren lahden rannalle. Tässä 
lahdessa sanotaan ennen olleen laivasatama ja lahden suulla oleva 
kari sanotaan vielä Satamakariksi. Lahden rannalla on korkea 
kallio, jonka kukkulalla on kivistä rakennettu kompassi. Tältä 
kalliolta on sangen avara näköala; etelästä päin haamoittavat 
Ahvenanmaan saaret, lännestä Kuotsin saaristo; Isokarin uljas 
tulimajakka näyttää seisovan tuskin parin virstan päässä, vaikka 
siihen Putsaaresta on kymmenen virstan matka. — Kun siltä kal-

*) Jansson kertoo kuulleensa tarinan, että tuo hurskas neitsyt oli lah
joittanut Uudenkaupungin kirkkoon talletettavaksi jätetyn rahasumman Put
saaren kirkon hyväksi.

2) Tuo „vaivaistukki“ merkkineen on kuvattu Suomen Muinaismuisto- 
Yhchn arkistossa: 1872, s. 347.

3)  Tohtori Kyrklund oli täällä käynyt — muutamia päiviä ennen kun 
minä —  pääkalloja ottamassa. Hauska olisi kuulla, mihin rotuun tänne hau
datut ihmiset arvellaan kuuluneen.
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liolta, jossa kompassin tapasimme, kuljetaan soukan alangon yli 
itään päin, tullaan toiselle korkealle kalliolle, jonka korkeimmalla 
kohdalla on parin kyynärän 
korkuinenlkivipanos j a myös
kin pienistä kivistä ladottu 
kompassi eli ilmansuuntain 
näyttäjä; mutta' jos näitä 
kahta kompassia vertailee 
toisiinsa, niin huomaa, ettei 
niiden osoitukset pidä yhtä.
— Näissä on varmaan jo te
kijä virheen tehnyt, sillä eipä 
mikään luonnon voima ole 
voinut näiden jäykkää ,,ma- 
nettineulaa“ väärään vetää!

Muutamia kymmeniä sy
liä viimeksimainitulta kalli
olta Putsaaren taloille päin, 
lirisee erään jyrkän kallion 
juurella lähde, nimeltä Kap
pelin lähde. Tämäkin nimi 
näyttää viittaavan kirkolli
siin oloihin ja lähdekin on 
yhtä salaperäisessä paikassa 
kuin kirkon sija.

Merkillinen on tosiaankin 
juttu tästä salaperäisestä kir
kosta, jonka paikkaa koh
taan kansalla vieläkin näyt
tää olevan jonkinlainen pyhä 
kunnioitus.

Edellämainittu Jansson 
arvelee mahdolliseksi, että 
Ruotsalaiset ennen Pyhän
_  . , ,  . ,  J 17. M iek ka. 18. K eihäs.
Enkm retkeä ovat Ahvenan- N ou sia isista ,

maalla, ja ehkä siis täällä
kin kristinuskoa juurruttaneet, ja että ehkä „Suomen kiivaiden 
pakanain vainoa peläten oli kirkko tällaiseen piilopaikkaan ra
kennettu“ .



180 Uusikirkko ja  U.-kaujpungin maaseurakunta.

Putsaaren talojen luona rantakallioihin on lukemattomia nimi
merkkiä, vuosilukuja ja laivain kuvia hakattu, mutta ei niissä 
näy olevan mitään merkillisempää kirjoitusta eikä piirrosta.

6. Löytöjä. Paitsi Nohkolan löytöä, joista jo edellä on 
kerrottu (s. 165), sain Uudeltakirkolta ainoastaan pari muuta 

nminaiskalua : Kallelan kylästä keihään (vrt. k. 18), 
varsiputkella varustetun, putki 7 tuum., terä 10 t. 
pitkä, l 1/s t. leveä, — myöhemmältä rautakau
delta. — Samasta kylästä sain 3V2 korttelia pitkän 
venäläisen yksiteräisen painetin. Tämän oli eräs 
torppari löytänyt kylän läheltä suosta. Pehdon 
kylän Pietilän hautakummusta löydetyistä savi
astian palasista on jo edellä mainittu (s. 163). — 
Tammiston kylän mailta kerrottiin löydetyn sel
lainen kivi (vrt. kuv. 19), jollaisia meillä on nuolen 
kovasimiksi totuttu sanomaan*). — Ylötyn kylään 
kuuluvalta IsoJcaslcisten luodolta kerrotaan noin 
5 — 6 vuotta sitte suosta löydetyn yhdestä puusta 
tehty vene.

Hallukylän Lukkalan talon vieressä jokiran- 
i9. Tuiuskivi. nassa sanotaan olevan aarnin liauta, jossa tiede- 

tään olevan paljo rahaa, mutta „uhria“ ei tiedetä. 
Saman talon aitan takana sanotaan olevan toinen aarninhauta, 
josta on saatu „400 riksiä“ . — Mahdollista, että tässäkin 011 ollut

pakanuuden aikainen hauta, josta 
on rahoja löydetty. Samassa ky
lässä kerrotaan, että kerran eräs 
paimen näki ketun metsässä hie
taa kuoppivan. Paimen meni kat
somaan ketun kuoppimaa paikkaa 
ja löysi siitä suuren summan ra
hoja. — Hausaaren Siirin vainio- 
mäessä sanotaan myös olevan aar
ninhauta.

Tohtori M ontelius’en Tukholmassa kuulin arvelevan, että sellaisia 
kiviä on tulusneuvoissa käytetty. Sen arvelun on näet prof. O. Rygh Kris- 
tianiassa esittänyt, huomauttaen että nuo esineet ovat ukonkivestä, joka  ei 
kelpaa kovasimeksi, mutta säkenöitsee, kuten limsiökin, teräksellä iskiessä 
tai kaapiessa.

20. R annerengas. K u op io . -/3.
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Suuri löytö, joka sisälsi miekkoja, keihäitä (vrt. kuv. 17 ja 
18) ja muita aseita sekä solkia, rannerenkaan (vrt. kuv. 13 ja 20) 
ynnä muita vaskikaluja varhemman ja myöhemmän rautakausien 
välivaiheilta, noin VILneltä vuosisadalta, löyttiin kivillä peitetystä 
kalmapaikasta Pärkön talon luota Korilan kylässä ja saapui mu
seoon keväällä 1883.

IV. Vehmaan pitäjä ja Lokalahden kappeli.

Suurin osa Vehmaan pitäjätä on alhaisella, meren salmien 
heittämällä maalla; tästäkin seikasta voipi jo huomata ettei tällä 
alalla voi paljon kiinteitä muinaisjäännöksiä olla. Pitäjän kaak
koissivulla kulkee pitkä Mynämäen lahti; lounais-sivulla taas lui- 
kertelee Vehmassalmi; koko pitäjä on niinmuodoin niemessä. Loka
lahden kappeli on Vehmaan länsipuolella meren rannalla.

Vehmaan ja Lokalahden maisemat ovat jotenkin kauniit; 
lauhkea meri-ilma kasvattaa täällä muualla maassamme harvinai- 
sesti tavattavia puita, eikä halla harmaa hapsi, Suomalaisen an
karin vihollinenkaan, täällä usein kuulu käyvän aterioimassa. Senpä- 
vuoksi onkin täällä vanhoja herraskartanoita kosolta. Melkein 
jokainen talo Vehmaalla mainitaan Jesper Matinpoika Krus’in 
luettelossa kuuluneen ennen jollekin mahtavalle suvulle. Täällä 
on niinikään monta Suomen merkillisistä miehistä syntynyt.

Mitään jäännöksiä jättiläiskaudelta eli varhemmalta rauta
kaudelta Vehmaalla ei ole; mainitsen tässä kuitenkin

1. Kivikoita, joita sanotaan hiitten kokoamiksi. 
Kahkamalan kylän mailla, Nuhan-vuorella, on useamman kymme
nen sylen laajuinen kivikko pääkallon kokoisista kivistä; tarina 
kertoo, että hiidet ovat siihen aikoneet kirkon rakentaa ja siitä 
on kivikko syntynyt. Samaten on Vehmasten eli kirkonkylän Mau
lan talon Haanvuorella, virstan verta kirkosta pohjoiseen päin, 
muutaman sylen laajuinen kivikko, josta myös kerrotaan, että 
hiidet ovat sihen aikoneet kirkon rakentaa. —  Maarijärven ran
nalla kalliolla, lähellä pitäjän pohjoisrajaa, on niin ikään suuri 
hiitten kokoama kivikko.
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Lokalahdella tavataan Pietinahon mäellä kahdenkymmenen 
neliösylen laajuinen hiitten kivikko. —  Mattisten talon maalla, 
Isonjärven eli Taipaljärven rannalla, on noin 30 syltä pitkältä 
ikäänkuin ihmiskätten tekemää kiviaitaa, paikoin kyynärän kor
kuista. Paikka on metsämaata, eikä näy siinä mitään jälkiä maan
viljelyksestä, eikä siis ole luultava, että kiviaita sen takia olisi 
rakennettu.

Kaikki tässä mainitut kivikot, paitsi kenties viimemainittu, 
ovat epäilemättä vaan luonnollisia kivikoita, eikä käsillä tehtyjä; 
olen niistä kuitenkin tässä maininnut sentähden, että kansa niitä 
hiitten tekemiksi sanoo.

2. Myöhempi rautakausi. Tämän aikakauden kalmis
totta tapasin Vehmaalla kaksi. — Keväällä 1880 oli kestkievari 
Huolita (Huola) Lahdingon*) kylässä antanut aivan talon asuin
rakennuksen päässä olevaa kivistä mäkeä pelloksi valmistaa. Mäki 
oli ollut isompain kivien välillä pienillä, nyrkin kokoisilla kivillä 
kauttaaltaan peitetty. Kun mäkeä kaivettiin, tuli sieltä esiin kei
häitä, renkaita, solkia y. m. metallikaluja ja kalujen katkelmia,. 
Nämä kalut oli Saaren „friiarinna“ kulkeissaan sattunut näkemään 
ja  vienyt ne kotiinsa Mietoisiin, „näyttääkseen niitä poillensa.“ 
Minä annoin kestkievarille miehen päiväpalkan ja  hän lupasi mui- 
naiskalut toimittaa Saaren kartanosta takaisin. Kun kumppalini, 
ylioppilas J. Sjöros, joka sadunkeräys-matkallaan minua seurasi 
kautta kihlakunnan oli muutaman aian perästä uudestaan tätä 
tietä matkustava, lupasi hän silloin ottaa mainitun löydön huos
taansa ja sen Helsinkiin toimittaa; mutta kun hän toisen kerran 
tuli talohon, ei isäntä ollutkaan kaluja takaisin toimittanut, ja 
niin ne sillä erällä jäivät kylän kululle. — Samallaista mäkeä 
kun se, mistä muinaiskalut löydettiin, oli vielä pieniä palasia 
kaivamatta; mahdollisesti nekin paikat kätkevät hautoja povessaan.

Sama mäki, josta Huolilan löytö tavattiin, jatkuu itäänpäin 
Laitisten kylään asti. Noin puolen virstaa Huolilasta itäänpäin 
on mäen kivisellä etelärinteellä ainakin 30 hautakuoppaa. Paik
kaa ei ole kaivettu eikä tästä ole mitään löydetty. — Samalla 
mäellä vähä ylempänä on ikivanha kirkon sija, josta enemmän 
edempänä.

' )  Lahdingon nimen lukee D. E. D. Europeus niihin Suomessa tavat
taviin paikkain nimiin, joiden merkitystä ei vielä ole voitu selittää. Suomi 
VII, s. 174.
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3. Linnavuori ja  Hiittenkirnuja. Lahdingon kylän mailla 
on alhainen niittu, nimeltä Haukanniittu ; sen keskellä on korkea 
kallio, jota sanotaan Linnavuoreksi. Mitään käsillä rakennetulta 
varustuksia ei tässä „linnassa“ näy, mutta mahdollista on, että 
koko kallio on ennen ollut veden ympäröimänä ja  siis tällaisen 
vellovan muurin suojelema. Kertomuksia en kuullut minkäänlaisia 
tästä Linnavuoresta.

Vinkkilän (Vinkelän) kylän Vuotin talon vainiolla, vähä mat
kaa kylästä kirkolle päin, on noin kahdenkymmenen sylen päässä 
maantieltä, noin 10 sylen korkuinen kallio, nimeltä Kirnuvuori-, 
tämä kallio on jotenkin tasainen päältä ja  tasaisessa paikassa on 
3 korttelia syvä aivan pyöreä kirnu, läpimitta IV2 korttelia. 
Kirnu on aivan eheä, ja se 011 melkein aina vettä täynnä, kun 
ei se siitä pääse pois vuotamaan. Amperlan isäntä kertoi että 
tuossa kirnussa on ennen ollut „kaasas“ , s. 0. meriviitta. Olisi 
muka ennen näillä seuduin laivoilla purjehdittu, vaikka Kirnuvuori 
nyt on hoin penikulman päässä merestä, 5 virstan päässä Vehmas- 
salmen pohjukasta. — Seudun nuorisolla on vanhoista aioista asti 
ollut tapana tähän Kirnuun Juhannusöinä pystyttää pitkä riuku 
ja sen nenässä polttaa tervatynnöriä. — Kirnussa olevan veden 
sanotaan parantavan syyliä eli nystyröitä käsissä.

Seuraavakin tarina viittaa siihen että nämä seudut olisivat 
vielä sinä aikana, kun Suomalaiset jo täällä asuivat, olleet veden 
vallassa: Lähellä Kirnuvuorta on toinen korkeanlainen kallio, ni
meltä Kaupinkari. Kerrotaan että siinä on ennen laivoja lastattu 
ja kauppaa tehty, ja  että vanhat ihmiset ovat Kaupinkarin syr
jässä nähneet rautarenkaita, joihin laivoja on kiinnitetty. — Kun 
tiedetään, kuinka paljo vesi vuosittain pakenee näiltä rannoilta, 
niin mittaamalla, kuinka paljo korkeammalla meren pintaa Kaupin
kari nyt on, voisi saada selville, ovatko puheena olevat seudut 
olleet meren pohjana tuhannen vuotta tätä ennen.

Saman kallion syrjässä on myös lähde, jonka vesi parantaa 
kipeät silmät.

Vehmaan kirkon lähellä on kuuluisa Ullavuori. Vuoren nimi 
kerrotaan tulleen siitä, että sillä on poltettu Ulla niminen nainen, 
joka oli lapsensa tappanut, samoin kuin tarinan mukaan Liisan
katu olla oli Liisa niminen lapsensa tappaja poltettu. Ulla vuoren 
länsipuolella 011 alanko, joka sanotaan ennen olleen meren salmena. 
Alangosta kohoaa Ullavuoren syrjä noin 5—6 sylen korkuiseksi
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ja tässä on kalliossa hiiden kirnu, kyynärän syvyinen, 3 korttelia 
läpimitaten, vähä kallella alankoon päin. Tämäkin kirnu on niin 
eheä, että se on melkein aina vettä täynnä. Voipi olla mahdol
lista, että tällaiset kirnut ovat jääkaudella syntyneet, mutta voipi 
myöskin olla mahdollista, että ne ovat ihmiskätten tekemiä. Hyl- 
ten-Cavallius nimittää teoksessaan „Värend och Virdarne“ kalli
oissa tavattavia kuppimaisia koloja veriku opiksi (blodgrop) ja sanoo 
että uhratessa niihin kerättiin uhrieläinten veri, jota vielä käytet
tiin erinäisiin tarkoituksiin. Ehkäpä nämäkin kalliokirnut ovat 
tuollaisia „verikuoppia“ . — Tähän mielestäni vähä viittaa seuraa
vakin seikka: Honkilahden kirkon lähellä, Koskeljärven rannalla 
kalliossa on myöskin tuollainen kirnu. Vähä matkaa siitä on jär
vessä suuri kivi nimeltä Uhrattu; samaan järveen pistäyvän nie
men nimi on Pyhäniemi1). Kaikkihan nämä nimitykset muistut
tavat uskonnollisista menoista ja uhraamisestakin.

Syystäpä siis johtuu mieleen arvelu että nämäkin kirnut ovat 
olleet uhriastioita.

4. Asutustarinoita. Asutustarinoita ei Vehmaallakaan tie
detä paljon kertoa. Edellä on mainittu että täällä on tavattoman 
paljo herraskartanotta. Siihenpä kaikkitietäväinen tarina syynkin 
tietää. Se kertoo seuraavaa: Rauman seuduilla oli ennen niin 
paljo aatelismiehiä, että niiden kanssa oltiin pääsemättömissä. 
Talonpoiat rupesivat sentähden paholaisen kanssa liittoon, lupasi- 
vat tälle hyvän palkinnon, koko Lapin pitäjän, jos hän veisi kaikki 
aatelismiehet seudulta pois. Paha kokosikin nämä kaikki pus
siinsa; ainoastaan yksi, Palttilan herra jäi unhotuksiin. Paha 
heitti nyt pussin selkäänsä ja aikoi viedä kantamuksensa Ruotsin 
puolelle, mutta kun hänen piti hypätä Vehmassalmen ylitse, repesi 
pussi ja aatelismiehet putosivat siihen. Tästä alku niille monille 
herraskartanoille, jotka ovat Vehmassalmen rannalla.

Professori Y. Koskinen kertoo, että „Vehmaa vielä Kustaa 
Vaasan aikana jaettiin kahteen yhtä suureen osaan: Suomalaiseen 
pitäjääsen ja  Ruotsalaiseen pitäjääsen (Ruotsalaisen osan ala- 
piireinä olivat: Metsä bol, Meritz bol ja Koskema bol). Suomen 
oikeus Vehmaalla mainitaan v. 1418.“ — Tästä mainittu kirjai
lija päättää, että keskiaikana on asunut Ruotsalaisia useissa pai-

*) Ks. K iin teitä  Muinaisjäännöksiä Ulvilan k.-kunnassa, s. 38. Muis
tutamme kuitenkin että nuo verikuopat Ruotsissa ovat vaan parin tuuman 
laajuisia. Vrt. A. O. Heikel, Kert. Muinaisj. Hauhon kihlak., s. 59— 64.
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koin mannermaallakin, ei ainoastaan saaristossa, kuten nimitys 
„Ruotsin oikeus“ Vehmaalla y. m. näyttää todistavan1).

Nyt ei kuitenkaan enää Vehmaalla tunnu jälkeäkään ruotsa
laisesta asutuksesta; eipä täällä tavata ruotsalaisia paikkain ni
iniäkään, mutta sellaisia ikivanhoja suomalaisia talojen nimiä kuin 
Ilmarinen, Lallinen y. m.

Lokalahden asuttamisesta kertoo AV. G. Lagus: „Lokalahden 
kartanossa asui muinoin eräs rälssimies Gunnar, jonka tytär Brita 
oli naimisissa Albrekt Henrikinpoika Görishagen’in kanssa. Gun
nar ja  Görishagen ovat tarinan mukaan perustaneet Lokalahden 
kappelin vuonna 1409. Mainittu Albrekt oli lahjoittanut Loka- 
lahdeu kartanon Naantalin luostarille; tämä kuitenkin takaisin 
perittiin Vesterâs’iu resessin mukaan ja myötiin Ivari Flemingille. 
Toisten tietojen mukaan olisi tämän kartanon äsken mainittu Brita 
lahjoittanut Lokalahden kappelin kirkolle, mutta Vesterâs’in re
sessin jälkeen takaisin perittynä mennyt Britan äidin su’ulle 
Balck“ 2). — Nykyisen kansan puheen mukaan 011 Hermansaari, 
jonka nimi ennen on ollut Suomenkylä, vanhin asutus Lokalah
della, jopa toisinnon mukaan „ensimäinen talo Suomessa“ 3).

5. Kirkot. Vehmaan vanha kivikirkko arvellaan rakenne
tuksi jo 13 vuosisadalla. Tämäkin on noita gotilaistapaisia kivi
kirkkoja, jotenkin hyvin säilynyt. Viime vuosikymmeninä on kirkko 
kokonaan uudesta sisustettu ja luultavasti tuli siinä toimessa kir
kossa säilyneitä muinaisjäännöksiä hävitetyksi. — Täältä on kui
tenkin historialliseen museoon saatu jotenkin hyvin säilynyt alttari- 
kaappi eli siipialttari. Tätäkin kirkkoa on Muinaismuisto Yhdis- 
tyksen Taidehistoriallinen lähetyskunta ollut tutkimassa4).

Tämänkin kirkon ovat tarinan mukaan „hiidet taikka nunnat“ 
rakentaneet, ja kirkon alla sanotaan vieläkin hiisiä asuvan. Olipa

1) Ks. Tutkimus Maanomistusseikoista Suomenmaassa Keskiaikana. 
E sittänyt Y rjö Koskinen, s. 34.

-) F inska adelns gods och ätter, s. 143.
3) Kts. Suomen Muinaisin. Yhd:n pöytäkirja Marrask. 18 p. 1884. 

Palkkilassa eli Pälklahden talossa on syntynyt pispa Bero Balk; — Hermau- 
saaressa syntyi tavallaan mainio parooni K . v. Kothen.

4) Paitsi mainittua siipialttaria on tästä kirkosta kuvattu: Kristus ris
tillä, lasimaalaus kuorista, sekä kirkollisia esineitä: Vihkivesimalja; Kaste- 
malja: Kuvaryhmä saarnastuolista; Kirjajalka sakaristossa olevasta saarnas
tuolista. —  Kirkon muinaisjätteistä Stjernman’in aikana vrt. Bidrag till känn. 
a f  Finlands natur och fo lk  X X X V III , s. 195—6.
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kerrankin yöllä eräs tuntematon mies tullut kirkon läheisyydessä 
asuvaa vaimoa kätilöimeu toimeen pyytämään. Mies vei vaimon 
kirkon alle; täällä kun oli asiat hyvään kuntoon saatu, kysyttiin 
vaimolta mitä hän palkakseen tahtoisi. Vaimo ei ottanut mitään 
palkkaa, sillä hän pelkäsi kovasti tässä oudossa asunnossa. Isäntä 
silloin höylän lastuja kiersi vaimon kaulaan ja kun vaimo aamulla 
kotoaan heräsi, oli hänen kaulassaan moninkertaiset paksut kulta
ketjut. Vehmaalla myöskin vielä kerrotaan tarina Pitkästä Pie
nasta, joka siellä kirkon seinän vieressä seisoi, mutta koska tämä 
satu on jo ennen painettux), on sitä tarpeeton tässä kertoa.

Vehmaan kirkon ehtoolliskalkki on tarinan mukaan kirkon 
lähellä olevasta Ullavuoresta saatu. Tässä vuoressa on luola eli 
kellari, johon ei kukaan uskalla mennä, siellä kun asuu hirveitä 
hiisiä2). Siellä tiettiin olevan kallis hopeamalja; moni kävi sitä 
sieltä kokemassa, mutta yhtä moni sai tyhjänä palata. Tulipa 
vihdoin ritari, joka hiitten nukkuessa sai maljan luolasta; hyppäsi 
hevosensa selkään ja  lähti ajamaan. Samassa rupesi koko Ulla- 
vuori tärisemään; luolasta lähti hirmuinen joukko ratsastajaa seu
raamaan, ja hän olisi hukkaan joutunut, kun pieni lintu lauloi: 
aja ristiin kynnetylle! Ratsastaja ajoi pellolle ja  siten pelastui. 
Hän lahjoitti sitte maljan Vehmaan kirkolle. — Tällainen tarina 
kerrotaan monen muunkin kirkon ehtoolliskalkista, esim. Ruskon, 
Hauhon ja Huittisten. Onko kristinusko jo oikein kansaamme 
juurtunut, kun seurakunnissa on suuri osa jäseniä, jotka uskovat 
tuollaisia kertomuksia siitä esineestä, josta kalliinta armonvälikap- 
paletta nauttivat?

„Ison ryssän aikana" — kertoo toinen tarina — ottivat vi-
x) Ensin M nemosyne ’ ssä 1820, s, 105, sitten Sanansaattajassa Viipu

rista 1835, n. 24, Maanmiehen Ystävässä 1851, n. 47 y. m.
2) Tämä kellari on ahdas kuja suurten kalliolohkareitten välissä ja 

sitä peljätään vielä nytkin seudulla, niin ettei sinne kukaan uskalla kontata. 
Kun tämän kuulimme, otimme kylästä miehiä oppaaksemme, varustimme pä
reitä ja  tulitikkuja ja  kumppalini herra Sjöros konttasi tuohon kauhistutta
vaan luolaan tulisoihtu kädessä. Suusta se on niin ahdas, että siitä tuskin 
mies mahtuu, mutta sitten vähän laajenee. M iehet ihmettelivät suuresti tätä 
ääretöntä rohkeutta, eivätkä herra S:a aivan tavallisilla silmillä katsoneet. 
Kun vielä satuimme tapaamaan kalliolla käärmeen, jotka kuuluvat olevan 
harvinaisia näillä seuduilla, tulivat miehet varmaan päätökseen : ettemme liiku 
aivan tavallisilla ihmisvoimilla. Ikävää, että Suomen vanhimmilla asutus- 
aloilla voipi vielä tavata tällaista taikauskoa, ja  kuitenkin Vehmaalaisetkin 
kuuluvat innokkaasti kansakoulun hankkimista vastustaneen.
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liolliset kirkon ison kellon ja aikoivat sen viedä, mutta pieni rakki
koira piti kellon kannasta kiinni, eivätkä viholliset saaneet sen- 
täliden kelloa, ei mies-, eikä hevosvoimalla, viedyksi. Vehmaalai- 
set veivät sitte itse kellon „Kierikkalan tanhuaan“ piiloon; kello 
oli niin raskas että kuusi hevosta tarvittiin sitä vetämään, mutta 
sitte kun sota loppui ja kello takaisin tuotiin, pantiin vaan „Kie
rikkalan pikkuvalko“ aisoihin ja se yksin veti kellon, joka oli 
niin paljo piilossa ollessaan kevennyt.

Laitisten kylän vieressä, 5 virstaa Vehmaan kirkosta itään
päin, on Jaakolan puustellin maalla korkeallainen mäki, nimeltä 
Kappelin mäki. Tällä mäellä näkyy vielä jäännöksiä vanhasta 
kirkosta eli rukoushuoneesta. Huone, jonka seinistä vielä pari 
alimmaista, melkein jo mullaksi lahonnutta hirsikertaa näkyy, on 
ollut neliskulmainen, toisille seinilleen 15 kyvnärää, toisille 13 
kyynärää pitkä. Tämän entisen huoneen keskellä kasvaa kaksi
haarainen koivu, joka vahvuudelleen on pari, kolme korttelia 
läpitse mitaten; tämäkin osoittaa että kirkko on jo kauan 
ollut katotonna ja laattiatouna, eikä vanhatkaan ihmiset muista 
siinä muuta kuin paljaat seinät nähneensä. Kirkon sijan ympä
rillä on räystynyttä kiviaitaa, piirittäen neliskulmaisen alan, joka 
on 24 syltä ristiinsä mitaten. Hautoja ei voi huomata tämän 
aitauksen sisällä.

Lokalahden kappeli ja kirkko ovat perustetut vuoden 1400 
vaiheilla (vert, edell. s. 73). Myöhemmin oli Lokalahti erityi
senä kirkkoherrakuntana, mutta tehtiin taas 1690 Vehmaan kap
peliksi. Lokalahden nykyinen pieni puukirkko on rakennettu 1763; 
tätäkin usein mainittu lähetyskunta on käynyt tutkimassa 1). Kir
kon isommassa kellossa on seuraava kirjoitus: „1691. Soli Dco. 
Fruu Anna Kruus Lars Dotter Grefvinna Till Liebelits, Fruu Tili 
Hermansari Liung Boo, Thuna och Thyningöö. Åbo Martin Mick.“ 
Kellossa on neljä kaunista kalan kuvaa ja kaunassa koko joukko 
pieniä naaman kuvia.

7. Sotamuistoja. Vuoden 1808— 9 sodan aikana oli Loka
lahdella tappelu; mutta koska tästä tappelusta on Lokalahden kir
kon arkistossa säilyneen kertomuksen mukaan Historiallisessa Ar

*) Täältä on kuvattu: Pyhä Anna, veistokuva; anekirjain säilytyskaappi, 
joka  vieläkin seisoo parven alla kirkon nurkassa; vaatetta vanhasta tyynystä; 
kynttiläjalka; rautainen kynttiläkruunu; oven lukko; kivinen aurinkokello, 
joka on kirkkopihalla puupatsaan päässä ja  merkitty vuosiluvulla 1776.
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kistossa III kerrottu, mainitsen tässä ainoastaan sotaväen hautaus
paikkoja. Ne kertomukset, mitä kansa vielä muistaa tästä sodasta 
kertoa, on parasta kertoa Taivassalossa tapahtuneiden kahak- 
kain yhteydessä.

Lokalahden kirkon ympärillä (ei kirkkomaassa eli hautaus
maassa) hiekkanummessa on monia kymmeniä hautoja, joita kansa 
sanoo Ryssän haudoiksi; tappelun loputtua olivat Venäläiset kaa
tuneet tulleet tähän haudatuiksi, mutta Suomalaiset kirkkomaahan. 
Tulisin tappelu olikin aivan kirkon lähellä. Varanpään kylästä 
2 virstaa merelle on pieni kalliokari, johon sanotaan paljo Venä
läisiä haudatun, kallion koloon. — Hermansaaren (jota kansa sa
noo myöskin Hermassaareksi ja Suomenkyläksi) vainiomäessä 011 
myöskin kymmenkunta viime sodan aikaista Ryssäin hautaa; 
samoin Rannan mäessä. — Vehmaalla oli Viukelän kylän niitussa 
ollut suuri joukko sodan aikaisia hautoja; kun niittu muutama vuosi 
sitten pelloksi tehtiin, tuli siitä luita esiin suuret määrät. Myös
kin Viiasten maalla on tämän aikuisia hautoja ja ikäänkuin hävin
neiden kellarien jäännöksiä; näitä sanotaan Venäläisten kaivamiksi.

Muinaiskaluja ei ole tietääkseni Vehmaalta löydetty muita 
kun Huolilan löytö, josta edellä on mainittu ja joka saapui Suo
men Muinaismuisto-Yhdistyksen liuostaan, sen kokouksessa Syys
kuun 20 p. 1880. — Hakulan talossa, lähellä Lokalahden kirkkoa, 
säilytetään löydetty tykin kuula, joka on bl/2 tuumaa läpitse mita
ten ja painaa lähes leiviskän.

V. Taivassalon pitäjä, Velkuan ja Iniön kappelit.

Taivassalon pitäjän kantaosa on pitkällä ja kapealla mante
reesta eteläänpäin pistäyvällä niemellä, taikka melkein voipi sa
noa, että koko Taivassalo on saarilla, sillä useassa paikassa aino
astaan hyvin kapeat ja matalat maakannakset yhdistävät tämän 
pitäjän maita toisiinsa. Vanhassa käsikirjoituksessa, joka on pitä
jän kirkon arkistossa, sanotaankin että tämä pitäjä оц perustettu 
22:lle saarelle. Veden vähettyä ovat useammat näistä saarista 
yhdeksi yhdistyneet. Monessa paikassa vanhatkin pellot kasvavat
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vielä usein sylen korkuista meriruohoa, osoittaen täten, ettei vanha 
meren pohjan voima ole niistä vieläkään luopunut.

Kauniita maisemia ja viehättäviä seutuja tapaa täällä useita, 
siellä täällä kasvaa relioittelee tammipuisto, todistaen lauhkeam
masta ilmanalasta. — Suuri osa tästäkin pitäjästä on ennen kuu
lunut vanhoille aatelisille su’uille, joiden hurskaat jäsenet taas 
lahjoittelivat taloja ja  saaria Naantalin luostarille sekä muille py
hille laitoksille, sielunsa autuudeksi. — Velkua ja Iniö ovat koko
naan saarilla, Velkua parin virstan päässä, Iniö parin, kolmen 
penikulman päässä mantereesta.

Muinaisjäännöksiä, sellaisia kuin muualla kihlakunnassa, ei 
tämän meren tyttären helmoissa tavata; muinaisjätteitä Inkerannan 
kylässä kuvaa Keinholmin kokoelmista ohelle liitetty kartta. Sen 
sijaan on täällä muutamia sokkelorakennuksia, joista nyt käyn 
kertomaan.

1. IVunnatarhoja. Niihin sokkeloisiin kivilatomuksiin, joita 
tavataan Suomen läntisillä ja eteläisillä rannikoilla, ovat yleensä 
muinaistutkiammekin luoneet vähän huomiota, luultavasti siitäkin 
syystä, että niitä monessa paikassa pidetään vaan lasten tekeminä 
leikkikaluina; sellaisina pidetään niitäkin, joista tässä tulee ker
rottavaksi. Jatulin tarhoista, joita Kemissä paljon tavataan, mai
nitsee tohtori J. W. Calamnius „Suomi“ kirjassa VII. Pidemmän 
tutkimuksen sokkelolatomuksista on kirjoittanut professori J. E. 
Aspelin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjaan II. — 
Niiden nimien lisäksi, joilla Aspelin kertoo näitä eri paikoissa 
nimitettävän ‘), mainitsen tässä vielä seuraavat:

Pohjanmaalla, ainakin Isossa-Kyrössä, on miehillä joutoaikoina 
tapana puukolla leikata tällaisia piirroksia lautoihin, myllyjen ja 
metsäsaunain oviin y. m., ja sanotaan niitä siellä Laiskan Jaakon 
linnaksi. Sanotaan että, mainion Laiskan Jaakon linnaan kävi 
sellainen tie. Samoin on pokilla tapana tällaisia talvella lumeen 
kävellä ja kivitauluille piirtää. Kyröläisissä „Laiskan Jaakon lin
noissa“ on kaikissa risti perustuksena, joko kaksi viivaa ristissä, 
taikka kolme ja neljäkin viivaa; en milloinkaan nähnyt siellä

' )  Jatulin tarhat, Nunnatarkat, Pietarin leikki, Jungfrudansen, Trojen- 
borgs t. Trinnehorgs slott, Rundborg, Jerusalemin hävitys, Jerichos ritning, 
Ninives stad y. in. Gottlund oli maininnut, että näitä Vehmaallakin tunne
taan Nunnatarhain nimellä, mutta vaikka näitä erittäin kyselin en tavannut 
Vehmaalla sellaisia henkilöitä, jotka näistä olisivat mitään tietäneet.
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muunlaisia. Eistiu sisäkulmiin vedettiin ensin pieni kaarre, kaar
teen sisälle taas piste, näitä sitte ruvettiin viivoilla yhdistämään, 
ja  niin oli „konsti“ opittu niitä tekemään 1).

Pohjois-Satakunnassa tällaisia myös piirustellaan ja on niillä 
siellä nimenä Jerusalemin temppelin porttikonki, ja Friikaupunki. 
Porin seuduilla taas sanotaan tuollaisia piirustuksia Pietarinkaraus 
(s. o. Pietarin juoksu; vrt. Pietarin leikki). Varmana pidän, ettei 
missään näissä edellämainituissa paikoissa ole näitä kivistä ladot
tuina. — Savossa tällaisista piirustuksista ja nimityksistä ei tie
detä mitään, ei ainakaan Kuopion seuduilla. Maskun kihlakun
nassa sanotaan muutamia kallioilla tavattavia kivikoita Nunna- 
tarhoiksi, Nunna-aidoiksi ja  Hittentarhoiksi, mutta niissä kivikoissa, 
joita tuolla nimellä nimitettiin, on niin paksulta kiviä, että jos 
niissä on sokkelorakennuksia ollut, olisi niissä, kivien paljouteen 
katsoen, voinut olla ainakin kyynärän korkuiset ja saman paksui
set muurit. Muuten luulenkin niitä joko luonnollisiksi kivikoiksi, 
taikka leviteltyin Hiittenkiuasten jäännöksiksi.

Mutta käykäämme nyt katsomaan täällä tavattavia sokkeloita.
Velkuan saaristossa, Teerisalon kylän edustalla on pieni luo tn, 

nimeltä Pänni, jonka Palvansalmi eroittaa siitä luodosta, jolla 
Velkuan kirkko on. „Rännillä“ on sokkelolatomus, jota täällä 
sanotaan „Junfrutarhaksi“ . Tämä on ladottu pienen pään kokoi-

................. sista kivistä ja  on siinä yksinkertai-
 nen i'iVi perustuksena (kuva 21).

 Alalleen on tämä 9 kyynärää läpi-
/  \ \ mitaten, aukko pohjoiseen päin. Tois-

: • ; ten puheiden mukaan pitäisi tämä 
: : : oleman ikivanha, ja sanotaan se kol- 

•'/ /  me kertaa tulleen uudesta ladotuksi; 
‘ toiset taas olivat tietävinään, että sen 

ovat myöhemmillä aioilla poiat teh- 
junfrutarha Bänmsaareiia neet ja siinä leikkineet. Muuta tämän 

tarkoituksesta ei tiedetty kertoa2).V elkuassa .

’ ) Sokkelokuvauksia koskevia lisätietoja löytyy Suomen Muinaismuisto- 
Yhdistyksen asiakirjoissa 1877, s. 687— 92 ja  703— 7; 1878, s. 50— 5 sekä 
1880, s. 72; Suomen Kuvalehti 1879, s. 42. Sokkelokuvia Vienanmeren saa
rilta on amiraali J. Thitz toimittanut museoon. Toim.

2) Merimaskussa Helmassaaressa sanotaan olevan suuri „Junfrutarha“ , 
6— 7 syltä leveä.
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Rännillä olevan „Junfrutarhan“ mallin mukaan on Velhuan- 
maan saareen Lallinmäelle, noin neljäkymmentä vuotta sitte. „Junfru- 
tarha“ ladottu. Laivuri Jahnsson (Härkäniemen katteiui) sanoi 
poikana olleensa tätä tekemässä; nyt se jo onkin melkein hävinnyt.

Purjehdimme täältä Iniön saaristoon. Siellä on Norrbyn 
kylän vieressä „Jungfrudansen“ . Tässäkin on risti perustuksena, 
mutta ristin kulmia lähimmäiset kehät eivät ole kaarevat, vaan 
suorakulmaiset (kuva 22). Aukko on tässä länteenpäin. Muuten 
on tämä Junfrudansen jo puoleksi hävinnyt, kehät katkelleet ja 
pois paikoiltaan vierineet. Tämäkään kansan puheen mukaan ei 
ole vanha, sillä kerrottiin, että eräs paimeuakka (vallgumman) on 
tämän latonut noin 60 — 70 vuotta sitten. — Myöskin Aselholmalla, 
lähellä Brändö’tä, oli ennen ollut Jungfrudansen, mutta kun se 
sanottiin melkein kokonaan hävinneen, en sen tilaakaan käynyt 
katsomassa.

Yhdessä jaksossa kerron myös
kin niistä sokkelolatomuksista, joita 
Kustavin pitäjän alalla tavataan, 
koska nämä kaikki näyttävät kuu
luvan samaan ryhmään.

Annamme tuulen puhallella pur- 
jeisin ja vene viepi meidät Isokarin 
eli Enskärin majakalle. Tällä kal- 
lioluodolla, jonka rantoja aavan me
ren tuimat aallot huuhtelevat, maja
kan edustalla kalliolla, on myös 
Jungfrudansen, mutta siitä tiedetään että se on rakennettu sil
loin kuin majakkakin, joka ensi kerran sytytettiin 1838. Aukko 
on tässä eteläänpäin, merta vasten, laajuudelleen on se 18 кузт- 
närää läpitsemitaten ; keskimmäisestä sopesta laidalle lukien on 
siinä 11 kehää. Professori Aspelin sanoo *), että tämä olisi ra
kennettu Utön saarella, Korpossa tavattavan sokkelolatomuksen 
mukaan, mutta Utön sokkelossa kuuluu olevan risti perustuksena, 
vaan tässä ei ole (vrt. kuva 23).

Täältä meidän on taas laskeminen Kustavin pitäjän ja Loka
lahden rajalla olevaan Lehmänmaan luotoon. Tämä luoto on sen 
avaran saarettoman selän rajalla, jota selkää idässä rajoittavat

<■■■ «m

22. „Jungfrudan sen“  N orrbyn  luona 
In iössä .

*) L. W. Fagerlundin mukaan, K orpo och HoutsTcärs socknar, s. ,292.
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Lokalahden ja Uudenkaupungin rannikot, pohjoisessa Pyhänmaan 
saaristo, lännessä Putsaari ja Isokari (Enskär) ja etelässä Kusta
vin pitäjän saaret. Tätä meren osaa merimiehet sanovat Seks- 
milariJcsi. Lehmänmaan saaren suuresta Kaurissalosta eroittaa 
salmi, nimeltä „LehmänkurJcku“ , joka on mahtava purjehdusväylä. 
Lehmänmaan eteläpäässä kalliolla, joka kohoaa noin kolme syltä 
„Lehmänhurkusta“ , on sokkelolatomus, jota Kustavilaiset sanovat 
Nunnaringiksi. Tämä on tehty aivan saman mallin mukaan kuin

,.................. edellämainittu, Isokarilla oleva; täs-
.■ ".‘.y• • • ; ; • .  säkin l i  kehää, alaltaan 18 kyynä-

;; ; ; • -.S S  V\ rää läpimitaten, mutta aukko on
/ /  / / / / . ■ • Л \'\ \\ länteenpäin, purj ehdusväylää kohti 

: i : : • • ; • \ • (kuva 23).
; : : : j : : : • /  : : : ; _i ■ ; ; ■ : : : : Huomiota ansainnee se, että
'• '• \ ; y / / / . ’ / /  kaikissa näissä sokkeloissa, joista

 tässä oleu kertonut, on aukko, eli
sisäänkäytävä sinne päin, missä on 

' lähimpänä vettä, eli kulkuväyliin
яз. Nunnarinki Lehmänmaassa. päin. Tämä Lehmänmaalla oleva

Samailainen Isollakarilla. Nunnarinki tiedetään OleVail ikivail-
ha, ei kukaan tiedä sen rakennusaiasta mitään kertoa. Aspelin 
mainitsee että paikoin tavataan tällaisten sokkelolatomuksien ohella 
ilman suunnat merkittynä1). Tuollaista tointa näyttää tässäkin

olleen, sillä vähä matkaa pohjoiseen 
päin sokkelolta, „Seksmilariir* ran
nalla kalliolla, on kivistä ladottu 
„kompassi“ , vaikka ei oikein rehel
linen neuvoissaan (vrt. kuv. 24).

„Kenties voisimme ajatella ai
kaa —  sanoo Aspelin — jolloin meri
miehet, noista sokkelolatomuksista 
ehkä tähtien avulla lukivat säiden 

24. Ilman suuntain näyttäjä. vailitelevaisuutta, kuten arpoja mui
noin tutki seulaansa ja Lappalainen 

noitarumpuansa“ r). Meritoimesta näyttää muistuttavan sekin, että 
tällaisia tavataan ainoastaan rannikolla ja saaristossa, ja  kaikki 
nämä tässäkin mainitut ovat vielä isojen kulkuväyläin vierillä.

l) Suovien Muinaismuisto yhdistyksen A ikakauskirja II, s. 101.
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— Lehmänmaan nunnarinkiä ei voi lasten leikkikaluksikaan ar
vata, sillä se on kaukana ihmisasunnoista. Vasta viime vuosikym
menillä on tähän saareen rakennettu yksi torppa. Lypyrtin 
luotsauspaikalle oli eräs laivan rakentaja viime vuosina latonut 
pienen „Nunnaringin“ . — Mutta nyt meidän on taas tältä meriret- 
keltä palaaminen Taivassalon kirkolle.

2. Kirkot. Taivassalon kirkko ja seurakunta on vanhim
pia maassamme; tästä mainitaan ensikertoja 13:nen vuosisadan lo -• 
pulla. Taivassalon kirkon arkistossa on säilynyt inventario-luet- 
teloita aina 1623 v:sta asti, ja muitakin tämän pitäjän historiaa 
valaisevia käsikirjoituksia. Eräässäkin kirkon arkistossa olevassa 
kirjoituksessa kerrotaan pitäjän nykyisen nimen tulleen seuraa- 
valla tavalla: Se paikka, jolla kirkko seisoo, oli silloin saarena, 
kun kirkko rakennettiin ja saaren nimi oli Ärtteö. Tämä nimi 
tavataan kirjoissa ainakin vielä 1373 L). Suomalaiset rupesivat 
pitäjätä nimittämään Tavisalolcsi, koska lintu (anas qverquedula), 
jonka nimi ruotsiksi on „årta“, on suomeksi „tavi“ . Tavisalosta 
muodostui nimi Taivassaloksi, joka nimitys tavataan kirjoissa aina
kin jo 1506 (Tövesalo 1374). — Kuten mainittiin, saisi kirkon arkis
tosta paljo tätä pitäjätä koskevia tietoja, mutta niistä ei ole tila 
tässä kertoa2). Mainitsen kuitenkin, että suurena nälkävuonna 
1696 sanotaan täällä kuolleen Mikkelin ja Juhannuksen välillä 
270 oman seurakunnan ja 89 vierasta henkilöä. — Täällä säily
tetään muun muassa eräs parin sadan vuoden vanha kirkonkokouk
sen pöytäkirja, jossa sakon uhalla kielletään uudenmuotisia vaat
teita ja ylellisyystavaroita käyttämästä 3).

Lemmityisten kylässä on sileä Ammevuori, jonka kyljessä 
vielä on laivan renkaat. Vuoren päällä on iso kivi, jonka ohella 
kristinuskon alussa on jumalanpalvelusta pidetty. Samalla seudulla

*) Sivumennen mainittakoon, että tuo nimitys osoittaa, että täälläkin 
oli, jos  ei kokonaan, niin ainakin osaksi ruotsalaista asutusta tähän aikaan.

2) Painetuita lähteitä: F . Lencgvist, BesTcrifning öfver Töfsala socken, 
Åbo Tidn. 1793, n. 21— 48 (ote täydellisemmästä käsikirjoituksesta, jota säi
lytettiin yliopiston kirjastossa ennen Turun, paloa; vrt. J. J. Tengström, 
De viris in  Fennia perittä  litterarum grcecarum Claris, s. 52), ja  luettelo 
kirkon muinaisjätteistä (1749): Bidrag t. känn. a f  Finlands natur o. fo lk  
X X X V III ,  s. 190— 95, jotka eivät ole olleet tekijän saatavissa.

3) Tämä pöytäkirja oli vuotien 1882 alulla ilmaistuna Helsingin Viikko- 
Sanomissa. —  Tällaisia päätöksiä tehtiin 17:nen vuosisadan alulla1 monessa 
muussakin paikassa.

13
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Sannasissa on jäännös isosta lahoneesta laivasta, joka sinne asti 
on kulkenut.

Kirkon rakentamisesta tarinat kertovat, että sitä aiottiin en
sin rakentaa muualle, mutta se hajosi kaksi kertaa. -Sitte pan
tiin kaksi opettamatonta härkää valjaihin ja annettiin niiden mennä 
mihin itse tahtoivat. Härjät pysähtyivät Tavisalolle, ja siihen ra
kennettiin nyt vielä kunnossa oleva kirkko. Tämä kirkko, joka 
rakennustavaltaan on samallainen kuin Länsi-Suomen muutkin van
hat kivikirkot, on vielä hyvässä kunnossa, vaikka se on maamme 
vanhimpia; kirkko on vaan 51 kyynärää pitkä, 30 kyyn. leveä. 
— Tämä kirkko on ollut runsaasti koristettu katto- ja seinämaa
lauksilla, sekä aatelissukujen vaakunoilla. Mutta niin kun mo
nessa muussakin vanhassa kirkossa, oli täälläkin suurin osa noista 
vanhoista kuvista peitetty uusien maalauksien ja kalkituksien alle, 
josta Muinaismuisto-Yhdistyksen kuvaava Lähetyskunta niitä käsiin 
kaivelix). Kirkon nimi on Sanota Crux (=  Pyhä Risti).

Iniössä on kirkko ollut jo ainakin 1624. Se oli ensiksi Norr
byn Hinder fin  talon Kärrgårdsgärdessä; tämä kirkko paloi ja 
rakennettiin uudestaan n. s. Norrölle pappilan tiluksille, pohjois
puolelle nykyistä kirkon paikkaa. Y. 1880 rakennettiin Iniöön 
kivikirkko, joka oli 30 kyynärää pitkä ja 15 k. leveä; tämäkin 
kirkko paloi keväällä 1879 ja kesällä 1880 rakennettiin se uudes
taan, kautta Suomen kerätyillä rahoilla.

Täältä on Lähetyskunta kuvannut: Kirkon pohjapiirrustuksen ja 
pohjaisen akkunan aukon, Veistokuvia: Pyhä Anna Marian ja  Jesuslapsen 
kanssa. Maalauksia: Iialkkimaalauksia kuoriholvista: Kristuksen pää, kaksi 
enkeliä ja  pyhänsavun astia; Pyhä Paavali; P. Hieronymus jalopeuran kanssa, 
P. Augustinus, P. Pietari, P. Ambrosius, P. Gregorius. Toisesta holvista: 
Evangelistain symbolit eli vertauskuvat; saman holvin sivukaarista eri suku
jen  vaakunoita. Kolmannesta holvista: Maria Magdalena, P. Nikolaus, P, 
Henrikki ja  Lalli, P. Margareta lohikäärmeen kanssa, P. Ursula. Neljän
nestä holvista: P. Yrjö lohikäärmeen kanssa, Johannes Kastaja, P. Kristiina. 
Viidennestä holvista: Judas Thaddeus, P. Simon, Ylienkeli Mikael punniten 
hyveitä ja  paheita, Naaras jalopeura pentuineen, Phoenix lintu. —  Piirrok
sia P. Augustinuksen, Ambrosiuksen ja  Gregoriuksen kaapuista, keskiholvin 
ja  erään sivuholvin kaavan. —  Seinämaalauksia: P .  Barbaran mestaus, osia 
kalkituksella peitetystä kuvauksesta, Viimeinen tuomio, samoin kalkituksella 
osaksi peitetty, Kristuksen ja  Pietarin päät, „Tulikoetus“ , Säkkipillin soittaja, 
Sture su’un vaakuna, Stefanus, maalaus ovella, P. Olavin pyhimyskaappi. 
Ornamenttia: Tamminen rusetti parven laidasta, Vaakuna pispan tuolista, 
ornamenttia entisestä kuorin aidasta, samoin saarnastuolista, Kynttiläjalka, 
Antependium. Kts. Finska Fornm innesföreningens E xposition  1871.
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Iniön nimen kerrotaan syntyneen seuraavalla tavalla: Kun 
Kaarlo IX  valloitti Turkua, saivat Ruotsalaiset sieltä Suomen sota
väkeä vangiksi, näitä lähdettiin viemään meren ylitse Ruotsiin, 
mutta matkalla nousi kova myrsky, joka ajoi laivaston oikealta 
väylältä pohjoiseen päin. Kun hätä tuli jo uhkaavaksi, komensi 
kuningas, joka itse oli muassa „gack in i ön!“ ( =  menkää saa
reen) ja noista sanoista „in i ön“ sai muka saari nimensä. — 
Oman papin saivat Iniöläiset vasta 1689, mutta senkin jälestä on 
paikka joskus ollut papitonna. Iniössä on aivan ruotsalainen asutus.

Kun Velkuasta päin mennään Iniöön, tavataan ensiksi Ljus- 
luoäot. Näistä kerrotaan, että ne olivat ennen erään rumpalin 
omat (virkatalo?) ja  että hän möi ne Iniöläisille ya rikeistä!

Täällä kerrotaan myöskin, että kuningas Kustaa IV:s Adolf 
Suomessa käydessään oli purjehtinut Iniön kautta, ja  seuraneen 
syönyt Jumon (Joenmaan) kylän Erkkoksen talossa. Korkeat vie
raat odottivat, että ruoka heille annetaan ilman maksutta, mutta 
siinä pettyivät, sillä Erkkoksen ukko otti puntarin, jolla punnitsi 
tarkalleen lampaan lavan, ja  otti maksun joka luodista. Tämä 
tarkkuus kummastutti ylhäistä seuraa niin, .että maalattiin taulu, 
joka kuvasi Erkkoksen ukkoa (Erkkos gubben) lihaa punnitse
massa ja  „tämä taulu säilytetään vielä Tukholman Isossa kir
kossa“ x). — Se tupa, missä kuningas söi, sanotaan nyt olevan 
Erkkoksen torpan tupana.

Saman Erkkoksen talon vieressä sanotaan olevan Ruotsalais
ten rakentamaa vallitusta. Minusta kuitenkin näytti tuo vallitus 
aivan vähäpätöiseltä ja luulisin sen syntyneen siitä, että mäkeen 
peltoa tehtäessä on mäen rinteelle kiviä vieritetty. Taikka olisiko 
vallitus ennen ollut vahvempaa ja peltoja tehtäessä tullut hävi
tetyksi ?

Velkuan eli Palvan kirkko on rakennettu 1793—5, mutta 
monet aiat on tämäkin seurakunta saanut olla papitonua. Pieni 
puukirkko on Palvan salmen rannalla. Kirkossa ei ole juuri muuta 
merkittävää, kuin täysissä purjeissa oleva laiva katossa ja  joten
kin kauniisti maalattu taivaasen astumista kuvaava alttaritaulu, 
jonka on seurakunnalle lahjoittanut pispa Gadolin 1796. Sakaris
tossa säilytetään rautainen tykin panospuikko, joka on kirkon 
tienoilta löydetty 1808— 9 sodan jälkeen. Sodan aikana vihol-

. ‘ )  Tämän kirjoittaja ei kuitenkaan mainitussa kirkossa tuollaista tau
lua nähnyt.
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liset ryöstivät Velkuan kirkon ja polttivat useita taloja kirkon 
seuduilla *).

Velkuanmaan luodossa, lähellä sitä paikkaa, jossa „Junfru- 
tarha“ mainittiin olevan, on yksi luhistunut Ryssän uuni. Täällä 
kerrottiin, että Venäläiset sodan aikana ovat tuollaisia uunia ra
kentaneet kylpemistä varten; purjeita — muka — asetettiin uunien 
ympärille seiniksi ja katoksi, kiukaasta otettiin löylyä ja niin kyl
vettiin. —  Velkuan ja Merimaskun välillä on meressä kaksi kiveä, 
joita sanotaan Teininpusseiksi. Tähän oli, kertoo tarina, teini 
hukkunut, almujen keräysmatkallaan, mutta pussit eivät hukku
neetkaan, vaan muuttuivat kiviksi.

3. Linnoitusten raunioita. Meidän on taas purjehtimi
nen Iniöön, katsomaan erästä linnoitettua saarta. Noin virsta 
Jumon kylästä pohjoiseen eli Rustaavin pitäjään päin on vanhan 
Tukholman purjelaidan ohella neljännes virstaa pitkä, pari kolme 
kymmentä syltä leveä saari nimeltä Borgholm ( =  Linnaluoto). 
Tällaista nimeä saari ei ole tietysti johdotta saanut. Tämä nimi 
onkin jo aikaisin vetänyt yleisön huomiota tämän saaren puoleen.

Siinä kertomuksessa, jonka Taivassalon kirkkoherra P. A. 
Bergius vuonna 1674 antoi Vehmaan kihlakunnan muinaisjäännök
sistä, kirjoittaa hän Borgholmista :

 „Men fans intet som värdigt är skrifvas2) [nimitt.
muinaisjäännöksiä kihlakunnassa] ; Uthan bönderna vid wårt capell 
och Juimo byy berättade at på en högh backavägh, som Callas 
borgh holmen, hafver fordom varit en skanss temligh stoor och 
wijdh, livilcken Konungens Krigzfolck i den giordt hafver, och 
sedan aff Ländzens inbyggiare i siälskap och på en annan holme 
haart när, i två jord och sand här begrafne.“

Tässä Taivassalon pappi ilmoittaa, että Jumon kylän talon- 
poiat kertoivat, että korkealla mäellä (backavägh) on muinoin 
ollut varustus jotenkin suuri, jonka kuninkaan sotaväki on tehnyt. 
Mutta kirjoituksen loppuosaa, josta sanoja puuttunee, on mahdo
ton käsittää ; siinä puhutaan toisestakin läheisyydessä olevasta saa-

*) Velkuan kirkon kellotkin hävitettiin sodan aikana. Ennenkun uusia 
kelloja ehdittiin saada, teki lukkari kellojen virkaa. Hän huusi sunnuntai- 
aamusin kirkon portailta: „Tulkaa jo  kirkkoon!“ Kerran kirkon lähellä lai
tumella olevat vasikat lukkarin huutoon vastasivat „m ee“ , tähän lukkari taas 
puolestaan oli huutanut: „M enkää h—ttiin te !“

2) Alkupuoli tästä kirjoituksesta on sivulla 116.
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resta ja mullasta ja hiekasta sekä hautaamisesta, mutta mitään 
vanhan kansan käsialan jäännöksiä ei tiedetä olevan Borgholmin 
läheisyydessä olevilla saarilla, eikä Borgholman varustuksiin ole 
maata eikä hiekkaa käytetty.

Tästä Borgholmasta mainitsee myöskin Lencqvist kirjoituk
sessaan Finlands for dna Borgar !). Suomennan tähän ainettamme 
koskevan osan mainitusta kirjoituksesta:

„Niiden paikkain läheisyydessä Suomessa, joilla on ruotsalai
nen nimi Borg, niinkuin Tavasteborg, Björneborg, Uleâborg y. m., 
on joko joku riutunut linna nuoremmilta aikakausilta, taikka jään
nöksiä sellaisesta, taikka myös joku korkea vuori, niinkuin Borg
holm Iniön aukon vieressä Taivassalon pitäjässä ja Iniön kappe
lissa Jumon ja Raukon kyläin välillä. Tämä on korkea, jyrkkä 
ja  paljas vuori, sijaitseva eräällä saarella, jolla on käyty, mutta 
ei nähty mitään jäännöksiä ihmiskätten töistä, ainoastaan yksi ja 
toinen iso, irtanainen harmaa kivi. Asukkaat sanovat, että tämän 
vieressä, kulkuväylässä, on muinoin ollut meritappelu Juutilaisten 
kanssa, jossa nämä tulivat lyödyiksi ja  ajettiin kaikki Järppi- 
län alle2).“

Epäselviä ja osaksi vääriäkin tietoja paikasta antaa tämäkin 
kertomus, niinkuin esim. että saarella on korkea jyrkkä kallio eli 
vuori ja  ettei saarella näy muuta kuin „yksi ja toinen“ iso har
maa kivi. Mutta käykäämme lähemmin tarkastamaan puheena 
olevaa saarta.

Borgholm on, kuten jo mainittiin, noin neljäunes virstan pi
tuinen, 20—30 sylen levyinen metsää kasvava saari. Sen etelä
pään keskikohdalla on tasainen ja  loivempi paikka, josta hyvin 
pääsee kohoamaan saarelle, ja näkyykin tässä ikäänkuin jälkiä, 
vaikka sangen epäselviä, tiestä, joka on vienyt saaren keskikoh
dalle. Molemmilta sivuilta 011 saaren eteläpää jyrkempää, koho
ten 3—4 sylen korkuiseksi. Pitkin saaren syrjiä on muurin eli 
kiviaidan raunioita, suuremmista ja pienemmistä kivistä. Kiviä 
rauniossa, joka on paikoin enemmän, paikoin vähemmän levinnyt, 
on niin paljo, että niistä voisi tulla noin kyynärän korkuista ja 
saman paksuista muuria. Saaren länsisivu on ylipäänsä sangen 
jyrkkää, paikoin kallio nousee pystysuoraan merestä kolmenkin

Tidningar utgifne a f  et sälsTcap i  Åbo 1776.
г)  Siellä heidän täytyi antautua. Se tappelu oli ollut Juutilaisten vii

meinen maassamme. Kts. Mnemosyne 1823, s. 55.
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sylen korkeuteen; tällaisilla kolidilla ei ole ensinkään muurin jään
nöstä, mutta missä rinne on loivempi, siinä sellaista on. Saaren 
pohjoispää ja sen puoleinen itäsyrjä ovat loivempaa, niin että niistä 
voi jalkamies huokeasti nousta saarelle, mutta täällä ei kuitenkaan 
näy muurin jäännöstä. Yasta saaren puolivälistä eteläpäähän päin 
on saaren enempi loivalla itäsyrjällä melkein yhtämyötää muurin 
eli kiviaidan raunioita. Muuri ei ole ollut, kuten huomattanee, 
saviseoksella varustettu, vaan kiviä toinen toisensa päälle ladottu 
ilman mitään sideainetta. Ylipään on muurin jäännöstä noin 200 
sylen mitalta. Muuten ei saarella näy mitään jälkiä ihmistöistä.

25. Järpp ilän  rau n iot T a ivassa lossa .

Edellä mainittiin kansan kertoneen, että Juutilaiset ajettiin 
Borgholman tyköä „Järppilän alle“ ; seuratkaamme mekin heidän 
jälkiään. Järppilän rustholli on Taivassalossa, kirkosta pohjaiseen 
päin, meren ranualla. Talon kartanon vieressä, pienellä 2—3 sylen 
korkuisella kallioniemellä, aivan, meren rannalla, on suuremman 
tiilirakennuksen raunioita, joiden alla vielä on muutamia eheitä 
kellareita. Rakennuksen sijalla on korkea kasa tiili- ja kalkki- 
soraa, kuten kuvaus (kuv. 25) näyttää, mutta siitä saa kuitenkin 
vielä selvän rakennuksen alan suuruudesta. Kaksi seinää ovat
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olleet 24 kyynärää pitkiä, toiset kaksi 20 kyynärää pitkät (katso 
pohjapiirros). — Astumme alas kellareihin. Kaikki käytävät ja 
ovet ovat soraa täynnä, mutta erään kellarin pohjoispuolinen seinä 
on hajonnut, ja tästä aukosta (o, joka myöskin näkyy raunio- 
kuvauksessa) voimme astua sisälle kellariin, joka on 12 kyyn. 2 
kortt. pitkä; toisesta päästä 7 kyyn., toisesta 4 kyyn. 2 korttelia 
leveä; korkeus laattiasta holvin keskikohtaan on 3 kyyn. 3 kortt. 
Vasemmalla puolella seinässä, 6 korttelin korkeudella laattiasta 
on komero Ъ, suusta 6 korttelia leveä, 1 kyyn. korkea, 2 kyyn. 
2 kortt. syvä; komeron perän leveys on ainoastaan 3 korttelia. 
Komerosta vähä matkaa on 7 kortt. leveä ovi c, josta kellariin 
on kuljettu, mutta oven eduskäytävä on nyt täynnä soraa. Kel
larin perältä viepi toinen 7 kortt. leveä, 2 kyyn. 2 kortt. korkea 
ovi toiseen pienempään kellariin, joka on ainoastaan 3 kyynärää 
korkea. Tämänkin kellarin peräseinässä on komero e. Ensimäi- 
sestä kellarista käypi kolmaskin ovi f  vastapäätä ensinmainittua 
ovea. Tämä ovi oli ollut kiinni muurattuna, mutta noin kymmenen 
vuotta sitte oli eräs seppä sen hakannut auki, ja  juuri kun hänen 
piti astua sen takana olevaan kellariin, romahti sen katto alas; 
ainoastaan paria kyynärää leveä holvikaarre g— h on siitä eheänä 
ja soran seasta näkyvissä.

Se sivukuva, joka on asemapiirroksen ohella tuosta raken
nuksesta, on vanhasta Järppilässä säilytetystä tilusten kartasta 
v:lta 1687. Suoria kuhnia tekevä viiva, joka on kuvan ympärillä, 
esittää ehkä rakennuksen ympärillä olleen muurin eli aitauksen 
paikkaa. Kivi ja kalkkisoraa näkyy kallion syrjillä useissa pai
koissa, ja kuvassa näkyvän aitan edustalla näkyy olleen pihaan 
johtava portti. — Koko paikka näyttää vanhempina aikoina olleen 
saarena, sillä raunion mantereen puolellakin on hyvin alhaista 
maata. Ne meren lahdet, joita kuvaus mainitun kartan mukaan 
osoittaa, ovat nykyään kuivana maana pisteviivoilla merkittyihin 
kohtiin saakka.

Epätietoista lienee, onko tuolla rakennuksella, jonka rauni
oista tässä olen kertonut, ollut mikään sotainen tarkoitus, vai onko 
se vaan ollut Järppilän omistajani asuntopalatsi. Ehkäpä on se 
täyttänyt molempia tarkoituksia samalla kerralla. — Virsta tästä 
merelle, on Vehaksen kylään kuuluva saari, nimeltä Linnaluoto. 
Tällä saarella ei kuitenkaan näy mitään jäännöksiä, jotka osoit
taisivat tämän olleen varustetun. — Tarinat kertovat, että tästä
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luodosta on Järppilän linna ammuttu raunioiksi*). Toiset taas 
kertovat, että linna on laivastosta ammuttu palamaan. Jotkut 
taas sanovat, että „vanhat ihmiset“ ovat Järppilän linnan nähneet 
vielä niin haamollaan, että akkunain ja ovien reiät ovat olleet 
eheinä. — Se vilja-aitta, joka kuvassa näkyy ja jonka seinässä 
on vuosiluku 1781, on rakennettu linnan raunioista otetuista tii
listä, ja  Järppilän asuinrakennuksen alla olevain kellarein rautai
set ovet sanotaan kuuluneen tuohon vanhaan rakennukseen. Ker
rotaan myöskin, että raunioista on löydetty tykin kuulia. — Edellä 
mainitussa kartassa on seuraava puoleksi näkymättömiin kulunut 
kirjoitus: „Geometrisk [Affrijtningh Öfver Jerppila gårdh med Lill 
Korppi Belägin i Töfsala Sockfn, hvilclcen] välborne H. Ofversten 
HinricJi Horn Förhandladt Hafver Tili Kongi Kädet Sahl. Herman 
Flemingh [nu] mehr a genom Beductionen Tili Kongi. Majtt och
Cronan Hem-fallin--------------- anslagin medh des Qvalite et Qvan-
titet Författadt Äo 1687 af undersJcrifven“ (nimen kohta on poissa).

Järppilästä antaa Lagus seuraavat tiedot2): Vanhimmat tie
dot tästä maatilasta ovat vuodelta 1549, jolloin se on mainittu 
Uuden ristin prebende talojen joukossa. XVmen sataluvun lopulla 
ja  1600:nen alulla omisti Järppilän Teet-suku, muun muassa Pert- 
teli Ivarin poika (Teet), joka oli kuningas Sigismundon puoluelai
nen ja sentähden kuningas Kaarlo IX:n epäsuosiossa.

Kuningas Kustaa ILn Adolf lähetti 1615 kirjeen, jonka si
sältö oli: „Koska Pertteli Ivarin poika Järppilän herra on siihen 
ikään tullut, ettei enää ole syytä luulla hänen saavan rintaperil
listä ja hän muuten Meidän ja  valtakunnan vihollisen Puolanmaan 
kuninkaan luona oleskelee ja  itseään Meitä ja Valtakuntaa vas-

T  Reinholmin muistoonpanon mukaan kutsutaan Järppilää Fürstin  lin
naksi, joka  muistuttaa Pietari Brahen nimitystä (Förste) Visingsborgin alu
eella. Järppilän förstillä eli herralla oli koko pitäjä, kumminkin suuri osa 
siitä hallittavana, ja  niin kova hän oli että kerran hautasi jonkun alamaisis- 
tansa elävältä linnansa alukseen. Vihdoin sai hän surmansa, kun riitaantui 
„M inämäen“ (Saaristen) herran kanssa, jonka linnaa oli sanonut navetan nä
köiseksi. Tämä asettui sotaväkinensä saaren linnan kohdalle, teetti siihen 
patterit, joista saarta sanotaan Linnasaareksi, ja  ampui Järppilän linnan 
poroksi. Förstistä tuhon tullessa luopui hänen oma väkensä. — Varuisten 
vanha torpan ukko oli R :lle kertonut että „R yssä“ ison vihan aikana oli 
Linnasaaresta ampuniit ja  räntmestari Mörtengren 1781 rakentanut linnan 
rauniokivistä makasiinin ja  suuren asuinrakennuksen aliosan.

2) Finska adelns gods och ätter, s. 241.
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taan käyttää antaa, tämän tähden on liän perintöoikeutensa me
nettänyt, ja saa Henrik Horn, Norrköpingin päätöksen ehdoilla 
Järppilän ja muut Pertteli Ivarinpoian tilat, ei kuitenkaan ennen- 
kun tämä on kuollut.“ — Herman (Hermannin poika) Fleming-, 
— sanoo Lagus — oli Järppilän omistaja 1670 ja 1680; tüa sitten 
kruunulle peruutettiin ja tehtiin säteriksi. V. 1769 osti sen perittä
väksi räntmestari Mörtengren, jolla suvulla tila oli 1820 paikoille; 
sittemmin on se ollut talonpoikaisten omistajain hallussa.

Kansa tietää kertoa, että Järppilä on myöskin kuulunut Särki
lahden omistajille, Stjernkors-su’ulle; ja lähellä Järppilää tien vie
ressä on tasainen kivi, jota sanotaan Pispan liiveiksi eli -pöydäksi; 
tämäkin pieni seikka näyttäisi vähä antavan kansan puheelle vah
vistusta. Lagus ei tästä kuitenkaan mitään mainitse.

Mainitsematta en voi jättää, että täällä on sen miehen koti
paikka, joka ensin Suomessa saarnasi puhdistettua oppia, Pietari 
Särkilahden. Särkilahden säteri on Mynämäen lahdesta pohjaiseen 
päin pistäyvän lahdekkeen pohjukassa, raukaisten lehtojen siimek
sessä. Tämä oli Stjernkors-suvun sukutila. Kunnioituksen tunteet 
täyttävät ehdottomasti mielen, nähdessä tätä paikkaa, josta niin 
monta jaloa miestä on lähtenyt isänmaan palvelukseen. Särkilah
den tila oli Stjernkors-suvulla 15:nen vuosisadan alusta vuoteen 
1735; senjälkeen on se ollut monella omistajalla.

Lähellä Särkilahden eli Särkelän kartanoa Perlciön vuoressa 
on luolan kaltainen ontelo, josta sanotaan maan-alainen tie käy
neen Parhan kellariin Lokalahdella.

4. Sotamuistoja. Niistä sotatapauksista, jotka täällä ta
pahtuivat viimeisen Suomen sodan aikana, on kuten jo edellä mai
nittiin, kerrottu Historiallisessa Arkistossa ja myöskin Länsisuo
malaisen osakunnan albumissa Lännettäressä.

Tarpeeton on näistä tapauksista enää suurin mainita, varsin
kin kun niihin ei ole juuri uutta valoa tuotavana. Mailiksenkin 
vaan muutamia seikkoja, joista kansa vielä kertoo. Myöskin Tai
vassalon kirkon arkistossa on muutamia muistoonpanoja tästä so
dasta. Niissä. mainitaan seuraavat tiedot. V. 1808 Syyskuun 
6 p. oli meritappelu Ruotsalaisten ja Venäläisten välillä Iniön 
aukossa, Syyskuun 18 p. Palvan salmessa (Velkuassa) ja saman 
kuun 27 ja 28 päivinä maalla Järvenperän kylässä; ensinmainittuna 
päivänä Venäläiset pakenivat, toisena päivänä voittivat. Useita taloja 
Velkuassa poltettiin ; kirkko ja sen ympärillä olevat talot ryöstettiin.
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Palvan salmessa olleesta tulisesta tuiskusta uäkyy vieläkin 
jälkiä; salmen kahden puolen kallioissa on koloja, joita tykin kuu
lat ovat tehneet. Niin on esim. Mieskon kalliossa 3 tuuman syvyi
nen pyöreä kolo ja Epälkarissa useampia. Kansan kertomuksen 
mukaan 'oli Venäjän laivasto Munninmaan edustalla, Ruotsin lai
vasto taas oli Palvan salmessa, jossa vielä selkeällä ilmalla sano
taan näkyvän uponnut laiva. Salmesta oli myöskin sodan jälkeen 
otettu tykki, joka sitte säilytettin kirkon alla. Kun keisari Alek
santeri ILsen 25 vuotisen hallituksen johdosta juhlaa vietettiin, 
vetivät Velkualaiset tykin piilostaan esille. Se on nyt Palvan 
kylän vieressä kalliolla. Tykki on 6 korttelia pitkä, reikä on 
3 tuumaa läpimitaten; sen suussa, ovat kirjaimet С : F  : A : ja näi
den päällä kolme kruunua; perässä ovat numerot: N: XXIV: XIX: 
XVI: — Munninmaassa on paljo sotaväen hautoja; samoin Jär- 
venperän kylän mailla.

Lokalahdella Ruotsalaiset nousivat maalle Syysk. 17 päivä 
Varanperän kylän edustalla Haahteman niemessä. Nämä kohtasi- 
vat Venäläisen joukon Lokalahden kirkon luona, jossa syntyi tap
pelu, kansan kertomuksen mukaan sunnuntai aamuna juuri kuu 
kirkkoon oli soitettu. Venäläisen joukon etupäässä ratsastava 
upsieri oli ammuttu juuri kirkon vieressä, ja sakariston läpitse oli 
eräs tykin kuula lentänyt. Lokalahden miehet kertovat, että Ruot
salaiset tästä ahdistivat joukon Venäläisiä Ahmasveteen, johon 
kuolivat ja heidäii veden päälle kohonneet ruumiinsa haudattiin 
pieneen saareen.

Helsingin kylässä Taivassalossa nousivat Ruotsalaiset maalle 
(Syysk. 26 päivä) ja täältä etenivät maalle päin, mutta Järven- 
pérän kylässä tapasivat Venäjän joukon ja  siinä syntyi tappelu 
(edellämainittuina 27 ja 28 päivänä Syyskuuta). Tästä Ruotsa
laisten täytyi paeta takaisin laivoihinsa ja Venäläiset ajoivat heitä 
takaa. Kuu Lokalahden miehet kuulivat, että Ruotsalaiset Järven- 
perässä joutuivat tappiolle, riensivät he heitä auttamaan. Aseina 
heillä mainitaan olleen seipäitten päihin kiinnitetyt puukot. Taipa
leen kylässä, joka on vähän matkan päässä Helsingistä itäänpäin, 
tapasivat he pakenevat Ruotsalaiset ja  heitä seuraavat Venäläiset. 
Tässä syntyi taas tuima tappelu. „Taipalelaiset kantoivat Ruot
salaisille vettä niin paljo kuu jaksoivat“ , kerrotaan, mutta heidän 
täytyi yhä paeta ja Venäläiset seurasivat heitä Helsingin kylään 
asti, jonka sytyttivät palamaan. Taipaleella olivat Venäläiset
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saaneet Lokalahden miehiä kiinni, muutamia heistä kasakat sitoi
vat hevostensa väliin ja siinä juoksuttivat. Yhden miehen aikoi
vat vartaaseu sidottuna paistaa, mutta Taipaleen isäntä sai hänet 
pelastetuksi. — „Koko tämä aja herra joiva ja pelasi Yiasis ja 
annoi maa suasjoll Ryssill“ , sanovat kertojat lopuksi.

Muutamat kertovat, että Ruotsalaisten päällikköinä täällä 
olivat „Leijonlmu ja Puttenpruu“ . Nämä nimet Leijonlmfvud tahi 
Levenhaupt ja  Buddenhrock, ovat luultavasti kansan muistossa 
säilyneet Hattujen sodan ahoilta asti, jolloin näiden miesten onne
ton kohtalo varmaankin tuli kansallekin tunnetuksi.

Kustavin pitäjässä sanotaan Hästhohnan lähellä olleen tap
pelu, ja siinä olisi Venäläisten ruutilaiva pamahtanut ilmaan.

VI. Rustaavin pitäjä eli Kivimaa.

Tämä pitäjä on kokonaan saarilla, joista, suurimmat ovat 
Kivimaa eli Isoluoto, Varessalo ja Kaurissalo. Pitäjä kuului en
nen Taivassaloon. Ensimäinen kirkko eli rukoushuone täällä ra
kennettiin Norpin kylään eli Norrvartsalaan 1639. Toinen kirkko 
rakennettiin 1675 Kunnaraisiin eli Fagernäsiin, ja tätä kutsuttiin 
Pyhän Jaakon kappeliksi. Näin oli tällä saariseurakunnalla kaksi 
kirkkoa, ja tarina kertoo, että nämä kirkot pantiin sitte keskeltä 
poikki ja  toinen puoli kumpasestakin siirrettiin Kivimaahan, johon 
kirkko rakennettiin 1783. Samaan aikaan sai tämä seurakunta 
kappelin oikeudet, sekä silloin hallitsevan kuninkaan nimen Kus- 
taavi. V. 1865 tuli Kustaavin kappeli eri kirkkoherrakunnaksi.

Täälläkin oli, niihin aikoihin kun ensimäiset, kirkot raken
nettiin, asutus ollut enimmäksi osaksi ruotsalainen. Norrvartsalan 
kirkossa ainakin pidettiin aivan ruotsinkielisiä Jumalanpalveluk
sia; samoin lienee laita ollut Pyhän Jaakonkin kappelissa, koska 
Suomalaiset asukkaat 16:uen vuosisadan lopulla pyysivät, että joka 
kolmas sunnuntai pidettäisiin suomalainen Jumalanpalvelus. Nyt 
on pitäjä kokonaan suomalainen, harvat enää ruotsia osaavat. Ai
noastaan Enskärillä eli Isokarilla on ruotsia puhuva väestö.

Entisestä ruotsalaisuudesta muistuttaa sekin, että useilla pai
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koilla täällä on sekä suomalainen että ruotsalainen nimi. Esim. 
Norpin kylä eli Varessalo, ruots. Norrvartsala, Koilsuu, ruots. Go- 
delsjö, Laupus, ruots. L öpö1), Millanainen, ruots. Mällannäs, y. m. 
Kaurissalon vierilä olevilla pienillä saarilla ovat nimet Sverige, 
Norige ja Danmark.

Kunnaraisten vieressä on vielä vanha hautausmaa aitauksen 
sisällä ja siinä vielä pari umpeen lysähtänyttä muurihautaa.

Muinaisjäännöksiä en Kustaavin pitäjän piirissä tavannut 
muualla kuin edellämainitussa Lehmänmaan luodossa. Lähellä mai
nittua Nunnarinkiä on noin 30 sylen matkalla 10 „Ryssän uunia“, 
aivan samallaisia kuin ne, joista edellä on kerrottu; näistä uu
neista on kaksi vielä aivan eheää. Seksmilarin rannoilla sanotaan 
uunia olevan muissakin pienemmissä luodoissa.

Saaren eteläpäässä sileällä kalliolla on suorakaiteen muotoi
nen kiviaitaus, jonka toiset sivut ovat 20 syltä, toiset sivut 10 
syltä pitkät. Aita ei tosin ole enää eheä, vaan ovat kivet sinne

tänne paikoiltaan vierineet. Tämän 
piirin pohjoiskulmassa on kaksi kuu- 
tiokyynäräistä kiveä ylötyksin ja 
näiden ympärillä kehässä kuusi sa
man kokoista kiveä. Tämän vas
takkaisessa kulmassa on ikäänkuin 
kiukaan sija, joukko pienempiä ja 
suurempia kiviä (kuv. 26).

Juutilaisista muistuttavia nimityksiä on täälläkin. Niinpä 
Lehtnänkurlmssa kiri nimeltä Juutinpollari; Varessalon vieressä, 
lähellä Grönvilän nokkaa, meressä on kari, jota Juutinlcariksi 
sanotaan.

Laupuksen (Löpön) maalla, Iuiön aukon rannalla kalliossa, 
on pyöreä ja aivan sileä kirnu, kyynärän syvyinen, D/s korttelia 
läpimitaten. Tämän kirnun sileyteen katsoen voipi sen päättää 
olevan veden sorvaama. Melkein samallainen kirnu, vaikk’ei var
sin niin kauniisti muodostunut, on Elmnäs'in nokassa. Laupuk- 
seen kuuluvaan pieneen Latholman saareen oli Venäläistä meri- 
väkeä haudattu 1854.

lvaitaisten rusthollissa on vanha hopeakaunu, joka on tehty 
monen valtakunnan hopearahoista. Sanotaan että kannu on mää-

26. K iv ik eh ä  Lehm änm aalla.

*) Godelsjö ja  Löpö kuuluivat ennen Suomen ylimyksille; väliin ne 
olivat luostareillekin lahjoitettuina.
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rätty pysymään aina tässä talossa; sitä ei muka saa talon omis
taja myödä, eikä talosta pois viedä.

VII. Palanen matkaa saaristossa.

Kun nyt olemme kulkeneet Vehmaan kihlakunnassa joka lou
kon ja lokeron ja väsyttäneet itsemme kuivalla kumpujen ja kivik
kojen luettelemisella, kehoitan sellaista lukijaa, joka on jaksanut 
retkellämme tähäu saakka seurata, astumaan hetkiseksi meriläisen 
pulleaan purteen levähtämään ja siinä viiltämään viileässä meri- 
ilmassa palasen matkaa saaristossa. Tosin tällä retkellämme mui- 
naistiede ei vähääkään valkee, eikä myöskään saaristoelämää tun
teva tällä retkellä mitään uutta tapaa, mutta „maanmoukalla“ on 
tällaisella retkellä toki jotain uutta näkemistä ja kokemista. Niinpä 
uskallankin kehoittaa sinua käymään rohkean merimiehen vettä 
viistävään „rekeen“ ; jos olet tottumaton tällaisella reellä retkeile
mään, voipi sinua ensin vähän epäilyttää sen vakavuus, mutta 
kun näet tuon ohjaksiin ja melaan tarttuvan päivettyneen miehen 
tukevat kädet ja vakavat liikkeet, niin epäilyksesi katoaa ja roh
kein mielin lähdet hänen kanssaan keikkumaan korkeillekin aalloille.

Me olemme jo saaristossa nähneet Pyhänmaan rikkaan uhri- 
kirkon; me olemme aina väliin ottaneet kylmiä jalkakylpyjä luo
dosta toiseen kulkeissamme, mutta se keino ei enää matkaa edistä. 
Saaristo harvenee, luotojen välillä on vettä jo Kihovauhkosenkin 
saapasvarren korkuudelta, nyt on siis vara veneesen.

Olemme saapuneet Ylötyn luotoon eli Lyökiin. Täällä on 
luotsiasema, josta merenkulkijoita ohjataan ohitse luotojen ja ka
rien pohjaiseen ja etelään. Luotsimaja seisoo aukealla rantakal
liolla, usein meren raivoisat aallot hyökkäävät sen seinille asti ja 
tuimat tuulet saattavat koko rakennuksen rytisemään. — Mutta 
eikös haluta maankyntäjän pistäytyä hetkiseksi meren kyntäjän 
majaan ? Käymmepä katsomaan. Porstuassa eli etehisessä näemme 
muutamia kalanpyydyksiä, hengenpelastusrenkaita ja kokoon kääri- 
tyitä purjeita. Nyt tulemme tupaan, siinä on kaksi akkunaa, yksi 
kummallakin merenpuolisella seinällä, vasemmalla nurkassa on
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pieni piisiuuni; tämän vastakkaisessa peränurkassa on seinään 
kiinnitetty sänky, jossa puoli-ikäinen mies hirsiä vetelee niin että 
laudat tärisevät. Jakkaralla istuu nuorempi mies nuotan „pulloja“ 
vuoleskellen, muut talon asukkaat ovat matkalla. Silmiämme ei 
häiritse täällä huonekalujen paljous. Huoneen kahdella seinällä on

27—8. L eikkauksia  luotsim ajan  raheissa.

rahi; öljytty nuttu, pitkäsiima, hyljepyssy ja  eväslaukku riippu
vat seinällä naulassa. Huoneen valvova asukas näyttää vähän 
kummastuvan tuloamme, sillä, tällaisissa taloissa nähdään sangen 
harvoin vieraita, varsinkin jalkamatkalaisia. Puhe käypi ensin 
hitaasti, mutta vilkastuu vähitellen; jo „vaihdetaan“ tupakkaakin 

ja  ruvetaan tutustumaan „susipeliin“ (kuv. 29). 
— Nukkumasta herännyt mieskin katselee en
sin suurin silmin, kun näkee meidät täydessä 
toimessa nuoremman toverinsa kanssa susinap- 
puloita siirtelevän. Pian on kuitenkin koko 
seura tutustunut ja luotsit kertovat meille mo- 
nellaisia tapauksia merielämästä.

29. „susipeii“ luotsi- Luotsipaikoissa on aina vanhempia luotsia
ja luotsioppilaita; viimeksimainituilla on aino

astaan vähäisen palkkaa elatuksen avuksi.

X



Palanen matkaa saaristossa. 207

Luotseilla näkyy olevan usein joutavaa aikaa, jolloin lie saa
vat oleskella toimetonna. Kirjoja ja sanomalehtiä ei kuitenkaan 
näy heidän majassaan. Tästä lausuin kummastukseni, mutta luot
sit valittivat, että palkat ovat niin pienet, ettei kannata tilata 
sanomalehtiä, eikä ostaa kirjoja. Saattaapa tuossa valituksessa 
olla perääkin. Tästä juohtui mieleeni, että jos rantakaupunkien 
sanomalehtien kustantajat ja toimittajat huomaisivat tämän puut
teen, niin varmaankin he kesäkuukausina lahjoittaisivat lehteänsä 
luotsipaikkoihin.

Mutta astukaamme taas purteen, jolla luotsioppilas, parin
kymmenen vanha nuorukainen tulee meitä saattamaan. Luotsi- 
majan läheisyydessä, toisella saarella, asuu „luotsi oldermanni“ . 
Hänen tiedetään muistavan paljo kaikellaisia tarinoita ja  sentäh- 
den poikkeemme hänen asuntoonsa. Kovaksi onneksi ei ukko itse 
olekaan kotona, mutta hänen rouvansa ja tyttärensä ottavat meitä 
vastaan erinomaisella ystävyydellä ja  kohteliaisuudella, sillä vie
raat eivät käy usein heitä vaivaamassa. Meille tarjotaan kah
viakin ja emäntä tuopi ujostellen pullon pöydälle, josta kehoittaa 
panemaan kahvin sekaan „merimiehen kermaa“ . Tavat ovat niin 
hienot tässä perheessä, että kun pyydämme tulitikkuja, niin talon 
kaunotar tuopi tulitikkulaatikon tarjottimella eteemme. Kun läh
demme täältä, tarjoaa ystävällinen talonväki puoliväkisellä isännän 
öljytyn takin suojaksemme, sillä kokemuksesta he kyllä tietävät, 
että se kyllä on merimatkalla tarpeellinen.

Vilkkaasti kiitää pursi luotojen ja karien välitse eteenpäin. 
Ihmeteltävällä tarkkuudella tietää kyytimiehemme jokaisen sala
karin, vieläpä veden syvyydenkin näiden välillä; hän tietää mistä 
voipi ajaa isommalla laivalla, mistä pienemmällä. — Puoliyön 
aikana kulemme ohitse pienen puuttoman saaren nimeltä Lambholm, 
jolla on pieni mökki. „Tuolla asuu isäni ja äitini“ , sanoo meidän 
„katteinimme“ . — „No, eikö haluta käydä heitä tervehtimässä?“ 
kesymme. Vene ohjataan saaren rantaan ja  me astumme maalle. 
Nuorukainen kolkuttaa hereille vanhan isänsä ja  äitinsä, jotka 
eivät vähää hämmästy tästä tavattomasta rauhan häiritsemisestä. 
Mökki, niin päältä kuin sisältäkin, muistuttaa joka kohdassaan 
laivasta; sen seinät ja katto ovat laivan jäännöksistä tehty; ovena 
on lisälaudoilla suurennettu kajutan ovi ja kaikki huonekalutkin 
ovat osia laivasta. Entäpä tämä „valtakunta“ , jossa tämä asumus 
on „pääkaupunkina!“ Se on melkein pyöreä kallio, noin 50 syltä
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ristiinsä mitaten. Saarella ei kasva yhtäkään puuta; parissa pai
kassa on pieni perunamaatilkku; yhteensä noin parin kapanalaa. 
Siinä ovat talon pellot. Paitsi ihmisasnntoa, on saarella toinenkin, 
niinikään laivan jäännöksistä tehty rakennus, jossa talon ainoa 
nelijalkainen röhisee.

Isäntä ja emäntä ovat vanhat, valkohiuksiset, mutta terveen 
näköiset ihmiset. He ovat Ahvenanmaalta Kökarista kotoisin ja 
ovat tälle luodolle muuttaneet noin viisikymmentä vuotta sitte. 
Täällä ovat he kasvattaneet useita poikia, jotka kaikki ovat „vesi- 
miehiä“ . Sen verran ovat poiat mantereella olleet, että ovat Uu
dessakaupungissa rippikoulun käyneet; eikä suinkaan kaikki heistä 
mantereessa hautaansakaan saa. Elinkeinona on tietysti pelkkä 
kalastus. Polttopuutkin ongitaan merestä ja jos ne eivät riitä, 
haetaan lisää mantereesta. —• Syksyin ja keväin saavat asukkaat 
usein olla viikkokausia saarellaan vankeudessa. Vaikka mitä ta
pahtuisi, tauti saavuttaisi tahi kuolema kohtaisi, ei ole ajattele
mistakaan mennä naapurista apua noutamaan. — Tällaisia asu
muksia on saaristossa useampiakin.

Mutta me nousemme taas purteen ja  purjehdimme Putsaarta 
kohti. — Ilma on koko yön ollut jotenkin selkeä ja kolkko. Nyt 
rupeaa musta pilvi kohoamaan merestä, ja-yht’äkkiä saamme vettä 
niskaamme niinkuin korvosta kaataen. Sadekin näyttää täällä 
olevan niinkuin muukin elämä, paljoa vilkkaampi toimissaan kuin 
sisämaissa.

Kello on lähes 4 aamulla kun pääsemme Putsaareen. Me
nemme sisälle lähimmäiseen talohon; siellä miehet juuri ylösnou- 
seskelevat lähteäkseen kalanpyydyksiä kokemaan. —  Tästä palaa 
nuori saattajamme takaisin; hän vielä hyvästijätössä pyytää mei
dän pitämään jonkinlaista tointa, että he, luotsit, saisivat jonkun 
sanomalehden lukeakseen. Tätä toivomusta — paha kyllä — ei 
kuitenkaan ole kukaan tainnut täyttää.

Meille valmistetaan vuoteet talon avaraan ja siistiin vieras
tapaan, jossa saamme levähtää koko yön valvottuamme. Meitä 
syötetään ja juotetaan runsaasti parahilla varoilla mitä talossa on. 
Isäntä näyttelee meille saaren merkillisyydet, jossa toimessa hän 
kuluttaa melkein koko päivän, mutta kun pois lähdemme ja mak
sua majailusta ja  ruoasta tarjoomme, ei siitä anneta puhuakaan. 
Meitä on pidetty vieraina eikä maksun edestä.

Putsaaresta purjehdimme kalaveneellä Isokarille, Enskärille.
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Tämä ou hevosenkengän muotoinen kallioluoto, tuskin puolta virs
taa pitkä. Tällä kalliolla seisoo tulimajakka, kirkkaalla silmäl
lään viitaten tietä meren kulkijoille (kuv. 30). Saarella asuu 
joukko luotsia perheineen, majakan palvelusväki ja joku katteinin 
nimeä kantava herrasmies näiden päällikkönä. Melkein täydel
listä erakkoelämää saavat asukkaat täällä vuodet pitkät viettää, 
ja  senkin tähden he tänne eksyneitä vieraita hyvin ystävällisesti 
kohtelevat. Me satumme tapaamaan majakan vahtimestarin poian, 
joka meidät vie vanhan isänsä, saaren 
vanhimman asukkaan majaan. Ukko 
tietää meille kertoa majakan koko ra
kennushistorian; hän muistaa että se 
valmiiksi saatiin ja sytytettiin 1838.
Ystävällisesti saattaa hän meitä maja
kan sisuslaitoksia katsomaan.

Majakan alaosa on harmaasta ki
vestä rakennettu, muu osa tiilestä; se 
on kokonaisuudessaan 20 syltä korkea.
Meidän on kiipeäminen kymmenet tika
puut ennenkun pääsemme majakan lyh
tyyn, jonka seinät on kokonaan lasista.
Lyhdyn keskellä on ympyrässä yhdek
sän lamppua, joiden valon heijastaa 
lyhdystä kaikille suunnille hopeakirk-
kaat, leveän suppilon suun muotoiset ж Iä0karia (Baskarin) majakka. 
levyt. Kun merellä on sumua, niin
ettei majakan valo voi kauas näkyä, soitetaan majakan vieressä 
olevaa kelloa ympäri vuorokauden merkiksi merenkulkijoille, niin 
kauan kuin sumuinen aika kestää. Lyhdyssä on aina vahti sil
loin kuin siellä lamput palavat; siellä näin muutamia vanhoja kir
joja, joita vahtimiehet saavat yöt pitkät valvoessaan lukea. Ma
jakan alakammioissa säilytetään valoöljy-astioita ja muita majakan 
tarpeita. — Majakan edustalla on erään Venäläisen upsierin hauta 
jota saaren asukkaat hyvästi hoitavat. Vähän matkan päässä ma
jakasta on edellämainittu sokkelolatomus eli „jungfrudanssen“ .

Uta on joutunut majakkaa tarkastellessamme ja sen ystäväl
listen asukasten kanssa pakinoidessamme. Me olemme jo tilan
neet taaskin nuoren luotsinoppilaan itseämme täältä pois saatta
maan. Yhtäkkiä ilmestyy pieni valkea pilkku merellä lounaiselle

14
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taivaan rannalle. Tuohan ei ole mitään tavatonta, näkeehän me
rellä lakkaamatta purjeita lekottelevan. Mutta tuo pieni pilkku 
näyttää kuitenkin herättävän erinäistä huomiota; pian ilmestyy 
rantakalliolle seisomaan majakan päällikön rouva ja  hänen nuori 
sisarensa, ja muutkin saaren asukkaat näkyvät ehtimiseen heittä
vän silmäyksiä tuota valkeaa pilkkua kohti, jonka jo tunnemmekin 
veneen purjeeksi. Kysymme syytä siihen uteliaisuuteen, millä 
tuota tulijaa tarkastellaan, ja saamme kuulla, että eräs tullivirka- 
mies Ekkerööstä käypi „friiaamassa“ sitä nuorta neitoa, jonka 
näimme rantakalliolle rientävän. Hän „tunsi kultansa laivan“ ja 
riensi armastaan rannalle odottelemaan. — Täällä ei ilmoita ra
tasten ratina etkä kulkuisten kilinä sulhon saapumista, vaan veno
sen valkeat purjeet. — Mutta saapuvassa sulhossa voisi pian herätä 
epäluuloja, jos täällä tapaisi outoja miehiä; senpä tähden on paras, 
että mekin astumme purteen ja hyvä laitatuuli tuudittaa meidät 
Seksmilarin ylitse Rustaavin pitäjän saarille.

Seksmiilarilla ollessamme johtuu mieleemme monet kertomuk
set, joita jutellaan Uudenkaupunkin merimiehistä. Kerrotaan esim., 
että kun he lähtevät meriretkelle ja ovat satamavesistä pääsneet 
Seksmiilarille, tulee „styyrmanni“ katteinin luo ja kysyy: „Seila- 
taanko navigaatia vai praktiikia?“ — „Seilataan vaan praktiikia“ , 
vastaa katteini. Perämies silloin heittää lastun mereen, taikka 
jos ilma on tyynempi, ettei meri ole vaahdossa, sylkäisee hän me
reen; sitte hän astuu laivan kannella määrätyitä askeleita ja sillä 
lailla laskee kuinka suuri on laivan „faartti“ . Tämä on „prak
tiikia“ , ja harvoin lieneekin näiden taitavain merisankarien prak- 
tiiki pettänyt. Jos taas „navigaatia“ seilataan, niin silloin meri- 
opillisilla laskuilla otetaan tieto laivan kulun nopeudesta; mutta 
pahansuovat tahtovat tuuletella, ettei monikaan „styyrmanni“ ky
kene „navigaatia“ laskemaan. — Haluatteko kuulla täkäläisten 
merimiesten puhuvan? Ilmasta puhuessaan laskevat he esim. täl
laisia lauseita: „enssi se klaarnas, sit se moinas ja  sit se klaar- 
nas ja  moinas taas.“

Jos pistäymme jonkun saariseurakunnan kirkkoon jonakin 
sunnuntaina, kuulemme siellä omituisia ilmoituksia, jollaisia ei man
tereella asuvien tarvitse kuulla. Tällaisten seurakuntain mie
het, joista suurin osa on merimiehinä, oma- ja ulkomaalaisissa lai
voissa, saavat siellä myöskin usein surmansa. Kuolleista tulee 
tieto seurakunnan papille, joka ne kirkossa tavallisessa järjestyk
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sessä kuolleiksi kiittää, mainiten vielä, missä ja millä kuolemalla 
mikin on kuollut. Usein saa isä ja äiti, vaimo, lapsi tahi morsian 
vasta kirkossa kuulla, että heidän rakkaansa on kaukaisella maalla 
joutunut tuonen teille.

Kustaavin pitäjässä nuoriso leikkii omituisia kansan leikkiä 
ja niiden ohessa laulaa vielä omituisempia lauluja, joista monet 
näyttävät olevan peräisin „Ruotsin aioilta“ . Erästä leikkiä käy
dessä lauletaan esim. tällainen laulu:

„Putsates petsates herr olterman,
Putsates petsates oltermans trengen.
I  en stavates,
Tanssis klavates 
Junkkar, (tahi jungfru)“ .1

Eräs suomalainen piirileikki-laulu, jolla on kaunis nuottikin, 
on hyvin sievä'ja kuuluu näin:

„Paimenet kaitsevat lampaitansa,
Rakkahat seuraavat armaitansa;
Tule tyttö (tahi poika) kaunis.
Anna kättä muUe,
Niin minä annan sydämeni svüle!“

Mutta me emme jouda kauan viipyä täällä. Eräänä iltana 
saamme kaksi vanhaa laivuria, jotka ikänsä ovat merellä kulke
neet ja  siellä saavuttaneet jonkinlaisen varallisuuden, taaskin kyy ti
imelliksemme ; he johdattavat meidät ruotsalaiseen Iniöön. Kuletus- 
palkastaan he eivät ota rahaa, vaan meidän pitää matkan kuluessa 
laulaa heille matkoillamme opitutta lauluja ja  kertoa tarinoita. 
Ukot ovat veneesensä varustaneet evästäkin ja  matka kuluu niin 
hauskasti, että soisimme Iniön olevan kymmenen peninkulman 
päässä. —  Pian näemme kuitenkin korkeita, monenvärisillä vaate- 
kaistaleilla ja lehdillä koristettuja tankoja; ne ovat Iniöläisteu 
Juhannusriukuja. Tällaisia rakentaa jokaisen kylän nuoriso kylänsä 
viereen korkealle kukkulalle, ja kilpailu on suuri, ken kauniimmaksi 
saa riukunsa koristetuksi. — Mutta me lähdemme täältä ja pää
tämme matkamme — Taivassaloon.
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Sommaire. —  Explication des gravures.

Antiquités du bailliage de Ilamantsi, en Garélie, décrites par 
Beyo Tirronen, p. 1— 77. Cet article forme, inprimé à part, le 
X:me fascicule de la publication intitulée : Antiquités finlandaises. 
X. Bailliage d’Ilamantsi.

Fig. 1 (p. 7.) Partie intérieure d’une cabane.
Fig. 1 (p. 8.) Pied et dessus d’une table.
Fig. 3 (p. 9.) Porte d’un magasin de vivres.
Fig. 4 (p. 10.) Antique métier de tisserand.
Fig. 7 (p. 12.) Cuvette suspendue à la crémaillère.
Fig. 8 (p. 13.) Plan d’une maison d’habitation luthérienne.
Fig. 9 (p. 15.) Pentagone, remède contre la dartre.
Fig. 10 (p. 27.) Tombe d’une cimetière appartenant selon 

la tradition aux Lithuaniens.
Fig. 11 (p. 40.) .Inscription sur une borne séparant la Fin

lande de la Kussie.
Fig. 12 (p. 40.) Gravures sur pierre, qui, selon la tradition 

désigne le lieu où se trouve un trésor, du temps de la migration 
des Caréliens au XVILme siècle.

Fig. 20— 24 (p. 44— 5.) Echantillons de divers types d’ou
tils de l’âge de pierre en Carélie.

Fig. 25—26 (p. 58.) Gravures du même genre que fig. 12.
Fig. 27 (p. 60.) Pioche en pierre ollaire, ornée d’une tête 

d’animal sculptée, trouvée dans la paroisse de Maaninka.
Fig. 28— 29 (p. 67—68.) Gravures comme celles de fig. 12.
Fig. 30— 32 (p. 70.) Echantillons de types d’outils de l’âge 

de la pierre.
Fig. 33 (p. 77.) Monument funèbre de la paroisse de Pälkjärvi.
Carte archéologique du Bailliage de Ilamantsi.
Eglises de Messukylä et de Hauho, visitées pour la société 

archéologique, par Eliel Aspelin, p. 79.
Fig. 1 (p. 87.) Eglise de Hanho, probablement bâtie au 

XIV siècle.
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Fig. 1 (p. 92.) Inscriptions sur une cloche de Hauho.
Calices Finlandais. I. Le grand calicè de la cathédrale de 

Borgå, par Eliel Aspelin.
Deux phototypies dont l’une représente le calice tout entier 

et l’autre nous en montre un côté; quatre lithografles présentant 
chacune deux des médaillons du calice.

Ce calice est en argent doré. La hauteur du calice est de 
22,8 cm.; le'diamètre de la coupe 18,2— 17,5 cm.; le diamètre du 
pied 19,7 cm.; le poids 90 % onces. Les planches nous dispen
sent d’en faire une ample déscription de la forme et de la déco
ration extrêmement riche. Les médaillons et les filigranes, c’est à 
dire toutes les parties qui constituent l’ornement de la coupe, sont 
exécutées séparément; tandis que le pied, au dessous du noeud, 
est fait tout d’une pièce. Le noeud est décoré de huit „rotuli“ 
dont quatre en forme de médaillons filigranes alternent avec quatre 
autres en forme de losanges. Chacune des losanges est décorée 
d’une feuille, épargnée sur un fond d’émail bleu. Les inscriptions 
qui entourent les médaillons de la coupe et le bord du pied 
se trouvent dans le texte. Elles sont toutes religieuses excepté 
les mots

S I F E I D V  S. M E . F E C I T .

Ce nom de l’orfévre, la forme du calice et le style de la 
décoration qui appartiennent à la fin du XILe ou au commence
ment du XIILe siècle ne laissent pas de doutes sur l’origine de l’objet. 
Il est assurément un monument de cette école d’orfévrerie qui au 
XII:e siècle a produit tant d’oeuvres d’art célébrés. L ’élegance 
exquise et la perfection de l’execution des rinceaux, les basreliefs 
qui pour la plupart sont tout à fait à la hauteur de l’art du temps, 
prouvent que Sifridus mérite d’être classé parmi les maitres de 
l’école, j

Nous ne pouvons pas dire pour quelle église le calice a ori
ginairement été exécuté. Les deux saints dont on voit l’image sur un 
des médaillons de la coupe sont probablement les saints tutélaires 
de l’église; mais ces palmes qu’ils portent sont une emblème qui 
n’annonce point exactement leur noms. On pourrais peutêtre dé
terminer l’année où le calice a été fait au moyen de l’inscription 
du bord du pied où l’on trouve, au dessous du nom de l’auteur, 
les mots C(ru)C E. M O E T I  S dans lesquels les deux С et le M
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(voir plus haut) diffèrent des autres par la forme. C’est surtout 
l’M dont la forme ressemble bien plutôt au chiffer Ш  qu’à un 
M qui nous fait croire que les caractères nommés seraient les 
derniers chiffres de la date, en lisant (M)CCIII.

Jadis le calice a fait partie du trésor de la cathédrale de 
Viborg. A cause de la guerre, il fut transporté l’an 1.709 de Vi- 
borg par Åbo à Stockholm d’ou on le rapporta en 1711 à Borgå 
en Finlande. Malheureusement les archives de la cathédrale de 
Viborg ne contiennent pas de documents antérieurs à l’an 1711, 
et par conséquent on ne peut savoir d’ou le précieux objet y est 
venu. Il est cependant probable que c’est un don fait à la cathé
drale de la part d’un guerrier finlandais qui, selon le coutume du 
temps, s’était mis, pendant la guerre de trente ans, en possession 
du calice.

Nous espérons que surtout les savants allemands s’intéresse
ront à la question de l’origine du calice, peutêtre serait il possible 
encore de nous désigner l’église ou le cloitre auquel il a appar
tenu jadis.

De quelques lieux, supposés gothiques, de la crémation des 
morts en Livonie, qui plus lard ont été employés des Esthoniens, 
par J. Jung, p. 107—109.

Antiquités du bailliage de Vehmaa, décrites par Kust. Killi
nen, p. 111— 211.

Cet article, imprimé à part forme le XI:e livraison de la 
publication intitulée: Antiquités finlandaises. XI. Bailliage de 
Vehmaa.

Fig. 1 (p. 119.) Monticule tumulaire de la paroisse de Perniö.
Fig. 2 (p. 123.) Un groupe de tumulus de terre, paroisse 

de Laitila.
Fig. 3— 6 (p. 129— 52.) Quelques sommets entourés de rem

parts de pierre.
Fig. 7 (p. 137.) Pierre tumulaire probablement de la pé

riode ancienne de l’âge du fer, prés de l’église d’Untamola.
Fig. 8 (p. 142.) Eglise de Laitila, bâtie en 1468.
Fig. 9 (p. 144.) Hache à marteau en forme de bateau.
Fig. 14 (p. 151.) Poêle, qui] selon la tradition doit avoir 

appartenu tantôt aux Danois tantôt aux Busses qui ont ravagé 
autrefois les côtes de la Finlande.

Fig. 11 (p. 156.) Vieille église de bois, de l’île de Pyhämaa.
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Fig. 12 (p. 162.) Monument antique d’origine inconnue, paro
isse d’Uusikirkko.

Fig. 13 (p. 166.) Boucle en bronze, paroisse de Lieto.
Fig. 14 (p. 167.) Plan montrant la situation de quelques 

cimetières de la paroisse d’Uusikirkko.
Fig. 15— 16 (p. 174— 176.) Les églises d’Uusikirkko et 

d’Uusikaupunki (Nystad).
Fig. 17— 20 (p. 179—180.) Echantillons des antiquités de 

l ’âge du fer.
Lith. p. 189. Remparts de pierre et la voie de navigation 

d’autrefois près du village d’Inkeranta, paroisse de Taivassalo.
Fig. 21— 23 (p. 190—92.) Pierres disposées en labyrinthe 

sur les îles du bailliage.
Fig. 24 (p. 192.) Pierres disposées en forme de compas.
Fig. 25 (p. 198.) Ruines du château de Järppilä, paroisse 

de Taivassalo.
Lith. p. 199. Ruines et situation de l’ancien château de 

Järppilä.
Fig. 26 (p. 204.) Reste d’antiquité d’origine inconnue, pa

roisse de Gustave.
Fig. 27— 28 (p. 206.) Incisions dans les bancs d’une cabane 

de pilote. ,
Fig. 29 (p. 206.) „Le jeu de loup“ dans une cabane de 

pilote.
Fig. 30 (p. 209.) Le phare d’Isokari.
Carte archéologique du district de Vehmaa.





Nf 
T



Kuvl. I.





KuvL III.



Kuvl. IV.


