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MUIWAISJÄÄNNÖKSIÄ j a  t a r i n o i t a  

LAUKAAN KIHLAKUNNASTA
KERÄILLYT

A. E. SNELLMAN.

J Ä L K IM M Ä IN E N  O S A : 

Karstulan ja Kivijärven pitäjät.





Maantieteellinen johdanto.

Laukaan kihlakunta on ainoa Vaasan läänissä, jonka koko alue 
on Pohjanmaan ulkopuolella. Suomenselkä on pohjoisessa jyrkkänä 
luontoisena rajana tuota maamme lakeinta seutua vastaan. Länsi
puolella eroittaa Hämeenselkä Kuortaneen ja Laukaan kihlakunnat, 
samoin kun Hämeen ja Satakunnan maakunnat toisistaan. Etelän 
ja kaakon puolella ovat Hämeen ja Mikkelin läänit Vaasan maa
herran itäisintä voutikuntaa vastassa, itäilmalla taas rajoittaa sitä 
Kuopion maaherran alue. — Tutkimuksemme alaisina ovat ainoas
taan mainitun Laukaan kihlakunnan läntiset eli ehkä oikeammin 
sen luoteiset seudut olleet, missä Kivijärven ja Karstulan pitäjät sekä 
Pylkönmäen rukoushuonekunta sijaitsevat. Mainittu seutu muodostaa 
alan, joka laajuudeltaan, pohjoisesta etelään mitaten, on noin 8 penin
kulmaa ja idästä länteen runsaasti 4 peninkulmaa; sitä vastaa Pohjan
maan puolelta Lestijärven kappeli, Perhon, Alijärven ja Soinin kirkko
kunnat; Hämeen selän länsipuolella ovat Ätsärin ja Multian pitäjät 
naapuriseurakuntina. Tutkimusalamme eteläisintä rajaa kohtaa vielä 
Multian kunta, idässä yhtyvät Karstula ja Kivijärvi entisiin emä- 
seurakuntiinsa, Saarijärveen ja Viitasaareen.

Monta erilaisuutta pistää matkustajan silmään, kun hän Pohjan
maalta tullessaan poikki ahteisen Suomenselän saapuu Hämeen 
puolelle. Tasangot ja suuret lakeat viljavainiot ovat melkein huo
maamatta kadonneet näkyvistä ja niiden sijaan löytää siellä täällä 
mäkirinteillä pienoisia vähäalaisia »peltoloita». Näköpiiri, mikä väliin 
käypi mitättömän pieneksi, laajenee usein korkealle ahteelle päästyä 
jälleen avaraksi aukioksi, näyttäen vieraalle lukemattomia honka- 
puistoja, vihantavia kaskiahoja, lukemattomia suurempia ja pienempiä 
vesistöjä, siis kaikkea mitä hämäläismaisemaan kuuluu. Seudut ovat 
jotenkin autioita ja asumattomia ; yleisten kulkuteitten varsilla näkee
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enempi harvoin suurempia kyläkuntia tai muita pitemmän aikuisen 
viljelyksen jälkiä. Kun maita ja pitäjiä enemmän kiertelee, löytää 
vanhimmat asuinpaikat jossain suuremman järven läheisyydessä, mistä 
asutuksen jatkuminen sittemmin tapahtui pitkin vesistöjä, jotka ei 
kovinkaan monta aikaa sitten olivat Pohjois-Hämeen ainoana liikkeen 
välittäjinä. Kun myöhemmin ruvettiin maantietä rakentamaan, pan
tiin ne suorinta suuntaa käymään ja siitä oli seurauksena usein, 
että suurimmat kylät ja vanhimmat asutuspaikat jäivät sivulle eli, 
käyttääkseni kansan omaa sanaa, »poskeen». Lienee ehkä paikallaan 
tässä mainita tärkeimmät vesistöt, joilla ennen aikaan oli suuri mer
kitys näitten seutujen asutukseen nähden, kun myöskin liikkeen 
välittäjinä hajanaisten paikkakuntien kesken.

Olemme jo- maininneet, että Suomenselkä ja Hämeenselkä 
rajoittavat Hämeen maakuntaa pohjoisessa ja lännessä Pohjanmaata 
ja Satakuntaa vastaan. Vedenlaskulla on myöskin eri suunta molem
min puolin mainittuja vuoriharjanteita. Kaikki Pohjanmaan joet, 
Satakunnan järvet ja purot, juoksevat länteenpäin, jota vastoin Hä
meen lukemattomat vesistöt virtaavat etelään Suomenlahtea kohti. 
—  Kivijärven vesijuoni, joka saapi alkunsa Yalvatti- ja Salama- 
järvistä Perhon pitäjässä, virtaa ensinnä Jäppäjärven1 kautta Savi- 
jokea pitkin suureen Kivijärveen. Saatuaan lisiä lännestä ja idästä 
sekä etelästä Kannon- ja Enon-selän vedet Kannonkosken kautta, 
yhtyy Kivijärvi Potmonkosken, Pudas- y. m. järvien ja jokien kautta 
Viitasaaren vesistöön. — Karstulan ja Pylkönmäen järvet, lammit 
ja joet muodostavat Saarijärven vesistön alku- eli ylä-osan. Perhon 
rajoilla, Suomenselän ylänteillä olevista lampiloista alkaa Paskojoki 
lirinänsä ja levenee melkoisesti päästyään Heinuvan läpi Kvyjärveen. 
Suomenselällä olevista Kirvesjärvistä, joita on kolme luvultaan, —  
Iso, Keskimmäinen ja Pieni, —  alkaa Kirvesjoki, joka laskeutuaan 
Kulhalampien paitsi, juoksee Isonjoen nimisenä koillisesta Kyy- 
järveen. Vesi laskee nyt eteläänpäin Kimingin kylän samannimiseen 
järveen ja jatkaa matkaansa Oikarin- eli Kimingin-jokea pitkin Kars- 
tulankirkon länsipuolella olevaan Pääjärveen. Lisävesiä tulee samaan 
suureen järveen lännestä Vahanganjoen kautta Vahvas-, Yahanka- ja 
Korte-järvestä. Eteläisen Karstulan suurin järvi on Karanka; siihen 
kokoontuvat kaikki Pylkönmäen puoleiset vesistöt. Kirkon etelä

1 Kantaa väärää Poikkousjärven niraeä Maanmitt. hallifcn kenraalikartalla. 
Poikkeus on vaan muutaman lahden nimi.
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puolelta juoksee pitkä Karankajoki, joka alkaa Multian pitäjän puo
lelta ja virtaa useampien lampien läpi, joitten joukossa mainittakoon 
Partajärvi, Sammalinen, Luoto-1 ja Rimpi-järvi. Karankaan tulvaa 
vielä Vihanninjoki, jonka latvat ovat etsittävät Paajalan kylää 
ylempänä olevista järvistä; Kiesin-, Moksi- ja Vihannin järvi ovat 
myöskin tämän joen varrella. Pääjärven ja Karangan vedet yhtyvät 
niiden välillä olevassa Hepolammissa, mistä sitten pohjoisesta ja 
etelästä kerääntyneet vedet jatkavat virtaansa Saarijärveen Tuhma- 
järven y. m. kautta2. Edellä mainitut Kivijärven ja Viitasaaren 
sekä Karstulan ja Saarijärven vesistöt yhtyvät Rautalammen juoneen 
Laukaassa, mistä vesi viimein purkautuu Päijänteen ja Kyminjoen 
kautta Suomenlahteen3.

1 Kartalla sekiti Sammalinen, on oleva Luotojärvi.
2 Omien muistiinpanojeni ohessa olen näitä vesistöjä kertoessani käyttänyt 

G. W . Gyldén’in tekemää kirjoitusta »Suomenmaan joet ja järvet», Suomi 1863.
3 Olen monen mielestä ehkä liian laveasti tehnyt selkoa tutkimusalallani 

olevista vesistöistä, vaan siihen on minua kehoittanut se seikka, että vasta puhues
sani kustakin pitäjästä erikseen tulen kertomusteni ohessa mainitsemaan yllä 
luettavista nimistä kumminkin useimmat ja silloinhan ovat paremmin löydettävissä, 
kun niitä seuraa tällainen luonnonmukainen selitys.



Lyhyt katsaus Pohjois-Hämeen vanhimpiin oloihin.

Pohjois-Hämeen kaunis luonto, sen ihanat järvet ja jylhät 
metsät, ovat kaikkina aikoina ihmisiä puoleensa vetäneet. Siellä 
löytyvät kalarikkaat järvet ja metsän riistaa uhkuvat salot tarjosivat 
muinoin asukkailleen kaikellaisia elatustarpeita. Ihmiskäden aikaan
saaman viljelyksen jälkiä onkin hyvin varhaisilta ajoilta säilynyt 
Pohjois-Hämeessä, vaikka sikäläiset seudut vielä olivat, ei kovinkaan 
monta vuosisataa takaperin, asumattomina pyyntimiesten hallitsemina 
maina. Muinaislöydöistä päättäen on huomattu, että germaanilainen 
kulttuuri1 osaksi ainakin oli sielläkin vallitsemassa ennen Suoma
laisten siirtymistä Suomenniemelle. Kun suomensukuiset pääheimot 
Karjalaiset ja Hämäläiset 500— 700 lukujen kestäissä saapuivat maa
hamme, oli jo kolmaskin, samaa sukua oleva kansanhaara tänne 
asettunut. Tämä oli Lappalaisheimo, joka jo ammoisina aikoina oli 
joutunut Suomeen germanilaisväestön keskuuteen. Elatuksensa hankki 
se metsistä ja lukemattomista järvistä, ja tuli pian tuon yllämainitun, 
Länsi-Suomen silloisen kulttuurikansan veronalaisuuteen. Hämä
läisten tulon kautta hävisi Germaanilaisten edustama aika, joka on 
tunnettu varhemman rautakauden nimellä, antaen sijaa uudemmalle 
sivistyskerrokselle, jonka tulokas kansa mukanansa toi. Lappalaiset 
saivat silloin paljoa ahtaammat alat osakseen ja heidän oli väistymi
nen veljeskansan edestä yhä kauemmas Pohjolaa kohti.

Maanviljelys oli jo Hämäläisillä Suomeen tullessa pääelin
keinona2, vaan se oli kumminkin vielä siksi alulla, että muutkin

1 Aspelin sanoo tämän asutuksen ulottuneen idässä Hämeen vesistön par
taille. Suomen asukkaat, s. 42.

2 Aspelin, Suomen asukkaat, s. 56.
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toimeentuloa edistävät tehtävät olivat tarpeen. He tutustuivat pian 
noihin Keski-Suomen asumattomiin erämaihin, jonne tuottava kalan
pyynti ja metsästys houkutteli heitä matkailemaan. Tällaisia pyynti- 
matkoja harjoittivat idempänä asuvat Karjalaisetkin. He olivat 
luultavasti ennen Hämäläisiä siirtyneet Suomeen, missä asettuivat 
Laatokan länsirannoille Täältä he tekivät retkiänsä varsin laajalti 
pohjanperiä myöten aina Norjan puoleisiin seutuihin saakka. Myö
hemmin tulleet Hämäläiset saivat tyytyä pienempiin alueisiin, joita 
heidän jälkeensä nimitetyn maakunnan pohjoisosissa löysivät. Aikojen 
kuluessa oli viimemainitunkin heimon vaikutusala laajentunut 
Suomenselän pohjoispuolelle, mainitaanpa nykyisen Närpiönkin seu
tuja v. 1303 Hämeen takamaina2. Vähitellen oli näiden kahden 
heimojen kesken syntynyt jonkinlainen erämaiden jako, joka perustui 
ikivanhaan, tavaksi käyneeseen nautintoon, eikä suinkaan mihinkään 
keskinäiseen sopimukseen3. Kun sittemmin Pähkinäsaaren rauha 
v. 1323 eroitti Karjalan ja Hämeen toisistaan, pantiin valtakunnan 
raja käymään luultavasti tuota entistä heimorajaa myöten, joten 
koko Peräpohja, Pyhäjoesta aikain tuli Karjalaisten nautintomaana 
Venäjään yhdistetyksi, jota vastoin Hämäläiset erämaineen molemmin 
puolin Suomenselkää jäivät Ruotsin alammaisiksi.

Katsokaamme lyhykäisyydessä Pohjois-Hämeen erämaita kos
kevia seikkoja ruotsalaisvalloituksen jälkeen eli keskiajalla. Mai
nitsimme jo että Pähkinäsaaren rauha vakuutti ne Hämeen heimo- 
kunnalle kuuluvaksi. Nyt ehkä syntynee kysymys, miten olivat 
nuot laajat sydänmaat jaetut noitten etelässä asuvien omistajien 
kesken, ja mitä perusteita oli jaossa noudatettu. Tähän on Y. 
Koskinen antanut vastineen kirjoituksessaan »Tutkimuksia maan- 
omistusseikoista Suomenmaassa keskiaikana». Hän arvelee (siv. 29), 
että takamaat Pohjois-Hämeessä alkuperäisesti olivat koko heimo- 
kunnan yhteismaana, josta osia vähitellen pitkällisen yksityisnau- 
tinnon kautta joutui kunkin erikoisomaisuudeksi. Jälkiä siitä, että 
nämä kaukaiset seudut olisivat jonkun laillisen jaon kautta tulleet 
lohotuiksi, jotta esimerkiksi määrätty osa olisi langennut vissin

1 Koskinen, Tutkimus maanomistusseikoista Suomenmaassa keskiai
kana, s. 16.

2 Koskinen, sama teos.
8 Jalkanen, Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja  olot, s. 2.
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pitäjän kohdalle, ei ole säilynyt, vaan on jokainen erämaankappale 
pidettävä etäällä asuvan omistajan lisäosana, jota hän mielensä 
mukaisesti saattoi ostolla kartuttaa tai myynnillä luovuttaa muille. 
Usein kyllä nähdään saman pitäjän takamaita likekkäin, vaan se 
seikka on luultavasti seurauksena siitä, että naapurukset ja yhden 
kylän miehet alkuaikoina usein kulkivat yhdessä noilla kaukaisilla 
sydänmailla, kukin ottaen metsiä ja kalavesiä haltuunsa minkä ehti.

Hallituksen puolelta toimittiin jo varhain siihen suuntaan, että 
usein mainitut autiot seudut tulisivat vakinaisten asukkaiden kautta 
viljelykselle raivatuiksi. Kuningas Maunu Eerikinpoika oli ensimmäi
nen, joka tarjosi erämaita »keille hyvänsä viljeltäviksi ja haltuun otet
taviksi sillä ehdolla, että tahtovat niistä kruunulle suoritettavaa veroa 
tehdä». Tämä kuninkaallinen toimenpide on v:lta 1334. Kuninkaan 
käskynhaltijan näin tavoin luovuttama maakappale jäisi hakijalle ja 
hänen perillisilleen ikuiseksi omaisuudeksi. Eerik X III lupaa v. 1411 
antamassa kirjeessään vahvistaa Hämeen voudin Valdemar Djekn’in 
toimenpiteet erämaan asuttamisen suhteen; tässä tehtävässään tulee 
voudin kumminkin valvoa, ettei kysymyksessä olevien maiden entiset 
omistajat joudu niiden menettämisen kautta autiotilaan. Kuningas 
Kaarle Knuutinpoika uudistaa viimemainitun käskyn v. 1452 Hämeen 
silloiselle voudille Olavi Tavastille, siihen liittämällä saman äskeisen 
muistutuksen vanhain kyläin ja entisten asukasten hyväksi1. Kuten 
näkyy, jakoi kruunu sellaisiakin erämaita, joilla jo ennestään oli 
omistajansa. Tällainen omavaltainen menettely asuttamispuuhissa 
on ehkä pidettävä jonakin alkuyrityksenä sille suurelle työlle, jonka 
Kustaa Waasa vihdoin oli päättävä.

Yleensä ovat erämaita koskevat seikat vanhemmilta ajoilta 
jotenkin hämäriä. Vasta Kustaa Waasan käskystä toimitettiin var
sinaisia n. s. erämaanrekistereitä eli luetteloja, joiden avulla saamme 
osapuille tietää niiden asemasta, omistajan nimestä, kotipitäjästä 
ja kihlakunnasta. Katson sopivaksi tähän liittää erämaanluetteloista 
ne kohdat, jotka likimmiten koskevat tutkimusalaani eli —  käyt
tääkseni toht. Jalkasen järjestystä —  niitä seutuja, jotka sijaitsevat 
Viitasaaren ja Saarijärven haaran varrella2).

1 Nämät olen maininnut Koskisen »Tutkim. Maanomistusseikoista» kirjoituk
sen mukaan.

2 Jalkanen, Pohj.-Hämeen erämaat, asutus ja  olot, s. 16— 19.
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Pälkäneen
pitäjä.

Padasjoen
pitäjä.

Saarion
pitäjä.

Jämsän
pitäjä.

Pälkäneen
pitäjä.

Viitasaaren haaran varrella:

Pihtiputaan kirkolta koilliseen.

Elämäjärven seutu.
Liitonojanniemi.
Kerataipale.
Orisaari.
Muurrejärvi.
Keiteleenpohja.
Saanisjärvi. ^
Saanismaa I Pihtiputaan kirkolta koilliseen. 
Alvejärvi.
Pihtipudas.
Kolima.
Kymmenalus. j
Kiminki j Keiteleen itäpuolella.
Haapaniemi.
Keiteleenpohja. Ison Keiteleen pohjoispää.

{  Alvejärvi.

Kerakangas.
Muurrejärvi.
Kolinvesi, Koskipää Muurrejärvessä.
Koskipää.
Alvejärvi.
Pihtipudas.
Kolima.
Kivijärven pohja.
Kivijärvi.
Jauhoniemi, Kivijärven kirkolta etelään.
Kanto, Kivijärven eteläpäässä.
Pudas1. »
Vepsänsalo.J Keiteleessä.
Ilmolahti Keiteleessä, Viitasaaren kirkolta etelään. 
Iislahti.j
Listo I Edellisestä etelään.
Kertso Keiteleessä, Konginkankaan kirkolta itään.

1 Kivijärven eteläosaa sanotaan myöskin Pudasjärven kyläksi.
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Padasjoen
pitäjä.

Saarion
pitäjä.

Hauhon
pitäjä.

Rälssi.

Kulsialan
pitäjä.

Kalvolan
pitäjä.

Tuuloksen
pitäjä.

Rälssi.

Kivijärvi.
Kannonrassoa, Kivijärven eteläpäässä.
Vuosijärvi, edellisestä koilliseen.
Huopana, Vuosijärven ja Muuruen välillä. 
Muuruejärvi.
Keihäri. ï
Keihärinmaa./Muuruejärven ia Keiteleen välillä. 
Keitele.
Aroniemi. t
Niinilahti J Keiteleessä, Viitasaaren kirkolta etelään.
Listoinvesi.
Täysiä, Keiteleessä.
Flemmingintaival, Keiteleen ja Konneveden välillä. 
Kivijärvi.
Leukainlahti Kivijärven pohjoispäässä.
Särkipohja. »
Särkisalo. J Keiteleen kaakkoisosassa.
Istun mäki. J 
Kivijärvi.
Kivijärvi, Kannonmaa.
Muuruejärvi.
Keitele.
Ilmolahti.
Kertso.
Kertso-raikoudenniemi Keiteleessä, Sumiaisten kirkon 

pohjoispuolella.
{  Kivijärvi.

Kivijärvi.
Kahmaisten erämaa, Kivijärvestä lounaiseen.
Kojulahti, Viitasaarella.

{  Flemminginniemi.

Keiteleenharju.
Suolahti. Keiteleen lounaisosassa.
Sumiainen.
Hietalahti Keiteleessä, Sumiaisten kirkon alla.

I Sumiainen.
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Saarijärven haaran varrella.

Saarion
pitäjä.

Hauhon
pitäjä.

Sääksmäen
pitäjä.

Tuuloksen
pitäjä.

Jämsän
pitäjä.

Kyyjärven ranta, Karstulan pohjoisosassa.
Lahnalampi, edellisestä kaakkoon.
Pääjärvi, Karstulan kirkon luona.
Karanka, edellisestä etelään.
Löytäne, edellisestä itään.)
Saviniemi?
Sumpasalo, Saarijärven kirkon luona.
Lumpelovesi (Lumperoinen), Saarijärven kirkon luona 

Summasjärvessä.
Palvasalmen erämaa, Lumperoisessa.
Palvasalmen erämaa, Sumpajärvessä (Summasjärvessä). 
Kiimasjärvi, Summasjärvestä itään.
Saarijärvi.
Naarasjärvi, Kiimasjärvestä itään.
Kuhnamovesi, edellisestä länteen.
Niinivesi. |
Niinijärvi (Niinivesi). I

( Pyhäjärvi.

{ Saarijärvi.

{  Savijärvi ?

Edellisestä etelään.

Mitä tutkimusalaani kuuluviin pitäjiin tulee, näemme yllä 
olevasta luettelosta, että Kivijärvellä oli viiden pitäjän asukkailla 
erämaita, nimittäin Pälkäneen, Padasjoen, Saarion, Hauhon ja Kul- 
sialan. Karstula taas oli ainoastaan yhden pitäjän miesten hallussa 
vaan he omasivatkin seurakunnan kolme suurinta järveä ympäris
töineen.

Oloista eräm ailla1. Vähitellen olivat Hämäläisten pyvnti- 
retket pohjoiseenpäin muuttuneet säännöllisiksi, jokavuotisiksi teh-

1 Tässä on suurimmaksi osaksi johteenani ollut toht. Jalkasen ennen mainit
semani teos.
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taviksi. Kaikkina kesinä Pietarin päivän (heinäk. 11) jälkeen lähti 
suuria miesjoukkoja erämaille, mistä vasta syyspuoleen palasivat. 
Kesän kuluessa keräytyneet saaliit säilytettiin maanalaisissa kuo
pissa ja vasta rekikelin tultua käytiin ne sieltä perimässä. Kalastus 
on ammoisilta ajoilta ollut tuottavimpia toimia näillä sydänmailla 
ja se oli luultavasti Hämäläisilläkin tärkeimpänä nautintohaarana. 
Tavallisimmat pyyntineuvot olivat nuotat, verkot ja rysät; katiska- 
pyynti oli siihen aikaan enemmän käytännössä kun nykyään, niistä 
lukemattomista paalun jäännöksistä päättäen, joita kaikkialla järvien 
lahdelmissa ja jokiloissa on nähtävänä. Metsästäjän aseista vanhim
pina aikoina mainittakoon jousi nuolineen, keihäs, puukko ja kirves. 
Tämä toimi lienee jo varhain käynyt vähemmän tuottavaksi, sillä jo 
uuden ajan alulla oli metsäriista suuresti vähentynyt.

Eipä maanviljelyskään ollut Hämäläisille näillä erämailla olles
saan vierasta. Monin paikoin näytetään vieläkin ikivanhoja kuivia 
ahoja, joita pidetään heidän entisinä peltoinansa. Kaskea polttamalla 
tekivät he koivikot viljaviksi vainioiksi, joista syksyin korjasivat 
jyviä suuret määrät (vertaa esim. kertomusta Karstulan Paajalan 
alkuasukkaista). Vanhojen tärinäin mukaan kävi alkuperäinen 
kaskenviljelys seuraavaan tapaan l. Kaskea hakattaessa kaadettiin 
ainoastaan pienemmät puut, mutta suuremmat vaan pykällettiin ja 
jätettiin tuulen kaadettavaksi. Kasken poltettua pantiin pienemmät 
puut roviolle, suuremmat saivat jäädä paikoilleen. Kylvö tapahtui 
siten, että jyvät heitettiin tuhkalle ja täryytettiin kantoa, jotta maa 
ympärillä liikkui ja peitti siemenet.

Muuan tulolähde, joka sekin oli omansa houkuttelemaan Hämä
läisiä erämaille, on vielä mainitsematta. Kun Suomalaiset, otettuaan 
maamme eteläisimmät osat haltuunsa, levittivät asutustaan yhä 
laajemmin pohjoiseenpäin täytyi niillä tienoin oleskelevien Lappa
laisten väistyä uutisasukasten tieltä. Ristiretkien eli ruotsalaisval- 
loituksen aikana ei Hämäläisten kansoittama ala Keski-Suomessa 
ulottunut 61° 30' leveysastetta pohjoisemmaksi2. Näitä seutuja ylem
pänä majaili Lappalaissiirtokuntia, jotka pääelinkeinokseen kalastivat 
ja metsästivät, eivätkä paimentolaisina liikkuneet paikasta toiseen3.

1 Katso K. J. Jalkasen teosta, s. 24.
2 Y. Koskinen, Millä aloilla Suomenmaata ovat Lappalaiset historiallisten 

tutkimusten mukaan asuneet ? Suomi, toinen jakso, 15 osa.
3 A. Varelius, Bidrag till Finlands kännedom i etnographiskt hänseende. 

Suomi 1847.
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Nämä Lappalaiset joutuivat nyt erämaan kävijäin veronalaisuuteen, 
joka vihdoin teki heidän elämänsä perin vaikeaksi ja he siirtyivät 
Hämäläisten karkoittamina yhä kauemmas Suomenselän taakse. 
Jälkiä heistä näkyy vielä keskiajan loppupuolella, jopa uuden ajan 
alussakin. Vuonna 1454 löydämme viimeisen kerran erään historial
lisen todistuksen mukaan Lappalaisia Pohjois-Hämeessä. Se kertoo 
näet, että Tornion Pirkkalaiset saivat muutamia Lappalaisia »jako- 
veljiltänsä Hämeessä». Uuden ajan alussa oli tuo karkoitettu heimo
kansa jo Pohjanmaan puolella, siitä Jämsän talonpoikain v. 1550 
tapahtuneesta valituksesta päättäen, jossa sanotaan, että Savon talon
pojat ja Pohjanmaan Lappalaiset tunkeutuvat heidän erämaihinsa 
ja kalastuksiinsa1.

Pieni kertomus, joka kuvaa sitä julmuutta, millä Hämäläiset 
saivat Lappalaiset karkoitetuksi, saakoon tässä paikkansa. Keite
leessä on muuan lahti, Luulahti nimeltä, josta on seuraava puhe. 
Kun Lappalaiset ja Hämäläiset riitelivät kalavesien omistuksesta, 
sattui kerran Hämäläinen tulemaan tähän lahteen kalastamaan. 
Siinä oli Lappalainen lahden poukamassa kiven päällä polvillaan 
ja takoi »katihkan» seipäitä järven pohjaan. Nähtyään vihollisensa 
siinä, riipasi Hämäläinen jousensa ja lasketti nuolen toisen päähän. 
Lappalainen kun oli jo vanha kalipää ukko, niin sanoi ampuja, 
kun nuoli pääkalloon kävi: »ahas, sattuipa luuhun!» Siitä sitte 
alkoivat Hämäläiset täällä käydessään sanoa paikkaa Luulahdeksi, 
joka nimi sillä vieläkin on 2.

Eero Salmelainen kertoo myöskin mitenkä näillä sydänmailla 
syntyneet pienemmät eripuraisuudet tavallisesti ratkaistiin laillisen 
oikeuden välityksettä. Kaikki Viitasaarella, Kivijärvellä, Kolimassa 
ja Keiteleessä kalastavat Hämäläiset tapasivat syksyisin kokoontua 
Matilan virran niskassa, Laukaan ja Viitasaaren rajalla yhteen, 
pitääkseen siellä olevalla saarella oikeutta mitenkä kukin kesän 
kuluessa oli kalastanut. Jos nyt huomattiin, että joku oli pyydyk- 
siänsä levittänyt kauemmas, kun hänen oikeutensa myönsi, niin hän 
sai tällä Tuomiosaarella rangaistuksensa. Syytöksen alainen vietiin 
sitte Juoksusaareeu virran alapuolelle, jossa häntä juoksutettiin 
»kun sotaväessä». Jalkanen lisää, että toiset nakkelivat häntä kivillä

1 Koskinen, äsken mainittu teos, s. 349.
2 Kertomuksen olen saanut Eero Salmelaisen Suomal. kirjall. seuran arkis

tossa olevasta matkakertomuksesta.
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minkä ehtivät1. Tarina kertoo vielä, että nämät Hämäläiset olivat 
kotoisin Koskipään hovista Hartolan pitäjää.

Uusi aika koitui Suomellekin Kustaa Waasan valtaistuimelle 
noustua. Kaikkialle, jonne tämän tarmokkaan kuninkaan toimiva 
käsi ulottui, näkyi parannuksia syntyvän. Hänen huomionsa kääntyi 
myöskin meidän maamme asumattomien alojen puoleen, hänen val- 
tioviisas silmänsä näki, kuinka suurta hyötyä koko valtakunnalle 
uutisasutus tuottaisi etenkin rajaseuduilla, Suomen itäosissa. Koko 
Pohjois-Suomi, josta Ruotsi Pähkinäsaaren sopimuksen kautta oli 
luopunut, oli jälleen valloitettava; se oli tapahtuva rauhan toimilla, 
siellä löytyvät sydänmaat piti raivattaman viljelykselle, muista maa
kunnista sinne muuttaneiden uutisasukasten kautta. Savolaiset 
noudattivat kuninkaan käskyä ja heitä muutti joukottain Oulujärven 
tienoille, josta heidän kansoittama alansa ulottui pitkin Maan- ja Suo- 
men-selkää meren rannoille saakka. Etelä-Pohjanmaan ylipitäjissä, 
kuten Lappajärvellä, Vimpelissä, jopa Noormarkussakin löytyy taloja, 
jotka tämän Savolaisten toimeenpaneman vaelluksen kautta saivat 
alkunsa2. Eipä Kuningas unohtanut Hämäläistenkään autioita 
metsämaita. Suomenselän eteläpuolella. Etelässä asuvia rintamaitten 
omistajia kehoitti hän muuttamaan pohjoisiin erämaihinsa, siellä 
tilaa muka paremmin olisi3. Hidastuontoiset Hämäläiset eivät 
kiirehtineet lähtöänsä noille jylhille saloille. Savolaiset sitä vastoin 
siirtyivät Pohjois-Hämeen takamaille ottaen Hämäläisten maita hal
tuunsa. Nämät uutisasutuspuuhat eivät kovinkaan olleet Hämä
läisten mieleen; väkivaltaakin koettivat he käyttää saadakseen Poh
jois-Hämeen oloja entiselleen. Kun tulokkaat olivat saaneet asumuk
sensa vähän valmistumaan, hyökkäsi suuri joukko Hämäläisiä — 
joiden sanotaan enite olleen Jämsän pitäjän miehiä —  heidän kimp
puunsa ryöstäen ja polttaen mitä eteen sattui. Tämä ilkityö tapahtui 
kesällä 1551 4. Myynninkin kautta koettivat »eteläiset» luovuttaa 
erämaitaan, etenkin aatelistolle, jolloin ne tulivat verovapaiksi. Kunin
gas Juhana kolmas kielsi heitä kirjeessään kesäkuun 21:ltä päivältä 
1582 näitä kruunun antamia maita kenellekään, yhtä vähän aatelis- 
sukuisille, kun aatelittomille, luovuttamasta ja samalla varoitetaan

1 Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja  olot.
2 Koskinen, Nuijasota, s. 37— 38.
3 Koskinen, sama teos.
4 Jalkanen, Polijois-Hämeen erämaat, asutus ja  olot, s. 43.
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Hämäläisiä tekemästä minkäänlaista haittaa tulokkaille kalavesien tai 
muitten tilusten suhteen1. Ei ole aivan kuminallistakaan, etteivät 
Hämäläiset tahtoneet luopua erämaistaan, etenkin kun heiltä yhä 
vaadittiin niistä veroa, vaikka nautinto oli heiltä kielletty. Heidän 
tätä asiaa koskevia valituksia löytyy vielä vuodelta 1628, jolloin 
muutamat Padasjoen ja Sysmän miehet anovat mainitusta rasituk
sesta päästä, jonka he saivatkin sillä ehdolla, että lopettavat kalastuk
sensa Rautalammin pitäjässä2.

Koko Pohjois-Hämeestä tehtiin v. 1561 laaja Rautalammen 
pitäjä. Se ulottui idässä Savon rajaan saakka ja lännessä oli sitä 
Pietarsaaren, Kyrön ja Pirkkalan pitäjät vastassa. Näitten neljän 
pitäjän rajat sattuivat tarinan mukaan yhteen Iiroon kiveen Soinissa3. 
Kirkollisessa suhteessa yhdistettiin Rautalampi ensinnä Viipurin 
hiippakuntaan, jonka yhteydessä se pysyi sitten vuoteen 1850, 
jolloin nykyinen Rautalampi kappelineen tuli Kuopion hiippakunnan 
pitäjäksi, ja muu osa Pöhjois-Hämettä siirrettiin Porvoon piispan
istuimelle.

Hallintonsa puolesta yhdistettiin Rautalammin kirkonpitäjä en
sinnä Hämeen läänin Hollolan kihlakuntaan. Sittemmin tuli mainittu 
pitäjä kuulumaan Sääksmäen kihlakuntaan, vaan joutui, tämän 
hallinnollisen piirin jaettua kahtia v. 1640, Sääksmäen ylisen kihla
kunnan yhteyteen. Uuden lääninjaon kautta v. 1775, eroitettiin 
koko entinen Rautalammin pitäjä Hämeen läänistä; itä-osa tuli 
Kuopion lääniin yhdistetyksi, läntinen osa eli nykyinen Laukaan 
kihlakunta liitettiin Korsholman itä-voutikuntana Vaasan maaherran 
alueeseen.

1 Tämä kirje löytyy kokonaisuudessaan A. L. Nyman’in tutkimuksessa 
Muinaismuistoja Laulcaan kihlakunnasta.

2 Jalkanen, äsken mainittu teos, s. 57.
3 J. R. Aspelin, Korsholman linna ja  lääni, s. 3.
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Muinaisjäännöksiä.

I. Kivikausi.

Seuraavassa luettelossa mainittavien esineiden avulla voimme 
otaksua, että vilkas elämä muinaisina aikoina vallitsi Pohjois-Hämeen 
asukasten keskuudessa. Ottakaamme myöskin huomioon, että tällai
set, nyt puheeksi tulevat satunnaisten löytöjen kautta talteen saadut 
esineet ovat pidettävät ainoastaan murto-osina niistä runsaista 
kalustevarastoista, joita maan povessa vielä piilee. Kun tuleva tut
kinto, yhä uusiin löytöihin perustuen, kerran on luova täydellisemmän 
kuvan näitten salomaiden alkuasukkaiden elämästä ja toimista, on 
se ehkä oleva paljoa somempi, kuin nyt rohkenemme aavistaakaan.

Karstulan pitäjä.

1). Tasataltta, löytty Vahangan kylän Koskelan maalta, 
Niemensuon niityllä olevasta lokakuopasta, noin metrin syvyydestä. 
Kuopan pohjassa oli rapa ollut hiilensekaista. Ase on pituudelleen 
85 mm., terän leveys 41 mm., terä kaarelle hiottu (H. M. 2287:1).

2). Kun yllämainitun talon vanhaa tuparakennusta hajoitettiin, 
löytyi tulisijaa särkiessä värttinänpyörä, jonka suuruus ristiin mita
ten oli 50 mm. ja paksuus 10 mm. Tavattaissa oli se ollut ihan 
perustuksen pohjalla ja vanhat olivat kertoneet, että mainittu tuli
sija ennen aikaan oli tehty valmiille perustukselle, vanhanaikuiselle 
kivikiukaalle.

3, 4). Kaijanmäen (erään Soinin rajalla sijaitsevan, Vahangan 
kylän Iso-ahoon kuuluvan torpan) isäntä tapasi suomaata ojatessa

2



9. Tahko.

Kivikauden aseita.
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noin puolen metrin syvyydestä kolme likettäin olevaa reikäkiveä. 
Muodoltaan ovat ne hyvin epäsäännöllisiä, kumminkin soikeallaisia. 
Löytäjä oli ne asettanut ojan partaalle, jossa kaksi minun paikalla 
käydessäni vielä oli tallella; kolmas oli kadonnut. Isomman pituus 
14, pienemmän 12 sm., paksuus molemmissa 8 mm.

5). Tasataltta, 9 sm. pitkä, teränpuolinen pää 4 sm. leveä, 
löytyi joitakuita vuosia sitten jostain Aution pelloista (talo Kimingin 
eli Mötön kylässä). Terä oli tylsistynyt ja lohennut.

6, 7). Kyyjärven kylän Sahamäen talosta sain huostaani 
kaksi kiviasetta. Niistä oli toinen, tuuran tapainen ase, 105 mm. 
pituinen, vaikka osa siitä oli nähtävästi katkennut. Toinen puoli 
siitä on enempi mykeväksi tehty, toinen on tasaisempi pinnaltaan. 
Samasta pellosta, mainitun talon etelä-puolella tavattiin myöskin 
tasataltta, 75 mm. pituinen, terän leveys 45 mm. Taltan terästä 
oli niinikään palasia lohennut ja laskemisen jälkiä on siinä paikottain 
nähtävänä (H. M. 2887:6,7).

8). Kourutaltta. Aseesta oli toinen paksumpi pää kourulle 
hiottu. Terän olivat lapset katkaisseet, jotta ainoastaan kourun uran 
alkua oli jälellä. Kourupään leveys 40, tasaisen 29 mm., ja aseen 
koko pituus on 110 mm. Löydetty maanpinnalta, Kotkan kallion 
itävierteeltä Kyyjärven lounaisrannalla.

9). Taltan tapainen ase (muinaisuus epäiltävä), 233 mm. pitkä 
ja terän leveys 20 mm., löytty kaksi vuotta sitten Lamminsarjan 
kytöä kuokittaissa, Kyyjärven kylän Mäntymäen maata. Muodoltaan 
on se siistiä tekoa ja kapenee varsipäästä terää kohden yhtäläisesti 
molemmin puolin, joten ase muistuttaa sievää hyvin teroitettua 
vaajaa.

10). Juoksuahossa, Saunamäen Pohjoisahon torppa Kyyjärven 
kylää, löydettiin moniaita vuosia sitten Järveen muotoinen kiviase. 
Tämä läpensä hiottu esine oli tavattu vanhan hongan tyven alta; 
se sanottiin alkuansa olleen pitempi, mutta katkaistun pätkän pituu
desta en kumminkaan saanut tietoa. Sen nykyinen pituus on 150 
mm. ja leveys 38 mm.

11). Karstulan kaakkoiskulmaa kävellessäni pistäydyin vähän 
Saarijärvenkin puolella olevaan Kalmarin kylään. Täällä oli kolme 
vuotta sitten löytty pitkä taltta Halttusen kytöä kuokkiessa Ruunan- 
uiemen talon maalla. Tavattaissa oli se ollut »ison joukon toista 
kyynärää» pitkä, joten se houlmtteli löytäjiä koettamaan mitenkä 
tuo vanhan kansan ase maahan pystyisi, sillä ikävällä seurauksella,
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että se lohkesi kolmeen palaan. Ainoastaan yhden niistä sain 
haltuuni, toiset osat eivät olleet tallessa. Terä oli kertomuksen 
mukaan ollut aivan »höylän terälle» laskettu ja toinen pää tyk- 
känänsä teroittamaton. Arveltiin huostaani joutunutta palasta noin 
kolmanneksi osaksi koko esineestä. Tuossa aseen osassa, joka pin
naltaan on hiomaton, näkyy juovantapaisia, päästä päähän kulkevia 
kapeita särmiä, joten sen poikkileikkaus on vähän epäsäännöllisen 
soikean monikulmion kaltainen. Tuo usein mainittu pala on 22 
sm. pituinen.

12). Saman kylän Pirttiniemen talon maalla tuli Kiviniemen 
torpan sulaa peltoa kyntäissä esiin 130 mm. pituinen kourutaltta, 
eheänä oleva osa terästä on 20 mm. levyinen. Aseen poikkileikkaus 
on puolikuun muotoinen (H. M. 2887:12).

Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen kokoelmissa säilytetään 
Karstulasta sitäpaitse seuraavia kivikaluja, joista lyhyesti kerron 
luetteloiden mukaan :

13, 14, 15, 1(5). a) Suurellainen, kuuteloliuskasta tehty poiklci- 
kirves löydetty 1845-vuoden paikoilla Kyyjärven rannalta Kotkan- 
niemen talon maalta; b) vaajan muotoinen taltta; c) larves, löytty 
Nopolan kylän yhteismaalta Kyyjärven kylää; d) suurehko onsi- 
taltta, tavattu hongan juurelta Nopolan yhteismaalta Kyyjärven 
kylää. Nämät neljä kiviasetta on Yhdistykselle lahjoittanut maan
mittarin oppilas Abr. O. Regnell (H. M. I24:a— d).

17). Kantaan päin kapeneva tavattoman ohut- ja leveä-teräinen 
kourutaltta, 148 mm. pitkä, 65 mm. leveä ja 14 mm. paksu; pinnat 
suureksi osaksi hiomatta, syrjät hiukan särmäiset. Saatu 1821/i61 
ylioppilas Mellbergin kautta hänen isävainajaltansa kauppias C. J. 
Mellbergiltä. Löytäjä Matti Eliaksenpoika Autiovertala.

18). Soikeallainen rönsypintainen reikäkivi tai oikeammin 
nuijakivi, 79— 100,5 mm. ristiinsä läpimitaten, 39 mm. paksu; 
reikä, lävistämällä tehty pääasiallisesti toiselta puolen, suusta noin 
35 mm. laaja. Lähettäjä kauppias C. J. Mellberg, sen sai Juho 
Jaakonpoika Heinolta, joka sanoi sen löytäneensä ojaa kaivaessa.

19). Loivateräinen oikolcirves tai taltta, osaksi hiomaton, 106 
mm. pitkä, 51 mm. leveä ja 21 mm. paksu (H. M. 2253:1).

20). Paksuvartinen, täydellisesti hiottu tasataltta, 71,5 mm. 
pitkä, 35,5 mm. leveä terältä, 18 mm. paksu.

21). Suureksi osaksi hiomaton jyrkkäteräinen tasataltta, 59 
mm. pitkä, 44 mm. leveä ja 12 mm. paksu.



13. Nuija.

Kivikauden aseita.
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22). Ohut tasataltta, 69,5 mm. pitkä, 34 leveä ja 10 mm. 
paksu.

23). Pieni tasataltta kaarevalla terän laskulla, 50 mm. pitkä, 
28 mm. leveä ja 11,5 mm. paksu.

24). Molempiin päihin vastaisilta puolin teroitettu, hiottu 
kiviliuska, 118 mm. pitkä, 42 mm. leveä ja 11 mm. paksu.

25). Tutkaimelta katkennut tikarin terä liuskamasta, poikki
leikkaus O  11 3 mm. pitkä, 32,6 leveä ja 9 mm. paksu.

Numerot 19—25 ovat Kyyjärven kylän Nopolan talosta saatuja.
26). Pyöreäsuinen kourutaltta puoliympyrän muotoisella 

poikkileikkauksella, 118 mm. pitkä, 39 mm. leveä terältä, 24 mm. 
paksu. Löydetty Uiton sillan vierestä Kimingin kylästä. Lahjoitti 
maanviljelijä Heikki Krook.

Tohtori Kaarle Krohn’ in keräämiä ovat nämät kahdeksan 
viimemainittua kiviasetta (H. M. 2253:1— 8).

27). Tuomari R. Joeliin hallussa Viitasaarella löytyy, hänen 
minulle suosiollisesti antamansa ilmoituksen mukaan, pieni tasa
taltta., löytty keväällä 1881 Muhosen kallion luona olevasta kivi
kasasta, kirkon läheisyydestä.

Paitsi yllämainittuja tallelle saatuja kivikaluja mainitsen vielä 
muutamia, jotka ovat joutuneet tuntemattomien kokoojien käsiin 
tai muuten hukkuneet.

Tasataltta, löytty Pääjärven kylän Mäkelän talon läheisyydestä; 
hukkunut. Vastingin kylän Ruotsilan talon isäntä sanoi antaneensa 
kivisen höylänterän eräälle kookoojalle joku vuosi sitten. Korte- 
järven talosta oli joku kerääjä myöskin saanut katson ja taltan: 
molemmat olivat olleet Yahangan järven luoteisrannalla.

Kyyjärven Polkin kylässä oli myöskin pantu kaksi talttaa 
hukkaan ja sama kova onni kohtasi Icivikalsoa Pääjärvenmäen 
Savolassa.

Niinikään oli hukutettu Tuliharjun somerokuopasta (Kokkolan 
tien varrella Kyyjärven kylää) löytty kourutaltta.

Pylkönmäeltä en saanut ainoatakaan kivikauden esinettä hal
tuuni. S. M:m-Yhdistyksen huostassa löytyy yksi isollainen kouru
taltta, löydetty Kynämäisten kylän Salmelan talon pellosta; sen pituus
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on 261 mm., terän leveys 52 mm., paksuus 29 mm., rungossa 
suippeneva poikkileikkaus w  (S. Wilskman’in luettelo, n:o 781, 
S. M. Y:n kokoelmissa).

Seudun vanhimman talon, Kimingin, läheisyydessä oli usein 
löydetty »ukon-nuolia», vaan ei ensimmäistäkään oltu säilytetty. 
Nykyinen isäntäkin arveli, että kyllä niitä hänen aikanansa on löytty 
ainakin 5 tai 6 kappaletta.

Kivijärven pitäjä.

1). Onsitnltta, 80 mm. pitkä, terältä 83 mm. leveä. Ase on 
hiontansa puolesta hyvin siistiä tekoa, paha vaan että sen terä on 
saanut rikkeimiä lasten leluna ollessa; kanta, joka on hieman sou- 
kempi, 27 mm., on jyrkästi katkottu. Löytty n. 15 vuotta sitten 
maanpinnalta Vipumäen kankaalta Haapajärven kylän Harjun talon 
maalta (H. M. 2887:14).

2, 3).. Kaksi tasatalttaa lahjoitti maanviljelijä Juho Lyytinen 
Leppälän kylässä. Suuremman terä, joka hyvin pystyvänä on 
säilynyt, on 40 mm. leveä, sen koko pituus 104 mm.; pienemmän 
koko, samoin mitaten, 50 ja 80 mm. Molemmat ovat löytöjä Ison- 
Leppälän ympärillä olevista pelloista.

4, 7). Lemmittynä seutuna eli ehkäpä sepintä-paikkanakin 
on Rutasaari niminen luoto Kivijärven itärannikolla kivikauden 
aikana ollut. Sinne joitakuita aikoja sitten rakennettu kruunun 
torppa kuuluu Viitasaaren metsänhoitoalueeseen, vaikka kirkollisessa 
suhteessa onkin Kivijärven pitäjää. Nykyisen asukkaan aikana, 
hän on paikan viljelyksen alaiseksi raivannutkin, on muutaman 
kymmenen vuoden sisässä löytynyt paljon vanhan kansan jätteitä 
(katso kiinteitä muinaisjäännöksiä), joita hän aina on tarkoin säilyt
tänyt, kunnes joku kerääjä on ne käsiinsä saanut. Kaisoja, tasa- ja 
onsi-talttoja sanoi hän antaneensa useimpia Kannonkosken entiselle 
sahanhoitajalle Gummerukselle, seminaristi Norkoile j. n. e. Minun 
osalleni tuli kaksi rönsypintaista reilcäkiveci, tasataltta ja muuan 
epäselvä lävenmöhkäle. Toinen noista reikäkivistä on hieman neliön
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kaltainen, kukin sivu n. 10 sm. Toinen taas muistuttaa sivujensa 
puolesta hieman kolmiota, syrjät n. 12 sm. suuruisia; yhtä reunaa 
viimemainitussa on vähän pyöristetty. Reijät, jotka molemmissa 
ovat kiertämällä ja suurimmaksi osaksi vaan toiselta puolen tehtyjä, 
ovat erisuuret, ensinnä mainitussa neljän, jälkimmäisessä kolmen 
sm. halkasijalla. Paksuudeltaan on toinen 3, toinen 4 sm.

Tasataltan terä on vähän kaarella, sen leveys 41 mm., pituus 
125 mm.

Neljäs kivikalu Rutasaarelta on n. 14 sm. pitkä; sitä voinee 
ehkä pitää jonakin ihan tekeillä olevana esineenä.

8). Kourutaltta oli joku viikko ennen tuloani löytty Leukain- 
salmen itäpuolella olevalta saarelta, Kivijärven länsirannikolla. Löy- 
dettäissä oli se kyllä eheä, puheen mukaan noin 7 sm. pituinen, 
vaan oli sekin lasten käsissä katkennut, niin ett’en saanut kun 
40 mm. pituisen pätkän kourua, joka kumminkin on aivan rikko
maton ja 35 mm. levyinen (H. M. 2887:21).

Muholan eli Saaren kylästä, Kivijärven kirkolta noin pari 
peninkulmaa pohjoiseen, sain useampia kivikauden esineitä, jotka 
kaikki olivat löytöjä vanhan Jokelan läheisyydestä.

9). Kantaan päin tasaisesti kapeneva, molemmin puolin 
yleensä hiottu tasataltta; terä, jotenkin hyvin säilynyt, on 46 mm. 
leveä, aseen pituus 75 mm (H. M. 1887:22). .

10). Tasataltta, 80 mm. pitkä, 35 mm. leveä, tyvipää souken- 
tunut kärjen muotoiseksi.

11). Tasataltta, 75 mm. pitkä ja 32 mm. leveä. Ase on
keskikohdalta pituuteensa nähden jotenkin paksu ja laskeutuu jyr
kästi päitä kohti.

12). Jyrkällä terällä varustettu, yleensä laskettu tasataltta, 
60 mm. pitkä ja 38 mm. leveä.

13). Tasataltta, terä vähän kaarella, 65 mm. pitkä, 40 mm.
leveä.

14). Tasataltta, Jokelan talon Mäenpään torpan pellosta,
71 mm. pitkä, terältä 25 mm. leveä ja vinoon kulunut.

15). Onsitaltta, 65 mm. pitkä; toiselta sivulta on pala lohen
nut, jotta terän leveys on vaan 20 mm.

16). Tahkokiven puolisko, löytty sellaisena Kuvijärven etelä
rannalta. Kiveä on hiottu neljältä sivulta ja sopii sitä verrata 
kuvaan 90:a Rygh’in kuvateoksessa Norske Oldsager. Tuon kova
simen pään pituus on 125 mm., katkeimen läpileikkaus 3 5 x 4 2  mm.
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17). Tasataltta, 55 mm. pitkä, terältä 38 mm. leveä, löydetty 
Hakkaranniemen talon pellosta Kinnulan kylässä. Lahjoitti ylioppilas 
E. Olsoni (H. M. 2887:30).

Muinaismuisto-Yhdistyksen kokoelmissa on ennestään seuraavat 
kivikalut Kivijärven pitäjästä.

18). Onsitaltta, lähes 130 mm. pitkä, 44 leveä ja 29 paksu. 
Aseessa kulkee matala kouru pitkin koko pituutta. Löytty Kivi
järven Kuivaniemen kylästä.

19). Kourutaltta, 144 mm. pitkä, kumpikin pää 44 mm. leveä, 
paikoin 28 mm. paksu. Ase on kourun vastaiselta puolelta hiukan 
mykevä, poikkileikkaus puoliympyrän muotoinen. Löydetty Syvä
järven rannalta Pudasjärven kylää. Maist. A. L. Nyman’in lah
joittama (H. M. 2064:1,2).

20). Tasataltta, 149 mm. pitkä, teräpuolelta 43 ja varsipuo- 
lelta 33 mm. leveä, paikoin lähes 12 mm. paksu. Terä epätasaisesti 
kulunut, suulta lohkeillut. Tavattu Kivijärven Heinolahden kylässä. 
Maist. A. L. Nyman’in lahjoittama.

21). Eheä ja kaareva-teräinen tasataltta, 105 mm. pitkä, 
42 mm leveä ja 16 mm. paksu; saatu Leppälästä (H. M. 2331:12).

22). Kauniisti hiottu tasataltta; teränlaskussa on kourun 
alkua, pituus 91 mm., leveys 47 mm. paksuus 19 mm. Löytänyt 
Matti Oinanen Lokalahden pellosta. Tukkiasioitsija J. Hoikkasen 
lahjoittama (H. M. 2808:6— 8).

23). Tasataltta, terä rikkinakerrettu, 104 mm. pitkä, 38 mm. 
leveä ja 16 mm. paksu. Löytöpaikka sama kun edellisen. H:ra J. 
Hoikkasen lahjoittama.

24). Reilcäkivi, pituus 12 sm., runsaasti 7 sm. leveä ja 34 
mm. paksu. Löytänyt Heikki Muhonen Saarenkylän Oriharjun 
pellosta. Lahjoittanut H:ra J. Hoikkanen.

Tuomari R. Jack’illa on Kivijärveltä seuraavat kivikalut, joista 
ilmoitan hänen kirjoituksensa mukaan.

25). Oikolcirves, löytöpaikka tuntematon.
26). Oikolcirves löytty Potmon kosken läheltä Pudasjärven 

kylässä.
27). Soikean kiviliuskan muotoinen reilcäkivi, tavattu Rekolan 

talon maalta likellä yllä mainittua koskea.
28). Ympyriäinen reikäkivi, löytty viimemainitulta paikalta.
29). Oikolcirves, löytöpaikka sama kun edellinen.
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Alla olevan taulun avulla saamme yleissilmäyksen kunkin 
esine-lajin lukumäärästä sekä löytöpitäjistä. Epäselvinä on jäänyt 
lukuun ottamatta Karstulan luettelosta n:rot 9 ja 24 sekä Kivi
järven luettelosta n:ro 7.
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Miekka. 15. Keihäänkärki. 16. Keltti (kirves).

17. Rintasolki.

Pronssikauden löytöjä.



Miekka. 19.

19— 20. Keihäänkäi'kiä,

21. Keltti (Kirves).

Varhemman rautakauden löytöjä.



II. Rauta-aika.

Järjestyksessä olisi nyt lueteltavana ne muinaiskalut, jotka 
ovat jäännöksiä siltä kulttuuri-ajalta, jolloin teräaseet valmistettiin 
tinansekaisesta vaskesta eli pronssista. Tämä n. s. pronssikausi, 
joka alkoi Skandinaaviassa n. 1500 vuotta ennen Kristuksen syn
tymää ja kesti noin 1000 vuotta, on meidän maassamme heittänyt, 
mikäli vastaiseksi tiedetään, varsin vähän jälkiä viljelyksestänsä. 
Luvultaan niitä on noin kolmekymmentä, ja ne ovat, paria poik
keusta lukuun ottamatta, löytöjä meren rantamailta. Näissä vähä
lukuisissa löydöissä huomaa jälkiä kahtaaltapäin, lännestä ja idästä 
tulleesta pronssikulttuurin vaikutuksesta. Läntisen eli Skandinaavi- 
laisen viljelyksen jäljennöksiä ovat kumminkin suurin osa Suomessa 
talteen saaduista pronssiajan muinaisjäännöksistä, ainoastaan kolmen 
löydön (Alkkulan, Muhoksen ja Laukaan) tunnusmerkit viittaavat 
itäisen eli permalaiskulttuurin pronssikalustoon. Näihin harvoihin 
löytöihin katsoen sopinee epäillä onko pronssikaluja ensinkään val
mistettu Suomessa, joten nuot täällä tavatut esineet olisivat naapuri
maista tuotua kauppatavaraa. Puheena olevalta tutkimusalaltamme 
ei tunneta mitään pronssikauden jälkiä.

Muinaistieteen tutkimisen alaisena oleva rautakausi alkoi maas
samme Kristuksen syntymän vaiheilla ja päättyi pakanuuden ajan 
lopulla. Tätä, toistatuhatta vuotta kestävää ajanjaksoa, jolloin raudan 
käytäntö pohjoismaissa tuli tavalliseksi, on meillä jaettu kahteen 
osaan, varhempaan ja myöhempään rautakauteen. Suomalaisten tulo 
Suomenniemelle oli käännekohtana täkäläisen rautakauden elämälle, 
sillä he toivat tullessaan idästäpäin uudet kalusto-muodot, joiden 
tieltä entinen, ammoisista ajoista saakka täällä vallinnut gootilainen
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Varhempaa rautakautta.
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viljelys vähitellen väistyi. Tämä Suomalaisten vaellus tapahtui n. 
700-sataluvun paikoilla, jota vuosisataa pidetään varhemman ja 
myöhemmän rautakauden raja-aikana.

A. Varhempi rautakausi.

Tähänastisista löydöistä päättäen on otaksuttu, ettei tuo yllä
mainittu gootilainen rautakausi ulottunut sisämaassa itäänpäin 
Hämeen vesistöjä kauemmas, joten tutkimusalamme eli Laukaan 
kihlakunnan seudut juuri ovat mainitun viljelyksen itäisillä rajoilla. 
Sieltä on saatukin useita senaikaiseen ryhmään kuuluvia esineitä, 
joista yleisimpiä ovat olleet nuot Skandinaaviassa tavalliset soikeat 
tuluskivet. Tässä tulen mainitsemaan tältä ajalta olevat löydöt 
Karstulan ja Kivijärven pitäjistä.

I . Karstula. Näitten seutujen hauskimpia muinaistieteellisiä 
löytöjä on se, joka sattumalta muutamia vuosia sitten tavattiin 
Multalahan niemellä Uotinsalmen maalla. Sieltä löysi talon torp
pari Jooseppi Humppi kuokkiessansa seitsemän varhemman rauta
kauden esinettä. Kun löytäjän seurassa viime suvena paikalla 
kävin, ei hän valitettavasti enää muistanut kunkin esineen asemaa; 
luusirpaleita ja joku hiili näkyi noin 3 mtrn laajuisella löytöpai
kalla, joka sijaitsee niemen etelä-nokalta 160 askelta luoteeseen päin.

1). Pieni yksiteräinen miekka, tunnettua »saksi»-miekan mallia 
(kuv. 25). Tämän hyvin säilyneen aseen koko pituus kahvoineen on 
33 sm.; kahva, joka on kahdella hoikilla ja vaskiponnella varustettu, 
on yksistään 13,5 sm:n pituinen. Pääponnen vieressä oleva holkki 
on 2 ja terän suulla oleva 3 sm. leveä; vaskinen ponsi lisää kahvan 
pituutta 27 mmdlä. Terän molempia kupeita hamaran alapuolella 
koristaa kaksi kaarenmuotoista pisteriviä, jotka miekan toisella sivulla 
yhtyvät erääseen samallaiseen, hamaran kanssa yhdensuuntaiseen 
siraatti-viivaan. —  Laitilan Raittiushuoneenmäeltä tallennetaan yksi 
muotonsa ja suuruutensa puolesta jotenkin samallainen yksiteräinen 
miekka1. Lyhyempi kahva viimemainitussa pistää heti silmään

1 Janakkalasta on myöskin tiitä samaa lajia oleva miekka löydetty. K:tso 
J. R. Aspelin, Suomalais- Ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, s. 34 7, kuva 293.
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näitä molempia verratessa; sitäpaitse puuttuu Laitilan miekasta se 
vaskinen nuppi eli ponsi, joka Multapakasta löydettyä 011 somis-

25. Veitsi, »/,. 26- Keihäs. ‘ / 3. 27. Veitsi. %

Karstula. Pylkönm äki. Multapakan löytöä.

tantassa, eikä liioin terän lapeilla huomaa sitä kaarenmuotoista
siraatti-viivaa, josta ylempänä mainitsimme. H. M. 2893:1.
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Bornholmin saarelta on tämänmuotoisia yksiteräisiä miekkoja 
löydetty neljänäkymmentä kappaletta. K o’oltaan ovat ne olleet 
kovin vaihtelevia (pienimmät 0,405 mm:n ja isoimmat 1 metrin 
pituisia), kaikki siis suurempia kun tässä puheenalainen Karstulan 
miekka. Nämät lyhyet yksiteräiset aseet tulivat Skandinaaviassa 
tavallisiksi n. s. keski-rautakauden aikana. Niiden omituinen muoto 
arvellaan saaneen alkunsa kansainvaellusten aikana, Rooman valta
kunnan rajoilla asuvien germaanilaiskansojen miekoista. Paitsi 
saksimiekoiksi nimitetään näitä pieniä miekkoja Saksanmaalla eten
kin »skramasakseiksi» (cultri validi). K:tso E. Vedel, Bornholms 
Oldtidsminder од Oldsager, s. 152 sekä kuv. 309.

2). Tulessa punehtunut leukakirves (k. 29). Terän leveys on 
siinä 8,5 sm., kannan ja terän väli 16 sm. Silmän toinen puoli on 
rikkunut, siitä lähtenyt palanen on kumminkin tallella. Pienet, 
kantaa vastaan silmän molemmin puolin olevat, lovet tekevät aseen 
selvän vasarakirveen muotoiseksi. Terän suhteen on se verrattava 
Vedel’in äsken mainitun teoksen kuvaan n:o 313, kannan puolesta 
on se jotenkin samanlaatuinen kun eräs Gottlannista löytty kirves, 
jonka näemme kuvattuna Montelius’en »Svenska Fornsaker» nimi
sessä teoksessa, kuv. n:o 263. H. M. 2893:3.

3). Pieni 13,3 sm. pituinen ja 4 sm. levyinen rautapalanen. 
Toinen pää on murtamalla, toinen hakkaamalla katkottu. Esine 
on aikoinaan ollut jonkun yksiteräisen aseen, luultavasti sirpin eli 
viikatteen osana.

4). Putkikeihäs (k. 26), 35 sm. pitkä (varsiputki 10 ja lehti 
25 sm). Lehden lapeilla juoksee sievä harjanne tutkaimelle saakka. 
Varsiputkessa näemme neljä särmän tapaista ylennystä, joista kaksi 
ovat yhteydessä mainittujen lappiharjanteiden kanssa, toiset kaksi 
taas liittyvät lehden sivuihin. Lappien sivuilla on myöskin pienoiset 
harjanteet näkyvissä, jotka eivät kumminkaan ulotu kärjelle saakka, 
vaan yhtyvät keskiharjanteeseen, 5,5 sm. tutkaimen alapuolella. Vrt. 
esim. kuvaa 276 Montelius’en teoksessa »Svenska Fornsaker».

5). Nuolen eli peitsen kärki (k. 28), ruodolla varustettu. Sen 
pituus on 16,6 sm., ruoto 7,5 ja lehti 9,1 sm. Kalu on kaikin puolin 
vahvaa tekoa. H. M. 2893:6.

6). Pienen pihdin puolisko (k. 31), 5,4 sm. pitkä. Tältä aika
kaudelta näemme n. s. pinsettejä vaikkakin muodoltaan eriäviä 
Montelius’en kuvastossa n:o 264 ja 265. H. M. 2893:7.

3



30. Tupen sila. 7i- 31. Partapihti. >/,.

Karstula, Pylkönm äki. Multapakan löytöä.
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7). Rautasiin arvattavasti tupen alapäästä. Ollen aikoinaan 
pienellä naulalla, eikä juottamalla yhdistettynä, on se liitekohdalta 
au’ennut (k. 30). Sila eli hela on 1,5 sm. leveä. Yedel mainitsee 
yllä nimitetyssä teoksessaan, että Bornholmissa on saksimiekkojen 
ohella myöskin löydetty niihin kuuluvia tuppia, jotka tavallisesti 
ovat tuohesta tehtyjä; ehkä tämä sila on jäännös Multapakan miekan 
tupesta. H. M. 2893:8.

8). Uotinsalmen talon pihapolulta löysivät lapset muutamia 
vuosia sitten litteän sileäksi hiotun kivihelmen. Tämä pienoinen 
koriste on kiiltävän musta ja ihan ympyriäinen, keskellä oleva 
reikä näyttää olevan kavertamalla tehty. —  Helmi on läpimitaten 
12 mm. sekä 5 mm. paksu. Olen pitänyt sitä jonkillaisena yks’- 
värisenä mosaiikkikaluna, jonka takia sen asetin rautakauden kalus
ton joukkoon. H. M. 2887:13.

9). Luukone (?), 64 mm. pitkä, paksumpi pää 32, hienompi 
19 mm. leveä. Tämä omituinen esine on molemmin päin tasaisesti 
katkottu ja rinnatusten pituutta pitkin käyvät reijät ovat huolelli
sesti kaiverrettuja. Tuo »kone» on poikkileikkaukseltaan päistä joten
kin munaskujen muotoinen. Löytöpaikka: Mattilan talon Ranta- 
pelto Kyyjärven kylässä. Luukaluista mainitsee Aspelin1 yhden, 
Wjatkajoen seuduilta löydetyn, jota hän arvelee käytetyn nuorain 
punomiseen, sen läpi käypi kolme reikää, jotka toisessa päässä 
yhtyvät. Vaikea on kumminkin sanoa mihin tarkoitukseen tätä 
Kyyjärvestä löydettyä luuasetta on käytetty. H. M. 2887:39.

II . Kivijärvi. 1). Otaniemen raunion2 likeltä löytyi pellon 
ojasta noin 15 sm. syvyydestä rautainen keltti (?). Aseen toisella 
kupeella olevaa pahkaa uskaltanee ehkä pitää ruostuneen tai tehtäissä 
epäonnistuneen silmukan jälkenä. Ase on 80 mm. pitkä, terän 
leveys 32 mm., varsireijän pituus 35 mm. H. M. 2887:36.

2). Mosaiikki helmi, löytty Kinnulan kylän Pösölän maalta 
pienen kiviraunion äärestä. Raunio oli hävitetty Pikku-Kuukkanen 
nimisestä järvestä laskuojaa kaivatessa. Helmi on muodoltaan soikea, 
15 mm. pitkä ja 13 mm. leveä; väriltään on se varsin kirjava. 
Keskustaa somistavat puna- ja valko-väriset koukerot, sivuja ainoas
taan valkoiset; keskustaa eroittaa koristeryhmistä sivuilla kaksi 
helmen sivupinnan ympäri käypää punaista juovaa. Tämän aikuisia

1 Suoni, ugril. muinaistutkinnon alkeita, s. 129, k. 116.
! Katso kiinteitä muinaisjäännöksiä.
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mosaiikki koristeita on muun muassa saatu Yöyrin Rekipellon 
kylästä.

Museossa sälytetään Kivijärveltä ennestään:
3). Soikea 85 mm. pitkä tuluskivi (vrt. k. 22); sen leveys 

on 46,5 mm. ja paksuus 32 mm. Laitoihin uurretut juovat ovat 
jotenkin syvät. Esine on löytty Leppälän pellosta. Alkuansa luultiin 
näitä kovasimiksi, mutta kun myöhemmin ukonkivi, josta nämät 
soikeat kalut ovat valmistettuja, on huomattu tahkokivenä sopimat
tomaksi, otaksutaan niiden olleen tulus-kivinä varhemman rauta
kauden asukkailla.

B. Myöhempi rautakausi.

I . K arstula. 1). Nuolen kärki (k. 32 ja s. 40), 90 mm. pitkä, 
lehti 50 ja ruoto 40 mm. Lehden suurin leveys 28 mm. Löydetty 
porokasasta Moksi järven rannalla Paajalan kylän, Katajamäen 
torpan maalta (katso kiinteitä muinaisjäännöksiä). H. M. 2918:2.

2). Rauta kirves neljällä korvakkeella varustettu. Löydetty 
Pääjärven kylän Haapaniemen maalta. Lahdenperän kytöä ojatessa.

3). Ruodolta mutkistunut nuolen kärki (k. 33). Esine löydettiin 
kesällä 1892 Nihtinpalokankaan somerokuopasta, noin metrin syvyy
destä. Mainittu kangas sijaitsee kaksi kilometriä Karstulan kirkolta 
Saarijärvelle päin. Lahjoitti Kauppias K. J. Yarvikko. H. M. 2887:34.

4). Museossa löytyy myöhemmältä rautakaudelta Karstulasta 
saatu, Pastori Kulhasen lahjoittama nuolenkärki litteällä terällä, 
ruoto on ollut ainoastaan osaksi puuhun kiinnitettävänä: —  
näköinen. Kärki, joka on tavattu Yastingin kylän Pekkalan talon 
läheisyydessä, on pituudeltaan 112 mm.

I I . Kivijärveltä ei tietääkseni tunneta tämänaikuisia löytöjä 
muuta kun yksi ainoa Kärsäsaarelta. Tältä paikalta, joka sijaitsee 
Taviaisten talon kohdalla Kivijärven koillisrannikolla, tapasi itsellis
mies Matti Laurikainen kuokkiessansa viime kevännä noin 15 sm. 
syvyydestä ja ehkä 200 syltä veden rajasta seuraavat kolme esinettä, 
jotka kertoi olleen maassa ihan likettäin.

1). Keihäänkärki varsiputkella varustettu, 34,5 sm. pitkä, 
varsiputki 6,5 sm. lehden suurin leveys 2,5 sm. Ympyriäisen varsi- 
putken kyljessä oli pienoinen reikä, missä ruostunut rautanaula
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näihin asti oli säilynyt. Kurkijoelta Itä-Suomesta 
on eräs iso löytö saatu talteen, johon muitten 
kalujen ohessa kuuluu tällainen keihäänkärki. 
Tätä Kurkijoen kalustoa pidetään n. 700-luvun 
aikuisena.

2). Rötösesti yhteen taottu rautahela, 
leveimmästä paikasta 6,5 sm., reijän halkasija
3,5 sm. Voi otaksua, että se aikanaan on ollut 
tuuran eli keltin putken ylä-osana eli suuna.

3). Koveli, terä liki 8 sm. leveä. Ase 
muistuttaa paljon kuvaa 411 Rygh’in teoksessa 
»Norske oldsager». Kärsäsaaren kovelissa ovat 
pää- eli varsihaarat käännetyt kulmikkaasti si
säänpäin, joten ruodot päähän kiinnitettynä ovat 
olleet aivan likellä toisiansa. Ruodot ovat eri- 
pitkät, samoin kuten yllämainitussa kuvassa, sekä 
kiinnitys-koukuilla varustetut.

Kun nyt olemme luetelleet ne esineet, 
joita pakanuuden ajoilta tutkimusalaltamme tun
nemme, on ehkä paikallaan luoda lyhykäinen 
vertaileva silmäys edelliseen. Jos tarkkaamme 
muinaiskalujen lukumäärää kivi- ja rauta-kau
delta, niin huomaamme että löydöt edelliseltä, 
vanhemmalta ajalta, ovat melkein neljä kertaa 
runsaammat kuin jälkimmäiseltä (75 ja 19). Tämä 
selvästi todistaa, että pakanallinen rautakausi 
on ollut Pohjois-Hämeen sydänmailla jotenkin 
vähän edustettuna. Muinaistutkijat ovat lausu
neet, että kiviaseita vielä pakanuuden myöhem- 
pinäkin aikoina paikoittain maassamme käytettiin 
ja että vasta tuo Suomalaisten tuoma täydelli
sempi rautakulttuuri ensimmäisen sivistysker- 
roksen lopullisesti karkoitti. Siihen aikaan, jol
loin raudan käytäntö ensinnä tuli Suomen
niemellä tunnetuksi, asui sisämaissa luultavasti

32. Nuolenkärki. ‘/2.

Karstula, Iloksi.

33. Nuolenkärki. l/t.

Karstula, Ni Iitin 
palo.
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jo Lappalaisheimoja, jotka, ollen läntisten naapuriensa verotaakan 
alaisina, eivät voineet omistaa uuden keksinnön ensi aluksi kalliita 
aseita. Senpä takia ovatkin varhemman rautakauden esineet näillä 
seuduin harvinaisia; ehkä ne ovatkin pidettävät gootilaisten verot
tajien jälkinäl. Pohjois-Häme ei vielä tullut Suomalaistenkaan
tulon aikoina rautakauden kannalla olevien ihmisten vakinaisesti 
asuttavaksi. Kuten kirjoituksemme alussa olemme huomauttaneet, 
kulki tuo äsken tullut kansa ensinnä pitkiä aikoja ainoastaan suvisin 
pyyntirétkillänsä ollessa näillä saloilla. Ett’ei heillä vakinaisia 
asumuksia siellä ollut todistanee sekin seikka, että suurin osa heidän 
aikuisista rauta-ajan jäännöksistä ovat metsästäjän tarpeita; koristeita 
j. m. s. on sitä vastoin tavattu peräti vähän. — Näitä asioita sil
mällä pitämällä on meidän otaksuminen, että Pohjois-Häme on niitä 
seutuja maassamme, jossa kiviaseita osaksi ainakin pakanuuden 
loppuaikoinakin käytettiin. Ehkä vastainen tutkimus on antava 
rautakauden sikäläiselle viljelykselle suuremman merkityksen, jahka 
uudet löydöt ja kiinteiset muinaisjäännökset ovat huolellisen tarkas
tuksen alaisina olleet.

Kiinteitä muinais jäännöksiä.

Minkä aikuisia ne muinaisjäännökset ovat, joista nyt lähden 
kertomaan sitä en uskalla sanoa. Niistä ovat lukuisimmat nuot 
tutkijain kesken usein puheenalaisina olleet rauniot, joiden suuruus 
vaihtelee paljon, korkeus 1 metrin ja 0,50 dm. välillä ja laajuus 
4 — 1 mtr. halkasijalla; maakuopat, sekä soikean- että pyöreän- 
muotoiset, ovat niinikään tavallisia. Jos tahdomme tiedustella tari
noita näiden muinaisjäännösten synnystä, saamme hyvin häilyviä 
vastauksia. Useimmiten sanotaan niitä Hämäläisten raunioiksi, 
väliin vieläkin myöhemmän aikuisiksi pakosaunojen kiukaiksi. Har
vinaista ei liioin ole kuulla niiden olevan muistoja Lappalaisten 
siellä olosta, jota vastoin niitä ainoastaan poikkeustapauksissa pide
tään »Jättiläisten» tekeminä. Jos otamme huomioomme ne harvi

1 Aspelin, Suomen asukkaat pakanuuden aikana, s. 45.
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naiset löydöt, joita on raunioista tai niiden läheisyydestä tavattu, 
eivät nekään näiden muinaisjäännösten hämärää alkuperää sanot
tavasti valaise. Niistä on näet tavattu aseita, jotka viittaavat niin 
pakanallisiin kulttuurikerroksiin kuin myös, historialliseen aikaan. 
Tämä todistaa, että pätevää lausuntoa on mahdoton antaa näistä 
muinaiskansan jätteistä, ennenkuin tarkka vertaileva tutkimus siihen 
tarpeeksi tukea on antanut; muut pintapuoliset arvostelut ovat tässä 
ihan arvottomia. Seuraavassa kerron pitäjittäin niistä kiinteistä 
muinaisjäännöksistä, joista sain tietoa.

Karstulan pitäjä.

Katselkaamme ensinnä Karstulan Piirakkaan Niemi ha’assa 
olevia raunioita ja haudan muotoisia syvennyksiä. Kiesinjärven 
eteläosan eroittaa pitkä, pohjoiseenpäin pistävä maakaistale kahteen 
osaan eli perukkaan. Tuo maakaistale eli niemi, kalarikkaan järven 
keskellä, näkyy muinoin olleen suosittu paikka niistä monista jäl
jistä päättäen, joita hävinneet asukkaat ovat jättäneet. Rauniot ja 
haudan muotoiset syvennykset tavataan ainoastaan niemen länsi
rannalla. Suorakaiteen malliin tehtyjä osaksi epäselviä kuoppia 
löytyy siellä monta, likempänä ja etäämpänä toisistaan. Niiden pää- 
suunta on joko koillis-lounainen tai luoteis-kaakkoinen, pituus vaih- 
telee suuresti, 5— 1 metrin välillä. Näitä paitse näkyi paikka paikoin 
neliönmuotoisia syvennyksiä; suurin tämän laatuisista oli 1,50 metriä 
»kanttiinsa». Kaikki syvennykset olivat aikojen kuluessa kuopalle 
vajonneet, osaksi ehkä kivienkin painosta, joita oli monen kuopan 
pinnalla näkyvissä. Muutamissa syvennyksissä näkyi ikäänkuin 
pieniä nyrkin suuruisia kiviä olisi reunoille ladottu, etenkin hau
tojen itäpuolella pistivät tällaiset lateet silmään. Erään vähemmän 
vajonneen kuopan pinnalla, jonka pituus oli 3, leveys 1,5 metriä, 
huomasin soikean, matalan lavan tapaisen raunion, joka muistutti 
samallaisia ylennyksiä meidän nykyisillä hautuumaillamme. Täällä 
Kiesinniemellä sijaitsevat rauniot ovat pienimpien joukossa, joita 
tutkimusalallani näin ; paikottain <̂ i niitä hajotettukin, joteu niissä 
ei enää varsinaista muotoa huomannut, kumminkin näytti otaksut
tavalta, että ne alkuperäisesti ovat olleet pienen matalan ke’on 
kaltaisia. Näitä raunioita laskin olevan noin kymmenkunta kappa
letta ja olivat tavallisesti 0,5 m. maanpinnan yläpuolella, raunioiden
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pohjan läpileikkaus 1,5 à 2 m. Usein näin, että keskellä olevan 
suuremman kiven ympärille oli kerätty yhä pienempiä, jotka rauniolle 
antoivat tuon yllä mainitun kekomaisen muodon. Piirakkaan rau
nioiden ja kuoppien synnystä ei tietty mitään kertoa enempää, kuin 
että ne ovat hyvin vanhoja sekä, että siellä ennen aikaan on käräjiä 
istuttu. Ellei raunioiden pieni muoto olisi meitä peloittamassa, niin 
voisimme aivan hyvin pitää niitä rautakauden aikuisina, samaliaisina, 
joista Aspelin kertoo esimerkiksi »Suomen asukkaissaan», siv. 47—48. 
Vielä on muistutettavana, että samassa Kiesinjärvessä löytyy muuan 
saari, jossa samoin on haudanmuotoisia syvennyksiä, vaan niille ei 
nykyinen kansa anna samaa arvoa ijän suhteen kuin yllämainituille, 
Niemiha’assa oleville (katso »kalmistoja ja aarrepaikkoja»).

Kiesin laskee vetensä pohjoiseen päin pienoisen puron kautta 
Moksi nimiseen järveen, josta Vihanninjoki vie sen Vihanninjärven 
kautta Karankaan. Moksijärven etelä- ja länsi-rannalla sijaitsevat 
Paajalan talot. Taloista n. kilometri pohjoiseen löytyy Katajamäen 
torppa. Tämän omistaja, kun kolme neljä vuotta sitten raivasi 
tupansa alapuolella olevaa maata, löysi ison sammalmättään alta 
pienen raunion. Sitä hävittäissä näki hän, ettei kivet siinä olleet 
minkäänlaiseen järjestykseen ladottuja, ja noin »kyntömultaa» ympä
rillä olevaa maanpintaa syvemmälle ei niitä enää ollut. Kiviko’on 
vieressä oli kaksi luukasaa, nekin paksun sammalikon alla, toinen 
etelä, toinen lounaispuolella. Pienempi luuläjä oli n. 30 sm. kor
kuinen ja sijaitsi ehkä 50 sm. alalla; luut siinä olivat pieniä ja 
hentoja ihan kuin linnun rungosta. Isompi läjä oli alaltaan piankin
1,50 m. suuruinen. Tämä sisälsi suuria näkijälle outoja luita ja 
sarvija. Luut molemmissa kasoissa näyttivät selvällaisilta, vieläpä 
lujiltakin, mutta kajotessa menivät heti murskaksi. Hiiliä oli yltym- 
päri löytynyt runsaasti läjittäinkin. Tämäntapaisesta hiilikasasta 
löysi hän nuolen kärjen (katso »myöhempää rautakautta», kuv. 32).

Paajalan kotipihalla ja ympäristöllä näytettiin myöskin kivi
raunioita, joista useimmat luultavasti ovat vaan vanhoja muurin 
sijoja, talo kun on Karstulan vanhimpia. Talosta järveen päin sauna- 
polun varrelta purettiin kesällä 1892 vanha raunio ja kivet ajettiin 
järveen. Puheen mukaan oli ^iitä löytynyt kiviastia, »musta ja 
sileä kun ukonnuolet». Muodoltaan oli se ollut katkaistun »puoli- 
tuopin» pullon kaltainen, seinämien ja pohjan paksuus oli n. 1/2 
tuumaa. Sitä ihmettelivät paikalla olevat työmiehet ja heittivät 
viimein kivien kera järven syvyyteen. —  Paajalan likitienoilla
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löytyy vielä useita raunioita, joita sanotaan Hämäläisten tekemiksi. 
Niinpä mainittiin sellaisia olevan Kirkkolammen männikössä, talosta 
2 km. itäänpäin, sekä Pylkönsuon saaressa, talosta pohjoista kohti, 
noin 2 km:n etäisyydessä. Niittyniemen kankaalla sanottiin niin
ikään löytyvän sammaleen peittämä raunio tiheän metsikön keskellä.

Karstulan lounais-sydänmaalla tapaamme Vasikkalammen länsi
rannalla pienen raunion. Se sijaitsee ihan järven rannalla pahasti 
leväperäisellä maalla, joten se on syvään hettoon vajonnut; sen 
löytämistä vaikeuttivat vielä murrot ja risukot, joita tukkimetsää kaa- 
taissa oli paikalle jäänyt. Tätä paitse näytti oppaani toisen samaan 
malliin tehdyn kivikasan, edellisestä muutamia kymmeniä askeleita 
taloa kohti, nykyään tekeillä olevan maantien oikealla puolella 
järvestä lukien. Vasikka-ahon talossa kerrottiin muistakin raunioista 
ihmisasunnoista etäämpänä. Talosta lounaaseenpäin on kaksi sydän
maan lampea, Karahka- ja Salmi-järvi; edellisen itärannalla Karahka- 
ahossa ja jälkimmäisen luoteispuolella olevassa Poropelto-lehdossa 
pitäisi talon väen puheen mukaan löytyä kiviraunio. Karahka-ahoon 
sanottiin talosta olevan niukasti 3, Poropeltoon 4 km. Täällä ei 
näille kiukaille myönnetty pitempää ikää kuin iso-vihan ajoilta. 
Silloin oli tällaisia pakopirttejä rakennettu useissa paikoin ihmisten 
turvapaikoiksi sotaisen vainon kestäissä. Niissä oli usein mitä sur
kein nälänhätä syntynyt, kun vihat kestivät monta vuotta, eikä 
muonavaroja ollut likimaissa saatavana.

Pukkilan talosta (Paajalan kylää) noin 5 km. länttä kohti, 
löydämme Uitusjärven kaksi raunioa. Järven etelä puolella oleva 
sijaitsee likellä vedenrajaa ja on hyvin syvään vajonnut. Pukkilan 
vanha isäntä ei sanonut siitä tietäneensä mitään, ennenkuin pari 
vuotta sitten korvesta muurikiviä hakiessa sen sattumalta löysi pak
sun sammalikon alta, jolloin luja petäjä siinä kasvoi. Toinen pitäisi 
ukon sanojen mukaan löytyä järven pohjoisrannalla olevan torpan 
aidan vieressä. —  Vasikka-ahosta päin tuleva uusi maantie sivuaa 
myöskin Pukkilan taloa.

Multapalcan rauniot. Puhuessamme varhemman rautakauden 
löydöistä, mainitsimme jo (s. 31) tämän niemen asemasta; jälellä 
siis on vaan kertoa paikan kiinteistä muinaisjäännöksistä. Niemen 
etelänokalla sijaitsee kaksi rauniota, joista etenkin toinen on melkein 
pohjiaan myöten tongittu, niemen ympäristö on näet haluttu nuotta- 
paikka ja kalamiehet ovat aarteita etsien valoisina kesäöinä sitä 
kaivaneet. Rauniot ovat 130 askelta toisistaan, rannempi korkealla
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hietaäyräällä likellä veden pintaa. Läntisen kivikasan likellä, 30 
askelta toiseen kasaan päin, näemme hyvin säilyneen ympyränmuo
toisen syvennyksen, joka suippenee pohjaanpäin. Syvennyksen 
partaan kehä oli mitattaissa 8,50 metriä, syvyys niukasti 1 metri. 
Se paikka mistä yllä mainitut kalut tavattiin, on 160 askelta rannem- 
maisesta rauniosta luoteeseen.

Kiehuvanmäen talossa (Paajalan kylää) ilmoitettiin, että Autio- 
ahossa, talosta 3 km. lounaaseen päin, löytyy komean metsikön kes
kellä »jättiläisten kiuas», sekin maahan vajonnut, jottei muuta kun 
kyynärän verran ole maanpintaa ylempänä. Tuon nimityksensä on 
talo aikoinaan saanut kolmen läheisyydessä olevan lähteen takia, 
joiden vesi pohjasta pulppuaa suihkumaisesti ylöspäin, jotenka kirk
kaat vesinolpot kohoavat vedenpinnan yläpuolelle. Lähteet ovat 
niinmuodoin kiehuvien patojen näköisiä.

Karstulan länsi-erämaita kulkiessani sain tietooni useita kivi- 
roukkioita, joista tässä lyhykäisyydessä mainitsen. Lehtomäeltä 
länteenpäin 5 km., vähän- ja ison-Lehtomäen välisessä korvessa, jota 
sanotaan Kaijansuoksi, löytyy >>lapinraunio». Kurkikankaalla, 1 km. 
Vahvasjärveu länsirannikolta itäänpäin, sekä Alas’järven itäpuolelta 
noin puolen kilometrin etäisyydellä olevalla harjulla sijaitsee Aution 
isännän kertomuksen mukaan kiviraunio. Hautakankaalla, mainitun 
Vahvas’järven rannalla, kerrotaan muinoin kaksi jättiläistä asuneen. 
Muita tarinoita heistä en kuullut, kuin että he olivat haudanneet 
ruumiitansa erääseen järvessä olevaan Isosaari nimiseen luotoon ; 
siellä vieläkin on nähtävänä jonkinlaisia syvennyksiä maassa, jotka 
ovat heidän hautojansa. Toisen puheen mukaan on Isosaari tavalli
nen »kesäkalmisto», joista vasta enemmän kerromme.

Mainitsematta vielä on Suoniemen raunio, Vahangan kylän 
Heikinmäeltä 3 km. kaakkoon päin. Samalla aukiolla olevasta Lam- 
minmäen talosta 2 km. itäänpäin löytyy Puumalan aholla kiriroukkio 
synkässä metsässä. Tämä aho on myöskin tunnettu »Pummin» 
piirin nimellä, sillä seutu on ennen kuulunut erään » Pummi>. 
nimisen herran alueeseen. Enempää tuosta »herrasta» en valitetta
vasti saanut tietää.

Lapinniemen kiuas. Varamaan mittari F. L. Mahlberg ilmoitti 
minulle, kun hänet tapasin kirkonkylässä, löytäneensä kiviraunion 
Karstulan ja Soinin rajalla olevan Hankajärven pohjoisnieinekkeellä. 
Se sijaitsee jylhässä seudussa vuorien ja mäkien ympäröimänä ihan 
järven rannalla.
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Vahangan talon ympäristöllä näytettiin minulle muutamia 
vanhoja useimmiten hajoitettuja raunioita ja  kuoppia. Raunioista 
löytyi kivien lomista, paitse — kuten tavallisesti —  hiiliä ja hapraita 
kiviä, rautakuonaa. Vahangan järvestä otetaan vieläkin rauta
malmia Kimingin tehtaaseen ja rautateollisuuteen viitannee kai 
tuokin kuona, jota raunioissa näkee. Järven etelä- ja lounais-puo- 
lella löydämme kummassakin paikassa säretyn raunion. Edellisen 
vieressä oli maahan kaivettu pyöreä kuoppa, syvyydeltään 75 sm., 
partaan kehä 12 m. Tämä kiuas kuoppineen sijaitsee järven likellä, 
Vahangan talosta koilliseen päin olevan kallion alapuolella, toinen 
taas hiukan etäämmällä järvestä talon eteläpuolella. Samallaisia 
ja puheen mukaani samankokoisia kuoppia sanottiin olevan talon 
läheisyydessä, korkean Tahkomäen partaalla1.

Vahangan järven luoteisimmalla kulmalla, Kortepuron oikealla 
rannalla, Lamminmäen niemellä, oli ennen aikaan ollut raunio, 
vaan hettoinen maa oli sen osaksi vajottanut, osaksi oli siitä kiviä 
tarvittaissa otettu. Paikalla käydessäni oli vettä kuni tulvaaikana, 
joten en ensinkään voinut nähdä roukkion jäännöksiä, eikä sen 
likellä olevia vanhoja kalanpyydys seipäitä. Vielä yksi vanhan 
kansan raunio on mainittava, ennenkun heitämme Vahangankylän. 
Kaijanmäessä, Isonahon torpassa, kuulin että asumuksesta länteen
päin 1 km. matkan päässä löytyy jättiläisten tekemä kiuas. Koska 
en saanut luotettavaa opasta paikalle, jäi se minulta näkemättä.

Säretyn raunion näin myöskin Kyyjärven kylässä, Kotkan- 
niemen Välipelto nimisellä kankaalla. Kiviä nostaissa tuli märkä 
someroinen maaperä esiin. Muodoltaan se tätä nykyä oli soikea, 
suurin pituus —  4 metriä — luoteesta kaakkoon. Kiviä oli nostettu 
ja siroitettu sinne tänne, jotta varmaa korkeusmittaa ei voinut enää 
saada. Mainitusta talosta, joka on Kyyjärven rannalla, oli tämä 
raunio ainoastaan noin kolmensadan metrin etäisyydellä.

Jonkinlaisia tulemijan jäännöksiä kertoi saman kylän Saha- 
mäen isäntä löytäneensä peltoa raivatessa juuri talon läheltä, muu
tamia kymmeniä metriä talosta eteläänpäin. Puheen mukaan oli 
se ollut ihan maan peittämä, kamaraa oli piankin ollut 50 sm. sen 
yläpuolella ; muuta hän ei siellä nähnyt kuin palaneita hapraita

1 Salmen niemellä järven itärannalla, Sääkslahden talosta luoteeseen päin, 
löytyy niinikään pyöreitä kuoppia likettäin, samallaisia kuin Tahkomäellä. Niitä 
sanottiin olevan 7 kappaletta.
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kiviä, hiiliä ja tuhkan-sekaista multaa. Tältä samalta aholta, kiukaan 
ympäristöstä oli hän löytänyt kaksi kiriasetta, taltan ja tuuran (?); 
katso »kivikautta». Samoilta paikoin oli hän ennenkin tavannut 
kivisen »höylänterän», jonka eräs tuntematon kerääjä oli saanut.

Heinuan järven (samaa Kyyjärven kylää) pohjois- ja etelä
rannalla löytyy kaksi rauniota. Kuten puhuttiin, eivät nämät »iki
vanhoja» muka ole. Pohjoisrannalla oleva Pirttiniemen kiuas on 
Ylivetelin Pulkkilaisten tekemä, jotka joskus maailmassa täällä ovat 
kulkeneet kalastamassa; siitä on sitten sen murteen mukaisesti 
»pirtti»-sana tullut niemen etuosaksi, vaikka sitä ei Karstulassa 
käytetä. Järven etelä puolella oleva on tarinan mukaan ollut tullei
den Nopolaisten ensimmäisiä tulisijoja. — Näitä paitse löytyy vielä 
yksi raunio, jonka rakentajista tarina ei mitään puhu. Heinuan 
järveen laskee pohjois-luoteesta Paskojoki. Ihan sen suulla, joen 
oikealla rannalla, löydämme sen. Raunion lähellä on ennen ollut 
joku asumus peltoineen, vaan ne eivät kertomusten mukaan ole 
missään yhteydessä olleet tuon raunion kanssa.

»Hämäläisten riihiä» sanotaan olleen Pohjoisahon Riihiaholla, 
noin 150 syltä talosta (yhä vielä Kyyjärven eli Saunamäen kylää). 
Paikalla käydessäni näin useita maahan kaivettuja syvennyksiä, 
toiset jotenkin ympyrän kehän tapaisia, toiset enempi soikean muo
toisia. Ne olivat osaksi hyvinkin pieniä ja epäselviä, niin ettei tark
koja mittasuhteita niistä voinut saada. Suurin soikeista syvennyk
sistä oli 2 m. pitkä (suunta luoteis-kaakkoinen), leveys 75 sm. 
Ympyrän muotoisia oli myöskin muutamia, avarimman huomasin 
niistä omaavan 1,50 metrin halkasijan.

Hiirenkankaan rauniot. Synkässä sydänmaassa mainitulla 
kivikkokankaalla, löytyy kaksi vanhaa kivirauniota noin sadan metrin 
päässä toisistaan. Jos Raasun talosta mennään suoraa tietä Oikaria 
kohti, sijaitsee Hiirenkangas ehkä hieman tien keskipalkan pohjoispuo
lella. Tällä salolla eivät vanhatkaan ole kuulleet asuttavan, vaan ovat 
mainitut muinaisjäännökset siellä olleet ikivanhoista ajoista saakka.

Pirttilahdesta, Pääjärven lounaisrannalta noin 350 syltä poh- 
joisoenpäin ja noin 50 syltä likeisimmästä lahdesta, löytyy Saarion- 
kankaan Laajaahossa »jättiläisten» tekemä kiviraunio; muodoltaan 
oli se yhtäläinen kun muutkin, joita matkallani näin, eikä koossa
kaan ollut nähtävää eroitusta. Paikalta oli joitakuita vuosia sitten 
löytty oudon muotoinen rautalärves, vaan se oli, paha kyllä, jou
tunut käteisiin.
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Kalliokirjoituksen tapaisia, luontoisia kuvioita näytettiin minulle 
Muholankallion länsipuoleisessa kupeessa. Pitkin vuoren kylkeä 
käypi n. 3,15 metrin pituinen ja 20 smetrin levyinen, kallion vie
reistä pintaa ylempänä oleva juova, johon aikojen kuluessa on 
muodostunut monellaisia koukero-viivoja. Tämä omituisen näköi
nen »kirjoitus rivi» on tarinan mukaan Hämäläisten tekemä, ja 
ennustaa tulevia sotatapauksia.

Pylkönm äki. Kelcolammen pohjois rannalla, kirkolta noin 7 
km. länsi ilmaa kohti, löytyy korkeallaisella kangasmaalla kiviraunio. 
Muodoltaan oli se vähän useimmista muista poikkeava, ollen jotensa
kin neliönkaltainen pohjaltaan, kukin sivu 2 m. pituinen, korkeus 
50 sm. Päällimmäiset kivet olivat myöskin suurempia kuin toisissa 
täkäläisissä raunioissa. Kivikasan eteläpuoli oli hieman vierinyt.

Yllä mainitusta lammesta vähän itään päin sijaitsee Keko-mäen 
talo. Asumuksen läheisyydessä lisakinsauna nimisellä aholla näy
tettiin minulle viisi haudan muotoista kuoppaa, sitä paitse useita 
muita epäselviä syvennyksiä, joita kaikkia sanottiin pakanuuden 
aikuisiksi. Ensi silmäyksellä näin. että niillä kaikilla oli sama 
suunta, koillis-lounainen. Näistä haudoista oli kolme liki toisiansa, 
väliä vaan oli n. 3 m.; sama metriluku oli myöskin syvennyksien 
pituutena, leveys oli 50 sm. Pienemmät kuopat erosivat juuri 
mainituista suuremmista ainoastaan pituutensa puolesta, joka näissä 
oli yhtä metriä vähempi. Yhtä hautaa kaivoin seuraajani kanssa 
kunnes kova koskematon maaperä tuli esiin. Tämä oli lounais- 
päässä samoin kuin koilliskulmalla yhtä syvällä, eli 80 sm. paksui
sen multakerroksen alapuolella. Mullan seassa emme tavanneet 
isompia kiviä ensinkään, pienempiä nyrkin kokoisia näkyi aika 
usein, vaikka eivät nekään olleet minkäänlaisessa järjestyksessä. 
Koillispäästä löysimme joitakuita kauniita hiiliä, jotka olivat ainoana 
saaliinamme. —  Samalla aholla huomasin hiukan maanpintaa ylem
pänä olevan suorakaiteen muotoisen multakummun. Se oli ihan 
säännöllinen, pitemmät sivut 4 m., lyhemmät 2 m. pitkiä. Kummun 
eli lavan yläpinta oli tasainen ja sammalten sekaisten puolukan 
varsien peittämä. Tälle muinaisjätteelle ovat sen tekijät antaneet 
toisen suunnan kuin äsken puheenalaisille kuopille, nimittäin luoteis- 
kaakkoisen. Tämänkin sisustaa koetimme tutkia, vaan yhtä huo
nolla tuloksella. Paksun turvekerroksen poistettua tuli noin 60 sm. 
syvyydessä koskematon kaunis multa eteemme. Kaivettu oli jo
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ennen meitä tällä paikalla, vaan mikäli kuulin eivät hekään olleet 
mitään sanottavaa huomanneet.

Patama-ahon torpasta (samalla aukiolla oleva Kruunun metsän- 
vartian asumus) niukka kilometri koilliseen päin, löytyy kaksi rau
niota, nekin kruunun maalla. Paikkaa, jossa nämät sijaitsevat, 
sanotaan Kansa-ahoksi, ja on luonto tällä kohdalla jylhän näköinen. 
Kun torpasta päin tullaan, on ensinnä yli mentävänä hyvin vetelä 
leväperäinen suo, jonka toisella puolella tuo korkea kangas suurine 
honkineen siintää. Rauniot ovat molemmat pohjaltaan ympyrän 
muotoisia, kehä kumpaisessakin 9 metriä. Läntinen on korkeu
deltaan 75 sm. ja on toista 25 sm. korkeampi. Matalammassa 
olivat kivet, joiden välissä näkyi lahonneita kantoja, vajonneet 
maahan enemmän kun toisessa; ehkä siinä syy onkin miksi toinen 
raunio oli pysynyt toista korkeampana.

Kun Kekomäeltä lähtee näiden seutujen teitä, metsäpolkuja, 
astelemaan kaakkoon päin Kimingin taloa kohti, löydämme joko 
tien varrella, tai vähän syrjässä kiviraunioita. Noin 1 km. Keko- 
mäeltä, polun varrella, on ensimmäinen Hanhilammen talon Riihi- 
näreikössä. Palaneita kiviä ja hiilen sekaista multaa tuli esiin reuna- 
kiviä nostaissa, keskustaa oli jo ennen pahoin pengottu. Samalla 
salolla, runsas kilometri tieltä vasemmalle (Kekomäeltä päin lukien) 
oli myöskin raunio. Tämä sijaitsee kruunun maalla Majalammen 
piirissä, Raatteikko nimisellä kankaalla. Kaksi pientä järveä, Maja- 
lampi ja Murtolampi, löytyy läheisyydessä, vaikka eivät varsin pai
kalle näy, edellinen koillisessa, jälkimmäinen pohjoisessa. Raunio 
oli pyöreän muotoinen, pohjan kehä 8 metriä, korkeus 75 sm. 
Roukkion koillispuolella eli sivulla oli pienoinen, tervahaudan suun 
tapainen juova kaivettu. Kun oppaani kanssa aloimme nostella päällys- 
kiviä tällä samalla syrjällä, huomasimme että tuon mainitun juovan 
jatkona oli rauniossa kahden puolen kivet ladottuna seinämiksi kuni 
riihen pesässä. Hiiliä ja hapraita kiviä näkyi syvemmälläkin olevan. 
—  Jotenkin samoilla paikoin pitäisi toinenkin roukkio löytyä, vaikka 
emme sitä nyt tavanneet.

Kaksi rauniota ilmoitettiin olevan Kimingin maalla. Kimingin 
järveen pistää itärannalta Hämeenniemi, jossa toinen näistä muinais- 
jätteistä löytyy. Palaneita kiviä ja hiiliä näkyi täälläkin. Tämä on 
läjätty noin kahden nyrkin suuruisista kivistä ja on kooltaan ke’on 
muotoinen. Samallainen oli toinenkin roukkio, joka on Kimingin 
talosta koillisilmaa kohti Toliasjärven koillisrannalla. Eero Salmelai-
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nen kertoo, että Kimingin järven rannoilla ja Hämeenniemellä löytyy 
useampia raunioita; niistä en kumminkaan saanut mitään tietoa, 
vaikka paikallisoloja tunteva isäntä oli oppaanani.

Pylkönmäen kaakkoinen raja käy Partajärven halki, rajan 
eteläpuoli on Multian pitäjää. Järven kaakkoisrannalla löytyy 
Leponiemellä kaksi muinaisaikuista kivikasaa. Rannempana sijait
seva isompi raunio on asemaltaan ympyrän muotoinen, 10 metrin 
kehällä ja 2,5 metrin lialkasijalla, raunion korkeus on 75 sm. Pin
nalla kasvoi pienoinen mänty ja sammalkerros peitti pikku kivet, 
joista se, ainakin pintapuolisesti katsottuna, oli tehty. Kivilohkare, 
toisia paljo suurempi, pituudeltaan n. 40 sm. oli asetettu kummun 
korkeimmalle la’elle. Toinen raunio, joka on rannasta etäämmällä 
oli 30 askelta veden rajasta, on rakennettu 10 askelta rannemmai- 
sesta etelä-kaakkoa kohti. Se oli varsin vähäpätöiseksi pengottu; 
korkeudeksi sopinee ehkä 20 sm. Toisesta rauniosta, ei tietty 
kumpaisesta, oli vuosia sitten löytynyt »hiottu kivinen sänti», jonka 
löytäjät olivat kotiinsa vieneet viikatteen tikuksi.

»Lappalaisten» asuinpaikkoja on ennen ollut useita Samma
lisen järven rannoilla. Niistä kertoi minulle Isonahon vanha isäntä. 
Hänen tietonsa mukaan oli niitä mainitun järven ympärillä kolme, 
joka kulmalla yksi, paitse pohjoisella. Eteläpäässä oleva raunio on 
Pajumäen tien varrella, Alapihan maalla, tuuheitten tukkipuitten 
keskellä. Ilmoittajan lapsuudessa oli tämän ympärillä ollut paksun 
sammaleen peittämänä puisen kehän haamua. Toinen raunio löytyy 
Siltasalmen länsipuolella; se on, kuten edellinenkin, pyöreä. Tämä 
raunio sijaitsee kruunun maalla (Myllymäeltä päin tuleva uusi maantie 
Saarijärvelle päin tulee menemään tämän Siltasalmen yli). Samma
lisen itärannalla olevaa kiviroukkiota kaivaessa sanoi ukko noin 
25 vuotta sitten löytäneensä korttelin pitusen rautaisen vääntimen; 
sen ylä- eli ruotopää oli pienellä lovella varustettu, luultavasti 
varren kiinnittämistä varten. Teräpuoli oli melkoisesti leveämpi ja 
selkäpuoli pyöreä. Ase oli iskupäästä ollut noin puolen tuuman 
levyinen, kouru jotenkin syvä ja ruostunut. Löytäissä isku vielä 
oli aika terävä, vaan ei enää puuhun pystynyt. Kalua oli hän 
pitkät ajat säilyttänyt, vaan oli se sittenkin tietämättömiin joutunut. 
Näistä raunioista puhuu myöskin maist. A. L. Nyman Salmelaisen 
mukaan1. Puhuessa muinaisjäännöksistä Sammalisen tienoilla tahdon

1 S. Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja V., s. 207.
4
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vielä mainita eräästä kivessä olevasta » lapsenjäljestä». Tämän 
tapaamme pienellä kallio-saarella, Honkamäen niityn kohdalla Sam
malisen järven länsirannikolla. Paikalle en päässyt, vaan täytyi 
minun tyytyä toisten kertomuksiin. Asemansa puolesta on se kuten 
vasemmalla jalalla astuttu, varpaittenkin sijat ovat aivan selviä.

Kun Pylkönmäen ihanasta kirkonkylästä lähdemme Saarijärvelle- 
päin viepää maantietä astelemaan, tulemme pian uudelle hautuu
maalle menevän tien haaraan. Seuratkaamme sitä hetkisen matkaa,, 
kääntykäämme vasemmalle ja olkoon suuntamme koilliseen päin.. 
Täällä olevalla männikkökankaalla tapaamme viisi pyöreää maa
kuoppaa. Isoimmassa on partaan kehä 17 m., sen syvyys runsaasti
1,50 m. Kolmessa toisessa on sama syvyys eli 1 m., kehät ovat 
15— 12 m. välillä. Yiides on paljoa pienempi, muoto kumminkin 
on samallainen. Selvästi näki, että nämät syvennykset alkujaan 
olivat olleet mainittua laajuutta kookkaampia, monikertaiset samma
likot ja lahonneiden kantojen jäännökset olivat niitä aikojen kuluessa 
täyttäneet. Kansan mielipide oli, että näissä ennen vanhaan on 
ihmisiä asunut, jotka ovat kalastaneet molemmissa likellä olevissa 
järvissä, Karangassa ja Rimpi järvessä. Tällaisia ke’onmuotoisia 
kuoppia kertoo M. A. Castrén tavanneensa Venäjän Karjalassa sekä 
Pohjois-Suomessa, ja Inarissa käytetään sellaisia vieläkin lammas- 
karsinoina, katto tehdään puista, turpeista ja kivistä. Tarinojen 
mukaan ovat Lappalaiset ennen muinoin majailleet tämmöisissä 
maakuopissa. Castr6n.’in mukaan käyttävät Ostjakit osaksi vieläkin 
tämäntapaisia asuntoja, kuten Syrjäänitkin entisinä aikoina1.

Kivijärven pitäjä.

Haapaniemen rauniot. Pitkä, etelästä päin pistävä niemi- 
kaistale eroittaa Kivijärven eteläosassa olevat Kannon- ja Enon- 
selät toisistaan. Tämän Haapaniemen pohjoisimmalla reunalla on 
joku vuosi sitten ollut kaksi »Hämäläisten» rauniota. Toinen 
niistä, niemellä olevasta torpasta vähän etelään päin, jäi löytämättä,

1 Valvoja, V. 1882, s. 375, sekä M. A. Castren, Anteckningar om Sawo- 
lotschesskaja Tschad. Suomi 1844, s. 21.
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sillä isäntä, joka sen luo tiheässä koivikossa olisi osannut ei ollut 
kotona. Toinen on valitettavasti osaksi hajoitettu ja otettu torpan 
saunan kiukaan perustukseksi. Tämä viimemainittu on likellä Kan
non- ja Enon-selkää yhdistävää Pajusalmea, jonka pohjoispuolelta 
oli joku vuosi sitten löydetty kovasin, erinomaisen hyvä ja paikka
kunnalle outoa kivilajia.

Kaksi kivirauniota näytettiin minulle Pudasjärven kylän Nie
melän maalla. Nämät sijaitsevat Pienen Kannon rannalla Lehto
niemellä; ensimmäinen on 10 m. vedestä, toinen sen vieressä oleva
5,5 m. eteenpäin. Halmeena oli ympärillä olevaa maata viljelty, 
sen takia oli kiukaitakin pahoin tongittu, joten tarkkoja mittoja 
niiden suuruudesta oli vaikea saada. Rannimmaisen korkeudeksi 
sopinee 50 sm. ja pohjan muotoa voimme pitää melkein ympyränä 
kehänä 2 m. halkasijalla. Eteläisempi kivikasa oli enempi soikea, 
pääsuunta pohjoisesta etelään oli 2,5 m., leveys 2 m. Useissa 
paikoin koetin molemmissa kiukaissa kiviä nostaa ja alustaa kaivaa, 
vaan ainoastaan harmaanruskeaa märkää multaa ja hiiliä näkyi 
sieltä. Paikalta oli halmetta raivatessa löytynyt kaksi hienon hienoa 
siera-kiveä, noin 7 tuuman pituisia.

Lehtonientä vastapäätä, viereisen salmen pohjoispuolella, löytyy 
Otaniemen etelä-nokalla myöskin kiviraunio. Päällimmäiset kivet 
näyttivät palaneilta ja haprailta; kivikasa näytti pohjaltaan jotenkin 
pyöreältä. vaan mitattaessa olikin pohjois-eteläinen suunta 2,50 m. 
pituudelleen, eli puoli metriä toista läpileikkausta suurempi. Kor
keus oli 75 sm., vaikka 'se oli pahasti vajonnut. Samalla niemellä, 
kiukaasta arviolta 70 syltä itäänpäin, näytettiin ympyränmuotoinen, 
maahan kaivettu syvennys. Sekin näkyi aikojen kuluessa pienen
neen ; sitä vähän koetin kaivaa, vaan pian oli koskematon maaperä 
käsissä. Raunion vierestä oli paikalla asuva torppari löytänyt keltin 
tapaisen rauta-aseen (katso varhempaa rautakautta s. 35). Saman 
niemen pohjoispäässä näin toisenkin pahasti mullistuneen kivi
röykkiön, jonka läpileikkaus juurelta oli 1,5 m. Kivet olivat tässäkin 
pahoin palaneita ja vastoin tavallisuutta ei hiiliä näkynyt, vaikka 
koetin kiviä jotenkin syvään nostella.

Saunaniemen raunio. Haapajärven 1 kylän Niemelän maalla, 
Kannonselän länsirannalla, näin kiviroukkion, näitä äsken mainittuja

1 Kylä on kirjoissa tosin Pudasjärven kylän nimisenä, vaikka kansa aina 
käyttää toista yllä olevaa nimeä.
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suuremman. Muodoltaan oli se soikeallainen, pohjan läpimittaukset 
4X3,5 metriä. Hyvin luultavaa oli että tämäkin kivikasa alkuaan 
oli ollut keon muotoinen pyöreällä pohjalla varustettu, vaikka tätä 
nykyä itäis-läntinen suunta oli pohjois-eteläistä pitempi. Korkeus 
oli runsaasti 1 m.

Ennenkun jätämme Kivijärven etelä-osan mainitkaamme vielä 
Majalahden rauniot. Tämä lahti on erään, Enon-selän länteen päin 
pistämän perukan sisä-sopukassa ja on se tarinan mukaan siitä 
saanut nimensä, että Hämäläiset eli Lappalaiset ovat siellä pitäneet 
majaansa. Kiukaista on otettu kiviä vieressä olevan Huttulahden 
torpan tulisijoihin, joten ne ovat jääneet alkuperäistä muotoansa 
vaille. Rannemmainen oli näöltään tätä nykyä melkein pyöreä 
pohjaltaan, läpimittaus n. 4 metriä. Toisessa —  Enonjoen ja Pelto- 
puron välissä olevassa —  olivat pohjan pinnan läpimittaukset 2,50X2 
metriä, pitempi suunta oli lännestä itään.

Kiinteää muinaisjäännöstä ei tietooni tullut Kivijärven pää- 
selän rannoilla ainoatakaan. Mainitun suuren vesisuonen pohjois
saarilla ja rannikoilla löytyi niitä tuhkatiheään. Rutasaarella, eräs 
Kivijärven itärannikolla sijaitseva, Viitasaaren hoitoalueeseen kuu
luva ruuniin torppa, kerrottiin kahdesta kiinteästä muinaisjäännök
sestä, joista ensinnä teen selkoa. Kun torpan vieressä olevaa
Rajasalmen peltoa oli tehty, löytyi kuokittaessa maakamaran alta
»pirtin kiukaan» kokoinen kivikasa. Se oli siksi maahan vajonnut, 
ettei siitä, maanpintaan nähden, tiennyt mitään. Kertomuksen mu
kaan oli raunion juurella ollut matala kivijalan tapainen lade. Tämä 
kivikko oli hävitetty, eikä mitään oltu löydetty pienten kivien
lomista. Tätä paitse oli torpan riihen likellä ollut pienoinen
multakcnnäs, arvelun mukaan noin 1,30 metrin pituinen ja 1 m. kor
kuinen. Riihtä tehtäissä, kun multa välilakkaan oli tarpeen, ruvettiin 
sitä tuosta läjästä ottamaan. Kun tämä kumpu oli viereisen maapin
nan tasalle hajoitettu huomattiin mullassa kaksi rinnakkain olevaa, 
pitkin kummun pääsuuntaa makaavaa »laatikon» haamua. Näiden 
pituutta arveli kertoja noin 1 metriksi; nostaissa olivt molemmat 
heti hajonneet, jonka takia niitä ei sen enempää tarkastettu. Kum
minkin luuli löytäjä, että kumpikin »laatikko» oli ruuhen tapaisesti 
yhdestä puusta tehty ja niiden sisäpuolet olivat hiilikarren peittämiä. 
Mitä nämät löytäissä sisältivät, sitä ei oltu valitettavasti silmäilty; 
sille paikalle, mistä ne nostettiin, jäi hiiliä ja tuhkan sekaista multaa.
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vanha, aikojen kuluessa pengottu kivilduas. Muodoltaan oli se 
pitkulainen, pituus pohjoisesta etelään 3 m., leveys 2 m. Oppaani 
kanssa koetimme kiviä väännellä entistä syvempään; mullan sekaista 
hiiltä ja pienoinen vasJdpalainen löytyi sieltä. Siitä alasta päät
täen, jonka liajoitetut kivet tätä nykyä peittivät, on raunio eheänä 
ollessaan ollut tämän seudun kookkaampia. Kun äsken mainitusta 
Rutasaaren torpasta läksimme pohjoiseenpäin soutelemaan, tapa- 
simme ylänköisellä Mäntysaarella, Saaren kylästä vähän etelään 
päin, vanhan »jättiläisten tekemän» kiviraunion. Se sijaitsee erittäin 
somalla paikalla, saaren korkeimmalla vuoriharjanteella. Sitä oli 
säretty vähitellen; tämä luoto on näet kylän nuorison kokko- ja 
leikkipaikka, joten joutilaat aarteen kaivajat sitä ovat hävittäneet.

Maakoukun kiukaat. Mason (Kivijärven länsi rannalla) tor
pasta itään päin muutama kivenheitto venematkaa, sijaitsee Maa- 
kouknn saari. Tällä luodolla näytettiin minulle, noin 20 metriä 
n. s. Mason lahden itärannalta, kaksi, verrattuna muihin näillä 
seuduilla näkemiini, isoa rauniota. Toinen niistä oli luultavasti 
pohjaltaan ollut ympyränmuotoinen, vaikka se tätä nykyä on soi
kean tapainen. Korkeudelleen ei tämä kivikasa ollut kun 50 sm., 
pituus (itäis-läntinen) 5,75 m., leveys 5,50 m. Varsin epäsäännöllisenä 
kiviroukkiona pistää toinen raunio esiin. Hajoitettuna sillä ei enää 
ole mitään alkuperäistä muotoa, vaan kertomuksista ja kivien paljou
desta päättäen, on se kaikin puolin ollut kookkaampi kun ensiksi 
mainittu. Haudan muotoisia syvennyksiä näkyi tämän itäpuolella 
useampia. Kahta pienempää koetin kaivaa, vaan tulokset olivat 
yhtä huonoja kun ennenkin.

Säretty raunio löytyy vielä Leukain salmen itäpuolella olevalla 
pienellä Suutarin saarella. Kiuas, joka sijaitsee saaren itäpuolella, 
on etenkin toiselta syrjältään pahoin vajonnut ja levennyt melkein 
maanpinnan tasalle. Se oli korkeimmalta kohdalta 0,5 metriä. 
Paikalta oli kevännä 1892 löydetty kourutaltta, josta terä-osa joutui 
huostaani (katso kivikautta, s. 24).

Lapinlahdessa, noin 1 km. Leukainsalmesta pohjoiseen päin, 
löytyy kalanpyydysten jälkiä, vaan ne olivat näin korkean veden 
aikana näkymättömissä, joten niistä ei tolkkua saanut.

Eero Salmelaisen mukaan löytyy Kinnulan läheisyydessä 
kaksi rauniota, joista hänen käsikirjoituksensa mukaan tässä mai
nitsen. Salmelan talosta niukka virsta itäänpäin löytyy erään suon
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keskellä maakannake, Vallinsaari niminen. Rauniot ovat pyöreistä 
kivistä koottuja ympyräisiä kumpuja. Keskeltä ovat vähän kuopalle 
vajonneet ja ovat yleensä hyvin säilyneet ja paksun sammalkerrok
sen peittämät. Raunioiden väliä on arviolta 100 kyynärää, län
nempänä oleva 16 kyyn. laaja ja 3 kyyn. korkea, itäpuoleinen 
taas 9 kyyn. laaja ja 1 l/2 kyyn. korkea. Maakannake on 1 venäjän 
virstan pituinen ja kulkee luoteesta kaakkoa kohti.

Jo viime vuosisadalla ovat nämät Kivijärven rauniot olleet 
tutkijain puheen esineenä. Niinpä mainitsee Christianus Linnell 
väitöskirjassaan »De Tarastia» Kivijärven silloisten asukasten arvel
leen, että tämä seutu muinoin on ollut Lappalaisten hallussa, jotka 
myöhemmin Hämäläisten ja muiden tulokkaiden karkoittamina täy
tyivät lähteä tiehensä. Vielä sanoo mainittu historioitsija, että siellä 
nähdään muutamia isoja kivikasoja, joiden alle Lappalaiset kerrotaan 
ruumiitansa haudanneen h

Lappalaisten kalanpyydysten jiilkiä sanottiin löytyvän 
monessa paikassa, joista tässä luettelen muutamia. Niistä en paljon 
selkoa voi tehdä, sillä alituiset sateet olivat nostaneet veden joka 
paikasta niin korkealle, että matalampana olevat niitytkin olivat 
veneellä kuljettavia. Vastaisten tutkimusten varalle mainitsen tässä 
sellaiset kohdat, missä niitä vähän veden aikana voi runsaasti 
huomata.

Katiskojen jäännöksiä löytyy tiheässä Siltasalmessa. Tämä 
salmi eli puro yhdistää Luotojärven ja Sammalisen (Pylkönmäkeä) ; 
puita ja seipäitä on kapea vesistö ihan täynnä ja niiden ijästä eivät 
vanhatkaan ole muuta puhuneet kuin, että ne ovat Lappalaisten 
pyydyksiä. Luoto- ja Rimpijärveä yhdistävässä Teikkusalmessa 
tavataan niitä myöskin.

Nittyniemen salmessa (Paajalaa) löytyy niinikään pohjan täy
deltä samallaisia. Paajalan isäntä kertoi, että ohikulkevat tukki
lautat ovat niitä viime aikoina pahoin irti kiskoneet. Isäntä sanoi 
huomanneensa pohjaan pystytettyjen puiden olevan tylsillä aseilla 
teroitettuja.

1 Ch. Limnell, de Tarastia, eaput posterius, pag. X X X V I.
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Oikarin joensuussa (Kyyjärven kylää), jossa se lähtee virtaa
maan Kyyjärvestä Pääjärveen päin, sanottiin olevan lukuisasti kalan
pyydysten jälkiä. Niiden muodosta ei muuta tietty kun että poh
jaan isketyitä seiväs- ja liista-riviä ulottuu paikoittain yli koko 
joenkin. Aina vähän matkan päässä tapaa tämän joen rannoilla 
lyhyempiä juonia vanhan kansan »verstaista». Kyyjärveen kaakkoi-

Pääjärven pohjoisperukassa Ruokolahden suussa löytyy leveälti 
vanhan kansan pyydysten jäännöksiä. Niitäkään en itse nähnyt, 
kerron vaan mitä eräältä vanhalta ukolta pappilan torpassa kuulin 
(paikkka on näet pappilan lähellä). Halki lahdelman kulkee yhden
suuntaisesti kymmeniä paaluriviä noin sylen verran toisistaan. Kukin 
rivi on pantu kokoon useammasta eri osasta, siten, että ensinnä on 
pienukaisia puunrunkoja vähän matkaa toisistaan isketty syvään 
pohjamutaan ; näitä eheitä katkomattomia puita eli pylväitä liittävät 
sittemmin leveät halaistut säleet, jotka eivät, ainakaan tätä nykyä, 
ole yhdistetyt vitsasiteillä kuten tämän aikuisissa katiskoissa. Nuot 
säleetkin ovat pohjaan kiinnitetyt hyvin syvään, useinpia yli 1 met-

/

sesta päin tuleva, Kivijärvestii 
alkava Isojoki on ennen aikaan 
ollut vahvasti käyty kalastus- 
paikka. Tätä jokea ovat Hä
mäläiset kertomusten mukaan 
kulkeneet pyydyksiänsä laskien 
aina kaakkois-РегАоои. saakka, 
jossa myöskin pienien lampien 
perukat ja niitä yhdistävät sal
met ovat katiskoitaan täynnä.

/  van Ahtaassa-sahnessa, Vuohi-
/  salmien eteläpuolella. Vuohi-

Pääjärven lounaiskulmak- 
keessa sijaitsevat Vuohisaarten 
salmet, jotka niinikään ovat 
läpensä täynnä pohjaan pistet
tyjä sekä eheitä että halotuita 
puita. Samallaisia sanottiin ole-

\ / salmi on kesäveden aikana ihan 
kuiva, vaikka siitä nyt komeasti 
veneellä soudin yli käydessäni 
paikalla.

50. Entisajan katiskan muoto.
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rinkin pituuden. Ukko kertoi vielä, että nämät ovat Hämäläisten 
jättämiä pyydyksiä, eivätkä ole kovinkaan vanhoja. Hänen puheensa 
mukaan olivat Padasjokelaiset näillä mailla Soinia myöten kalasta
neet. Eräs tarina sanoo pyyntimiesten kerran saaneen Soinissa 
olevista katiskoistansa niin paljo suuria kaloja, että koiratkin olivat 
niitä kuoliaaksi puremassa, muuten olisivat päässeet jälleen mat
koihinsa (!).

Kivijärven puolella olin itse 
tilaisuudessa näkemään muuta
mia näitä muinaisia kalanpyy
dyksiä. Enon-selkä (Kivijärven 
eteläpäässä) pistää pitkän lah
delman länteen päin, se taas 
vuorostaan jakautuu useihin 
suurempiin ja pienempiin peruk
koihin. Kolmessa pienessä lah
delmassa, Huttu-, Enon ja  Ma- 
jalahdessa, oli kussakin monta 
Lappalaisten eli Hämäläisten 
kalanpyydystä nähtävänä. Joka 
lahteen virtaa sitäpaitse pienoi
nen puro ja juuri näiden suulle, 
jossa virran tuoma muta ja ros
ka on pohjaa matalentanut, ovat 
pyyntimiehet katiskoitaan aset
taneet. Kun järveltä päin soutaa, 
voipi huomata pohjassa kuutosen 
muotoisia, enimmäkseen liista- 
seinämillä varustettuja kehyksiä 
eli katiskoita (kuv. 50). Näitä ei 
oltu minkäällaiseen riviin tai järjestykseen asetettu, toinen siellä, 
toinen täällä. Pituudelleen ei tällainen pyydys ollut kun n. 5 met
riä, aitaus 3:n ja pesä 2:n metrin vaiheilla. Pienemmät olivat harvi
naisia, vaikka joku niitäkin näkyi. Puut eli liistat seisoivat hyvin 
vähän pohja mutaa ylempänä ja olivat ne, jotka vedin ylös 1,50 à 
2 metriä pitkiä sekä hyvin teroitettuja. Jotenkin uuden näköisiäkin 
olivat, vaan kumminkin siksi lahoja ja pohjaliman syömiä, että niitä 
saattoi, vaikka olivat aika paksuja, käsin taittaa miten mieli. Samal- 
laisia yks’peräisiä pyydysten jälkiä oli myöskin Kivijärven pohjois-

A
\

ч < A /

51. Katiskan nykyinen muoto Karjalassa 
ja Savossa.



58 Kivijärvi.

osissa monin paikoin. Kiinteäin muinaisjäännösten läheisyydessä.
samoin kuin tässä Huttulahdessa, oli niitä myöskin Mason lahdessa 
(katso kiinteitä muinaisjäännöksiä s. 54). En ensinkään luule, että 
ne katiskat, joista Karstulan pitäjässä kuulin, ovat olleet tämän muo
toisia. Ne sijaitsevat enempi syvissä vesissä ja niissä oli joku toisel- 
laineu muoto, käytännöllisempi kun tällaisissa matalissa purakoissa,

Kuva 52 näyttää millainen nykyajan katiska on Pohjois- 
Hämeessä, mikäli minä niitä tarkastin. Sen pesä on, kuten näemme, 
jaettu kahteen osaan: porstua A  ja kamari (eli pesä) B. Numerot 
seinämien sivuilla ovat tukiseipäitä. Kun tämän muotoinen katiska 
tehdään, laitetaan se tavallisesti kolmesta eri sälejuonesta : numerot 
1— 5 ensimmäinen, 10, 5, 6, 7, 8 toinen ja 8— 9 kolmas; sitä- 
paitse on rannasta lähtevä aitaus tavallaan neljäs sälejuoni, joka 
katiskaa tehtäissä on tarpeen. Kun pyydystä ollaan kokemassa 
suljetaan ensinnä porstuan nielu a ja kalat ajetaan kamariin eli

\

52. Nykyaikainen katiska Pohjois-Hämeessä.
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pesään, jolloin viimein pesän nielu b tukitaan kiinni ja kalat 
otetaan haavilla veneeseen.

Kuva 51 osoittaa enite käytettyä katiskaa Karjalan ja Savon 
puolella ; muotonsa puolesta oli se paikoin Kivijärvelläkin tunnettu. 
Sen rakennuksesta kerron ylioppilas Y. P. Juuman ilmoituksen 
mukaan. Aitaus tehdään tavallisesti yhdestä osasta, ellei vaan ole 
kovin pitkä väli rannasta. Itse pesä laitetaan kolmesta kappaleesta, 
»porstua» kahdesta ja »kamari» yhdestä, kuten kuvasta näkyy. 
Nieluista huomaa, että ensimmäinen on väljempi, vaan aidan nenä 
jakaa sen kahteen osaan. Tukipylväät ovat piirrustuksessa osoi
tetut o merkillä '.

Kesäkalmistoja ja  aarrepaikkoja. Kiinteistä muinaisjään
nöksistä puhuessani kerroin monissa paikoin raunioiden läheisyy
dessä olevista soikeista haudanmuotoisista syvennyksistä, joita kansan 
suussa oleva tarina useimmiten pitää pakanuuden aikuisina. On 
vielä mainitsematta n. s. kesäkalmistot, jommoisia tutkimusalallani 
löytyi muutamia. Näissä huomaa tavallisesti useampia soikeita 
kuoppia, vaan raunioita tai muita vanhanaikuisia kivikasoja ei ensin
kään. Kansan luulo on melkein kaikkialla, että tällaiset paikat 
ovat satunnaisia hautuumaita, jonne kuolleet ruumiit suvisin kät
kettiin jälleen ylösotettaviksi rekikelin tultua, jolloin ne vietiin 
etäisiin kirkkomaihin.

Pylkönmäen Kiminginjärven Kallosaarta pidetään hyvin van
hana kalmistona. Saari on alaltaan aivan pieni, ei viittäkään kapan- 
alaa sekä ihan ilman puita. Kuopalla olevat syvennykset ovat 
saaren kaskimaana ollessa tasoitetut, ettei niitä juuri näekään; luita 
ja joku pääkallo kerrottiin sieltä löytyneen. Paikalla käydessäni 
löysin minäkin luupalasen, jonka muuan fakkimies tunsi pääkallon 
osaksi.

Karstulassa sain tietää kahdesta hautuumaasta. Toinen löytyy 
Kiesiniemen Kuoliosaaressa, jossa näin monta jotenkin selvää hau
dan syvennystä tuuheiden mäntyjen keskellä; useimmat olivat länsi- 
ja lounaispuolella saarta. Kirkkosaarella en käynyt, paikasta kuulin

1 Pohjapiirrokset, jotka ovat arkkitehti K. S. Sandelin’ in tekemiä tulivat 
erehdyksestä väärään järjestykseen.
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vasta eräältä Kivijärven rajoilla asuvalta vanhukselta, joka nuoruu
dessaan oli siellä nähnyt monia haudalle vajonneita kuoppia.

K iv ijä rveä  k iertäessäni sain tie toon i ainoastaan yh d en  kal
miston, se o li  K in n u lan  lahdesta n oin  3 k ilom etriä  etelään, Korpi
saarella. T äällä o li m aa m on in  paikoin  ku op a lle  va jonnut, useat 
syven n y k set o liva t jo  h yv in  epäselviä . S u urim m an  pituus 3,25 m., 
lev ey s  1 m. E n n em m in  o li m u u an  isäntä näitä hautoja  kaivanut, 
luita ei hän o llu t nähnyt, ainoastaan palaneita puunpalasia  o li jo ita 
kuita tu llu t esiin.

Lopuksi mainitsen vielä parista aarrepaikasta, joista kansa 
tiesi kertoa. Näihin on entisinä, varsinkin sotaisina aikoina sum
mattomia tavaroita kätketty, paha vaan, että niiden löytäminen ja 
lymypaikoista ottaminen ani harvoin tahtoo onnistua, eipä kertaa
kaan viimeisten miespolvien aikana. Jokaista aarretta hakiessa tulee 
perin tarkoin noudattaa säädettyjä määräyksiä, joita monelle kyllä 
on etenkin unessa opastettu, vaan kun eivät ole voineet kaikessa 
annettuja neuvoja seurata, on paikka jäänyt löytämättä. Jos pai
kallekin vihdoin viimeinkin osuisi, on suurin, melkein voittamaton 
vaikeus vielä edessä. Kun aarre kalleuksineen on silmien näh
tävänä ja löytäjä siihen jo on tarttunutkin nostaakseen sitä lepo- 
paikastaan, älköön hän suinkaan epäilkö omia voimiansa, vaikka 
yritys miten mahdottomalta tahansa näyttäisi, sillä apua ei saa 
ajatellakaan. Kun tämä on kaikkien aarteiden omistamisehtona, 
niin ei niitä saa haltuunsa, koska ne aina ovat niin kauhean suuria, 
että omat voimat yksistään alkavat käydä ypäilyttäviksi.

Kiesin järvessä lounais-Karstulassa löytyy aarre, kertomusten 
mukaan suuren vaskisen arkun muodossa, jonka sisältönä on luke
mattomia hopearahoja. Tätä kätköä ei kukaan vielä ole onnistunut 
saada nähdäkään.

Paajalan talojen likellä olevaan Niittyniemen salmeen on 
hopearahoilla niinikään täytetty viinapannu kätketty. Tämä oli 
kerran näyttäytynyt kalamiehille, joiden verkkoihinkin oli taker
tunut. Nämät peläten heikkoa pyydystään ja kallisarvoisen saaliin 
menettämistä, alkoivat kietoa sen ympäri verkkoa monin kerroin, 
vaan kaikki oli turhaa, viinapannu sisältöineen uupposi jälleen mies
ten harmiksi syvyyteen.

Sauna-ahon aarre, Yastingin kylän Isonahon maalla, talosta 
runsas kilometri etelää kohti. Siellä on vähäinen kivikasa ja juuri 
siinä eli sen ympäristössä pitäisi löytyä kallis vaskinen astia hopea
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pokaalin muotoisella kannella. Tämäkin sisältää rahoja, hopeisia ja 
kultaisia. Talon entinen isäntä-vainaja oli sen tällaisena kerran 
unissa nähnyt ja samalla saanut neuvoja mitenkä se on löydettävä. 
Ukko oli sittemmin hakenut sitä vaan ilman menestystä, sillä ei 
hän voinut, vanha kun oli, muistaa kaikkia hänelle annettuja mää
räyksiä sitä etsiessään.

Historiaa ja tarinoita tutkimus-alaltani.

I. Karstula.

Karstulasta tehtiin, samana vuonna kun Kivijärvestäkin eli 
v. 1858, oma kirkkoherrakunta. Siihen saakka on se ollut Saari- 
järveen kuuluva, ensinnä ainoastaan erityisenä pitäjän osana ja 
sittemmin vuodesta 1775 kappeliseurakuntana. Viime mainitusta 
vuodesta alkaa siis varsinaisen Karstulan kirkkokunnan olemassa
olo. Vanhin nyt arkistossa löytyvä kirkonkirja alkaa v. 1782. Sen 
mukaan oli Karstulassa viisi kyläkuntaa: Kyyjärvi, Kiminki, Kivi
järvi, Vahanka ja Pääjärvi, johon viimemainittuun kuului nykyiset 
Karstulan, Paajalan ja Pääjärven kylät. Siihen aikaan oli näissä 
kylissä yhteensä 530 henkeä paitse pieniä lapsia, joista ei ole saatu 
tietoa. Nykyinen väkiluku (v. 1891) on 8,100 henkeä.

Tarkempia tietoja pitäjän oloista alku-aikoina saamme v. 1805; 
silloin oli väkiluvun summa lapsineen kaikkineen 1,875 h Taloja 
oli 148, torppia 40, mäkitupia 19, työhön kykeneviä loismiehiä 30. 
Sinä vuonna kylvettiin 265 tnr. rukiita, sama määrä ohria, 3 tnr. 
nisuja, 12 tnr. perunoita ja 4 tnr. herneitä, kauroja ei ensinkään. 
Rukiit ja ohrat antoivat silloin kuudennen jyvän. En voi olla tässä 
mainitsematta niitä numeroita, jotka osoittavat miten sota v. 1808 
keskeytti seurakunnan vaurastumista, jonka takia katson voivani 
kokonaisuudessaan tähän liittää toht. Gummerus’en tätä asiaa kos
kevan kertomuksen. Vertailun vuoksi —  sanoo hän — mainitta-

1 Karstulan nykyinen Kirkkoherra tollt. J. I. Gunrmerns on kirjoituksessaan 
»Piirteitä Karstulan historiasta» antanut kirkon arkistossa olevien kirjojen ja väki- 
lukutaulujen mukaan tilastollisia tietoja seurakunnan vaiheista, joita tässä olen 
käyttänyt. Katso Suomalainen v. 1891, n:t 30 ja  lisälehti 9.



62 Karstula.

koon, että v. 1807 syntyi 76 lasta ja kuoli 43 henkeä sekä vihittiin 
9 avioparia, mutta v. 1808 syntyi vaan 30 lasta, 426 henkeä kuoli 
ja 2 paria vihittiin. Sinä vuonna hajoitettiin 136 avioliittoa kuoleman 
kautta ja lähes neljäs osa kunnan asukas-lukumäärästä kuoli. Sota 
tuotti nälkää ja tautia. Tammikuusta Lokakuuhun kuoli 141 henkeä, 
mutta vuoden kolmena viime kuuna kallisti 316 henkeä päänsä 
ikuiseen lepoon. Joulukuussa oli kuolevaisuus suurin, 181 ihmistä 
temmattiin pois eli keskimäärin yksi joka talosta ja torpasta sinä 
yhtenä kuukautena. Marraskuussa kuoli 63 ja lokakuussa 72 henkeä. 
Turmiollisin tauti oli kuume, se tappoi 186, punatauti 70 ja rokko 
77 henkeä.

V:n 1808 onnettomuudet tulivat vasta seuraavana vuonna 
näkyviin. V. 1809 kylvettiin arviolta 100 tnr. ohria, sama verta 
rukiita, 13 tnr. kauroja ja 10 tnr. perunoita, siis melkoisesti vähem
män kun neljä vuotta sitten. Kuolevaisuus oli vielä suuri, 89 
henkeä eli kolme kertaa tavallisuutta enemmän kuoli jo ennestään 
vähentyneestä väkiluvusta ja vaan 16 lasta eli neljäs osa tavallisesta 
lukumäärästä syntyi. Väkiluku, joka kuten yllä näemme v. 1805 
teki 1,875 henkeä, oli viiden vuoden kuluessa vähentynyt 357 hen
gellä, joten asukasten lukumäärä 1810 teki 1,500 henkeä. Kun 
vertaamme silloista ja nykyistä väkiluvun -summaa, huomaamme 
miten tavattomasti seurakunta viime aikoina on edistynyt. Ei kato
vuodetkaan 1867— 69 tuottaneet Karstulassa näin kovia aikoja.

Sota y. 1808 Karstulassa.

Paikkakuntaa rasittava sota kesällä 1808 ankarine seurauk
sineen on tarkasti pysynyt kansan mielessä. Näiden tapausten 
muistoa ei ole ollut säilyttämässä komean patsaan heleät kirjaimet, 
eivätkä sodan vaiheet ole rahvaan tietoon tulleet aikakirjoja tarkasti 
tutkimalla. Paremmalla, paljoa luonnollisemmalla tavalla on se 
oppinut kotiseutunsa taisteluja tuntemaan ; vanhemmat ovat lap
silleen isänmaan silloista surkeaa tilaa kertoneet, samoinkun niistä 
sankareista, jotka näitäkin rakkaita paikkoja puolustaissa auliisti 
henkensä heittivät. Minkä pienokainen oppii, sen hän vanhanakin 
muistaa, katsoen vuorostaan velvollisuudekseen muillekin kertoa 
niitä asioita, joista hänen isänmaansa kurja kohtalo riippui.

Kun suomalainen sotajoukko viho viimein pääsi kuntoaan osoit
tamaan Siikajoella huhtik. 18 p. 1808, saivat asiat peräti toisen
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suunnan. Isänmaa oli tästä puolen jälleen valloitettava vihollisten 
käsistä; eri joukkoja lähetettiin ympäri maata muukalaisia karkoit
tamaan. Niin määrättiin v. Fieandt joukkoineen Kokkolasta yli- 
maihin viepää tietä menemään siellä olevia vihollisia vastustamaan. 
Saavuttuansa Karstulan pohjoispäähän, Lintulahteen, teki hän ryn
näkön Mötön kylässä majailevia vihollisia vastaan, vaan seuraavana 
päivänä (heinäk. 2:na) joutui hän itse ahdistuksen alaiseksi, sillä 
Venäläiset hyökkäsivät Lintulahdessa hänen kimppuunsa. Fieandt’in 
asema oli, kuten minulle kerrottiin, niissä paikoin missä tie erkanee 
Lapualle ja Kokkolaan päin, Venäläiset olivat asettuneet tasangolle 
joku sata syltä eteläänpäin. Tämän takia oli Fieandtin täytynyt 
pistää tuleen edessään oleva, järven rantaa likempänä sijaitseva 
Lintulahden talo, jotta vihollinen ei pääsisi rakennusten suojassa 
lähestymään1. Väbivoiman edestä täytyi Suomalaisten viimein paeta 
ja lähtivät samaa tietä takaisin Kokkolaan päin. Paluumatkalla tais
teltiin uudelleen Perhon Kokkonevalla, jossa kova onni yhä seurasi, 
ja matkaa oli jatkettava. Vetelin kirkonkylässä, Tunkkarin sillalla, 
saapui von Essen’in johdolla Suomalaisille apujoukko, jonka takia 
Venäläisten päällikkö pelästyneenä peräytyi, antaen sotakomennon 
eversti Wlastoffille. Entistä edemmäksi, aina Karstulan kirkolle, 
raivasi Fieandt tällä erää tiensä, joukkioita lähetti hän Saarijärvenkin 
puolelle Kalmarin kylään saakka. Täällä oli hän Elokuuhun asti, 
kunnes viimein ratkaiseva, Runebergin ylistämä taistelu mainitun 
kuun 21 p:nä tapahtui2. Karstulassa ollessaan teki tämä Suoma
laisten urho kiusaa vihollisille muun muassa ryöstämällä heiltä 
erään tulossa olevan muonakuormaston. Tämän tehtävän toimitti 
Fieandtin nuorempi veli Yrjö Maunu, joka sotajoukossa luutnanttina 
palveli, lähtemällä sivutietä Saarijärvelle, jossa onnistuikin yrityk
sessään. Katson soveliaaksi tässä lyhykäisyydessä mainita tuosta 
Fieandtin tappelusta saamani tarinoiden ja silloisen kappalaisen 
Björklundin jättämän kirjoituksen mukaan.

Kun Fieandt joukkoineen oli vetäytynyt kirkon eteläpuolelta 
ja sen ympäristöstä, otti hän itselleen tukevan aseman Enonjoen 
pohjoispuolella, purettuansa maantien kohdalta joen yli vievän sillan. 
Paikalla, jossa sijaitsee tätä nykyä herrastuomari Veseniuksen asunto,

* Kanelien, jonka mukaan omien muistiinpanojeni ohessa näistä sotatapauk- 
sista kerron, ei tätä seikkaa mainitse. Fänrik Ståls hjellar, s. 94— 95.

2 Rancken on erehtynyt sanoessaan 11 päivää tappelun ratkaisijaksi.
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näemme muutamia suurempia kiviä, joiden väliä v. Fieandt kerro
taan piippu suussa kävelleen käskyjänsä antaen. Suomalaisten tänne 
asetuttua, siirtyivät Venäläiset osaksi Muhosen kalliolle, osaksi likem- 
mäksi joen etelärannalle, tien oikealle puolelle (kirkolta päin tullessa). 
Muuan senaikuinen yksinäinen luhtirakennus näyttää vieläkin Suo
malaisten lähettämien kuulain jälkiä, jotka osoitettiin viimemainitulla 
paikalla olevia vihollisia vastaan. Suomalaisten asema oli luotettava, 
sillä toisella puolella oli Pääjärven aava selkä kiertoa estämässä, 
toiselta puolelta laskee Päällin-järvi äsken mainitun Enonjoen kautta 
Pääjärveen. Päällimen itäpuolella on toinen järvi, Y lm y niminen, 
ja niitä yhdistävää puroa sanotaan Ylmysalmeksi. Nyt Venäläiset 
lähettivät joukkion menemään tämän salmen yli, jotta Ruotsalaiset 
saataisiin saarretuiksi. Ylikäyntiä estääksensä asetti Fieandt myöskin 
sinne miesjoukon, joka tehtävänsä onnellisesti toimittikin. Samalla 
Venäläiset tekivät toisenkin kierroksen jotenkin tuon nykyisen, noin 
5 kilometriä kirkon itäpuolta menevän suoran maantien suuntaan, 
Humpin talon päitse, palataksensa pohjoisesta päin tulevaa tietä. 
Tämän kuultua ymmärsi Fieandt asemansa perin vaaralliseksi ja 
hänen täytyi kiireimmän kautta peräytyä pohjoiseen päin. Etenkin 
siinä, jossa Venäläisten käyttämä oikotie yhtyy kirkolta päin tule
vaan maantiehen, oli kahakka suuri. Pikku taistelua kesti pitkin 
matkaa aina Kimingin kylään saakka. Siellä koettivat Suomalaiset 
vielä kerran vastustaa lukuisia vihollisia Uiton sillan luona, vaan 
yhtä huonolla menestyksellä. Sillan eteläpuolella, tien viereisellä 
harjulla näkyy vielä Venäläisten tekemiä pattereita. Täältä läksi 
v. Fieandt Lintulahteen ja Venäläiset ottivat majansa Oikarilla, 
runsaasti puoli peninkulmaa etelämpänä.

Saakoon tässä äsken mainittu Björklundin kirjoitus paikkansa, 
jonka luemme erään arkistossa löytyvän kirjan kannessa1. Vuonna 
1808 Elokuun 21 p:nä, joka oli 10 sunnuntai Kolminaisuudesta, 
tapahtui arveluttava tappelu Ruotsin ja Venäjän sotajoukkojen välillä 
tämän Karstulan kirkolla. Se alkoi Ruotsalaisten etujoukkojen takai
sin survomisella noin 1/ 8 peninkulmaa Syrjämäeltä päin. Ruotsa
laiset, jotka lujassa järjestyksessä odottivat vihollisten tuloa Tolp- 
pilan ja Poikalan pellolla, vetäytyivät lyhyen vastustamisen jälkeen 
patterinsa luo Höylänsalmen sillan pobjois-puolelle, jota vastoin 
Venäläiset asettuivat tvkkineen Muhosen ja Hövlänniemen talojen

1 Katso Gumniei'us'en Piirteitä Karstulan pitäjän historiasta.
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viereen. Siellä tapahtui tykeillä ankara ammunta, joka kesti pitkän 
ajan päivästä. Sillä välin olivat Venäläiset lähettäneet kaksi eri 
joukkiota kiertämään Päällinjärven ympäri; niiden piti hyökätä 
Ruotsalaisten selkään. Toinen näistä aikoi mennä Ylmynsalmen 
poikki, mutta niitä vastaan tuli siellä urhoollinen ruotsalainen sota
joukko, joka esti ylikäynnin. Täällä kaatui venäläinen eversti
luutnantti, parooni Breitvits eli Pritwits, ja ruotsalainen luutnantti 
Norrgren. Toinen lähetetty venäläinen joukko oli kulkenut Humpin 
talon kautta ja edistyi maantietä kohti. Tämän tulosta tiedon saatua 
jättivät Ruotsalaiset asemansa Höylänniemellä ja peräytyivät Venä
läisten ahdistamina Mötön kylään päin, jonka ohessa ylempänä 
mainittu venäläinen sotajoukkio, joka oli mennyt Humpin talon 
kautta ja jo oli ehtinyt maantielle, läheiseen metsään piiloutuneena 
myös ahdisti Ruotsalaisia. Molemmin puolin kiivaasti ampuen 
ajettiin Ruotsalaiset sillan tykö Oikarin talon taakse. Silloin oli 
jo pimeä. Ruotsalaiset pysähtyivät Nopolan kylässä, mutta ollen 
liian heikot siellä kestääksensä kulkivat he Alaveteliin, eivätkä ole 
palanneet tähän päivään saakka. Tässä tilaisuudessa oli Venäläisten 
päällikkönä eversti Wlastoff, ja Ruotsalaisia komensi everstiluut
nantti O. H. von Fieandt. Venäläisiä luullaan olleen 6,000 miestä; 
Ruotsalaiset olivat luvultaan ainoastaan 1,000. — Kirjoitti 27 p. 
Joulukuuta 1811.

G. G. Björklund 
valisaarnaaja».

Rumia tarinoita kerrotaan siitä, miten Venäläiset kirkonkylässä 
saivat vihiä tuosta Humpin kautta vievästä oikotiestä, joka heille 
sittemmin tuotti voiton. Mainitaan erään »Ephialteon» löytyneen, 
joka kullan himosta tuon salaisen polun vihollisille ilmoitti.

Jo mainitsimme, että tämä taistelu kirkonkylässä alkoi varhain 
sunnuntai aamuna. Saman päivän aamuhetkissä saapui muutamia 
tyttöjä Pääpohjasta (Mötön eli Kimingin kylää) kirkon luo jumalan
palvelukseen mennäksensä. »Viiantti» oli heidät tavannut ja kehoit- 
tanut palajamaan, sillä »teidän kirkko on tänään orpo kun jäniksen 
poika». Kirkonmenot pidettiin sitten Kirkkosaarella pappilan lähei
syydessä, jonne tykkien jyske koko ajan oli kuulunut.

5
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Karstulan nykyinen kirkko sijaitsee Riuttaniemellä, Pääjär
ven itärannalla. Rakennustavaltaan on se n. s. ristikirkko; molem
pien ristien pituus samoin kun tornin korkeus on piirustusten 
mukaan 60 kyynärää. Tämä templi näkyy jo v. 1844 vahvistetun 
rakennettavaksi, vaikka se vasta v. 1853 valmistui. Rakennustyötä 
johti mainio kirkon teettäjä Jaakko Kuorikoski. Tapuli hieman 
kirkosta länteen päin on vieläkin myöhemmältä ajalta eli vuodelta 
1861, sekin tuon Kaustiselta kotoisin olevan mainion suvun jäsenen, 
Lauri Henrik Kuorikosken, rakentama. Kahdessa siellä olevassa 
kellossa näemme seuraavat kirjoitukset. Isommassa: Gjuten kos 
Maria Grönvall i Stockholm 1818, toinen puoli: Karstula Capell. 
Isaç: D : C: Stenii tid bestyrd genom, H : Krook och E s: Pöllcki 
samt Th: Muhonen; Pikku kellossa: Gjuten i Stockhom a f Gerhard 
Horner 1812, toinen puoli: Karstula Capell. —  Vähäpätöisenä 
muistona vanhasta kirkosta säilytetään tapulin porstuassa pienoista 
puualustalle liimattua painokuvaa, joka esittää Vapahtajan kärsi
mistä yrttitarhassa; sen alareunalla on luettavana: Jönköping 1819, 
tryckt i direktören Lundströms Tryckeri. Kirkossa olevat urut 
ovat entisen Kimingin tehtaan omistajan, Donnerin, lahjoittamat.

Asutustarinoita. Vanhimmaksi taloksi sanotaan tässä seura
kunnassa Paajalaa, jonka nimi sittemmin on siirtynyt pitäjän lou
naisosan suurelle kyläkunnalle. Kertomuksien mukaan on tämä 
seutu ollut ihmisten asuttavana monta monituista vuosisataa. Alku
asukkaat ovat olleet jättiläisiä ja tulleet etelästä päin. Tullessaan 
olivat he kotipuolestansa tuoneet erinomaisen hyviä ja tuottavia 
siemenjyviä, joita nimittivät »korpelaisiksi-». Viljaa olivatkin tulok
kaat saaneet kauheat määrät kaskimaistansa, vaikka eivät niitä 
enempää muokanneet, kuin polttivat ja tuhkaan siemenen heittivät. 
Heidän viljelyksensä ulottuivat peninkulmia joka taholle, eikä ku
kaan uskaltanut näitä väkeviä asukkaita maanomistuksien suhteen 
häiritä. Kun pitkiä aikoja oli Paajalassa asuttu ja varallisuutta 
karttui yhä enemmän, päätettiin, väki kun aina vaan lisääntyi, 
mennä erilleen. Paajalan omistajaksi jäi talon rotevin mies »Iso- 
Heikki». Eräs veljistä lähtinykyiseen Soiniin, missä perusti seudun, 
tarinan mukaan, vanhimman talon Iiroon ; toisia lähti likempänä
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oleviin paikkoihin. Kirainki Pylkönmäen eteläosassa ja A u tio1 
(Paajalasta n. 10 km. luoteeseenpäin) saivat tämän muuton kautta 
ensimmäiset asukkaansa. Kerrotaan Uroossa asuneen veljen muut
tonsa jälkeen tulleen jyvä-osaansa perimään. Iso-Heikki oli tinki
mättä antanut noutajille aittansa avaimet ja luvannut täyttää kuor
mat mikäli mielivät. Nämät aitat olivat mahdottoman suuret, viljaa 
täynnä räystäitä myöten. Iiroolaisten lähdettyä meni Heikki kum
minkin katsomaan paljoko jyvät olivat vähenneet. Iloissaan palasi 
hän sieltä sanoen, etteivät olleet ottaneet »kokoa suurempaa kuin 
pyyn rypy». Tämä Iso-Heikki oli varreltaankin tavaton »jättiläi
nen». Kun hän esimerkiksi loikoi kyljellään tuvan penkillä, niin 
hänen hartionsa ulottui, » vaikk’ ne hirret oi’ toisin kookkaampia 
ku’ neä-aikuiset», neljänteen hirren saumaan. Vaasassa kävi hän 
kerran kelirikon aikana suolan nounnissa, tuoden palatessaan puoli 
tynnyriä selässään; keppinä kantoi hän leiviskän painoista rauta- 
kankea ja viiden kannun pata oli hänellä lakkina päässä2.

Paajalan talot sijaitsevat muuten erittäin kauniilla paikalla 
Moksijärven rannoilla. Laajat kylvöheinä-kedot ja näille seuduille 
tavattoman suuret viljavainiot tekevät sydänmailta tulijaan hyvän 
vaikutuksen. Senpä vuoksi kuulin sanottavankin että Paajalan aukio 
on »sileää ja sievää kuin Viron ketoa», joissa sanoissa nykyistä 
sukupolvea kai muistutetaan esi-isäin oloista entisinä sotaisina 
aikoina Suomen lahden eteläpuolella (vertaa lauseparsia »viron orja», 
»viron tapoja» j. n. e. Koskisen »Nuijasodassa»).

■ Pohjois-Karstulassa pidetään Suohoklcaa perin vanhana asumus- 
paikkana, siellä piti jo asutun »500 vuotta ennen Kyrön pellon sotaa». 
Tämä puhe, jossa lienee »helpoittamisenkin varaa», on osaksi ainakin 
saanut tukea niistä suurista likellä olevista asumusraunioista, joista 
ei kukaan tiedä mitään tarkempaa kertoa. Mainittujen raunioiden 
nojassa kuuluu ennen aikaan seisoneen suuri upeasti tehty kartano, 
jossa seitsemän rikasta perhettä oli asunut; siinä kaikki mitä niistä 
mainitaan. Sitäpaitse sanotaan tämän Suohokan ja Kangashäkki 
nimisen talon Laukaassa ennen olleen naapuruksia.

1 Tämä seutu jäi sittemmin näiden alkuasukasten hävittyä »autioksi», jonka 
mukaan nykyisten asukkaiden esivanhemmat sitä alkoivat nimittää sinne muut
taessaan.

2 Viimeinen tarina kerrotaan myöskin »Jussi Urpilaisesta» Kivijärvellä.
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Nykyiset Kyyjärven seuduilla olevat Polkin ja  Nopolan kylät 
kerrottiin Savosta saaneen asukkaansa. Ensinnä tulivat Pölkkiläiset, 
jotka olivat kotoisin Mikkelistä päin1. Tämän siirtokunnan jäsenet, 
ämmä kaksine poikineen, asettuivat Kyyjärven itärannalle, missä 
heidän perustamansa talot2 vieläkin sijaitsevat. Myöhemmin tuli 
Noponen Juvalta ja tahtoi asettua samoille paikoille järven itä
puolelle. Pölkkiläiset neuvoivat uutisasukasta lähtemään järven 
länsirannalle Tulokkaan niemelle, —  siellä hän tulisi menestymään.

Ennen juuri mainittujen uutisasukasten tuloa, kerrottiin Kyrö
läisten hallinneen näitä seutuja takamainaan. Samassa mainitsen, että 
Karstulan Vastingilla ja Kivijärven Pudasjärven kylässä, siis molem
pien pitäjien eteläosissa, sekoitti pari kertojaa Hämäläisiä Kyröläi
siin, josta ehkä uskaltanee olettaa, että viimemainittujen vaikutus 
on tälläkin kulmalla joskus ulottunut näin kauas eteläänpäin. Pu
huimme juuri, miten Pölkkiläiset neuvoivat Juvalaista muuttamaan 
Kyyjärven toiselle rannalle. Kun tulija tähän vastasi, ettei hänellä 
ole venettä, jolla tuon suuren järven yli menisi, niin sanoi oloja 
tunteva Pölkkiläinen, että Kyröläisen »kave» on Heinuvan rannalla, 
jonka he sitten yhdessä kävivät ottamassa. Näin hän pääsikin järven 
yli ja asettui neuvotulle niemelle. Seuraavana kesänä tuli Kyröläi
nen jälleen alusmailleen ja otti veneensä takaisin, jonka uutisasuk- 
kaat hänen pois mentyään uudelleen anastivat ja kätkivät sen Vene
heiton kankaalle3, josta Kyröläinen ei enää sitä löytänyt. Viimein 
oli kumminkin jonkimmoinen sovinto tehty, jonka mukaan Kyrö
läiselle myönnettiin vuosittain vissi määrä kuivia haukia, tarinan 
mukaan kaksi leiviskää. Näemme siis, miten uudisasukkaat yhdis
tetyin voimin koettivat saada tuota etäällä asuvaa pyyntimiestä 
omia maitansa likemmäksi.

Muutamia paikan nimiä sekä niiden yhteydessä 
olevia tarinota.

Poilcala, vanhimpia taloja Karstulan eli Kirkonkylässä.
Krookkila „  „ „  „ „
Humppi „  „ „ „ „

1 K. J. Jalkanen, Pohj. Hämeen erämaat, asutus ja  olot, s. 82.
3 Mustamaa, Perhon Salamajärven kylään kuuluva talo, on tarinan mukaan 

muinoin ollut Polkin torppa.
8 Kangas sijaitsee Forspakan talon eteläpuolella, Peuranlinnan tien haarassa; 

tarinan kuulin juuri viimemainitussa talossa.
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Kirklcovuori Pääjärven mäellä kuuluu ennen aikaan olleen 
ehdolla kirkon paikaksi.

Muhola, sekin vanhempia taloja Kirkonkylässä.
Pääjärven etymologiiasta sanotaan, että ensimmäiset Hämä

läiset tänne tullessaan pitkää vesisuonta soutaen olivat huutaneet 
»täälläpä vasta pääjärvi onkin».

Kirkkosaarella on Karstulan tappelupäivänä, »Pertun sunnun
taina» 1808, pidetty jumalanpalvelus. Erään toisen puheen mukaan 
on tämä pappilan kohdalla sijaitseva luoto ollut vanha kalmisto. 
Kuulin myöskin, että pitäjän papeilla on ollut tapana joskus, kauniin 
kesäsään vallitessa, pitää hartaushetkiä tällä jylhällä saarella.

Kimingin eli Mötön kylän alkuasukkaat ovat olleet Karjalasta 
päin, missä niinikään pitäisi löytyä Kiminki niminen järvi1. He 
asettuivat Koivuvuoren mäelle, noin 2 km. Uiton siltaa likellä 
olevasta Aution talosta luoteeseen päin; se paikka jäi sittemmin 
autioksi ja asukkaat muuttivat Pääpohja nimisen kalarikkaan järven 
rannoille, jossa nyt on Tutipää niminen talo. Muita mainittavia 
nimiä tässä Kimingin kylässä ovat: Vertala, Oikari, Raasu eli 
Raasumaa.

Ver’ liina talo Kivijärven kylässä; ehkäpä tämä hirveä talon 
nimi on Nuijasodan ajoilta, sillä juuri tämä kulma seurakuntaa mai
nitaan tuossa Porthanin tunnetussa runossa, joka tässäkin saakoon 
tilansa, koska siinä nimitetyt seudut juuri ovat tällä, nyt puheen
alaisella alalla. Siitä on ainoastaan seuraavat säkeet saatu talteen.

Kivijärven kiltit miehet,
Vahvat Vastingin 2 urohot 
Nuijat nurkassa pitävät,
Sopessa sota-asehet,
Pimeässä pitkät varret,
Joilla huovia hosuvat,
Kyyttäriä rynkyttävät.
Siitä Saarelle 8 samovat,
Urot oitis oikenevat 
Sota-asein sotimahan

1 K. J. Jalkanen, Pohj. Hämeen erämaat, asutus ja  olot, s. 82.
2 Vastinki, vanha kylä Karstulan kaakkoiskulmalla.
8 Kivijärven kirkolta niukasti 2 peninkulmaa pohjoiseen päin.
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Veri parskui paidan päälle, 
Suolet sinkoili sisältä 
Ryyttäreistä ryvetetyistä, 
Huoveista hosutetuista l.

Takkala, Kajuutti, talonnimiä samassa kylässä. Lahnajärveen 
(samaa kylää) on »Hämäläisiltä» suuri lahnakuorma uponnut.

Kyyjärven kylää. Likellä Heinuvan järveä löytyy Linna-aho 
niminen torppa, tätä nykyä kuuluu se Ison-Nopolan alusmaiden 
joukkoon. Ennen vanhaan oli Perhon Linnasta käyty paikalla 
kalastamassa, joten kotitalon nimi jäi tälle torpalle, samalla kun se 
alistettiin taloon kuuluvaksi. Paljoa myöhemmin, »ei sataakaan 
vuotta sitten», kun ruvettiin nykyistä Peuranlinnaa asuttamaan, 
löytyi talon paikalta peltoa kuokkiessa suuri peuransarvi, jonka 
takia taloa ruvettiin sanomaan Peuranlinnaksi, sanan jälki-osa otet
tiin likellä olevan torpan mukaan. Muista saman kylän taloista 
mainittakoon seuraavat: Takkatupa, Forspakka, Juoksuako, Könk- 
käln, Viisala ja Masolanmäki.

Paajalan kylässä olevia nimiä. PuoVmatka kerrotaan ennen 
olleen, jalkamiesten liikkuessa Etserin ja Karstulan väliä, heidän 
lepo- eli »huilaamispaikkanansa». Sitä paitse sanotaan, että tämä 
talo on Soinin ja Multian sekä Karstulan ja Etserin kirkkojen 
keskivälillä. Kartoista päättäen pitääkin tämä puhe osapuille paik
kansa. —  Uotinsalmen talo sijaitsee kauniilla paikalla pitkällä 
niemekkeellä, joka eroittaa Karanka-järven kahteen osaan, joista 
pohjoinen on paljoa suurempi. Kun »Hämäläiset» etelästä päin tulles
saan soutivat niemen päitse ja näkivät vastoin luuloansa järven 
yhä suurenevan, huusi toinen heistä: »ui! ui!, täälläpä vasta selkä 
tulikin», ja niin tuli Uotinsalmi tuon kapean, Karangan molem
pia osia yhdistävän vesistön nimeksi. Karanlca-järven riimi on 
sekin tulokkaiden tekemä; veden pinnalla oli uinut suuri puun 
runko tulijain venettä vastaan, jolloin hän kirkaisi : kah, rankaa ! 
—  Kiehuvanmäestä ja Purakkaasta on jo ennen ollut puhe s. 39 
ja 43. — Pyhämäki sanotaan saaneen asukkaansa Pohjanmaan 
Pyhäjoelta; ennen aikaan, Karstulan kappeliseurakunnan ensi vuo
sina, oli tämä Laikan virkataloon kuuluva torppa.

1 Koskinen, Nuijasota, s. 62.
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Pääjärven kylän nimistä mainittakoon seuraavat neljä: Tol- 
lonmäki, Mietala, Luksanmäki ja Halmeniemi.

Vahankaa ovat muitten muassa: Perhonlahti, Nyttimen-
mäki, Matilainen (suku on toht. Jalkasen mukaan »Mikkelistä 
päin»), Savola, Pirttilahti (»pirtti» sana on näillä seuduin outo ja 
tarina kertoo että kalastajat Vetelistä päin ovat aikoinaan paikan 
nimittäneet) ja Mämmä-aho.

Kalavastingin kylä jaetaan asutukseen nähden kahteen osaan, 
Vanhaan- ja Uuteen-Vastinkiin. Edellinen on Saarijärven Kalmarin 
kylän ja Kivijärven pitäjän eteläisimpien seutujen välissä, joten taas 
myöhemmin asuttu osa mainitusta kylästä on peninkulman verran 
pohjoiseen päin Kivijärveä ja Karstulaa yhdistävän tien seuduilla. 
Ensimmäinen talo tällä kylällä kuuluu olevan Jäsperi eli Jäsperilä; 
mitään sitä koskevia tarinoita en kuullut. Muita, merkitykseltään 
outoja tai muuten mainittavia nimiä löytyy esim.: Nättilä (erään 
Nätt nimisen sotamiehen perustama), Voimäki, Nuorenmähl, Ruot
siin, Sapra-aho, Hämeenniemi, Lylyjärvi, Istola, Lossala, Kuikki
ako, Hiekkilä, Riitaharju ja Iloako. Nämät kaksi viimemainittua 
sijaitsee maantien varrella, seudun luultavasti korkeimmalla harjulla. 
Riitaharju on oikealla, Iloaho vasemmalla puolella tietä Karstulasta 
päin tullessa. Kun etelästä päin kerran saapui kaksi uutisasukasta 
näitä maita haltuunsa ottamaan ja tultuaan tuolle korkealle harjulle, 
josta silmä kantoi varsin etäälle lukemattomien ahojen ja ihanien 
notkojen yli, miellytti paikka heitä ja kumpikin soi sen omakseen. 
Täällä sitten torattiin ja riideltiin, eikä päätökseen tultu, kunnes viimein 
lähdettiin samaan suuntaan yhä astelemaan. Muutamia satoja metriä 
liikuttua, tultiin jälleen somalle aholle, mistä laaja näköala aukeni. 
Toinen suostuikin mielihyvällä rakentamaan tälle paikalle, ja niin 
oli sula sovinto uudelleen vallitsemassa. Sen jälkeen on Riitaharjun 
ja Iloahon nimi säilynyt näihin päiviin saakka.

Ison-vihan aikana on tarinan mukaan tämän kylän Hirvijär- 
vessä olevalla Raatosaarella tapeltu ja sinne sitten surmatut haudat
tiinkin. Pääkalloja ja muita luita oli sieltä halmetta tehtäissä löy
detty kosolta. Kuopan muotoisia syvennyksiä ei paikalla kuulu 
olevan.

Aittolcanyas, Mäkelän talosta joku sata syltä kaakkoon päin, 
on «ison-vihan» aikana ollut kylän yhteisenä säilytyspaikkana; 
alinomaa oli siellä yhtä miestä pidetty »vahdissa». Talon likellä 
löytyy suuri kivi, jonka ala-reuna on ison luontaisen kuopan eli
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notkon kattona; tämä oli siihen aikaan ollut jyväsäkkiä täynnä. 
Mäkelän pihalle oli myöskin kaivettu tilava kuoppa, jonne kalatyn- 
nyreitä kätkettiin, lautojen, tuohien ja multakerroksen suojeltavaksi.

Pyllcönmäestä tehtiin rukoushuonekunta keisarillisen käsky- 
kirjeen kautta v. 18 23/ l258. Siihen tuli kuulumaan osia Saarijär
ven ja Karstulan pitäjistä. Pieni puukirkko yhdistettyine kello- 
tornineen valmistui 1860. Ensimmäinen kello on rikkoutunut; nykyi
sen laidassa on luettavana : Pylkönmäen rukoushuoneen kello. 
Ps. 111: 2, 3, 4, 5 v. —  Valettu Multialla Apr. Niemisen teh
taassa 1881.

Karstulan Paajalasta puhuessani mainitsin tarinan mukaan, 
että yksi sen talon pojista muutti noin 1 1/ 2 peninkulmaa kaakkoon 
päin, Pylkönmäen Kiminkiin. Tämä talo pysyi sittemmin emä- 
seudun kanssa likeisessä yhteydessä pitkät ajat. Molempien talojen 
nuorisolla piti olleen yhteinen kisailupaikka, Herrahuuha niminen, 
joka oli näiden seutujen keskivälillä. Siellä iloja vietettiin, ja 
lähtiessä sovittiin vastaisistakin karkeloista. — Kimingin järvessä 
löytyy Aittasaari ennen mainitsemani Kallosaaren eteläpuolella; 
siinä Hämeenniemen asukkailla on ollut varastohuoneita. Maajan- 
(Maijan-) eli Hame-lahti saman järven pohjois-rannikolla kuuluu 
ennen aikaan olleen sangen kalarikas, jotta niitä hameella saatiin 
kuten haavilla.

II . Kivijärvi.

Kivijärven pitäjää kiertäessä johtuu usein mieleen se sattuva 
nimitys, joka tälle seudulle on keksitty. Tuo runsaasti kuusi penin
kulmaa pitkä järvi näyttää matkustajalle melkein kaikkialla jonkun 
osansa; jollei aava pääselkä, jossa silmä ei aina voi vastaista rantaa 
eroittaakaan, ole katseltavana, näkee kumminkin suuremman tai 
pienemmän lahdelman autioine saarineen kivisine rantoineen, ja 
kysyttyä, ovatko nämätkin samaan Kivijärveen kuuluvia vesiä, saapi 
myöntävän vastauksen. Sitä paitse löytyy suuri joukko vähäisem
piä lampia ja vesistöjä, jotka kaikki ovat pienoisten purojen kautta 
läheisessä yhteydessä tuon mainitun pääjärven kanssa. Suuren Kivi
järven rannikot ovat useimmiten jylhiä kivilouhikoita täynnä;
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ne tietysti ovat myöskin vaikuttaneet sen nimitykseen. Maaperä 
on koko pitäjässä hyvää laatua, vaan lukuisat mukulakivet ja paadet 
tekevät viljelyksen monin paikoin mahdottomaksi. Sitkeä, »katajai
nen» kansa on sittenkin suurella voimalla raivannut itselleen mäkien 
karisille kupeille sieviä peltovainioita, joista viljaa, kasvuille suo
peana suvena karttuu runsaasti. Kun myöhemmin näistä seuduista 
tehtiin kirkkokunta, soveltui sille varsin hyvin järven nimi; siihenhän 
tuli kuulumaan ainoastaan kapea maakaistale pitkän vesistön joka 
rannikolla.

Kivijärven kirkkokunnan synnystä ei ole tietääksemme aivan 
tarkkoja tietoja. Ensimmäinen vuosiluku Kivijärven historiakir
jassa merkittynä on 16251, jonka jälkeen jo voimme sitä pitää 
puolinaisesti eroitettuna emäseurakunnastansa. Alussa ei kummin
kaan varsinaista pappia sinne asetettu, vaan kirkolliset tehtävät oli 
uskottu Viitasaaren kappalaiselle. Pitäjän apulaisen saivat Kivi- 
järveläiset v. 1697 ja v. 1750 tehtiin rukoushuonekunnasta kappeli, 
joka yhä jäi Viitasaaren pitäjään kuulumaan 2. Juuri tältä ajalta 
eli v:lta 1749 on vanhin kirkonarkistossa nykyjään löytyvä tabelli, 
jonka mukaan tässä mainitsemme muutamia seurakuntaa koskevia 
tilastollisia numeroita. Silloinen väkiluku oli ainoastaan 402 hen
keä, kuolleiden lukumäärä nousi 2:een (?) ja syntyneiden 13:een 
henkeen. Viidenkymmenen vuoden kuluttua eli v. 1800 oli väki
luku laskun mukaan 1,061 henkeä. Siitä saakka on asukasten 
luku kohonnut niin, että 1892-vuoden lopulla oli kunnassa vähää 
vaille 5,000 henkeä. Omaksi kirkkoherrakunnaksi eroitettiin Kivi
järvi Viitasaaresta v. 1858.

Kuten kirjoituksemme alussa olemme huomauttaneet, tehtiin 
pohjois-Hämeen erämaista uutisasutuksia, joista sittemmin v. 1561 
muodostettiin laaja Kautalaminen pitäjä. Ymmärrettävä seikka on, 
että pitkää, etenkin siihen aikaan teiden puutteessa vaivaloista kirk
komatkaa ei liian usein tehty halki sydänmaita ja outoja vesiä; paka
nalliset menot kai olivat nekin vielä rahvaan mielissä, joten ei hen- 
gellinenkään tarvis lähtemistä kiiruhtanut. Ainoastaan tärkeimmät 
kirkolliset toimitukset sekä kuulumisien tiedusteleminen pakoittivat 
väliin liikkeelle Rautalammille päin. Eipä aina näy kiirettä pidetyn 
lapsien kasteenkaan kanssa. Kerrotaan että pienokaisia usein pidettiin

1 Suometar 1853. Eero Salmelaisen kertomus. 
г Leinberg, Finlands territoriota församlingar, s. 78— 79.



74 Kivijärvi.

ristimättä, kunnes itse jaksoivat tuon pitkän matkan muiden jou
kossa kävellä, jolloin he kummiensa kanssa kinastelivat tulevasta 
nimestään j. n. e. Tällainen hiljainen elämä sydänmaan keskellä 
tietämättä vähääkään sellaisistakaan asioista, jotka kaikkia koskivat, 
ei kauan tyydyttänyt Kivijärveläisiä. Varakkaimmat talot paikka

sivat yhteisesti henkilön, joka otti toi- 
mekseen käydä kirkon kylällä tieduste
lemassa uutisia ja yhteisiä asioita. Näitä 
taloja oli kuusi —  ainoastaan Jokela, 
Tenhola ja Kinnula mainitaan, — jotka 
suostuivat antamaan kolme tynnyriä 
jyviä sille, joka näin tavoin kävi tiedus
telu-matkalla Rautalammilla *. Pohjois- 
Hämeestä kerrotaan muualtakin tällai
sista yhteisistä yrityksistä.

Kun asutus entisillä erämailla alkoi tulla taajemmaksi, rupe
sivat ihmiset samassa määrässä hommaamaan omia kirkkoja koto- 
seutujaan likemmä. Jo noin puoli vuosisataa Rautalammen pitäjän 
synnyttyä (v. 1628) rakennettiin Saarijärvelle ja Viitasaarelle temp
peli; samaan aikaan, eli jo vähän varemmin (v. 1625), tekivät nuot 
kuusi Kivijärven taloa itselleen rukoushuoneen. Tästä Kivijärven 
ensimmäisen pyhän huoneen rakentamisesta on seuraava kertomus 
yleisesti tunnettu. Kun työhön oli ryhdyttävä, oltiin tietysti kahden 
vaiheella minne tuo haluttu rakennus oli sijoitettava. Viimein 
sovittiin, että se oli tehtävä eräälle järven keski-selänteellä olevalle 
saarelle. Työ pantiin alulle ja rakennus alkoi kohota. Siitä ei 
kumminkaan suurta iloa ollut, sillä mitä päivän kuluessa saatiin 
valmistumaan, se oli aamulla jälleen revittynä maahan, ainoastaan 
alimmaiset hirret olivat paikoillaan. Tätä peliä kesti useammat päivät. 
Mitä tällaiselle eriskummalliselle ilmiölle oli tehtävä, se se pani miet
timään. Tarinoita ladeltiin, joiden mukaan paikalle ennen maailmassa 
oli haudattu ruumiita ja vainajien haamut eivät rakennusta saarel
lensa suvainneet. Sama pulma paikan suhteen oli taas, josta jo toi
vottiin päästyn. Sallimus oli tällä erää määräävä uuden paikan, jossa 
työ esteittä edistyisi. Saarelle tuotiin kukko, joka asetettuna hirrelle 
pantiin aaltojen vietäväksi; minne kukko tukkineen maatuisi, sinne

1 Eero Salmelainen, Suometar 1853; J. li. Aspelin, Matkoista Suomessa 
ennen aikaan. S. Matkailija- Yhd:n vuosikirja 1894, s. 22— 3.
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oli kirkko tehtävä. Yiimen kukko löydettiin nykyisen kirkko- 
rannan läheisyydessä olevalta niemekkeeltä, eikä enää epäilystä 
kenelläkään ollut. Siihen Kivijärven ensimmäinen rukoushuone teh
tiin, ja paikka on kirkon sijana vielä tänäkin päivänä. Tämän 
tapauksen johdosta mainitaan niemeä Kukkoniemeksi, ja tuota 
kamalaa luotoa kaukana selänteellä sanotaan Lintusaareksi. Kivi
järven kirkon sinetti, jonka 74 sivulla näemme kokkoineen ja hir- 
sineen, muistuttaa myöskin yllä olevaa tapahtumaa1.

Sydänmaan seutuna on Kivijärvi pysynyt melkein meidän 
päiviimme saakka. Naapurikuntiensa ylenkatseen alaisina ovat 
asukkaat vieläkin, ehk’ei niin suuressa määrin kuin ennen aikaan. 
Sivistys on edistynyt näilläkin karuilla mailla, ja vilkkaampi liike 
on nykyisten parannettujen kulkuneuvojen kautta vaikuttanut hyvää 
kansan kehitykselle. Ihmeteltävä seikka on, että Kivijärvi vasta 
viime vuosikymmeninä on saanut oikeita maanteitä. У. 1850, jol
loin Eero Salmelainen siellä matkaili, ei hänen sanojensa mukaan 
metsäpolkuja parempia teitä ollut olemassa. Vanhin »kärrytie» 
yhdistää Muholan kylän Kinnulan ja Lestin kanssa; sitä myöhem
min jatkettiin kirkolle saakka, ja Karstulaan menevä tie tehtiin 
viimein edellisten lisäksi. Tätä nykyä on muuan uusi jo vuosi
kymmeniä puheenalaisena ollut maantie tekeillä; tämä tulee eroa
maan valtatiestä Saaren kylän kohdalla, mistä se, järven kapeim- 
malta kohdalta yli mennen, tulee pyhkäisemään Viitasaaren puolelle.

Kansa on hyvin säilyttänyt savolais-murteisen kielensä ja 
monta muutakin heidän alkuperäänsä viittaavaa tapaa. Niin esi
merkiksi on kaikilla Kivijärvisillä oma muuttumaton sukunimensä eli 
»költtinsä»; nämä ovat suureksi osaksi noita Savossa tavallisia nen- 
päätteisiä sanoja ja seuraavat ainiaan asianomaista. Kivijärvi on 
tässä suhteessa luullakseni ensimmäinen pitäjä, jossa mainittu tapa 
mitä sukunimiin tulee on täydellisesti vallalla. Läntinen naapuri
pitäjä, Karstula, näkyy sekin pyrkivän siihen suuntaan yhä enemmän; 
papiston ilmoituksen mukaan on sielläkin viime aikoina ruvettu 
pysyväistä sukunimeä omistamaan. Kylät ovat useimmiten saaneet 
nimensä ensimmäisten asukasten suku-költin mukaan ; niin on Kin
nusia asettunut Kinnulaan, Muhosia Muholaan j. n. e. Kivijär
vellä on laajin suku luultavasti Kinnunen (Saarijärvellä taas kuuluu

1 Eero Salmelainen kertoo tästä tarinasta vähän tarkemmin kun minä sen 
kuulin, jonka vuoksi olen paikoin seurannut hänen kirjoitustaan.
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Hännisiä olevan enin), jonka takia tavataan sanoa: Kivijärven Kin
nusia, Saarijärven Hännisiä ja  kaiken maailman Mannisia, 
niitähän kaikkialle riittää. Urpilaiset ovat kunnan pohjois-osissa 
tavallisia. Pudasjärven kylä seurakunnan etelä-kulmalla on enim
mäkseen Mannisten ja Raatikaisten hallussa. Muita tavallisia suku
nimiä ovat: Kemppainen, Lyytinen, Hakkarainen, Turpeinen,
Leppänen, Tenhunen, Manninen, Vesterinen, Rytkönen, Piispa
nen, Herranen j. n. e.

Tämän yhteydessä sopinee ehkä mainita mitenkä yksityisten 
omistamien talojen nimet vaihtuvat haltijain muuttaissa. Talo näet 
usein saapi uuden isännän ristimänimen mukaan, kotoa tai asuntoa 
merkitsevän -la- eli -lä-päätteisen nimi-muodon — Heikkilä, Mattila 
j. n. e., —  jota sitten kylän keskuudessa käytetään hänen hallinto- 
ajallansa. »Kirjoissa» säilyy tietysti isännän varsinainen sukunimi, 
jota hän aina virallisesti käyttää.

Vanhimpana talona pitäjän etelä-osassa pidetään Leppälää. 
Keski paikoilla seurakuntaa eli kirkon tienoilla ei asutusta niinkään 
vanhaksi sanottu, jota vastoin Urpila, Tenhula ja Marttila sekä 
yleensä koko Kinnulan kylä ovat kau’an olleet viljelyksen alaisina. 
Urpilan alkuasukkaista kuuli Eero Salmelainen pari hauskaa kerto
musta, jotka melkein kokonaisuudessaan hänen mukaan mainitsen 
tässä1. Urpilassa, rälssitilalla n:o 4 Saaren kylässä, 2 1/ 2 penink. 
pohjoseen Kivijärven kirkolta, oli ennen asunut Jussi niminen 
lappalainen. Tämä oli mainio noita ja vahva pyyntimies, 3 kyynärää 
7 tuumaa pitkä ja 3 kyyn. 2 t. vahva paljaan ihon päältä mitaten; 
hän eli yksistään metsänriistasta. Sattuipa kerran, että muuan 
Kuronen niminen mies varasti Urpilaisen permestä metson, ja Urpi
lainen manasi häntä siitä niin, että piru otti hänet kolmeksi vuodeksi 
kulettaakseen, eikä ensinkään käyttänyt häntä ihmisten näkyvissä. 
Urpilaisella oli 12 poikaa yhtä lujaa ja vahvaa kun hän itse. 
Ainoastaan kolmesti vuodessa kävivät he kotona ja silloin kaikki 
yht’aikaa; tämä yhtyminen tapahtui sopimuksen mukaan pääsiäisenä, 
jouluna ja juhannuksena. Kukin näistä pojista eli omaa elämäänsä 
sydänmailla metsän petoja tappaen. Muutamana pääsiäisaamuna,

1 Olen seurannut sekä tekijän matkakertomusta Suom. Kirjall. Seuran 
arkistossa että 1853-vuoden Suometarta ja sitä paitsi poiminut lisätietoja H. A. 
Reinholmin kokoelmista: Karhunampujat, siv. 545— 49, jossa Urpilan ukkoa sano
taan Lassiksi.
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jolloin pojat olivat kotona, kuletti piru nälkään nääntymäisillään 
olevan Kurosen Urpilaisen taloon. Kuronen anoi pirulta ruokaa, 
vaan pirulla oli sama vaiva vielä pahemmin, eikä hänellä mielui
sampaa toivoa ollut kuin että ruoan laittaja olisi sattunut kiroa
maan, sillä sellainen ehto oli hänelle pantu, jos hän syödä saisi. 
Nyt piru paiskautui tielle, jotta emäntä mennessään aitasta jauhoja 
hakemaan kaatuisi. Akka kapsahtikin tielle jauhoineen vakkoineen, 
vaan maltti sittenkin olla kiroamatta ja sanoi vaan pölistäen tomun 
»kopeastansa»: »tuossa sulle on pahamies osasi». Piru tupaan uudel
leen ja tavoitti päästä pöytään veljesten kera syömään. Sinne ei 
häntä kumminkaan otettu, hänen täytyi mennä pöydän alle, missä 
koirat luita pureksivat. Täällä tempasi piru ruoan toisen koiran 
suusta toisen suuhun, josta riita heidän kesken syntyi, ja pani mie
het noitumaan mennessään hätään. Nyt pääsivät Kuronen ja pirukin 
joukkoon, vaan juuri kun olivat alkamaisillaan, niin veljekset kiit
tivät siunaten ruoasta. Sitä ei piru voinut kärsiä, läksi nälän 
käsissä pois, täytyen erota Kurosesta, joka jäi kertomaan kaikkia 
mitä pahakkaan seurassa oli nähnyt.

Urpilan ukon aikuisella voudilla oli ollut väkevä kirjuri, joka 
ei sanonut löytävänsä vertaistansa voimissa. Vouti oli kuullut 
puhuttavan Urpilaisen voimista ja lupasi maksaa kaikki hänen 
veronsa, jotka siihen aikaan kannettiin kolmelta vuodelta kerras
saan, jos voittaisi painelussa kirjurin. Ruvettiin painelemaan ja 
kirjuri kouristi Urpilaista niin, että tämä lankesi toiselle polvellensa. 
Nyt tarttui Urpilainen kirjuriin, heitti hänen rahin yli niin, että 
miehen selkärangasta katkesi kolme kylkiluuta ja sillä pääsi Urpi
lainen sillä kertaa veronmaksusta. —  Hänen voimistansa kerrotaan 
niin ikään kuinka hän eräänä talvena toi heiniä niitultansa kolmen 
pitkän virstan päästä. Kun hevonen väsyi, niin ukko sitoi sen 
lieinäkuorman perään ja veti hiihtäen sekä kuorman että hevosen 
kotiinsa.

Kerran tämä Jussi Urpilainen lähti Kokkolan kaupunkiin 
härkää myytäväksi viemään. Hyvät eväänsä söi hän jo veräjän 
suussa, pani konttinsa seipään nenään riippumaan ja sillä syönnillä 
meni hän perille saakka. Härän kaupassa tinki hän porvarilta 
»päälliseks» ruoka-aterian. Hän söi 12 kaupungin leipää, suuren 
sian takareiden ja joi 6 kannua sahtia päälle. Kun porvari moitti 
häntä liian syölääksi, arvellen hänen popsivan enemmän kun 
koko härän hinta olikaan, niin näytti Urpilainen hampaitaan, jotka
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ennen olivat särkyneet karhun luita pureksiessa ja sanoi: »niinpää 
nämät on hampoatkin, ei tässä ruokoa paljon mää». Härän hin
naksi otti hän lähtiessään puoli tynnyriä suoloja selkäänsä, 10 
kannua vetävän malmipadan päähänsä ja leiviskän rautakangen 
käteensä. Matkalla poikkesi hän Toholammin pitäjän vanhassa kir
konkylässä Hukarin taloon, jossa talonväki paraikaa oli rukiita 
puimassa, istui riihen kynnykselle ja söi kapan rukiita. Tuli sitte 
sillä syönnillä ja levähtämisellä kotiinsa.

Kerran kun ukko kävi järvellä katiskoitansa kokemassa, olivat 
katiskat tyhjät. Kotona ei ukolla ollut verestä karhun lihaa, eikä 
hänelle muu tahtonut riittää. Hän lähti metsästä hakemaan; käveli 
viikon syömättä kattila päässä mitään löytämättä. Viimein valitti 
ukko ruvetessaan valkiaa tekemään: jopa tappo rnehtä kulta mie- 
hesä nälkään ! Samassa kaatui yöpuu vieressä olevan karhun 
pesän päälle ja ukko söi karhun sinä yönä ennen päivän valkene
mista, ettei jäänyt muuta kun pää ja toinen takajalka tähteeksi.

Eräänä laskiaispäivänä sanoi ukko vaimollensa: »Laittakaa 
pata tulelle, minä lähden metsään hakemaan lihaa» ja meni. Puolen 
pitkän virstan päässä hän jo kohtasi kontion, tappoi sen keihäällä 
ja kantoi sen vyönuorassansa hiihtäen kotiin. Niin ikään toi 
hän selässään karhun, jonka tappoi, kun löysi sen härkäänsä syö
mässä. Kun karhut alkoivat loppua metsistä läks’ vanha lappi 
Urpilasta Ruotsiin ja meinasi ettei hän enää viitsi maksaa veroa 
Urpilasta, »hän muuttaa pois». Kun syytä kysyttiin vastasi hän: 
»jopa tuolt’ on kaikk’ karhutkin loppunna metistä, ettei eneä 
kunnon lihapaistiai soa!» Kun kysyttiin, eikö hän tahtoisi ostaa
Urpilaa relssimaaksi, niin hän sanoi: »en häntä tiiä —  hak’ viimein 
konttisa, kopisti hopeet lattialle ja tek’ kaupan». Ja siitä asti on 
Urpila, niin sydänmaan keskellä kuin onkin, ollut relssimaana. 
Tämä Urpilainen oli luultavasti n. s. Kuninkaan lappalaisia, ja 
kruunulta vastaanottanut erämaankappaleen veroa vastaan, kuten 
muutkin uutisasukkaat Pohjois-Hämeessä1. Urpilan ukon sanotaan 
tappaneen Kivijärvellä 48 karhua, kaikki keihäällä, oli sitten valit
tanut karhujen puutetta, eikä enää Kivijärvellä menestynyt, vaan 
muutti Pälkäneelle. Siellä hän oli vielä surmannut 38 karhua
ennen kuolemaansa tavalliseen tautiin. Hänen perillisensä ovat
myöhemminkin olleet mainioita metsämiehiä, rotevia ja väkeviä.

1 Aspelin, Korsholman linna ja  lääni, s. 65.
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Niitä on, Reinholmin saaman tiedon mukaan, vielä olossa kolme 
veljestä, joista kaksi asuu Kinnulan kylässä, kolmas Lestijärvellä.

Kinnulassa, nykyisen Marttilan paikoilla, kuuluu ennen asuneen 
eräs Morolf niminen mies, josta sanotaan että hän oli »ryssä». 
Tarinan mukaan oli hän nainut juuri mainitun talon tytön, Ingan. 
Kerran tuli Morolfille käsky, että hänen täytyy näiltä mailta lähteä 
pois, eikä hän saa ottaa mukaansa ainoatakaan tämän puolen ihmistä. 
Tämän kiellon johdosta Morolf oli kysynyt: »eikö Inkaakaan?» 
Siihen eivät kertomukset enää vastaa mitään. Tästä Morolfista ei 
tietääkseni mainita muualla kuin muutamassa Kalajoen pitäjän ker
tomuksessa viime vuosisadalta h Vaillinaiset ovat siinäkin tiedot 
hänestä, jonka takia otan ne tähän kokonaisuudessaan. »Sievin kap
pelista kansan laskun mukaan 3 1/ 4 peninkulmaa, löytyy Reisjärven 
kankaalla melkoisen korkuisia, luontaisia hietavalleja ihan, kuin niitä 
olisi tehty tämän paikan puollustukseksi, jonka johdosta muutamat 
talonpojat ovat ruvenneet uskomaan sitä tarinaa, joka kertoo Jochum 
von Doi’sta ja hänen Inka nimisestä tyttärestään sekä Lohtajan 
Lestiltä kotoisin olevasta Morolfista, hänestä, joka sotavoiman avulla 
ryösti tämän Inkan». Tämä hämärä muinainen asia tulee vähän 
selvemmäksi tuon Kinnulasta saadun tarinan mukaan. Morolf kun 
oli »ryssä» ja Jochum von Doi ehkä ruotsalainen, hänen saksalaisesta 
nimestä päättäen. Tämä seikka viitannee mahdollisesti siihen, että 
nämät kaksi »herraa» olisivat olleet jonkinlaisia rajavartioita; Morolf’ille 
tullut käsky poislähdöstä osoittaa kenties uutta, entistä rajaa muut
tavaa sopimusta, jonka takia hänen olonsa oli näillä mailla tarpeeton.

Kinnulan ja koko seudun rikkaimpia miehiä oli Olli Kinnu
nen, hänellä oli »sata suurta sarvipäätä ja tuhat villan tuopaa». 
Hän asui Jäppäjärven länsi-rannalla, jossa tätä nykyä Kasala, 
Länttä ja Pösölä nimiset talot sijaitsevat. Kerrotaan, että hänelle 
tuli torppariksi eräs Limingan Marttilasta kotoisin oleva mies, Pik
karainen nimeltä (toisen tarinan mukaan asui Pikkarainen Kinnu
lassa ennen Ollia). Kylän vanha Marttila niminen talo sai nimensä 
tämän pohjalaisen mukaan ja hänen sukunimensä on vielä edus
tettuna Kinnulassa. Ollin kuoltua jakoi hänen kolme poikaansa 
talon. Vanhin heistä, isän kaima, lähti järven itäpuolella olevaan 
Marttilaan, Aapo sai Kasalan, kolmas veli, Matti, tuli Päivärinnan 
talon omistajaksi. Pesän jaossa oli Marttilaan muuttanut Olli anas

1 Beskrifning öfver Calajoki Sockn a f Christiern Salvienius, s. 52.
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tanut itselleen kirveen, joka oikeastaan oli tuleva Matin osalle. 
Matti lähtikin omaansa perimään ja Olli, kun näki veljensä lähes
tyvän, heitti vihoissaan kirveen veljeään vastaan. Sattuikin niin 
hullusti, että kirves hänen heittäessänsä meni kaivoon, jolloin Olli 
äreissään karjasi: se meni helvettiin. »Marttilan kaivosta on kirves- 
heitto helvettiin» on sittemmin ollut hyvin tavallinen puheenparsi 
Kinnulassa.

Kivijärven etälä-osassa, Leppälässä, kuulin pari tarinaa entisiltä 
sota-ajoilta. Ison-vihan aikana oli täällä tapettu »tuvallinen ryssiä». 
Karstulaiset, Kivijärviset ja Yiitasaarelaiset olivat yhdessä mielin 
tämän työn tehneet. Haudattavat ruumiit jakoivat he sitten tasan. 
Ensin mainitun pitäjän miehet multasivat omansa Himaissaarella 
(Kivijärveen kuuluva vaikka ihan Karstulan rajalla oleva) Enon 
järvessä, Kivijärviset Lintusaareen ja Kalmusaareen. Viitasaare- 
laiset kätkivät ruumiinsa Linnasaareen Vuosijärvessä (samalla saa
rella pitäisi löytyä jättiläisten kiuas). Samaan taloon eli Leppälään 
oli 1808— 09-vuosien sodan aikana saapunut kaksi Venäjän sota
joukon karkulaista; talon miehet olivat tappaneet molemmat ja 
ruumiit pantiin Vastingin kylän Sikasillan hietikkoon lepäämään. 
Ison-vihan aikana oli Leppälän talon väki piilossa Tattarikallion- 
eli Kiihkovuoren-notkossa. Eräänä päivänä täytyi emännän lähteä 
kotiin leipomaan. Sattui silloin kaksi venäläistä sotamiestä tulemaan 
taloon ja anoivat ruokaa. Emäntä antoikin heille sitä ja sanoi 
menevänsä noutamaan heille vielä lusikoitakin aitasta, vaan nytpä 
emäntä pakenikin metsään muiden joukkoon. Kun häntä ei kuu
lunut, läksivät sotamiehet ulos ja rupesivat pommittamaan aittaa, 
luullen emännän olevan siellä. Monta reikää oli sitten seinissä 
kun talonväki palasi kotia. —  Pakopaikkana oli myöskin jonkun 
sodan aikana ollut muuan suuri luontainen vuorinotko Pikkuahven- 
lammen kankaalla, runsaasti 5 kilometriä Mannilan kylästä kaakkoon 
päin. Notko on hyvin suuri ja sijaitsee jylhällä sydänmaalla, muo
doltaan on se jotenkin suunnikkaan tapainen, joten sitä sanotaankin 
kivituvaksi.

Kirkonkylässä löytyy myöskin iso luola Pyykkiniemen kal
liossa, Vuonamenlahden länsi-rannalla; sitä sanotaan Hämäläisien 
kalakellariksi. Notko on tietysti luonnon muodostama, mutta kum
minkin näkee, että ihmiskäsi on sitä muovaellut. Niin on esimer
kiksi pohjoispäässä leveällainen rako tarkoin pienemmillä kivillä 
tukittu kiinni; itäpuoli-päässä kattoa on samati ollut aukko ja siihen
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on k ivipaasi nostettu  suojaksi. »O v en su u ta » on  niinikään korjattu. 
E nnen  on , vanhain  kertom usten  m ukaan, luolassa lö y ty n y t  astian 
vanteitakin, jo id en  pitäisi o lleen  jätteitä Lappalaisten  tai H äm äläisten 
kalatynnyreistä . L u o la n  pituus on  3 m ., korkeus 1,50 m etriä. H a n 
gon  sillan  eteläpäästä k ääntyy  o ik ea lle  sinne viepä p ien oin en  polku .

Kivijärven pitäjässä löytyy useita »relssitiloja», joita ei Karstu
lassa ole ensimmäistäkään. Niin on esimerkiksi pitäjän eteläisin 
osa, Pudasjärven kylä, luullakseni kokonaisuudessaan verovapaata 
seutua. Kansan muistossa on eräs aatelisherra, juuri näiden paik
kojen haltija, säilynyt. Hänen asumuksensa oli nykyisen Kivikko 
nimisen talon paikoilla ja tilan silloinen nimi oli Mannila, jonka 
mukaan nykyjään kylää nimitetään kansan keskuudessa. Tuo Man
nilan herra oli renkinsä murhannut ja sai tämän rikoksen suo
rittaa omalla hengellänsä. Kirkonkirjoissa sanotaan hänestä vaan, 
että pitäjän »nobilis unicus» on Mannilan talon omistaja luutnantti 
Erik Johan Jägerskjöld. Kerrotaan hänellä olleen vävynkin nimeltä 
Bieliz, joka oli asunut Laukaalla. Vasastjernan mukaan1 oli hän 
luutnantti Klaus Erik Jägerskjöld’in poika ja syntynyt 1735, tuli 
vänrikiksi v. 1762 sekä luutnantiksi 1771. Y. 1791 tuomitsi Vaasan 
hovioikeus hänet murhasta kuolemaan ja 9/ 6 1792 mestattiin hän 
Viitasaarella, naimatonna.

Kivijärven nykyinen kirkko oli tekeillä 1873. Muodoltaan 
on tämäkin ristikirkko; sisäpuolelta maalaamaton. Urkuja, samoin
kuin alttaritaulua ei ole, ainoastaan kullattu risti siniselle alustalle 
asetettuna on taustaa somistamassa. Kirkkoa vanhempi tapuli val
mistui v. 1824 rakennusmestari Jaakko Kuorikosken johtajana ollessa. 
Isomman kellon laidoissa on luettavana : Kivijärven kappeli-kirkkoon, 
Viitasaaren pitäjän alaiselle, on tämä kello silloin olevaisen Kap

palaisen Aleksander Dahlströmin toimen kantta valettu Gerhard 
Hornerilta Tokholmissa vuonna 1824. Toinen puoli: Ruulkaat 
minun ääneni ja  joutukaat Herran majoihin. Pienemmässä 
kellossa: Valettu Osberg'in ja  Bade'n tehtaassa. Helsingissä 
v. 1876. Soittakaamme Herralle ja  veisatkaamme hänelle.

1 Attartaflor, Jägerskjöld, tab. 3.
6
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Kinnulan kirkkoa ruvettiin rakentamaan 1864 ja valmistui 
se 1867. Yrityksen johtavina miehinä oli neljä kylän isännistä. 
Kirkko, joka täälläkin on ristiin rakennettu, on 11 syltä korkea, 
kukin risti n. 12 syltä pitkä. Koristuksia ei tässä maalaamattomassa 
kirkossa ole ensinkään. Samassa rakennuksessa olevassa tapulissa 
löytyy yksi kello, joka aikoinaan on lahjoitettu Kivijärven kappelin 
kirkolle ja sieltä myöhemmin saatu Kinnulaan. Sen alareunan 
kehällä luemme: Outin i Stockholm a f Peter Elieson anno 1666. 
Ylä laidalla: Soli Deo gloria et in terra pax hominibus.

■♦не
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Sivu 37 viim. kple rivi 7 sanotaan melkein neljä kertaa j. n. o.
lue „  lcolme „ „

„  „  „  „  „  8 sanotaan (75 ja 10) lue (53 ja 10).
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POIMINUT

K. A. CAJANDER.





Noidan veri noidan juonia  vastaan. Käärmeen nahka 
olut-onnen tuottaja.

Elokuun 19 p. 1654 kantoi Uudenkaupungin raastuvassa por
vari Eerikki Uthan vaimo Margetta Olavintytär Tuoksu, että kun 
hän porvarin ja entisen raatimiehen Sipi Heinäsen vaimon Vapun 
hartaasta pyynnöstä, oli astunut sisään Heinäisten talliin, jossa 
Vapulla oli ollut oluenpano laitteita, tämä heti oli tiuskassut hänelle: 
»katso tässä työtäsi, senkin noita-ämmä» ja lyönyt häntä vasten 
suuta, sanoen, »tahdon verta suustasi ja nenästäsi; miksi olet noi
tunut oluenpanoni»,1 jotka sanat myös eräs todistaja todisti kuul
leensa. Lisäksi kertoi Margetta nähneensä Vapun oluttynnyrissä 
kolme käärmeen nahkaa2 ja väitti Vapun neuvoneen erästä naapuri- 
vaimoakin, jonka olut ei ottanut käydäksensä, panemaan käärmeen 
nahka ammeesen, niin kyllä olut käymään.

Tähän antoi Sipi Heinänen, vaimonsa asiamiehenä, seuraavan 
Syyskuun 5 p. kirjallisen selityksen, jossa hän kertoi Margetan 
joku aika sitten pyytäneen Vapulta hiivaa lainaksi, sitä saamatta. 
Vappu oli siis luullut Margetan nyt kostaneen ja sen vuoksi pyy
tänyt häntä luoksensa »parantamaan oluenpanoa», olut kun ei 
ruvennut käymään. Mutta tämä oli käyttänyt suurta suuta, kironut 
ja sadatellut koko perhettä y. m. s., josta Vappu niin pahastui, että 
oli työntänyt Margetan ovesta ulos ja sisäpuolelta salvannut oven 
kiinni. Margetta oli riehunut kiukusta, murtautunut talliin, josta 
Vappu kuitenkin jo oli ryöminyt luukon kautta ulos naapurin 
puolelle, ja etsinyt häntä sitte pitkin kaupunkia. „

Todistajia kuulusteltiin useita, joista eräs vaimo, Syyskuun 9 
p., todisti Margetan hänelle sanoneen, »jollet maksa miehesi sisaren

1 Vit. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, siv. 52.
2 Sam. teos, siv. 44.



velkaa, niin sinulle tapahtuu vahinko ja minä lankeen syntiin», ja 
kaksi muuta todistajaa sanoivat porvarin vaimon Priitta Kallikarin 
heille kertoneen, että Margetta siihen aikaan kuin rakennustontteja 
jaettiin kaupungissa (1649) oli uhannut häntä, »jollet anna minun 
saadakseni sitä tonttia, jolle nyt haluat rakentaa, niin et milloinkaan 
saa nauttia terveyttä sillä paikalla», ja Pi'iitan väittäneen »nyt 
aina olleensakin sairas siitä asti kuin sinne muutti».

Tammikuun 10 p. 1655 tuomitsi raastuvanoikeus Margetan 
syytöksestä vapaaksi ja Sipi Heinäsen 40 jjijL sakkoihin. Tappeluk- 
sesta molemmat rouvat sakoitettiin sinelmien ja verelmien luvun 
mukaan. Mutta mitä sisäänmurtoon tuli, lykättiin asia siinä kohden 
hovioikeuteen.

Tähän ei asia vielä päättynyt. Seuraavan Maaliskuun 31 
p. kutsuttiin Sipi Heinänen oikeuden eteen ja häntä kehoitettiin 
»vakaasti» ja »kanteen nostamisen uhalla» laillisesti ajamaan syytös- 
juttunsa Margetta Tuoksua vastaan. Huhtikuun 2 p. kantoikin Sipi 
Margettaa vastaan, että tämä viime elokuun 19 p. oli soimannut 
Sipin vaimoa Vappua noituudesta. Margetta kielsi syyttäneensä, 
sanoi vain ilmaisseensa raastuvassa ne sanat, jotka hän vierasten 
miesten läsnä-ollessa oli kuullut lausuttavan Sipin vaimosta elikä että 
Sipin oma poika oli sanonut isällensä heidän yhdessä juodessaan 
»mitä myrkkyjä siellä teidän talossa käytetään; kuka niitä siellä 
käyttää, vaimosiko taikka tytärhuorat».1 Porvari Tuomas Kristerin- 
poika todistikin Eerikki Sipinpoika Heinäsen kysyneen isältänsä, 
»kuinka teidän krouvissa juodaan niin paljon, vaikka siellä olisi 
paljasta savivettä; mitä mateen taikka kärmeen nahkoja ne ovat, 
joita teidän talossa] on nähty; kutka niitä käyttävät, äitipuolesiko 
taikka tvttäret». Sipi väitti saunan uunilla nähtyjä nahkoja mateen- 
nahoiksi eikä käärmeen.

Todistajan kuulustelua varten lykättiin asia tuonnemmaksi. 
Pöytäkirjoja seuraavilta vuosilta ei ole säilynyt.

Kuivatta käänne. Käärmejauhe.

Eurankeräjillä Helmikuun 25 ja 26 p. 1685 kantoi Jaakko 
Matinpojan vaimo Margetta Tuiskulasta, että seppä Matti Simunan-
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1 V iittaus ehkä lemmenjuoman valmistamiseen käärmeistä.
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poika oli saattanut hänet huutoon noituudesta. Matti vastasi, että 
hänen aterioidessaan Eerikki Repolan kanssa joulukuun 29 p. 1683 
Margetan luona Tuiskulassa, oli ruoan vieressä pöytäliinan alla ollut 
käytettynä nylkemätön ja käyttämisestä mustunut taikka muuten 
noettuneennäköinen käärme kolmessa kiemurassa ja »tikulla läpi- 
pistettynä». Työntöissään oluthaarikkoa ruokakumppanille oli hän 
sen huomannut ja heti näyttänyt Eerikille, joka nyt myös läsnä
ollen tämän todisti todeksi, Margetta arveli Eerikin ehkä itse käär
meen sinne kätkeneen, koska hänellä oli tapana tehdä käärmejau- 
hetta (»ormpulver»). Eerikki omisti nuoruudessaan sellaista tehneensä 
nyljetyistä käärmeistä, mutta tämä oli nylkemätön; ei omistanut 
käärmettä omaksensa.

Elokuun 25—28 p. pidetyissä keräjissä jatkettiin edellisillä jo 
aloitettua todistajain kuulustelemista. Todistajat kertoivat nytkin 
näin kuulemisiansa eivätkä pääasiasta tienneet niin mitään. Lauta
kunta todisti Matin kunnon mieheksi, jonka sanoihin sopi luottaa, 
mutta Eerikki oli puhunut ristiin eikä hänen puheillensa siis ollut 
annettava mitään todistusvoimaa. Margetta määrättiin itse kuu
dentena puhdistusv alalle, ja tämä välipäätös lykättiin tavan mukaan 
hovioikeuden vahvistettavaksi.

Seuraavien talvikäräjien pöytäkirjoissa ei tästä asiasta puhuta.

Sammakon kynnet lemmenkoukkuina.

Nainut vänrikki Gabriel B., joka Ulvilan keräjillä Maaliskuun 
12 p. 1685 oli määrätty omalla ja valamiesten valalla puhdistamaan 
itsensä Liisa Jaakontyttären syytöksestä, että hän oli Liisan lapsen 
isä, ilmoitti samoilla keräjillä palvelustytön Margetta Jaakontyttären 
omistaneen kuulleensa Liisan sanoneeksi, että »jos hän (Liisa) voisi 
saada pariutuneita (sammankoppladhe) sammakkoja, niin hän ottaisi 
niiltä toisen reiden ja toisen lavan vetääksensä miesväkeä luok
sensa». Tästä herra vänrikki vaati Liisalle sakkoa.

Liisa kielsi sellaisia puhuneensa. Margetta ei ollut saapuvilla.
Todistajia kuulusteltiin. Näistä renki Juho Sipinpoika kertoi 

kuulleensa ratsumies Juho Matinpojasta Näyhälässä, että Riukkalan 
piiat olivat hänelle kertoneet »Liisan osaavan hankkia itselleen 
miestä pyyhkäisten häntä sammakon kynsillä», jonka talollinen Yrjö 
Matinpoika myös todisti kuulleensa Juho Matinpojalta; ja Matti



Sipinpoika todisti kuulleensa yllämainitun Margetta Jaakontyttären 
kahden muun naisen kanssa puhelleen, että »Liisa osasi sammakon 
kynsillä, jos vain tahtoi, hankkia itselleen miesväkeä ja samalla 
keinolla heitä taas itsestään vieroittaa».

Asia lykättiin seuraaviin keräjiin, joilla Margettaa oli kuulus
teltava ja häneltä tiedusteltava, milloinka Liisa sellaisia oli puhunut 
ja millä tapaa hän sammakon kynsiä oli tarkoituksiinsa käyttänyt.1
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Paliaa pahaa rastaan.

Kesäkuun 7 ja 14 p. 1794 kuulusteltiin Uudenkaupungin 
raastuvassa porvarintytärtä Maria T:tä, jota epäiltiin äsken löydetyn 
sikiön äidiksi. Maria myönsi, että hän Maaliskuussa 1793 pudot
tuansa mereen, oli sen jälkeen menettänyt kuukautisensa, mutta 
sanoi ne saaneensa takaisin Syyskuussa, sittekun hän muitten neu
vosta »oli kaljassa pessyt toisen naisen paidan, jolla äsken oli ollut 
kuukautisensa, ja sitte juonut saman kaljan kaikki». Kätilö todisti 
Marian synnyttäneen täysikokoisen, jollei täysiaikaisen sikiön ja 
koko joukko akkoja todisti, että hän oli raskas. Vihdoin hän itsekin 
omisti synnyttäneensä sikiön, vaikka keskoisen. Maria tuomittiin 
rikoskaaren X V I luv. mukaan mestattavaksi ja roviolla poltettavaksi.

1 Lukiokumppanini, sittemmin maankonttoristi Turussa Emil Krook vainaja, 
kotoisin Vampulasta, kertoi noin 30 vuotta sitto, että kansa hänen kotitienoillaan 
uskoi käärmeen luitten vaikuttavan samantapaisesti naisväkeen. Käärme oli elä
vältä viskattava muurahaispesään, josta luut sittemmin oli koottavat. Jos näillä 
pyyhkäistiin naisen vaatteita, niin hän silmittömästi rakastui; jos saatiin niitä 
kätketyiksi hänen vaatteisinsa, varsinkin ruumista lähimpiin taikka vuoteesen, 
joutui hän himojen valtaan. Saman vaikutuksen teki »käärme-öljy», kun sitä 
sekoitettiin naisväen hiusvoiteisiin. Tätä öljyä tehtiin käärmeen talista, jota, lasi
pulloon suljettuna, oli pidettävä kuumimmassa päivänpaisteessa siksi, että siitä 
erisi öljymäistä ainetta. Lemmen juomaa tiesi hän paikkakunnan naisväen juot
taneen mieluisillensa kahvin seassa. Tehokkain oli lemmen juoma sekoitettuna 
aamukahviin. Arveli sitä tehtävän useanlaisista yrteistä ja myös käärmeistä 
(käärmejauhetta ?)
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Kananmuna ja  karja.

Kihlakunnanoikeudelle oli 1682 vuoden talvikeräjillä Eurassa 
annettu ilmi, että Jaakko Eerikinpojan 7- tahi 8-vuotiaana paimen
poikana palvellessa Maisa Matintyttären luona Tuiskulan kylässä 
Köyliön »kappelissa», Maisa keväällä, kun karja ensi kerta pääs
tettiin laitumelle, oli käskenyt Jaakkoa ottamaan muna uuninkome- 
rosta (ugns grufvan), kolmesti kiertämään karja muna mukanaan ja 
sitte viskaamaan se ensi-näkemäänsä muurahaispesään.

Kun tätä 13 vuotta aikaisemmin tapahtunutta asiaa jälleen 
käsiteltiin Euran talvikeräjillä 1685, omisti Jaakko näin tehneensä 
Maisan käskystä. Maisa kielsi käskeneensä. Mutta Antti Jaakon- 
poika, talollinen Tuiskulassa, todisti mainittuun aikaan löytäneensä 
kananmunan muurahaispesästä, joka oli ollut metsässä karjatien 
vasemmalla puolella, ja vieneensä sen kotia. Vanhempainsa käs
kystä oli hän sen sitte heittänyt pois, koskei muurahaispesistä 
»hyviä munia löydetä».

Antin todistuksen nojalla ja koska Jaakko vakaasti vakuutti 
Maisalta käskyn saaneensa sekä tunnettu oli, että kaksi naista 
»samasta Köyliön kappelista» Liisa Yrjöntytär ja Maria Siinunan- 
tytär 1681 vuoden talvikeräjissä olivat oman tunnustuksensa perus
teella samallaisesta taikauksesta tuomitut 40 sakkoihin, määräsi 
kihlakunnan oikeus Maisan itse kuudentena puhdistusvalalle.

Para, karjan im ijä. Veren scisatussanat.

Uudenkaupungin raastuvan oikeuden eteen astui Maaliskuun 
13 p. 1699 kaupunginpostin Eerikki Haudoin vaimo Margetta Antin- 
tytär veljensä porvari Yrjö Riiman’in kanssa, kantaen, että porvari 
Juho Suurikkalan vaimo Liisa Martintytär Tammikuun 26 p. samana 
vuonna oli tullut Margetan luo ja sanonut, »minkä vuoksi sinä 
menit minun navettaani, noita, olet suuri noita, kuten äitisikin», ja 
että Liisa kaksi viikkoa myöhemmin, kutsuttua Margetan luoksensa, 
oli sanonut, »tule tuomaan maitoni jälleen navettaan, josta sen 
vienyt olet», sen ohessa nimitellen häntä »noidaksi ja paraksi elikä 
velhoksi ja sellaiseksi paholaisen välikappaleeksi, jonka sanotaan 
imevän karjaa», ja lyöden häntä »uuninluudan varrella», sekä että
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Liisa Maaliskuun 6 p. taas oli lyönyt Margettaa viisi kertaa, sanoen 
häntä »noidaksi ja paraksi».

Liisa vastasi, että Margetta mainitun Tammikuun 26 p. oli 
mennyt hänen navettaansa, jossa Liisan äiti ja tytär Maria lypsivät 
lehmiä, istahtanut sanaa virkkamatta kynnykselle eikä antanut vas
tausta mummon tiedustellessa asiaa. Maria käski Margettaa pois, 
vaan hän ei lähtenyt; käski kiivaammin, nousi Margetta istualta, 
koprieli oven pielen tausta navetan puolella; ajettiin pois. Siitä 
hetkestä Suurikkalan 8 lehmää ehtyivät niin, ettei talonväelle eikä 
lapsille enää riittänyt maitoa, vaan oli kylästä ostaminen. Tähän 
ehtymiseen arveli Liisa Margettaa syypääksi, varsinkin »koska 
kuuluu osaavan ehkäistä verenvuotoa ja haavan kipua, joka rau
dalla on tehty»; ei kuitenkaan sanonut syyttävänsä Margettaa 
noituudesta, »pyysi vain, niinkuin sanat kuuluivat, että antaisi 
maidon (maito-onnen?) takaisin, jonka hän vienyt on».

Margetta omisti osaavansa seisauttaa veren vuotoa ja huo
jentaa haavakipuja »ei suinkaan noitatempuilla, vaan ainoastaan 
muutamilla sanoilla, joita hän nyt ei sanonut voivansa lausua näin 
monen läsnä-ollessa, koska ne sitte kävisivät tenhottomiksi».

Seuraavana Huhtikuun 29 p. kun asia taas oli käsiteltävänä, 
väitettiin kantajan puolella m. m., että Suurikkolan tytär Maria 
»oli pyytänyt äitiänsä, että löisi Margettaa niin hyvin, että tämä 
saisi nähdä omaa vertansa, jotta hänen noitatemppunsa jäisivät 
voimattomiksi». Todistajat tiesivät Suurikkalassa olleen maidon 
puute. Myöskin kertoi kaupungin palvelija Heikki Karstin vaimo, 
että senjälkeen kun hän kirkossa oli puhellut Liisan kanssa Suurik
kalan lehmien ehtymisestä, olivat hänen omat rintansa niin kuivuneet, 
ettei enää ollut mitään lapselle antaa. Uudesti kehoitettuna Margetta 
nyt omisti seisahtavansa verenvuotoa seuraavilla sanoilla, jotka hän 
8 tahi 9 vuotta sitte oli oppinut eräältä hattumaakarilta muka:

»Seiso verj Jesuxen nimen, nijn kuin vesi seisoj Jordanin 
virras silloin, kuin Israelin Lapset kuivin jalvoin sen läpitxe 
menit-».

Kipua Margetta ei sanonut taitavansa lieventää muulla keinolla, 
kuin rukoilemalla Jumalan siunausta, voitelulla ja sitomisella.

Elokuun 28 p. samana vuonna ilmoittivat riitapuolet sopi
neensa asian keskenänsä niin, että Liisa maksoi Margetalle 25 taal. 
kup. rahaa. Oikeus hyväksyi sopimuksen, nuhteli riitapuolia ja 
määräsi Juho Suurikkalan maksamaan vaivaisille 20 taal. hop. rahaa.
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Sadatussanoja.

Huhtikuun 23 p. 1694 tutki Uudenkaupungin raastuvanoikeus 
erästä taikaus- ja kunnianloukkaus-asiaa porvari Juho Suurikkalan 
ja kirkkoisäntä Eerikki Uthan välillä. Kanteet, selitykset ja vasta
selitykset olivat olleet kirjallisia ja pantiin mainitun päivän pöytä
kirjaan.

Uthan tytär ja palkkapiika olivat edellisvuonna tavanneet 
talon navetassa punaiseen uumaan ja viheriään hameeseen puetun 
naisen, jolla oli ollut tulukset (»Steen Ståhl»)1 kainalossa. Tästä he 
niin hämmästyivät, etteivät ymmärtäneet ottaa kiini tuota paholais- 
kullasta (? then fyrgylte Fahnen) eivätkä häntä tunteneet (?). Kau
pungissa näkyy kuitenkin levinneen huhu, että navetassa kävijä 
oli Juho Suurikkalan vaimo. Tiedettiinpä vielä, että noita oli tar
jonnut Uthalle 300 taal. sovintoa. Suurikkala syytti nyt Uthaa, 
että hän sellaisen huhun oli levittänyt Suurikkalan vaimosta. Tämä 
ei sanonut muuta tietävänsä kuin kunniallista ja hyvää Suurikkalan 
emännästä eikä sanonut kelienkään noidan nimeä maininneensa, 
itsekään kun ei tietänyt, mutta valitti, että Suurikkalan emäntä 
syyttömästi oli kironnut ja sadatellut hänen tytärtänsä ja ilmoitti, 
että Suurikkala oli luvannut Yrjö Kräkille ensi puolen, sitte koko 
riikintaalarin, jos tämä todistaisi hänen puolellensa, mutta että 
Kräki »ei tahtonut vannoa sieluansa helvettiin».

Todistajia oli molemmin puolin kutsuttu koko joukko, joista 
Utha kuitenkin jääväsi useita. Todistajiksi hyväksytyt eivät voineet 
todistaa Uthan syyttäneen Suurikkalan emäntää, mutta useat todisti
vat kuulleensa Suurikkalan emännän sadatuksia. Kerrankin oli hän 
nimittänyt Uthan tytärtä »djefvuls kläp, djefvuls öga, Fahnens 
beläte», ja toisella kertaa oli huutanut tälle akkunasta: »Turha, 
murhanpuhujan tytär, ormöga, svärtat Eeldsmaat, koni nu in och 
kännas veed tin trållkäring» ja muita sanoja, joita todistajat eivät 
muistaneet taikka eivät olleet tarkoin kuulleet. Kaupungin palvelija 
Karsti myös todisti Suurikkalan emännän tarjonneen hänelle kenkä- 
paria, jos hän antaisi väärän todistuksen.

Utha pyysi päätöstä, ennenkuin hän lähtee matkalle, mutta 
oikeus lykkäsi sen tuonnemmaksi — todistajain kuulustelua varten. 
Pöytäkirjat eivät tästä asiasta enää puhu mitään.

1 Ehkäpä oikeastaan: Sten Skähl.
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Käslmyllynnapa lainlum ooja.

Euraan talvikäräjillä Helmikuun 6 p. 1682 ilmoitti kirkkoherra 
Martinus Zidenius muilta kuulleensa, että Kaarlo Simunanpoika 
Suopus oli harjoittanut taikausta, vieden mukanaan keräjille käsi- 
mvllyn navan (handqvarn Seghel), jotta hän »ei häviäisi keräjä- 
asiansa». Suopus kertoi keväällä pikkasen ennen keräjiä aikoneensa 
viedä kuluneita rautakaluja Komoisten sepälle korjattavaksi, näiden 
joukossa myös kelvoton käsimyllyn napa, mutta oli tiedon saatuansa 
keräjistä lykännyt matkansa tuonnemmaksi, ja keräjille lähtiessään 
sanoi jättäneensä nännit kotia.

Kirkkoherra väitti palvelustytön Priita Eerikintyttären kerto
neen Kaarlon vaimon Vapun hänelle sanoneen, ett’eivät he ennen 
tietäneet »lumo lakia» s. o. »kiusa Rätten», kuin palveluspiika 
Maria Yrjöntytär (»jonka Kaarlo nyt tämän asian vuoksi on lähettä
nyt pois») oli Vappua opettanut, vaikkeivät he sitä keinoa sittekääp 
ole käyttäneet.

Raatimies Niilo Olavinpoika todisti, että Suopuisten käsimyl- 
lystä napa oli poissa, kun hän kävi sieltä myllyä pyytämässä ja 
että Suopusten väki jauhoi jauhettavansa kirkonkylässä, kun myllyn 
napa oli epäkunnossa. Priita Eerikintytär kertoi, että Maria Yrjön- 
tyttären lähtiessä Suopuisista, emäntä oli sanonut, ettei Mari vielä 
ollut hänestä päässyt, vaan tahtoi hän »etsiä» häntä siitä, että oli 
tahtonut opettaa Vappua noitumaan ja antanut myllynnavan mukaan, 
kun keräjille lähdettiin. Itsellisnainen Priita Olavintytär todisti Vapun 
sanoneen, että Maria Yrjöntytär 1681 keväällä, kun Vapun piti 
lähteä keräjille, oli pistänyt myllynnavan hänen hameensa taskuun, 
mutta Vappu ei kuitenkaan sitä ottanut mukaan.

Vappu omisti tämän todeksi ja sanoi »nuhteilla siitä ran- 
gaisseensa» häntä ja heti kertoneensa talonväelle.

Marian sisar Priita Yrjöntytär Köylypolvesta kertoi sisarensa 
olevan Turussa kehräämässä ja pian palaavan sieltä kotia. Sanoi 
myös Marian kertoneen hänelle, että kun Vappu oli sanonut itseänsä 
neuvotun »käyttämään kiviä luonansa» 1 keräjille mennessä, hän 
(Maria) oli vastannut, »mitäpä ne auttavat; minun sisartani Elinaa 
kehoitettiin ottamaan mukaansa mvllynnapa, kun hän meni oikeu

1 Vrt. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, siv. 37.
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teen edellisen kirkkoherran Andreas Neostadiuksen kanssa 1, ja sen 
vuoksi kävi hän kauvan oikeutta hänen kanssansa, kun hän ei 
niin tehnyt».

Asia lykättiin seuraaviin keräjiin.

Taikaseula.2

Hovioikeus oli Marraskuun 12 p. 1683 »määrännyt, että Maisa 
Tuomaantytär Villilässä oli vedettävä oikeuteen siitä, että hän Maa
lina Simunantyttären kanssa oli seulan ja muutamien siihen pan
tujen esineitten avulla koettanut tiedustella varkautta». Huittisten 
talvikeräjillä Helmikuun 15— 19 p. 1686 otettiin asia tutkittavaksi. 
Lautamies Olavi Yttilä todisti Maisan hänelle omistaneen, että hän 
»60 vuotta sitte» oli Euranpitäjän Eurakosken kylän Vanakkalan 
talossa nähnyt »emäntänsä siellä, joka jo kuollut on, käyttävän 
seulaa tiedustelluksensa varkautta», ja että hän itse oli opettanut 
Maalina Simunantyttären ja Vappu Matintyttären seulalla kysymään 
varastettuja sormikkaitansa.

Maalina vakuutti, että Maisa hänen ja Vapun kanssa »täydelli
sesti» oli pitänyt seulaa, josta he, Maalina ja Vappu, jo olivatkin 
rangaistukseen langetetut.

Maisa, joka ei tietänyt ilmoittaa ketäkään, joka oli tahtonut 
ruveta hänelle velalliseksi, tuomittiin syylliseksi ja langetettiin 
40 ij$. sakkoihin, kirkonrangaistukseen ja pyytämään seurakunnalta 
anteeksi.

Samallainen juttu oli käsiteltävänä Uudessakaupungissa 1722.
Joulukuun 15 p. mainittuna vuonna kantoi porvari ja kirkon- 

kuudennusmies Matti Paju leskivaimoa Anna Fransintytärtä vastaan, 
että tämä oli harjoittanut taikausta saadaksensa tietää, kuka oli 
hänen rahainsa varas.

1 Neostadius oli syytettynä huoruudesta Elina Yrjöntytlären kanssa ja koetti 
vaimonsa kanssa lahjoella sekä pappeja että tuomareita (Euran tuomiokirja 4/ s 1677).

J Noitarummun siskoko? Vrt. Joulukuusi 1888, siv. 30—37; kts. myös 
Suomen Museo 1894, siv. 106, ja Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, siv. 53.



Anna kertoi erään tytön Margetta Antintyttären kieltäneen 
häntä itkemästä ja neuvoneen tekemään samoin kuin Juho Kalli- 
karin kadonneen juuston tähden tehtiin kaksi vuotta sitte Ruokolan 
järven1 rannalla ryssien ja suuren ihmisjoukon läsnä-ollessa, arvellen 
että kyllä rahat saadaan takaisin. Sunnuntai ehtoolla nyt 8 päivää 
sitte oli siis pyytänyt kolmen tytön tekemään seulalla »niinkuin 
he tiesivät muiden tehneen», ei tietänyt tehneensä pahoin, koska 
seulassa oli virsikirjakin.

Margetta tunnusti neuvoneensa käyttämään seulaa samalla 
tapaa, kuin Annan oma tytär Maria Hannuntytär oli tehnyt kadon
neen kurtikkansa vuoksi ja hän oli kuullut monen muunkin tehneen.

Asiassa kuulusteltiin seuraavat läsnä-olleet henkilöt, porvarit 
Antti Furu ja Annan veli Eerikki Kammela, Juho Kallikarin 10- 
vuotias tytär Maria, Simuna Kallikarin 13-vuotias tytär Anna, 
Mikko räätälin tytär Susanna, joka oli syntynyt »ruttovuonna» eli 
1710 ja Anna Fransintvttären tytär Maria Hannuntytär. Näiden 
kertomuksista ja todistuksista käy selville että kun varkausasia oli 
otettu puheeksi Anna Fransintvttären tuvassa, hän oli käskenyt 
tyttärensä Marian tuomaan seula, »koska siellä nyt oli lapsia, jotka 
voivat sitä pitää ja koettaa, kenelle arpa lankee». Maria toi seulan 
Vappu Eerikintyttaren Kammelan kanssa ja olivat he panneet siihen 
virsikirjan, harjan ja pikkasen tuhkaa, sittekuin lammasraudat ensin 
oli lyöty kiinni seulan vanteeseen. Molemmat tytöt olivat sitte 
pitäneet seulaa lammasrautoista riippumassa sormensa nenässä ja 
toinen, mainiten useitten henkilöjen nimiä, kysellen toiselta, hänkö 
oli, johon toinen vastasi, ei ollut. Mitään tietoa varkaasta he eivät 
saaneet. Mutta kun »pienet tytöt», Maria Kallikari ja Anna Kalli- 
kari, tarttuivat vuorostaan seulaan ja tekivät samoin kuin edelliset, 
niin seula heille tuntemattomasta syystä joskus pyörähteli ympäri, 
ja heille kerrottiin sitte »että varkaus oli langennut Matti Sepän 
nimelle», seula kun aina pyörähti hänen nimeänsä mainitessa. Saman 
tempun tekivät vielä Anna Fransintytär itse Susanna Mikontyttären 
kanssa ja sanoi Susanna seulan välistä liikkuneen. Viimein Anna 
Fransintytär antoi seulan Furulle ja Kammelalle, mutta Kammela 
sylkäsi, heitti seulan lattialle ja sanoi, »ei se pyöri joll’ei pyöritetä», 
kieltäen kenenkään sellaista uskomasta.
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1 Lammikko kaupungin itäisessä päässä.
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Asiaa käsiteltiin vielä Joulukuun 17 ja 19 p., mutta joutui 
lykkäykseen siksi, että lapset päästettäisiin ripille. Se otetiin uudesti 
tutkittavaksi Elokuun 28 ja 30 p. 1725, jolla välillä kantaja itse 
oli muuttanut manalan majoille, niinkuin todistajaksi aivottu Juho 
Kallikarin leskikin, Vappu Kammela rangaistu varkaudesta ja läh
tenyt Ruotsiin sekä Margetta Antintytär muuttanut maille. Usean 
henkilön kerrottiin samallaista taikausta harjoittaneen, vaan eivät 
enää olleet tavattavissa. Tuomiota ei voitu lykätä tuonnemmaksi.

Joulukuun 20 p. 1725 julistettiin siis tuomio. Anna Fransin- 
tytär ja hänen tyttärensä Maria sekä Vappu Kammela ja Margetta 
Antintytär tuomittiin 14 päiväksi vesileipä-vankeuteen, mutta Susanna 
Mikontytär, Anna Kallikari ja Maria Kallikari, jotka asian tapah
tuessa vielä olivat lapsia eivätkä tietäneet minkä vuoksi heitä oli 
Anna Fransintyttären luo käsketty, vapautettiin rangaistuksesta. Kui
tenkin tuli papiston heitä opettaa tämän synnin vuoksi.

Hovioikeus hyväksyi Toukokuun 17 p. 1726 raastuvan oikeu
den tuomion, kuitenkin lieventäen vesileipä-rangsistuksen neljäksi 
päiväksi. Vesileipä-vangeille määrättiin kullekin leipärahaa 2 äyriä 
hop. rahaa päivässä paikkakunnan hintojen mukaan ja Anna Fransin- 
tytär, ainoa joka oli tavattavissa, pantiin heti niitä syömään.

Pääsiäisyön tehtäviä.

Hovioikeuden välipäätöksen johdosta Lokakuun 24 päivältä 
1681 kutsuttiin Eurajoen talvikeräjiin 1682 Priita Mikkelintytär, 
joka oli langetettu 40 sakkoihin taikauksesta, ilmoittamaan, 
kutka häntä olivat neuvoneet ja opettaneet. Priita vastasi, »kaikki 
valvovat aarteita pääsiäisaamuna»1, mutta ei maininnut ketään

1 »Aarnihautojen palamista» tähystellään vieläkin esim. Mynämäellä. Val
voja hiipi edellisten valmistusten jälkeen kenenkään huomaamatta huoneen (usein 
niittyladon) katolle, joka on kolmesti siirretty. Jos niin »on sallittu», että hän 
näkee haudan palavan, panee hän sen silmämääräisesti tarkoin merkkiin, uudistaa 
kenellekään löydöstään puhumatta saman tempun seuraavana pääsiäisyönä, jolloin 
sinivalkea jo  näyttäytyy hänelle selvemmin, ja vielä kolmantenakin. Nyt on 
aarre perittävä. Varustettuna tulusraudalla taikka teräspalalla astuu hän kiireesti 
katolta alas, sillä hauta ei nyt pala kauvan, lähtee sitä kohti, heittää teräksen 
hautaan taikka siihen paikkaan missä se paloi, sillä se tavallisesti sammuu hänen 
lähestyessään, ja rupee taisteluun aarteen vartijan kanssa, tavallisesti susi, kiuk
kuinen sonni, käärme taikka sellainen otus. Taistelua kestää siksi että päivä koittaa.



nimeltä. Mitä taas siihen tulee, että »hän oli pannut heiniä navetan 
katolle pääsiäisaamuna», niin sen tempun oli hänelle opettanut mies
vainajansa. Asia lykättiin seuraaviin keräjiin.

Kirkon avaimet ja  papin tu lo t1.

(Ote Eurajoen tuomiokirjoista Maaliskuun 23 ja 24 p. 1666).

»Tuomiokapitulin käskystä Tammikuun 23 päivältä tänä vuonna 
on Porin kaupungin ja Ulvilan pitäjän kirkkoherra kunnianarvoinen 
ja korkeasti oppinut Maist. Gabriel Arctopolitanus kutsuttu Tuomio
kapitulin puolesta olemaan läsnä tutkinnossa Eurajoen kirkkoherran 
arvoisan ja hyvin oppineen hra Martti Maununpojan ja hänen luk
karinsa Markus Niilonpojan kirkonkylästä välillä, koska kirkon- 
avainta, joka v. 1664 joulupäivän aamulla oli ovesta otettu ja kirkon 
kynnyksen alle pantu taikauksen vuoksi, ja oli mainittu Porin 
kirkkoherra sairautensa tähden määrännyt sijaansa rehtorin siellä 
kunnianarvoisen ja hyvin oppineen M:r Juho Turonpojan läsnä- 
olemaan samassa tutkinnossa, joka nyt hra rehtorin saavuttua otettiin 
pidettäväksi, jonka asian nimismies Niilo Antinpoika viime kesä- 
keräjillä ilmi antoi, mutta joutui lykkäykseen, kun tuomiokapitulin 
puolesta ei ollut ketään saapuvilla. Siis kutsuttiin nimismies esille, 
joka todisti ja omisti, että lukkari oli hänelle valittanut pitäjäläisten 
hänestä sellaisen huhun nostaneen, että hän kirkkoherran käskystä 
oli mainittuna aikana ottanut kirkonavaimet ja pannut ne kirkon 
lattian (trossgålf) alle, jotta paljon kansaa kuolisi seuraavana vuonna 
ja kirkkoherra siten saisi runsaasti testamenttiä. Lukkari kutsui 
esille kertojansa Eerikki Yrjönpojan kirkonkylästä. Tämä kertoi 
kysyneensä lukkarilta, oliko todellakin avain otettu ovesta, niinkuin 
ennen mainittu on. Lukkari oli vastannut siitä ei mitään tietävänsä. 
Kysyttiin Eerikki Yrjönpojalta, keneltä hän sellaista puhetta oli 
kuullut; vastasi Eerikki Sipinpojalta Sydänmaassa, joka Eerikki sen
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Hän istahtaa sitte aarteen päälle siksi, että on täyspäivä; mutta vieläkin vartija 
joskus, kiukkuisen koiran haahmossa, häntä seuraa aarretta kotia viedessä, vaikkei 
enää purruksi saa. Monet temput ovat vielä tehtävät, jottei rahat ja kalleukset 
»vaski kattilassa» muuttuisi mullaksi. Näin kertoi eräs vanha mies, nimeltä Kavan- 
der, joka monet yöt on ollut aarteita valvomassa mitään löytämättä.

1 Ehkä muunnos jostakin karjau vahingoittamista tarkoittavasta tempusta.
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sanoi kuulleensa Rauman matkalla Tapani Tuomaanpojalta Tarvo- 
lassa, jonka Tapani omisti kuulleensa, Simuna Simunanpojalta ibidem, 
ja tämä kertoi kuulleensa Taavetti Pirilinpojalta Mullilassa, joka 
Taavetti ensimmältä kielsi, mutta Simuna Simunanpojan ilmoitettua 
palkkaväkensä todistamaan, vastasi ja sanoi ettei hän muista, oliko 
hän juomingeissa sellaista puhunut Simuna Simunanpojan tuvassa. 
Kysyttiin Taavetilta, missä hän oli sellaista puhetta kuullut, että 
avain klauseeraa ihmisten kuoleman; vastasi vanhoilta ihmisiltä 
kuulleensa pienenä poikana ollessaan, että muinoin jo päälle sata 
vuotta sitte muuan kirkkoherra hra A ntti1 oli niin tehnyt ja sitte 
oli paljo kansaa kuollut, jonka eräs vanha mies lautakunnassa Simuna 
Mikkelinpoika Lutassa myös kertoi kuulleensa niin tapahtuneen. 
Tämä asia äänestettiin lautakunnan päätöksen mukaan seuraavaan

T u o mi o o n
Koska tämä todistus koskee kirkkoherran arvoa ja kunniaa, 

johon herjaavaiseen syytökseen Taavetti Pirilinpoika Mullilassa 
syynä on ollut, eikä hän siitä ole voinut selviytyä; siis omistetaan 
niillä perusteilla, jotka edellä olevassa tutkinnossa löytyvät, kirkko
herra hra Martti vapaaksi Taavetti Pirilinpojan syytöksestä ja hän 
Taavetti tuomitaaan keräjäkaaren 20 luv. mukaan vetämään sakkoa 
40

Kirkkoherra Martin lialla-tulet.
(Ote samasta pöytäkirjasta kuin edellinenkin juttu).

»Samoin tutkittiin valkeasta, jonka kirkkoherra Pyhän Johan
neksen yönä sanotaan virittäneen pellolle taikauksen vuoksi ja jonka 
nimismies ennen on antanut ilmi. Kysyttiin nimismieheltä, keitä 
hän tämän ensinnä oli kuullut. Vastasi kuulleensa eräältä tytöltä 
kirkonkylässä Kaarina Simunantyttäreltä, joka omisti silloin palvel
leensa pappilassa, kun kirkkoherra kolmeen paikkaan pappilan pel
lolle oli antanut sytyttää tulia; mutta tämä tapahtui arkipäivänä 
eikä helluntai taikka pyh. Johanneksen päivänä. Kysyttiin tytöltä, 
minkä vuoksi kirkkoherra oli antanut tehdä tulia, taikauksenko 
taikka jonkun muun sattuneen syyn vuoksi. Vastasi tyttö Kaarina, 
että silloin oli ollut varsin kova pakkanen ja halla ja oli luultu

1 Andreas Henrici Naucherus ?
7



siten voitavan estää pakkasen voimaa. Astui esille Tuomas Niilon- 
poika Kirkonkylästä ja syytti kirkkoherraa, että hän taikauksen, 
eikä minkään muun syyn vuoksi, oli antanut tehdä tulia. Nimis
mies kertoi, että hänen palattuaansa valtiopäiviltä kotia Eerikki 
Yrjönpoika ensimmäisenä oli tullut hänen luoksensa ja ilmoittanut 
kirkkoherran tulentekoa, eikä ollut muuta mitään puhunut, mutta 
sill’aikaa oli tämä Tuomas Niilonpoika tullut ja sanonut oman 
suunsa sanain mukaan »kyllä kirkkoherra jo Saton sai» l, joka on 
niin ymmärrettävä: kyllä kirkkoherra tänä vuonna viljaa saa, 
jota (selitystä) vastaan ei hänellä ollut mitään muistutettava, vaan 
pyysi anteeksi.

Tämän asian harkki lautakunta, ja niiden perusteiden nojalla, 
jotka edellä olevassa tutkinnossa löytyvät, tunnustettiin kirkko
herrana hyvin oppinut hra Martti vapaaksi Tuomas Niilonpojan 
syytöksestä ja hän Tuomas langetettiin keräjäkaaren mukaan 40 
ijijL sakkoihin.

Papin lähetystö noidan luo.

Uudenkaupungin porvarin Matti Martinpoika Paalilan kuoltua 
olivat hänen rahansa ja muistikirjansa (gieldbook) joutuneet harha 
teille. Turhaan olivat niitä tiedustelleet äiti Vappu Eskelintytär, 
isäpuoli porvari Matti Antinpoika Paalila ja veli Uudenkirkon kappa
lainen Ericus Palenius. Epäiltiin raatimies Juho Petäksen ne anasta
neen, mutta laillista todistusta häntä vastaan ei löytynyt. Turvattiin 
siis muihin keinoihin, joista raastuvan pöytäkirja Tammikuun 29 
päivältä 1681 antaa seuraavat tiedot:

Antti Eerikinpoika Haudoilta Uudenkirkon pitäjässä vaati por
vari Matti Antinpoika Paalilalta 30 taal. kup. rahaa hevosen hintaa, 
jotka hänelle oli luvattu, jos hänen hevosensa ei palaisi takaisin 
siltä matkalta, jonka Antin veli Juho Eerikinpoika 1677 teki Matti 
Antinpojan puolesta Viipurin lääniin vaatiaksensa Matti Martin
poika vainajan saamisia eräältä sinne paenneelta mieheltä Knuutti 
Sipinpojalta.

Oikeuden tarkemmin tiedusteltua asiaa, kertoi Antti Hau
doilta että veljensä Juho Eerikinpoika oikeastaan olikin lähetetty
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1 Vrt. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, siv. 44. Pellonsiunaus hela- 
tuorstaina.
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Viipurin puolelle etsimään miestä, joka osaisi niin toimia, että se, 
jonka hallussa Matti Martinpoika vainajan rahat ja kirjat olivat, 
»toisi ne takaisin taikka myös niin hänet noitua, ettei hän ikänä 
tervettä päivää näkisi». »Tässä tarkoituksessa» omisti Matti Antin
poika Paalila Juhon lähettäneensä »tuolle puolen Viipuria».

Juho Eerikinpoika, kutsuttuna esille, tunnusti käyneensä Inke
rissä erään »tietäjän luona» ja kertoi »että Matti (Antinpoika) Pali! a, 
hänen vaimonsa ja heidän poikansa hra Eerikki Männäisissä» olivat 
hänet lähettäneet tiedustelemaan Matti Martinpoika Paalila vainajan 
muistikirjaa, jonka he luulivat olevan raatimies Juho Heikinpoika 
Petäksen hallussa, »jonka Matti Paalila nyt oikeuden edessä omisti». 
Juho Eerikinpoika kertoi käyneensä mainitun tietäjän luona ja anta
neensa hänelle ne 4 riikintaalaria in specie, jotka Paalila oli hänen 
mukanansa lähettänyt tietäjälle sekä itse lähtiessään saaneensa 
12 taal. kup. rahaa; mutta toiset 12 taal., »jotka Matti Paalila, hänen 
vaimonsa ja hra Eerikki hänelle lupasivat», olivat vielä saamatta.

Häneltä kysyttiin, mitä tietäjä oli vastannut. »Hän sanoi, 
että muistikirja, jonka he luulevat olevan raatimies Juho Heikin- 
pojan luona, onkin muualla, mutta hän syytön ja vapaa siitä ; hänelle 
en voi pahaa tehdä; se, nimittäin muistikirja, tulee kaiketi ilmi, 
ja ennenkuin sinä ehdit kotia, on merkki siitä oleva». Tämän 
kaiken sanoi Juho Eerikinpoika voivansa turvallisesti valalla vah
vistaa, ja »näytti myös hra Eerikin Männäisissä allekirjoittaman 
viaticum», joka hänellä oli ollut mukana.

Koska hra Eerikki myös oli osallinen »tässä hevosjutussa», 
lykkäsi oikeus »tarkemman tutkimisen hra Eerikin läsnä-oloon ja 
selitykseen asti».

Perilliset huomasivat pian, että asia oli saanut hra Eerikille 
ikävän käänteen, ja Helmikuun 5 p. ilmoitti hänen veljensä porvari 
Juho Martinpoika Paalila raastuvanoikeudelle, että hevosjuttu oli 
sovittu Antin kanssa, pyytäen vanhempainsa puolesta sopimukselle 
vahvistusta. Tähän »oikeus myös suostui mitä hevosriitaan tulee ja 
sen hintaan, mutta ne muut esiintulleet väitteet, jotka samassa tilai
suudessa ilmitulivat, jätetään vielä vastaisesta tutkinnosta riippuviksi».

Tämä »vastainen tutkinto» on luultavasti pitämättä vielä tänä
kin päivänä jostakin —  »esiintulleesta» syystä, josta Uudenkau
pungin tuomiokirjat tietävät puhua yhtä vähän, kuin itse tutkinnon 
pitämisestäkin.



Äiti ja  poika tuomitaan hengiltä.

Hovioikeus oli Kesäkuun 20 p. 1684 määrännyt Vappu Yrjön- 
tyttären ja hänen poikansa Juho Martinpojan Mankan itse 12 velal
lisen kanssa puhdistamaan itsensä syytöksestä, että olivat noituneet 
Olavi Klemonpojan Linnamaassa ja hänen leskensä Priita Juhön- 
tyttären. Vala oli tehtävä Euran talvikeräjissä 1685. Useita valal- 
lisia huudettiin esille. Kaikki sanoivat, ettei Vappu eikä hänen poi
kansa olleet heille mitään pahaa tehneet eivätkä uskoneet heidän 
muillekaan tehneen, ainakin ei Juhon; muttavalalle eivät tahtoneet 
mennä, koska yksi valallisista muisti, että »kansa, joka muinaisina 
aikoina oli asunut syytettyjen talossa, Mankka nimeltä, oli olleet 
huudossa noituudesta». Vappu antoi nyt oikeudelle oikeiksi todis
tetut kopiot kappalaisen Nikolai Marci Escholeniuksen todistuksesta 
Helmikuun 18 päivältä 1683, Lapin kirkkoherran Johannes Gregorii 
Aureliuksen todistuksesta Maaliskuun 16 päivältä 1683, hra Johan
nes Tykmannuksen Raumalla, Petreli Klaunpoika Bågen, Henrikki 
Sonck’in, Matti Matinpojan Rannan ja Julio Juhonpojan todistuksesta 
Helmikuun 24 päivältä 1683 sekä henkikirjuri Jooseppi Skognarkin 
päiväämättömästä todistuksesta, joissa mainitut henkilöt todistivat 
eivät syytetyistä »muuta tietävänsä kun kunniallista ja hyvää».

Oikeus tuomitsi heidät keräjäkaaren mukaan 19 ja 24 luv. 
mukaan syyllisiksi Olavi Klemetinpojan kuolemaan ja Priita Juhon- 
tyttären sairauteen ja molemmat menettämään henkensä, äiti roviolla 
poltettavaksi ja poika teilattavaksi sekä irtain omaisuus jaettavaksi. 
Tuomio alistettiin hovioikeuteen.
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Alkulause.

Keväällä 1880 saivat silloiset ylioppilaat L. H. Sandelin ja A. 
Riippa Keisarilliselta Aleksanterin Yliopistolta matkarahoja yhtei
sesti tutkiakseen muinaisjäännöksiä Pietarsaaren kihlakunnassa. 
Työnsä päättivät tutkijat jakaa siten, että toinen ottaisi sen osan 
kihlakuntaa, jossa asuu yksinomaan ruotsinkielinen väestö, ja toisen 
osan, jossa taasen asui ainoastaan suomenkielistä väestöä, tutkisi 
toinen. Molemmat kulkivatkin kyllä alansa ja kokosivat sekä muis
tiinpanoja että muinaiskaluja alueiltaan, jotka kalut he myöskin 
ovat museon kokoelmiin jättäneet. Mutta ainoastaan toinen tutki
joista, nimittäin L. H. Sandelin, jonka osaksi oli tullut kihlakunnan 
ruotsalainen puoli, on jättänyt matkastaan kertomuksen, jonka sit
temmin Suomen Muinaismuistoyhdistys on painattanut aikakaus
kirjansa XIV:ssä vihossa vuonna 1891.1

Kun toiselta tutkijalta A. Riipalta ei ole mitään kertomusta 
saatu, päätettiin uudestaan julistaa haettavaksi matkaraha Pietarsaa
ren kihlakunnan suomalaisen osan tutkimista varten, ja annettiin 
tämä matkaraha minulle keväällä 1891. Sen avulla olen sitten näi
hin seutuihin tehnyt kolme eri retkeä, nimittäin kesällä 1891, jolloin 
viivyin 6 viikkoa, kesällä 1893 viipyen silloin 4 viikkoa ja vihdoin 
kesällä 1895 tein viimeisen 7 viikkoa kestävän matkani. Kullakin 
kertaa kulin kaikissa alaani kuuluvissa kunnissa, nimittäin Kannuk
sessa, Toholammilla, Lestijärvellä, Halsuassa, Perhossa, Ylivetelissä, 
Kaustisessa, Ullavassa, Kälviällä, Lohtajalla ja Himangassa. Täy
tyy tässä kumminkin heti myöntääni, että rannimmaisin osa Hi
mangan, Lohtajan ja Kälviän kuntia sekä näitten edustalla oleva 
saaristo eivät ole niinkään tarkkaan tulleet tutkituiksi, kuin muut 
seudut.

1 L. H. Sandelin. Beskrifning öfver den svenskspråkiga delen a f Pe- 
dersöre härad, kirjassa Berätt. öfver Finlands Fornlemn. XVII, siv. 1.
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Näitten matkaini tuloksena on nyt yhdessä niitten kokoamaini 
esineitten kanssa, jotka olen jo ennen museoon jättänyt, tämä 
kertomus.

Lopuksi tahdon lausua velvollisen kiitokseni kaikille niille 
hyväntahtoisille kansalaisille, jotka tavalla tai toisella ovat minua 
matkoillani ja tätä kertomusta valmistaessani neuvoilla ja tiedon
annoilla auttaneet. Mainitsematta erityisesti ketään, en ole kum
minkaan ketään unhottanutkaan. Ne apulähteet, joita muuten olen 
ollut tilaisuudessa käyttää tätä kertomusta tehdessäni, mainitsen 
asianomaisissa kohdissa.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1896.

Esa Eetu Takala.



1. Pietarsaaren maaseurakunnan kirkko. 
(Valokuvan mukaan).

Maatieteellinen silmäys.

Ensimmäinen rantaseutu, jossa pitkästä aikaa etelästä poh
joiseen päin kulkien suomenkielinen väestö ulettuu mereen saakka on

Kiilviii. Tässä nyt siis loppuu Kokkolan pitäjä, ollen vii
meinen ruotsinkielinen ranta-asutus, eikä se sittemmin enään tule 
ennenkuin toisella puolella Pohjanlahtea. Kälviän pitäjä, joka pit
känä ja soukkana kiilana tunkeutuu sisämaasta rantaan, on jotenkin 
tiheästi asuttua, etenkin rantapuolinen pää ja joki- sekä tievarret.

Luonto Kälviällä on paljo epätasaisempaa kuin muualla näillä 
mailla. Erityisesti korkeita mäkiä tahi harjanteita ei ole, vaikka
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on paljo ylennyksiä. Mainittakoon tässä ainoastaan Rimmen kallio 
Ruotsalan kylän lähistössä, ei sentähden, että se olisi erinomaisen 
korkea, vaan siitä syystä, että sitä on aikoinaan louhittu, toivossa 
löytää vaski- tahi hopeamalmia, kuten Kälviän kirkonarkistossa 
säilytettävä käsikirjoitus1 kertoo.

Soitakaan ei Kälviällä ole erityisesti suuria, eikä niin lukui
siakaan. Sitävastoin on kangasmaita koko paljon. Mitä vesistöihin 
tulee, niin on järviä koko lailla, vaikka ne ovat pieniä. Mainit
tavin on kohta kuivunut Isojärvi rantamaalla. Jokia on tuo isol 
lainen Kälviänjoki, johon kirkon luona yhtyy pienempi joki, Väli
kylän) ohi. Mereen laskee vetensä Kälviänjoki tuon äsken maini
tun Isojärven läpi kuljettuaan.

Teistä mainittakoon, paitsi läpi kunnan kulkeva rautatie, vielä 
pitkin merenrantaa kulkeva rantatie. Tästä tiestä eroa Kälviän 
kirkolle kaksi haaraa, nimittäin pohjoisempi Peitson talosta ja ete
läisempi juuri Kokkolan ja Kälviän rajoilta ja yhtyvät nämä tiet 
kirkon aukealla, josta sitten lähtee tie halki kunnan pitkin Väli- 
kylänjoen etelärantaa Ullavaan. Paitsi näitä varsinaisia maanteitä, 
on uudempia teitä se, joka Kälviän kirkolta lähtien viepi Vuolteen 
kylän kautta Kannukseen ja samoin viepi tie, alkaen kirkolta ja 
kulkien Passojan kylän kautta, Kannukseen yhtyen edelliseen 
Vuolteen kylässä. Vielä on tie, joka Klapurin taloista erkanee pi- 
täjeen rajalla rantatiehen yhtyvästä tiestä ja johtaa Rian kylään, 
joka jo on pitäjeen rajan takana, mutta joka kumminkin kuuluu 
Kälviään. Tähän samaan kylään tulee kirkonkin tienoilta toinen 
haara. Nämä haarat yhtyvät sitten Riankylässä ja suuntaa tie 
sitten kulkunsa Alaveteliin.

»Suurelta rantatieltä, Kokkolasta ja Lohtajalta, Kälviän kirkolle 
poikkeavat sivutiet olivat maanteinä jo viimme vuosisadalla. Edel
linen haara on vanhempi; jälkimmäinen määrättiin rakennettavaksi 
Waasan maaherran päätöksen kautta 22 p:ltä Syyskuuta 1778, jonka 
jälkeen se pian valmistui. Kälviän kirkolta Ullavaan kulki pitkin 
jokivartta ratsastie, joka ei vielä viimme vuosisadalla päässyt maan
tien arvoon.» 2

1 Tämän käsikirjoituksen täydellinen nimi on: „Historisk och Oeconomisk 
Beskrifning öftrer Kielwiâ sochn uti Österbottns Höfdingedöme belägen“ . 

s Väinö Wallin: Suomen Maantiet Ruotsinrallan aikana. Siv. 126.



Maatieteellinen silmäys. 107

Kälviä rajoittuu luoteessa mereen, Lohtajan ja Kannuksen 
kuntiin, kaakossa Ullavan kappeliin, etelässä ja luoteessa Alave
telin ja Kokkolan ruotsinkielisiin pitäjiin.

Ullavan kappeliseurakunta on luonnoltaan jo paljo erä- 
maisempaa kuin emäseurakuntansa Kälviä. Asutus on harvaa, ja 
ainoastaan joen ja maantien varret sekä Ullavanjärven rannat ovat 
asutut.

Luonto on, kuten sanottu, hyvin erämaista. Vaikka, kuten 
yleensä koko Pohjanmaan rantaseuduissa, maa ei liiallisella epäta
saisuudellaan suinkaan vaivaa kulkijaa, on täällä kumminkin useita 
mäkiä ja harjanteita, ehkä eivät korkeita olekaan. Huomattavin on 
se korkea, pitkä ja alastoin hiekkaharju, joka kulkee kaakkoispuo
lella Ullavanjärveä ja joka todella näyttää aika komealta näillä ta
saisilla mailla.

Hiekkakankaita 011 useita ja etenkin on laaja se kangas, joka 
puuttomana alkaa äsken mainitusta harjusta länttä kohti levetä. 
Soita on paljo ja suuret sydänmaat eroittavat tämän kappelin lähi- 
pitäjistä.

Järviä on useita ja tärkein niistä on tuo koko lailla suuri, 
mutta mutainen, matala ja saarinen Ullavanjärri. Toinen paljoa 
pienempi järvi mainittakoon vaan, nimittäin Norppajärvi, joka on 
lähellä Toholammin rajaa. Ullavanjärvestä lähtee kahtena haarana 
Ullavanjold, joka saa mukaansa useita pienempiä purosia. Tämä 
joki kääntyy sitten Alaveteliin ja yhtyy siellä Köyhäjoen kanssa 
Isojärvessä ja nämä taas yhtyvät Perhon eli Wetelinjoheen. Paitsi 
tätä Ullavanjokea käväsee Halsuanjärveen laskeuva Lestistä alkava 
Wenetjolâkin matkallaan yhdessä kolkassa Ullavaa, ja muuan Lesti- 
joen sivuhaara saa Ullavassa alkunsa.

Tiet täällä ovat vähälukuiset. Täällä todellakin »nousee tie 
pystyyn», kun nimittäin Kälviältä tuleva tie loppuu Ullavanjärven 
rantaan. Järven etelärannatse kulkee sitten tuon ennen mainitun 
hiekkaharjun juurta tie, joka viepi Kaustiseen. Tällä tiellä, sen 
loppupuoliskolla, taikka Näverpakasta Känsäkoskelle Kaustisen Köyhä- 
joen kylällä, on vanhastaan nimenä mustalaistie ja on sen varsi
nainen rakentaminen aljettu 1867. Nyt on toivo saada se niin hy
väksi korjatuksi, että siitä suuremmitta vaikeuksitta voidaan hevosin 
kulkea, joka tähän asti on ollut perin vaivaloista. Suvisin on sitä
paitsi poikki järven ja salojen kutakuinkin vilkas kulku Toholam- 
mille, mutta vain jalankulkijoilla polkuja myöten.
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Rajanaapurina on Ullavalle luoteessa Kälviään emäseurakunta, 
Pohjosessa sattuvat Ullavan ja Kannuksen rajakulmat yhteen, koil
lisessa on Toholampi ja idässä Lestijärvi, etelässä Haisua, lounaassa 
vihdoin Kaustinen ja Alaveteli.

Kaustinen, tahi kuten paikkakunnalla sanotaan Kaussin- 
kylä, on kunta, jossa ei niinkään paljon ole suuria asujamittomia 
seutuja. Kuten ainakin on asutus täälläkin sijoittunut joki- ja teitten 
varsille. Mutta koska Kaustisessa on useita jokia haaroineen, on 
asutuskin haarautunut. Ainoastaan pohjoisin kulmake ja äärimmäi
sin kolkka idässä sekä nurkkaus etelässä ovat asukkaitta.

Erinomaisempia korkeuksia ei luonto voi täälläkään tarjota. 
Ainoastaan hiekkaharjuja ja jokien komeat töyrät ovat mainitta- 
vimmat korkeudet. Mainittakoon tässä nyt kumminkin erityisesti 
Pööskallio lähellä Virkkalan taloja, ei siksi, että se olisi erionmai- 
sen korkea, vaan sentähden, että siellä on luonto kummallisella ta
valla murskannut kalliota, saaden aikaan omituisia solia, joihin kan
san mielikuvitus on huomiotaan kiinnittänyt.

Noitten monien hiekkakankaitten välissä on soita, vaikka eivät 
ole kovin avaroita. Suurin on tuo kolmeen kuntaan, Kaustiseen, 
Veteliin ja Halsuaan, koskeva Pilvineva samannimisen järven ym
pärillä.

Jokia on useita. Ensinnäkin mainittakoon kaunisrantainen 
Vetelin- eli Perhonjoki, joka kulkee halki läntisen puoliskon Kaus
tisen kuntaa. Tähän yhtyy sitten —  vaikkei Kaustisessa vielä —  
Köyhäjoki monine sivuhaaroineen. Köyhäjoen kaksi haaraa alka
vat juuri tuosta äsken nimitetystä Pilvinevasta. Järviä on useita, 
mutta vähäpätöisiä, niin ettei niistä ansaitse ainoatakaan erityisesti 
mainita.

Tiet ovat Kaustisessa hyvät, varsinkin tuo pitkin Vetelinjoen 
länsirantaa kulkeva tie Kokkolasta Jyväskylään. Tästä erkanee ai
van lähellä Teerijärven 1 rajaa tie, joka viepi läpi Teerijärven Evi- 
järvelle. Paitsi näitä »valtateitä» tulee Halsuan kirkolta tie, jota 
sanotaan »possakkotieksi», kulkee Köyhäjoen kylän läpi ja tulee 
sitten Kaustisen kirkolla yhteen Veteliin menevän tien kanssa, johon 
jo ennestään on yhtynyt Metsäkylästä tuleva kirkkotie. Sitäpaitsi

1 Terijärvi oli ainakin 1850-luvulla kappelin ruotsalainen nimitys, jota vas
tasi suomalainen Tervajärvi.

Toim.
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on Köyhäjoen ja Metsäkylän välilläkin kuljettava tie yhdistämässä 
näitä kahta suurta syrjäistä kyläkuntaa. Ennen on jo ollut puhetta 
Ullavasta tulevasta »mustalaistiestä».

»Kuopion— Vaasan tien valmistuttua kävi tärkeäksi saada kun
nollinen ja ajanmukainen maantie myöskin Kokkolan ja Saarijärven 
(Karstulan— Lintulahden välille). 1780-luvulla oli Kokkolan kau
pungin porvaristo sitoutunut perkaamaan Vetelinjokea 11 penin
kulmaa ylöskäsin, jos vaan kelvollinen maantie Saarijärven vesis
töiltä Kokkolaan kruunun toimesta saataisiin rakennetuksi. Siihen 
aikaan ei nim. käytettävää kesätietä löytynyt jokivarrella muuta 
kuin 6 peninkulman päähän saakka Kokkolasta, mikä väli 1779 ja 
1780 oli raivattu 6 kyyn. levyiseksi. Kokkolan porvariston harras 
toivo tämän tien jatkamiseksi Lintulahteen saakka tulikin ennen 
pitkää täytetyksi, sillä jo ennen 1788— 90 sotaa kerrotaan puheena 
olevan tien jo olleen työn alla ja vaikka main. sota ehkäisikin työn 
yhtämittaista edistymistä, saatiin se kumminkin päätetyksi pian so
dan jälkeen.» 1

Kaustista rajoittavat pohjoisessa Ullavan erämaat, kaakossa Hai
sua, etelässä Veteli, lännessä ruotsinkielinen Teerijärven kunta ja 
luoteessa samoin ruotsinkielinen Alavetelin kunta.

Veteli eli, kuten sitä toisinaan nimitetään, Yliveteli on asu
tukseltaan sekin jokivarrella. Kumminkin on siellä tiheää asu
tusta järvienkin rannoilla. Kovinkaan paljon ei asutus ole erinnyt 
jokilaaksosta edemmäksi ja varsinkin pohjoispuolella jokea on asutus 
harvempaa.

Luonto on Vetelissä ylipäänsä jotenkin kaunista. Tuo komea 
jokilaakso erittäinkin vetää huomiota puoleensa. Korkeimpia vuoria 
ei Vetelissä ole, vaikka »maa on muuten mäkisempää kuin Pohjan
maa ylipäänsä. Kallioita, joiksi Vetelissä vuorimaisiakin sanotaan, 
näkyy metsäin yli sieltä ja täältä».2

Kuten muuallakin näillä main, on Vetelissäkin nevoja, joista 
mainittakoon vaan tuo äskenmainittu Pilvineva. Hiekkakankaita ei 
ole niin paljon kuin esimerkiksi Kaustisessa, ehkä hiekkaiset ovat 
joen rantatövrytkin.

1 Väinö W allin: Suomen Maantiet Ruotsinvallan aikana. Siv. 94.
2 J. R. Aspelin. Tavoista ja  kielimurteesta Ylivetelin pitäjässä. Suomi 

1870, 8 osa. Siv. 2.
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Mitä vesistöihin Vetelissä tulee, on siellä useita jokia ja 
järviä. Joista ensinnäkin mainittakoon tuo moniniminen Kokko- 
eli Perhojoki, joka juoksee halki Vetelin ja nimitetään täällä Ve- 
telinjoeksi. Mainitsematta nyt sen pienempiä syrjäpuroja tulee 
tässä kumminkin mainita yksi ei niinkään vähäpätöinen Halsuan- 
jolci, joka kuljettuaan poikki Halsuanjärven ottaa mukaansa sen 
liijat vedet ja laskee ne lähes keskellä Veteliä Vetelinjokeen. Toi
nen kutakuinkin suuri syrjäjoki, joka saa lisiä vesiä Patana- 
järvestä, laskee etelästä päin tähän pääjokeen. Perhon maista 
alkunsa saava Teerijoki kulkee sekin osaksi Vetelin kautta ennen
kuin saapuu vesiseen Teerijärven seutuun. Järviä on niitäkin 
aika paljon, mutta tärkeimmät niistä ovat tuo suurehko Räyrinki 
ja toisena mainittakoon lähellä Vimpelin rajoja oleva Patanajärvi 
sen vuoksi, että sen ympäristöllä on koko lailla tiheä asutus.

Mitä teihin tulee, niin kulkee ensinnäkin itse valtatie, joka 
Kaustisesta tullen on ollut joen eteläpuolella, nyt juuri rajamailla 
yli mennen, Vetelinjoen pohjoispuolta halki Vetelin Perhoa kohti. 
Mutta nyt ei se enään niinkään seuraa joen juoksua, vaan poik- 
kee koko lailla siitä. Paremmin jokivartta seuraa se tie, joka 
kulkee Vetelinjoen eteläpuolella Räyringin kylään ja täällä jakauu 
kummin puolin järven rantaa kulkemaan yhtyäkseen taasen etelä
puolella järveä. Sitten suuntautuu tie Patanajärvelle kulkien länsi
puolelta sen sivu kohti Vimpeliä. Räyringin kyliltä poikkee sitä
paitsi tie, joka viepi Pulkkisen kylille ja täältä eteenpäin Perhoon 
ja toinen haara taasen Pulkkisesta johtaa tuolle ennen mainitulle 
valtatielle. Siitä lähtee Halsualle useitakin haaroja, mutta aino- 

. astaan yksi saattaa Halsuan kirkolle. Toinen haara kulkee yhden
mukaisesti Halsuanjoen kanssa ja sen pohjoisrantaa Poison taloi
hin, jotka ovat lähellä Halsuan rajaa.

Rajoina ovat Vetelillä pohjoisessa Kaustisen rajat, koillisessa 
Haisua, kaakossa Perho, etelässä Vimpeli ja lännessä Evijärven 
kunnan rajat.

Perho ja sen »erämaat» on tullut sananparreksi. Harvaa 
todellakin on sen asutus. Jokivarsi on enite asuttu ja onpa suuri 
kyläkunta, Salamajärven eli Mustamaan kylät, tuolla toisella puo
lella Suomenselkää rikkaassa järviseudussa ja jo Perhon rajain 
ulkopuolella, maanmittarien karttain mukaan. Onhan sitten vielä 
talo siellä, toinen täällä noilla syrjäseuduillakin. Kumma kyllä, ei 
kirkon seutu suinkaan ole niitä tiheimmin asuttuja.
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Luontonsa puolesta Perho jo koko lailla eroaa edellisistä 
kunnista. Täällä itä- ja etelärajalla koukertelee Suomenselkä har
juineen, jotka ovat jo paljo korkeampia kuin nuo ennen esitetyt 
hiekkaharjut Kaustisessa ja Ullavalla. Tasaisia hiekkakankaita ei 
myöskään puutu ja soista on Perho rikas. Viimmeksimainituista 
esitettäköön tässä vaan yksi, Kokkoneva, koska se on historiassa 
tunnettu 1808—9 vuoden sodasta.

Rikkain muista on Perho järvistä. Etenkin Suomenselän 
seudut ovat hyvin järvisiä. Niistä mainitsen vaan Jänkäjärven, 
Korpijärven ja muita suuremman Salamajärven. Täälläpä useat 
joetkin lähteensä löytävät. Täällä alkunsa saa tuo moniniminen 
Perhonjoki; täällä lähteensä löytää Teerijoki ja Perhon järvistä 
Halsuan joen molemmat haarat lähtevät ja täältäpä syntynsä johtaa 
tuo luokkamainen Venetjoläkin.

Harvan asutuksen vuoksi ei teitäkään ole paljon. Tuo maan- 
sydämmeen tunkeuva merenrannalta tuleva valtatie, se kulkee pitkin 
Perhojoen pahjoisrantaa halki seurakunnan, yli Suomenselän kohti 
Keski-Suomen kaupunkia. Siitä erkanee kaksi haaraa, jotka kuljet
tuaan lounaseen päin erillään vasta rajan toisella puolella yhty
vät ja pyrkivät Vimpeliä kohti, jossa Säälcsjärven rannalla yhty
vät Vetelistä tulevan tien kanssa. Koilliseen taasen johtaa aika 
hyvä tie ja kulkee yli Suomenselän Salamajärven kylälle, josta 
käypäläisellekin huonona »kapulatienä» jatkuu kohti Lestiä Val- 
vatin ruunun metsävahtitorpalle. Siinä sitten ovatkin Perhon tiet, 
kun lisäksi otetaan Vetelin Pulkkisen kyliltä tuleva kyläntie, joka 
johtaa Perhon syrjäkylille päättyen Kalliokosken taloihin.

Rajoiltaan koskee Perho luoteessa Veteliin, pohjoisessa Hal- 
suaan ja Lestiin, idässä on rajana Suomenselkä ja Karstula, ete
lässä Maanselkä, lounaassa ja lännessä Vimpeli.

Halsuan kappeli on jo edellistään ehkä paremmin asuttu. 
Luonto kirkon ja Halsuanjärven ympärillä on viljelysten kautta 
saanut paljo lempeämmän muodon kuin kappelikuntaa ympäröivät 
nevamaat antaisivat aavistaakaan. Asutus ei juuri kumminkaan 
ulotu kovinkaan ulohtaalle järvitienoosta, ellei lukuun oteta taipa
leella Lestiin päin olevia Kukkolan ja Kanalan taloja tahi taloja 
alkupuolta Halsuanjokivartta, ennenkuin nimittäin joki saavuttaa 
järveä.

Ylhäisempiä mäkiä, vuorista puhumattakaan, ei Halsuassakaan 
ole, joskin ovatkin hiekkaiset harjanteet tiheät. Kuten jo mainit
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tiin, on Haisua melkein kauttaaltaan soitten ympäröimä, joten se ikään
kuin mikäkin kosteikko on mieluisa paikka matkustajalle.

Järviä Halsuassa ei niin paljon ole. Suurin ja merkittävin 
on tuo Halsuanjärvi, jonka ympärille asutus on sijoitettu. Jokia 
on tuo kahdella haaralla alkava Venetjoki, joka toisella haarallaan 
alkaa Perhosta ja toisella haaralla Halsuasta sekä laskee Halsuan- 
järveen aivan lähellä samoin kahdesta haarasta yhtynyttä Halsuan- 
jokea, jonka molemmat haarat nekin saavat alkunsa jokilähteisestä 
Perhosta. Tämä Halsuanjoki tunkeutuu sitten taasen ulos järvestä 
ja suuntaa kulkunsa länteen yhtyen vihdoin Vetelissä Vetelin- 
jokeen.

Tiet Halsuassa ovat pian mainitut. On jo ennen mainittu, 
että Vetelin valtatiestä eroaa muutamia haaroja. Näistä vaan yksi 
vie kirkolle saakka. Jos samaa tietä ja samaa suuntaa kuljetaan, 
päästään Kanalan talojen kautta Lesti järvelle. Kirkolle tulee etelästä 
Halsuan jokivartisista taloista myöskin tie ja sen kulku käy ohi 
kirkon Köyhäjoen kylille Kaustisessa »possakkotien» nimellä. Siinä 
ovatkin Halsuan tiet.

Luoteessa on Halsuasta Kaustinen, pohjoisessa Ullava, kaa
kossa Lesti, idässä ja etelässä Perho sekä lounaassa ja lännessä 
V eteli.

Lestijärven eli, niinkuin sitä myöskin täälläpäin sanotaan, 
Lestin kappeli on asutukseltaan seudun kurjin kolkka. Lukuun
ottamatta sydänmailla olevia ruunun metsänvahtitorppia, on asutus 
kokonaan vaan Lestijärven ympärillä —  harvallaista siinäkin eten
kin itä- ja pohjoispuolella. Alaltaan kylläkin suuressa Lestin kap
pelissa on asukasluku noin 900 vaiheille. Katsoen maanviljelys- 
hommiin täällä, tulee todella ihmettelemään, millä tämäkään pivol- 
linen ihmisiä oikeastaan elää.

Veteliä soita, hiekkaisia kankaita, kas siinä Lestin luonto ja 
maalaatu. Yksin järvenrannatkin ovat hiekkaa. Kaakkoiskulmalla 
kohoaa sitten harjanteineen Suomenselkä lisäksi.

Vesistön pääpaikka on tämän kihlakunnan suurin järvi, tuo 
»satasaarinen, tuhatnieminen» Lestijärvi. Kyllä on useita muita
kin järviä sydänmaiden keskessä, mutta niistä en tahdo mainita 
muuta kuin Iso- ja Vähä- Falvattijarvet. Pienoinen jokipahanen, 
joka monilla haaroillaan kokoo sydänmaitten järvistä vettä, laskee 
Lestijärveen, josta taasen alkaa Lestijoki vesiä merta kohti saatte
lemaan.



Teistä täällä ei ole paljon myöskään sanottavaa. Lohtajalta 
•maansydämmeen pyrkivä valtatie kyllä kulkee halki Lestinkin jär
ven^ läntisellä puolella ja tähän yhtyy sitten Halsuasta tuleva 
tie —  siinä ne ovat tietkin. Mainitahan sopii vielä kvläntie, joka 
pahaisena eroaa valtatiestä pyrkien järven itärantaa jonkun matkaa 
eteenpäin. Samoin eroaa tiepahanen kulkemaan etelää kohti ruu
niin metsänvahtitorpalle Konttikoskella.

»Lohtajalta Viitasaaren, Kinnulan, Ylikannuksen, Toholammin 
ja Lestijärven kautta kulkeva vanha ratsastie mainitaan v. 1791 
valmistuneen kunnolliseksi kesätieksi1.»

Luoteessa rajoittaa Lestiä Toholampi, pohjoisessa ja koillisessa 
Vaasan-Oulun lääninraja ja sen takana Reisjärven kunta, kaakossa 
Suomen selkä, etelässä Perho, lounaassa Haisua ja lännessä Ullava.

Toholam pi tahi, kuten itse sanovat, Lamppi on asutuk
seltaan tiheästi ryhmittynyt molemmin puolin Lestijokea. Kovin 
etäälle jokitöyrältä ei asumus sisämaahan uletu, ellei mukaan oteta 
täälläkin noita joitakuita ruunun metsänvahtitorppia. Mutta sitä 
tiheämpääpä onkin jokilaakson asutus. Luontokin täällä jo taasen 
hymyilee tuon todella uhkearantaisen joen muodossa.

Muuten on maa enemmän tasaista kuin esimerkiksi Lestillä, 
ellei lukuun oteta yläpäätä kuntaa, jossa aika korkeita töyryjä on 
tuon tuostain. Sisämaissa on soita ja kankaita niinkuin ainakin.

Vesistöä edustaa täällä läpi kunnan pitkin pituutta juokseva 
Lestijoki, johon matkalla joku pienempi puronen liittyy. Järviä on 
muutamia, ei monta. Tärkein on niistä tuo pitkulainen, soukka 
Toholampi, jonka halki Lestijoki kulkee.

Teistä ei ole muuta mainitsemista, kuin että molemmin puo
lin jokea kulkee tie yhdenmukaisesti joen kanssa. Alapäässä kun
taa on kumminkin pohjoispuolella jokea kulkeva tie jotenkin huo
noa, kun se sitävastoin yläpäässä paranee, sentähden että valtatie 
menee yli joen pohjoispuolelle.

Luoteessa ja pohjosessa sattuu Toholammin piiri Kannukseen, 
koillisessa on sen rajana Vaasan-Oulun lääninraja, kaakossa tulee 
Lesti ja lounaassa Ullavan suora raja.

Kannus on paremmin asutukseltaan hajanaista. Jos ei ole, 
paitsi kirkon seutua, tiheämpää asutusta, niin eipä ylön suuria tai
paleitakaan ole muualla kuin luoteis- ja kaakkoiskulmalla.
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1 Väinö Wallin, Suomen Maantiet Ruotsinvallan aikana. Siv. 126.



114 Pietarsaaren kihlakunta.

Luonto muutenkin alkaa jo tulla rantamaiseksi ja enemmän 
tasaiseksi. Soita on täälläkin vielä viljalti ja ompa kangasmaitakin.

Vesistöä täällä edustavat melkein yksinomaan joet, joita onkin 
useita. Jos lähdetään pohjoisesta, niin ensinnä tulee Pöntiönjoen 
alkupuoli eteen. Sitten itse Lestijoki useine pienempine sivuhaa- 
roineen. Viirretjoen alku ja yläosa juoksuaan on Kannuksen 
piirissä ja viimmein ottaa tuo lyhyt Lohtajokikin alkunsa Kannuk
sesta. Nämä useat joet jo selittänevät, miksi asutuskin on hajaan- 
tuneempaa. Sillä tavallisesti ovat jokivarret asutut ennen muita 
seutuja. Järviä ei ole juuri mainittavimpia.

Paitsi rautatietä, joka kulkee poikki kunnan, on useita maan
teitäkin. Paitsi halki kunnan kulkevaa Lohtajalta lähtevää ja 
maausydämmeen menevää valtatietä, kulkee kohti merta tie poh
joispuolella Lestijokea yhdenmukaisesti joen kanssa. Tästä tiestä er
kanee sitten pohjoista kohti Mutkalammin syrjäkylille johtuva tie, 
joka sekin, yhdyttyään useiden muitten teitten kanssa, lopulta 
saattelee merenrantaan. Vielä erkanee tie pohjoiseen Hanhinevan 
syrjäkylille tuosta halki kunnan kulkevasta valtatiestä. Samasta 
valtatiestä erkanee vielä tie, joka kulkee Kälviän kirkolle ja vih
doin johtaa Kannuksen kirkon lähimailta tie suoraan sydänmaille, 
tuonne Kannuksen, Toholammin, Kälviän ja Ullavan rajaristeykselle.

Harvoin tapaa niin monimutkaista rajaa kuin on Kannuksella 
luoteessa Lohtajaa ja Himankaa vastaan. Koillisessa on sen rajana 
Vaasan-Oulun lääninraja ja sen takana Raution ja Sievin kunnat. 
Kaakossa tulee Toholammin kunta vastaan ja etelässä pistää piikki 
Uitavasta sekä osa Kälviää. Lännessä taasen eteen tulee

Lohtaja, taikka myöskin paikkakunnan puheen mukaan, 
Lohtoja, se on rantapitäjä ja on sen asutuskin enite rantamaalla. 
Kumminkin ovat jokivarretkin asutut tiheästi ja, jokia kun on 
useita, on asutus myöskin haarautunut yli pitäjän kaikkiin osiin.

Luonto täällä ei poikkea tavallisesta Pohjanmaan rantamaan 
luonnosta, joten siitä ei ole erityistä sanottavaa, matalahkoja mäki- 
nystyröitä on siellä ja täällä aina joitakin.

Vesistönä on nyt ensinnäkin Pohjanlahden ulappa, joka usein 
esteittä, saaritta ulettuu mantereeseen saakka. Saaria on pohjois
rannalla enemmän. Mainittakoon niistä Ohtakari, Käräjäluoto. 
Mitä jokiin tulee, juoksee niitä kolme tämän kunnan piirissä mereen, 
nimittäin: pohjoisin on Viirretjoki, pienten järvien halki juokseva
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Lohtajoki sekä eteläisin pieni joki, joka juoksee läpi Marinkaiskylän. 
Järviä on pienoisia siellä ja täällä.

Teistä mainittakoon ensinnäkin pitkin merenrantaa kulkeva 
»rantatie». Tähän tiehen yhtyy sitten sisämaasta tuleva valtatie 
kulkien Viirretjoen pohjoisrantaa yhdenmukaisesti joen kanssa. 
Toinen tie, joka tulee kunnan keskeltä ja kulkee Lohtajoen etelä
rantaa joen mukaisesti, yhtyy rantatiehen kirkon lähellä. Kolmas 
tie, joka rantatiehen tulee kunnan keskeltä, yhtyy siihen Marin
kaiskylän keskellä. Tuosta isosta maansydämmeen kulkevasta 
valtatiestä erkanee jo Kannuksen puolelta tie, joka kulkee Kälviän 
kirkolle. Tämä tie yhdistää nuo kaksi muuta rantatiehen yhtyvää 
haaraa, kulkien siis sisemmällä maata yhdensuuntaisesti rantatien 
kanssa.

Lännessä ja pohjoisessa huuhtelee meri Lohtajan rantoja, 
koillisessa tulee rajan takana Himanka, idässä tulee Kannus ja ete
lässä ja lounaassa Kälviän kunta on rajanaapurina Lohtajalle.

Viimeisenä mainittakoon nyt H im anka, joka kappelina yhtyy 
Lohtajaan. Asutus ei ole kovankaan syvälle maan sisään tunkeu
tunut, etenkään pohjoisosassa. Merenranta sitävastoin on tiheästi 
asuttu, samoin kuin Lestijoen varsikin.

Luonto on täällä, sisemmällä maata nimittäin, vielä viljelyk
seltä säilynyt, jotenka auttavan suuria soita kyllä tapaa. Samoin 
on täällä koko joukko hiekkaharjujakin.

Mitä tulee vesistöön, on tietenkin meri tärkein ja useita 
saaria on tässä. Niistä mainittakoon Hevoskari ja Korkia, ei 
siksi, että ne olisivat muita suuremmat, vaan koska niistä tässä 
tullaan enempi vielä puhumaan. Jokia on kolme, nimittäin poh
joisin on Himankajoki, joka yhtyy mereen lähellä pohjoista 
rajaa. Seuraa sitten Pöntiönjoki ja viimeisenä Lestijoki, johon 
vähää ennen laskua yhtyy muuan pienempi sivuhaara. Tämä Lesti- 
joki muodostaa ennen laskuaan aika ison saaren ja nimitetään ete
läistä haaraa silloin Tomujoeksi. Järvistä Himangassa ei juuri 
kannata puhua.

Tiet Himangassa ovat: ensinnäkin tuo merenrantaa kulkeva 
vanha rantatie. Tähän sitten Himangan kirkon luona yhtyy useita 
sivuhaaroja. Ensinnäkin tulee koillisesta päin sydänmaan kyliltä 
tie, joka johtuu Kannuksesta. Sitten tulee Kannuksesta suoraan 
tie, joka kulkee pohjoispuolitse Lestijokea yhdensuuntaisesti joen 
kanssa. Tästä tiestä erkanee haara, joka yhtyy Kannuksessa Oja-
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lan ta lo jen  tien oilla  tuohon  ennen  m ain ittuun  koillisesta  tu levaan  
tiehen. Paitsi tätä eroaa n y t ju u ri m ain itusta  sydänm aan  tiestä 
P uu saaren  ta lo jen  kohdalla  h u on olla in en  tie, jok a  v iep i sek in  lä 
helle  K annusta  M annilan  taloihin .

Rajana Himangalle on luoteessa meri, pohjoisessa Vaasan- 
Oulun lääninraja, kaakossa, idässä ja etelässä Kannus ja lounaassa 
Lohtaja.

Näin kun on nyt luotu pikimältäinen silmäys Pietarsaaren 
kihlakunnan suomalaisten pitäjäin maantieteelliseen puoleen, voi
daan viimeinkin kääntyä sen muinaistieteellisiin seikkoihin.

A . Pakanuuden aika.

Tutkiva ihmisjärki kokee selitellä sen huomiota herättäviä 
asioita ja olosuhteita, se kokee hakia alkua ja perustusta miksi 
niin ja niin on, se kokee selitellä noita »syntyjä syviä, asioita ai
naisia». Tämä tiedon ja totuuden etsimisen halu on saattanut 
ihmisiä muun muassa hankkimaan tietoja entisistä oloista, muinai
sista asioista, historian takaisesta elämästä. Niiltä ajoilta ei saada 
tietoja tavallisella tavalla, kirjoitukset eivät useinkaan ole näitä 
oloja ja aikoja selittämässä. On turvautuminen muihin apulähtei- 
siin. Semmoisina muinaistutkijalle ovat muinaiskalut ja kiinteät 
muinaisjäännökset sekä kansantarinat. Näiden avulla onkin mo
nessa muussa maassa voitu paljon tähän asti tuntematointa aikojen 
takaisista oloista ja ihmisistä päivän valoon tuoda.

Myöhään tuli Suomen kansa historian alalle, myöhään on se 
saanut omia kristinuskon. Tiedot maastamme ja sen asukkaista 
eivät kauvaksi taaksepäin ulotu kirjallisuudessa. Tutkimukset 
kumminkin ovat tiedoksi tuoneet, että jo vuosituhansia ennen 
meidän historiamme alkua, on täällä ihmisiä asunut, on koetettu 
maata täyttää ja tehdä se ihmisen palvelukseen sopivaksi. Näistä 
ei kumminkaan kirjallisuus kerro. Mutta, vaikkapa ihmiset vai
kenevat, huutavat kivetkin, ja maamme entisasukkaat »nousevat 
kumpuin yöstä» ja todistavat oloistaan, kertovat itsestään sanatto- 
main, mutta kumminkin selväin jätteittensä kautta nykyajan ihmi
sille. Tulkkina näiden ja nykyajan kansamme välillä koettaa nuori
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muinaistieteemme olla. Vertaileva muinaistiede koettaa sekä kiin
teiden että irtonaisten muinaislöytöjen avulla päivänvaloon saattaa 
kaukaisia historiantakaiseen hämärään ja yöhän kätketyitä asioita. 
Näillä ajoilla on ollut silloinkin eri sivistyskansia ja niinpä ovat 
näitäkin aikoja tutkijat koettaneet jakaa eri aikakausiin. Nuo 
aikakaudet sitten puolestaan taasen ovat jaetut eri kehityskausiin, 
katsoen siihen, missä määrin todistuskappaleet näyttävät jo kehitty- 
neimmistä olosuhteista puhua. Kolmeen pääaikakauteen on en
sinnäkin jaettu puheena olevat ajat pitäen silmällä sitä, mitä ai
netta ihmiset ovat osanneet käyttää teräaseittensa valmistamiseen. 
Vanhin näistä aikakausista on kivikausi, jolloin teräaseet ynnä 
muut kovempaa ainetta vaativat kapineet valmistettiin pääasialli
sesti kivestä. Kun tämä kehitysjakso molempine osineen, vanhem
pine ja nuorempine aikakausineen, oli loppuun eletty, alkoi pronssi
kausi, jolloin aseet ja koristukset tehtiin vaskesta ja sittemmin 
vaski- ja tinaseoksesta, jota nimitettiin pronssiksi. Silläkin oli eri 
kausia, jotka Skandinaviassa1 ovat jaettu noin 200 vuotisiin aikakau
siin. Viimmeisenä aikakautena tuli rautakausi, joka Skandinaviassa 
on jaettu noin 100 vuotisiin aikakausiin2. Näitä jaksoja, nimittäin 
pääjaksoja, on tässäkin kertomuksessa koettu seurata, mikäli mah
dollista on ollut, katsoen nimittäin siihen, että kultakin näiltä aika
kausilta ei ole tarpeellisia löytöjä tässä piirissä tehty. Puuttuu 
nimittäin kokonaan löytöjä pronssikaudelta, seikka, joka näkyy ole
van yleinen koko Pohjanlahden rannalla Vöyristä pohjoiseen lähtien.

I. Muinaislöytöjä,
a) Kivikausi.

Lähtiessäni luettelemaan näitä esineitä, olen seurannut, niin
kuin vastakin seuraan, sitä järjestystä, jonka olen ottanut seura
kuntain suhteen »maantieteellisessä silmäyksessäni», ja alan siis 
seurakunnalla

1 O. Montelius, Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder in till 
Kristendomens införande. Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. B. VIII, 
h. 2, s. 137— 140.

2 Ibidem. Siv. 140— 163.



4. Tasataltta. 5. Kourutaltta. 6. Tikari.
Kivikauden kaluja.
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Kälviä.

Ennestään on museon kokoelmissa tallella seuraavat kivi- 
kalut, jotka sinne eri henkilöt ovat saattaneet:

1) Kivinen ase, ohut ja laakea, liuskamalajista neljällä kär
jellä ja reikä keskellä. Sen on lahjoittanut kirkkovärtti E. Lassila 
Kälviältä.

2) Vähäinen tasataltta, 70 mm. pitkä, terältä 37 mm. leveä 
ja 13 mm. paksu. Ase on terältä lohkeillut ja varrelta vuoles
keltu. Se on löydetty Pernun talon maalta.

3) Teräväreunainen latiskainen otanuija, toiselta sivulta har
jalla, toiselta tasainen. Lohkeillut on se toisesta syrjästä. Sen 
pituus on 177 mm. keskeltä lähes 75 mm. leveä ja 16 mm. paksu. 
Löydetty se on Honkalan talon maalta 2 korttelia syvältä kangas
maasta peltoa tehdessä.

4) Veitsen tapaan teroitettu säpäle liuskakiveä, huonosti 
hiottu, 194 mm. pitkä, 40 mm. leveä ja 10 mm. paksu. Ase on 
löydetty Miekkojan maalta kankaaseen peltoa tehdessä.

5) Tasataltta, joka on 120 mm. pitkä, terältä 42 mm. leveä 
ja 26 mm. paksu, sileäksi hiottu. Sen terälasku on hieman vier- 
tävä ja laitoja sen on vuoleskeltu. Väri kivellä on harmaan rus
keaa. Löytöpaikkaa ei tarkemmin tunneta, kuin että se on Väli- 
kylästä saatu.

6) Soikea ja litteä painokivi, 107 -f- 94 mm. ristiinsä sekä 70 
mm, paksu. Poikittain ympäri kiven kulkee runsaasti 30 mm. 
leveä mutta matala juova. Kivi on löydetty Ikolan harjanteelta 
peltoa tehdessä.

7) Tasataltta vaalean sieran tapaisesta kivestä, 88 mm. 
pitkä, 33,5 mm. leveä ja 15 mm. paksu. Kalu on löydetty Rus
taava Marttilan pellosta.

8— 10) Kolme ainoastaan laidasta teroitettua ja nähtävästi 
samasta kivestä otettua liuskaa kiiltoliuskakiveä. Kussakin lius
kassa on pieni reikä laidassa.

11) Kahdelta puolelta teroitettu kiviliuska, jonka toisessa 
päässä on pieni reikä.

12) Yksiteräinen hiomatoin kiviveitsi, jonka tyvessä on ikään
kuin ruotona pieni säle.

13) Taltan eli kuokan terällä oleva varreltaan kaareva ase 
kiiltoliuskaa.



11.
10— 12. Aseita.

Kivikauden kaluja.

12.
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14— 17) Neljä hyvin vähän muodostettua, vaan luonnon jäl
jeltä nähtävästi aseena käytettyä kiveä, jotka ovat lujempaa kivi
lajia kuin edelliset.

Kaikki nämä numerot 8 —17 ovat löydetyt Kälviän kirkon
kylän Lukkarinmäen talon maalta ojaa kaivettaessa noin 3 kortte
lin syvyydeltä maasta. »Paikka on korkealla kankaalla, joka luul
tavasti on muinoin pistänyt niemekkeenä mereen, vaan on nyt lJ2 
peninkulman päässä merenrannasta. Aseet löytyivät kaikki saman 
ojan pohjalta noin 10 sylen matkalta ja oli 3 ensimmäistä pääl
lekkäin» h

»Paitsi näitä nyt lueteltuja esineitä, on samassa paikassa — 
nimittäin Lukkarin mäessä —  vielä tahkokiviäkin, jotka olivat niin 
suuria, että ne kuljetuksen hankaluuden takia jätettiin paikoilleen» 2. 
Koska itse en ole noita tahkokiviä nähnyt, en voi niistä mitään 
mainita enkä niitä kuvata. Liitän siis tähän ennen ja Muitten 
löytämien tahkokivien kuvia.

Taikka epätietoista minulle onkin, miltä aikakaudelta ovat ne 
4 kivettynyttä hammasta, jotka museon kokoelmissa säilytetään, 
en tahdo niitä tässä jättää mainitsematta. Pienin niistä on 44 mm. 
pitkä ja juureltaan kaksihaarainen. Isoimmasta on pää katkennut 
ja muutenkin on se puolikas 97 mm. pitkä. Molemmat muut ovat 
myöskin puolikkaita toinen 92 ja toinen 88 mm. pitkä. Nämät 
hampaat ovat saatu Mattilan talosta ja ovat ne ennen vanhaan 
löydetyt ulkomereltä.

Itse en ole ainuttakaan kiviasetta saanut Kälviältä. Kuullut 
kyllä olen puhuttavan seuraavasta löydöstä, joka kumminkin sit
ten jo on kadonnut:

Rian kylässä on jo »aikaa sitten» löydetty kivestä veitsi, 
»joka oli kuin kalpapuukko». Lähenemästä löytöpaikasta ja kuka 
sen olisi löytänyt en saanut selvää. Aseen sanottiin kadonneen 
jo kauvan sitte. Koska kalpapuukolla tarkoitetaan täällä kaksi
teräistä veistä, niin on tuon aseen täytynyt olla' kaksiteräisen. 
Vertauksen vuoksi liitän tähän kuvat 20— 21, jotka kuvaavat kaksi
teräisiä kivitikareja. Luultava on, että tuo nyt puheena oleva

1 Nämä, niinkuin edellisetkin tiedot, ovat Muinaismuistoyhdistyksen pöytä
kirjoista.

2 A. Riipan tekemät tiedonannot Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjoissa.



18. Muhomaa, Kurensaari.

19. Uukuniemi, Kemijärvi.

Talikokiviii.
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»kalpapuukko» on ollut kuvan 20 mallia, varsinkin kuin Kalajoel
lakin on tätä mallia löydetty. Koska näiltä seuduilta ei ole 
löytty limsiökaluja yhtään, niin ei ole syytä uskoa, että_tämäkään 
olisi sitä laatua eikä siis kuvan 21 mallia.

20. Pori. 21. Pihtiputaa, ßönni.

Tikaria.

Ullava.

Ennestään säilytetään museon kokoelmissa jo seuraavat kivi
kalut:

18) Tasataltta, joka on kummastakin päästä teroitettu. Sen 
pituus on 112 mm., leveys teriltä 44 mm. ja 27,5 mm. sekä pak-
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sans 17 mm. Kapeamman terän laskulta ja laidasta on asetta 
vuoltu ja keskustalta on se lohoksissa, Se on löydetty 5 korttelin 
syvyydeltä rahkasammalesta Rahkolan talon maalta.

19) Tasataltan teräpuoli, 58 mm. pitkä, 49 mm. leveä ja 14,5 
mm. paksu. Ase näkyy kapenevan varrelle. Löytöpaikka on tun- 
tematoin.

20) Kapea ja soukkateräiseksi tahkottu pieni kiviesine, 67 mm. 
pitkä, 22,5 mm. leveä ja 13 mm. paksu. Tämänkin löytöpaikka on 
lähemmin tuntematoin.

21) Kourutaltta vihertävän mustaa kiveä, 118 mm. pitkä,
34,5 mm. leveä ja 19 mm. paksu. Teränsuu on tylsä ja murtunut. 
Keskikohdalta on ase leveimmillään ja kapenee siitä kumpaakin 
päätä kohti. Löydetty on se Hankalan kylässä järven rannalta.

22) Vasarakirves mustanharmaata kiveä, 109 mm. pitkä, 59 
mm. leveä reijän kohdalta ja 29 mm. paksu. Teräpuoli on nähtä
västi katkennut ja sen jälkeen uudestaan hiottu. Toisesta lappeesta 
on myöskin lohjennut liuska. Reikä on siinä keskivälillä. Kapeim- 
malle paikalle on aseeseen jälestäpäin piirretty vuosiluku »1830». 
Ase on löydetty Juuan kylän Haapalan vanhan huoneen sijalta 
multapenkereestä.

Itse puolestani en saanut ainoatakaan kiviasetta Ullavasta. 
Puhuttavan minä kuulin yhdestä aseesta, nimittäin että olisi joskus 
löytty kivinen »höylänterä» Kiviharjun rämeestä, joka paikka on 
Haapalan ja Rahkosen talojen välillä, oikealle tiestä. Tämä »höy
länterä» olisi sittemmin hukkunut.

Kaustinen.

Ennestään on museon kokoelmissa jo seuraavat esineet:
23) Kalcsoistaltta (kouru- sekä tasataltta), jonka pituus on 116 

mm., leveys 47 mm. ja paksuus 28 mm. Ase on hyvästi silitetty, 
vaikka onkin kumpikin terä sittemmin pahasti lohkeillut. Löydetty 
on se Vintturin talon maalta, mutta saatu on se talteen Ullavasta.

24) Kiviase. joka on 159 mm. pitkä, 49 mm. leveä ja 19 mm. 
paksu, kovaa saviliuskamaa. Sitä on käytetty hiomiseen viikatteita 
y. m. ja on siis ijältään hyvin epäiltävä. Sen nykyinen terä on 
myöhemmin muodostettu ja varsiosankaan muoto ei ole tavallinen 
kivikauden taltan ja kirveitten mukaan. Löydetty on se 1840 suu
resta hongasta Kaustisen kirkon luona.
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25) Viistoteräinen huonosti tehty kiviase, 126 mm. pitkä, 53 
mm. leveä ja 26 mm. paksu. Löydetty on se Kosken talon maalta 
metsästä vanhan kiviroukkion alta, jossa hiilistä ja tuhkasta päät
täen oli ollut tulensia.

Minun kokoamiani ovat seuraavat esineet:
26) Kiviaseen varsikatkelma, 120 mm. pitkä ja 2,4— 1,6 mm. 

paksu. Kivi on löydetty Mosalan talojen Kentalan maalta ja olisi 
se kertomuksen mukaan ollut kokonainen, sen kärkiosa, »noin 
parin tuuman pituinen ja kolmisulkainen», olisi joutunut huk
kaan. Päättäen kertojan puheesta olisi kivi alkujaan ollut kolmi
sulkainen. Nyt sitä oli käytetty partaveitsen kovasimena.

27) Nuijalävi, joka on ollut »ainakin sata vuotta» Karhukos- 
ken talon suvussa. Kiven pituus on keskeltä 95 mm., leveys 85 
mm. ja paksuus 34 mm. Kivi on toisesta päästä terävemmällä kaa
rella kuin toisesta. Reikä on molemmista päistä liuho ja keskeltä 
soukempi. Löytöpaikka lähemmin tuntematoin.

28) Reikäkivi, hyvin ohut ja epäsäännöllinen, syrjiltä lohkeil
lut. Sen suuruus ristiinsä on 85X 80 mm. ja paksuus 18 mm. 
Löydetty on tämä kivi Harjukosken talon pellosta ojamaita kuokkiessa.

29) Kourutaltta vihertävän harmaata kiveä, 139 mm. pitkä, 
terältä 59 ja varrelta 54 mm. leveä sekä 29 mm. paksu. Toinen 
puoli on tasainen, toinen puoli kupera. Kouru on hyvin matala ja 
terä lohkeillut. Löydetty on se Luomalan talojen Hirvisaaresta, 
metsästä, noin 1 kilometrin päässä joesta.

30) Pieni musta taltta, 70 mm. pitkä, terältä 32 mm. leveä 
ja 12 mm. paksu. Päästä on se hiukan lohjennut. Löydetty Harju- 
kosken talon pellosta lähellä taloa.

31) Ohut tasataltta mustanharmaata, hiukan vihertävää kiveä, 
105 mm. pitkä, 56 mm. leveä terältä ja 13 mm. paksu. Terä las
kettu vaan toiselta puolen. Löydetty Harjukosken pellosta lähellä 
taloa.

Paitsi näitä nyt lueteltuja esineitä kuulin kerrottavan vielä 
muistakin jo kadonneista kivikaluista. Niinpä kerrottiin Harjukos- 
kella, että ennen oli ollut useita tasa- ja kourutalttoja, mutta lasten 
leikkikaluina ollen olivat kadonneet.

Samoin oli ennen talon poika Harjukoskella löytänyt kivi
aseen, »niinkuin telsu, kivestä, pehmeä ja kiverä», mutta oli särke
nyt sen eikä palojakaan enään ollut tallella.

Isokankaalla on ollut kourutaltta, mutta on nyt hukkunut.
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Veteli.

Ennestään säilytetään museossa jo seuraavat kivikalut:
32) Tasataltta, tarkoituksenmukainen, ohut, vaillinaisesti hiottu 

varreltaan, 104 mm. pitkä, 41 mm. leveä ja 21 mm. paksu. Löy
detty on se Laasasen talon pellosta lähellä Karjalankoskea.

33) Tasataltan tapaan hiottu kappale kiiltoliuskamaa, mikähän 
liekään, 106 mm. pitkä, 42 mm. leveä ja 16 mm. paksu. Löydetty 
se on Laasasen talon pellosta Karjalankoskella.

34) Nuolenlcärlci valkeasta ukonkivestä, 48 mm. pitkä, 18,5 
mm. leveä ja 7,5 mm. paksu. Tyvi on kalan pyrstön muotoinen. 
Se on löydetty kirkonkylästä Lespe-(? Läspä)-järven rannalta.

35) Tasataltta mustasta felssiittiliuskamasta, 131 mm. pitkä,
54,5 mm. leveä ja 17 mm. paksu. Ainoastaan päällispuoli on hiottu; 
terän suusta on lohjenut pieni pala. Yetelinkylän Palon pellosta 
on se löydetty.

36) Teräpuoli tasataltasta mustaa felssiittiliuskamaa, 46 mm. 
pitkä, 50 mm. leveä ja 12,5 mm. paksu. Kummastakin kasasta on 
lohkeillut paloja. Se on löytty kirkonkylän Finnilän talon maalta.

37) Pieni, matalakouruinen kourutaltta mustasta felssiittilius
kamasta. Päällyspuolelta on osa hiomatoin, takapuolelta on iso pala 
lohjennut. Sen pituus on 55,5 mm. leveys 22 mm. ja paksuus 8,5 
mm. Löydetty Karhulammen Koskenkylän pellosta.

38) Kourutaltta, jonka teräpuoli on kokonaan katkennut, mus
tasta felssiittiliuskamasta, 127 mm. pitkä, 46 mm. leveä ja 18 mm. 
paksu. Kirkonkylässä Antti Kankaan suvussa polvesta polveen säi
lynyt.

Minun tuomiani museon kokoelmiin ovat seuraavat:
39) Tasataltta, 99 mm. pitkä, 65' mm. leveä ja 24 mm. paksu. 

Ase suippenee hieman toiseen päähän, syrjät ovat kaarevat, toinen 
pinta kupera, toinen laakea, terä on ehjä, päästä on se lohjennut. 
Löytöpaikka on muuten ihan tuntematoin, kuin että se on saatu 
torpan vaimolta Tikkakosken maalla. Kulkenut polvesta polveen 
perintönä.

40) Tasataltta, latuskainen ja terältä vähän kapeneva, mustan 
vihertävää kiveä, molemmin puolin lohkeillut, mutta syrjät ehyet. 
Terästä on pala lohjennut ja samoin päästä; 116 mm. pitkä, 55 mm. 
leveä terältä ja 16 mm. paksu. Löytöpaikka tuntematoin, saatu 
Räyringin kansakoulunopettaja E. Lâng’ilta.
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41) Tasataltta viheriänharmaata kiveä, 170 mm. pitkä, 71 mm. 
leveä, 25,5 mm. paksu. Teränsuu on lohkeillut. Ase on toiselta 
lappeelta raitainen ja melkein luomatoin, toiselta puolen on se si- 
leämpi ja kupera. Löytöpaikka on tuntematoin, saatu on taltta 
opettaja E. Làng’ilta Räyringissä.

Paitsi näitä talteen saatuja kivikaluja tietää kansa täälläkin, 
kuten muissakin paikoin, kertoa löydöistä, jotka sittemmin ovat taa
sen hukkaantuneet.

Niinpä oli Torpan talossa löytty sangen vanhan huoneen 
multapenkistä kivinen kellontaulun puoliska ja kappale hirvensarvea 
ynnä »sellainen kivinen höylänterä». Edelliset olivat vielä tallessa, 
mutta se »höylänterä» oli jo hukkunut — lapset leikkikalunaan pi
täneet.

Noin kolmekymmentä vuotta sitten olisi Leander Harjupatana 
löytänyt tien vierestä pellosta Harjupatanalla kourutaltan. Taltta 
oli syrjästä ollut vähän lohjennut. Nyt oli taltta kadonnut.

Samanmoisen taltan kerrottiin olevan Tuohimaan torpassa Pulk- 
kilan kylällä. En kumminkaan torpassa käydessäni sitä löytänyt.

Merkillisin kumminkin on ja enemmän huomiota ansaitseva 
se löytö, josta minulle kerrottiin Pulkkisen kylillä. Oli nimittäin 
joitakin aikoja sitte löydetty kivikirves, jonka pää oli ollut kuin 
lampaan pää, »oli ollut korvat ja silmät ja alaleukakin oli niinkuin 
lampaalla». Kuka sen oli löytänyt ja mistä se oli löydetty, en sen 
paremmin selville saanut. Että semmoinen ase kumminkin on täällä 
löydetty, sitä ei ole syy epäillä. Vahinko vaan, että aseesta ei sen 
parempaa tietoa ole. Päättäen kertomuksen joksikin selvästä ku
vasta, on ase ollut joku noita itäsuomalaisia elukkain päillä koris
tettuja kiviaseita, ehkäpä parhaiten kuvan 25 kaltainen, joka juuri 
kuvaa »kirvestä» paremmin к-uin kuvat 22— 26. Kuinka tämä länsi
suomalaisille outomallinen ase on tänne itäsuomalaisilta kulkeutu
nut, on vaikea arvata. Kauppakatunako vai sota- tai eräretkillä 
jäänynnä, itäsuomalaisten itsensäkö tai välittäjäinkö kuljettamana? 
Outona, yksinäisenä ilmaantuu se vaan täällä lajinsa edustajana.

Perho.

Ennestään on museossa seuraavat kivikauden kalut säilyssä:
42) Kourutaltta, 152 mm. pitkä, 40 mm. leveä ja 26 mm. 

paksu. Löydetty se on Kellokosken talon läheltä koskea peratessa,



22. Aunus.

23. Aunus.

24. Aunus, Palojärvi.

25. Karjala, Jääski.

Elukan päillä koristettuja astaloita.

9
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noin peninkulma Perhon kirkolta alaspäin. Työmies, joka sen oli 
löytänyt, on sitä hiukan louhinut kummastakin päästä. Taltta oli 
ollut päällimmäisessä hietakerroksessa.

43) Kivinuija rautavyön ympäröimänä, varsireijällä varus
tettuna, 117 mm. pitkä, 92 mm. leveä ja 42 min. paksu.

44) Dioriittikirves pyöristetyllä terällä, 149 mm. pitkä, 71 
mm. leveä ja 17 mm. paksu.

45) Kourutaltta syvästi pyöristetyllä alapuolella, mutta epätasai
sella etupuolella, 109 mm. pitkä, 42 mm. leveä ja 22 mm. paksu.

46) Kourutaltta leveällä, sileällä terällä, 
ylipää hyvin silitetty; varsi on hoikkeneva; 
108 mm. pitkä, 51 mm. leveä ja 21 mm. 
paksu (kuva 26).

47) Kaksiteräinen veitsi tahi keihäänkärki 
liuskamasta, hyvin hiottu, 182 mm. pitkä, 38 
mm. leveä ja 10 mm. paksu. Ylipää on sel
västi taittunut. Tämä ynnä 41— 45 ovat kaikki 
löydetyt samasta paikasta, nimittäin Kello- 
kosken läheltä koskea peratessa.

48) Tasataltta rautaruosteen peittämä. 
Oikeastaan on se kalcsoistaltta, sillä se on 
toisesta päästä hiottu tasa-toisesta päästä kouru-

‘26. Kourutaltta. taltaksi, 122 mm. pitkä, 55 mm. leveä ja 20 
mm. paksu. Sekin on löydetty Perhon jokea peratessa.

49) Osittain hiottu kiviaseen aines, jonka tasaisinta pintaa 
nähtävästi on kovasimena käytetty myöhemmin ja alettu jollain 
navarilla läpi lävistää, 103 mm. pitkä, 51 mm. leveä ja 22 mm. 
paksu. Löydetty on se Vanhan Sahin pellosta.

50) Kourutaltta, 85 mm. pitkä, 36 mm. leveä ja 22 mm. 
paksu. Varreltaan on se katkennut ja kourupuoli asetta rapistunut. 
Ase on löydetty pellosta lähellä Tialaa.

Minä en ole saanut kuin seuraavat kaksi esinettä, nimittäin:
51) Tasataltta viheriätä kiveä, 135 mm. pitkä, 65 mm. leveä 

ja 23 mm. paksu. Takapuoli asetta on hiomatoin ja lohkeillut ja 
samoin syrjätkin sekä suureksi osaksi etupuolikin, kun sitävastoin 
terä ja lasku ovat jotenkin hyvin säilyneet. Löydetty on se 
Kusiaissaaresta Vähä-Möttösen kylässä.

52) Liuska mustaa felssiittiä, 174 mm. pitkä, 40,5 mm. leveä 
ja 17,5 mm. paksu. Sisäsyrjä on suora. Möyhemmin on asetta
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käytetty viikatetikkuna ja kovasimena. Molemmat päät ovat loh
jenneet. Teräpuoli ohenee ja samoin ulkosyrjä. Saatu on se Harjun 
talosta Vähä-Möttösen kylästä, löytöpaikka tarkemmin tuntematta.

Paitsi näitä talteen saatuja esineitä kuulin matkoillani ker
rottavan löydöistä, jotka jo ovat kadonneet.

Niinpä kerrottiin Aappo Möttösellä olleen »kivikirves», jonka 
hän oli ojatessa löytänyt Kusiaissaaresta maan alta. Myöhemmin 
oli sitä käytetty viikatetikkuna.

Tialan taloissa puhuttiin myöskin jostakin »kivisestä höylän- 
terästä», mutta sekin oli jo aikaa hävinnyt.

Haisua.

Ennestään on museon tallessa seuraavat esineet:
53) Iso, leveä tasataltta, 159 nrm. pitkä, 74 mm. leveä ja 16 

mm. paksu. Teränsuu on hiukan kaarella ja varrelta on ase vail
linaisesti hiottu. Löydetty on se Halsuan Kauppisen talon maalta, 
joen rinteeltä, 3 korttelin syvyydestä maasta.

54) Haljennut, mutta liimattu, varsireijällä varustettu kivi- 
nuija, ristiinsä 183 mm. ja 90 mm. paksu. Saatu on se Halsualta 
tarkemmin löytöpaikkaa tuntematta.

55) Tasataltta, 116 mm. pitkä, epätasaisesti hiottu ja varsi- 
pää lohkeillut. Löydetty on se Kanalan talon lähistöltä.

Itse en ole ainuttakaan kiviasetta saanut Halsuasta. Kerrot
tavan kuulin kahdesta suuresta »reikäkivestä», joissa oli reikä ollut 
kuin »tratti». Ne oli ottanut pappi Heininen. Olisiko toinen 
niistä nyt tuo »haljennut, mutta liimattu» nuijakivi, joka on mu
seossa, vai olisiko niillä »kahdella reikäkivellä» tarkoitettu tuon 
museossa olevan nuijakiven molempia puoliskoja taikka ovatko 
nämä toisia kiviä, en tiedä. Kivet olivat olleet ympyriäisiä ja »har
maata kiveä». Ne oli löydetty Uudelta talolta Meriläisen kylältä

Lesti.

Ennestään on museon kokoelmissa:
56) Raskas ja hyvin muodostettu nuijalcivi graniitista. Var- 

renreikä laajenee varsipuolelle, joka on paremmin tasainen. Ris
tiinsä mitaten on se reiän kohdalta 148 X  154 mm. Nuija painaa 
vähän yli 9 U ja on löydetty uutta peltoa tehdessä Linttilän talon 
läheltä. Kansa luulee sitä nuijasodan aikuiseksi.
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57) Soikea keskeneräinen nuijakivi, jossa on reikä kummal
lakin puolen. Leikkauksilta on se 114 X  86 mm. ja 55 mm. 
paksu. Löydetty on se Forsmun saaresta, 2 korttelia syvältä 
maasta, kahden kootun kiviroukkion välistä; paikka näyttää joskus 
aikoihin olleen peltona.

58) Kivi, vastakkaiset keskentekoiset syvennykset kummalla
kin puolella ja jotenkin pyöreä. Ristiinsä mitaten on se 59 X  63 
mm. ja 30 mm. paksu. Löydetty on se Lestijärven rannalta ja 
saatu Päivärinnan talosta.

59) Pieni, käyräteräinen, hyvin kapeneva tasataltta mustaa 
felssiittiliuskamaa, 87 mm. pitkä, 22 mm. leveä ja 13 mm. paksu. 
Terä on melkein kalson tapaan laskettu. Löydetty on se Kirkon
kylän pellosta.

60) Yläpuoli vasarakirveestä mustaa felssiittiliuskamaa, 141 
mm. pitkä, 50 mm. leveä ja 36,5 mm. paksu. Reijän kohdalta 
näkyy asetta hiukan suurennetun. Löydetty samasta paikasta kuin 
edellinenkin.

61) Pieni, ainoastaan terältä hiottu kalso mustaa felssiittiliuska
maa, 48 mm. pitkä, 32 mm. leveä ja 11 mm. paksu. Sekin löy
detty samasta paikasta kuin kaksi edellistäkin.

62) Iso, hiottu, molemmista päistä suippeneva tuura mustasta 
felssiittiliuskamasta, jonka toisella puolella on kerros viheriäistä 
kivilajia. Aseen pituus on 360 mm., leveys 78 mm. ja paksuus 
45 mm. Toinen pää on kokonaan murtunut. Löydetty on se 
Syrjän kylästä Perätalon maalta, maantien läheltä santaa otettaessa, 
noin kyynärän syvyydeltä maasta.

Minun keräämiäni ovat seuraavat kalut:
63) Kivikirves, 130 mm. pitkä ja 55 mm. paksu. Teränsuu, 

joka on pyöreä, on hiukan murentunut. Ase on mustansinertävää 
kiveä. Löytöpaikkaa ei tarkemmin tunneta, kuin että se on saatu 
Jokelan kestikievarista, jossa sitä on kauvan säilytetty.

64) Kourutaltta vihertävän harmaata kiveä, 106 mm. pitkä, 
terältä 38 mm. leveä ja 20 mm. paksu, takapuoli tahottu pyöreäksi. 
Saatu on se Kangasvieren kestikievarista ja löydetty pappilan lähellä 
olevasta someropaikasta noin 3 syltä maantiestä järvelle päin.

65) Iso reilcäkivi, ristiinsä 129 X  124 mm. ja 75 mm. paksu. 
Löydetty on se Kirkkosaaresta ja saatu metsäherra Gebhardilta.

66) Pieni ohut tasataltta, 73 mm. pitkä, 32 mm. leveä ja 10 
mm. paksu. Saatu on se Siltasaaren torpasta, johon väki on tullut
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Lapin taloista, löydetty Lapin talossa metsästä, »jossa ukkonen oli 
puita piiskannut».

Paitsi näitä saamiani kaluja, kuulin puhuttavan seuraavista jo 
kadonneista löydöistä:

Horsmusaaresta oli löydetty kivi, joka oli ollut nelikulmainen, 
suunnikkaan muotoinen ja siinä oli ollut syvennys keskellä, joka 
kumminkaan ei ollut läpi kiven. Maa, josta se oli löyttv, oli ollut 
»kanttinen, sileä ja kivetöin», ja arveltiin siinä ennen peltoa olleen.

27. Reikäkivi. Honkjoki, Honko.

Saari kuuluu Tuikan taloille ja on noin 6— 7 tynnyrin-alan suu
ruinen. Kiveä arvelivat myllyn navan alustaksi.

Silta-ahon eli Siltasaaren torpassa on ollut toinenkin »ukon- 
vaaja», mutta ei enään löytynyt.

Hiienniemen talossa on kellonpainona ollut »sellainen kum
mallinen pitkänsoikea kivi». Ollut mustaa kiveä.

Kurun metsävahdin torpassa on ollut »ukonvaaja» valkeasta 
kivestä. Nyt on se hukassa.

Syrjän kylästä muutamia kilometriä metsään on kruunun met- 
sänvahti. Hänellä pitäisi olla myöskin »ukonvaaja».

Lapin taloissa sanottiin myöskin ennen olleen »ukonvaajan», 
mutta jo aikaa kadonneen.
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Toholampi.

Ennestään on museoon jo saapunut:
67) Hyvätekoinen kourutaltta, 93 mm. pitkä, 28 mm. leveä 

ja 17 mm. paksu, kourulta on se hiukan kulunut, mutta muuten 
eheä. Löydettiin peltoa tehdessä multakankaasta V2 kyynärän sy
vältä maasta lähellä jokea.

68) Tasataltta, 74 mm. pitkä, 40 mm. leveä ja 15 mm. paksu. 
Teränsuu on kaareva. Ase on yleensä 
tallottu, vaikka ei ole aivan tasainen. 
Löydetty on se joen varrelta niityltä, 3 
korttelin syvältä maasta.

69) Kaksoistaltta (kouru- sekä ta
sataltta), 85 mm. pitkä, 32 mm. leveä 
ja 18 mm. paksu. Kummatkin terät ja 
etenkin tasaterä lohkeillut.

70) Matalakouruinen kourutaltta, 73 
mm. pitkä, 32 mm. leveä ja 10 mm. 
paksu, varsipää särkynyt.

71) Kummastakin päästä vastaisilta 
puolin tasataltaksi teroitettu kaksois
taltta, 53,5 mm. pitkä, 41 mm. leveä ja 
11 mm. paksu. Ase on yltäyleensä 
hiottu ja jotensakin ehjä.

72) Pieni kaksoistaltta (kouru- sekä 
tasataltta), 54 mm. pitkä, 30 mm. leveä 
ja 9 mm. paksu. Kouruterä suulta 
viisto ja tasaterä laskultansa epätasainen.

73) Teräpuoli kourutalttaa, 49 mm. 
pitkä, 38 mm. leveä ja 10 mm. paksu. Kouru on matala ja näh
tävästi keskentekoinen. Tämän sekä neljä edellistä on Tuomas Lahna- 
lampi löytänyt peltoa viljellessään.

74) Veitsi liuskamakiveä, 119 mm. pitkä, toisesta päästä 30 
mm. leveä sekä 5 mm. paksu. Terä kapenee kummastakin päästä. 
Toinen puoli on tasainen ja toinen mykevä. Löydetty noin 30 
vuotta sitten kiviroukkiosta lähellä jokea. Koukkiossa oli ollut ko- 
solta hiiliäkin.

75) Nuijakivi kiiltoliuskamakiveä, 110 X  118 mm. ristiinsä ja 
59 mm. paksu, toiselta puolen pyöreä, toiselta tasainen ja kahtaalta

28. Kaksoistaltta. Mustio.



Kivikausi. 135

päin kehrotettu sekä kapeneva reikä keskellä. Löytöpaikka tunte- 
matoin.

76) Loivateräinen tasataltta, 129 mm. pitkä, 55 mm. leveä ja
19,5 mm. paksu. Syrjät ovat hyvin vähän hiotut. Löydetty Hon
kalan talon pellosta kyntäessä.

77) Ainoastaan hyvin vähän hiottu liuskamainen ohut kivi
kirves, 163,5 mm. pitkä, 65 mm. leveä ja 19 mm. paksu.

78) Yarreton paksu kourutaltta, 112 mm. pitkä, 30 mm. le
veä ja 26 mm. paksu. Tämä ja edellinen ovat löydetyt Porkolan 
talon pellosta.

79) Pieni neliskulmainen vuolikivinen ralinlcuosi, vähän yli 
25 mm. leveä ja pitkä. Löydetty Pollarin talon pellosta.

80) Hiukan viheriään vivahtavasta mustasta felssiittiliuska- 
masta tasataltta, 131 mm. pitkä, 57 mm. leveä ja 23 mm. paksu 
Takapuolella on ohut, vaaleanviheriään vivahtava kerros. Ainoas
taan terää ja osaksi päällyspuoltakin on hiottu, teränsuu on nyt 
hiukan murtunut. Se on löytty Riuttankylän Kangastalon pellosta.

81) Pieni tasataltta ruskeanharmaata saviliuskamaa, 79 mm. 
pitkä, 34 mm. leveä ja 12 mm. paksu. Takapuolelta on pinta mur
tunut. Löydetty Riutankylän Ojatalon pellosta.

82) Tasataltta viheriänharmaata saviliuskamaa, 78 mm. pitkä, 
40 mm. leveä ja 15,5 mm. paksu. Ainoastaan terä ja osaksi pääl- 
lyspuolelta hiottu. Löydetty samasta paikasta kuin edellinenkin

83) Ainoastaan terältä hiottu tasataltta mustaa felssiittilius- 
kamaa, 102 mm. pitkä, 45 mm. leveä ja 12,5 mm. paksu. Ase on 
sivulta katsottuna hiukan kaareva ja takapuolelta harjalla, suusta 
on pieni pala pois. Löydetty Predrikki Nivalan pellosta.

84) Kolmisärmäinen epämääräinen ase mustan ja ruskean se
kaista kivilajia, 77 mm. pitkä, 27 mm. leveä ja 18 mm. paksu 
Asetta on neljästä kohti hiottu. Löydetty Juho Nivalan pellosta

85) Kourutaltta mustasta felssiittiliuskamasta, 149 mm. pitkä, 
45 mm. leveä ja 23 mm. paksu. Takapuolelta on ase epätäydelli- 
sesti hiottu ja teränsuu on hiukan murtunut. Löydetty Jaakko Ni
valan pellosta.

86) Epätietoinen ase mustasta felssiittiliuskamasta, 120 mm. 
pitkä, 48 mm. leveä ja 19 mm. paksu. Asetta on nähtävästi käy
tetty kovasimena. Kuokkiessa löydettiin se Juho Nivalan pellosta

87) Yiistoteräinen tasataltta mustanharmaata kiiltoliuskaman 
tapaista kiveä, 163 mm. pitkä, 57 mm. leveä ja 19 mm. paksu. Te-
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ränsuu on murtunut ja toisesta kyljestä on paloja lohkeillut. Löy
detty Kerttulan talon pellosta.

88) Pieni kourutaltta mustasta felssiittiliuskamasta, 77 mm. 
pitkä, 33 mm. leveä ja 15 mm. paksu. Ase on varreltaan vahvasti 
soukkeneva ja sivulta katsottuna hiukan kaareva. Matti Järvisalon 
pellosta löydetty.

89) Leveä tasataltta viheriänharmaata saviliuskamaa, 97 mm. 
pitkä, 51,5 mm. leveä ja 16 mm. paksu. Terän suu on murtunut. 
Löydetty Hietalahden kylän pellosta.

90) Varreltaan vahvasti soukkeneva tasataltta mustaa fels- 
siittiliuskamaa, 65 mm. pitkä, 44 mm. leveä ja 17 mm. paksu. 
Kyljet ovat osaksi hiomattomat. Löydetty Klemolan talon maasta.

91) Vinoteräinen kiviesine kiillukkaliuskamasta. Toisella puo
lella on merkki H A -7  ja toisella joku vuosiluku; se on 80 mm. pitkä, 
42 mm. leveä ja 13 mm. paksu. Löydetty vanhan tuvan multa- 
penkistä Nivalan kylässä.

Minun saamiani ja museoon jättämiäni ovat seuraavat esineet:
92) Särkyneen skandinaavilaisen vasarakirveen vasaran puo

leinen osa harmaata kiveä, 89,5 mm. pitkä, vasarapäästä 37,5 mm. 
ja reiän kohdalta 65 mm. leveä sekä vasarapäästä 33 mm. paksu. 
Saatu Klemolan talosta; löytöpaikka tarkemmin tuntematta.

93) Pieni kivikirves, 62,5 mm. pitkä, 40 mm. leveä terältä ja
17.5 mm. päästä sekä 18 mm. paksu. Ollut terävämpi, mutta »lap
set ovat sitä hioneet». Se on löydetty Peltokankaan Niskan talon 
pellosta.

94) Tasataltta mustaa liuskamakiveä, seitsemälle särmälle 
hiottu, 97 mm. pitkä, 34 mm. leveä ja 23 mm. paksu. Terä on 
toiselta puolen luisu ja terän kasa on lohjennut samoin kuin ylä- 
pääkin. Löydetty Silvolan talon maalta, suoperäistä paikkaa pel
loksi kuokkiessa.

95) Kappale kirveen terää, 47 mm. pitkä, 55 mm. leveä ja
21.5 mm. paksu. Terän suu on eheä ja terävä, mutta molemmat 
syrjät ovat lohjenneet. Kivi on viheriänharmaata ja sangen sileäksi 
hiottu. Löydetty Klemolan talon maalta, 400 metriä joesta, noin 
kahta lapiopistoa syvältä maasta.

96) Tasataltta mustaa liuskamaa, 117,5 mm. pitkä, terältä 50 
mm. leveä ja 15 mm. paksu. Terä, samoin kuin yleensä koko pin
takin, on lohkeillut ja yläpää katkennut. Saatu Asialan kylästä tun
tematta paremmin löytöpaikkaa.
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97) Kourutaltan teräosa, jotenkin ehjänä säilynyt, 56 mm. 
pitkä, 42 mm. leveä ja 25 mm. paksu. Ase on takapuolelta kupera 
ja aines vihertävää kiveä. Löydetty Antti Nisulan pellosta.

Paitsi näitä on Toholammilta saatu museoon kaksi soukkaa 
talttaa, jotka ovat löydetyt »kankaalta», mutta ovat tätä nykyä ka
teissa museon komeroissa.

Pastori A. A. Oravalalla Toholammilla on sievä, ihan ehjä 
ja kauniisti laskettu tasataltta mustaa kiveä. Oravalan antamain 
tietojen mukaan on se löydetty kauppias A. Oravalan maalta, V2 
kyynärän syvyydestä puutarhaa tehdessä, noin l/2 kilometrin etäi
syydellä joesta.

Matkoillani kuulin puhuttavan esineistä, joita oli löydetty tai 
muuten taloissa säilytetty, mutta nyt jo kadonneet.

Niinpä oli Asialan kylän Uudenmäen talossa ollut »vaaja» ki
vestä, mutta nyt kateissa.

Saman kylän »Aapon tuvassa» on ollut »vaaja» kivestä, mutta 
nyt kadonnut.

Annalan taloissa on ollut 2 »vaajaa» kivestä, mutta ne ovat 
kadonneet. Ne oli löytty ojaa tehdessä töyrästä.

Klemolan talossa on ollut »kivinen höylänterä», mutta jo ka
donnut.

Kourutaltan ja päiväkellon olivat Antti Nisulan lapset löytä
neet pellosta. Mutta molemmat ovat hukkaantuneet.

Kannus.

Ennestään on museon tallessa:
98) Tasataltta, jonka teränlasku on taitteinen, 71 mm. pitkä, 42 

mm. leveä ja 10 mm. paksu. Taltta kapenee varsipäähän päin. Saatu 
Honkalan talosta, mutta sen tarkempaa tietoa löytöpaikasta ei ole.

99) Ohut tasataltta mustaa felssiittiliuskamaa, 118 mm. pitkä, 
46 mm. leveä ja 12,5 mm. paksu. Ainoastaan osaksi terältä hiottu. 
Se on löydetty Kukon kylässä, maantiesantaa ajettaessa, kahden 
kyynärän syvyydestä.

100) lasataltta mustaa kivilajia. Sen varsiosa on viheriän- 
sinistä kiveä. Pituus tällä taltalla on 108 mm., leveys 51,5 mm. ja 
paksuus on 13 mm. Takapuoli siinä on hiomatoin. Löydetty noin 
kolmen kyynärän syvyydestä Ylikannuksen kylän Wiljakkalan santa- 
kuopasta.
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101) Tasataltta mustasta felssiittiliuskamasta, 97 mm. pitkä, 
45 mm. leveä ja 20 mm. paksu. Takapuolelta ja toiselta kvljeltä 
on paloja lohkeillut. Sekin on löydetty santakuopasta, noin 3 kyy
närän syvyydeltä Hanhinevan kylässä.

102) Tasataltta mustasta felssiittiliuskamasta, pääpuoli on vi
hertävää kiveä. Ase, joka kauttaaltaan on yhtä leveä, on varren 
puolelta pyöreäksi hiottu. Sen pituus on 113 mm., leveys 44,5 mm. 
ja paksuus 15 mm. Löytty Huukin kalliolta Kunnarin talon maalla.

103) Nähtävästi keskiosa taltasta mustaa felssiittiliuskamaa, 
97 mm. pitkä, 34 mm. leveä ja 26 mm. paksu. Se on löydetty 
Kukon kylän Haaralan talon pellosta.

104) Leveä ja ohut tasataltta mustasta felssiittiliuskamasta, 
120 mm. pitkä, 53 mm. leveä ja 14 mm. paksu. Ase, jonka toi
sesta kasasta on pala pois, on ainoastaan terältä hiottu. Lepolam- 
min kylän pellosta löydetty.

Minun saamiani ja museoon jättämiäni ovat seuraavat kolme 
kivikalua:

105) Ympyriäinen kivi, jonka vastaisilla puolilla on syvennykset, 
ikäänkuin reijän alotteita. Saatu on se Heiniemen talosta ja löytty 
Viljakkalan talossa.

106) Tasataltta mustaa liuskamaa. Pituus on 137, leveys 52 
ja paksuus 19 mm. Terä on toiselta puolen laskettu ja teränsuu on 
hiukan kaareva. Löydetty noin kilometrin etäisyydellä joesta Puiran 
niitulta Heiniemen talon maalta, noin 10 senttimetrin syvyydestä, 
kun tätä luonnon niittua aurattiin.

107) Kourutaltta liuskamakiveä, 105 mm. pitkä, 35 mm. leveä 
ja 21 mm. paksu, on jotenkin ehjä, paitsi että on hieman lohjennut 
toisesta syrjästä. Toiselta puolen on se tasainen, toiselta mykevä. 
Löydetty maanpinnalta Käräjäkankaalla.

Mainittakoon tässä vielä, että Heiniemen talossa oli ollut toinen
kin tasataltta, joka sekin oli löydetty Viljakkalan talossa, josta asuk
kaat Heiuiemeen ovat muuttaneet, mutta nyt sitä ei enää löydetty.

Luonnon muodostama reikäkivi, jonka sain itsellisvaimo Brita 
Penneliiniltä Tokolassa. Hän kertoi lapsena, noin 40 vuotta sitten, 
löytäneensä sen »Hiienlinnasta».

Seuraisi nyt vielä Lohtajan ja Himangan kunnat, vaan koska 
niistä kummastakaan ei ole museossa ennestään ainoatakaan kivi
kalua enkä minä matkoillani kuullut semmoisia löydetyn, niin en 
voi niistä mitään mainita.



30. Eläimen päällä 
koristettu kivikuokka.

31. Vasarakirves.



Seuraava taulu näyttää missä ja montako kutakin kiviaseen laatua on tutkimusalaltani löydetty:

Muita kivikaluja . . . .
Tasatalttoja...........................
K ou ru ta ltto ja ......................
Kaksoistalttoja......................
K ir v e itä .................................
Vasarakirveitä......................
Paino-, nuija-, reikä- y. m.

k i v i ä .................................
N u olen k ärk iä ......................
Tuulia......................................
Elukan piiillä koristettuja

a s e i t a .................................
T a h k ok iv iä ...........................
V e i t s i ä ................................

Kälviä 
:

] 
Ulla va:

K
austinen:

V
eteli:

Perho:

j H
aisua:

Lesti :
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lam

pi:

K
annus:

Lohtaja 
:

Yhteensä 
: 

H
im

anka:

11 —
3 —

2 —

-  (?) 
1 (1)

1
2 (1) 
1—

1—

3 (?)
2 (?)
1 (1 +  ?) 
1 —

2 -

7 (1) 
2 (2)

-  O)

2 — 
1 (1) 
4 — 
1 — 
1 (1)

1 — 

1 —

2—

1 (2)

-  (2) 
2 (4) 
1 —

1 —
2

4 — 

1 —

4 — 
11 (6) 
7 (1) 
3
3 — 
1 —

1 — 

1 —

8 — 
1 —

1 -

---

—

21 (2 - f  ?) 
38 (13 ?) 
17 ( 4 + ? )  
5 —
5 (1)
4 —

12 (2)

1

-  (1)
-  (?)
3 (1)

Yhteensä : 1 17 (1 +  ?)| 5 (1) 9 (1 +  ?) 10 (4) 11 (2) 1 3 (2) j l l  (6) 31 (7) |l0 —  1 - - 107 (24 +  ?)

1 Merkit sulkusten ( ) sisällä tarkoittavat esineitä, joista olen kuullut puhuttavan, vaan joita ei enään ole tallella, taikka 
joita ei ole museon säilössä, niinkuin tahkokivet Kälviällä, tasataltta pastori Oravalalla sekä ne kaksi talttaa Toholammilta, jotka 
ovat museossa kateissa. Kun en ole aina saanut varmaa lukua tämmöisistä kaluista, olen ne merkinnyt (?)-merkillä.
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Mitä aseita enite on löydetty, sen näyttää tuo taulu. Etu
päässä silloin esiintyy tasataltta. Se on yleinen, ja niissä kunnissa, 
niissä kerran on kivikaluja löytty, on tasataltta yhtenä. Kaikkiaan 
on niitä löydetty ja museon talteen saatu 38 kappaletta, siis run
saasti kolmannes kaikista muista. Suhde pysyy samana, vaikka lu
kuun otetaan nekin esineet, jotka kansa kertoo löytäneensä, sillä 
niitä on ainakin kolmannes muista löydetyistä. Toinen järjestyk
sessä, ellei oteta lukuun noita monenmoisia sekakaluja, on kouru
taltta. Näitä esineitä on löydetty lähes kuudennes koko luvusta, 
nimittäin mitä tallella on. Eipä suuresti suhde muutu niihinkään 
nähden, mitä kerrotaan löydetyn. Tallelle on niitä saatu, kuten 
taulu näyttää, 17 kappaletta. Yhtä laatua edellisten kanssa ovat 
kaksoistaltat, joissa toisessa päässä on tasa- ja toisessa kourutaltta, 
yhdessä oli tasataltta kummassakin päässä. Näitä esineitä on saatu 
talteen 5 kappaletta. Yielä on samaan laatuun luettava 5 kirvestä, 
jotka ovat tallella, jota paitsi ainakin yhdestä kirveestä, joka ei 
enään ole tallella, kuulin kerrottavan. Kirveen sukua ovat nuo 
sirotekoiset vasarakirveet, joita, kun katkenneet osatkin lukuun ote
taan, on museon tallessa 4 kappaletta. Teräaseita ovat niinikään 
kiviveitset, joita on löydetty 4, vaikka vaan 3 on talteen saatu. 
Veitsiähän kyllä voivat olla nekin kiviterät, joita useita on löydetty 
Kälviällä Lukkarinmäestä, mutta kumminkin ovat ne epävarmuu
tensa tähden pantu noiden sekakalujen lukuun. On vielä talteen 
saatu pari teräkalua, nimittäin 1 tuura ja 1 nuolenkärki. Mikä 
teräase lie ollut se eläimen päällä koristettu kirves, josta jo ennen 
on puhetta ollut, jääköön tässä tutkimatta. Kuinka se noin yksi
näisenä näillä seuduin esiintyy, siitä voipi vielä ennen lausuttujen 
mahdollisuuksien lisäksi arvata, että ase on tullut tänne Karjalasta 
paljoa myöhemmin sen käyttöaikaa jonkullaisena noitakaluna. Koska 
kivikaluja nytkin vielä —  ja tavallisimpiakin —  pidetään hyvinä 
noituusvälikappaleina, niin sitä suuremmalla syyllä olisi voinut täm
möistä esinettä sellaisena käyttää ja siitä syystä, vaikka kaukaakin, 
näille ilmoille kulkeutua. On sitte vielä jälellä nuija-, paino- ja 
reikäkivet. Niitä on monenmoisia ja eri suuruisia. Milloin ovat 
ne ilman suurempaa huolta —  vaan reikä keskelle lävistetty — 
valmistettu, milloin taasen hyvinkin huolella hiotut. Toisissa, ainakin 
yhdessä näistä, on syvennys ympäri kiven, luultavasti vitsaa varten, 
jolla kivi on tarvittavaan paikkaan kiinni niottu. Keskentekoisiksi 
katson niitä kiviä, joissa on vaan syvennys kummallakin puolella
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—  siis reiän alustasta, ellei niitä lueta myöhempään aikaan kuulu
viksi. Näitten kivien tarkoituksesta ollaan vielä useassa suhteessa 
epävarmoja. Toisia lie käytetty esimerkiksi verkkojen painoina, 
toisia ehkä jonkullaisina lyömäaseina.

Tarkastellessa mistä kunnista näitä esineitä on parhaiten löy
detty, astuu etummaisena esiin Toholampi, josta taiteenkin jo on 
saatu 31 esinettä. Toinen järjestyksessä on Kälviä, josta on talteen 
saatu 17 asetta. Seuraa sitten Perho ja Lesti, josta kummastakin 
on tallelle saatu 11 kappaletta. Vetelistä ja Kannuksesta on saatu 
kummastakin 10, Kaustisesta 9 ja Uitavasta 5 esinettä sekä vih
doin Halsuasta 3. On siis jälellä vielä Lohtaja ja Himanka, joista 
kummastakaan ei ole yhtä ainoata kivikalua saatu. En matkoillani 
kuullut edes kerrottavankaan, että milloinkaan olisi näillä seuduin 
sellaisia löyttykään h Tämä köyhyys rantapitäjissä todistaa yhä vaan 
sitä A. H. Snellmanin huomautusta, että nämä »rantaseudut kivi
kauden ensimmäisinä aikoina ehkä vielä olivat sellaista maata, että 
seudun alkuasukkaat eivät voineet niitä ottaa haltuunsa, ja myö
hempinä aikoina, jolloin maa meriveden laskeutumisesta vähitellen 
muodostui asuttavaksi, oli jo kenties muita esteitä vanhimman asu
tuksen levenemiselle olemassa».,2 Mutta täälläkin, kuten muuallakin 
Pohjanlahden rannoilla, on sitävastoin paljo ja merkillisiä muinais
jäännöksiä, nimittäin kiinteitä, joita ei juuri tavata ylempänä ko
vinkaan runsaasti. Kumminkaan eivät ne kokonaan puutu näitä
kään seuduilta, jossa jo kivikaluja löytyy, kuten A. H. Snellman 
väittää 2, sen saan edempänä näyttää.

Huomioon ottaen ne paikat, mistä kivikaluja on täällä löy
detty, näyttää siltä, kuin näitten käyttäjät olisivat elostelleet jokien 
ja järvien, siis vesien rannoilla. Niinpä eivät löydöt Lestijoen mo
lemmin puolin yleensä kovin kauvas sydänmaille uletu. Samoin 
on laita Perhonjoen varsilla, eivätkä löydöt Kälviälläkään joesta 
kauvas poikkee. Sitävastoin on kaluja hyvin vähän löytty Hal
suasta ja Ullavasta, joka viittaisi siihen, että nämä seudut eivät ko

1 Lohtajan kansakoulunopettaja J. Leppälällä on kiviase mustaa kiveä, noin 
100 mm. pitkä, 55 mm. leveä. Terä on molemmin puolin tahottu, yläpää on kat
kennut. Saatu on se Haapajärveltä Oulun 1., jossa se on löytty Pellonpään Partti- 
maan talon pellosta.

2 A. H. Snellman : Oulun kihlakunta, Suomen M uinaismuistoyhdistyk
sen aikakauskirja IX, siv. 39— 40.
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vinkaan ihmisrikkaita silloinkaan olleet. Ja nekin kalut, jotka ovat 
näiltä seuduin löydetyt, ovat samannimisten isojen järvien pateilta. 
Totta on kyllä, että asutus ei vieläkään ole kauvaksi kaikonnut joki- 
eikä järvirannoilta sisämaiden metsiin ja rämeihin, eikä siis vielä voi 
niin varmaan päättää, mitä niitten helmoista kerta voidaan esiin
tuoda. Kumminkin tähän asti on näyttänyt, niinkuin kivikalujen 
käyttäjät olisivat olleet vesistöjen kanssa läheisessä yhteydessä. Ja 
sehän on luonnollistakin. Sillä semmoisilla apuneuvoilla varuste
tun ihmisen täytyi saada elatuksensa niin helpolla tavalla kuin suin
kin. Siihen tarjosivat silloin vesistöt viljoineen jotenkin hyvän 
tilaisuuden.

Valmistettiinko noita aseita näillä seuduin, on kysymys, johon 
lie ainakin vielä vaikea vastata. Mutta syytä on luulla, että sepit- 
tiin näitä kaluja täälläkin. Siihen luuloon antaa vahvasti tukea 
Kälviän Lukkarinmäen löydöt. Jos on perää A. Riipan ilmoituk
sessa, että Lukkarinmäessä »oli useita tahkokivejä» —  itse en ole 
paikkaa tarkastanut — , niin olisi tässä ainakin sellainen asepaja 
ollut. Ne esineet, joita sieltä on löydetty, todistavat nekin samaa, 
sillä useimmat niistä ovat juurikuin keskeneräisiä, juuri valmistuk
sen alla olevia kaluja. Semmoisia aineksia on löydetty muualtakin 
niinkuin Perhosta, Kaustisesta, Lestiltä ja Toholammilta. Ja kum
maapa tosiaankin olisi, ellei näilläkin seuduin, jotka olivat niinkin 
asujarikkaat, kuin löydöt todistavat, ellei näilläkin seuduin olisi 
aseita valmistettu. Eihän voi olettaaa, että jokainen kalu olisi kau
pan kautta muualta tänne hankittu.

Milloin meillä on alkanut kivikausi, sitäpä ei ole varmuudella 
voitu vielä selittää. Nyt tiedetään, että Ruotsissa on kivikausi lop
punut ja pronssikausi alkanut ennemmin kuin 1000 1 vuotta ja mvö- 
hempäin tutkimusten mukaan ennen 1500 vuotta 2 ennen Vapahtajan 
syntymää, joka seikka siis ilmaisee, että kivikausi on ollut Ruot
sissa olemassa noin 3500 vuotta sitten. Muutaman aseen avulla 
—  hienosti hiotun vasarakirveen —  voidaan päättää, että samaan 
aikaan on Suomessakin jo ollut kivikausi. Tämä ase, joka on kor
kein kehitysaste kivikaudella, sen hienotekoisuuden takia, on Suo

1 O. Montelius: Om lifvet i  Sverge under hednatiden. Siv. 23.
2 O. Montelius: Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder intill 

kristendomens införande. Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, B. V III, 
h. 2. S. 134. y . m.



144 Pietarsaaren kihlakunta.

messakin tavallinen, etenkin Lounais-Suomessa. Kumminkin pidetään 
asetta lainamuotona Skandinaaviasta. Tämän muodon on täytynyt 
Suomeen levitä silloin, kun sitä vielä Skandinaaviassa käytettiin. 
Mutta nyt tiedetään, ettei mainittua asetta enään tavata yhdessä 
pronssikauden kalujen kanssa Skandinaaviassakaan. Siis on se Suo
meenkin tullut ennen pronssikauden alkua Ruotsista —  ja siis ai
nakin noin 3000 vuotta sitten. Kaikki kivikalut eivät ole yhtä 
kaunista tekoa, ja ainahan teknillinen kätevyys paranee, jota kau- 
vemmin teknillisyyttä viljellään. On siis täytynyt jo kauvan olla 
harjaantuneena kiviaseitten valmistuksessa ennenkuin semmoisiin 
mestariteoksiin asti on ehditty. Koska mitään syytä ei ole olettaa- 
kaan, ettei Suomessa löydetyt vasarakirveet olisi »kotimaista tekoa», 
niin on Suomessakin jo monia, monia aikoja täytynyt olla kivikausi, 
ennenkuin sen viimeiseen muodostukseen on päästy. Ovatko nyt nuo 
vasarakirveet, joita siltä alalta, jota tässä käsitellään, on löydetty, 
täällä valmistettuja tai tänne myöhemmin kulkeneita, esimerkiksi 
tietäjäin tarvekaluina, kuten A. H. Snellman arvelee*, sitä en ai
nakaan minä voi päättää. Mutta koska useita muita hienoksi hiot
tuja esineitä on löydetty pitkin rantamaata täällä pohjoisessa, niin 
mikä oikeuttaa niinkään epäilemään, ettei niitä olisi jo täälläkin 
valmistettu. Paitsi sitä, on jo tältä alalta löydetty, vasarakirveitä 
ja sen osia yhteensä 4 kappaletta. Tosin esimerkiksi se kappale, 
jonka minä Toholammilta sain, ei juuri hienohiontansa takia ole 
asetettava muitten lukuun, mutta vasaramuoto hyvin sopii muihin. 
Ja koska muoto oli tunnettu, ehkei aikaa hiontaan ole tuhlattu, 
niin eihän se asiaa muuta. Kentiesi tuo kappale on osa juuri työn 
alla olleesta esineestä. Mutta oli miten onkaan, voinee kumminkin, 
vaikkei vastata milloin kivikausi alkoi meillä, kumminkin hyvällä 
varmuudella sanoa sen tälläkin alalla, josta tämä kertomus puhuu, 
olleen noin 3000 vuotta sitten.

On usein väitetty, ja kansan keskuudessa vieläkin kuulee epäi
lyksiä, etteivät nimittäin nuo kivikalut olisikaan niin vaan ilman mi
tään metallin apuja valmistetut. Etenkin nousee epäluulo semmois
ten esineitten valmistuksesta, joissa on reikä. Mahdotonta on, ar
vellaan, saada reikää kiveen ilman metallikalua. Näitä epäilyksiä 
kumotakseen ovat tiedemiehet tehneet kokeita. Niinpä muuan ame-

1 A. H. Snellman: Oulun kihlakunta. Siv. 22.
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rikkalainen muinaistutkija on puupuikolla, hiekalla ja vedellä lävis
tänyt reiän kiveen, joka oli niin kovaa, että hyvä veitsen terä ei 
tehnyt siihen mitään muuta jälkeä kuin teräkselle hohtavia viivoja. 
Reikä oli tällöin syntynyt siten että keskuskohta reikää oli aina 
syvempi ja reijän suu aina avarampi kuin keskus. Toinen tiede
mies, professori Keller Zürich’issä, on tehnyt reiän kiveen ontolla 
luupalasella, hiedan ja veden avulla. Silloin oli reikä muodostunut 
siten, että kivestä erkautui lopuksi lähes luun onton täyttävä tappi, 
kun nimittäin oli läpi asti päästy. Kussakin tapauksessa, joko kep
piä, luuta tai sarvea käyttämällä, pyöritettiin puikkoa ahkerasti; 
ja hiekkajyvät ja vesi kuluttivat reiän h Niin, onhan tunnettu tuo 
lause: »Pisarakin kuluttaa kiveä, ei voimalla, mutta tiheästi tippu
malla». Vielä nytkin voivat matkailijat kertoa omin silmin nä
kemiänsä asioita villikansain keskuudessa, kuinka he kiviaseita val
mistavat. Niinpä muuan englantilainen, jolla itsellä oli ollut se 
usko, että kiviaseita valmistettiin karaistujen kupariaseiden avulla, 
joutui Amerikassa omin silmin näkemään, miten muuan indiaani 
mitä kovimmasta kivilajista, muitta aseitta kuin kivi ja vähän yli 
tunnin ajan työskenneltyään oli valmistanut hyvin tuuman pituisen 
nuolenkärjen kiviliuskasta, jonka ensin suuremmasta yhdellä iskulla 
otti. Parin turhan kokeen jälkeen valmisti sama seppä särkyneen 
lasipullon kappaleesta myöskin samallaisen nuolenkärjen. Ja siitä 
hetkestä katosi —  kertoo englantilainen — hänestä kaikki luulot ka
raistun kuparin käyttämisestä kiviaseiden valmistamisessa2. Että 
kiviaseitten valmistamiseen kului aikaa taitavaltakin sepältä, on kyllä 
totta. Mutta aika ei silloin »maksanut rahaa». Sitä oli senaikui
silla ihmisillä jäämäänkin.

Ja mihinkä siis käytettiin noita niin vaivalla tehtyjä aseita? 
Tietysti elämän monenmoisiin tehtäviin. Nuo monet tasa- ja kouru
taltat tuskinpa muuhun sopivat, kuin puuta jystämään joko muuten 
sileäksi tai kovertamaan ontta tarpeelliseen paikkaan. Että apuna 
ja suurena asiana tässä käytettiin tulta, on itsestään selvää. Olihan 
sitte, kun puuta oli tarpeeksi poltettu, helpompi kivitaltoilla tahtonsa 
mukaista esinettä valmistaa. Kansalla on vieläkin hämärä tieto 
tasatalttain tarkoituksesta, koska se usein nimittää niitä »höylän-

1 O. Montelius: Lifvet i  Sverge under hednatiden. Siv. 9— 12.
* O. Montelius: Srerges historia. 1. Siv. 43.

10
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teriksi», vaikka voihan tuo nimitys muodon yhtäläisyydestäkin johtua. 
Suuri osa kirveistä lienee myöskin tähän tarkoitukseen käytetty 
—  nimittäin puiden pilkontaan ja valmistukseen niistä tarvittavia 
esineitä. Mutta lienee niillä ja etenkin reikä-, vasara- ynnä muilla 
moisilla kirveillä ollut toisiakin tarkoituksia, niinkuin metsästys- ja

32. Miekka. 33. Keihäänkärki. 34. Varsikeltti.

Pronssikauden kaluja.
sotaaseiksi sopivina. Varsinkin viimemainittuun tarkoitukseen lie
nevät käytetyt nuo monasti ihmeteltävän kauniiksi hiotut kivikirveet. 
Lyömäaseiksi kyllä puolestaan hyvin soveltuvat myöskin monet 
reikä- ja nuijakivet, jos useat näistä sekä varsinaiset painokivet käy- . 
tettiin kalanpyydyskojeissakin. Veitsiä luultavasti käytettiin silloin
kin sekä rauhallisissa että vihaisissa tarkoituksissa. Oliko mitään 
maanviljelyskapineita vielä silloin, sitä ei voida varmasti sanoa. 
Useat suuret tuurat ja kuokan tapaan lasketut kiviaseet kumminkin 
viekottelevat sinnepäin luulemaan.
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Kivikautta seuraisi nyt sitten toinen aikakausi, nimittäin pronssi
kausi. Tämä aikakausi arvellaan Etelä-Ruotsissa alkaneen ainakin 
noin 1700 vuotta e. Kr. 1. Myöhemmin lienee se alkanut meidän 
maassamme ja täällä LounaiS-Suomessa. Ettei sentään mahdotto
man paljoa myöhemmin ala pronssikausi Suomessakaan, on enem
män kuin luultavaa, katsoen siihen vilkkaaseen yhteyteen, joka 
huomataan olleen kivikauden lopulla Suomen ja Skandinaavian vä
lillä ja josta todistuksena ovat kivikauden löydöt maassamme ja 
niistä etenkin nuo siistit vasarakirveet. Kumminkin on vielä ylen 
vähä, joitakin kymmeniä vaan, löydetty tämän pronssikauden irto
naisia muinaisjäännöksiä ja nekin parhaasta päästä Lounais-Suo- 
mesta. Tietääkseni ei siltä alalta, josta tämä kertomus puhuu, ole 
löytty, ei ainakaan talteen saatu, ainoatakaan tämän aikakauden 
esinettä. Mitä vastaisuudessa saadaan noitten lukuisten raunioiden 
tutkimisella esiin ja tiedoksi, se on tulevaisuuden asia. Ovatko 
esimerkiksi Suomen rantamailla ja tämänkin kihlakunnan saaristossa 
tavattavat sokkelorakennukset jätteitä pronssikaudelta2, se jääköön 
tutkijain päätettäväksi.

Pronssikausi Ruotsissa loppuu noin 500 vuotta ennen meidän 
ajanlukuamme3. Katsoen siihen jo kauvan kestäneeseen ja oloihin 
nähden hyvinkin vilkkaaseen yhteyteen, joka meidän maamme ja 
läntisten naapurien välillä oli, ei ole syytä lykätä kovinkaan tän- 
nemmäksi meidän maamme pronssikauden loppua, eli aikaa, jolloin 
täälläkin tuli tunnetuksi rauta, ja josta siis alkaa rautakausi mei
dänkin maassamme.

B. Rautakausi

jaetaan sekin muinaistieteessä kahteen erityiseen kehityskauteen, 
nimittäin varhempaan ja myöhempään.

Varhemman rautakauden aikana asui maamme rantamilla 
ja syvemmälläkin vielä entistä kansaa, joka oli täällä ollut kolmen

1 O. Montelius: Ofversigt öfver den nordiska forntidens perioder intill 
kristendomens införande. Sv. Fornminnesföreningens tidskrift. B. VIII, h. 2. 
Siv. 134, y. m.

г J. R. Aspelin: Jatulintarhat Suomen rantamailla. Suonien Muinais
muistoyhdistyksen aikakauskirja II. Siv. 162 ja seur.

3 O. Montelius: Ofversigt öfver den nordiska forntidens perioder intill 
kristendomens införande. Sv. Fornminnesföreningens tidskrift. B. VIII, 
h. 2. Siv. 140.
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38. Veitsi.

39. Kintasolki.
Pronssikauden kaluja.
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eri aikakauden ajan, nimittäin kivi-, pronssi- ja varhemman rauta
kauden ajan. Ja tämän kansan luullaan olleen samaa sukuperää 
kuin toisella puolella Pohjanlahteakin. Tämä luulo perustetaan 
Suomen ja Ruotsin muinaisjäännösten yhtäläisyyteen. Etevä ruot-
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40. Miekka. 41. Keihäänkärki. 42. Keihäänkärki. 43. Veitsi.

Tarhemman rautakauden kaluja.

salainen muinaistutkija O. Montelius taasen ei pidä ollenkaan luul
tavana, että Ruotsin kivi-, pronssi- ja rautakauden ihmiset olisivat 
olleet eri kansallisuuksia. Ja se kansallisuus oli germanilainen 
eli goottilainen, joka näihin aikoihin jo asusteli näillä Pohjolan



47. Miekan osia.

Varhemman rautakauden kaluja.



48. Kilven kupara. 49. Nuolen kovasin. '

50. Rannerengas. 51. Sormus.

52. Kaarisolki. 53. Kaarisolki.

Varhemman rautakauden kaluja.



ovilla1. Näitten syitten nojalla päätetään siis Suomen muinais- 
asukastenkin kivi-, pronssi- ja rautakauden varhemmalla kehitys-
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54. Käärmeen muotoinen rintasolki.

55. Kantohihnan solki. 56. Partapihti.

Tarhemman rautakauden kaluja.

kaudella olleen goottilainen haaraus Skandinaaviasta tänne jou
tuneena2. Tämän varhemman rautakauden asutus luullaan ulot-

1 O. Montelius: Sverges historia. I. Siv. 116, y. m.
г J. R. Aspelin: Suomalais-Ugrilaisen muinaistatkinnon alkeita. Siv. 

1 3 9 -4 0 .
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tuneen pohjoisessa ainakin Lohtajan paikoille1, taikkapa aina Oulun 
seuduille asti2, joka seikka onkin luultavampi, koska jälkiä gootti
laisesta asutuksesta tavataan aina Rovaniemellä saakka3. Samoin kuin
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57. Miekka. 58. Miekka. 59. Keihäs. 69. Keihäs.

Myöhemmän rautakauden kaluja.

Ruotsissa tehtyjen löytöjen nojalla on varhemman rautakauden loppu- 
ajaksi määrätty v. 700, on tätä aikaa meidänkin maassa pidetty

1 3. R. Aspelin: Suomen asukkaat. Siv. 42.
2 A. H. Snellman : Oulun kihlakunta. Siv. 41.
3 Hj. Appelgren : Muinaisjäännöksiä ja  tarinoita Kemin kihlakunnasta, 

Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja V. Siv. 35.
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61. Kirves. 62. Kirves.

64. Viikate. 65. Taltta. 66 Tuppi.
Myöhemmän rautakauden kaluja.
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myöhemmän rautakauden alkuna. Tämä määräys on meillä otettu 
siitä 'syystä, että löydettyjen aseitten kuosi on vielä tältä ajalta 
vhdellainen Ruotsissa löydettyjen kanssa. Ja melkein näihin aikoi
hin j  tapahtuvat Suomalaisten siirtymiset näille järvirikkaille seu
duille —  Suomenmaahan.

Kerrottavaltani alalta ei tietääkseni ole irtonaisia muinais
jäännöksiä varhemmalta rautakaudelta saatu vielä muuta, kuin Käl- 
viältä pitkä tuluskivi, kvartsitia, joka suuruudeltaan on 112 mm. 
pitkä, 41 mm. leveä ja 22 mm. paksu. Kantohihnan juova on

jotenkin syvä. Esine muuten on kutakuinkin kulunut ja sen kum
mallakin sivulla on syvät kurut. Kivi on löydetty Kälviän Pirk- 
kolan talon pellosta.

Myöhemmältä rautakaudelta saadut esineet jo alkavat muo
tonsa puolesta erota meidän maassamme Skandinaavian kaluista. Se 
onkin sitä luonnollisempaa, koska nyt Suomen saloilla ja ranta
milla alkaa liikkua peräti toinen kansallisuus, kuin mikä tähän 
saakka oli elostellut maassamme. Esi-isämme nyt ovat ottamassa 
tyyssijojaan täällä. Siispä onkin se luonnollista, että nämä uudet 
asukkaat tuovat oman leimansa nyt alkavaan kulttuuriin, leiman 
joka koko lailla eroaa tähänastisesta. Varmuuksia ei saada ihan 
täsmällisiä, milloin esivanhempaimme asutus vakaantua täällä, mutta 
jotenkin saadan aika kumminkin rajoitetuksi, eikä se hamahan 
käy siitä ajasta, joka on otettu rautakausien rajaviivaksi.

67. Keritsimet. 68. Kupurasolki.
Myöhemmän rautakauden kaluja.



70. Rannerengas.69. Rintasolki.

71. Kaularengas.

Myöhemmän rautakauden kaluja.



74. Vaaka.

Myöhemmän rautakauden kaluja.
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Tältäkään aikakaudelta ei ole kerrottavaltani alalta vielä kovin
kaan monia esineitä saatu talteen, mutta on kumminkin useampia, 
kuin edelliseltä rautakauden puoliskolta.

Ensimmäisenä ehkä mainittakoon tässä eräs ehjä kaarisolki 
suomalaista muodostusta (vert, kuva 78), jonka tämän kirjoittaja sai 
Halsuasta Karhulahden talosta. Tämä pronssinen kaarisolki oli muu
tamia vuosia sitten löydetty sanotun talon maalta uuden vielä teke
mättömän tien tahi oikeastaan tanhuan poskesta ja, kuten sanottiin, 
maan pinnalta. Tämä kaarisolki, jonka panin ja poikkitanko ovat

75. Kaarisolki. Liivinmaa.

rautaiset, on ehein tähän asti löydetyistä samallaisista. Ainoastaan 
vaskikierros poikkitangon ympärillä on katkeillut renkaisiin, joita 
useita on jo poissakin. Pari muuta, vaikka särkynyttä soikea, on löy
detty jo ennen, nimittäin v. 1882 Lopotin Linnavuorelta Kurkijoella 
ja v. 1890 Lauhianmäestä Eurassa L Sen tapaisia solkia on usein 
tavattu Liivinmaan pakanuuden aikuisista haudoista. Suomessa on 
niitä löydetty sellaisten esineiden joukossa, jotka ovat myöhemmän 
rautakauden alkuajoilta eli noin 800-luvulta j. Kr. s. Solki on

1 Hj. Appelgren: Suomen muinaislinnat. Siv. 149.



77. Kaarisolki. Saarenmaa.
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muodoltaan selvä kehitysmuoto aikaisemmasta goottilaisen väestön 
kaarisoljesta 4 Vertauksen vuoksi olen liittänyt tähän muutamia 
kuvia, (kuv. 75, 76, 77) Itämeren maakunnissa löydetyistä kaarisoljista.

Tältäkö vai edelliseltä aikakaudelta lienee se omituinen rauta- 
kirves, joka on saatu Ullaaan järven pohjasta. Kirves on kapea- 
teräineu ja silmässä oli vielä löydettäessä ollut puuvarren tapaista. 
Ase säilytetään museon kokoelmissa.

Päättäen löytäjän kertomuksesta, olisi samanmoinen kirves 
löydetty Toholammillakin pellosta lähellä lampea. Sen on löytänyt

78. Kaarisolki. Suomi.

Juho Seppälä. Oli siitä teettänyt pienen kirveen. Kirves oli ollut 
»talkapohjainen».

Mitä kaluja lienevät olleet ne, joita aikoinaan on löydetty 
Lestiltä Lehtosenjärven itäpuolelta Kortelammin tienoilta, on vaikea 
sanoa kun kalut ovat kadonneet. »Vaskisolkia ja raudanpaloja 
sekä nuolia» oli löytö sisältänyt.

1 Suomen Museo 1894. Siv. 15.
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Perhossa Tialan kylässä, Rantalan talosta noin V2 kilometriä 
poikki järvenlahden, on Tervaniemeltä löydetty pakanuuden aikui
nen keihäs, joka oli noin 2 tuumaa maan sisässä. Ase oli löydet
täessä ollut kokonainen, mutta nyt on se kahtena palana ja oli 
kärkiosasta noin puolen tuuman pituinen kappale joutunut hukkaan. 
Molemmat osat olen museoon tuonut.

Mäntysaaren torpan isäntä Kortemaalla Kannuksessa oli sikiänä 
ollut sammalia kokoamassa ja löytänyt kiven alta sievän aseen, 
joka oli ollut »sievän hakokirveen kaltainen ja siinä oli putkikin, 
josta kiinni pidetään». Oli lyönyt asetta kiveen ja silloin se oli 
mennyt poikki. Palat oli poika viskannut metsään. Ase oli ollut 
»niin kaunis, että oikein».

Pulkkilan talon Kuuvirannan pellosta Vetelissä oli löydetty 
veitsi, joka oli ollut niin suuri kuin »pövtäveitsi». Ase oli joutu
nut hukkaan.

Paljon ei ole siis myöhemmältäkään rautakaudelta esineitä 
saatu näiltä tienoin eikä pitkäksi ole kertomukseni luettelo tämän 
aikakauden löydetyistä kaluista venynyt. Ja niittenkin kalujen ikä, 
jotka tässä ovat luetellut, ainakin hyvin monen, on sangen epä
varmaa. Mutta, jos onkin seutu köyhä irtonaisista muinaisjäännök
sistä, niin on se kumminkin aika rikas kiinteistä muinaisaikain muisto
merkeistä, joita nyt lähden luettelemaan.

I I . K i i n t e i t ä  m u in a is jä ä n n ö k s iä .
Ennenkuin lähden näitä entisaikain näöltään mykkiä todis

tuksia luettelemaan, lienee paikallaan lausua jokunen sana järjes
tyksestä, jota olen noudattanut ja esittää samalla syyni, miksi juuri 
tämmöistä järjestystä seuraan. Olen ensinäkin ottanut luetellakseni 
yksityiset kivikasat, joilla tarkoitan matalia ja pienempiä kivikoko- 
muksia, joita tällä alalla on koko paljon. Toiseksi olen ottanut 
luetellakseni maanalaiset kaivolcset eli kuopat, joita myöskin on 
koko joukko täällä. Kolmantena luettelen ne suuremmat kivilato- 
mukset, jotka muodostavat yhtämittaisia janoja ja nämä janat jon
kun kuvion, taikka n. s. » muinaislinnat*. Viimeisenä on sitten 
»jatulintarhat» ja niitten lopuksi olen ottanut pulmakseni muuta
mista yksityisistä kivistä, jotka omituisuudellaan ovat ihmisten 
huomiota herättäneet. Paitsi kaikkia omia näkemiäni, olen nytkin

31
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mainitseva ne, joista kuulin matkoillani puhuttavan, tahi joista muu
ten olen tietoja saanut. Syy, miksi tällä tavalla olen järjestänyt 
kertomukseni on seuraava. Outona tällä alalla en ole voinut ottaa 
päättääkseni, miltä aikakaudelta kulloinkin mikin kiinteä jäännös on, 
hyvin tietäen, että olisin silloin aivan liian usein erhettynyt. Ja 
vaikeuksiapa sitä on taitavimmillekin tutkijoille aina täsmälleen 
määrätä näitten ikä, varsinkaan jollei irtonaiset löydöt tule avuksi. 
Mutta ei minun asiani eikä oikeuteni ole ollut tutkia, mitä mahdol
lisesti voisi näistä vanhoista työaloista esiin kaivaa, se on tietäväm- 
päin toimi. Ainoastaan luetella ja mahdollisen tarkkaan kertoa 
tapaamani ja tietämäni kiinteiden muinaisjäännösten paikka ja muoto, 
sellaiseksi olen tehtäväni käsittänyt. Olen tässä seurannut entistä 
maantieteellistä suuntaani, jota seurasin luetellessani kivikauden 
irtonaisia esineitä.

a) Y ks ity is iä  k iv ikaso ja .

Kälviä.

Kälviän kirkolta jos lähdetään suoraan itää kohti menevää 
tietä, tullaan Passojan taloille. Täältä noin 1 kilometri eteenpäin 
on metsänlaiteella Ojalan eli Pahanperän talo. Tästä talosta kun 
mennään metsään poikki Pahanperän kallioitten, tullaan hiekkahar
julle, jota nimitetään Vehmermaan harjuksi. Talosta tälle harjulle 
on noin 500 metriä etelään päin. Tämän harjun selänteellä on 
kaksi kivikasaa, joita yhdistää pitkin harjun selkää kulkeva kivi
aidan jäännös. Suurempi näistä kivikasoista, jotka muodoltaan ovat 
ympyriäisiä, on läpimitaten 6 metriä. Keskellä on syvennys, noin 
2 metrin läpimitalla ja siis raunio näyttää niinkuin olisi sitä kes
keltä hajotettu tahi että sisällä olisi ollut reikä ja katto aikoinaan 
olisi rauennut ja pudonnut alas. Kivikokoa alkaa jo sammalet peit
tää. Toinen kivikasa on hiukan pienempi, mutta muuten samanlai
nen. Näitä yhdistävän aidan pituus on 16 metriä ja leveys sillä 
on, mikäli runsaalta sammalelta ja jäkälältä sai päätetyksi, noin 1 
metri. Sekä aidan että molempain kasojen korkeus oli jotenkin 
0,5 metriä. Kankaan sivutse kulkee etelästä pohjoiseen pahanpäi
väinen kärrytie ja tästä tiestä tälle puheenaolevalle paikalle on 
noin 60 metriä. Seutu on metsäinen ja aika komeita mäntyjä ja 
kuusia kasvaa niin harjulla kuin sitä ympäröivällä alangollakin.
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Harju, joka muuten on hiekkainen ja jotenkin kivetöin, on arviolta 
noin 5— 8 metrin korkuinen. Kivikasat olivat kootut noin pään- 
kokoisista ja pienemmistä kivimulk keroista.

Kun Kälviän kirkolta lähdetään kulkemaan tietä, joka viepi 
etelään päin, tullaan noin 17 kilometrin päästä Rian kylään. Tämä 
kylä, joka muuten on jo Alavetelin puolella, vaikka se asioissaan 
kuuluu Kälviään, on seudussa, jossa tavataan useita kivikokoja.

Kun Rian taloista lähdetään Alaveteliin päin vievää tietä, niin 
on Rian ja Herraisten talojen välillä, noin 800 metriä edellisestä 
ja tieltä oikealle noin 100 metriä, näitten talojen metsärajalla noin 
6 metriä läpimitaten ympyriäinen kivikoko, joka on koottu kahden 
istuvan tasasyrjäisen suuremman kiven ympärille pienenmoisista

79. Kälviä, Riankyla, Kangasniemi.

mulkkerokivistä. Nämä isot kivet muodostavat välilleen ikäänkuin 
jonkunmoisen haudan (kuva 79), jonka syvyys on 1 metri. Hau
dan pituus on 3 metriä, sen leveys on toisesta päästä noin 1,25 ja 
toisesta 0,75 metriä. Kylän väki väitti sen aikoinaan olleen umpeen 
ladottuna nyt ympärillä olevilla kivillä, mutta että sitä sittemmin 
on kaivettu 1 ja löydetty hieman hiiliä. Paikka, jossa tämä on, on 
Kangasniemi nimeltään ja hiukan ylenevää metsämaata.

Jos tältä kohdalta yhä kuletaan samaa tietä eteenpäin noin 
300 metriä ja sitten poiketaan vasemmalle tiestä noin 300 metriä, 
tullaan Kyiökankaalle2, jossa on pari kivikokoa, nekin, niinkuin

1 Jotkut sanoivat ylioppilas A. Riipan tätä kaivaneen.
2 Näistä mainitsee myöskin G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar 

IV. Siv. 137.
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muutkin täällä, mulistettuja. Toinen näistä on noin 5 metriä läpi- 
mitaten ja keriltään ympyriäinen. Korkeus on sillä nykyisessä 
muodossaan noin 0,5 metriä. Keskellä on kolo, niinkuin kaikissa 
tämänkaltaisissa, jotka ehkä ovat sellaisiksi tulleet syystä, että niitä 
on mulistettu. Tästä noin 15 metriä pohjoiseen on toinen hiukan 
pienempi edellistä. Kasa on suurehkon maaperäisen kiven vierellä. 
Tästäkin kuten edellisestäkin olisi aikoinaan löydetty hiiliä.

Yiimmeksi puhutusta paikasta jos kuletaan noin 700 metriä 
itäänpäin, tullaan Kankaanpään Vääränevan rantamille. Täällä on 
taasen edellisten kaltainen noin 5 metrin läpimittainen kivikasa, 
joka ei mitenkään eroa edellisistä.

Kun Kangasniemeltä lähtevää Rian ja Herraisten talojen metsä- 
rajaa seurataan sisemmälle metsään ja kuljetaan poikki vetelän neva- 
lahden, tullaan noin 1 kilometrin päästä Vanhakangas nimiselle 
noin 8— 9 metriä korkealle harjulle. Tällä kivikkoisella harjulla 
melkein ihan äskenmainitun rajan poskessa on noin 3 metriä kor
kea kivi, jonka ympärille on kiveen usein kiinni käypä kehä ladottu 
pienistä aikamiehen kahden nyrkin kokoisista ja vähän suuremmista 
kivistä (kuva 80). Tämänkään latomuksen korkeus ei ole juuri 
muuta kuin 0,5 metriä, jospahan sitäkään aina. Latomuksen leveys 
oli noin 1,5— 2 metriä. Koko tämän kehän läpimitta on noin 10 
metriä1.

1 C. A. Gottlund mainitsee tämän myöskin. Antiqvariska Anteckningar
IV . Siv. 137.
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Kälviän kirkolta lähtee tie Ullavaan. Tämän tien varrella on 
m. m. Tikkasen talot. Täällä kerrottiin, että taloista sydänmaille 
länttä kohti noin 8 kilometriä on Mustalammin seuduilla Veneharju 
ja vähän edempänä Siliäkallio, joilla olisi kivikasoja noin 4 — 6 
metriä ylimitaten ja noin l/ 2 metrin korkuisia. Tänne en saanut 
opasta.

Samallainen kivilatomus pitäisi olla Honkisuon kalliolla, noin 
1 kilometri Tikkasen taloista, mutta oppaani vaan sitä ei löytänyt. 
Ympyriäinen sen »kiukaan» piti oleman.

Hillilän kylästä itään tullaan Mäntyharjun torpalle. Siitä 
vielä matkoja eteenpäin jos mennään, tullaan Kalsokorven harjulle. 
Siellä pitäisi olla »kiuvas ja uuni», johon, nimittäin uuniin, olisi 
mahtunut ehkä »kaksi leipää». Kiuvas olisi muurattu maassa ole
van leviän kiven päälle. Matkalla tapasin Mäntyharjun torpan isän
nän. Tiedustelin häneltä asiaa, mutta hän ei sanonut puheena
olevalla harjulla milloinkaan semmoista tavanneensa, joten en lähte
nyt torppaan ja sieltä opasta paikalle kuulostelemaankaan.

Kun Mäkelän taloista Ullavan tieltä mennään noin 3— 4 kilo
metriä itäpohjoiseen, tullaan Lapinharjulle. Täällä pitäisi puheen 
mukaan oleman korkealla harjulla 3—4 kivikumpua, joitten halkaisia 
olisi noin 2— 3 metriä1.

Välikylän Hillin talojen maalla pitäisi olla Häntäkangas nimi
nen paikka, jossa muka olisi paljo jätinroukkioita pitkin koko mä
keä2, mutta minä puolestani en semmoisesta paikasta kuullut pu
huttavan mitään.

Vielä pitäisi lähellä Hillin kylää olla joku paikka nimellä 
Känsäkangas, jossa pitäisi olla jätinroukkioita paljo ja pitkin koko 
kangasta. Mutta syytä on luulla, että tällä paikalla Gottlund tar
koittaa edellä mainittua Häntäkangasta, koska samat sanat käyte
tään selitykseksi ja puhutaan vielä jostain merkillisestä kivestäkin, 
kuten Häntäkankaallakin3. On muuten huomattava, että samoilla 
paikoilla täällä on eri kylissä, vieläpä eri taloissakin erilaiset nimi
tykset.

1 Onko tämä sama Iso Lapinharju, josta G. A. Gottlund mainitsee Anti- 
qvariska Anteckningar IV ., siv. 137, en tiedä. Semmoista paikkaa en löytänyt. 
Siellä pitäisi olla »paljo ja suuria jätinroukkioita ja kuoppia».

2 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 137.
* C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV- Siv. 137-
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Hillin taloista Ullavaan päin on Kirkkokangas noin 2 kilo
metriä kylästä. Täällä pitäisi olla »ainakin 10 kappaletta jätinrouk- 
kioita eli luolia, mutta ovat ne osaksi hajotetut» *. Semmoisia en 
ole ainakaan minä tavannut enkä kuullut puhuttavan niillä kolmella 
eri kerralla, jolloin olen näillä paikoin kulkenut ja paikalla ollut. 
Luultavaa on, ettei niitä semmoisia olekaan, sillä paikalla olevan 
torpan väkikään ei niistä mitään tiedä, vaikka utelin heiltä.

Lopuksi mainittakoon Ruotsalan kylän edustalla, noin 7 kilo
metriä Kälviänjoen suusta, suuri saari, jota nimitetään Poroluo- 
dolisi. Täällä ulommaisessa päässä keskellä kiviharjua on aika joukko 
pieniä kivikasoja, joiden merkitystä eivät tienneet. Ne ovat noin 
1 metri läpimitaten ja noin 0,25 metriä korkeita. Ovatko ne olleet 
aikoinaan vaan verkon kuivaushankojen tukikivinä, vai ovatko mui
noisia venevalkamakiviä, joiksi niitä on myöskin arveltu 2, en tiedä. 
Epäillä sopii kumminkin, että niillä olisi mitään yhteyttä manner
maalla tavattavien kivikokojen kanssa.

»Pellonkorven kylässä Puikon talojen maalla Ristinevan kan
kaalla on ainakin kolme kappaletta selviä hautoja ristikäytävillä ja 
muodoltaan ovat ne ympyriäisiä —  ainakin osaksi. Ne tavataan 
eräällä saaren kukkulalla ja sanotaan niitä jättiläisten raunioiksi» 3. 
Näitä en ole minä kyllä tavannut ja epäillä on lupa, jos niitä 
onkaan.

Ullava.

Täältä ei ole paljo tietoja muinaisjäännöksistä. Ainoastaan 
yhdestä paikasta kuulin kerrottavan.

Kun Ullavanjärven etelärantaa mennään Rahkoseen, on Haa
palan ja Rahkosen välillä tieltä oikealla kädellä Kiviharjun räme. 
Tämän rämeen poikki menee polku Näverpakkaan. Rämeen yli 
tultua päästään hiekkaiselle metsäharjulle, jota kun kappale on kul
jettu, on polusta oikealle noin 10 metriä maassa syvennys, joka ei 
näytä luonnon laatimalta. Tämän kaivoksen syvyys ou noin 1,5

1 C. A. Gottlund: Anliqvariska Anteckningar IV. Siv. 137.
2 J. E. Rosberg: Bottenvikens finska deltan. Siv. 202.
3 G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 137.
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metriä ja leveys 3 sekä pituus 4 metriä. Kaivoksen kehä näyttää 
soikealta. Mitään kivitystä ympärillä en huomannut. Pohjassa kai
vosta oli aika jykevän koivun kanto. Tästä kaivoksesta pohjoiseen 
noin 6 metriä on toinen samailainen. Kun sitten tätä Kiviharjua 
kuljetaan polkua myöten pohjoiseen, tullaan noin 100 metrin päässä 
aivan polun vieressä olevalle kivikasalle, jonka ala on noin 1,5 
neliömetriä ja korkeus 0,5 metrin paikoille. Tästä noin 22 metriä 
itäänpäin rämettä kohti on kiviaitaa 22 metrin pituudelta. Aidan

Asemapiirros I. Kiviharju, Ullava.

korkeus on paikoin 1 metri ja sen leveys on myöskin noin 1 metri, 
ehkä hiukan rapiampikin (Asemapiirros I).

Mitään kivirauniota tai sellaista ei minulle näytetty Rahkosen 
talon lähellä, vaikka Gottlund semmoisesta kyllä puhuu !.

Tämmöisiäkö »lapinraunioita» lienevät ne, joita »harjuilla» 
sanoo Th. Reinius tavanneensa paljo, en tiedä 2.

’ C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 139. 
г 7h. Reinius: Runonkeräysmatkalta Etelä-Pohjanmaalla. Suom. Kir- 

jall. seuran arkistossa.



168 Kaustinen—  Veteli.

Kaustinen.

Uitavasta tullaan »mustilaistietä» Köyhäjoen kylälle, joka on 
Kaustisen kuntaa.

Tässä kylässä on »Seksmannin» talo ja siitä noin 7 kilometriä 
sydänmaille Veteliä kohti kuuluu olevan Lapinharju niminen paikka, 
jossa pitäisi olla »kiukaita». Täältä en sinne opasta saanut, mutta 
kun Vetelistä sinne sain, emme ainakaan me mitään kiukaita tältä 
harjulta löytäneet, vaikka kuinka haimme. Olisikohan sinne vie
mään lähtenyt oppaani ereyksissään vienyt toiselle paikalle, en tiedä.

Metsäkylässä on Kosken talo. Tästä talosta noin 3 kilometriä 
itäiseen suuntaan tullaan »Mit’ ehkä» nevan niitulle ja täällä Tyttö- 
kankaan laidassa on kiviroukkio, joka oli noin 2,5 metriä läpimi- 
taten ja tuo tavallinen korkeus, noin 0,5 metriä. Tätä kertoi op
paani A. Riipan kaivaneen ja löytäneen sieltä »kivikirveen» l.

Jylhän taloista Metsäkylässä noin 5 kilometriä tullaan Pläk- 
kisen järven takana olevalle Korkiakankaalle. Täällä on korkeim
malla paikalla suurehko ala noin aikamiehen pään kokoisia kivi- 
mullikoita, joita oli siellä täällä kaiveltu. Täällä piti olla niinkuin 
»muurattu», mutta mitään semmoista en ainakaan minä huomannut.

Samasta talosta samalle suunnalle, vaikka vähän syrjemmällä, 
on Pakopirttikangas, jossa olisi pakopirtin sijoja.

Veteli.

Täällä ei tiedetty kertoa mitään mistään semmoisesta »kiu- 
kaasta» tahi »kivirauniosta», ellen lukuun ota tuota Lapinharjua, 
josta Kaustisen Köyhälläjoella puhuttiin ja jonne täältä retken tein 
ennen jo kerrotulla menestyksellä.

Luonnon muodostamaksi sanottiin Pulkkisen kylällä kivirouk- 
kiota, josta löydettiin eräs reikäkivi, jonka olen museoon kyllä tuonut, 
vaan joka ei ole muuta kuin luonnon muodostama. Tämä roukkio 
on nyt puhdistettu, kansakoulun kartanon tarpeeksi kun maa tar
vittiin.

1 Lieneekö tämä se »huonosti hiottu kiviase», jonka A. Riippa on jättänyt
museoon, ja joka luettelossani on merkitty numerolla 25?
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Mikä lienee se kiukaan perustus, joka on löydetty Perhon 
Haukilahdesta, olisikohan se hyvin vanha? Ja mitä ovat Pulkkilau 
tykönä joen rannalla löydetyt kiukaatl. siitä ei vielä ole päätöstä 
tehty.

Perho ja Haisua

olivat yhtä köyhiä tämmöisistä muistoista kuin Metelikin. En kuul
lut mitään semmoisia kivikokoja täällä olevaksi.

Kumminkin huomattakoon seuraa va tiedonanto:
»Porasen talo Perhossa on rakennettu suurelle nevalle pienen 

ennen hyvin kalaisen järven rannalle, jossa Lappalaiset sanotaan 
kalastaneen, ei aivan pitkiä aikoja sitten. Vähän matkaa rannalta 
onkin yksi pienenlainen raunio hietakankaalla, jossa ei ole palasen 
matkan päässä yhtään kiviä ympärillä 2.»

Lesti.

Kun Konttikoskelta, kruunun metsävahtitorpasta, jonne Simi
län taloista on pahaista tien näköistä noin 20 kilometriä, mennään 
etelään päin Lehtosen järveä kohti noin 2 kilometriä oikeaa erä
maan korpea, tullaan Lehtosen, kruunun metsävahdin, metsään. 
Täällä on korkeahko kangas, jota nimitetään Hylysenahoksi. Tällä 
aholla, lähellä Lehtosenjärven, rantaa on ihan korkeimmalla harjus- 
talla joukko pieniä kivikasoja, joiden läpimitta on 1— 3 metriä ja 
korkeus noin 0,5 metriä. Tällaisia kasoja luin minä siellä olevaksi 
15. Paitsi näitä, on siellä kiviaitaa noin 15 metrin pituudelle. Tä
män aidan nykyinen korkeus ei ole päälle 0,5 metriä ja leveys on 
tuossa 1 metrin ympärillä. Kaikki nämä ovat pienistä kivimulkke- 
roista ja useat aikalailla sammaltuneet. Kivikasat ovat, niinkuin 
muutkin tähänastiset, keskeltä syvennettyjä — ainakin useammat 
niistä. Lähellä paikkaa järvelle päin on tervahauta (Asemapiirros II). 
Harjulla kasvaa aika komeita kuusia ja mäntyjä sekä koivupuita.

1 ./. R. Aspelin: Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja. Vaasan Sanomat 
v:nna 1879, n:o 24.

2 O. E. Petterssonin matkakertomus Suomal. Kirjall. seuran arkistossa.
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Lestijärven pohjoisrannalla ovat Heinosen ja Pietilän talot. 
Näiden talojen välillä Pietilän länsipuolella on Heinosen lahti, josta 
alkaa Lestijoki. Tämän lahden länsirannalla on Heinosen kankaalla 
noin 10 metriä rannasta mulistettu kiviroukkio, noin 3 metriä halki- 
mitaten ja 0,5 metriä korkea. Panos on pienistä kivistä tehty. Kes
keltä vähän kaakerrin kiviä ja siellä näytti olevan hiiliä, mistä tul
leetkin sitten.

t t Ï

Asemapiirros II. Hylysenaho, Lesti.

Tästä paikasta vitahan poikki lahdenpohjaa kohti on taasen 
noin 10 metriä rannasta Urpisen kankaalla samanmoinen kuin 
edellinenkin. Kumpikin kangas kasvaa komeaa metsää.

Minulle kyllä ei kerrottu, joten en siellä voinut käydäkkään, 
enkä silloin vielä tietänyt siitä roukkiosta, jonka pitäisi olla Vasikka- 
saareksi kutsutussa paikassa. Sen pitäisi olla »kaksi syltä korkean 
ja kolme syltä paksu lapinraunio»l. Näin korkeita en ole muualla

1 O. R. Petterssonin matkakertomus runonkeräysmatkalta. Säilytetään 
Suomalaisen Kirjallisuuden seuran arkistossa.
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tavannut, ja suuresti on syytä epäillä, onko tämäkään niin korkea. 
Jos semmoinen koko olisi siellä ollut, niin kummaa olisi, jollei sitä 
minulle olisi kerrottu, koska samalta seudulta nämä toiset kaksi 
näytettiin, jotka eivät niinkään huomiota olisi voineet puoleensa 
vetää.

Pari kiviroukkiota olisi pitänyt olla Forsmun eli Horsmiin 
saaressa, joka saari kuuluu Tuikan taloille. Tältä saarelta on löy
detty kiviaseita, kuten luettelossani numerolla 57 merkitty ja si
vulla 132 mainitaan.

Toholampi.

Minä en kuullut kansan täällä kertovan ainoastakaan kivi
rauniosta. Mutta, päättäen löydettyjen esineitten löytöpaikkaselvi- 
tyksestä museon luetteloissa, olisi niitä ainakin ennen ollut.

Luettelossani mainitaan kiviveitsi (numero 74), joka muka 
olisi löydetty »kiviroukkiosta lähellä jokea. Roukkiossa oli ollut 
kosolta hiiliäkin». Sen tarkemmin ei paikkaa ilmoiteta.

Muista ei minulla ainakaan ole tietoja mitään.

Kannus.

Kannuksen kirkolta jos lähdetään maantietä, joka viepi Loh
tajalle, tullaan aivan lähellä pitäjän rajaa tiehaaraan, josta toinen 
tie menee Lohtajalle ja toinen Kälviälle. Tällä kohdalla, aivan lä
hellä Eskolin taloja ja niitten talojen metsäsaralla, on noin 500 
metriä koilliseen maantiestä Isokangas niminen harjanne hietikkoa 
ja metsäistä seutua. Maantieltä viepi polku tämän kankaan nenitse 
Lapin nevalle. Keskellä harjun selkää on kiviroukkio ja sen jat
kona kahdessa osassa leveää kivivallia. Kerrotaan että tässä olisi 
ollut ikäänkuin »kaksi käytävää rinnakkain ja perässä niinkuin risti 
kivistä ladottu». Nyt ei kumminkaan ollut muuta kuin ympyriäi
nen kivikasa, noin 4 metriä halkimitaten ja kolo keskellä. Kasan 
korkeus oli noin 0,25 metriä. Vähäsen väliä tästä alkaa valli, joka 
on noin 19 metriä pitkä ja noin 2 metriä leveä sekä 0,5 metriä 
korkea. On sitten 4 metrin pituinen välimatka, niin leviää taasen 
valli eteen noin 5 metrin levyisenä. Tässä sanottiin olleen ennen
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»rinki ». Tätä leviää vallia on noin 10 metrin pituudelta ja on se 
0,25— 0,5 metriä korkeaa. Sitten taasen alkaa noin 2 metrin le
vyistä kivijataa 15 metrin pituudelta ja on tämän korkeus noin 0,5 
metriä (Asemapiirros III). Kivet ovat pieniä ja rauniot kutakuin
kin sammaltuneita.

Jos tästä tiehaarasta seurataan tietä, joka vie Kälviälle, tullaan 
Jokisalon taloihin. Näistä taloista Kannukseen päin takaisin tultua

Asemapiirros III. Isokangas, Kannus.

noin 3 kilometriä, tahi Jungan taloista Kälviälle noin 1 kilometri, 
tullaan Vahtikallio nimiselle mäelle. Tällä jyrkällä mäellä, noin 
50 metriä maantiestä oikealle —  Kannuksesta päin kulkien, on 
yksinäinen kivivalli keskellä kovaa kalliota. Vallin pituus on noin 
14 metriä ja sen leveys 2,5 metriä sekä korkeus 0,5 metriä. Kal
liolla kasvaa siellä ja täällä pienehkö mäntypahanen.

Roikolasta 7 pitkää virstaa, Kortemaan talojen luona Kälviän 
ja Lohtajan rajalla, Karhunevan syrjässä pitäisi olla 3 kiviroukkiota, 
joita sanotaan Hiienselän luoliini. Paikka on Karhunevan ja Kor
temaan välillä.
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Mäntyharjun torpan lähellä Kortemaan kylillä on kiviraunio, 
jota on kaivettu. Olisi ollut hiiliä ja »luita haamollaan».

Gottlund ilmoittaa1 että Mutkalammin kylässä olisi jollain 
Palokangas nimisellä paikalla kaksi jätinroukkiota mulkkerokivistä 
ja useissa muissakin seuduin. Koin kulkea jotenkin tyysti tämän 
seudun, mutta semmoisista vaan en mitään tietoja saanut, joten 
ainakin toistaiseksi epäilen niitten olemassaoloa vaan väärinkäsi
tyksiksi.

Kannuksessa Annan-Ollin talossa tapasin erään vanhan ukon, 
joka sanoi jossain sydänmaalla tietävänsä jätinroukkion »sellaisen 
pienistä kivistä muuratun rounion». Mutta häntä en vaan ilveellä 
millään saanut mukaani sitä näyttämään, vaikka olisin tavallista 
paremman palkan maksanut. Hän tahtoi ensinnä itse yksinään 
siellä käydä, ja sitten jonkun päivän kuluttua olisi minun sinne 
vienyt. Päättäen kaikista ukon salaperäisyyksistä, on luultavaa, 
että hän ensinnä tahtoi korjata omiin huomiinsa sieltä ehkä löy
dettävät aarteet —  ja sinnepäin hän ilmoittelikin. Niin salaperäi
nen oli ukko, että kun muita tuli luoksemme ja kyselivät, mistä on 
puhe, ei ukko tahtonut selvää tehdä, ja kun minä sen tein ja muut 
alkoivat kysellä missä se olisi, vastasi hän vaan että »ei te sitä 
tiedä, ettekä sinne osaa. Ainoastaan minä sen tiedän, enkä ole 
varma osaanko enään itsekään sinne».

Lohtaja.

Kälviällä kuulin kerrottavan, että Lohtajan kunnan Maringais- 
kylän takamailla Morruttajan kallion lähellä olisi Metelikallio. Tällä 
kalliolla pitäisi kertojain mukaan oleman »mulkkerokivistä tehtyä 
aitaa» noin 8— 10 metrin pituudelle. Aidan leveys olisi noin 2 
metriä ja korkeus »ainakin puoli syltä». Koska olin jo paluumat
kalla, eikä kukaan kertojista voinut luvata viedä paikalle, en enään 
palannut asiaa Maringaiskylään tiedustamaan.

Kun Lohtajan kirkolta lähdetään kulkemaan sitä tietä, joka 
kulkee yhdensuuntaisesti Lohtajoen kanssa ja sen länsirantaa, tul
laan jonkun matkan päästä Perttulan taloihin. Näistä taloista jos

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 129.
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jatkaa matkaa samaa tietä vielä noin 1 kilometrin ja sitte poikkeaa 
oikealle, kulkien taasen noin 1 kilometrin verran ja poikki Jättiläis- 
ala nimisen vesiperäisen niitun, tullaan nevojen välillä kohoavalle 
Vanhankartanon mäelle eli kankaalle. Tällä kankaalla on —  aina

kin minun laskujeni mukaan —  20 kivikokoa sekä vielä 2 pitem
pää kivijanan pätkää, joista toinen on noin 36 metriä pitkä ja toi
nen, joka alkaa kiviroukkiosta, noin 23 metriä pitkä. Leveys näillä 
kiviaidoilla vaihtelee nykyisestä sammaltuneesta maanpinnasta läh
tein 0,5 ja 1,5 metrin välillä. Korkeus on joksikin yhdellainen ja 
aina tuo tavallinen 0,5— 1 metriä. Kivikasat, joiden läpimitta vaih-
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telee 2— 5 metrin välillä, eivät nekään ole korkeampia kuin 0,5— 1 
metriä. Kaikki nämä latomukset ovat pienenlaisista mulkkeroki- 
vistä ja hyvin monet ihan sammalen peittämiä. Monta näistä on 
mulistettu ja kylän väki kertoi näistä löydetyn kosolta luita. Har
jun pohjoispuolella on Järvinevan niittu ja tämän niitun poikki me
nee »ikivanhat portaat» (Asemapiirros IV). Lähellä kangasta on 
samalla niitulla hyvin vanha ja ränstynyt kaivo.

Tämän kankaan eteläpuolella on neva, jota sanotaan Huhjan 
nevaksi. Sen takana on Huhjanlcangas, jossa puheitten mukaan 
pitäisi oleman »kiuvas». Toiset kumminkin väittivät sitä valheeksi, 
eivätkä ne pojat, jotka siitä puhuivat, ottaneet opastaakseen paikalle.

Itse kylässä pohjoispuolella tietä sanoivat ennen olleen mata
lan kiviroukkion, mutta että se on jo näkymättömiin hävitetty.

Himanka.

Kannuksen kirkolta jos lähtee kulkemaan Lestijoen vartta 
merta kohti ja seuraa sen etelärantaa, saavutaan aivan pian Himan
gan puolelle tultua niille paikoille, jossa Lestijoki haarautuu, muo
dostaen molempien haarojen väliin suuren saaren, jossa ovat Tapion 
talot. Hiukani ennen tätä haarausta alottelee joki jo sitä, muodos
taen Saarenpään taloista noin 2 kilometriä alaspäin pienen saaren. 
Tämän saaren lounaispuolella kohoaa äkkijyrkkä metsäinen törmä, 
jota nimitetään Kelta- eli Kukkomäeksi. Tällä töyryllä, 40 metriä 
rannasta ja 8— 10 metrin korkuudella joesta, on aikamoinen kivi- 
latomus, jonka läpimitta on 10 metriä. Keskellä tätä pyöreää kivi
kumpua on notko, joka on 4,5 metriä läpimitaten. Korkeus tällä 
kummulla on keskeltä mitattuna 1,5 metriä, Latomus on tehty 
pienistä kivistä, tavallisista pään kokoisista mulkkeroista. Vanhem
mat ihmiset kertovat, että »vanha herra Helsingistä ori ollut sitä 
kaivamassa» (Gottlund, Reinholm?). Mulistetulta se näyttääkin. Alla 
törmän kohisee kahden puolen matalaa saarta Keltakoski. Tästä 
paikasta alaspäin on samalla puolella jokea noin 1 kilometrin päässä 
Marianiemen torppa. Tuosta kosken vaikutuksesta vai mistä lienee 
kansa saanut sen luulon, että siinä nyt on jäännös vanhasta rauta
ruukista.

Jos tästä nyt palaamme takaisin Saarenpään taloihin, jotka 
ovat joen pohjoispuolella, ja lähdemme poikki peltojen kulkemaan
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metsää kohti suoraan itään ja täällä metsässä yhdymme erääseen 
polkuun, jota sanotaan Seljän tieksi, sekä alamme tätä polkua seu
rata kohti metsän sydäntä, tulemme vihdoin pari kilometriä kulet- 
tuamme hiekkakankaalle, jota nimitetään Seljäksi. Ei tarvitse pol
kua enään kauvan seurata ennenkuin saavumme paikalle, jota sano
taan Seljänhiljulisi, joka paikka on Hillilän kylän Sämpylän talo
jen maalla. Tässä kun polulta poikkee oikealle taikka ilmansuun-

Asemapiirros V. Seljänhilju, Himanka.

nan mukaan etelään, on polusta noin 5— 6 metriä kivikasa, jonka 
halkaisia —  kasa on, kuten tavallisesti, nytkin ympyriäinen, —  on 
noin 13 metriä. Tämän kasan keskusta on lantolla ja lanton läpi
mitta on noin 4 metriä. Korkeus tällä latomuksella on noin 1,5— 2 
metriä. Tästä kun astutaan kaakkoon noin 10-kunta metriä, tullaan 
paikalle, jossa on maanpintaan tehty soikea syvennys, noin 0,5— 0,75 
metriä syvä. Pituudeltaan on se noin 15 metriä ja leveydeltä noin 
10 metriä. Tästä paikasta jos vielä kulkee 5 metriä on alku kivi
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aitaan, jonka pituus on noin 48 metriä, ja kulkee se jotenkin yhden
suuntaisesti polun kanssa. Leveys tällä muurilla vaihtelee 2 ja 3 
metrin välillä ja korkeus on yleensä noin 0,5 metriä. Yalli, joka 
hieman väänteleikse, päättyy vähän leveämpään kuin mitä se muu
ten on (Asemapiirros Y). Seutu on roiman metsänäreikön val
lassa ja tiheästi on näillä raunioillakin, jotka muuten ovat sammal- 
tuneet, nuorta puuta. Pohjoispuolella selkää, ei kaukana polusta, on 
alanko, jota nimitetään Seljän alangoksi.

Sen pohjoisen lisäjoen varrella, joka vähää ennemmin Himan
gan kirkkoa yhtyy Lestijokeen juuri siinä, missä Lestijoki kääntyy 
suoraan pohjoista kohti, on Kinaren talot. Näitten talojen takaseu- 
duilla pitäisi olla useita »jätinroukkioita».

Joku matka talosta itää kohti metsän helmaan on Uunikallio. 
Tällä kalliolla, sanoo Gottlund l, »oli kolme kiuasuunia, joista yksi 
jo oli särjetty. Ne ovat ihan siliällä kalliolla». Kävin kyllä Uuni- 
kalliolla minäkin, mutta mitään semmoisia en ainakaan minä löy
tänyt eikä oppaani myöskään mitään semmoisista tietänyt. Päät
täen ylläolevasta tiedonannosta, tuntuu siltä kuin olisi Gottlund itse 
paikalla käynyt, jolloin ne varmaankin ovat olleet. Mutta minä en 
vaan niitä tavannut. Mitenkähän asianlaita lieneekään sitte. Toisessa 
paikassa taasen sanoo Gottlund, että Uunikalliolla olisi sileällä kal
liolla uuni, joka olisi jättiläisten rakentama ja 2 kyynärän mittai
nen. Nyt olisi se jo muutettu muuksi2.

Samojen talojen takamailla, hiukan tännempänä Uunikalliota, 
on Möntöisten kallio noin kolme kilometriä taloista itään. Kallio 
on jotenkin tasainen ja joku puuvaivainen kasvaa siinä. Ylen kor
kea ei se ole. Keskellä kalliota, sen korkeimmalla kohdalla, on pyö
reä kivilatomus tavallisista mulkkerokivistä. Latomuksen halkimitta 
on 8 metriä. Keskellä on tässäkin syvennys, niinkuin edellisissäkin, 
ikäänkuin olisi paikkaa joskus mulistettu. Korkeus on tällä kum
mulla noin 1— 1,5 metriä. Mitään väliseinää en minä tässä nähnyt, 
vaikka Gottlund3 on kuullut niitä olevan kaksikin. Että muuri 
Gottlundin aikana olisi ollut kokonaista 2 syltä korkea, ei ole us
kottavaa. Paremmin sopii se toinen Gottlundin saama tieto, että

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 126.
3 Ibidem. Siv. 137.
3 Ibidem. Siv 126.
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muuri olisi ollut 2 kyynärää korkea, mutta ei taasen tässäkään se 
että olisi mitään väliseinää eikä myöskään ole latomus nelikulmai
nen, kuten tuossa tiedonannossa sanotaan l. Kallion nenitse kulkee 
polku, josta puheenaolevalle paikalle on noin 100 metriä. Kaakku
rin nevalla, joka on kallion koillispuolella, on pieni Kaakkurin järvi.

Ennenkuin tämä puoli kuntaa jätetään, mainittakoon vielä, 
että Saarenpään taloista noin 2 kilometriä koilliseen päin — niin 
kerrottiin Kinareella —  on ympyriäinen kivikasa, jonka toinen puoli 
jo on mulistunut, mutta toinen puoli on vielä pystyssä. Arvelivat 
tervahaudan jäännökseksi. Olisiko tämä yksi noista Uunikalliolla 
olevista uuneista —  se hajonnut, vai joku muu — en tiedä. Opasta 
en enään saanut Kinareelta sinne.

81. Heinistönharju, Himanka.

Kun Kinareelta tullaan etelään päin jokivartta, erkanee Puu- 
saaren luona tiehaara, joka kääntyy suoraan itään. Tätä tietä kun 
matkaa, niin saapuu Ojalan taloihin. Naiset täällä kertoivat, että 
olisi likitienoilla muka joku »jättiläisten jäännös». Mutta missä ja 
minkälainen se olisi, en selville saanut eikä kukaan lähtenyt pai
kalle opastamaan.

Ojalan taloista suoraan pohjoiseen on Pöntiönjoen varrella 
Ainalin talot. Näistä taloista jos mennään suoraan itää kohti noin 
korkeintaan 2 kilometriä, tullaan jyrkälle, vaikka ei korkealle Hei
nisten harjulle eli Pikkuniitun kiljulle, joka kuuluu Perttulan 
talojen maihin. Harju on hyvin metsäinen ja kivetön hiekkaselkä. 
Harjun itäistä juurta kiertelee polku, joka sitten pohjoispäässä nou
see ylös harjulle. Jos tätä polkua, sitten kun se alkaa harjun 
päälle pyrkiä, kulkee noin 140 metriä, tullaan harjun selällä pai-

1 G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 126.



kalle, jossa kummin puolin polkua on kivikasa. Tästä paikasta, po
lulta koilliseen ilmansuuntaan noin 18 metriä, on kolmas sellai
nen koko ja äsköisestä paikasta polkua pitkin eteenpäin noin 80 
metriä on polun oikealla puolella, siitä noin 4 metriä, neljäs kivi
koko. Kokojen läpimitta on noin 3 metriä ja korkeus vaihtelee 
0,25— 0,5 metrin välillä. Rapistuneilta ne näyttävät ja keskipaikka 
on näissäkin alempana (Asemapiirros VI). Oppaani, Ainalin isäntä, 
kertoi että yli 25 vuotta sitten olivat lapsena näitä mulistaneet.
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Asemapiirros VI. Heinistönharju, Himanka.

Muisteli ainakin yhden näistä olleen sitä laatua kuin kuva 81 osot- 
taa, eli että oli ollut ensiksi niinkuin »rinki» ympärillä, sitten oli 
ollut välimaata ja sitte »rinkiä» korkeampi kivikasa. Harjun länsi
puolella on Heinistönkorpi ja itäpuolella Pikkuniemen räme.

Semmoista hirveän suurta jätinroukkiota, joka olisi kokonaista 
6 syltä korkea, ja jonka pitäisi olla Ainalin taloista noin 2 neljän- 
nespeninkulman päässä Pohjannevan hiljuus nimisellä paikalla, ku
ten Gottlund kertoo l, ei täällä sanottu tunnettavan. Sangen hyvä

1 G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv.- 125.



180 Himanka.

syy onkin epäillä sitä että, jos joku pienempi raunio olisikin, se 
olisi niin korkea, kuin Gottlund sen ilmoittaa.

Kun tätä Pöntiönjoen rantaa lähtee kulkemaan merenrannalle, 
tullaan Rautilan taloille. Täältä vesitse päästään kaukana merellä 
olevaan kalastuspaikkaan, jota nimitetään Hevoskarilcsi eli Meras- 
keriksi. Tällä saarella on sen keskipalkoilla kaksi kivilatomusta.

Asemapiirros VII. Hevoskari, Himanka.

Suurempi niistä on aikamoinen kivikumpu. Läpimitta on noin 10 
metriä ja korkeus sillä on noin 3,5 metriä. Tämä on ainoa ehjä 
näin suuri kivipanos, jonka tähän asti olen näillä seuduin tavannut. 
Hiukan edempänä on toinen pienempi kumpu, jonka läpimitta on 
noin 3 metriä ja korkeus 1,5 metriä. Aivan lähellä näitä on »Lais
kan Jaakon riitinki». Paikka on aivan täynnä paljasta ympyriäistä 
noin miehen pään kokoista ja vähän suurempaa kiveä. Mutta se 
paikka, jossa tuo »Laiskan Jaakon riitinki» on, on —  paitsi itse rii
tinki —  yltäyleensä kanervikon peitossa. Oppaani kertoi, että muka
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ennen olisi kalastajilla ollut se tapa, että jokainen olisi viskannut 
kiven tuohon suureen kumpuun ja niin olisi se muka syntynyt. 
Tätä tarua on kumminkin lupa epäillä, koska olisi ollut erityinen 
vaiva aina lähteä rannalta, jossa kalastajilla on majansa, ja josta on 
koko lailla matkaa tänne, viskaamaan kivensä tuohon kokoon. Ja 
mikä olisi poistanut nyt tuon tavan, varsinkaan, kun tuo toinen 
kumpu olisi siinä tapauksessa jäänyt keskeneräiseksi. Etteivät nämä 
taasen ole merenkulkijoille merkiksi laitetut, sitä todistaa se, että 
tämä isompi kumpu on rotkossa, niin että se tuskin merelle näkyisi 
ja pienempi taasen, joka kyllä on korkeammalla edellistä, on siksi 
matala, että sitä tuskin kovinkaan kanvas eroittaisi merelle (Asema
piirros Y li).

Mainittakoon vielä, että noin 3 kilometriä tältä saarelta ran
taa kohti on suuri saari nimellä Korkia, josta myöhemmin enempi. 
Tällä saarella, sen merenpuoleisella niemellä, on 3— 4 hyvin ma
talaa, noin 2 — 3 metrin läpimittaista kivikasaa, joiden keskusta on 
melkein tyhjä kivistä. Ovatko nämäkin kuuluvia edellisten lukuun 
jääköön nyt päättämättä. Tahdoin ne kumminkin mainita tämän 
yhteydessä.

Mitä sitten ovat nämä nyt luetellut ja selitetyt kivikummut? 
Ulkomuoto ja rakennus heti osottavat, ettei luonto ole niitä tehnyt, 
ne ovat ihmiskäden asettamia ja kokoamia. Etteivät ne ole aivan 
äskeisiä töitä, voipi siitä päättää, että kansa ei niitten merkitystä 
tiedä eivätkä tarut kerro niitten kokoamisista, jollei lukuun oteta 
nimitystä »jätinrouniot», »jättiläisten luolat» ja muut moiset nimi
tykset, jotka muuten ovat hyvin epävarmoja. Kun näitä tavataan 
synkillä sydänmaillakin soiden ja kankaitten takaua, johtuu siitä 
usein kansan mieleen entiset vihojen ajat, jolloin pelättyä vihollista 
ja pois sodan jaloista paettiin salojen turviin ja asuskeltiin täällä 
niinkauvan kuin arveltiin vaaraa entisillä olosijoilla olevan. Näit
ten väliaikaisten asumasijojen jäännöksiksi useinkin näitä kivipa- 
noksia luullaan. Mutta jos moni kentiesi semmoinen onkin, niin 
ompa toisia, joita ei ensinkään ole syytä niiksi luulla. Suuruudel
leen ja siihen nähden, että niitä on lähelläkin nykyisiä asumatiloja,
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eivät ne suinkaan sovellu aina piilopaikkain jäännöksiksi. Nimitys 
»lapinrounio» viittaa jo paljoa kauvemiuaksi entisyyteen, nimittäin 
aikaan, jolloin näillä tienoin asuskeli lappalaisia. Voipi olla, että 
moni näistä jäännöksistä onkin niiltä ajoilta. Mutta yhtä mahdol
lista on, ja se luultavinta, että useat näistä kivikasoista ovat vielä
kin vanhempia. Nykyinen kansa tietää vaan sen, että latomukset 
eivät ole tämän kansan asettamia. On luonnollista, että ne asete
taan niitten teoiksi, jotka ennen ovat asuneet ja silloin saavat lap
palaiset sen kunnian. Vieraana väestönä kansa pitää satujen hämä-

82. Lapinraunio.

rässä olevaa »jätin» sukua ja siispä usein näitten työksi noita ko
koelmia nimitetään.

Toista kumminkin puhuvat ne löydöt, jotka tämmöisistä kivi
kummuista ovat muualla löydetyt ja jotka ovat tarkemmin tutkitut. 
Niitten nojalla päätetään näitten kumpuin ikää. Selville on saatu
kin, että ne ovat vanhemmalta rautakaudelta ja siltä murrosajalta, 
jolloin rauta teki ensimmäisiä anastuksiaan tähän asti vallinneen 
pronssin kustannuksella teräaseitten alalla. Mutta ovatko siis nämä 
tällä paikkakunnalla tavattavat kivikummut yhtä vanhoja, kuin ne 
joista muualla on löydetty todistuskappaleita, koska täällä ei niitä 
tiedetä löydetyiksi ? Koetan tässä tuoda muutamia todistuksia.
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Ensinnäkin, mitä tulee näitten kivikokojen muotoon, niin ovat 
ne muodoltaan ja suuruudeltaan useimmiten sellaisia, kuin ne ovat 
olleet esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, joista on esineitä löydetty1. 
Saman suuruisia ja muotoisia ovat nämä myöskin niitten kivipanosten 
kanssa, joita löytyy runsaasti tämän kihlakunnan ruotsalaisessa 
osassa. Niinpä muistuttaa paljon se hajotettu kivikasa, joka on 
Kälviän Eiankylässä Kangasniemellä (siv. 163 ja kuva 79) Side- 
byssä Heidekankaalla 2 olevaa »kiviarkkua» sekä niitä »kiviarkkuja», 
joita niin runsaasti on tämän kihlakunnan ruotsalaisessa osassa,

83. Bonäs. Tenhola.

vaikka tässä ei kyllä ole noita tavallisia »sileitä kauniita laakakiviä» 
seininä, joita L. H. Sandelin esimerkiksi Ähtävällä tapasi kivirau- 
nioitten keskellä3. Pituudelleen, leveydelleen ja korkeudelleen ovat 
ne tämän kanssa yhtä suuria jotenkin ja onpa sielläkin maaperäisiä 
kiviä usein, missä vaan on sopinut, hyväkseen käytetty arkun sei
niä muodostettaissa, niinkuin täälläkin. Samoin Kälviän Riankylän 
Vanhalla kankaalla olevan ison kiven ympärille ladottu kivikokoelma

1 J .R . Aspelin : Kokoelmia Muinaistutkinnon alalta. Suomi 9 osa. Siv. 96.
2 J. R. Aspelin : Kokoelmia Muinaistutkinnon alalta. Suomi 9 osa. Siv. 96. 
s L. H. Sandelin: Arkeol. o. hist. beskrifning öfver den svenskspråkiga

delen a f  Pedersöre Härad. Finlands Fornlemningar Х У Л . Siv. 55—61 y. m.
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(siv. 164 ja kuva 80) lienee, kertomuksesta päättäen, aivan samal- 
lainen kuin Lillmossbackalla Ähtävällä *. Ja jos siinä puheessa on 
perää, mitä minulle Himangassa kertoi talon isäntä, että nimittäin 
Heinistön harjulla (siv. 178) olevat kivikasat ovat hänen lapsuu
tensa aikana, siis noin 25— 30 vuotta sitten, olleet sen muotoisia 
kuin kuvat osottavat ja siis semmoisia kuin esimerkiksi Etelä-Poh
janmaalla Sidebyn Kyrkskärissä ja muuallakin2, niin onpa täysi 
syy olettaa näitä yhdenikäisiksi, mitä kasojen rakennukseen tulee. 
Mutta eipä yksin rakennuslaatu todista tämän seudun kivikumpuja 
yhdenlaatuisiksi ja yhdenikäisiksi etelämpänä löydettyjen kanssa, 
vaan myöskin kasojen sisältä löydetyt jätteet, niinkuin hiilet, tuhka 
ja luusiruset, joita kansa kertoo useissa kivikasoissa löydetyn. Lui
tapa usein Sandelinikin sanoo olleen niissä kivikasoissa, joita tämän 
kihlakunnan ruotsalaisella alueella on tutkittu. Ettei kansa tiedä 
mitään kertoa näistä löydetyistä pronssi- tai rautakaluista, ei ole 
ollenkaan kummaa, sillä suurin osa lienee noista kivikasoista vielä 
perinpohjin tutkimatta, ja jos kansa aarteitten himosta etsiessään 
onkin jonkun vaskikappaleen löytänyt, saipa se varmaan muun ro
mun kanssa vaeltaa lähimmän valurin sulatuskuppeihin, etenkin kun 
tiedossa täälläkin on ollut se almanakan loppulehdillä ollut kirjoi
tus, josta L. H. Sandelin kertomuksessaan mainitseei. Jos taasen 
jokunen ruostunut rautainen esine on löydetty, niin on kyllin syytä 
uskoa niitten monasti käyneen niinkuin kerrottiin Kannuksessa 
»hakokirvecn» käyneen (siv. 161). Mitä taasen tulee siihen, että 
joskus on kiviroukkiosta kerrottu löydetyksi kiviaseita, niin eivät 
ne kumminkaan aina oikeuta luulemaan näitä kivikasoja kivikau
den jätteiksi. Joko ovat kivikalut pantuna näihin roukkioihin jon
kunmoisina amuletteina vainajille yhdessä vainajain aseiden kanssa, 
tai ovat ne muulla tavalla aivan sattumuksesta sinne joutuneet, 
taikkapa ovat semmoiset kivikasat, jossa kiviase on löydetty, joko 
lappalaisjälkiä —  niitten kiukaita, siis todellisia »lapinkiukaita», tahi 
kentiesi vihojen aikuisia pakopirtin jäännöksiä, asumuksen, johon

1 L. H. Sandelin: Arkeol. o. hist, beskrifn. öfver den svenskspråk, delen 
a f  Pedersöre Härad. Finlands Fornlemningar XV II. Siv. 59 y. m.

5 J. Ii. Aspelin: Kokoelmia Muinaistutkinnon alalta. Suomi 9 osa. Siv. 
95, 128 y . m]

8 L. H. Sandelin: Arkeol. hist. beskrifn. öfver den svenskspråk, delen a f  
Pedersöre Härad. Finlands Fornlemningar X V II. Siv. 51.
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sotaa paeten ihmiset oikeilta elinpaikoiltaan kaikkosivat vieden mu
kanaan kalleinta, mitä omasivat. Että muinaiset kivikalut entisai
koina, jolloin taikausko oli vieläkin yleisempi kuin nyt, olivat erin
omaisessa arvossa, ei ole epäiltävissä, koska nytkin vielä luullaan 
niillä erityisiä tenhoja voitavan tehdä. Ei kummaa siis, jos löy
dettyjä kiviaseita pakomatkoillakin mukanaan kuljetettiin. Mikä oli 
se löytö, joka yhdestä kivikasasta saatiin Kälviän Riankylässä, on 
tietämätöintä. Kylässä nimittäin kerrottiin, että olisi yhtä kivikasaa 
pengottaissa tavattu »puuarkku, joka oli tehty ainakin kyynärää 
leveistä laudoista». Tarkempaa selitystä, enempää kuin oliko mi
tään muuta löydetty, en saanut. Arkun yhtä lautaa oli käytetty 
myöhemmin saunan luukkuna. Siinä kaikki tiedot tästä löydöstä.

Lueteltuani nyt nämät yksityiset kiviroukkiot, seuraa ohjeeni 
mukaan maanalaiset kuopat ja kaivokset. Nämä olen ottanut sen
kin tähden toiseksi järjestyksessä, koska näitten ääressä usein tava
taan kivikokojakin, joten ne ulkonaisen rakenteensa vuoksi hyvin 
kyllä joutavat seurata toisena.

Ib) Maanalaiset kaivokset ja  kuopat.

Kälviä.

Kun Kälviän Jokikylän Pajalan taloista mennään itäistä ilman 
suuntaa metsää noin 2 kilometriä, tullaan petäjäiselle hiekkaharjan- 
teelle, tahi kuten näillä paikoin sanotaan »kaaralle». Tätä »kaaraa» 
nimitetään Miilukaaraksi. Poikki kankaan eräältä rämeeltä johtaa 
polku Maringaisnevalle. Tämän polun pohjoispuolella on suorakai
teen kuvaillen kaivos maassa ja siitä pohjoiseen tai oikeammin koil
liseen, on ympyrän kuvaillen maakuoppa aivan edellisen vieressä. 
Näitä kuoppia ympäröi multavalli, joka on 1 ja 0,5 metriä korkea 
sekä noin 3 metriä leveä maasta laskien. Itse kaivosten syvyys 
maapinnasta lähtien ulettuu tuskin 1 metriin. Tuon suunnikkaan 
muotoisen kaivoksen pituus vallien sisäpuolelta on noin 9 metriä ja 
leveys noin 6 metriä. Ympyräkuopan poikkimitta on 8 metriä. 
Pohja samoin kuin seinämät ja vallit ovat sammaltuneet. Näistä 
joitakin metriä koilliseen on kivikasoja, joitten korkeus vaihtelee 1  
ja 1,5 metrin välillä ja läpimitta taasen 2 ja 4 metrin tienoilla. 
Paikalla on vankkoja puita (Asemapiirros VIII).
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Samaa ilmansuuntaa jos jatketaan matkaa poikki Maringais- 
nevan ja sitten seuraavaa kangasta yhteensä noin 2 kilometriä 
edellisestä paikasta eli Pajalan taloista noin 4 kilometriä itäänpäin, 
tullaan vihdoin Saarijärven nenä nimiselle »kaaralle». Tällä kan
kaalla on taasen kaksi suunnikkaan muotoista syvennystä, joista 
toinen on noin 9 metriä pitkä, 5,5 metriä leveä ja 1,5— 2 metriä 
syvä, ja toinen noin 6,5 metriä pitkä sekä 4— 5 metriä leveä ynnä 
1— 1,5 metriä syvä. Vallit ympäröivät näitäkin ja on niitten leveys

Asemapiirros VIII. Miilukaara, Kälviä.

3 metriä sekä korkeus 0,5— 1  metriä. Aivan lähellä näitä on pari 
kivikokoa, joitten läpimitta on tuossa 3 metrin vaiheilla ja korkeus 
0,5— 1 metri. Nämä kummut sisältävät ikäänkuin palanutta pientä 
kiveä, jota arvelevat kuonnaksi. Vanhat ihmiset kertovat tässä en
nen rautaa valmistetun ja että lähellä olevasta Saarijärven eli Run- 
nanevasta olisi rautaainetta otettu (Asemapiirros IX). Niin kum
mut kuin syvennykset ja vallituksetkin ovat paksun sammalen pei
tossa. Oikeastaan kuuluu tämä paikka Lohtajan Maringaiskylän Sin- 
kolaisten maalle, vaikka paikka onkin Kälviän piirin sisällä.
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С. A. Gottlund mainitsee1, että Yälikylän Hillilän taloista 1/i 
neljännestä on Pikkuhaudan kankaalla »flere famn djupa gropar 
med stenar kring kanterna» (usean sylen syvyisiä kuoppia, jotka 
syrjiltään ovat kivitetyt).

Samoin kertoo Gottlund1 että Kiviharju nimisellä mäellä 
Passojan kylällä on paljo suuria kaivoja, joitten ympärille olisi tehty 
muuri pienistä kivistä.

Näitä paikkoja en kumminkaan minä kyselemälläkään tavan
nut. Ovatko nämä vaan kansan mielikuvien luomia ja Gottlundin

uskomia juttuja, en tiedä. Mutta varmaa se nyt kumminkin on, 
ettei kaivoksia »monen sylen syvyisiä» ole. Niistä kyllä kansa olisi 
tietänyt kertoa.

Ullavan

kappelissa en tavannut mitään tämmöistä, eikä kansakaan tietänyt 
mitään mainita näistä. Mutta ollei Ullavassa ollut, niin sitä rik
kaampi on naapurikunta

1 C. A. Gottlund: Antiqrarislca Anteckningar IV. Siv. 137.
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Kaustinen

noista maaperäisistä »lapinhaudoista».
Kun metsäkylän Jylhän taloista noin 3 kilometriä taikkapa 

Harjukosken taloista noin 1 kilometri tullaan kirkolle vievää tietä 
myöten, saavutaan korkealle hiekkaseljälle, jonka molemmin puolin

84. Lapinhauta. Kirkkokangas, Kaustinen.

on suota. Itse harjun selkää kulkee maantie. Tämän harjun mo
lemmilla kupehilla on useita »lapinhaudan» nimellä tunnettuja sy
vennyksiä. Nämä syvennykset ovat aivan ympyriäisiä, noin 5— 10  
metriä halkimitaten ja 1,5 metrin syvyisiä. Kaksi aukkoa vastak
kaisilla puolilla johtaa tähän padan muotoiseen syvennykseen. Lu
vultaan oli niitä noin 25 paikoille. Kangas, jossa nämä olivat on 
Kirkkokangas nimeltään. Länsipuolella kangasta on Iivanan- ja itä
puolella Harjuneva. Kaivokset olivat harjun sivuilla, seinät olivat
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samoin kuin pohjakin kivettömät —  ainakaan eivät kivet olleet tun
tuvissa. Muuten olivat nämä nurmettuneet ja useissa kasvoi pie
niä mäntyjä. Kansa luulee näitä »vanhan kansan pyyntipaikoiksi», 
tahi lappalaisten peuratarhoiksi.

Samanlaatuisia »krooppeja» kerrottiin olevan Ketun talojen lä
hellä kirkon aukealla.

Veteli.

Torpan taloissa kerrottiin, että näitten talojen arentimaalla, 
noin 7 kilometriä taloista Halsualle päin, olisi Kokkolaisten metsä- 
saralla syviä »krooppeja», joitten ympärillä olisi kivilatomuksia. Paik
kaa, jossa näitä »krooppeja pitäisi olla, nimitetään Kuolionmaaksi. 
Muita tämän kaltaisia paikkoja en Vetelissä kuullut olevaksi.

Perho.

Möttösen talojen luona, noin 7 kilometriä kirkolta Karstulaan 
vievää tietä, on joen törmällä aivan sillan vieressä kuoppia, joita 
kansa luulee »hämäläisten kalakuopiksi», joissa kalastajat talveen 
asti ovat säilyttäneet kalojaan täällä suven kalastettuaan. Kertovat 
niitten ennen olleen kivitettyjä seiniltään ja syviä, mutta nyt ne 
eivät kovinkaan paljo maahan syventyneitä olleet, eikä seinäin kivi
tyksestä jälkiä turpeen alta tuntunut.

Näistä taloista joitakin kilometrejä yhä eteenpäin samaa tietä, 
kuulin kerrottavan olevaksi kaivoksia muutaman kallion vieressä. 
Sanottiin niitten olevan nelikulmaisia ja mulkkerokivistä seinät, 
jotka olisivat aivan suorat ja pystyt. Paikalla en minä käynyt kat
somassa syystä siitä, etteivät kertojat olleet varmat itsekään onko 
siellä semmoisia, joista puhuivat (!).

»Lähellä Pirttikosken taloa näytetään kellaria, jonka hämäläi
set olivat rakentaneet, kaloja siinä kesällä säilyttääkseen. Talvella 
noutivat he sitten kalansa pois. Kellari oli noin 4 jalkaa syvä, 9 
jalkaa pitkä ja 3 jalkaa leveä; toisena sivuna oli kallio, toisena 
suuria syrjälleen väännetyitä kivilohkareita» 1.

1 A. Riippa: Perhon seurakunta. Kokkolan lehdessä v. 1885, N:o 2.
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Haisua ja Lesti

ovat näistä tämmöisistä ihan köyhät, ainakin sen mukaan kuin tie- 
dustuksistani voin päättää. Sillä sellaisista ei kansa tietänyt mitään 
kertoa täällä.

MCMM

Asemapiirros X . Metelinkangas, Kannus.

Toholampi.

Toholammillakaan ei juuri tälläisiä muinaisjäännöksiä ollut, 
sen mukaan mitä minä tietooni sain. Kerrottavan kuulin että Asia
an kylästä noin 3 kilometriä pohjoiseen päin metsässä pitäisi olla 
paikka, Aarniokangas nimeltään. Tällä kankaalla jossain sanottiin
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olevan useita »roopeja» ja joku »aarniokin», jota kumminkaan ei 
ole löydetty. Enempiä tietoja, jotka olisivat ilmaisseet, mitä laatua 
nuo »roopit» olisivat, en yrittämälläkään saanut. Ovathan vaan 
semmoisia roopeja kankaassa, ei tiedetä mitä tarkoitusta varten.

Gottlund kertoo : Toholammin kappelissa Jämsän kylässä pi
täisi olla muuan linna ja kuuluisa luola monine huoneineenx. Sem
moisesta en kuullut puhuttavan mitään.

Kannus.

Kannuksen kirkolta haarautuu useita teitä. Jos lähdetään 
tietä, joka viepi Kälviälle, ja kuljetaan sitä, kunnes tullaan Joki- 
salon taloihin ja siitä sitten matkataan samaa tietä eteenpäin 1,5 
kilometriä, kääntyy tieltä vasemmalle metsätie, joka viepi Tuoreen 
taloille. Kun tätä tietä kuletaan noin 1 kilometri, saavutaan Tuo
reen talon tervahaudalle. Vähää ennen tätä tervahautaa alkaa kor- 
keallainen kangas, jota nimitetään Metelinkankaaksi. Tämän kankaan 
vierua kulkee kysymyksessä oleva tie, joka sitten vähän ennen 
hautaa haarautuu jälleen yhtyäkseen haudalla. Siinä saaressa, jonka 
muodostavat nämä tien haaraukset, on kaksi suunnikkaan muotoista 
syvennystä. Toisen haudan syvyys on noin 2 metriä, pituus noin 
10 metriä ja leveys tuossa 5 metrin tienoilla. Toisen syvennyksen 
syvyys on 1  metrin ympärillä, pituus 6 metrin vaiheilla ja leveys 
3 metrin pateilla. Kumpaakin ympäröipi valli, joka maan päällä 
jatkaa kaivoksien seiniä. Tämän vallin korkeus on lähimiten 0,75— 1 
metri ja leveys juuresta noin 3 metriä. Seinät nousevat aivan kohti
suorina maasta ja ovat ne pienistä mulkkerokivistä muodostetut. 
Pohja on tasainen ja toisen pohjassa kasvoi pieniä koivun vesoja 
ja männyn näreitä. Mitään aukkoa en vallissa huomannut ulos
menopaikaksi, puhumattakaan seinistä. Näitten ympärillä oli sitten 
vielä koko joukko kivikasoja, jotka kumminkin jo olivat sammalen 
peitossa. Suurimman kivikumpeleen korkeus oli noin 1,5 metriä ja 
läpimitta noin 3 metriä. Pienempiä kumpuja oli luvultaan 5 ja oli 
niitten korkeus 0,5 metriä sekä läpimitta noin 2 metriä. Vielä oli 
kaksi ympyriäistä maakoloa noin 0,25 metrin syvyydellä ja 2 met-

1 G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 131.
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rin läpimitalla (Asemapiirros X). Paikkaa sanottiin vanhaksi raa
dan valmistuspaikaksi ja noita kumpuja kuonnasta syntyneiksi. 
Purettuani sammalta muutamasta kummusta, tuli kumminkin esiin 
oikeita ympyriäisiä pienehköjä kiviä eikä jälkeäkään kuonnasta näky
nyt. Sysiä kyllä löytyy siellä ja täällä, mutta voipihan ne johtua 
kyllä hyvin ääressä olevasta tervanpolttopaikastakin.

L ä p i l e i k k a u s

85. Metelikangas. Kannus.

Kannuksen kirkolta jos kuljetaan noin 3,5 kilometriä rautatietä 
myöten pohjoiseen ja sitten poiketaan vasemmalle metsään, jota 
kun on kuljettu noin 1,5 kilometrin verta, tullaan karkeahiekkai- 
selle harjulle, jossa jotenkin tiheästi kasvaa kelpo mäntyjä. Tätä 
paikkaa sanotaan Satokankaaksi. Aivan tämän kankaan nenällä 
on 5— 6 ympyriäistä kaivosta noin 1  metrin syvyisiä ja noin 6 
metriä läpimitaten. Mitään merkkiä, että ne olisivat nykyisin kai
vettuja, ei ole, mutta ei kansa myöskään kerro, mikä kansa ne olisi 
laittanut ja mihin tarkoitukseen niitä olisi käytetty.
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Lohtaja.

Maringaisten kylän talojen maita ulettuu paljon Kälviän pii
rin sisälle. Niinpä tämän kyläkunnan Hauhdon talojenkin maita. 
Ne maat kyllä kuuluvat maatieteellisesti Lohtajaan, mutta näillä 
mailla asuvaiset kuuluvat kirkollisessa suhteessa, samoin kuin useasti 
kunnallisessakin, Kälviään. Niinpä esimerkiksi on laita useain ta-

I!

Asemapiirros X I. Kiviharju, Lohtaja.

lojen Vuolteellakin. Tästä kylästä jos lähdetään sydänmaille itää 
kohti, saavutaan noin 6 kilometrisen taipaleen takaiseen Kiviharju 
nimiseen hiekkaselänteeseen. Tällä selänteellä on Hauhdon talojen 
Mäkituvan tervahauta. Jos tältä haudalta jatketaan matkaa harjun 
selännettä jokunen verta —  noin 4— 500 metriä —  luodetta kohti 
pysytellen paremmin harjun itäsyrjällä, joka jyrkemmin kohoaa 
Peurarämeestä, saavutaan lopuksi paikalle, jossa on kaksi aivan

13
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vierekkäin olevaa soikeata maaperäistä kuoppaa, joista toisen pituus 
on noin 21 metriä ja leveys noin 10 metriä, toisen pituus noin 17 
ja leveys noin 11 metriä. Syvyys näillä kuopilla on 1  ja 1,5 met
riä. Kuoppia vmpäröitsee noin 1,5 metriä leveä ja 0,5 metriä kor
kea multavalli. Mitään aukkoa tänne johtavana ojelmana ei val
lissa ole. Jos tältä paikalta jatkaa noin 25— 30 metriä eteenpäin, 
tullaan kivikasalle, joka harjun suuntaan juoksee kiviaitana ja päät
tyy vihdoin noin 8 metrin läpimittaiseen roukkioon. Tämän kivi
aidan pituus on noin 15 metriä, leveys noin 3 metriä ja korkeus 
tuossa 0,5 metriä. Sama korkeus on tuolla päässä olevalla rouk- 
kiollakin (Asemapiirros XI). Kivitykset ovat pienistä mulkkero
kivistä. Noissa kuopissa Peurarämeen puoleisella sivulla ei juuri 
vallia eroittanut.

Gottlundille oli kerrottu, että Kääntäkylässä olisi joku Jäm
sän kallio ja että tällä kalliolla olisi »luola tahi ympyriäinen reikä, 
josta ainoastaan köydellä voipi laskeutua alas; ja oli kerran eräs 
talonpoika, sidottuna köydellä vyötäisiltä, lasketuttanut itsensä niin 
syvälle, että tuskin kuuli niitten huutoa, jotka seisoivat ylhäällä» l . 
Semmoisesta paikasta en kuullut kerrottavan mitään. Selvää on, 
että kertojain mielikuvitus on tässä saanut suuren vallan —  jollei 
koko juttu olisikaan aivan perätöin.

Himanka.

On ennen jo (siv. 176) kerrottu Seljänhiljulla olevasta maa- 
peräisestä syvennyksestä (Asemapiirros Y). Mutta paitsi tätä, on 
Himangassa muitakin maanalaisia kuoppia, taikka oikeammin luolia.

Kun Kannuksesta mennään Suonperän taloista koillista ilman
suuntaa, tullaan lopulta noin 4,5 kilometrin päässä Isonriutan suu
relle rämeelle. Jos poikki rämettä kuljetaan kohti korkeaa kivilou- 
hista saareketta noin 0,5 kilometriä, saavutaan tälle noin 2000 neliö
metriä suuruiselle metsäsaarelle, jolla on nimenä Isoriutta. Saa
rekkeen korkeimmalla paikalla tuossa 10  metriä suota ylempänä 
tunkeutuu noin 1  neliömetrin suuruinen aukko suurten kivimöhkä- 
leitten välistä suoraan alas maan sisään. Sinne kun laskeutuu noin
1,5 metriä syvän reiän kautta aukeaa siellä luola, jonka seininä ovat

3 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
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kohtisuorat kallion syrjät joka sivulla. Kattona on mahdottoman 
suuri paasi. Pohja on aivan tasainen ja puhdasta hiekkaa perman
tona. Luolan pituus etelästä pohjaiseen on noin 10  metriä, korkeus 
on eteläpäässä noin 2  metriä ja pohjoispäässä, jossa tuo aukkokin 
on, noin 4 metriä. Leveys on eteläpäässä yhden metrin ympärillä 
ja pohjoispäässä 2 metrin tienoilla. Eteläpäässä kattopaaden alta 
on pienoinen aukko, josta hämärää valoa pääsee luolaan. Puheena 
oleva paikka on Hillilän kylän Honkasen talojen maalla. Tästä pai
kasta kertoo Gottlund »Hillilän kylän Peltomaan takana on vuori 
nimeltään Isoriutta, jossa on luola, jota moni herrasmies on käy
nyt katsomassa, ehkei vielä kukaan ole uskaltanut sinne sisälle 
mennä, koska siellä olisi asunut jättiläisiä» 1. »Hillilän kylässä, 
Riutalla, ‘ / 2 peninkulmaa kylästä ja juuri suuren nevan keskellä 
on korkea vuori, jossa on raunioita kivihuoneesta, joka on seiniltään 
6 syltä pitkä» 2. Tämä paikka on sama Isoriutta. Samassa kerto
muksessa sanotaan vielä: »Vuoressa on sitäpaitsi syviä luolia, joi
hin kukaan ei ole uskaltanut mennä». Th. Reinius kertoo matka
kertomuksessaan: »Virstan verta täältä (Hiienlinnasta Kannuksessa) 
edemmäksi metsäänpäin sanoivat toisen Hiien asunnon olevan ni
meltä Isoriutta, jossa on oikein kammarit kivien välissä. Täällä 
sanottiin ihmisten tavaroineen olleen paossa isonvihan aikoina. —  
Ei sinne tietä, ei polkuakaan. Synkässä korvessa hirviän suuri 
koko päällistyksin ladottuja aika kivikäntyksiä, joiden hartioilla vah
vat koivut ja männyt heiluivat. Kivien välissä näkyi reikiä, jotka 
aivan kun ampumaakkunat linnassa siirona silmäilivät tulevia. Tämä 
ei ollut ihmisten, vaan itse luonnon rakentamia. —  Ensin oli noin 
2 sylen pituinen ahtaanmoinen sola ja sen läpi päästyämme olimme 
kauniissa pari syltä pitkässä kammiossa, josta vielä pienempiä rei
kiä meni muualle. Täällä löysimme hiiliä, jotka päätimme pyssy- 
miesten polttamiksi, elleivät olleet aina Isonvihan ajoilta. Oli täällä 
muitakin tämmöisiä, ehkei juuri niin isoja kuin tämä kammio. Ei 
siis kumma olekaan, jos ihmiset täällä olisivat säilyneet sodan ai
kana» 3. Mitä noihin »pienempiin reikiin» tulee, menivät ne vaan 
kattopaaden alta tai seinäin nurkista, eivätkä mihinkään »kammioon».

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
* Ibidem. Siv. 126.
a Ih. Beiniuksen matkakertomus runonkeräysmatkoilta Etelä-Pohjan■ 

maalla. Siv. 39—40. Käsikirj. Suomat. Kirjall. seuran arkistossa.
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Ei myöskään oppaani tietänyt mistään muusta kammiosta tällä saa
rella mitään.

Mitä tulee Morruttavan riuttaan, jonka pitäisi olla Morrutta- 
van suolla Yliviirteen kylän —  siis Kannuksessa — lähellä, en 
siellä käynyt, koska ei minulle siitä kerrottu, enkä ennestään tietä
nyt siitä mitään tiedustella. Reinius kertoo tästä: »Tämä sanottiin 
olevan neliskulmainen kamari 5:stä laakakivestä, joista 4 oli seininä 
ja viides kattona» i.

»Pohjanpään kylässä Hevoskarissa —  —  — on luola, tahi 
vuoren onkalo», —  kertoo Gottlund — »jonka täytyy olla tavatto
man syvän, sillä kun sinne pudottaa pienen kiven, kuulee 1/i tun
nin ajan kuinka se kolisten putoaa»2. Olen ollut Hevoskarissa, 
mutta mitään semmoista luolaa eivät kalastajat täällä tietäneet ole
van ja vielä vähemmin niin syvää. On siis hyvinkin syytä epäillä 
tämän tiedonannon pätevyyttä.

Ovatko sitten nyt nämät ylläluetellut maanalaiset kaivokset 
jotain jälkiä historian takaisilta ajoilta, pakanuuden päiviltä, on ky
symys, johon en minä uskalla varmaan vastata.

Mitä ensinnäkin tulee noihin kankaaseen kaivettuihin kuop
piin, joita niin paljon oli Kaustisessa Kirkkokankaalla (siv. 188 ja 
189), Lohtajalla Kiviharjulla (siv. 193 ja asemapiirros XI) sekä Hi
mangassa Seljän hiljulla (siv. 176 ja asemapiirros V), niin muis
tuttavat ne muodolleen, suuruudelleen ja asemalleen niitä »lapin- 
hautoja», joita Sandelin tapasi tämän kihlakunnan ruotsalaisessa 
osassa, niinkuin esimerkiksi Purmossa Hundbackalla. Sielläkin oli 
niitä arveltu —  samoin kuin Kaustisellakin — lappalaisten kaiva
miksi ja jonkalaisiksi peurain pyyntipaikoiksi3. Mutta voisivathan

1 Th. Eeiniuksen matkakertomus runonkeräysmatkoilta Etelä-Pohjan
maalla. Siv. 39— 40. Käsikirj. Suomal. Kirjall. seuran arkistossa.

2 C. A. Gottlund : Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
8 L. H. Sandelin : Arkeol. och hist. beskrifn. öfver den stenskspråk. delen 

a f Pedersöre Härad. Siv. 41 y. m.
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ne olla myöskin jotain ihmisasuntoja tai tavarasäiliöitä, kuten kansa 
arvelee pohjoisempana, esimerkiksi Oulun kihlakunnassa, jossa näitä 
löytyy aika paljon ja jotenkin samanlaisia kuin minun mainitse
mani. Näissäkään ei ole kivitystä seinämillä enempää kuin minun- 
kaan kertomissa, ja monen, esimerkiksi Oulun kihlakunnassa tava
tun kuopan, ympärillä on multavalli, kuten näissäkin useissa. Voivat 
siis olla paljoa vanhempia kuin lappalaisten aikuisia nämä haudat, 
niinkuin Snellmankin epäilee ainakin useasta h Olisivatko aina kivi
kaudelta saakka, ei ole päätettävissäni. Ainoatakaan kivikalua näistä 
eli näitten lähitienoilta en ole kuullut täällä löydetyksi.

Mitä laatua ja miltä aikakaudelta ovat taasen nuo suunnikkaan 
muotoiset seiniltään kivitetyt kaivokset, joita olen löytänyt Kälviällä 
Miilukaarassa (siv. 185, asemapirros V ili)  ja Saarijärven nenällä (siv. 
186, asemapiirros IX ) sekä Kannuksessa Metelinkankaalla (siv. 191 
kuv. 85 ja asemapiirros X )?
On omituista, että nämä ovat 
jotenkin lähekkäin toisiaan, 
noin parin neliöpeninkulman 
sisällä, enkä muualla ole niitä 
tavannut, ellei niitten lukuun 
oteta Perhossa olevia kai
voksia (siv. 189). Kansa luu
lee näitä » rautaruukkeibsi» tahi —  Perhossa kalastussäiliöiksi, joihin 
olisi talvea ja keliä odottamaan kätketty suvella saatu saalis ja 
miksi ei myöskin metsästyserät. Siihen kansan arveluun Kälviällä 
ja Kannuksessa, että nämät olisivat jotain rautatehtaan jälkiä, antaa 
kyllä tukea Kälviällä löytyvä käsikirjoitus kirkon arkistossa. Tässä 
käsikirjoituksessa2 nimittäin sanotaan: »Täällä olevasta rautamal
mista ovat jotkut talolliset jo monia vuosia tätä tarkoitusta var
ten rakennetuissa möksissä valmistaneet rautaa, jota ovat useihin 
työkaluihin käyttäneet». Kertoipa oppaani vielä, että olisi Miilu- 
kaarasta löydettykin rautaa, jota olisi kuokan tekoon käytetty. Tällä 
siis, sovittamalla yhteen kansan kertomukset ja tuon Kälviän papis
ton laatiman käsikirjoituksen tiedonannot, olisi selitetty noitten kuop
pain tarkoitus ja samalla ikäkin, joka ei ulettuisi viimme vuosisataa

1 A. H. Snellman : Oulun kihlakunta. Siv. 112— 120.
5 Historisk och Oeconomisk Beslcrifning öfwer Kieliviä sochn uti Oster- 

hottns llöfdingedöme belägen. § 24.

86. Maakuoppa. Kovaniemi.
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kauvemmaksi. Mutta merkittävää on, että ei yhdenkään näitten 
seinämässä ole mitään, joka aiheuttaisi tänne olleen aukon eli oven 
sivusta. Jos ne olisivat jonain nykyajan laitoksena olleet, olisi 
niissä varmaan sivussa aukko. Luultavaa kumminkin on, että jos 
niissä olisi semmoinen ollut, olisi siitä jälkiä vielä säilynyt. Voipi 
siis jollain syyllä kieltääkin äskeisen arvelun täysarvoisuutta ja 
olettaa näitäkin paljoa aikaisemmiksi, ehkäpä saman ikäisiksi ja sa
maan tarkoitukseen käytetyiksi, kuin mitä Snellman arvelee Oulun 
kihlakunnassa tavattavista samanlaatuisista maakuopista, joita on 
kivillä, pienillä mulkkeroilla vaivattu seiniltäl. Epäilystä tuopi kum
minkin se seikka, että näissä useimmiten ovat seinät pystysuorat 
ja monessa, niinkuin etenkin Metelikankaalla toisessa, pohja aivan 
puhdas ja sileä. Jos olisivat niin vanhoja kuin nuo edellä viita
tut pohjoiset kaivannot, olisi luultavampaa, etteivät seinät, jos olisi
vatkin olleet alkujaankin pystysuorat, olisi kestäneet vuosisatoja 
mulistumatta, niin maan sisällä kuin ovatkin. Luultavasti eivät siis 
nämä ole niin vanhoja. Totta kyllä on, että onhan näissäkin multa- 
valli ympärillä ikäänkuin seinäin jatkona, ja onhan toiset näistä jo 
hyvinkin rappeutuneita, sekä että nämäkin ovat törmäin rinteille 
asutut niinkuin nuo Oulun kihlakunnassakin olevat. On vielä huo
mattava, että aina on näitten äärillä useita suurempia ja pienempiä 
kivikasoja. Ja kiviraunioitahan on noitten Oulun kihlakunnassakin 
olevain kaivosten ympärillä. Mitään kuonnakasoja eivät ne ole, 
vaikka siksi kansa niitä väittää. Muutamia kaivettuani esiintyi vaan 
palanutta kiveä.

Mitä tulee noihin luoliin, en voi sanoa mitään muista kuin 
Isonriutan luolasta, joka ei suinkaan ole minkään ihmiskäden luoma, 
vaan luonnon laatima. Onko sitä joskus käytetty enempi aikaa ih
misten olinpaikkana, on vaikea sanoa. Tapasin minäkin siellä kekä
leitä ja paikan, jossa tulta oli pidetty, mutta ne olivat joko metsä- 
miesten tai paimenten jätteitä.

c) Muinaislinnat.

Muinaislinnoilla tarkoitan tässä semmoisia ihmiskäden laatimia 
kivipanoksia, jotka muodostavat yhtämittaisia jonoja ja nämät taa

1 A. H. Snellman: Oulun kihlakunta. Siv. 101— 112.
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sen jonkunmoisia kuvioita tahi muusta ympäristöstä eroitettuja aloja. 
Näitä olen tutkimallani alalla jonkun tavannut ja luettelen ne siis 
tässä siinä järjestyksessä kuin ne tavataan, seuraten ennen otettua 
ohjelmaa. Samalla mainitsen nytkin ne tiedot, jotka olen käsiini 
muista lähteistä saanut.

Kälviä.

Jos Kälviän kirkolta lähdetään jo usein mainittuun Rian ky
lään ja täältä sitten poiketaan syrjään Herraisten talosta poikki jär
ven, tullaan Huhtalan taloon. Palataksemme jälleen tielle, joka

87. Muinaislinna. Saltvik.

Kälviän kirkolta viepi Ullavaan, on kulkeminen suuren metsä-, suo-, 
kangas- ja harjutaipaleen poikki. Tällä matkalla, noin 6 kilometriä 
lähdetystä talosta koilliseen, saavutaan muutamalle korkealle har
julle, jolla on nimenä Kettuharju. Tällä harjulla on soikean ym
myrkäinen kivikehä, 45 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Kehä on 
pienistä miehen pään kokoisista kivimulkkeroista, ja onpa siinä jos
kus suurempiakin. Omituinen on tämä siitä, ettei mitään varsinaista 
porttia käynyt kehästä sisälle. Toinen pää kehää oli harjun vier
teellä. Sisäpuolella näkyi ulkomuurin suuntaisia kivijatoja. Muu
ten oli muuri useissa kohti hyvin vaikea enään eroittaa. Korkeus 
oli muurilla noin 0,25— 0,5 metriä ja leveys vaihteli 1 ,5—2 metrin 
välillä (Asemapiirros XII). Siellä ja täällä oli kentällä kiviä suu
rempia ja pienempiä.
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Tällä samalla matkalla tavataan muutamalla kankaalla, K ivi
harjulla, kummallinen kivikokoelma. Paikka on Puikon talon 
maalla, Hillilän kylästä noin 5 kilometriä eteläänpäin. Kankaan 
syrjässä on Ristinevan suuri räme. Paikka muodostaa hietaisen 
harjun selällä melkein suunnikkaan muotoisen kivikon. Kivet ovat 
kaikki pyöreitä ja noin aikamiehen pään kokoisia, milloin suurem
pia, milloin pienempiä. Vaikea on sanoa miten vahvalta noita kiviä

Asemapiirros X II. Kettuharju, Kälviä.

olisi, mutta monikerrassa niitä vaan on. Ympärillä kasvaa koivuja 
joitakin ja kelpo mäntyjä siellä ja täällä, mutta ainutkaan puunnäre 
ei ole paikalla, jossa kivikko on, päässyt maanpinnasta kivien vä
listä kohoamaan. Sen laajuus kulmasta vastakkaiseen 011 78 ja 67 
metriä ristiinsä. Sen suunta on melkein idästä länteen. Paikan 
ympäristössä ei juuri kiviä paljon ole. Kumminkaan ei tämä minusta 
näyttänyt miltään muinaisjäännökseltä. Kivet olivat kai veden vvö- 
ryttämiä yhteen kasaan alalle, joka ottaa noin 2,000 neliömetriä.
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Yielä on saman Ristinevan keskellä Palon torpasta noin 5 
kilometriä etelään muuan harju, jota sanotaan Jänisharjuksi. Tämän 
harjun korkeimmalla paikalla on soikean ympyriäinen melkein 
idästä länteen suunnattu kivikokoelma noin 25 metriä pitkä. Tässä-

Asemapiirros XIII. Kirkkokangas, Kälviä.

kin on kiviä kokoutunut yhteen aivan samoin kuin Kiviharjulla
kin. En tätäkään luule kumminkaan miksikään muinaisjäännökseksi, 
vaikka en ole tahtonut jättää paikkaa huomauttamatta.

Kälviän kirkolta Ullavaan päin menevää tietä noin 7 kilo
metriä jos kuljetaan, saavutaan Hillin kylästä noin 1 kilometrin
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päässä olevalle Tolpan torpalle, joka on aivan maantien vieressä. 
Tässä kohoaa mäennystyrä, semmoinen hiekkatörmä, joka tunne
taan Kirkkokanlcaan nimellä. Ihan mäen kukkulalla kohoaa useita 
kiviaitauksia, kuten asemapiirros X III näyttää. Näitten muurien 
leveys on 1 ja 2 metrin paikoilla ja korkeus 0,5— 1 metri. Yksi 
aita muodostaa kaarevan viivan ja tässä on kaksi porttia, joitten le
veys on noin 1— 1,5 metriä. Toisen portin luona on vielä pienempi 
kaari, joka yhtyen isompaan kaareen muodostaa soikean kuvion. 
Paitsi näitä, on vielä kolme suoraa vallia, joista keskimmäisen etelä
päässä on suurempi kiviroukkio, läpimitaten noin 6 metriä ja noin
1,5 metriä korkea. Nämä suorat kiviaidat ovat 11, 22 ja 23 metriä 
pitkiä. Kansa arvelee tähän jättiläisten kirkkoa hommanneen.

Tämä varmaan lienee sama paikka, josta Gottlund sanoo: 
»Välikylässä Hillin talon maalla on suuri 1 kyynärän korkuinen 
suurista harmaista kivistä tehty kirkon teelmäs, jonka sanotaan jätti
läisten tehneen. Paikka on V2 neljännestä kylästä» 1.

Edellisestä paikasta noin 3 kilometriä kaakkoon, poikki Lei
viskän nevan, tullaan jyrkänmoiselle harjulle, jota sanotaan Leivis
kän harjulcsi. Tämän harjun seljänteellä on noin 45 metriä pitkä 
ja 23 metriä leveä kivikehä, jonka muoto on soikean ympyriäinen, 
suunnaten pituutensa lännestä itään. Itäisessä päässä on kehämuuri 
hajonnut ja kivet levinneet isoksi alaksi. Länsipäässä on portti ja 
sen vieressä on sisäpuolella kiviroukkio, joka on noin 6 metriä 
halkimitaten. Paitsi tätä on sisällä vielä pari pienempää kivirouk- 
kiota. Vielä on portti pohjoisseinällä ja sen vastapäätä toinen etelä- 
seinällä. Porttien nykyinen leveys on noin 1— 2,5 metrin välillä, 
paitsi itäpäässä, jossa aukon leveys en 8 metriä. Muurin korkeus 
on 0,25—1 metri ja leveys 2 metriä. Paikalla kasvoi harvallaista 
metsää, mutta kehän sisustassa ei ollut kuin parisen puuta. Kiviä 
kankaalla ei juuri ollut näkyvissä (Asemapiirros XIV).

»Jokikylässä», kertoo Gottlund, » 7 g peninkulmaa kylästä, pi
täisi olla ikäänkuin muurattuja katuja sekä Jättiläiskirkko ja sen 
toisessa päässä pitäisi olla muurattu risti» 2. Koettelin tätä tiedus
tella, mutta mitään selvitystä en saanut. Missä tämä paikka olisi, 
on vaikea sanoa, kun ei ole tarkemmin paikkaa määrätty. Jokikylä

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska anteckningar IV . Siv. 137.
2 Ibidem.
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on suuri alueeltaan, joten tuo määräys »*/8 peninkulmaa kylästä», 
on hyvin epämääräinen. Että tässä ilmoituksessa on paljo kansan 
mielikuvituksen luomaa, on selvää —  ellei olisikaan koko ilmoitus 
lorua.

Asemapiirros X IY . Leiviskänharju, Kälviä.

Ullava.

Täällä en kuullut puhuttavan kuin yhdestä tuommoisesta mui
naislinnasta. Sen pitäisi olla Vion taloista noin 6— 7 kilometrin 
päässä metsässä Vion harjulla. Kälviällä kuulin siitä kerrottavan; 
se olisi muka jonkun 30 syltä pitkä ja noin 25 syltä leveä sekä 
muurit, jotka muodostaisivat kehän, »ainakin miehen korkuiset». 
Vion taloissa kuulostelin asiaa, mutta siellä eivät mitään tietäneet.
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Olivat erään vanhan ukon kyllä kuulleet joskus siitä mainitsevan, 
mutta tätä en tavannut.

Kaustinen.

'Ullavasta pääsee »mustalaistietä» Kaustiseen Kövhäjoen kylään. 
Täältä taasen päästään Metsäkylän perukoille. Metsäkylässä on muun 
muassa Harjukosken talot.

Harjukosken taloista jos matkaan lähdetään ja kuljetaan itä- 
pohjoista ilmansuuntaa poikki rämeitten ja kankaitten Ullavaan päin, 
tullaan noin 5 kilometrin päässä kankaalle, jossa kohoaa suuri met
sätöin kivilouhuinen Leviälcanlcaan harju. Tällä harjulla pitäisi olla, 
päättäen oppaani selvästä kertomuksesta, samanlainen kivikehäinen 
muinaislinna, kuin oli Kälviällä Kettuharjulla ja Leiviskänharjulia. 
Mutta nyt emme me vaan oikeaan osuneet, jos miten harjua kulek- 
simmekin. Sinne se piiloon jäi.

Jatkettuamme toisen mokoman samanlaista vaivanalaista mat
kaa, saavuimme me vihdoin Kehäharju nimiselle selänteelle. Tällä 
selänteellä juuri erään mutkan paikalla on 26 metriä pitkä ja 16 
metriä leveä soikeanmoinen kivikasaus. Tässä kyllä ei ollut mitään 
kehävallia näkyvissä enään, mutta ainakin se minusta tuntui joltain 
ihmiskäden kokoamalta rauniolta. Raunion keskellä oli kaksi sy
vennystä — olivatkohan alusta lähtein olleet, vaiko myöhemmin 
kaivetut. Näitten syvennysten mitta pohjaan oli noin 0,75— 1 metri 
ja suuremman läpimitta oli 5 metriä ja pienemmän 3 metriä. Kivet 
olivat ympyriäisiä, miehen pään suuruisia ja kenpä tiesi suurempia
kin. Raunion suunta on melkein etelästä pohjoiseen. Harjun länsi
puolella on Rytiräme ja sen takana Kotalampi, itäisellä ilmansuun
nalla on lähellä harjua Outovesi ja luoteessa Länkäjärvi.

Tämän Kehäharjun lähitienoilla pitäisi olla vielä toinenkin 
samanmoinen jätinrounio, mutta sitä ei oppaani löytänyt nyt.

Vetelissä

en kuullut mitään tämmöisistä puhuttavan. Riipalle1 oli Perhossa 
kerrottu, että Patanajärven rannalla on jättiläisten kirkonteelmäs, 
joka olisi rakennettu ikkunareikiin saakka. Täällä ei Riippa käynyt. 
Itse en Patanan lähitienoilla kuullut siitä mitään.

1 A. Riipan kirjoitus: Perhon kunta. Kokkolan Lehdessä v. 1885, N:o 2.
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Perho.

Täällä kerrottiin minulle, että jossain sydänmailla pitäisi olla 
suuri jättiläisten kirkko, joka olisi kivistä rakennettu. Siinä olisi 
useita porttia ja ikkunareiätkin vielä. Muurin korkeus olisi muka 
noin miehen mittainen. Neuvottiin menemään Medelhafin kruu
nun metsänvahdin torppaan, jossa muka tiedettäisiin paremmin paikka. 
Kumminkaan ei täällä siitä mitään tiedetty. Tietysti, ellei koko 
asia olekin vaan juttua, on tässä kertomuksessa tavattomasti liikaa 
mielikuvitusta.

Vetelin pitäjän historiakirjassa, jota käsikirjoituksena säilyte
tään Vetelin pitäjän kirkonarkistossa, mainitaan että Perhossa sy
vällä metsässä kalliolla löytyy ristin muotoinen kivipanos, jota sa
notaan jättiläisten kirkoksi.

Täksi samaksi epäilee A. Riippa sitä, jonka sanottiin olevan 
Peltokankaan talojen luona. »Sinne mentyäni kerrottiin minulle 
läheisellä kankaalla nähdyksi jättiläiskirkon te’elmän, jota oli rakettu 
ikkunareikiin saakka, mutta se olikin sellainen lumottu laitos, jo
hon eivät kaikkein kuolevaisten silmät pystyneetkään. Koetin tir
kistellä, mutta en onnistunut tuota näkemään» 1. —  Minä puolestani 
epäilen näitä molempia siksi, jonka pitäisi olla Medelhafin torpan 
lähimailla, koska se olisi muka niin korkea.

Haisua

on muinaislinnoista yhtä köyhä kuin Vetelikin, ainakin kansan tie
tojen mukaan. Näin tyhjä ei ole taasen

Lesti.

Similän taloista lähtee tie Konttikosken metsävahtitorpalle. 
Sinne kun saavutaan ja taasen jatketaan matkaa tuota suoraan vii
tottua ja poikki rämeitten porrastettua polkua Perhoa kohti Lestin ja 
Perhon rajamailla olevalle Valvatille, kruunun metsävahdin torpalle, 
osutaan juuri puolimatkassa tämän ja Konttikosken välillä kulkemaan

1 A. Riipan kirjoitus: Perhon kunta. Kokkolan Lehdessä v. 1885, N:o 2.



206 Lcsli.

Yähän-Yalvatin järven muodostaman niemen poikki, jolla on nimenä 
Jääskenniemi. Tällä niemellä juuri polulla, joka kulkee yli, on 
omituinen monimutkainen raunio. Hajonnut on se useissa kohdin, 
mutta jälellä olevat jäljet antavat aihetta kuvitella jotain säännö
töntä kuviota, jonka pituus olisi noin 67 metriä. Suunta on tällä 
kuviolla etelästä pohjoiseen. Näyttää ikäänkuin jonkullaisia jälkiä 
olisi vielä vallista, joka olisi aikoinaan jakanut kahtia pitkin pituut
taan tuon kuvion. Saman kuvion yhteydessä on kolme ympyriäistä 
kivikokoa ja kaksi vähän ulompana.

Tästä paikasta jos noustaan vähän seljemmälle nientä luodetta 
kohti noin 40 metriä, on toinen pienempi epämukainen, säännötön 
kuvio. Tässäkin tunnustaa olevan jonkunmoinen kahtia jakava 
väliseinä. Pisin pituus saadaan tälle 49 metriksi.

Jos yhä kuljetaan samaa ilmansuuntaa noin 55 metriä, tul
laan niemen toiselle rannalle. Täällä esiintyy kolmas tuollainen 
epäsäännöllinen, kummamuotoinen kivijadan muodostama kuvio. 
Näistä kolmesta on tämä suurin ja on sen pisin pituus noin 78 
metriä. Sisällä kulkevista valleista päättäen olisi tämä ollut jaettuna 
kahdella väliseinällä, siis kolmeen osaan koko kuvio. Pohjoisessa 
osassa on kolme kivikumpua, joista kaksi on yhteydessä toisen 
»väliseinän» kanssa ja kolmas on yksinään.

Mataloita ovat nämä muurit, noin 0,5— 1  metrin välillä ja le
veys vaihtelee 1— 2 metrin pateilla. Kivikasat eivät juuri kor
keampia ole ja halkimitaten ovat 2 — 3— 4 metriä. Kuinka korkeita 
ja kuinka leveitä nämä rauniot oikeastaan olisivat maanpinnalta 
lähtien, on vaikea sanoa, sillä maa on tavattoman risuista ja sam- 
maltunutta. Kivet ovat noita tavallisia mulkkerokiviä. Yaikea on 
aina muurin juoksua seurata, sillä louhikkoinen maa, sammalta
neet kivet ja kaatuneet sammalen hautaamat suuret puut hyvin 
kernaasti vievät väärille suunnille.

Yiimmeisestä rauniosta noin 15 metriä suoraan pohjoiseen jos 
vielä mennään, tullaan sileämmälle hiekkaperäiselle paikalle. Tässä 
on 4 suunnikkaan muotoista hautaa, joitten pituus on noin 2 met
riä, syvyys ja leveys 0,5 metriä. Suunta näillä haudoilla on mel
kein lännestä itään.

Niemi on tavattoman suurta puuta täynnä, etenkin pohjois
puoli sitä. Niinpä eräskin kuusi oli metrin korkuudelta yli kaksi 
metriä ympäri mitaten. Semmoisia on paljo ja vieläpä näitten rau- 
niotten sisälläkin (Asemapiirros XY).
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Asemapiirros X Y . Jääskenniemi, Lesti.
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Toholampi.

Täällä taasen en kuullut mitään kerrottavan noista »muinais
linnoista».

Kannus.

Jo ennestään on tietty, että Kannuksessa, Taka-Tokolan talo
jen takana on yksi noita Pohjanmaan omituisia muinaislinnoja.

Kun Kannuksen kirkolta kuljetaan joen pohjoisrantaa alaspäin 
tullaan vihdoin Tokolan taloihin. Näistä jos kilometrin verta men
nään latvamaalle, tullaan Taka-Tokolaan. Täältä lähtee pahainen tie 
metsään kulkien koillista kohti. Seurattua tätä tietä noin 3 kilo
metriä, saavutaan vihdoin tarkoitetulle paikalle, nimittäin Hiienlin- 
nalle. Mutta kertokoot ennen nähneet ensinnäkin.

»Yälikannuksen kylässä, lähellä Mannilaa on eräällä kankaalla, 
jota vakuutetaan jättiläisten laittamaksi, eräs 20 syltä pitkä ja 6 
syltä leveä kivimuuri, toisesta päästä 4 kyynärää toisesta 5 kyy
närää korkea, kahdella väliseinällä tahi poikkiliitteellä, joita muuria 
sanotaan Hiienlinnaksi» 1.

»Hiienlinna Ylikannuksessa Yälikannuksen kylässä, Tokolan 
talosta virstan matkaa metsään päin Kivikankaan ja Paloharjun 
ohitse mennessä, on Hiienharju ja Hiienlinna, jonka harmaat möykky- 
kivistä tehdyt seinät mulistuneena jo peittävät kankaan. Noin 25 
syltä pitkältä ja 15 syltä leveältä ei näy muuta kuin yhtä kivikkoa, 
joka 2 —4 kyynärää korkeana kankaasta kyllä todistaa tämän olleen 
aika jalon ja runtevan rakennuksen. Ääriltä ovat vielä seinäin ja 
kolmen oven tilat selvästi näkyvissä. Sekä uiko- että sisäpuolella 
mulistuneita seiniä oli useampia kuoppia, niinkuin olisi raunio niillä 
paikoin laskeutunut.-------------- Eräs vanha ukko sanoi kyllä muis
tavansa kun linnan seinät olivat vielä 4 kyynärää korkeat, sekä 
että ihmiset ja eläimet olivat niitä uudistaneet maahan. Lähellä 
linnaa oli pieni lampi, nim. Hiienlampi ja yksi puutarhan näköinen 
paikka, jossa mäntyjen keskellä kasvoi kaikellaisia puita, niinkuin 
tuomia, pihlajia, koivuja, kuusia, viinimarjapensaita j. m. s., kuiten
kin ilman järjestystä. Ulkopuolella linnaa kuopasta kiviä väännel- 
lessä oli merkillinen, että tässä oli ikäänkuin kivikadun näköinen 
lattia, jossa kivet olivat piellä lujaan toisiinsa liitetyt» 2.

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 126.
2 Th. Eeiniuksen matkakertomus Etelä-Pohjanmaalta. Kiisikirj. Suom. 

Kirjall. Seuran arkistossa.



Muinaislinnat. 209

Näin kertovat muut. Mitä minä huomasin, saan tässä selvit
tää. Kankaalla kohoaa kivinen paikka. Itse harjun seljällä on 
soikea kivilatomus muuria, jonka soikean kuvion pituus on 49 met
riä ja leveys 28 metriä muurin sisäpuolelta mitaten. Itse muurin 
korkeus vaihtelee 1— 0,5 metrin välillä ja leveys, mikäli siitä nyt 
selvää saa, 1— 2 metrin välillä. Kehässä on kolme aukkoa selvästi 
näkyvissä. Mutta koillispää kehää on hajonnut, niin että siitä on

Asemapiirros X V I. Hiienlinna, Kannus.

vaikea selvää ottaa. Kumminkin luulin keksineeni siinäkin aukon 
tilan. Näitten porttien leveys vaihtelee 1,5— 2,5 metrin välillä. Aivan 
niinkuin Reinius kertoo, on useita kuoppia — ainakin 10 luvultaan 
—  sekä kehän sisä-, että ulkopuolella. Niistä olivat toiset syvem
piä, toiset matalempia noin 0,5— 1,5 metriin ja läpimitta 1 ,5—3 
metriin asti. Useampia oli mulistettu tarkoituksessa kai tunkeutua 
pohjaan, mutta se ei näy onnistuneen, sillä aina vaan näkyi möykky- 
kiviä irtonaisina riittävän, minne asti riittäneekään. Koko tämän

14
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kehän sisusta on vaan paljasta mollikkakiveä —  eikä yksin kehän 
sisusta, mutta vieläpä laaja ala ulkopuolellakin. Rajana tälle kivi
pellolle olin huomaavinani ulkomuurin, joka ei ollut kuin noin 0,25 
metriä korkea ja 0,25— 0,5 metriä leveää (vert, asemapiirros XVI). 
Mitä tulee Reiniuksen kertomukseen, että olisi perustana ulkopuo
lella itse sisäkehää ollut kivet sievästi ladotut ja jollain piellä lii
tetyt toisiinsa, en minä ainakaan semmoista huomannut. Ensiker
ralla täällä käydessäni — olen paikalla käynyt kolme kertaa —  ker
toivat vieressä olevalla tervahaudalla sen polttajat, että noin 40—  
50 vuotta sitten olisi haudalta varastettu tervatynnöri ja kätketty 
tähän raunioon, josta se olisi myöhemmin löydetty, mutta särky
neenä. Voisihan tuo »piki» siinä tapauksessa kyllä olla jäännöstä 
maahan vuotaneesta tervasta. Mitä tulee siihen »puutarhan tapai
seen», niin en minä semmoista huomannut. Kasvoihan tervahau- 
dan alapuolella kyllä noita Reiniuksen luettelemia puita, mutta 
niin niitä tapaa usein muulloinkin kasvamassa. Mitään viinamarja- 
pensaita en nähnyt —  tokko lieneekään niitä siellä. Muuten on 
Reiniuksen kertomus hyvin kuvaava, eikä minulla ole siihen lisät
tävää mitään.

Mitään luolaa en tässä »vuoressa» ole tavannut, ehkä Gott
lund niin kertoo: »Välikannuksen kylässä eli oikeastaan Hillilän 
kylän metsäsaralla löytyy paikka, Hiienlinna nimeltä, jossa ei ai
noastaan olisi jättiläisten hautoja, vaan myöskin luolia; vuori on 
kylläkin merkillinen» 1.

Lohtaja.

Täälläkään en kuullut mitään puhuttavan semmoisista rau
nioista, joista nyt on kysymys.

Himanka.

Itse en ole Himangassakaan tavannut mitään näitä muinais
linnan jäännöksiä. Mutta Gottlund tietää kumminkin semmoisesta 
kertoa. Hän sanoo nimittäin: »Hillilän kylän Sepän mehtäsaralla

1 G. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 126.
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(lähellä?) Kannuskylää on korkealla mäellä muuan 60 syltä pitkä 
ja 50 syltä leveä kivilouhos noin 3 sylen korkuinen ja ympyriäi
sistä kivistä» l. Paikkaa kyllä tiedustelin, mutta semmoista tava
tonta kivikokoelmaa ei kukaan ollut tavannut. Syytä on suuresti 
epäillä, eikö liene tällä tarkoitettu Kannuksessa olevaa Hiienlinnaa. 
Jo paikkakin viittaa hyvin siihen, sillä muistoonpanoissa Gottlund 
kohta jälleen sanoo, että samassa kylässä ja Ainon (oikeastaan A i- 
nalin) kylästä 2 virstaa on suuri kivikasa. Ainalin kylä taasen on 
aivan lähellä Mutkalammin kylää, joka on Kannusta. Siellä en 
semmoista kivikokoa tavannut. Mutkalammin kylään oikeastaan 
kuuluu Mannila ja Mannilasta ei ole niin pitkä enään Hiienlin- 
nalle. Usein muulloinkin on Gottlund kylissä ja paikanmääräyk- 
sissä suurestikin erhettynyt.

Olen tässä luetellut ne »muinaislinnat», jotka olen matkoillani 
tavannut ja joista olen muuten tietoja saanut. Muinaislinnoiksi 
olen käsittänyt tässä ainoastaan ne kivilatomukset, jotka jotenkin 
yhtämittaisella aidalla muodostavat jonkun kuvion. Useimmat näistä 
kuvioista ovat olleet soikean ympyrän kaltaisia, niinkuin esimerkiksi 
Kiviharjun, Leiviskäharjun ja Hiienlinnan. Mutta onpa ollut epä- 
säännöllisiäkin, niinkuin Kirkkokankaan ja ennen kaikkea nuo kolme 
kuviota Jääsken niemellä.

Mitä nyt tulee edellisen laatuisiin kuvioihin, niin ne eivät ole 
outoja tässä kihlakunnassa, sillä samallaisia on Sandelin löytänyt 
tämän kihlakunnan ruotsalaisesta osasta, niinkuin esimerkiksi Pur- 
mossa Sääksjärven kylän lähitienoilta. Sen muoto ja suuruus eivät 
eroa täällä tapaamistani suurestikaan. Sandelin ei mainitse, oliko 
tässä kehämuurissa mitään aukkoja vai eikö2. Samaan laatuun 
ovat pohjoisempanakin tavatut muinaislinnat, vaikka ne, jotka ovat 
soikean ympyriäisiä, ovat pienempiä. Mutta yhtä suuria taasen ovat 
ne, jotka muodostavat jonkun suunnikkaan muotoisen kuvion. Tämä 
kuviokin hyvin lähentelee soikeaa ympyrää, koska sen kulmat ovat

1 С. A. Gottlund: Antiqvarislca Anteckningar IV. Siv. 125.
2 L. H. Sandelin: Svenskspråk. delen a f Pedersöre Härad. Siv. 40.
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useissa tapauksissa pyöristyneetl . Kakenn ukseltaan ovat ne myös
kin yhdellaisia täällä tavattujen kanssa. Useimmiten ovat ne hiekka- 
peräisillä harjuilla ja aina mulkkeroisista kivistä tehtyjä. Näitten 
kehäin korkeus ja leveys ei sanottavasti eroa toisistaan. Sisäänkäy- 
tävät ovat useimmissa aivan samoin kummassakin päässä ja sivuilla.

88. Linnamaa, Temmes. 89. Mustosen kangas, Liminka.

Toista laatua ovat kehämuurit Jääsken niemellä. Ne eivät 
muodosta minkäänlaista säännöllistä kuviota, houkuttelevathan vaan 
sinne ja tänne kunnes juurikuin sattumuksesta yhtyvät, jos yhtyvät.

Ja samaan laatuun on raunioiden laita Kirkkoharjullakin. Mitä nyt 
ensinnäkin tulee Jääsken niemen raunioihin niin voivathan muurit 
olla —  niinkuin ovatkin —  hajonneita. Tämä hajoaminen on tie
tenkin paljon muuttanut muurien alkuperäistä muotoa ja siten ovat 
nuo monet mutkat voineet syntyä. Maan sammaltuessa ovat useat 
syrjäiset kivetkin voineet joutua ikäänkuin muuriin kuuluviksi ja

1 A. II. Snellman: Oulun kihlakunta. Siv. 49 jaiseur.



Muinaislinnat. 213

siten antavat nyt muurille mutkikkaan suunnan. Kirkkoharjulla 
olevat muurit ovat ikäänkuin välittäjinä näille ja eibilisille, koska 
ne ikäänkuin tapailevat jotain säännöllisempää kehää, vaikka toiselta 
puolen ovat nekin mutkikkaita. Muurit Kirkkoharjulla oikeastaan 
muodoltaan lähentelevät etelä- ja länsisuomalaisia muinaislinnoja, 
niinkuin esimerkiksi: Pirunlinna Lempäälässä, Laurinkallio Tuulok
sessa, Kauttuan Linnavuori Eurassa, Slottsbacken Helsingin pitä
jässä y. m. *.

Ijältään arvellaan näitten linnojen olevan varhemman rauta
kauden aikuisia, päättäen niistä löydöistä, joita on tehty muualla 
paitsi täällä Pohjanmaalla niitä tutkittaissa. Koska tutkijat ovat 
Pohjanmaan linnain ijän Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaal-

92. Borgdalsbergiü linna, Saltvik.

lakin tälle ajalle määränneet, ei suinkaan mahtane näitten Keski
pohjanmaankaan linnojen ikä toisellaiseksi tulla.

Ennenkuin jätän nämät muinaislinnat, mainitsen nekin mui
naislinnat, jotka olen kuullut Kauhavalla olevan, vaan joista luul
tavasti ei ole tietoja saatu.

1 Mj. Appelgren: Suomen muinaislinnat. Siv. 27— 28, 38— 40, 77— 81.
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Maanmittariauskultantti J. Luoma kertoi tavanneensa Annalan 
talojen metsäsaralla suuren ja omituisen kiviroukkion. Se olisi jos
sain Varvhan talojen takalistoilla. Tarkempaa selvää en saanut.

Kannuksen lukkari G. Frändilä kertoi, että Lummukan talo
jen Krampsun torpan lähellä on Metelinlinna niminen paikka, jossa 
olisi suuria raunioita. Kaivertaja Matti Sippola kertoi useista sem
moisista muinaislinnoista.

Ensinnäkin olisi Kauhavan Alapään kylässä Saarimaan talojen 
lähellä muuan linna. Raunio olisi pituudelleen, etelästä pohjoseen, 
noin 2,5—3 syltä ja leveydelleen 2— 2,5 syltä sisältä mitaten. Kuu
kin seinän kohdalla olisi kiviä noin 0,5 syltä, juuri kuin olisi seinä 
ulospäin kaatunut. Luoteisnurkassa on laakakivistä ladottu kiukaan 
tapainen ja koillisessa, ei aivan nurkassa olisi kehässä aukko. Kes
kellä olisi pohjaanpäin suippeneva kuoppa »niinkuin färijärin kyyppi». 
Tämän kuopan seinät ovat kauniisti ja lujasti olleet muuratut pie
nillä mulkkerokivillä. Sen syvyys on noin 1 metri ja samaten suusta 
sen läpimittakin. Muurin korkeus olisi noin 0,5— 1 metri ja ladottu 
'mulkkerokivistä, noin miehen pään suuruisista ja ehkä suuremmis
takin. Sisäpuoli kehästä on jokseenkin tyhjä kivistä.

Jonkullaisia kivitettyjä kuoppia pitäisi olla Kärmesvuorella, 
noin 22 kilometriä kirkolta Kaubajärven kylälle päin Lappajärvellä 
saman henkilön tiedonantojen mukaan.

Vielä pitäisi jossain toisessa paikassa Kärmesvuorella, saman 
henkilön tiedonantojen mukaan, oleman 7— 8 kivisarkaa, ikäänkuin 
peltoja, joitten välissä olisi ojelmia. Nämä olisivat ihan säännölli
sen suunnikkaan muotoiset ja aivan yhdessä rivissä ja yhtäsuuria. 
Pituus olisi 60— 70 syltä ja leveys 6— 7 syltä kullakin saralla. 
Keskipaikka olisi aina lantolla ja syrjät korkeammalla. Näitten 
»peltojen» korkeus olisi noin 0,5 metriä, ja olisivat ne ladotut ta
vallisista mulkkerokivistä.

(1) J a tu lin ta rh a t.

Vaikka ei vielä tiedetäkään, mitä merkitystä on annettava 
noille n. s. Jatulintarhoille, Jätinkaduille, Nunnatarhoille, Pietarin- 
leikeille, Vapaakaupungin- ja Laiskan-Jaakon riitingeille, tai miksi
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heitä kulloinkin nimitetään, en ole tahtonut olla niitä tässä mainit
sematta, koska niitä olen kulkemani piirin saaristoissa tavannut. 
Paitsi täällä, kuulin kerrottavan, että Röyttäsaarella Tornionjoen 
suun lähellä on myöskin eräs sokkelorakennus eli Laiskan-Jaakon 
riitinki.

Täällä Pietarsaaren kihlakunnan suomalaisessa osassa pitäisi 
olla useita noita sokkelorakennuksia, vaikka en omin silmin ole 
tavannut kuin yhden.

94. Nunnarinki, Lehmämaa, 95. Sokkelolatomus, Kytösaari,
Kustavin pitäjä. Espoo.

nKälviällä Ruohtalan kylään kuuluvalla Grun ni saarella on 
»Junfrurinki», niinkuin täällä sanotaan, —  Gottlund sanoo sitä 
»Jungfrudans»1. Tiedustelin tuota asiaa paikkakunnalla ja kerrot
tiin minulle että Ruohtalan kylästä Mat-Jussin taloista noin 15 
kilometriä merelle on Grunni niminen saari. Täällä olisi tuommoinen 
sokkelorakennus, jonka aikoinaan olisi sinne teettänyt »Kristian ni-

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 138.
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minen pappi». Täällä juuri kesällä 1895 isojakotyössä toimiva maan
mittari Gull oli saaressa käynyt ja puheensa mukaan olisi se aivan 
samanlaatuinen kuin Hevoskarissa Himangalla löytyvä Laiskan- 
Jaakon riitinki. Sanoi miesten kertoneen, että sen olisi »muuan 
talonisäntä latonut viimme vuosisadalla». Itse en päässyt paikalle 
näkemään vallitsevan myrskyn takia. Ei kukaan lähtenyt saatta
maan. Mitä tarkoitetaan näillä latomuksilla, ei kansalla ollut arve
luakaan. Leikin vuoksi luulivat kalastajani niitä latoneen.

Olisiko sekin »Nunnain tarha», josta Gottlund kertoo, ja jonka 
pitäisi olla Kirkkokanlcaalla —  siis paikalla, jossa muinaislinnakin 
on — joku tämmöinen sokkelolatomus1, en tiedä. Asiaa kyllä tie-

96. Sokkelolatomus, Viirisaari, 97. Sokkelopiirros ala-alkeiskoulussa. 
Suomenlahti. Helsingissä.

dustelin paikalla, mutta mitään en tietooni saanut. Jos täällä Gott
lund on kuullut sellaisen olevan, olisi se merkillistä. Ensinnäkin 
lienee se ainoa, joka olisi näin kaukana merestä —  kolmatta penin
kulmaa. Toiseksi antaisi se taasen puolestaan ehkä jonkullaista tu
kea sille arvelulle, että nämä latomukset olisivat pronssikauden 
aikuisia2. Sillä koska nuo muinaislinnat kerran päätetään olevaksi 
varhemmalta rautakaudelta ja kentiesi vielä pronssi- ja rautakauden 
murrosajalta, niin olisivat hyvin otaksuttavasti nuo »nunnaintarhat»

1 C. A. Gottlund: Antiqvarislca Anteckningar IV. Siv. J37.
2 J. li. Aspelin: Jatulintarhat Suomen rantamailla. Suomen Muinais

muistoyhdistyksen aikakauskirja II. Siv. 162 ja seur.
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yhtä vanhoja. Luultavaa ei nimittäin ole, että likimaille tätä mui
naislinnaa kovinkaan myöhään olisi ruvettu tämmöisiä rakentamaan 
—  ja näin sisämaahan. Arvella siis sopisi, että, ios siellä »nun- 
naintarha» on, on se jotenkin samanikäinen muinaislinnan kanssa. 
Että Gottlund »nunnaintarha» nimityksellä tarkoittaa juuri täm
möistä sokkelolatomusta ei liene epäiltävissäkään, koska hän mai
nitsee, että Vehmaallakin sillä nimellä tunnetaan niitä1. Mutta, 
kuten sanottu, en minä ole tätä sokkelolatomusta nähnyt, enkä 
kuullut kenenkään siitä mitään tietävän Kirkkokankaan seutuvilla.

Himangan edustalla olevalla saarella Hevoslcarilla tapasin 
tämmöisen sokkelolatomuksen. Sitä nimitettiin täällä Laiskan-Jaa- 
kon riitingiksi. Se on aivan lähellä suurta kivikumpua (Asema-

1 J. R. Aspelin: Jatulintarhal Suomen rantamailla. Suomen Muinais
muisto yhdistyksen aikakauskirja II. Siv. 157. Tuollainen sokkelo nähdään jo 
kuvattuna Kretan saarella olleen muinoiskreikkalaisen Knossoskaupungin hopeara
halla. Siitä ja ylipäänsä Jatulintarhojen syntyperästä ja merkityksestä katso : 
Die Trojaburger Nordeuropas, ihr Zusammenhang mit der indogermanischen 
Trojasage von der entführten und gefangenen Sonnenfrau (Sydilh, Brunhild, 
Ariadne, Helena), den Trojaspielen, Schucrt- und Labgrinthtänxen xur Feier 
ihrer Lenxbefreiung. Von D :r Ernst Krause. Ologau 1893. 300 s. 8. Li
säys siihen on Die nordische Herkunft der Trojasage bezeugt durch den krieg 
von Tragliatella, eine dritthalbtausendjährige Urkunde. Nachtrag xu den Troja
burger Nordeuropas von D :r Ernst Krause. Ologau 49, s. 8.
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piirros Y li). Latomus on jokseenkin ympyriäinen, noin 8,5 metriä 
ristiinsä. Ainoastaan yksi käytävä viepi sisälle. Mutta siellä on 
muuan käytäväristeys. Jos toista lähtee juoksemaan, niin joutuu 
» pussin perään», niin ettei auta muu kuin pyörtäminen. Jos toista 
lähtee, tulee takaisin ulos aikansa kierreltyä. Tämä latomus on 
tehty miehen pään kokoisista kivistä, jotka noin 0,1 metrin korkui
sina seininä kohoavat maasta. Näitten seinäin välissä on 0,1— 0,2 
metriä leveä kuja, jota juostaan. Tämä kuja oli hyvin tallattu, jo
ten näkyvät saarella suvisin oleskelevat kalastajat siinä ahkerasti 
juoksentelevan. Niinpä oppaanikin —  vanhemmalla puolella ikäänsä 
oleva mies — heti ääreen päästyä otti hyssvksi ja joutui —  pussin 
perään. Kivet olivat toisessaan aivan tiiviisti kiinni ja ihmeteltävän 
yhtäsuuria. Latomus oli aivan säännöllinen, vähintäkään huoli
mattomuutta ei latomuksessa näkynyt.

Oppaani kertoi, että aivan tämän lähistössä pitäisi olla toinen
kin, mutta jos kuinka haki, ei hän sitä löytänyt. Sanoi sen olleen 
muuten aivan tämän kaltaisen, mutta pienemmän. Kulkiessani pai
kalla olin minä sen löytävinäni (Asemapiirros Y li). Se kummin
kin oli niin kanervain peitossa ettei kiviä näkynyt. Mutta katsoen

kanervain kasvamiseen omituisiin kiertäviin 
penkereisiin, arvelin sen siinä olevan. Koe
tin vähän puhdistaa paikkaa, kitkemällä ka
nervan varpuja pois. Silloin tulivat kyllä 
näkyviin kivet ja nämä näyttivät samoin la
dotuilta kuin edellisessäkin. Mutta myö
häinen ilta ja oppaani kiiruhtamiset estivät 
jatkamasta työtäni, etten voi varmuudella 
sanoa, olinko löytänyt tuon toisen kaiva
tun jäännöksen. Oppaani ei uskonut sen 
siinä olevan, vaan haeskeli sitä muualta. 

Mutta olisikohan mahdotonta, ettei täällä voisi olla niitä useampiakin?
Matkalla kotiin, kertoi oppaani vielä, että aivan lähellä Hevos- 

karia olevassa pienessä Holsti nimisessä saaressa pitäisi olla myös
kin pieni Laiskan-Jaakoon riitinki.

Ainoastaan yhdestä Jungfrudans latomuksesta Hevos- eli Me- 
raskarilla tietää Gottlund mainita muistiinpanoissaan1. Kalastajat 
luulevat niitä lasten leikkipaikoiksi ja niitten tekemiksi. Mutta

99. Laiskan-.Jaakon riitinki 
Etelä-Pohjanmaalla.

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
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koska ne olisivat ladotut, siitä ei ole heillä mitään arveluakaan. 
Vanhimmatkaan eivät tiedä muuta kuin että jo heidän aikanaan, 
niin kauvan kun he muistavat, on Hevoskarilla tuo Laiskan-Jaakon 
riitinki ollut.

Mainita vielä sopinee, että »Vapaakaupungin eli Laiskan-Jaa
kon riitinkiä» piirtelevät lapset kivitauluihinsa ainakin Kyröissä. 
Lapualla, Kauhavalla ja Härmissä ja semmoisia, kuin kuva 99 Etelä- 
Pohjanmaalta kuvaa. Milloin on kulmia ristissä yksi, kaksi, mil
loin hyvinkin monta, riippuen tilasta ja halusta piirtää.

e) Yksityiset kivet.

Vaikka nämä oikeastaan tuskin mitään huomiota ansainnevat, 
en ole tahtonut olla niistäkään mainitsematta, koska niihin muutkin, 
minua tietävämmätkin ovat huomiotaan panneet ja osaksi taasen 
siitä syystä, että usein luulen Gottlundin antaneen liikanaisesti kan
san mielikuvitukselle arvoa, jota tässä kohden ei se ansaitsisi. 
Luettelen siis ne merkillisyydet, jotka olen kansasta kulkeissani 
keräillyt, mikäli näihin yksityisiin kiviin tulee, sekä samalla kerron, 
mitä olen saanut tietooni niistä kivistä, joista Gottlund puhuu.

Kälviä.

»Riankylässä Bykimestarin niitulla on», kertoo Gottlund, »iso 
kivi niinkuin lato, joka siinä suhteessa on merkillinen, että sen kor
keimmalla paikalla on syvennys 1  '/2  syltä pitkä, 3/ 4 kyynärää syvä, 
joka sateen jälkeen usein täyttyy niin vedellä, että pienempi mies 
voipi siellä uida» L Kuulustelin osotetulla paikalla sitä, mutta en 
mitään tietoja saanut, vaikka vanhalta talon isännältä koin sitä 
kuinkakin udella. Lieneekö tämä tieto sitten erehdyttävä, vai ei, 
en voi sanoa.

»Välikylässä Häntäkankaalla o n --------------eräs merkillinen
kivi, ei sentähden, että se olisi varsin suuri eli että se olisi toisten 
kivien päällä, mutta sentähden, että sen päällä on muurattu pienistä 
kivistä ikäänkuin kuppi tahi syvennys. Sitä sanotaan jättiläisten 
rustaamaksi, eikä sillä ole muuta nimitystä». Näin kertoo Gottlund2.

1 C. A. Ootthmd: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 138.
* Ibidem. Siv. 139.
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Siitäkään en minä saanut mitään selvää puheenaolevassa kylässä, 
enkä muuallakaan.

Sama tutkija kertoo vielä : 1 »Jokikylässä (lähemmin määrät
tynä Passojan talojen luona) Pahanperän kalliolla on suuri kivi 
pantuna pienien kivien päälle ja sitä paitsi olisi siellä jättiläispatoja 
ja kalliokirjoituksia». Mitä nyt ensinnäkin tulee itse kiveen, en 
mitään erinomaisempaa semmoista paikalla tavannut, eivätkä ihmi
set minulle tietäneet semmoista näyttää tahi siitä kertoa. Noita jät
tiläispatoja kyllä näin, ne olivat kalliossa niin usein tavattavia kum
mallisia »jälkiä». Nuo kalliokirjaimet taasen tuskin muita olivat 
kuin risti-rastisia suonia ja raitoja kalliossa. Niitä kyllä oli paljon. 
Mutta mitään ihmiskäden tekoja en niissä huomannut.

Köyhä näistä, niinkuin muistakin on

Ullava.

Eipä tässä suhteessa rikas ole myöskään 

Kaustinen.

Täällä en ole kuullut semmoisista mitään mainittavan, eikä 
Gottlundikaan, jolla muuten niin paljon on tiedossa, tiedä tässä suh
teen mitään kertoa. Sitävastoin on jotain huomattavaa

Vetelissä.

»Vanhoja muistomerkkejä tuskin on paikkakunnalla. Hätinäpä 
ansaitsee mainitsemista kahdesta suuresta kivestä, jotka painoltaan 
40— 50 leiviskää ovat. Toinen näistä on Liedeksen ja Vetelin vä
lillä; toinen on Humalalammin ja Kuusjärven välillä Perhon kap
pelissa. Kumpainenkin ovat pystytetyt neljän pienemmän kiven 
päälle. Kenellä lienee ollut niin suuri voima, tai kuinka monta 
henkeä näitä kiviä lienee liikuttanut, tai missä tarkoituksessa ne 
ovat pystytetyt, arvostelkoot muut, jos voivat. Lienee näiden jättiläis- 
kivien liikuttajilla ollut sama tarkoitus kuin Babelin tornin raken
tajilla, nimittäin tehdä itsellensä nimeä, johon voitaisiin liittää ih
mettelyjä heidän suuresta voimastaan. Olkoon heillä heidän kiitok
sensa» 2. Kumpaakaan näistä kivistä en ole nähnyt.

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 139.
2 Vetelin historiakirja, jonka pappi Forselius on kirjoittanut ja jota käsi

kirjoituksena säilytetään Vetelin kirkonarkistossa.
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Sitävastoin olen ollut katsomassa sitä kiveä, joka on Vetelissä 
Puusaaren takana olevalla kalliolla. Kivi on aika jyrkevä leippo, 
noin 2,5 metriä pitkä ja tuossa 1 ,5— 2 metriä leveä sekä noin 0,75 
metriä paksu. Se on muutamain noin miehen pään kokoisen kiven 
päällä. Näyttää niinkuin se aikoinaan olisi nostettu jostain siihen. 
Kallio on muuten tuommoista liisuista kiveä, josta helposti laaka- 
kiviä saapi irti.

Perho.

Oikeastaan jo jälkimmäinen noista Vetelin historiakirjassa mai
nituista kivistä kuuluisi Perhoon, nimittäin Humalalammin ja Kuus- 
järven välillä oleva.

A. Riipalle oli kerrottu, että Kivikankaan taloista noin */2 
peninkulman päässä paljaalla kalliolla olisi neljän pienen mustan 
kiven päällä suuri kivi ollut, vaan että sen olisivat kylän nuoret 
miehet hävittäneetx.

Kuullut olen täällä minäkin puhuttavan metsissä löytyvän sem
moisia suuria kiviä, joitten alle on asetettu pieniä kiviä.

Haisua.

Tofferin taloissa kuulin täälläkin puhuttavan semmoisista ki
vistä, joitten alla on kolme tahi neljä miehen pään kokoista kiveä. 
Nuo kivet ovat semmoisia möykkykiviä ja on niitä useissa paikoin. 
Ne ovat maasta irralla, niin että alta näkee läpi.

Lestillä

kuulin myöskin puhuttavan suurista kivistä, joitten alla on pienem
piä kiviä noin parin nyrkin kokoisia kolme, ja »että ne ovat niin
kuin pannun jalat».

Toholampi.

Pirttisalossa Vesojan kylässä kuulin, että noin 5 kilometriä 
kylästä metsään on kivi neljän kiven päällä ja näitten alla on sileä

1 A. Riipan kirjoitus: Perhon seurakunta. Kokkolan Lehti v. 1885, N:o 2.
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kallio. Kivi on miehen korkuinen ja aluskivet niinkuin hevoisen 
pään kokoiset.

Jossain muuallakin kuulin puhuttavan sellaisia olevan sydän
mailla.

Kannus.

Kortemaan talojen takana olevan Mäntysaaren torpan nave
tan nurkassa kerrottiin olevan kivi, jossa olisi kummallisia merk
kejä. Muista en kuullut täällä puhuttavan.

Lohtaja.

» Ohtakarilla», kertoo Gottlund, »on kaksi kiveä, joista toista 
kutsutaan Suovakiveksi, toista Pentinkiveksi. Edellinen on ympy
riäinen kuin muna, 5 kyynärää korkea, ja on aivan yksinään. Toi
nen sitävastoin on nelikulmainen ja noin 4 kuutio-kyynärää. Mo
lemmat ovat ne asetettu toisten pienempäin kivien päälle. Edelli
nen on kahden kiven päällä, jota vastoin jälkimmäinen on useam- 
pain päällä» h

»Maringaisten kylässä Pesäkankaalla on patsas (skyddspelare), 
joka on 6 syltä korkea (riutta) ja sitä ympäröipi useita pienempiä» 4 
Tämä nyt ei ole muuta kuin, että hiekkakankaalle on osunut mah
dottoman suuri kivi, joka sitten aikoinaan lienee särkynyt. Tavat
toman korkeutensa vuoksi sitä seutulaiset ihmettelevät ja vaivalla 
kapuavat sen korkeimmalle nokalle, josta sanovat useita kirkkoja 
näkyvän.

Himanka.

»Hillilän kylässä Peltomaan takana on Siliäkallio, jossa on 
3 kyynärän korkuinen kivi, joka vaikka se on kolmen muun kiven 
päällä, liikkuu kun yksikään henkilö sitä tuuppaa. Se on vuoren 
korkeimmalla huipulla»1. Minä en ole kiveä nähnyt, etten siitä 
mitään tiedä. Mutta Siliäkallio on oikeastaan Kinareen talojen 
takana.

»Väliviirteen kylässä, kaksi virstaa kylästä, on kivi, napakivi. 
Aineeltaan on se räystähinen (rapakivi), 7 kyynärää korkea, ja riip

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
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puu se vuoren kupeella etupuolelta nojaten yhteen ja takapuolelta 
leväten kahteen kiveen» l.

»Hillilän kylässä on Siliäkalliolla 2 syltä korkea kivi, joka 
on niin pienen kivinupulan päällä, että se liikkuu kaikille puolin» 1. 
Tämä lienee vaan toisintajuttu äsken kerrotusta 3 kyynärän kor
kuisesta kivestä saman kallion korkeimmalla kohdalla.

»Pohjanpään kylässä Hevoslcarissa on kivi, nimeltä Juusto-
kivi, joka on toisen 1 l/2 kyynärää korkean kiven päällä. Se on
ihan tasainen kaikilta puolin, juuri kuin se olisi hakattu; ainoas
taan yhdellä sivulla on ikäänkuin pieni naarmu. Sitäpaitsi on se
aivan valkoinen väriltään, joka lienee aiheuttanut nimeen. Se on 
likipitäin 8 kyynärää korkea ja 5 kyynärää leveä. Ylöspäin on 
siinä ikäänkuin 3 kärkeä» '. Saarella käydessäni en vielä tätä tie
donantoa tuntenut, etten siis erityisesti tietänyt siitä udella. Mutta 
kummallista on, etteivät kalastajat siitä merkillisyydestä johtuneet 
minulle puhumaan, vaikka asioistani juttusin heidän kanssansa saa
rella ollessani. Ja muutenkin olisi oppaani edes pitänyt tuon muis
taa. Mutta, niinkuin sanottu, en semmoisesta kuullut puhuttavan 
enkä itse mitään huomannut myöskään, vaikka saarella sinne tänne 
kuleksinkin.

Olen nyt luetellut ne yksityiset kivet, jotka ovat asukkaiden 
huomiota puoleensa vetäneet ja jotka olen tietooni saanut tältä tut
kittavaltani alueelta. Mitä siis todella ovat nuo huomiota herättä
neet kivet? Paljaita luonnon oikkujako, vai onko ihmiskäden töitä 
näissäkin — ja jos, niin kenen ja mitä varten?

Yrittämättäkään antaa varmaa vastausta tähän pyydän vaan 
tuoda esiin muutamia näkökohtia, jotka ehkä nekin auttanevat jos
sain suhteessa selvittämään näitä asioita.

Suoraan jo voipi sanoa, että useimmat nuo kivet, jotka eten
kin rantamailla ovat, ovat luonnon asettamia. Onhan tuotu esi
merkkiä, miten jää aikoinaan on kohottanut tavattoman suuria kiviä

1 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 125.
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ylös ja asettanut ne pienempäin kivien päälle. Niinpä kerrotaan 
Kalajoella tapahtuneen : »Huippupäisen 8— 10 jalkaa korkean ja 9 
jalkaa paksun kiven, joka ennen oli ainoastaan 1 jalan ollut yli 
veden pinnan näkyvissä, oli merijää siirtänyt kuivalle maalle sekä 
pienemmillä kivillä niin tukenut, että mies voipi ryömiä alla» h Sitä
paitsi ovat useat muut luonnonvoimat, niinkuin esimerkiksi ukkonen, 
usein särkeneet kiviä ja siten singoilleet paadet ovat osuneet omi
tuisiin asentoihin, juurikuin ajatteleva ihmisnero olisi ollut määrää
mässä niitten paikkoja. Vielä voipi olla niinkin, että ihmiset syystä 
tai toisesta, esimerkiksi rajojen vuoksi, ovat koettaneet saada luon
non jo kummallisesti sijoittamia kiviä vieläkin huomattavampiin 
asentoihin.

Liikaa lienee otaksua, että, kuten yleisesti kansa Perhossa, 
Halsuassa, Lestillä ja Toholammilla tarinoitsee, olisivat nämä »Hämä
läisten», s. o. toisella puolella Suomenselkää olevain asukasten tie- 
rasteja, merkkejä, että osattaisiin kulkea näillä erämailla. Tämä 
juttu kyllä tuntuu todenperäiseltä siihen nähden, että näillä ranta
mailla kyllä on ollut ikivanhoja kauppapaikkoja, joissa varmaankin 
toisella puolella Suomenselkää olevat asukkaatkin ovat asioillaan 
käyneet. Mutta olisivatkohan nämä sitten noin mahdottomia vai
voja ruvenneet näkemään kauppateittensä viitottamisessa, on hyvin 
epäiltävää. Lienee kai vieläkin parasta pitää kaikkiakin tämmöisiä 
eriskummaisuuksia luonnon oikkuina. Kentiesi on joskus luonnon 
tarjoamaa tilaisuuttakin ihminen käyttänyt hyväkseen ja muodosta
nut niin itselleen aikanaan ja jälkeentulevaisillekin pysyväisiä merk
kiä, joitten tarkoitusta ei enään ymmärretä.

Epäillä on suuresti lupa, olisivatko nämä mitään hautapaik
kojen merkkejä —  osakaan niistä, joiksi niitä myöskin jotkut lie
nevät luulotelleet.

Näillä epätietoisilla muistomerkeillä päätän nyt kertomukseni 
tämän kihlakunnan suomalaisen osan pakanuuden aikuisista muinais
jäännöksistä. Olisihan vielä todella ollut mainittava muinaiset hau

1 Widenius: Phys. oeconom. afhandl. от Uplanningens Seskaffenhet i  
Finland. Siv. 105 ja seur.
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tausmaat, satamapaikat ja kalastustienoot, mutta koska en ainakaan 
minä voi niitten ikää johtaa aina pakanuuden ajasta saakka, olen 
ne jättänyt nyt seuraavaan aikakauteen. Siinä luettelen ne ensim
mäisinä, joten ne olkoot ikäänkuin liitteenä edellisen ja nyt seu- 
raavan kristillisyyden ajan välillä yhdessä juuri jättämäini jatulin- 
tarhain ja noitten epätietoisten, kummastusta herättäväin yksinäisten 
kivien kanssa.

B. Kristillisyyden aika.

I. Kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Näillä tarkoitan juuri nyt äsken mainitsemiani muinaisia hau

tausmaita, satama- ja kalastuspaikkoja. joita täällä päin on useita 
ja jotka ehkä ijältään ovat hyvinkin aikuisia. Otamme niistä en
sinnäkin

a) Hantuiipaikat.

Tavallisia kirkkomaita en tarkoita näillä, vaan ainoastaan sem
moisia paikkoja, joita kansa nyt luulee semmoisiksi, ja joissa ulko
naiset merkit osottavat juurikuin luulossa olisikin perää. Jätän mai
nitsematta ne seurakunnat, joissa en semmoisia tavannut enkä kuul
lut niistä puhuttavan. Ensimmäisenä siis, jossa semmoisesta kuulin 
olisi

Veteli.

Kansakoulunopettaja E. Lâng’in antaman tiedon mukaan olisi 
Haapajärvessä, joka järvi on pohjoispuolella Räyringin järveä, saari, 
jolla on nimenä Hunmihin saari. Tähän saareen olisi joskus van- 
h aan haudattu ruumiita ja olisi täällä vieläkin näkyvissä muutamia 
hautoja, jotka kansan luulolle antavat tukea. Itse en ole paikalla 
ollut, niin etten voi siitä mitään sanoa. Mutta kertoja sanoi itse 
siellä olleensa ja katselleensa näitä hautoja.

15
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Perho.

»Perhon kappelissa Alatnajärven kylässä pitäisi eräässä joessa 
(saaressa?) olla vanha kirkkomaa» h Tässä kai ensinnäkin lienee 
nimessä erhetys. Alamajärven kylää en luule Perhossa olevan^ 
mutta Salamajärven kylä kyllä on.

»Tialan talon läheisessä järvessä — — — on myöskin saari, 
johon Tialaiset muinoin hautasivat kuolleensa talven tuloksi, jolloin 
ne vietiin Kivijärven kirkolle. Muutamassa likellä olevassa järvessä 
kuuluu löytyvän samanmoinen saari» 2. Paikalla ollessani tieduste
lin noita saaria, mutta en saanut kuin toisesta tietoja. Näitten tie
tojen mukaan olisi Tialan järvessä, Rantalan taloista itäistä ilmaa 
kohti noin 2 kilometriä, Ruumissaan, johon ennen talvea odotta
maan kyläläiset hautasivat kuolleensa, ne talvella viedäkseen Vete
lin kirkkomaahan. Toisesta saaresta en mitään tietoja saanut. Lie
nevät siis samaa kentiesi tarkoittaneet ja ehkäpä yhteensä kaikkikin 
nämät tähtäävät vaan tuota Ruumissaarta.

»Vielä vanhempia aikoja todistavaa paikkaa näytettiin minulle 
Möttösen talon luona, kappaleen matkaa sillasta alaspäin olevalla 
saarella. Saarella löytyi pienoinen kuoppa, johon eräs Viitasaare- 
lainen oli haudannut ruumiin, jota oli aikeissa viedä aina Kokko
lan kirkolle, joka oli lähinnä, vaan väsymys saavutti välillä» 2. Tämä 
saari on noin 1,25 kilometriä Vähän Möttösen kestikievarista joen 
etelärannalla paikassa, jossa joki tekee mutkan (Asemapiirros XVII). 
Saari kohoaa yksinäisenä töyrynä ylös matalarantaisen joen äyräällä. 
Nykyisin se ei enään mikään saari ole, vaan on se mantereeseen 
yhteen kasvanut. Isoilla vesillä se vielä saareksi muodostuu. Tätä 
kumpua nimitetään Kalmusaareksi. Tämän kummun korkeimmalla, 
kohdalla on, ei kuten Riippa sanoo, yksi hauta, vaan kokonaista 6 
kappaletta tuommoisia kuoppia. Ne ovat suunnikkaan kaltaisia, noin 
2 metriä pitkiä, 0,5 metriä leveitä ja nykyisin noin 0,75 metriä syviä 
jotenkin. Vanha mahtanee todella tämä paikka olla, koska sillä on 
nimi Kalmusaari, jota —  kalmu —  nimeä ei täällä nykyisin aina
kaan käytetä kansan kesken hautausmaasta tahi kuolemasta. Pai-

' C. A. Gottlund: Antiqvarislca Anteckningar IV. Siv. 168.
3 A. Riipan kirjoitus: Perhon kunta. Kokkolan Lehdessä v. 1885,- N:o 2.
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kalla kasvaa pienenlaista lehti- ja havupuuta ja ihmiset katselevat 
saarta jonkunmoisella kunnioituksella, että tuskin puitten vesoja 
täältä katkovat.

Lesti.

Olen jo ennen maininnut Jääskenniemestä (siv. 206). Tällä 
niemellä on 4 samallaista hautaa kuin Kalmusaarella. Hautain pi

- /     -   -

tuus on 2 metriä, syvyys ja leveys on noin 0,5 metriä (Asemapiir
ros XV).

»Tämä seurakunta ei vielä ole vanha, ainoastaan kolmatta 
sataa vuotta näyttää kirkonkirjat täällä olleen asukkaita. Kuiten
kin näytetään yksi hautauspaikka, josta ei puhuta missään kirjassa. 
Kirkkosaareksi sanotusta saaresta, 2 virstaa kirkolta, kerrotaan että
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täällä kaiketi ennen näitä on asunut ihmisiä, mitä lajia he sitten 
lienevät olleetkin. Mainitussa Kirkkosaaressa, josta mehtä on pol
tettu pois, näkyy aivan selvään 30 haudan siaa isompaa ja pienem
pää, muutamat näistä olivat toista syltää pitkiä. Yhtä kaivaessa 
löysin 2 kyynärää syvältä maassa hiiliä ja tuhkaa. Syvemmälle 
kaivamasta esti minua kirsi. Näitä hautoja kuhtuvat jättiläisten hau
doiksi» *. Tästä samasta hautapaikasta tietää Gottlund myöskin mai
nita2. Itse olen puheenaolevalla saarella käynyt parikin kertaa. 
En puolestani ole huomannut kuin parisen hautaa siellä. Mutta 
saari onkin niin metsittynyt, että vaikea siellä on mitään semmoista 
huomata. Seljemmillä rannoilla oli saarella ikäänkuin kiviaitaa. 
Mutta se luultavasti oli noita näillä saarilla tavallisia rantavalleja, 
joita vesi on muodostanut ajamalla kiviä yhteen kasaan.

Tässä ovatkin nyt nuo muinaiset hautauspaikat. Mitä liene- 
vätkään sitten. Uskottavalta hyvin tuntuu kansan kertomukset, että 
olisivat, ainakin muutamat niistä, tuommoisia väliaikaisia hautoja, 
joihin suven aikana olisi talteen pantu ruumiita, joita sitte talvella 
oli helpompi kulettaa etäällä olevain pitäjien kirkkomaihin.

b) Satamapaikat.

Näillä tarkoitan tässä entisiä joko luultuja tai todellisia satama
paikkoja, joita näillä rantamailla olen kuullut kerrottavan olleiksi. 
Näitä ei siis sisempänä kihlakuntaa olekaan. Olen näitten yhtey
dessä maininnut nekin, joissa kansa kertoo ennen muinen olleen 
»laivanroonioita» ja jotka paikat nyt ovat noin 1  peninkulman 
päässä merestä. Niitä ei ole kuin pari, enkä tiedä, mitä on niistä 
uskominen. Kerron ne kumminkin, koska uskottavilta näyttävät.

1 O. E. Petterssonin matkakertomus runonkeräysmatkalta. Käsikirjoitus 
Suomat. Kirjall. seuran arkistossa.

2 C. A. Gottlund: Antiqvariska Anteckningar IV. Siv. 132.
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Kälviä.

Olen jo ennen huomauttanut (siv. 166) Poroluodolla olevista 
kivikasoista. »Poroluodon korkeimmalla paikalla on muinoisia vene
valkamia. Ne ovat nyt noin 5,4 metriä merenpintaa korkeammalla. 
Ei kukaan tiedä kumminkaan, koska ne ovat tehdyt» '. Oppaani 
kertoi, että siellä jossain paikassa pitäisi olla hyvin vanha vuosi
lukukin kiveen hakattuna, mutta sitä ei hän minulle osannut sanoa 
tarkalleen emmekä hakemallakaan sitä löytäneet. Ovatko nämä kivi
kasat jäännöksiä entisistä venevalkamista, vaiko, kuten arvelin, vaan 
jätteitä verkkojen kuivaustokeitten paikoista, en tiedä.

Krekilän talossa juuri kartanon alla on Krekilän neva. Tämä 
neva on nyt jotenkin kuivattu, mutta ennen sitä on se ollut hy
vinkin vetelä. Kun siihen noin 10 vuotta sitten tehtiin ojaa —  
kertoi talon vanha isäntä —  löydettiin sieltä noin 0,5 metrin sy
västä 0,25 metriä leveä ja ehkä 3 metriä pitkä »paatin laita», jossa 
oli vielä ollut kaaripuukin. Puu oli ollut hyvin kovaa ja kaari- 
puu oli lautaan kiinnitetty puunauloilla. Laitaa oli kauvan talossa 
säilytetty, mutta viimein oli se joutunut hukan junnuille. Samalta 
paikalta oli vielä löydetty ladon seinähirren paksuisia ympyriäisiä 
puita. Niissä oli ollut reikä lävistettynä aina noin 1/2 kyynärän 
päässä. Puitten päät olivat olleet veistetyt niinkuin tukkivarpissa 
ja samoin oli reikäkin päässä.

Lohtaja.

Olen jo ennen myöntänyt, etteivät rantamaat ole minun puo
leltani tulleet kovinkaan tarkkaan kuljetuiksi, joten voipi, varsinkin 
noissa monissa saarissa, kätkeytyä yhtä ja toista, joista en mitään 
voi mainita. Niinpä luultavasti on käynyt tässäkin suhteessa, sillä 
esimerkiksi Lohtajalta en tiedä mitään mainita, vaikka tällä ei suin
kaan ole sanottu, ettei täälläkin joku muinaispaikka olisi entisai
kaista asutusta todistamassa.

Himanka.

»Kaksi satamaa on. Toinen Raumanjoen suussa on epävarma. 
Tästä kuljettavat Kokkolaiset tavaroitaan ulos ja on täällä kauppa-

1 J. E. Rosberg: Bottenvikens finska deltan. Siv. 202.
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puoteja heillä. Toinen, Korkiaksi nimitetty, on kyllin sopiva ja on 
se Hevoskari ja Vääräkari nimisten saarien välillä, 2 l / 2 peninkul
maa Lohtajalta», sanoo Mathesius Lohtajasta puhuessaan h Olen 
itse ollut Korlcialla, joka nykyänsä kuuluu Himankaan. Saareen 
tunkeutuu syvä lahti, joka hyvin soveltuu satamaksi, koska se suojaa 
merenmainingeilta ja tuulilta (Asemapiirros XVIII). Lahden lou
nais- ja etelärannalta kohoaa jyrkkä kallio. Tällä kalliolla on muu
tamia ' kivikokoja ja näitten luona on parissa paikassa kallioon ha
kattu kirjaimia. Näitä oli kahdessa paikassa, nimittäin kallion syr
jässä, jossa oli seuraavat jotenkin epäselvät kirjaimet hakattuina

V L O  \ V Z S T E R : s W S ö P V H a : ICLFLE : K A R B j  

:L  ' t f i M - . q f t B . - P J i H i p A : D S i : P X r i : A N b l 6 t / 5 . T .  Ю

kahteen riviin. Toisessa paikassa oli laakealle kalliolle hakattuna 
seuraavat vieressä olevat kirjaimet ja paljoa selvemmät kuin edel

liset. Oppaani kertoi, että näitä kirjaimia on jälestä 
PNwft. päin syvennetty hakkaamalla. Yleisesti selitettiin,

9.3 Ч 0 T  että tähän lahteen olisi kerta uinut palava laiva.
DlO S F P T  Miehistö olisi pelastunut ja siis nämä kirjaimet oli-

**/9 16 7 7 sivat heidän hakkaamiansa. Laivan kapteeni olisi 
p  i. r ollut G. Grot ja olisi tapaus ollut syyskuun 10

'у  r  päivänä 1677. Kentiesi puheessa onkin perää. Lah- 
L P  den perukassa sanottiin vielä olevan sen laivan

rauskaakin jälellä, joka muka palaen olisi tähän 
satamaan uinut ja olisi se kauvan ollut näkyvissä merenpintaa 
ylempänä, mutta nyt sitä ei enään näkynyt. Paikka, jossa sen pi
täisi olla, kyllä minulle osotettiin ja olen sen asemapiirrokseen X V III 
merkinnyt. —  Muuten on tämä Korkian satama vaan enään kalas- 
tajain kokoumuspaikkana. Matala vesi estää sinne suurempia lai
voja Kuin kalastajain paatteja tulemasta.

Ainalissa kerrottiin, että noin 5 kilometriä Kalajaan päin on 
muutaman nevan syrjällä hyvin äkkijyrkkä mäki. Aivan tämän 
mäen juurella olisi ennen muinoin ollut laivan jäännöksiä. Laiva 
olisi ollut »ulkomaan puusta». Siitä olisi muka ennen otettu pienten 
puukalujen aineksia, sentähden että puu oli niin kovaa. Olipa eräs 
vanha mies, joka asiasta kertoi, nähnytkin pienen höylän pään, joka

1 P. N. Mathesius: Beslcrifning om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 155.
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olisi tehty laivarauskasta otetusta aineksesta. Ei tietänyt, onko pai
kalla enään mitään rauniotakaan laivasta jälellä. Paikan nimi on 
Pohjannevan hiljuus.

Olen luetellut nyt nämä satamapaikat ja niitten ohessa kan
san kertomat »laivanrooniot». Juttuina en pidä kansan tarinoita

Asemapiirros XVIH . Korkia, Himanka.

tässä suhteessa, sillä ne ovat liiaksikin todennäköisiä. Ei ole mi
kään mahdottomuus, että vuosisatoja taaksepäin joku pienempi laiva 
olisi voinut purjehtia' esimerkiksi Krekilään, koska ei niin pitkä ole, 
kun vielä neva täällä on ollut aivan vetelää, vanhaa merijättöä. 
Että täällä Kälviänjoen suussa on jotenkin joutuun muodostunut 
rantaa mereen päin, sitä todistaa väitöskirjassaan »Bottenvikens
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finska deltan» J. E. Rosberg. Samaa voipi sanoa Pyhäjoen ja Pön- 
tiönjoen suusta, joitten välimailla tuo Ainalissa kerrottu laivanrääsy 
olisi. Mahdottomaksi ei voi myöskään sitä kansanpuhetta sanoa, 
joka kertoo Korkian satamasta ja siellä olevasta laivanjäännöksestä. 
Että Korkiassa on ollut satama ja vieläpä auttavakin, sen Mathesius 
jo kertoo. Miltä ajalta olisivat nuo muut puheenaolevat jätteet, on 
toinen asia. Aivan äskeisiä ne eivät mahtane olla, sen voipi jo sii
täkin päättää, että ovat näinkin sisämaassa, ainakin 1  peninkulman 
päässä meren nykyisestä rannasta. Onpa siihen aikoja kulunut, 
jos nopeaankin meren pakeneminen on tapahtunut, ennenkuin näin 
kauvas on päästy. Krekilässä löydetty paatinlaita jo todistaa itse
kin ikäänsä, se kuin oli puunauloilla koottu. Ainalin takamailla 
oleva laivanjäännös oli taas »ulkomaalaista puuta». Siis laiva ei ollut 
Suomessa rakettu. Olisiko joku myöhäisempi viikinkialus —  vaiko 
myöhemmiltä ajoilta muu kauppalaivan hylky? Kolmatta vuosisa
taa vanha on sekin laivanrunkorustinki, joka ajelehtii Korkiahami- 
nan lahden perukoilla.

c) Kalastusjmikat.

Muinaiset kalastuspaikat kentiesi olisivatkin olleet mainittavat 
ennen noita muita, mutta koska olen tahtonut yhdessä puhua näistä 
entisistä kalastuspaikoista ja koska ei liene syytä kaikkia otaksua 
niinkään kaukaisesta muinaisuudesta juontavan syntyänsä, niin en 
katsonut ehdottomasti vaadittavan näitä asettaa ensimmäisiksi. —  
Rannikolta en ole kalastuspaikkoja tullut ottaneeksi lukuun, joten 
nämä tiedot koskevatkin vaan sisämaata.

Ullava.

Köyhä on Ullava aineellisen toimeentulonsa puolesta eikäpä se 
ole rikas muinaismuistoistakaan. Kumminkin on täällä muistoja 
muinaisesta kalastuksesta.

» — — —  Rahkosesta Hanhisalon kylään järven itäpäässä 1 1/ 2 
virstaa, 7 l/2 kirkolta. Tällä välillä kulkeissani järven äyrästä näin 
jätteitä muinaisajoista, joista jo ennen kuulin vähän puhuttavan. Nämät 
olivat niinkuin sanottiin Lappalaisten katiskan mukaan tehtyjä kalan- 
pyynnöksiä. Ne olivat ennen järven kuivattua märänneet aina sa
veen asti, vaan kun oli järvi kuivattu, oli savi laskeutunut ja nämät
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liisteet jääneet kyynärää korkealle seisomaan savesta. Tälläisiä löy
tyi useammissa paikoin Ullavan rannoilla» '. Taikka minä kiersin 
jotenkin koko järven, en tullut noita huomanneeksi. Luultavasti, 
jos olisin niistä ennen jotain tietänyt, olisin ne löytänyt. Mutta 
koskapa en niistä mitään tietänyt vielä matkoilla ollessani, en 
myöskään osannut semmoisista täällä udella eikä kansakaan minulle 
niistä hiiskaustakaan maininnut. Näin ollen en voi siis muuta kuin 
kertoa nähneen sanoilla.

Veteli.

»Pulkkilan tienoilla on joen rannoilla kivikiukaita ja kivijal
koja 5 kappaletta. Ne ovat jätteitä kalastavien Hämäläisten pir
teistä. Niiden lähellä on kuoppia, joissa luultavasti kesällä säily
tettiin kaloja».

»Vastapäätä näitä on joessa pohjaan upotettuja hirsistä tehtyjä 
saukkoloukkuja».

»Perhonjokea peratessa löydettiin suuria patoja, joita vaivalla 
särjettiin» 2.

Perho.

»Lähellä (Möttösten kylässä olevaa Kalmusaarta) näytettiin 
myöskin vanhaa katiskaa, joka oli jäännöksenä niistä ajoista, jolloin 
hämäläiset kulkivat täällä kalastelemassa. Jälellä katiskasta oli sy
välle rapakkoon upotettuja vaajoja ja seipäitä rivissä yli joen, jotka 
veden yläpuolella olivat tykkänään lahonneet ja hävinneet» 3.

Kun Vähä-Möttösen kylästä tullaan Perhonjoen poikki, on 
sen pohjoisrannalta noin 200 metriä sillasta oikealle vanhoja ka
lastusvehkeitä. »Hämäläisten kalastuspaikaksi» sanovat sitä. Siinä 
on seipäitä monessa mutkassa poikki joen pantuina näkynyt ennen 
vanhaan. Nyt niitä ei enään näkynyt.

Kalmusaaren luona myöskin pitäisi olla samallainen paikka, 
mutta pohjassa mahtoivat olla syvällä, koskapa en niitä huomannut.

1 Th. Reinius: Matkakertomus Etelä-Pohjanmaalta. Käsikirjoitus Suo- 
mal. Kirjall. Seuran arkistossa.

2 J. R. Aspelin: Vetelin seurakunnan vanhanajan muistoja. Vaasan 
Sanomat v. 1879, N:o 24.

3 Th. Reinius: Matkakertomus Etelä-Pohjanmaalta. Käsikirjoitus Suo- 
mal. Kirjall. seuran arkistossa
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Päätän näillä nyt nuo epätietoiset ja historian takaiset muis
tot. Miltä ajalta viimeksi mainitut ovat, se on vaikea sanoa. Ken- 
tiesi ovatkin ne, niinkuin kansa luulee, »hämäläisten» kalastuspaik- 
koja, vai olisivatko aina kivikauden jäännöksiä ja siten verrattavat 
esimerkiksi Schweitsin paalukylissä tavattaviin kalastusvehkeisiin. 
»Ehkä voisi tuollaisia liisteitä tarkastamalla huomata ovatko kivi
kasoilla teroitettuja» h Kaikissa tapauksissa eivät nämätkään muis
tot niin äskeisiä ole, olkoon, että ne olisivatkin niiltä ajoilta, jolloin 
hämäläiset täältä päin hakivat metsän riistaa ja veden viljaa. On
pahan silloinkin useita satoja vuosia noitten pyydysten täytynyt olla 
odottelemassa, mitä sattumus heidän kauttansa kokejalle antaisi.

II. Kirkolliset muistot.
Vanhimpia historiallisia muistoja tarjoavat meillä kirkot. Näit

ten kalustossa ja arkistossa —  niin, itsepä rakennuksessakin on 
tutkijalla usein paljokin lähteitä käytettävänä. On siis aina huo
mattavat nämäkin asiat, kun muistoja jostain kerätään.

Tutkittavani alue ei kumminkaan suuria tuo esiin näissä suh
teissa. Tiedot, kalusto ja itse kirkot ovat verraten myöhäisiltä ajoilta. 
En ole kumminkaan tahtonut olla niistä tässä kertomatta.

Alkuansa on koko Etelä-Pohjanmaalla ollut vaan kaksi seura
kuntaa, nimittäin Mustasaaren ja Pietarsaaren, joista jälkimäinen 
on perustettu keskipalkoilla 1200 lukua. Jo aikaisin erotettiin Pie
tarsaaresta Kokkola, nimittäin vuonna 14672. Tästä Kokkolasta 
ovat sitten myöhemmin irroitetut ne Pietarsaaren kihlakunnan suo
menkieliset pitäjät, joista tämä kertomus puhuu.

Ennenkuin alan varsinaisista pitäjistä kertoa, mainitsen 
tässä muutamia tietoja niistä kirkollisista muistoista, jotka myöhem
minkin ovat useille kunnille olleet yhteiset, nimittäin kirkollisista 
suhteista Kaitakarissa. Tämä kari on ulkona meressä Lohtajan ja 
Kalajoen rajalla, vaikka se nyt luetaan Kalajoen saaristoon.

Siinä käypi suvisin kalastajia Kokkolan, Kälviän, Lohtajan, 
Kalajoen ja Pyhäjoen kunnista. Täällä on vuodesta 1680 asti ollut

1 J. R. Aspelin: Suomen asukkaat. Siv. 20 ja scur.
2 K. O. Leinberg : Finlands territoriala Församlingars ålder, utbildning 

och utgrening. Siv. 49, 55 ja seur.
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rukoushuone —  toisten tietojen mukaan vaan kokoon luotu maa- 
kumpu —  ja vuodesta 1780 lähtien kirkko, jossa vanhuudestaan on 
Kokkolan koulun rehtori käynyt pitämässä jumalanpalvelusta ja 
papillista palvelustansa antamassa saareen kerääntyneille kalastajille. 
Palkaksi sai hän osan kalastussaaliista l . Nykyjään on se toimi Kala
joen papistolla.

Kälviä.

Kälviä on eroitettu Kokkolasta omaksi pastoraatiksi joko 1639 
tahi 1640. Siihen asti oli se kuulunut kappelina Kokkolaan 2.

»Kirkko on tuntemattoman taiteilijan piirustuksen mukaan ra
kennettu 1764, sekä vihitty 1765 nimellä »Pyhän kolminaisuuden 
temppeli».

Saarnatuoli on soikea ja kaunistettu evangelistain kuvilla. 
Ulkoa päin vasemmalle on ensimmäisenä tabernakelin verho, jonka 
takaa näkyy kivilattiaa ja sitten seuraa evangelista Mattheus vie
ressä seisovan enkelin kanssa ja allekirjoituksella: »P. Matth. Evang. 
Tehkät sijs parannuxen Soweliaita hedelmitä. 3. v. 2». Kolmantena 
tauluna seuraa evangelista Markus jalopeuran kanssa ja allekirjoi
tuksella: »P. Marcüs Evangelista. Tekät paranmis, ja uscocatEvan- 
geliûmi. 1: v. 15». Seuraa sitten evangelista Luukas härjän kanssa 
ja allekirjoituksella: »P. Lücas Evangelista. Aûtiiat owat ne jotca 
c uti lew a t Jumalan sanan ja kätkewät sen. 11: 28:». Viides kuvaa 
evangelista Johannesta kotkan kanssa ja allekirjoitus on: »P. Jo
hannes Evangelista. Pyhä Isä pyhitä heitä totudesas Sintin Piihes 
on totiuis 17: 11: 17». Sisäpuolella saarnatuolia portaille johtavan 
oven päällä on kirjoitus: »AA 1726 Blef deäe Predikstol förfärdi
gad, då warande Landzhöfdinge Hr Baron Gen. Mjnr Reinholt W il
helm von Essen. Bkop Doctor Herman Witte. Probst Mag. Erichs 
Cajander. Kyrkioherde i församlingen Mag. Ericus Falander. Sacel- 
laniis Dnüs .Johanes Öhrn». Saarnatuolin päällä on erityinen katto, 
jossa ylinnä on karitsa ja sen nojalla lippu, jossa on risti, risteyk
sessä orjantappuraseppele ja sen lävitse ristiin kaksi nuolta. Muu-

1 A. E. Snellman: М ай-ja  Uiko-Kalla Kalajoen edustalla. Suomen 
Museo 1S95. Siv. 24—28.

2 K. O. Leinberg : Finlands territoriota Församlingars ålder, utbildning 
och idgrening. Siv. 55—57. — De fatis Ostrobottnicc notandis. Series sacer- 
dotum in Ostrobottnia, käsikirjoitus museon arkistossa.
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ten on saarnatuoli koristettu cherubimilla ja kukkakövnnöksillä. 
Maalari on tuntematon ja kuuluu saarnatuoli tähän siirretyn enti
sestä hajotetusta kirkosta.

»Kälviän saarnatuolista tietävät vanhat kertoa, että se olisi 
lahjoitettu kirkkoomme. Ruotsin vallan aikana olisi eräs laivuri 
kyntäessään Pohjanlahden ulapoita joutunut laivoineen, jossa oli kul
jetettavana myöskin saarnatuoli, kovaan myrskyyn. Laivuri olisi 
silloin tehnyt lupauksen, että jos hän vielä pääsee maihin, niin hän 
lahjoittaa puheenaolevan saarnatuolin lähimpään kirkkoon. Laiva 
ajautui Kälviän rannoille ja laivuri täytti lupauksensa ja antoi sen 
Kälviän kirkkoon» '.

» Alttaritaulu on maalattu lautaholvaukseen yläpuolelle ikku
naa ja on se noin 8 kyynärää leveä sekä keskeltä 8 kyynärän 
korkuinen ehkä. Taulun päähenkilö on Kristus ristillä. Lähinnä 
häntä on 5 vaimoa ja oikealla 5 sotilasta kahden täyspartaisen pää
miehen kanssa, joista toinen on ratsun selässä; vasemmalla puolella 
on 11 sotilasta, joista 3 vasemman sivun alimmassa kulmassa heittävät 
arpaa. Kaikilla sotilailla on viikset. Vielä on taulussa tikat, hauta 
sekä joitakin luita ynnä vasu, jossa on ristiinnaulitessa tarpeellisia 
aseita». Taustana taulussa on Jerusalemin kaupunki. — »Alttari- 
ikkunaa ympäröipi vasemmalla puolella Mooses ja Pietari, oikealla 
puolella Lutherus ja Aaron »in Lebens Grösse», jotka maalaukset 
näyttävät olevan yhteydessä alttaritaulun kanssa». Näitten kuvien 
päällä on cherubim ja samoin Moosesta ja Pietaria, Lutherusta ja 
Aaronia eroittavain patsaitten päällä. Molemmilla sivuilla on ikään
kuin taulun kehänä patsaat, joitten päissä on omena ja risti leikat
tuina.

»Sakaristoon johtavan oven päällä on kruunulla varustettu 
vaakuna maalattuna, kahden kruunatun leijonan ympäröimänä ja 
jaettuna 4:ään osaan, joista ylin vasemmalla ja alin oikealla ovat ko
ristetut kruunuilla, kumpikin kolmella vaalealla kruunulla sinisellä 
pohjalla : toisessa kahdessa on keltainen leijona kruunu päässä sini
sellä pohjalla». Itse keskustassa on Vaasan läänin vaakuna ilman 
poikkipuuta. Vaakunan alla on seuraava kirjoitus: »Tämä Kirkko 
on Rakettu Kuningas Adolpf FredriKin aikana Maalattu Kunin
gas Gustawin IV  Adolpfm aikana 1802 Koska Korkiasti oppinut

1 Pohjalainen, vuonna 1895, N:o 133.
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HERRA Magisteri Elias Alcenius oli Kirkko HERrana Ja Herr 
Christpher Calenius Kappalaisena». Eteläoven päällä on »vasem
malla sininen apostolin kuva, oikealla sininen apostolin kuva 
punaisella kaapulla sekä edellisen mukana aasi, jälkimmäisen 
mukana lintu». Länsioven päällä on »vasemmalla sininen apos
tolin kuva leijonan kanssa, oikealla sininen samallaineti enkelin 
kanssa punasekaisella värillä ja keltaisilla siivillä». Paitsi näitä 
nyt mainittuja, on kirkko koristettu vielä kukkakiehkuramaalauksilla 
pitkin seiniä. »Alttaritaulun sekä kirkossa olevat maalaukset, paitsi 
saarnatuoli, ovat Kemppi nimisen maalarin maalaamia». Saarna- 
tuolin viereisellä seinällä on ikkuna tukittu ja siihen on maalattu 
Vaasanläänin vaakuna. Sinisellä pohjalla on olkilvhde, mutta ei 
poikkipuuta.

Vielä on kirkosta mainittava, että siellä riippuu katosta juuri 
käytäväristeyksessä sotalaiva.

Seinillä on vaskikaihilla varustettuja kynttiläjalkoja, joissa on 
lahjoittajain nimimerkit ja vuosiluvut. Vanhimmat olivat vuo
delta 1723.

Sakaristossa on vanha alttaritaulu »puitteilla varustettuna. Pää
henkilönä on Kristus ristillä, jota syleilee keltapukuinen nainen, 
punapukuinen nainen on oikealla puolella ja sinipukuinen mies
henkilö vasemmalla sekä vasemmassa alisyrjässä 3 sotilasta, jotka 
kahdella nopalla heittävät arpaa. Oikealla alireunassa luetaan 
nimimerkit N: E: S: M: I: D. Taulu sanotaan puhdistetuksi ja 
korjatuksi kirkkoherra J. E. Holmin aikana jonkun Kokkolassa 
olleen maalarin luona». On sitten taulu seinällä, jossa on seuraava 
kirjoitus: »Monument Tafla. Tiedoxi Jälken tulevaisille. Tämä 
Kälviän Seuracunda on vlimuistosesta ajasta ollut yxi Cappeli 
Kockolaan, ja eroitettu sijtä, w. 1639. Ja sijtä ajasta ovat ollet 
seuravaiset Opettajat: Kirkkoherrat: l :o  Herr Haans Sims_Nurcka1, 
Kirckoh. p^ isosta Kyröstä. Kockolan Cappalaisesta on tullut w 
1639 tähän ensimäisexi Kirckoherraxi. cuollut w 1641. 2:o Petrus 
Joh^ Prochaeus, Talonpojan p^ Hailuodosta Porckolan talosta. 
Cappa  ̂ Lochtoasta tullut Nurckan sian Kirckh^j w 16412. cuollut

' Hänen isänsä oli Simon Johannis Isonkyrön kirkkoherra. C. H. Strand
berg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 133.

2 Toisen tiedon mukaan olisi hän tullut tänne vuonna 1642. De fat. 
Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.
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w 1658. Tämän poika Carl tuli Kirckoh^j Lapoalle ja cutzui 
itzens Prockman. Toinen poika Cappxj Paldamoon; hänestä on 
Prochaeuxen sucu Pohjanmaalla. 3:o Martinus Michejs Peithzius 
syndt_ Ison Peitson talosa täsä Pitäjäsä. ollut ensin w. Cappnen 
1639. Regementin Pappi 1641 aina w. 1647. Kirchxi 1660l. 
Otti weljens Pojanpn Marthaa Hindkin p. Peithzxen caswatixi ja 
apulaisexens, joca sitten tuli Kirckhjd Saloisihin. euoli w 1674. 
4y Olaus Marci Kelhewius syndnyt Sälöisten Pitäjäsä, Pattjoen 
kyläsä ja Kelhälän talosa2. w 1641. tuli Capp» ja w. 1674. 
Kirchxi cuoli w 1683. 5y  Henricus Olai Kelhewius. Sota Papista 
tuli Kirckohxi Kelviölle, ja cuoli w 1685. Huhticuusa3. 6s_ Ericus 
Essewius4 syndat Pietarsaresa Essewäsä. Kockolan Cappsta tuli 
Kelwiölle Kirckoh** w 1686. cuoli paosa s. 8 Apr. 1715. Hau
dattu Luleån Pitäjän Kirkosa. Hautaus Texti D: Ps. 27. v. 13. 
pidetty Kockjan Prowastilda Mag Jacob Falanderilda. 7f_ Ericus 
Jacobi Falander, syndnyt w. 1682 s ĵj 20 Julista, ollut 6. ajastaica 
Cappp^ Kockolasa-L tuli Kuningan Fulmachdilla w 1721 Joulu- 
cuusa Kirekohyi Kelwiölle. w 1732. Kirckohyi ja Prow. Cala-

1 Sotapappina oli hän 30-vuotisessa sodassa Saksanmaalla. Ennenkuin 
tuli tänne, 1658 eli luultavimmin 1660, oli hän kappalaisena Kokkolassa. Hä
nellä oli myöskin valtakirja kuningatar Kristiinalta Kalajoen kirkkoherraksi, 
mutta »till et af honom begånget lägersmål bief lian removerad ab officio et 
beneficio», eikä sitä virkaa siis saanut. Piispa Rothovius asetti hänen kummin
kin jälleen uudestaan pappisvirkaan 1649. —  G. H. Strandberg, Åbo stifts
herdaminne. II. Siv. 133.

2 Oli pitäjän apulainen ja sitte koulunopettaja Raahessa 1638. — C. II. 
Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 133.

s Gustavus Cajanus 1686. Lohtajalta. Siirretty Lohtajan kirkkoherraksi 
1687. Ei liene ollut Kälviän kirkkoherrana, vaikka sanotaan, koska ei häntä 
tässä luettelossa mainita. Nimitettynä siksi ehkä on ollut, ennenkuin Lohtajalle 
tuli, 1686. —  C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 133.

4 Oli isä noille villioppisuudestaan tuomituille ja maanpakoon ajetuille
»Eerikinpojille» Jaakolle ja Erikille. Tänne sanotaan hänen tulleen vasta v. 
1687. Oli opponenttina Turun pappeinkokouksessa 1688. Pakeni sodan jaloista 
Ruotsiin 1714 ja kuoli siellä sokeana. Talollisen poika Ähtävältä. —  C. II. 
Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 134.

5 Määrätty kappalaiseksi Kokkolaan 1708. Toisten mukaan tuli hän tänne 
kirkkoherraksi 1720 ja toisten mukaan 1722. Kalajoelle olisi hän määrätty 1731. 
— C. H. Strandberg, Abo stifts herdaminne, II. Siv. 134 ja De fat. Ostr. 
not. Ser. Sac, in Ostr.
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jåkeen, sieldä Limingan w 1739, josa cuoli w 1747. 85  ̂ Mag. 
Johannes Johws Salmenius1 Kirckohran pça Rimitosa, synd nyt w 
1706. 3. p. huhticuusa. Ollut 2 1/2 wuotta Armowuoden sarnaja 
eli Apulaisza Limingasa ja Rimitosa. Tuli Kelwiölle Kirckohxj 
w 1732 toukocuusa. Sirtin sieltä Kirckoh. Kalajokeen w 1739. 
Kesäcuusa, ja tuli sieltä Prowastixi Kalajoen Condractin ylitze w 
1755. 9s_ Matthias Pazelius, Cauppamiehen H. Passasen pca
Kocksto, syndnyt w 1699. 27 p ĵj Sept. w 1724. Rectorixi Wan- 
hasa Carlebysä, sieltä Cappxj Kelwiölle2 oli C appsten  Herrain- 
päivämies. Kirckohxi Kelviölle 1739 w 1746 KirckolR Herrain- 
päiväniies 1758 tuli Kirckohxi ja Prow5  Limingan ja Cajanan lä- 
nein ylitze. Hänen aicanans 1746 on Kellostapuli rakettu ja mo- 
lemat Pappilan torjsat ylös otetut. 10^ Mag. Martinus Gabrus 
Peithzius3 synd nyt w 1716 s ni* 12 р й  Maji Pacoreisulla Torsäkerin 
pitäjäsä Ångerinmaalla w 1739 tuli Skoulupapixi ja Apulaisexi 
Brahestadin ja Sälöisten pitäsen. W. 1746 CappA Kockolan Caupun- 
gisa ja Pitäjäsä w 1758 Kirckohxj Kelwiölle. Hänen aicanans os- 
tettin w 1759 Kirkon isombi Kello painava 4 Sk®' 1 LS" 4 naula, 
pitäjän omalla kostaKuxella w 1764 mahan otettin se w 1639 ra
kettu jo 124 w’den seisonut Kiroko ja samana wna rakettin Asi 
Risti Kiroko samalle sialle, joca wihittin w 1765 ŝ jj 29 Sept. 
täldä Kirckohda ja nimitettihin : Pyhän Colminaisuden Tempelixi4.

1 Finno. Kuollut 1778. De f  at. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.
2 Kappalaiseksi täDne 1730. Kirkkoherraksi täällä 1740 ja Limingassa 

1757 ja  toisten mukaan 1758. Kuoli 1771. —  De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in 
Ostr. ja G. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 134.

3 Kempeleen apulaisen poika. Tuli ylioppilaaksi Upsalassa, filosofian mais
teriksi Turussa 1738. Toisten mukaan promoveerattu 1741. Vihitty papiksi 1739 
ja samana eli seuraavana vuonna pitäjän apulaiseksi Raaheen. 1745 kappalai
seksi Kokkolaan. Kuoli 1782.

4 Muut kirkkoherrat ovat olleet: Maisten Johan Hydenius, talollisen poika 
Hytilästä Lappajärvellä. Syntynyt 1736, ylioppilaaksi Turussa 1757, vihitty 1763, 
filosofian maisteri 1766. Oli edellisellä apulaisena kunnes tuli kirkkoherraksi hä
nen jälkeensä 1782. Kuoli 1784.

Maisteri Johan Gummerus, syntynyt 1743, vihitty 1760, promoveerattu 
1763, apulaiseksi Alavieskaan 1764, kappalaiseksi Sieviin 1770, kirkkoherraksi tänne 
1785. Siirretty Lapualle 1792.

Maisteri Elias Alcenius, syntynyt 1743, ylioppilaaksi 1763. Vihitty 1767, 
filosofian maisteriksi 1769. Kappalaiseksi Evijärvellä 1776, samoin Pyhäjoella 
1783, kirkkoherraksi täällä 1794. Kuollut 1806. Isänsä oh kapteni Gabriel Alce
nius Isojoelta.
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Cappalaiset ja Apulaiset: Dn Olaus Marci Kelhewius, Ensin 
Apulainen Saloisisa w 1641 tullut Capp^j Kehviölle, ja Kirckoher- 
raxi w 1674, Dn Matthias Olai Carlagius syndnyt Stockh. ollut 
Kelhewiuxen wäwy ja Apulainen 5 wta sitten Сарр» w 1647 1 Vi- 
carius Pastoris Petrus P. Prochaeus Kirckoherran poica2. Dn Mar
tinus Henrici Peithzius syndnyt w 1655 Apulainen Kelwiöllä 
Cappnen Saloisihin 1683 sitten siellä Kirckoh« w 1697 cuoli w 
1727. Dn Johannes Öhrn 3 syndnyt w 1669 Brahen Caupungisa. 
Tullut Cappxi w 1694 CJj 1728. Nicolaus Hammar4, Apulainen. 
Dn Johannes Andr. Cajanus 5 syndnyt Paldamosa. tuli Armovuoden 
sarnajaxi Lochtajan 1723 Apulxi 1725. Cappjjj Kehviölle w 1728 
cuoli w 1745. Michael Gumse. Armowuoden sarnaja tuli Cappa- 
laisexi Saloisihin. Dn Martinus Laurin syndnyt Wirrnân eli myuä- 
mäen Pitäjäsä w 1706 spä 28 October Laurilan talosa. tuli ordi- 
neratuxi Papixi ja Apulaisexi Capple Calajoen Yliwieskasa. Joh. 
Westzynthiuxelle w 1735. spä 4 Junii, siitä w 1740 Capp^j Pyhä- 
joen Pyhäjärwen Cappeliin w 1749 transporthan tähän Kelviön

Christophe Carlenius Kemiensis. Syntynyt 1751, ylioppilaaksi 1771, 
vihitty' 1778, kappalaiseksi tänne 1785. Kreivi M. Klingsporg’in valtuuttamana 
tuli hän tänne kirkkoherraksi 1808. Kuoli 1813.

Carl Gustaf Elfving. Syntynyt 1773, vihitty 1792. Opettajaksi Ouluun 
1803 ja kappalaiseksi sinne 1808. Kirkkoherraksi tuli hän tänne 1814 ja siir
rettiin Lohtajalle 1822.

Emanuel Salmenius, Kalajoen kirkkoherran Johan Salmeniuksen poika, 
syntynyt 1771, ylioppilaaksi 1791. Vihitty 1797, kappalaiseksi Kalajoen Haapa- 
järvelle 1800. Kirkkoherraksi tänne 1824. Kuollut 1832. C. H. Strandberg, 
Abo stifts herdaminne. II. Siv. 134 ja seul'. — De fat. Ostr. not. Ser. sac. 
in Ostr.

1 Kuollut 1693. —  De fatis Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.

2 Paltamon kirkkoherran poika. Ei ole ollut kappalaisena täällä. —  C. H. 
Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 135.

8 Johan Gustavi Örn Brahestadensis, raatimiehen, toisten mukaan talollisen 
poika. De fat. Ostr. not. ser. sac. in Ostr. ja C. П. Strandberg, Åbo stifts 
herdaminne. II. Siv. 135.

4 Kruunupyyn hospitalin voudin Sacharias Hammarin poika. —  De fal.
Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.

6 Paltamon kappalaisen poika. Syntynyt 1695. —  C. H. Strandberg, Åbo 
stifts herdaminne II. Siv. 135.
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Pitäjähän. Cuoli s. 21 p. Helmicuusa 1785 l. Mag£ Elias Ribling, 
s v n d n y t  w 1729 sn a  27 Dee. Fredrichshaminan Caupungsa Capi- 
tainin poica w 1760 Ordineratt: Papixi ja Apulaisexi CappL M 
Laurinille. lie1' Johannes Hydenius s y n d n y t  w 1736 Lappajärwellä 
Hytilän talosa. Ordinerattu w 1763 Pyhäjoen Hapajärvveen Armo- 
wuoden sarnajaksi, ja w 1764 tuli K irck h ^  M. G. Peithziuxen 
wäwyxi ja Apulaisexi. W. 1767 on tämän Taulun ylös pannut 
Martinus Gabrilis Peithzius».2

Arkistossa on paljon kirjoja, niinkuin tili-, kirkon-, y. m. kir
joja, vanhoja asia- ja kuulutuspapereita y. m. Muun muassa on 
siellä Raamattu vuodelta 1642. — Yielä mainittakoon arkistossa 
säilytettävä luultavasti kirkkoherra Peithziuksen kirjoittama »Histo
risk och Oeconomisk Beskrifning öfver Kelwiå soch uti Österbottns 
Höfdingedöme belägen», käsikirjoitus.

Kellotapuli on rakennettu 1803— 1804. Kerrotaan, että tuon 
kauniin kellotapulin piirrustukset olisivat oikeastaan tarkoitetut 
johonkin seurakuntaan Ruotsissa, mutta erhetyksestä olisivat piir
rustukset yliintendentin konttorissa vaihtuneet ja niin saivat Käl
viäläiset tuon uhkean tapulin piirustukset, jonka mukaan sitte 
rakensivat tapulinsa. Kun tapuliin mennään maantieltä kuljetta
vasta ovesta, on tämän oven avaimessa rautapuikoista muodostèttu 
kirjaimet GA, joka ehkä tarkoittaa nimeä Gustaa Adolf. Onko avain 
sitte vanhempi kuin tapuli, vaiko yhden ikäinen, en tiedä. Luul
tavampi on, että se on jo ehkä Gustaa II Adolfin ajalta.

Kaksi kelloa on täällä. Suuremmassa kellossa, joka painaa 
4 КЖ 1 L 8  4 8 ,  on seuraavat kirjoitukset:

1 Toisten tietojen mukaan: kappalaiseksi Pyhäjärvelle 1739 ja tänne 1746 
eli 1748, kuoli luultavasti 1784. —  De f  at. ostr. not. Ser. Sac. in Ostr. —  C. 
H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II. Siv. 135.

2 Muut papit ovat olleet: Christopher Carlenius, kappalaiseksi täällä 1785 
ja kirkkoherraksi 1808.

Maisteri Carl Fredrik Alcenius, kirkkoherran poika, syntynyt 1776, vi
hitty 1801, promoveerattu 1802, kappalaiseksi tänne 1811, kirkkoherraksi Kruunu- 
pyyhyn 1827.

Maisteri Elias Ephraim Alcenius, kirkkoherran poika, syntynyt 1786, 
vihitty 1811, saarnaajaksi Ullavaan 1817, kappalaiseksi tänne 1828. — De fat.

LOVISA ULRIKA
Regina Sveciae

ADOLPHUS EREDRIKUS 
Rex Sveciae.
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Toisella puolella: »A:o 1759 uppköptes denna klocka mec!
Kelviå Sokne församlingens bekostnad, då Högvälborne Gen. Ma
joren Gustaf Abram Piper var Landshöfding, IP  Carl Predrik 
Menander var Biskop, Magister Martinus Peitzius Pastor, Martin 
Laurin Sacelian och Elias Klapuri kyrkovärd, bestäkl genom Han
delsman i Gamlakarleby Christian Bakman, guten af Gerhard Meijer
1 Stockholm». Kellon alireunassa on sitte: »Tulkaat, astukaamme 
ylös Herran vuorelle, Jakobin Jumalan huoneeseen, että hän opet- 
tais meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polguillensa. Esaiae
2 v. 3». Pienemmän kellon paino on 1 KfX 19 ff, kirjoitus siinä 
on: »Tulkaat kumartakaam, polvillemme langetkaam ja maahan 
laskekaam Herran meidän Luojamme etelien. Ps. 95, v. 6». Kel
lossa on sitäpaitsi kuninkaallisten majesteettien rintakuvat ja nimi: 
»Fredricus Rex Sveciae. Ulrika Eleonora Regina Sveciae. Denna 
klocka är genom Handelsman Christopher Carlboms befodring guten 
af Meijer i Stockholm. Då var Landshöfdinge i Österbotten Baron 
Bror Rålamb; Pastor Johannes Salmenius, Sacelian Johannes Ca
janus». Alimmassa reunassa on: »Caikki, joilla henki on kiittä- 
käm Herra, Halleluja. Ps. 150 v. 6».

Kirkko ja tapuli ovat puusta, ja on kirkko ristikirkko. Ulko
puolella kirkon seinällä on päiväkello.

Edellisestä kirkosta ei ole minulla muita tietoja, kuin mitä 
Mathesius antaa:

»Vuonna 1639 tuli tämä Seurakunta eroitetuksi Kokkolasta, 
ja samana vuonna rakennettiin kirkko, jonka luona Pastori ja Kap
palainen asuvat».1

Ullava.

»Ullavassa on rukoushuone, johon papit visseinä aikoina mat
kustavat pitämään Jumalanpalvelusta», sanoo Mathesius.1 Oma 
saarnahuone rakennettiin v. 1783.2 Ullavan kappeli on perustettu
1797.3

1 Mathesius: Beskrifning om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 157.
2 K. O. Leinberg: Finlands territoriala Församlingars ålder, utbildning 

och utgrening. Siv. 57.
8 De fatis Ostrobottniae notandis. Series Sacerdotum in Ostrobottnia.
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Nyt kamminkin on Ullavassa oma kirkko, joka on raken
nettu vuonna 1783. Kirkossa, joka on puusta ja ristikirkko, ei ole 
mitään huomattavaa muuta kuin saarnatuoli, joka on 5-kulmainen, 
keskeltä hieman kupera, siniseksi maalattu. Näissä viidessä sivussa 
ovat seuraavat kuvat kirjoituksilleen: Evangelista Johannes ja 
kotka, »S. Johannes Evangelista»; evangelista Matheus ja enkeli, 
»S. Mattheus Evangelista» ; evangelista Markus ja leijona, »S. Mar
cus. Evangelista»; evangelista Luukas ja härkä, »S. Lugas Evan
gelista»; ja ehtoollisen asettamista kuvaava kuva kirjoituksella 
»Jesus ravitze syndistä.» Joitakin leikattuja cherubimia on ja 
kullattu Jumalan silmä heprealaisella kirjoituksella on saarnatuolin 
takana seinässä.

Arkistossa on muutamia asiakirjoja viimme vuosisadalta.
Kellotapulissa on alhaalla seuraava kirjoitus: »Tämä Stapulin 

Rakennus on alotettu vn^ 1787, Armollisen Ruotzin Kuningan 
Gust: 3 aikana 1793. Hän: Maij:tins Kuningas Gustaf Adolfin 
aikana on valmistettu. Tämän Pitäiän Korkiat Opettajat ovat Kiroko 
Herr Joh Gumerus, ja (lappalainen Herr Christ Cahrlenius.»

Kellossa on —  yksi kello vaan onkin —  seuraavat kirjoi
tukset: »Herr Bror Cederström, Wasan länin Maan Herra. Doctor 
Jacob Haartman Turun Hippacunnan Pispa. Magister Johan Hu- 
denius Kelviån kirckoherra, Herr Mardin Laurin Cappalainen. Wuonna 
1783 on tämä kello Ullavan kylän Saarnahuoneele ja Hautaus 
Paicalle, Joh Jac Mårtenson Walettu, Cauppamiehen Henric Peith- 
ziuxen cautta toimitettu ja ostettu.» Toisella puolella on: »Gusta- 
vus III Rex Sveciæ, Sophia Magdalena Regina Sveciæ». Laita- 
kirjoitus kuuluu: »OLCAT CUNNIALL1SET JOCAISTA COHTAN 
RACASTACAT UELJIÄ PELIÄTCÄT JUMALATA, CUNNIOIT- 
TACAT KUNINGASTA. 1 Petr. 2: 17.»

Seuraavat papit ovat Ullavassa olleet: Mathias Arvelander 
Uhloensis, vihitty 1783. Ensimäinen saarnaaja täällä 1797, pitä
jän apulaiseksi Lestiin 1800. Jakob Cajanus, kappalaisen poika 
Lammilta, syntynyt 1769, saarnaajaksi tänne 1801, Nurmoohin 
1807, toisten mukaan 1808, kappalaiseksi Jalasjärvelle 1816. Carl 
Gustaf Borg, kappalaisen poika Ylikann uksesta, syntynyt 1780, 
vihitty 1805, saarnaajaksi tänne 1808. Siirretty Ylihärmään 1814 
ja sittemmin kappalainen Ylikannuksessa. Anders Gustaf Ekholm, 
merimiehen poika Kokkolasta, vihitty 1810, saarnaajaksi tänne 1815, 
kappalaiseksi Ylihärmään 1816 ja Kokkolaan 1821. Elias Ephraim
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Alcenius, syntynyt 1786, ylioppilaaksi 1806, vihitty 1811, saarnaa
jaksi tänne 1817 ja kappalaiseksi Kälviälle 1828. Abraham Ed
vard Ingman, maamittari Johan Ingmannin poika, syntynyt 1803, 
ylioppilaaksi 1822, vihitty 1825 ja saarnaajaksi tänne 1828.1

Kaustinen.

Kaustinen on eroitettu Wetelistä 1776 ja tullut pastoraatiksi 
1866.2 Kaustisen kirkon on rakentanut rakennusmestari Jaakko 
Kuorikoski vuonna 1777. Saarnatuoli on samalta vuodelta ja van
huudestaan sanotaan sen olleen kuvitettu enkelinkuvilla, jotka 
korjattaessa ovat peitetyt maalilla.

Alttaritaulu on kolmiosainen. Keskellä on Vapahtaja ristillä. 
Päällimmäisessä kuvataan Kristuksen taivaaseenastumista ja alim
mainen kuvaa ehtoollisen asettamista. Nämä taulut on maalannut 
E. Alm 1803. Sivuilla on vielä: Syntiinlankeemus, »Målad af J. 
Sortell 1803» ja Wapahtajan syntymä, »Mälad af E. Alm 1803». 
Vielä on lehtereillä suuri taulu, entinen alttaritaulu, jonka täytyi 
sinne siirtää, koska se hirmuisuudellaan peljätti ihmisiä Taulu 
kuvaa viimeistä tuomiota. Ylimpänä on Isä-Jumala ja enkeleitä 
sekä kummallakin puolen vanhurskaita. Keskellä on Vapahtaja ja 
tuomittavat sekä alhaalla helvetti kauhuineen. Siellä Perkele 
kohentelee tulta ja hirveillä kynsillään iskee ubreihinsa. Tulen 
liekit nuoleksivat käärmeitten repimiä onnettomia. Näyttää, niin
kuin olisi taiteilija tahallaan asettanut helvetissä näkyviin vaan 
naisia. Alareunassa on kirjoitus: »Denna ts>fla är til det mästa 
förärd af Församlingens ungdom. Ar 1803.» Taulu sanotaan E. 
Almin ja J. Sortell’in maalaamaksi. Sovitettaissa lehterille, on 
ikkunan tähden kappale alaosalta keskitaulussa täytynyt leikata pois.

Vielä on kirkossa alhaalla oven päällä kirjoitus: »Kuningas 
Gustavus lILnen hallituksen aikana, on tämä Herran huone rakettu, 
vuonna 1777. Keisari Aleksanderi ILsen hallituksen alla on tämä 
Herran huone ylösrakettu vuonna 1859. Maalattu 1877 W. Karl
ström».

1 C. H. Strandberg, Åbo <stifts herdaminne II, siv. 126 ja käsikirjoitus 
museossa De fatis Ostrobottniae notandis. Series sacerdotum in Ostrobottnia.

2 K. O. Leinberg, Finlands territoriota Församlingars ålder, utbild
ning och utgrening. Siv. 58.
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Sakaristossa on Tohtori A. Chydeniuksen muotokuva »Mälad 
af E. Alm 1794». S. R. Chydeniuksen muotokuva, »Målad af E. 
Alm» vuodelta 1800, J. Simeliuksen muotokuva, Alm’in maalaama 
vuodelta 1803 sekä pispa Tengströruin muotokuva.

Punasilkkinen kultaompeluksilla koristeltu kalkkivaate, jossa 
keskellä on G III ja kruunu päällä sekä reunoissa ommeltu kir
joitus: ANNO 1778, MATHIAS IIO N G EL, BRIGITTA CHRISTINA 
HOLM. KÅOSTBY CAPELL.

Kellotapuli on rakennettu vuonna 1777 ja on siinä kolme 
kelloa. Isoimmassa kellossa on seuraavat kirjoitukset: »Keisari
Nikolai I Ensimmäissä kolmatta hallitusvuonna 1846, Jona Simon 
Vilhelm Appelgren oli Kokkolan pitäjän kirkkoherrana ja Berndt 
Gustaf Ringbom kappalaisena Kaustisen kylän seurakunnassa, Va
loi Joh. A. Beckman ' Tukhulmisa tämän kellon sovittuun hintaan 
mainitun kappelin isännille». Toisella puolen on kirjoitus: »Kuule 
rnua mullan lapsi! Kun mä armon antimilla Sua kutsun kaikul- 
lani, Vielä kuolokellonakin Kumisen sun kuoltuasi, Myötyriksi 
mentyäsi Ijän kaiken itkemähän, Jos et armon antajata Etsi en
nen loppuasi». Tämä kello on valettu uudestaan. Ennen on siinä 
ollut, ensikerran valettuna 1802, seuraava kirjoitus: »Vid den
slagna malmens ljud, menniska, till templet hasta Att en svek till 
Jesum kasta och en blick på Herrans bud».

Keskimmäisessä kellossa on seuraavat kirjoitukset: »Kom up 
till Herrans hus Hans dyra ord att höra, Att sjunga, böia knä, 
och bot i stoftet göra. När lagens Grymma våld ses bygdens 
Hyddor hota, Jag ropar skynda fort at faran ifrigt möta. Då från 
en Bräcklig kropp en siäl sitt afskied tar, mitt liud dig säger till 
du samma vägen far. När man i iordens famn den slagna hyddan 
gömmer, man då en lastfull snart, men dygdig aldrig glömmer». 
Toisella puolella on: »Åhr 1777 är denna klockan köpt till Kåust- 
bys nya Capellkyrka. med. samma. Capell. Almoges. egna. dryga, 
sammanskott. Då Herr Mag. Anders. Chydenius, var Kyrckoherde. 
i. gamlacarleby. Herr. Hendric Hedberg. Capelian. i. öfvervetil. 
och den nya. Capell. församlingen, ännu. utan. egen. prest. guten 
i Stockholm af Johan Jacob Mårtenson».

Pienin kello on uudesta Pietarissa valettu vuonna 1883 Par
viaisen & C:o luona, eikä ole siinä kirjoituksia. Ennen oli siinä 
seuraava kirjoitus: »Hasta upp till Herrans hus Du prest ! att upp
lysa dig och folket, Du åhörare, att lära känna den rätta vägen
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och att troligen vandra derpå, så skolen I båda engäng mötas med 
glädje i Guds boning och der njuta evig salighet. Gjuten af Carls
son Berg i Stockholm 1787».

Seuraavat papit ovat täällä olleet: Carl Borg tuli tänne ensi- 
mäiseksi kappalaiseksi 1778. Muutti Ylikannukseen 1782. Jacob 
Simelius tuli Kokkolasta tänne 1783 pitäjän apulaiseksi. Täältä 
kirkkoherraksi Kalajoelle 1798. Samuel Reinhold Chydenius, Waa- 
san rovastin poika, syntynyt 1766, vihitty 1790, saarnaaja Perhossa 
1794, kappalaiseksi tänne 1800. Kuollut 1805. Isaac Hedberg, 
syntynyt 1768, ylioppilaaksi 1789, vihitty 1793. Saarnaajaksi Per
hoon 1801, kappalaiseksi tänne 1806 h

Mitään erityisesti merkillisempää en arkistossa tavannut. —  
Muuten on kirkko ja samoin tapuli raketut puusta ja kirkko risti- 
kirkko.

Veteli.

Yeteli on tullut pastoraatiksi 1860. Sitä ennen oli se kap
peli. Paikan nimi lienee tullut »Vetelä» sanasta, perustuen seudun 
vetelöihin soihin 2. — Lieneekö tämä sama, josta Lagus mainitsee 3 
että se vuonna 1722 kuului Kokkolaan nimellä »Erijerfvi Capell». 
On luultavaa että tällä nimellä tarkoitetaan Veteliä 2.

»Viisi peninkulmaa emäkirkolta (Kokkolan) on eteläisellä joen 
rannalla muutamalla kunnaalla Vetelin kappelikirkko, joka ensinnä 
rakennettiin tänne vuonna 1639, mutta ei ollut kunnossa kauvem- 
min kuin vuoteen 1678, jolloin toinen, joka nyt vieläkin (1734) on 
käytännössä, rakennettiin samalle paikalle» *. Tämä kirkko on sitten 
ollut käytännössä aina vuoteen 1839, jolloin valmistui nykyinen, 
arkkitehti Engel’in tekemäin piirustusten mukaan, kaksinkertaisella 
kupoolilla varustettu puinen ristikirkko.

Mutta ennenkuin tästä kirkosta alan kertoa, lienee paikallaan 
luoda silmäys entisiin kirkkoihin ja niitten historiaan. Tiedot olen 
saanut Vetelin kirkonarkistossa] säilytettävästä kappalaisen Jaakko

1 С. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II, siv. 120 ja käsikirj. De 
fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.

2 K. О. Leinberg, Finlands territoriota Församl. åld. utbild. o. utgren. 
Siv. 57.

3 Lagus, Handl. o. upps. rör. Finlands kyrkohistoria. Siv. 152.
4 Mathesius, Oeogr. Beskr. om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 160.
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Forseli uksen alottamasta —  ja viimmein kappalaisen H. R. Aspe- 
linin päättämästä historiakirjasta sekä professori J. R. Aspelinin 
kirjoituksesta »Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja» *.

Kokkolan kirkkoa kävivät asukkaat Vetelin joen latvoilta ai
nakin 170 vuotta, ennenkuin toista kirkkoa ruvettiin tuumimaan. 
Lähin matka Kaussinkylästä oli 3, pisin Perhosta päälle 10 penin
kulmaa. Forselius sanoo: Kokkolan kirkkoherra Ericus Nicolai 
Gallo laitti hallitukselle pyynnön saada seurakunnan yläpäähän 
rakentaa kirkko. Pyyntöön suostuttiin v. 1639 ja kuningatar Kris
tiina lahjoitti 15 L8- 18 8" painavan kirkonkellon. Mutta samaan 
aikaan syntyi riita mihin se rakennetaan. Kaustiselaiset tahtoivat 
rakentaa Geddalan kartanon alapuolella olevalle mäelle, josta pai
kalla vieläkin on nimenä Kapellbacka, toiset Vetelin kylän Kan
kaan ja Läspän välille, Vetelinjoen etelärannalla. Riidan ratkaisi 
kirkkoherra ja määräsi, koska ei enään saisi pidentää Perholaisten 
kirkkomatkaa, kirkonpaikan Veteliin. Siihen tyytyivät kaustiselaiset- 
kin. Tähän kirkkoon 'ostettiin sitten toinenkin kello v. 1642 Tuk
holmasta ja painoi se 20 L8”. Pyydettiin sitten Turun pispalta 
vakituinen pappi kappeliin ja siksi lähetettiin Henricus Merijerwius. 
Mutta pienen palkan vuoksi siirtyi hän Kokkolaan puolen vuoden 
päästä.

Uudesta pappia pyydettyä tuli Ericus Raumannus, kotoisin 
Raumalta. Palkakseen sai hän Perhon tulot kirkkoherra Gallolta 
ja seurakunta lunasti hänelle verovapaan maaosan Koskelan ta 
losta, joka oli autiona ja velasta kiinnitetty kauppamiehelle. Rau
mannus oli täällä 30 vuotta. Kirkkoherra Gallo kuoli vuonna 
1653 ja kirkkoherraksi tuli Ericus Matthiæ Ealander. Vuonna 
1656 maalattiin ja koristettiin kirkko ja ostettiin kello v. 1661, 
joka kello painoi 37 L8" 15 87 Oli nimittäin tuo Kristiina kunin
gataren lahjoittama kello särkynyt edellisenä vuonna. Kun kirkko
herra Ericus Ealander oli kuollut joulupäivänä 1672, määrättiin 
seuraavana vuonna poikansa Isacus Erici Falander sialle. Samana 
vuonna eli 1673 huhtikuussa kuoli Raumannuskin. Sinä vuonna 
saatiin vielä kappeliin uusi pappi, nimittäin Elias Forselius, joka 
oli syntynyt tammikuulla 1652 ja ottanut pappilan alla olevasta 
koskesta sukunimensä.

1 J. li. Aspelin, Waasan sanomat vuonna 1879. N:ot 2, 4, 7, 12, 13, 15, 
19, 21, 23 ja 24.
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Seurakunta oli nyt niin lisääntynyt, että kovin ahtaaksi kävi 
kirkko. Niinpä päätettiin 1679 rakentaa uusi kirkko, joka suotui
san vuoden tähden valmistettiin jo seuraavana vuonna 1680; raken
nusmestarina oli Jöns Nisiuksen poika. Tähän uuteen kirkkoon 
lahjoitti suuri osa kuntalaisia 16 piippuisen kynttiläkruunun ja 
toisen vähän pienemmän lahjoitti samana vuonna eli 1682 Tuk
holmalainen kauppias Joonas Laurinp. Lundberg. Tässä kruunussa 
oli 6 piippua. Uuden saarnatuolin kirkkoon teki v. 1685 Henrikki 
Tuomaanp. Tast. Vanha lahjoitettiin Lestiin. Hopeainen kalkki ja 
pateeni ostettiin kirkkoon 1694 ja painoivat ne 3 1 3/ g luotia; kalkkia 
sitten vuonna 1732 suurennettiin ja edellistä, vuonna 1656 ostettua, 
alettiin sairaita ripitettäissä käyttää. Vuonna 1697 ostettiin punai
nen samettinen messukasukka 209 kup. talarilla. Tähän oli sel
kään ommeltu hopeakutoinen risti. Pappi Isacus Falander kuoli 
1695 ja jumaluusopin professori, Naantaalin pastori Petreus, mää
rättiin Kokkolaan, mutta ehti kuolla, ennenkuin tänne saapui. Nyt 
määrättiin kirkkoherraksi Vaasassa oleva kolleega Jacobus West- 
zynthius. Hän kuoli jo syksyllä 1702 ja 1704 tuli Kruunupyyn 
kirkkoherra, maisteri Jacobus Erici Falander, kirkkoherraksi Kokko
laan. Kellotapuli rakennettiin uudesta v. 1706.

Kun tiedot Isonkyrön tappiosta levisivät tänne, käski kirkko
herra Jacob Falander upottaa kirkonkellot jokeen, messuasu kät
kettiin kirkon pilareihin ja rahat muutamaan hautaan kirkon ym
pärillä olevassa hautuumaassa. Sitte pakenivat papit, kirkkoherra 
Tornioon ja Vetelin 62 vuotias pastori metsään sydänmaille.

Rauhan tultua palasivat asukkaat piiloistaan. Kätketyt kalut 
otettiin esille ja alettiin entiset olot. Mutta tuo iäkäs ja monia 
kovia kokenut kappalainen Elias Forselius oli jo niin heikaantunut, 
että ei yksin jaksanut hoitaa tointaan. Niinpä pyysi hän apulai
sekseen poikaansa Jaakko Forseliusta, joka oli syntynyt elokuun 
19 p:nä 1691, käynyt opinnoilla Upsalassa vuodesta 1709 lähtein 
ja syksystä 1716 ollut kotiopettajana perheissä. Rauhanteon aikana 
oli hän tullut isälleen avuksi ja apulaiseksi vihki hänet piispa Witte, 
ollessaan Herrainpäivillä, Tukholman isossa kirkossa heinäkuun 16 
p:nä 1723.

Vuonna 1722 korjattiin ukkosenilman särkemä ylimmäinen 
osa kirkon tornista. Tämän aikuisista ostoksista mainittakoon 
tiimalasi, punainen alttarivaate ja soikea, taotuilla koristuksilla va
rustettu hopeainen öylättirasia, tinainen kastemalja ja kuparinen
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kattila. Vuonna 1725 maalattiin kirkko sisältä valkoiseksi ja sei
nille asetettiin kuuteen paikkaan raamatunlauseita lehtikoristusten 
ympäröiminä. Kuorin oven kummallekin puolen tehtiin pyramiidin 
muotoiset patsaat.

Helmikuussa 1738 kuoli 60 vuotta Vetelissä ollut kappalai
nen Elias Forselius 81 vuoden 1 kuukauden vanhana. Seura
kuntalaisten yksimielisestä pyynnöstä määrättiin poikansa Jaakko 
Forselius tilalle. Pari vuotta myöhemmin, v. 1735 kuoli rovasti 
Andreas Kiemmer ja pitäjän yksimielisestä pyynnöstä määrättiin 
tilalle maisteri Karl Kustaa VVerander, Lappväärtin kirkkoherran 
Jacob Weranderin poika —  syntynyt 28 p. toukokuuta 1705, — 
oltuaan vuoden Pohjanmaan jalkaväkirykmentin pappina vuo
desta 1727.

Pieneksi oli taasen jäänyt kirkko. Oli siis pakko saada tilaa 
enempi ja senpätähden tehtiin lehterit rakennusmestari Juho Hon
gan johdolla. Samana vuonna eli 1737 ostettiin Tukholmasta alt
tarille hopeakannu, joka painoi 4 2 1/.! luotia. Kirkko maalattiin 
ulkoa ja samoin tapuli punaiseksi v. 1736.

Vuonna 1738 määrättiin kivuloiselle kappalaiselle apulaiseksi 
Antti Bläholm. 1749 laajennettiin sakaristoa ja 1751 teki sijaa 
alttaritaululle sama rakennusmestari, nimittäin Matti Juhonp. Honka. 
Taulun maalaamisesta sai mestari Backman 300 kup. talaria.

Taasen tuli ahtaus kirkossa sietämättömäksi ja niinpä tuu
mittiin vuonna 1822 Räyringissä rakentaa eri kirkkoa itselleen. 
Mutta ne tuumat myttäsi Senaatti. Ei muuta kuin kolme vuotta 
myöhemmin otettiin kunnassa uuden kirkon tarpeellisuus puheeksi. 
Silloinkin riitelivät Räyrinkiläiset kirkkoa sinne, mutta turhaan. 
Tahtoivat sen asetettavaksi Ahon maalle. Vuonna 1832 syksyllä 
laskettiin perustuskivi uudelle kirkolle, jonka paikaksi oli otettu 
mäki vähän etempänä rannasta, vuonna 1806 perustetun hautaus
maan vieressä ja vuonna 1844 tasoitettiin entinen kirkon paikka 
hautuumaaksi.

Mitä nyt tulee tähän nykyiseen kirkkoon, on jo sanottu sen 
rakennuksen muoto. Kirkon sisällä vetää heti huomiota puoleensa 
hyvin komeilla leikatuilla puitteilla ympäröity alttaritaulu kaksi
osaisena, josta ylempänä oleva kuvaa Kristuksen ylösnousemista 
ja sen alla on kirjoitus: »Gudi wäre Tack, som Oss Segren gifwit 
hafwer, Genom wär HErra JEsum Christum 1. Cor. 15: 57». Alla 
oleva ryhmä kuvaa ehtoollisen asettamista ja siinä on kirjoitus:
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»Se tehkäätte minun muistokseni. 1 Cor. 11: 24— 25». Taulu on 
»tuntemattoman taiteilijan tekemä; sen ikä on myöskin tuntematon, 
kumminkin on se noin 100 vuoden vanha; se tiettään varmaan 
että se on ollut siinä vanhassa kirkossa, joka rakennettiin vuonna 
1680; vanhempiin maalauksiin verraten on taululla ehkä joku taide- 
arvo» 1. Taulua ympäröivässä kehyksessä on sivuilla ylhäällä toi
sella puolen Moses lakitauluineen ja toisella puolen apostoli Raa
mattu auki käsissä, puusta leikattuna. Keskipalkalla ylhäällä on 
kruunu, sen alapuolella seppeleen ympäröimä heprealainen sana. 
Sitten on puitteissa vielä pari enkeliä, jotka soittavat pasuunaa. 
Muista koristuksista kirkossa mainittakoon pari seinästä ulos pistä
vää kynttiläjalkaa, joissa toisessa on nimimerkit: M. O. D. R. ja 
toisessa : Gabriel Elie Forseliusan no 1701, sekä kynttiläkruunu 6:11a 
piipulla ja kirjoituksella: Jonas Larson Lindberg Anika Eriksdotter 
Anno 1680.

Sakaristossa on mainittava kolmihaarainen kynttiläjalka vas
kesta ja siinä kirjaimet M. B. M. O. H. P. A. S. An. 1706. Edellä 
mainitussa inventtaarioluettelossa mainitaan painetuista kirjoista 
arkistossa oleviksi »En finsk handbok, trykt i Stockholm 1629, en 
svensk handbok — 1637» sekä ruotsalainen virsikirja 1628, jossa on 
kuvia, mutta ei etulehteä. Ja muita kirjoja vielä joukko. Kaikel- 
laisia tili- ja asiakirjoja viimme vuosisadalta sekä vihdoin tuo jo 
usein mainittu Wetelin historiakirja ovat tärkeimpiä käsikirjoituk
sia siellä.

Kirkon ullakolla säilytetään vanhasta kirkosta otetut puuku- 
vat, nimittäin 4 noin 3,5 decimetriä korkeaa apostolin kuvaa, 4 
cherubimiä, pientä, ja 1 kyyhkynen. Vielä on siellä nykyaikainen 
mestariteos, nimittäin tavallisen miehen kokoinen Kristuksen kuva 
ristillä. Kuva on hyvin leikattu, paitse kasvot, jotka eivät ole 
erittäin hyvät.

Kellotapulissa säilytetään vanhaa saarnatuolin jalkaa, suuri 
puusta tehty ja maalattu ukko. Sitä nimitetään »Kampelin ukon 
poträtiksi», miehen, joka olisi ollut ensimmäisiä asukkaita täällä — 
toisten mukaan eräs ruumiin varas. »Ukko on nuijaan nojaten 
istualleen kuvattu, partainen ja hapset heiluvat olkapäille. Päässä 
on leveä liattu, jolla saarnastuoli lepäsi».

1 Beskrifvande inventariilängd, upprättad öfver » Wetil moderkyrka» 
kirkkoherra J. Bergroth. Museon arkistossa.
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Kelloja on tapulissa kolme. Pienimmässä kellossa on seu
raavat kirjoitukset: »Denna klocka är första gangen guten 1642 
men förnyad 1785 dâ H Doct Anders Chydenius var prost och 
kyrckoherde i G. Carleby och H. Y. Fast. Hend. Hedberg Capel- 
lan i öfvervetil Capell Guten af Joh. Jac. Mårtenson i Stockholm». 
Toisella puolella on : »Sij Herrans sänningebud kommer Lät oss 
hasta upp i helgedomen». Keskimmäisessä kellossa on toisella 
puolella: »Fnsa pastore Jacobo Chydenio et comministro in Wetil 
Jacobo Forselio a Joh: Fahlsten Holmiae anno 1754». Päällä on 
Vapahtajan kuva ristillä ja kahden puolen cherubimi. Toisella puo
lella on päällä säteitten sisällä heprealainen sana ja kirjoitus alla: 
»När som mit döda ljud i tina öron klingar Tänk efter liwarför 
jag Mig af och an så swingar at jag tin dödlighet Betänka minnes 
på ElU' att jag kallar tig upp til Guds hus at gå». Seuraa sitten 
vielä 4 cherubimia. Isossa kellossa on seuraava kirjoitus: År 1661 
är dena klåcka i första gången guten til Öfvervetil Cappel men 
är 1778 för sin bristfellighets skuld omguten af Johan Jacob 
Mårtensson i Stockholm ock tillökt, Då Herr Mag. Anders Chy
denius var kyrkoherde i Gamle Carleby och Herr Hen. Hedberg 
capelian ved Öfvervetil Capel». Toisella puolella: »Ett gröfre ljud 
o folck ren väkt dig ur din dvala, att hasta till det hus, där Her
ren plägar tala. Jag ropar skynda dig, här öpnas nådens dör, slå 
verlden ur din hog, af andacht alfvar giör».

Mainita vielä sopinee, että Räyrinkiläiset ovat vielä myöhem
minkin hommanneet kirkkoa lähemmäksi kotipaikkaansa ja tällä 
kertaa siten, että se siirrettäisiin ilman mitään muuta. Tuuma ei 
nytkään tukkoon käynyt —  mutta onnistunut pilkkaruno hom
masta oli palkkana heille.

»Vetelin vanhin kirkko seisoi jokirannassa, nykyisen kohdalla, 
toinen vähän ylempänä, kolmas, nykyinen ristikirkko oh sitäkin 
ylempänä mäellä, joka on korkein mäki joen vasemmalla rannalla».

Seuraavat papit ovat täällä olleet: Eräs Henric Merijervius 
on täällä ollut ensimäinen pappi, mutta muutti 1/ 2 vuoden kulut
tua pois palkan pienuuden takia. Ericus Raumannus 1643. Täällä 
kuoli hän 1673 ja lapsensa ottivat nimen Forselius. Elias Erici For
selius, edellisen poika, syntynyt 1652, tuli kappalaiseksi tänne 1673, 
kuoli 1733. Jacobus Eliae Forselius, syntynyt 1691, ylioppilaaksi 
Upsalassa 1709, vihittiin Tukholmassa 1723, kappalaiseksi täällä
1733. Kuollut 1758. Henricus Hedberg, talollisen poika Kokemäeltä,
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syntynyt 1718, apulaiseksi 1747, pitäjän apulaiseksi Uuskaarle- 
pyyhyn 1753, kappalaiseksi tänne 1759, kuollut 1791. Maisteri 
Zacharias Georgii Forsman, syntynyt 1763, vihitty 1788, promo- 
veerattu 1789, kappalaiseksi tänne 1792, samoin Yähäkyrössä 1807 
ja siellä kirkkoherraksi 1819. Nils Johan Ahlbäck, syntynyt 1764, 
ylioppilaaksi 1782, vihitty 1789, ylimääräiseksi saarnaajaksi Suo
men sotaväkeen laivastossa. Otti osaa sotaan vuosina 1789— 90, 
pitäjän apulaiseksi Kokkolaan 1792, kappalaiseksi tänne 1808, 
kuollut 1814. Maisteri Esaias Vegelius, vihitty 1801, promovee- 
rattu 1802, kappalaiseksi tänne 1815 ja kappalaiseksi Munsalaan 
1828. Gabriel Sarlin Aboensis, syntynyt 1761, ylioppilaaksi 1784, 
vihitty 1789, kappalaiseksi täällä 1826 ja kuollut 1829. Henric 
Hedberg, Pohjalainen, syntynyt 1802, ylioppilaaksi 1824, vihitty 
1826, kappalaiseksi täällä 1831 *.

Perho.

Perho eroitettiin kappeliksi 1865 ja pastoraatiksi 1879 2.
»Vanhastaan», sanotaan kertomuksessa Vetelin seurakunnan 

muinaisuuksista 19 p:ltä joulukuuta 1753, »on tässä kappelissa 
(Vetelissä) ollut kaksi saarnapaikkaa, toinen Perhon kylässä, jossa 
pidetään jumalan palvelusta kahdesti vuodessa, kerta ennen joulua 
ja kerta joulun jälkeen; —  koska Perho on 5— 6 peninkulman 
päässä, ja on sinne sairaiden ja vanhojen tähden useammin men
tävä. —  —  Vuonna 1780 päättivät Perholaiset rakentaa
itsellensä puukirkon Jängän harjulle, määräsivät kesäkuun 19 p:nä 
papillensa palkan ja saivat marraskuun 14 p. kuninkaalta vahvis
tuksen päätökseensä. Huhtikuun 17 p:nä 1782 myönsi konsistorio 
heille koulunopettajaksi ylioppilaan Jaakko Chydeniuksen, joka 
myöskin sai saarnata heidän uudessa kirkossaaan» 3. Kansa kertoo 
siellä, että kun olivat ukot kerta päättäneet kirkon rakentaa, ryh
tyivät he heti työhön lausumatta niin halkaistua sanaa kenellekään

1 C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II, siv. 126 ja seul'. —  De 
fatis Ostrobottniee notandis. Séries Sacerdotum in Ostrobottnia.

2 K. G. Leinberg, Finlands territoriota Församlingars ålder, utbild
ning och utgrening. Siv. 58.

3 J. It. Aspelin, Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja. Vaasan Sano
mat 1879. N:o 15.
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asianomaisista virastoista. Saatiin sitte kuulla tuomiokapitulissa 
mitä puuhia on Perhon ukoilla ja siitä tuli kiire. Nöyrän pyyntö
jä puoltokirjan kun kapituli lähetti Perholaisten puolesta kunin
kaalle, niin jopa lupa lähti ja nyt oli Perhoon kirkko päätetty teh
täväksi oikeaa laillista uraansa.

Niinpä seisookin nyt Jängän harjulla Perhon puinen risti- 
kirkko, tehty karikkokankaalle 1782 ja tornitoinna. Kirkossa oleva 
»saarnatuoli on ympyriäinen, avara ja korkea viheriäiseksi maa
lattu, 6 torvisuista enkelinkuvaa laidassa», jalassa on vuosiluku 
1817. Toinen puinen esine on merkkitaulu, jonka päällä on puu- 
leikkaus, enkeli, jolla on jonkullainen kruunu päässä ja pasuu
nalla hän soittaa.

Alttaritaulu tummanruskealla värillä kuvaa Vapahtajaa ris
tillä ja äitinsä polvillaan itkevänä ristin juurella. Taulun kul
massa on »Emän. Alm Pinxit Anno 1796». Toinen koristustaulu 
on ruskeaksi maalattu kuva, tarkoittava Jooseppia ja Mariaa Jesus- 
lapsi sylissä.

Sakaristossa, joka on kirkon itäisessä päässä, säilytetään 
kalkki hopeasta ja lautanen, jotka yhteensä painavat runsaasti 33 
luotia. Nämä ovat hankitut vuonna 1855 Ylistarosta ja siksipä 
onkin kalkin laidassa kirjoitus: »Ylestaro Kiörcia Tilhörig 1771». 
On sitten vielä tinainen kalkki ja öylättilautanen, jossa on kirjoi
tus »Anders Andersson Poranen 1814», sekä vaskinen isohko ra
sia, jossa kannessa on partaniekka ja rautapukuisen miehen rin
takuva.

Mitä arkistoon tulee, on siellä papereita, tili- y. m. kirjoja 
viimme vuosisadan loppukymmenistä lähtein.

Kellotapulin oven päällä, kun kirkkopihasta sisälle mennään, 
on ulkopuolella seuraava kirjoitus: »Yariele jalkas koskas menet 
Jumalan huonesen ja tulet kuuleman. Se on parembi kuin tyh
mäin uhri, jotca ei tiedä että he paha tekevät. Salom San. 4: 17». 
»Tämä tapuli on Ylös Kagettu Simon Wahl Kirko Herran Adam 
Grönin Aikana 1840. malttu 1841».

Itse tapulin sisällä on alhaalla ruumispaarit, joissa on vuosiluku 
1783 ja jalkapuu, johon on leikattu vuosiluku 1831. Kelloja on 
kaksi, joista toisessa on seuraavat kirjoitukset: »Seisahdu oi matka
lainen, Riennä Herran Huoneeseen, Täältä äänein kutsuvainen Sua 
käskee etehen Herran kaikkivaltiaan. Valettu Osbergin ja Baden
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tehtaassa Helsingissä. — Perhon seurakuntalaisten yhteisesti ostama 
1876». Toisessa kellossa on seuraavat kirjoitukset: »Herran Doctori 
Anders Chydeniuxen ollesa kirckoherrana Kockolasa ja Herran v. 
Pastorin Hendric Hedberin Cappalaisa Ylivetelin seurakunnasa 1782 
on Tämä kello ostettu Perhän uden Cappelin asuvaisilda. —  Älä pelkä 
sinä piskuinen lauma. Luc 12. v. 30. —  Denna klocka är Guten till 
Perhâ Capell af Johan Jacob Mårtenson i Stockholm».

Tietoja, missä olisi ollut se entinen rukoushuone, ei minun 
ole onnistunut saamaan.

Seuraavat papit ovat Perhossa olleet: Jacobus Chydenius, 
ensimäinen saarnaaja 1783, kappalaiseksi Pietarsaareen 1787 ja 
sitte kirkkoherraksi sinne. Gabriel Borg 1787, kappalaiseksi Vi
hantiin 1797. Kuollut Laihian kirkkoherrana. Samuel Reinhold 
Chydenius 1796, kappalaiseksi Kaustisessa 1799. Isaac Hedberg, 
määrätty myöskin Kaustisiin 1806. Elias Jeremias Ponselius 1807; 
pakeni sodan jaloista 1808 ja asetettiin saarnaajaksi Turun ratsu
väkeen. Sen jälkeen oli hänellä useita ylimääräisiä toimia kunnes 
pääsi kappalaiseksi Kärsämäelle 1818. Thomas Carlén tuli 1811 
saarnaajaksi Perhoon, sillävälin kuin Ponselius oli Ruotsin puo
lella 1813 asti, kappalaiseksi Alahärmään 1823. Jacob Perander, 
syntynyt 1800, ylioppilaaksi 1818, vihittiin 1821, saarnaajaksi 
tänne 1828

Haisua

Vetelistä on Haisua eroitettu kappeliksi v. 1856 2.
Toinen noista paikoista, jossa Vetelin kappelissa ennen mui- 

nen on ollut rukoushuone, on Haisua. Tänne matkusti papisto 
kerta vuodessa, ennen joulua, pitämään jumalanpalvelusta, mutta 
harvoin toista kertaa ja silloin laskiaisen edellä, koska Haisua oli 
vaan 3 peninkulman päässä Vetelin kirkolta3. Mutta ajan pitkään 
eivät Halsualaiset voineet tyytyä tuohon 3 peninkulmaiseen kirkko- 
matkaan, vaan päättivät ruveta omiin hommiinsa ja pyysivät vuonna 
1823 saada perustaa oman rukoushuoneen ja hautuumaan Tofferin

1 C. H. Strandberg, Åbo stijts herdaminne II, siv. 127 ja seur.
2 K. O. Leinberg, Fini, terril. Församl. åld., utbild o. utgren. Siv. 58.
3 J. R. Aspelin, Vetelin seurakunnan muinaismuistoja. Vaasan Sano

mat 1879. N:o 15.



Kirkolliset muistot. 255

talon maalle. Mutta sitte seuraavana vuonna jo päätetöinkin, että 
kirkko rakennetaan Kauppisen harjulle l.

Tällä harjulla se nyt onkin ja valmiiksi on se saatu vuonna 
1825, toisten tietojen mukaan 18262. Kirkossa ei ole mitään 
merkittävää, paitsi alttaritaulu, joka on kolmiosainen. Päällimmäi
nen kuvaa Kristuksen ylösnousemista, keskimmäinen Kristusta 
ristillä ja alimmassa on ehtoollisen asettaminen maalattu. Maalari 
on tuntematoin. 'Saarnatuolin takana seinällä on ihan samallainen 
taulu kuin Perhossakin ja kuvaa Jooseppia ja Mariaa Jesuslapsi 
sylissä.

Tapulissa on kaksi venäläistekoista kelloa. Kolmas, sekin 
venäläistä valintyötä, oli hiljakkoin särkynyt. Mitään muuta ei 
minulla ole kirkollisista muistoista puhuttavaa Halsualta.

Lesti.

Lestillä on vanhoista ajoista asti ollut rukoushuone, mutta 
vakituista pappia ei siellä ole asunut, ennenkuin sinne asetettiin 
pitäjän apulainen vuonna L787, toisten mukaan 1785 3.

Kappeliksi Lesti tuli vuonna 1859 ja siirrettiin Toholampiin 
kuuluvaksil.

Lestin kirkosta on Vähäänkyröön asti viety taiteellisten ko
ristusten suhteen arvoisa hautakivi vuodelta 164 . .  . »Kivi oikeas
taan ei ole Yähänkyröön hautuumaahan kuuluva, vaan on erään 
Kesti nimisen miehen ostama Lestin kappelista. Minä en voi en
sinkään saamaani tietoa epäillä . . . Kivi on 1640-luvulta, taiteel
listen koristusten suhteen arvoisa ynnä erittäin merkittävä siitäkin 
historiallisesta syystä, että Lestin takaseurakunta vasta 1785 sai 
vakinaisen papin. Kuitenkin pitäisi Lestin tärinäin mukaan jo 
paavinuskon aikana olleen Pietarsaareen kuuluva kirkkokunta ja 
oleman Kokkolaa, Lohtajaa ja Kalajokea vanhempi. Vuonna 1466 
pitäisi kuningas Kaarlo VIII matkanneen erään tulkin parissa Les
tistä Pietarsaareen, jolla välillä ei ole ollut vielä kirkkoa. Lestin

1 ./. li. Aspelin Vetelin seurakunnan muinaismuistoja. Vaasan Sano
mat 1879. N:o 21.

2 K. O. Leinberg, Fint. territor. Församl. åld., utbild. o. utgren. Siv. 58.
3 C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II , siv. 148 ja De fat. Ostr. 

not. Ser. Sac. in Ostr.
4 K. O. Leinberg, Fini, territor. Församl. ålder, utbild. o. utgren. Siv. 57
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muinaisuuden selvittämiseen on siis tuo hautakivi ehkä suuresta 
arvosta. Kuka oli tuo, joka Lestin köyhille perille osti hautansa? 
Paitsi Raamatun sanoja kiven ylimmäisessä osassa ja reunoilla, 
luetaan keskikivessä alkukirjaimet HIH ynnä . . . .  MHD 164 . . . . 
Ensimmäiset kirjaimet ehkä tarkoittavat (ruotsinkielessä) vainajan 
taivaallista lepoa. Jälkimmäiset voivat merkitä esim. . . . Maria 
Henriks Dotter (Heikin tytär). Lähdemme arvelemaan. Kiven 
ehkä teetti joku 30-vuotisessa sodassa rikkaaksi ja arvoisaksi tullut 
soturi Lestistä kuolleen naisensa tahi morsiamensa haudalle. Pat
saan saksalaista syntyperää todistaa puolestansa kirjain ü, joka 
tavataan reunalla» Professori Aspelin oli kiven tavannut katkais
tuna Wähäkyrön kirkkomaalla.

»Merkillisempi on kuitenkin seuraava tarina. . . . Näillä seu
duilla oleskeli ennen muinion maanpakolaisuudessa yksi kolmesta 
veljeksestä, jotka Ruotsin kruunusta riitelivät, toisinnon mukaan 
itse Ruotsin kuningas, joka oli Kristian Tyrannia paossa. Matkal
laan Lestiltä Pietarsaareen, jolla välillä siihen aikaan ei ollut yh
tään kirkkoa, häntä seurasi paljaastaan suomalaisia, paitsi yksi 
ruotsalainen tulkki. Hän oli välistä kummastellut kuinka harvaan 
nämä seudut olivat asutut. . . .  —  Tuo tarina ei voi tarkoittaa ke
tään muuta kuin Kaarlo V i l i  Knuutinpoikaa. . . . Arvattavasti oles
keli hän täällä suvella 1466 peljäten kilpailijaansa Kristian l:sen 
vehkeitä. Tarinan mukaan ei löytynyt siihen aikaan kirkkoa Lesti
järven ja Pietarsaaren välillä. . . . Oudolta kuuluu, että kuningas 
matkusti Lestijärveltä. Näyttää tarinasta kuin siellä olisi ollut 
kirkko ennen kuin Kokkolassa. Todella löytyy hämäriä huuhuja Lesti
järven entisyydestä, joita tutkimus tuskin koskaan voinee selittää. 
Siinä kertomuksessa, jonka Lohtajan kirkkoherra v. 1750 käskystä 
toimitti pitäjän muinaisuuksista, sanotaan »Lestin kappeli, jossa on 
9 ylen köyhää talonpoikaa, rajoittuu Viitasaaren pitäjään Hämeen- 
läänissä. Kirkko sanotaan olevan vanhin koko Lohtajan pitäjässä 
(Peitziuksen käsikirjoituksen mukaan rakennettiin ensimmäinen 
kirkko 1517 —  ja Kokkolan seurakunta oli jo olemassa vuonna 
1469) ja niin vanha, ettei kukaan muista esiisiltä kuulleensa milloin 
se on rakennettu; nyt se on hyvin rappiolla». . . .  — Mutta vielä 
kummallisempi juttu luetaan Kalajoen pitäjän kertomuksessa v:lta
1734. »Reisijärven kankaalla 3 l/2 peninkulmaa Sievin kappelista

1 J. B. Aspelinin kirjoitus. Suomettaressa v. 1870. N:o 32.
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on hietavalleja, joissa eräs Jochum von Doi on asunut; hänen tyt- 
tärensä Ingeborgin on Morolf Lestistä Lohtajalla sotavoimalla ryös
tänyt.» Mistä tuo juttu on syntynyt? Jochum von Doi ja Morolf 
ovat aivan outoja nimiä Suomen historiassa. Mathesius sanoo, että 
Skanssi Reisijärvellä perustettiin v. 1656 Venäläisiä vastaan, mutta 
kun tiedämme, mitä verisiä riitoja Kaarle Knuutinpojan aikana 
kesti Hämeen ja Savon rajalla, jota hän v. 1446 pani kuusi vapa- 
sukuista miestä ja kuusi talonpoikaa uudestaan käymään (vertaa 
Korsholman linna ja lääni), niin voisimme ehkä arvata että Kaarlo 
kuningas tänne oli asettanut pienempiä sotajoukkoja Hämäläisten 
ja Savolaisten rajariitoja estämään. Jos tuo arvelu olisi oikea, niin 
voisimme ymmärtää, kuinka Lestin erämaahan oli voinut kirkko 
syntyä ja kuinka Kaarlo kuningas siellä saattoi etsiä turvaa. Siihen 
aikaan usein käytettiin ulkomaalaisia palkkasotureita, jota yllä
mainitut oudot nimet muistuttavat. Ajan mukaista on myöskin, 
että sotapäälliköt keskenänsä sotivat rauhan kestäessä»1. Jonkullaisena 
selvikkeenä tähän tarinaan huomattakoon A. E. Snellmannin kuu
lema tarina2, jonka pyydän tässä hänen sanoillaan esittää: »Kin
nulassa, nykyisen Marttilan paikoilla, kuuluu ennen asuneen eräs 
Morolf niminen mies, josta sanotaan, että hän oli »ryssä». Tarinan 
mukaan oli hän nainut juuri mainitun talon tytön, Ingan. Kerran 
tuli Morolfille käsky, että hänen täytyy näiltä mailta lähteä pois 
eikä hän saa ottaa mukaansa ainoatakaan tämän puolen ihmistä. 
Tämän kiellon johdosta Morolf oli kysynyt: »Eikö Inkaakaan?» 
Siihen eivät kertomukset enää vastaa mitään».

»Koska kolmas kappelikirkko Lestille on rakennettu ei ole 
minulle tunnettu», sanoo Mathesius3.

Arvella sopii, oliko tätä nykyistä kirkkoa edellinenkään kirkko 
Lestin ensimmäisiä. Sillä jos niin olisi ollut, eivät varmaankaan 
Lestiläiset olisi tarvinneet saarnatuolia lahjaksi, kuten saivat Vete
listä jo vuonna 1685l. Luultavaa ehkä on, että ensimmäinen kirkko

1 J. Л. Aspelin: W'etelin seurakunnan vanhan ajan muistoja. Vaasan 
Sanomat v. 1879, n:oissa 2, 5 ja 7.

8 A. E. Snellman: Muinaisjäännöksiä ja  tarinoita Laukaan kihlakun
nasta. Siv. 72.

3 Suomi 1843. Beslcr. öfver Österbotten. Sivu 156.
4 Tämän saarnatuolin laitoja on 4 kappaletta jätetty Suomen Museon 

kokoelmiin v:na 1883. Ne osottavat että saarnatuoli oli renässänsitapaan koristettu.
17
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on ollut tuolla saarella, joka nyt vieläkin kantaa »Kirkkosaarena 
nimeä. Mutta tähän kirkkoon ei saarnatuolia ole annettu, vaan 
siihen, joka oli sittemmin.

Nykyinen kirkko on rakennettu vuonna 1827. Kirkon kes
keltä kohoaa torni, jossa on kirkon ainoa kello, joka painaa 12 Utf 
10 V2 ^  ja 011 vuonna 1855 ostettu Pietarista. Siksipä kellossa 
onkin venäläinen kirjoitus. Kirkon kalusto on tältä vuosisadalta. 
Alttaritaulua ei ole ja köyhä on kirkko muistakin koristuksista. 
Köyhä on arkistokin —  köyhää kaikki, kuten kansakin täällä.

Vaikka ei täällä olekaan asunut vakituista pappia ennen 1780- 
lukua, luetellaan Lestin pappeina kumminkin seuraavat pitäjän apu
laiset: Isaacus Caroli, asetettu 1657, määrätty kappalaiseksi emä- 
kirkolle 1663. Johan Henrici Carlander 1663, määrätty kappalai
seksi emäkirkolle 1668. Gustavus Erici Granberg 1668, kappalaiseksi 
emäkirkolle 1688. Jonas Custavi Cajanus 1689, kuollut tässä virassa 
1704. Erieus Wevilius 1706, kuollut 1711. Johannes Johannis Argi- 
lander 1712, kappalaiseksi Ylikannukseen 1722. Johan Andreæ Caja
nus 1725, kappalaiseksi Kälviälle 1728. Joseph Kranck 1729, kappa
laiseksi emäkirkolle 1732. Petrus Gustavi Cajanus, kirkkoherran 
poika, syntynyt 1702, vihitty 1729, kappalaiseksi Kurikkaan 1730, 
muuttanut tänne 1732. Eroitettu juoppouden tähden pappisvirasta, 
jonka kumminkin, kun oli todistettu elämänsä parantaneeksi, kunin
kaallisen päätöksen nojalla 24 p. Syyskuuta 1755, sai takaisin. Kuoli 
1665. Gustaf Johan Petri Cajanus, ylioppilaaksi 1750, vihitty 1753 
saarnaajaksi Lohtajalle. Pitäjänmiesten yksimielisestä pyynnöstä mää
rättiin hän isänsä sijalle ja asetettiin Toholammille 1775. Kuoli 
1784. Nicolaus Johannis Simelius Saloensis, vihitty 1778, oli ensi- 
mäinen pappi ja pitäjänapulainen, joka täällä asui 1785, kappalai
seksi Alavieskaan 1798, jossa kuolikin. Mathias Arvelander Uh- 
loensis, syntynyt 1759, oli Oulun apologistan Mathias Arvelanderin 
poika. Ylioppilaaksi 1776, vihitty 1783, saarnaajaksi Ullavaan 1797, 
apulaiseksi tänne 1800. Kuollut 1823, .toisten mukaan 1822. Johan 
Perander, Laihian kirkkoherran poika. Syntynyt 1794, ylioppilaaksi 
1812, vihitty 1816, pitäjän apulaiseksi tänne 1824.1

1 C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II. Siv. 143 ja seur. ja De 
at. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.
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Toholampi.

Toholampi on saanut kappelioikeuden 1775. Omituiseksi 
pastoraatiksi tuli Toholampi v. 1859.1

»Toholammin kirkko rakennettiin vuonna 1665» sanoo Mat- 
hesius.2 Tämä sitten lienee se ensimmäinen kirkko, jonka tuo 
»neljälle keisarille soittanut» Kataja-Aappo kertoi olleen Kopsalan 
talojen kohdalla järven rannalla, jonne hiljattaisin vielä on kuolleita 
haudattu. Mutta tämän kirkon piti pienuutensa tähden hajottaa 
ja tehdä uusi ja suurempi samalle paikalle. Tällä kirkolla oli 
ollut nimenä Gnstavus ja oli se rakennettu vuonna 1765, jolloin 
Lohtajan kirkkoherrana on ollut Jaakko Aaprami Frosterus, —  jos 
paikkansa pitävät kirjoitukset Lohtajan kirkossa.3 Kun kolmatta 
kirkkoa piti alkaa, tuli riita minne se rakennettaisiin ja voitti se 
puoli, joka kirkon tahtoi nykyiselle paikalle Oravalan kylän Kettu- 
kankaalle.

Siellä se nyt on tuo uhkea Toholammin puinen kirkko. Kirkko, 
joka ei ole ristikirkko, on sisältä koristettu kuvilla ja kirjoituksilla 
ovien päällä.

Alttaritaulu kuvaa ehtoollisen asettamista. Eteläisen oven 
päällä on taulu, joka kuvaa Kristusta ristillä ja päällä on sanat: 
»Coll. 2. 17. Nämät ovat tulewaisten Wario, Mutta itze Ruumis 
on Christuxesa. Ebr. 8: 3.» Alla on sitte: »Matth. 11: 23. Tulcat 
Minun tygöni jotca työtä teette ja oletta rascautetut ja minä tahdon 
teitä wirwotta». Itäisen oven päällä on taulu, joka kuvaa Moosesta, 
kun hän ylentää vaskikäärmeen ja Aaronia hänen takanaan. Taulun 
päällä on: »Ebr. 10: 1. Hän on yhdellä uhrilla ijancaickisesti
täydellisexi tehnyt ne, jotka Pyhitetän. Esa 53. 5». Alla on seu
raava kirjoitus: »Joh. 3: 14. Nijncuin Moses ylönsi Kärmen Cor- 
wesa, Nijn mös Ihmisen Poika pitä ylettämän. Num. 21: 8. A. 
1761 Math Joh. Backman.» Pohjoisen eli ison oven päällä on : 
»1 Cor. 11: 24 et cetera. Se tehkätte minun muistoxeni. Math. 
26: 26, 27, 28.»

1 K. O. Leinberg, Finlands tetritoriala Församlingars ålder, utbild
ning och utgrening. Siv. 57.

s Mathesius, Beskrifning om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 156.
8 Katso sivu 266.
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Huomiota vielä ansaitsee merkkitaulu, jossa on päällä puusta 
leikattu mies soittamassa viulua; urkujen takana toinen puhaltaa 
pasuunaa.

Muista kirkon koristuksista mainittakoon pari vaskikaihista 
seinässä olevaa kynttiläjalkaa, joissa ovat nimet: M. Mathesius ja
M. Carlbohm. 1725.

Sakaristossa on m. m. pari vaskista kynttiläjalkaa merkeillä: 
D. A. M. C. B. ja 1724. Tinainen pullo, joka on nelisärmäinen ja 
tappi ruuvilla kiinni. Pohjassa on vuosiluku 1526.

Arkistossa on kirkon kapineitten luetteloja ja m. m. luettelo 
syntyneistä ja kuolleista vuodelta 1711, tilikirjoja y. m. Raamattu 
on vuodelta 1685 ja käsikirja vuodelta 1694. Vielä mainittakoon 
puinen kastemaljan jalka ja häpiäpenkki.

Tapulissa on kaksi kelloa. Pienemmässä on seuraava kir
joitus: »Wuonna 1729 Christuxen syndymisen jälken kuningan
Fredrikin wallan aicana, cosca Reinh. Willh. von Essen oli Man- 
herrana Pohjan Malla, Lauri Tammelini pispa Turun hippacunassa, 
Joh. Cajanus kirckoherra Lochtaian pitäjäsä, On tämä kello Juma
lan nimen kunniaxi ja Lampin kylän oman kulutuxen Kansa ylös 
walettu ja kauppamiehen wanhasa Carlebysä Chirstoph Carlbomin 
hyvän toimituxen kautta toimitettu M. F. Gerh. Meyer Holmiæ» 
ja ylhäällä »kuikat minun äneni ilolla, tulkat Herran kasvoin eten 
riemulla». Sitte on alla Fredrik Lsen kuva ja alla kirjaimet F. I. R. S. 
sekä Ulrika Eleonoran kuva ja alla kirjaimet: U. E. R. S. Isossa 
kellossa on toisella puolella: »Toholammin seurakunnan. Jumalan 
kunniaksi toimitettu vuonna 1873. Valettu Helsingissä Osbergin 
ja Baden tykönä». Toisella puolella on: »Riemuitkaa Herralle
kaikki maa! Palvelkaat Herraa ilolla! Tulkaat hänen kasvoinsa 
eteen riemulla. Ps. 100. 1, 2.»

Seuraavat papit ovat Toholammilla olleet: Gustaf Johan 
Petri Cajanus, ollut täällä pappina 1755— 1766, pitäjän apulai
sena Lohtajalla ja sitten ensimmäinen kappalainen täällä. Pitäjän 
apulaisena asui hän täällä vuodesta 1775 ja tuli kappalaiseksi 
1783, mutta ei asunut vielä täällä. Kuoli 1784. Petter Zimmer- 
man Pyhäjokensius oli ensimäinen täällä asuva kappalainen 1785. 
Syntynyt oli hän 1744, vihitty 1777 ja samana vuonna apulaiseksi 
Pyjäjoelle. Pääsi sinne kappalaiseksi ja kuoli 1798 sokeana. Epäil
tiin rouvansa ja apulaistensa kuolemaan syylliseksi. Johan Ere- 
nius Sääksmäen pitäjän apulaisen Samuelin poika, syntynyt 1749,
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ylioppilaaksi 1768, vihittiin 1779, saarnaajaksi Merijärvelle 1793, 
kappalaiseksi tänne 1789. Kuollut 1818. Maisteri Anders Gustaf 
Törnudd, kirkkoherran poika Lohjalta, syntynyt 1793, ylioppilaaksi 
1810, maisteriksi 1815, vihitty 1816. Kappalaiseksi tänne 1820.1

Kannus.

»Ylikannuksen kappeli on perustettu 1692 ja kuuluivat Lampi 
ja Lesti sen alle». Tuli omaksi pastoraatiksi, erotettuna Lohtajasta, 
v. 1859. 2

»Ylikannuksen kirkko, joka on tästä (Lohtajalta) itäänpäin 
2 3/ 4 penikulmaa, on rakennettu 1673 ja on sillä oma vakinainen 
pappi», sanoo Mathesius.3

Toinen Kannuksen kirkko olisi rakennettu vuonna 1760, jos 
saa luottaa Lohtajan kirkossa olevaan kirjoitukseen. Silloin on 
Lohtajalla ollut pappina Jaakko Aaprami Frosterus. 4

Nykyinen kirkko on rakennettu v. 1815. Kirkossa olevista 
esineistä mainittakoon.

Alttaritaulu, joka on kolmiosainen vaatteen päälle maalattu. 
Ylin osa kuvaa aurinkoa, keskimmäinen Kristusta ristillä ja alin 
osa ehtoollisen asettamista. Ylin osa katosta kuvaa säteilevää 
aurinkoa.

Kalustosta mainittakoon : 50 luodin painoinen hopeakalkki
ja lautanen sileää työtä »af H. Lasander G:la Karleby år 1788». 
Toinen pienempi hopeakalkki lautasineen painava 6 luotia. Kuusi 
kynttiläkruunua. Kaksi taulua, joista toisessa on kirkon ja hallit
sijan, toisessa kappalaisten, kirkon rakennusmestarin ja maalarin 
nimet. Vielä mainittakoon taulu, kuvaava Jooseppia ja toinen 
Mariaa.

Pienoinen laiva rippuu katossa.

1 G. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 142. ja De fat. 
Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.

K. O. Leinberg, Fini, territor. Församl. äld. utbildn. o. utgr. Siv. 57.
3 Mathesius, Beskrifning om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 156.
* Katso sivu 266.
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Arkistosta mainittakoon : Kirkkolaki suomeksi painettu Turussa 
v:na 1687, Käsikirja v:lta 1694, Concordia Pia v:lta 1730, Virsi
kirja v:Ita 1761 y. m.

Tapuli on tehty vuonna 1816. Siellä on kaksi kelloa. Isompi 
painaa 122 L 'S 5 U. ja on“ siinä seuraavat kirjoitukset: »Ylikan-
nuksen seurakunnassa Minä hengetön heliästi Kutsun knultavast 
Templiin Herran tulemaan Nuoret vanhat noutamaan Elatusta sie
luillensa» ja »Walettu Osbergin ja Baden tykönä Helsingissä 1858»- 
Pienemmässä kellossa, jonka paino on: 3 KS" 16 l/2 0,1 seu_
raava kirjoitus: »Ylikannukseen 1814. Walettu Stockholmissa
Carl Pr. Grönvallilda».

Seuraavat papit ovat olleet täällä: Johan Mathiae Mathesius, 
nimikappalainen Pyhäjoella, kappalaiseksi tänne 1694. Kuoli 1702. 
Gustav Gustavi Cajanus, kappalaiseksi tänne 1702, kirkkoherraksi 
Lohjajalle 1720 ja kuollut 1722. Johannes Johannis Argilander, 
apulaiseksi 1712, kappalaiseksi tänne 1722. Mahtanut olla pitäjän 
apulainen Eric Wiveliuksen jälkeen. Kuoli 1723 eli 1724. Carolus 
Johannis Porsman, Uuskaarlepyyn kirkkoherran poika, syntynyt 
1695, vararehtori Wisingsössä, vihitty Wexiössä 1721. Palannut 
Turun hiippakuntaan 1722, kappalaiseksi tänne 1725. Kuoli 1750. 
Maisteri Georg Caroli Forsman, syntynyt 1726, vihitty 1752, kappa
laiseksi tänne 1754, kirkkoherraksi Laihialle 1782 ja rovastiksi 
1788. Kuoli 1789. Carolus Borg, pitäjän räätäli Carl Borgin 
poika Pyhäjoelta, syntynyt 1747, ylioppilaaksi 1764, vihitty 1770. 
Kappalaiseksi Kaustisiin 1778 ja tänne 1782. Kuollut 1813. Carl 
Gustaf Borg, edellisen poika, syntynyt 1780, ylioppilaaksi 1801, 
vihitty 1805. Saarnaajaksi Ullavaan 1808 ja Ylihärmään 1814. 
Kappalaiseksi tänne 1815.1

Lohtaja.

»Herra Kappalainen Joseph Kranck väittää täällä olleen kir
kon jo ennen vuotta 1576, koska on hänen tänne tulonsa jälkeen 
löydetty ruumisarkku, jossa on ollut päällekirjoitus vuosiluvulla

1 G. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne, II, s. 141 ja seur. sekä 
De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.
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1468», sanoo Mathesius.1 »Peitzius’en käsikirjoituksen mukaan 
rakennettiin Lohtajan ensimmäinen kirkko vuonna 1517.» 2

»Tämä pitäjä on ollut ensinnä anneksina Pietarsaareen, sitten 
v. 1467 Kokkolaan. 1517 perustettiin ensin kappeli. Tuli 1580 
erityiseksi kirkkoherrakunnaksi. 1643 poltti kirkon salama. Ky
kyinen kirkko on rakennettu 1774.» 3

»Erityiseksi kirkkoherrakunnaksi tuli tämä noin 1575,» toisten 
tietojen mukaan 1578. *•

Nykyinen kirkko, joka on rakennettu v:nna 1774, on risti- 
kirkko, kahdeksankulmainen. Sen kalustosta huomattakoon:

Saarnatuoli, joka on hyvin maalattu, 7-peilinen, joissa ovat 
seuraavat kuvat: joku maisema, »Marcus» ja leijona, »Mateus» ja 
enkeli, »S. Lucas», »S. Johannes», »S. Paulus» ja »S. Petrus.» 
Päällä oleva saarnatuolin katto on leikkauksilla koristettu. Siinä 
on kolme kuvaa, Vapahtaja voitonlippu kädessä, enkeli avoin kirja 
toisessa ja pasuuna toisessa kädessä sekä Mooses lakitauluineen. 
Tästä koristekatosta riippuu sitten kyyhkynen, joka on leikattu 
puusta. Patsaassa, jonka nojalle saarnatuoli on rakennettu, on 
puusta tehty säteilevä aurinko, jonka keskellä on heprealainen sana. 
Saarnatuoli on rakennettu 1758. Käytävässä saarnatuoliin on 
luettavana sanat: »Bona; Bene; Breviter.»

Alttaritaulu on kuurtoisten patsaitten ympäröimä, joitten ne
nässä on kullatut kruunut. Itse taulu on yhteensä neljäosainen. 
Pääosa keskellä kuvaa Kristusta ristillä, jonka päällä on lapossa : 
»Jesus Natsarenus Judalaisten Cuningas.» Taulun alla on: »Näin 
laupiasti meit lunasti et cet. W . K. N:o 19 1 v.» Kulmassa al
haalla »A:o 1770 Maalattu Mich. Toppeliuxelda». Tämän kuva- 
ryhmän alla on kuvaus ehtoollisen asettamisesta ja alareunassa : 
»Maalattu Elokuusa 1773 Mich. Toppeliuxelda». Kummallakin 
puolen näitä on kuvaryhmät siiven muotoisina ja kuvaa vasem
malla puolella oleva Abrahamia uhraamassa poikaansa Iisakkia

1 Geograf. Beskrifn. om Österbotten. Suomi 1843. Siv. 156.
2 J. R. Aspelin, Wetelin seurakunnan vanhan ajan muistoja. M’aasan 

Sanomat 1879, N:o 5.
8 к De fatis Ostrobottniae notandis. Series Sacerdotum in Ostrobotlnia. 

Käsikirj. museon arkistossa.
4 K. G. l.cinbcrg. Finlands territor. Församl. ålder, utbild. o. utgren- 

Siv. 57.
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Alla on kirjoitus : »Abraham teidän Isänne iloitzi nähdäksensä . . . .  
Johannexen 8, v. 56» ja kulmassa: »Maalattu Wuonna 1773 Mich. 
Toppeliuxelda.» Oikeanpuoleinen esitys kuvaa Wapahtajaa Getse- 
manen yrttitarhassa ja siinä on kirjoitus: »Jeremian Walitusv.
1 v. 12» sekä kulmassa: »Maalattu Elocuusa vuonna 1773 Mich. 
Toppeliuxselda.»

Kirkon muista koristuksista mainittakoon : Katossa riippuu 
suuri sotalaiva. Kynttiläkruunuja on kuorissa kaksi. Toisessa, 
joka painaa 3 IM, on seuraava kirjoitus: »Ericus L. Granberg
Elisabet Josefsdotter Anno 1662,» ja toisessa, joka on keskellä 
kirkkoa ja painaa 1 L 8” 10 8 ”, on kirjoitus: »Denna ljuskrona
är Lochteå Moderskyrkia till prydnad och tienst förärad af Loch- 
teå församlings samteliga ståndspersoner âr 1761. Kostar 400 D. 
kop. mynt.» Seinillä on vaskikaihisia kvnttiläjalkoja, joissa on 
lahjoittajain nimikirjaimet ja vuosiluku. Vielä mainittakoon kah- 
deksansärmäinen puinen kastemaljan jalka y. m.

Kirkon kattoa kannattamaan on rakennettu neljä tukevaa 
patsasta, joita poikkihirret yhdistävät. Näissä patsaissa on seu
raavat kirjoitukset:

Lounaisessa patsaassa : »Lochtajan Seuracunda ou wanhu-
desta ollut cappeli ensist Petarsaren Kiroon, sitte Kockolan Pitäjän 
Kircon alla, ennen cuin se on eroitetuxi tullut. Se ensimäinen 
Kiroko on ollut wähäinen Cappeli rakettu 1576. Lochtajan Kiroko 
maalle Wuonna 1617 on se mahan jaotettu ja yxi usi siawambi 
Kircko sialle rakettu. Wuonna 1643 sinä 14 p: Juliuxes syttyi se 
pitkäisen tulesta ja paloi ylös caickein Kelloins ja caunistuxens 
cansa. Wuonna 1644 ylös rakettiin se wimeinen Kircko samalle 
sialle ja malattin W:na 1675. Wuona 1768 tuli se Kircko nincuin 
lahoinut caicille pilareillens mahan lyödyxi ja tämä nykyinen ei 
endiselle siallens wan lähes (pohjoispuolelle) sitä paickaa cucku- 
lalle ylös raketux Byggmästarilda Matts Hongalda ja Kellostapuli 
idäisestä päästä Kircon aita rulain päällä culjetetuxi Lännen puolen 
likemmäxi Kirckua. W:a 1773 tuli tämä Kircko hwitlimalatuxi ja 
Alttar taululla caunistetuxi Michael Toppeliuxelda. Silloin oli Kirc- 
wärtinä Joh. Erikin poica ja Luckarina Michael Ahlbäck.»

Luoteispatsaassa on seuraava kirjoitus:
»Warjel Jumal tämä Majas Tulipalost ja must waarast. Suo 

Kuningan wallan alla Meit aina elä rauhas olla. Ruotzi on wuo- 
roin koitellut Kuningains ja Herrajns edut Mutt sen on ilol ha-
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wainnut ett Pä hädäst hand on auttanut. Tähän on meil nyt to
distus Gustavin toimi kiwaus Joca ehdei meille avux Cosc caick 
olit awun havus Anno dieqve reparata’ Svecia’ et Penningia’ salu- 
tis 1772 d. 21. Aug.»

Kaakkoispilarissa on: »Efterföljande Kyrckoherdar hafvaföre
ståt denna Lohten Forsamling l:o  Jacobus blef Pastor 1580 1 dödde 
1592 2:o Ericus Jacobi Pastor 1592 död 1620 2 3:o Laurentius 
Mathiæ3 Pastor 1620 död 1637 4:o Carolus Erici Pastor 1637 
död 16404 5:o Gustavus Canuti W itting5 Pastor 1640 död 1647 
6:o Ericus Laurenti Granberg“ Pastor 1647 död 1687 7:o Gustavus 
Andreæ Cajanus7 Pastor 1688 död 1710. 8:o Christophorus Hans
son Granqvist8 Pastor 1712 död 1716 9:o Gustavus Gustavi Ca

1 Jo 1578 allekirjoitti hän asiakirjoihin Lohtajan kirkkoherrana. Jacobus 
Erici hukkui perheineen, paitsi poika Eric. C. H. Strandberg : Abo stifts herda
minne II. Siv. 136.

2 OK v. 1593 yksi Upsalan kokouksen päätösten allekirjoittajia. — C. II. 
Strandberg: Abo stifts herdaminne II. Siv. 136.

s Loctovius, Granberg, syntynyt Salossa 1582. Isä on ollut joko vouti 
tahi talokas. 1615 lienee hän määrätty kappalaiseksi Liminkaan, mutta niitten 
joukossa ei häntä mainita kumminkaan. —  C. II. Strandberg : Åbo stifts herda
minne II. Siv. 137.

4 Kä-sikirj:ssa »De fatis Ostrobotniae notandis. Series Sacerdotum in 
Ostrobotnia» sanotaan hänen kuolleen 1648.

5 Kokkolan pormestarin Knut Henrici Wittingin poika. Ollut ennen kappa
laisena Uudessakaarlepyyssä. Tuli tänne kirkkoherraksi 1641. —  De fut. Ostr. 
not. Ser. Sac. in Ostr. ja C. H. Strandberg : Åbo stifts herdaminne II. Siv. 137.

6 Syntynyt 1623. Peitziuksen käsikirjoitus sanoo, että poikansa Carl Gran
berg myöskin olisi ollut täällä kirkkoherrana, mutta vuosilukujen mukaan ei hä
nelle ole täällä sijaa. —  De f  at. Ostr. not. —  C. H. Strandberg: Åbo stifts 
herdaminne II. Siv. 137.

7 Oli Pietari Brahen Kajanin läänin voutin Anders Gyllenhjertan poika. 
Kappalaisena täällä 1669— 1686 ja sitte kirkkoherra Kälviällä, josta 1687 siirrettiin 
tänne. — C. II. Strandberg: Abo stifts herdaminne II. Siv. 137.

8 Lohtajan nimismies Gustaf Granqvistin poika. Astui kirkkoherran vir
kaan 1711, läksi Venäläisiä pakoon 1714 ja kuoli Luulajassa. — C. H. Strandberg : 
Åbo stifts herdaminne II. Siv. 137. Toisten tietojen mukaan kuoli hän Piiti- 
messä. —  De fatis Ostr. not. Ser. Sac. in Ostrobotnia.
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janus Pastor 1720 död 1722 1 10:o Johannes Erici Cajanus 2 Pastor 
1724 död 1730 l l :o  Jacobus Sipelius 3 Pastor 1733 död 1735 12:o 
Johannes Israelis A itan4 Pastor 1735 propositus 1745 död 1755 
13:o Jacobus Abrami Frosterus3 saneli i Paldamo 1738 sacell 
i Uleåborg 1744 och Pastor härstädes 1757 I hans tid är Ylikannus 
Kyrcka 1760, Lamppi 1765 och denna Kyrcka Ahr 1768 upbygd 
och zirad 14:o Johan Nicolai Snellman 0 pastor 1795 död 1800 15:o 
Anders Törnudd 7 pastor 1802 död 1820 16:o Karl Gustaf Elfving 8 
pastor 1823 död 1853 17:o Karl Abraham Keckman pastor 1854 
död 1882».

1 Syntynyt 1675. Tuli ylioppilaaksi Upsalassa 1692. Palasi Turim yli
opistoon 1694. Yicenotarius tuomiokapitulissa 1698. Vihittiin 1700 ja määrättiin 
samana vuonna kappalaiseksi Ylikannukseen ja emäkirkollo 1712. —  C. H. 
Strandberg: Åbo stifts herdaminne II. Siv. 138.

2 Sotkamon kirkkoherra Eric Erici Cajanuksen poika. Oli ensin pataljoo
nan saarnaaja Turun jalka- ja sitten ratsuväessä. Vangittiin Dnjeperin luona 
1709. Palasi vankeudesta Solikamskista 1722 ja tuli pian Irontrahtirovastiksi. —
C. H. Strandberg: Abo stifts herdaminne II. Siv. 138.

3 Uhloensis. Kirkkoherraksi tullut jo 1731 ja kuollut 1734. —  De fat. Ostr• 
not. Ser. Sac. in Ostr. Mutta toisten tietojen mukaan olisi hän kuollut jo 1733. 
Ollut paossa sota-aikana. —  ( ’. II. Strandberg : Åbo stifts herdaminne II. Siv. 138.

4 Kirkkoherran poika Isokyröstä, rovastiksi 1736. De fat. Ostr. not. Ser. Sac. 
in Ostr. Syntynyt oli hän 1692. Ollut ensin pataljoonan, sitte rykmentin pap
pina 1731 henkirakuunaväessä. Tuli rovastiksi 1740, lääninrovastiksi 1745. — 
C. H. Strandberg: Abo stifts herdaminne II. Siv. 139.

5 Syntynyt 1711. Paltamon kirkkoherran poika. Määrätty armovuoden
saarnaajaksi Sotkamoon 1734. Julkaissut suomalaisia virsiä. —  C. H. Strandberg : 
Åbo stifts herdaminne II. Siv. 138. Kirkkoherraksi tänne sanotaan tulleeksi 
eräässä paikassa 1755, rovastiksi 1778 ja kuolleeksi 1794. —  De fat. Ostr. not. Ser. 
Sac. in Ostr.

e Syntynyt 1741. Isä Kokkolan kappalainen. Ylioppilaaksi 1757, promo- 
veerattu 1763 ja oli primus silloin promotionissa. Samana vuonna määrättiin 
Kokkolaan kappalaiseksi ja kirkkoherraksi tänne 1796. —  O. H. Strandberg : Åbo 
stifts herdaminne II, siv. 139. —  De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in  Ostrobotnia.

7 Lukkarin p. Tymävältä. Syntynyt 1748. Ylioppilaaksi 1766, papiksi 
1772 ja kappalaiseksi Kauhajoelle 1783. —  C. H. Strandberg : Åbo stifts herda
minne A siv. 139. — De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostrobotnia.

8 Raati- ja kauppamiehen Christian Henno Elfvingin poika Oulusta, syn
tynyt 1773. Ylioppilaaksi tuli hän 1792. Määrättiin 1798 Ouluun kirkkoherran 
apulaiseksi ja koulunopettajaksi siellä 1803, sitten kappalaiseksi sinne 1808. 
Kirkkoherraksi Kälviälle tuli hän 1814 ja piaep. honor. 1828. —  C. H. Strand
berg : Åbo stifts herdaminne I f  siv. 139. Kirkkoherraksi tänne sanotaan hänen 
tulleen 1822. —  De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.



Kirkolliset muistot. 267

»Följande Capellaner hafva här i Lochteå Församlingar warit : 
l:o  Mauritius Simonis lefwat den tid dä Upsala möte underskrif- 
witz. 2:o Petrus Johannis Prochæus Sacell: 18 Åhr tid .1 3:o
Carolus Erici blifwit sedermera Pastor d:o 4:o Ericus Laurentii 
Granberg sacellan 1638 sedermera Pastor. 5:o Olavus Benedicti2 
sacell 1640, död 1663. 6:o Laurentius Laurentii3 sacell 1649. 
död 1667. 7:o Isacus Caroli sacell: 1663 död 1668. 8:o Johan
nes Henrici Carlander sacellan 1668 död 1689.4 9:o Gustavus 
Andræ Cajanus sacell 1669 sedermera Pastor.5 10:o Gustavus
Erici Granberg 6 sacellan 1688 död 1693. l l :o  Christophorus Gran
qvist sacell 1690 sedermera Pastor. 12:o Johannes Mathiae Mat- 
hesius7 sacellan 1694 död 1700. 13:o Gustavus Gustavi Cajanus 
sacellan 1700. Pastor 1720. 14:o Jacobus Sipelius sacell: 1712
Pastor 1731. 15:o Johannes Argillander sacell 1722 död 1723. 
16:o Carolus Forsman sacell: 1725 död 1750. 17:o Josephus 
Kranck sacell 1732 Pastor i Carlo 1737 död 1748. 18:o Henricus 
Johjs Argillander sacellan 1737. 19:o Magister Georgius Caroli
Forsman sacellan 1752. 20:o Abraham Perander 1782— 1811 Se
dan pastor i Orivesi. Nikolai Petrus Holmström8 1815— 1830. 22:o 
Jakob Anders Krank 1834—1858. 23:o Karl August Tallgren 1860— 
1874. Sedan pastori Pungalaitio. 24 Gustaf Wilhelm Wegelius 1875.»

1 Valtuutettu 1623. Sittemmin kirkkoherraksi Kälviälle 1641. —  C. h. 
Strandberg, Abo stifts herdaminne 11j siv. 140. —  Dc fat. Ostr. not. Ser. Sac. 
in Ostr.

2 Calajokiensis. —  De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr. Kappalaiseksi 
tänne 1641. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. II. Siv. 140.

3 Ylioppilaaksi 1642, opettajana Uuskaarlepyyssä 1645 ja Waasassa 1648. 
Samana eli seuraavana vuonna tänne. —  C. H. Strandberg, Åbo stifts herda
minne II. Siv. 140. —  De fat. Ostr. not. Ser. Sac. in Ostr.

4 Kuollut 1688. —  О. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II. Siv. 140.
5 Sanotaan tulleen kirkkoherraksi jo  1682. — Dc fat. Ostr. not. Ser. Sac. 

in Ostr.
e Vihitty 1656. Pitäjänapulaiseksi tänne 1668. —  C. H. Strandberg, 

Åbo stifts herdaminne II. Siv. 140.
7 Kapteeni Mathias Johannis Mathesiuksen poika. —  C. H. Strandberg, 

Abo slifts herdaminne II. Siv. 140.
8 Ruukinsepän Pehr Niilonpojan poika Kimosta Oravaisissa. Syntynyt 

1777, ylioppilaaksi 1798, vihitty 1803. Kuollut 13 päivä syyskuuta. —  C. H. 
Strandberg, Åbo stifts herdaminne II. Siv. 141.
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Koillispatsaassa: »Adjuncti ministerii i Lochteä: l:o  Isacus 
Caroli adj. 1657, sacell 1663. 2:o Johannes Henrici Carlander adj.
1663 sacell 1668. 3:o Gustavus Erici Granberg adj. 1669 sacell 
1688. 4:o Jonas Gustavi Cajanus adj. 1689 död 1704 h 5:o Eri
cus Wevilius adj. 1706 död 1711. 6:o Johannes Argillander
adjunctus 1712 sacell 1722. 7:o Johannes Andreæ Cajanus adj.
1725 sacellan i Kelviö 1728 död 1745. 8:o Josephus Kranck adj. 
1729 sacell 1732. 9:o Petrus Gustavi Cajanus först sacellan i Ku- 
ricka sedän adj. 1732 död 1765. 10:o Gustavus Johannes Petri
Cajanus 1753 ordinerad till Concionator i Lohteå, varit ifrån Ähr 
1755 till 1767. Den första boende Präst i Lampi då han 1766 
feck adjuncti Fullmacht i des Faders ställe».

Koillis- ja luoteispatsaita yhdistävässä sidehirressä ylhäällä 
on: »Tämä Kircko on vuonna 1768 rakettu Kuningas Adolph Fred- 
rickin Hallituxen alla ja vuonna 1773 caunistettu Kuningas Gusta- 
vuxen IILnen ensimäisnä Hallituksen wuona, jonga jälken Lamppin 
Kircko on Gustavuxex mainittu, sis tule tämä Kircko hänen Lem- 
biän Drottningins nimen jälken nimitetyx Sophia Magdalena, johon 
aican Herr Doctor Carl Fredrich Molander oli Pispana tämän 
PispakuKan ylitze».

Sakaristossa on ollut kaksi puutaulua, toinen kuvaten kirkko
herra Laurentius Granbergin toinen kirkkoherra Ericus Laurentii 
Granbergin perhettä2. Sitten on siellä vielä kirkkoherra Jacob 
Abraham Frosteruksen muotokuva maalattuna kankaalle ja takana 
seuraava kirjoitus: »Kyrckoherden i Lochteå Jacob Abraham Fro- 
sterus föd år 1711 den 17 Julii. År 1738 den 10 Maii ordinerad 
till capelian i Paldamo, år 1740 den 13 Nov. gift första gången 
med framl. Paldamo Probsten Simon Forsström Jugfru Dotter Clara 
Forsström hvilken dödt i barnsäng 1742 den 13 Julii. År 1744 
Februari saman vigd med äncke Conrectorskan Fru Maria Helena 
Calamnius med hvilken saman aflat Peter och Caisa Stina, hon 
död år 1747 den 25 December. Tredje gången gift med Handels

1 Tällä välin, ennen Cajanusta, olisi ollut pappina täällä myöskin eräs 
Ericus Tarnovius 1686. Hän olisi siirretty Liminkaan kappalaiseksi 1690. —  G. 
H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II. Siv. 140.

2 Nämä taulut ovat nyt museossa Helsingissä ja  ovat ne ilman taidear- 
voa. Perheen jäsenet seisovat niissä kummallakin puolen järjestettyinä ristiin
naulitun Kristuksen ympärillä. Ylinnä on Isä Jumala avonaisessa taivaassa.
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mans Jungfru Dotter Brita Helsing i G. Carleby År 1749 den 30 
Junii, haft inga barn med henne, hvilken död år 1756 den 24 
november. År 1744 den 16 majo blifvit kallad til Capelian i 
Uleåborgs Stad och år 1765 i nov fåt vocation till Kyrckoherde 
iimbetet i Lohteå dit han den 10 maii 1757 anlände, samma år 
den 28 Junii gift sig fiärde gången med framledne Probstens Joh 
Altans jongfru Dotter Magdalena Altan, med hvilken han aflat 13 
barn, af hvilka följande då lefde neml. Abraham Israel, Ephraim, 
Johan Jacob, Clara, Maria och Brita Helena, aftagen på des 65 
ålders år i Lochteå 14 maii 1776 af Michaël Toppelius. Dess fm  
Magdalena Altan föd 1739 12/ 16 dödde 1778 2/ 17. 1779 den 10 de
cember åter gift med 5:tte frun fru Susanna Valman hvilken afled 
utan barn 1794 den 21 Dec. — samma år den I5:te Augusti afled 
denne wördnadsvärda mannen i en ålder af 83 år 31 dagar år 
1794».

Mainittakoon tässä vielä ehtoolliskalkki ja lautanen sileää 
tekoa, kullattu sekä sisältä että päältä ja painaa 2 8 ' 2 luotia. Se 
on tehty 1779 ja on siinä seuraava kirjoitus yläreunassa: »Hinc
robur et vita dignis dabitur hausitu, sed dira indignis potus accé
lérât damna». Hopeaisen ehtoolliskannun, joka painaa 1 f  23 
luotia, on lahjoittanut vuonna 1709 rykmentinkirjuri Eric Munse- 
lius ja hänen rouvansa, joitten nimet ovat siihen kaiverretut.

Arkistossa on m. m. Biblia, koko pyhä Raamattu, Stock- 
holmis 1642 ja Kyrkohandbok och messa, Stockholm 1648. Vielä 
on siellä kirkon inventarioita vuodelta 1689 sekä kaikenmoisia tili
kirjoja viime vuosisadalta, pispain ja rovastein tarkastuspöytäkir
joja vuosilta 1680— 1681 ja 1687, jäljennöksiä kuninkaallisista kir
jeistä, jotka koskevat pappisoikeuksia Pohjanmaalla, niinkuin kunin
gas Maunun vuodelta 1335, Juhanan 1592 y. m. y. m.

Kellotapuli on alkuaan rakennettu 1734, mutta nykyiseen 
paikkaansa on se siirretty 1768. Tornissa on kaksi kelloa, joista 
toinen painaa 6 K ®  6 L 8  11 8 . Siinä on Vapahtajan kuva 
valtikalla ja sädekehällä, jonka ympärillä on : »Justus Jehovah
Judex, Salvator Mundi Salva Nos». Toisella puolella on lohen 
kuva. Yhdellä puolella: »Ericus Granberg, Hans Christofferson 
P. L». Toisella sivulla taasen on: »Hör på mitt klang och liud, 
Kom, bed inför tin Gud, begrät ock synder tina, Så kan tu nåder 
finna». Alimmassa reunassa on: »Officium meurn est sonare, po
pulo convocare! Venite verbum Dei audite: D. Gustavus Pastor
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in Leucta. Marcus Person». Yläsyrjässä on: »Si Deus pro nobis, 
qvis contra nos. Me fecit Jacobus Birman 1686». Toisessa kel
lossa, joka painaa 6 KS' 6 L@, on seuraava kirjoitus: Ära wäre 
Gud i höjden, frid på jorden och menniskjom en god vilja. För- 
samler Gudi Hans heliga, som förbundet mera aktar än offer. Ps. 
50. v. 5. Yare dock frid och sanning i min tid. 2 Kon. B. 20: 19. 
Uppköpt med Lochteå Moderskyrkoförsamlings egna medel på 
Hans Kongi. Maijt:s Adolf Friedrichs 8:nde regeringsår, då Herr 
General Majoren Gust. Abr. Piper var Landshöfdinge i Österbottn; 
Herr Doctor Carl Friedrich Menander Biskop i Åbo och Herr 
Jacob Abraham Frosterus Pastor samt Herr Henric Argilander 
Capelian i Lochteå. Bestäld genom Herr Rådman Johan Ralim 
och gjuten i Stockholm af Johan Fahlsten 1758».

Mainita vielä sopinee että sakariston ylisellä säilytetään
muuatta huonosti tehtyä ristiinnaulitun kuvaa.

Himanka.

Himangan eli Rauman saarnahuonekunta eroitettiin emäkirkosta 
Lohtajasta 1803 *. Kappeliksi eroitettu on se 1846 2.

Himangan puukirkko on ristikirkko ja rakennettu v:na 1792, 
—  pastori G. O. Aspelinin tiedonannon mukaan kertomuksessa 
Himangan kirkosta Museon arkistossa sanotaan se rakennetuksi v. 
1794, samoin toisessa paikassa2.

Alttaritaulu, jonka on maalannut piirustuksen opettaja Hed
man Vaasassa, kuvaa Kristusta ristillä.

Saarnatuoli on 6 särmäinen ja yhdessä särmäseinässä on 
maalattuna seppeleitten sisälle lakitaulut ja levällään oleva kirja 
ristikkäin päälletysten. Saarnatuolin katosta riippuu kyyhkynen 
ja päällä on käärme, jolla on omena suussa. Nämä ovat puusta 
leikatut.

Keskellä kirkkoa riippuu katosta kolmimastoinen sotalaiva. 
Muista koristuksista mainittakoon hallitsijan ja hallitsijattaren pienet

1 I)e fatis Ostrobottnice notandis. Series sacerdotum in Ostrobottnice. 
Käsikirjoitus museossa.

2 K. O. Leinberg, Finlands territorial a Församlingars ålder, ulbild. о. 
utgrening. Siv. 57.
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kipsiset korkorintakuvat. Seinillä on ovien päällä seuraavat kir
joitukset:

Eteläoven päällä: »Tämä Kircko on rakettu Vuonna 1792. 
Maalattu 1845. Koska korkiasti oppinut Herra Carl Gustaf Elf
ving oli Provasti ja Kirkko Herra Täsä Pitäjäsä Ja Herra Magis- 
teri Abram Perander opettaja Täsä Seurakunnasa».

Pohjoisoven päällä on : »Y xi päiwä parempi Huoneesa Her
rani, Kuin kaikk Mailman ilo, Kuin nopiast poijes kimmo. Owen 
wartiana Sun tahdoisin olla aina. V. K. N:o 68. 10».

Länsioven päällä: »Sa Jumala loit Maailman, Ett joukko maan 
ja Taivahan sun voimas mahtais julista, kuin sinun sanas todista.

Hän suuri, Pyhä, korkia kans, Ain itse Asuu huoneesans. 
Hänt Korkiaa Nöyräst Palwelkaam ia syntim sywäst katukam.

Niit myös, O Jesu, tiellen saata, Kuin synnin haudas makavat. 
Sun Pyhän Päiväs rikkovat Ja harvoin templiin tulevat.

Ah ann^ heidän kääntyä ia Oikial tielle wääntyä, Ett Chris- 
tillisest Eläisit, Sabbathis Pyhän pidäisit».

Kalustosta ei ole erityistä mainittavaa. Arkistossa on asia
kirjoja viimme vuosisadan loppupuoliskolta lähtein.

Kellotapulissa on alhaalla muutamassa koluhuoneessa pari 
entisaikaista maalausta laudoissa. Lienevät vanhan kirkon alttari
taulun jätteitä. Toinen näistä on 3 metriä korkea ja 0,5 metriä 
leveä, ja on siinä 6 eri kuvaryhmää. Imen kuva, jonka päällä 
on: »Christus Rukoille Yrti Tarhas», kuvaa Vapahtajaa rukoile
vassa asennossa polvillaan ja takanaan seisoo enkeli. 2:sen kuvan 
päällä on: »Christus Kijni Otetan Yrtti Tarhas». Tässä kuvaryh- 
mässä on Vapahtaja, jolle Judas antaa suuta. Taempana seisoo 
Pietari miekka kädessä. Pari sotilasta on kiväärit olalla läsnä. 
Muuan mies makaa maassa ja toinen on polvillaan. 3:nen kuvan 
päällä on: »Säiso Hengellises Oikeudes». Kuvassa on kaksi tuo
maria pöydän takana. Jesus seisoo edessä sidottuna ja häntä vah
timassa on pari sotilasta keihäät kädessä. 4:nen kuvan päällä on : 
»Säiso Pontius Pilatuxen Tutkinnos». Nyt on pöydän takana vaan 
yksi lihava mies. Kristus on sidottuna edessä ja vahdissa kaksi 
keihäskäsistä soturia. 5:nen kuvan yläpuolella on : »Rusikoitettuna 
ja haavoitettuna». Kuvassa on Vapahtaja sidottuna ja köyden pää
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paalussa kiinni. Mies seisoo vieressä köydestä punottu ruoska kä
dessä ja nuo entiset kaksi sotilasta edempänä. 6:nen kuvan päällä 
on: »Sylkiäten, Pilkkatan ja Crunatan». Vapahtaja on polvillaan 
maassa silmät sidottuina. Muuan sotilas on juuri antamassa korva
puustia ja toinen panee orjantappurakruunua Vapahtajan päähän. 
Nuo kaksi luopumatonta sotilasta ovat tässäkin.

Toinen lautoihin maalattu kuvaryhmä näyttää olevan jatkoa 
edellisiin Kristuksen kärsimishistoriaa tarkoittaviin kuvaryhmiin. 
Tässä kuvat eivät seuraa toisiaan ylhäältä alaspäin, vaan seuraavat 
pitkinpäin, joten tämän asento seinässä on ollut hirtten suuntainen. 
Muuten on koko melkein edellisen suuruinen, kumminkin hiukan 
lyhempi ja soukempikin. Tässä on 4 eri kuvaryhmää. l:ssä on 
mies polvillaan ja joku sauvako vai miekka kädessä ja toinen sei
soo vierellä miekka kädessä (Pietari silpoo korvan ylipapin palve- 
lialta). 2:ssa kuvataan raatia, jossa pöydän takana istuu tuomari 
ja ääressä on 3 raatimiestä. Kristus seisoo edessä sidottuna. Tairn- 
pana on 3 sotilasta. 3:ssa kuvassa on 2 vanhinta, 3 sotilasta. 
Kristus kantaa ristiä ja muuan mies auttaa häntä. Vielä on pari 
henkilöä siinä ja 2 sotilasta. 4:ssä kuvassa on Kristus ristillä. 
Ristin nojalla olevilla tikapuilla seisoo sotilas naulaten Vapahta
jan käsiä ristiin ja toinen sotilas samoin tikapuilla seisoen naulaa 
jalkoja. Vielä on muuan sotilas ja pari muuta henkilöä. Kuvat 
ovat huonosti maalattuja ja sotilaat polvihousuissa. Kolmannen 
tämmöisen kuvaryhmän kertoivat vliopp. A. Riipan saattaneen jo Mu
seoon Helsinkiin, mutta tiedossani ei ole, onko se siellä vaiko ei.

Vielä on siellä vanha vaatteelle maalattu alttaritaulu, joka 
kuvaa Vapahtajaa ristillä ja nainen seisoo kummallakin sivulla. 
Kauvempana kummallakin puolen on ristiinnaulitut pahantekijät 
ja näitten pään päällä on ristissä lappu, jossa on sana »Röväri». 
Taulun yläpuolella on sitte ristin poikkipuu kaarrettuna hieman 
kaarenmuotoon. Sen yläpuolella on Vapahtajan pää ja kämmenet 
ovat pistetty läpi puun näkyviin poikkipuun päässä. Keskellä on 
puussa kyyhkynen.

Mainita sopii vielä tapulissa oleva jalkapuu, jossa on vuosi
luku 1797.

Kaksi kelloa on tapulissa. Vanhempi kirkonkello painaa 92 
L 3- ja on siinä seuraa va kirjoitus: »Inkiöpt af Himangå kapell 
boer i Låchteå Socken år 1794. Då prosten Iacob Frosterus war 
kyrkoherde i församlingen. Guten af Ionas Theo. Bremer i Stock-
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holm». Toisella puolella on: »O Mätte dock mitt ljud til an
dakt siälar föra, När De min kallelse til Herrans hus få höra. 
Bevara wäl din fot när du til templet går, at Gud af dig sin tienst 
och du hans nåd undfår». Toisessa kellossa on : »Jumalan kun
niaksi ja kristillisen Himangon seurakunnan kaunistukseksi ostet
tiin tämä kello vuonna 1860. Osbergin ja Baden tykönä Helsin
gissä valettu». Ja toisella puolella on: »Yeisatkaat Herralle, Soit- 
takaat hänelle: Puhukaat kaikista hänen ihmeistänsä, ylistäkäät 
hänen pyhä nimeänsä. Niitten sydän iloitkaan, jotka etsivät Her
raa. Psalt. 105: 2, 3».

Tästä Rauman taikka Himangan kirkon rakennuksesta on 
kansan keskuudessa eleillä runo, joka kertoo kuka on ollut raken
nusmestari y. m. Koska se kertoo kirkon paikan nimen ja mistä 
rakennusaineet hankittiin, ja koska sitä paikkakunnallakaan enään 
vaan harvat taitavat, kerron sen tässä. Muuan mies, jolta sen kuu
lin, taisi siihen vielä nuotinkin, hyvin omituisen — ja siksi vielä 
omituisen, että se oli surullinen. Runon sanat kuuluvat näin:

»Nyt on Raumalle rakettu: 
Hahjen huhjalle hakattu, 
Huone on tehty Herralle, 
Helppo harmajaparralle.
Sitäpä nuo vanhat ennusti, 
Hohtolennossa tunnusti :
Että ennen loppua 
Raumalla piti oleman hoppua. 
Sit’ oli vastahan vanhatkin. 
Ilman Uunilan 1 herrata 
Olis taittu narrata.
Emeleus oli edessä,
Renholtti2 reen perässä: 
Kirioitti monta reisua 
Eikä hänen tarvinnu seisoa. 
Sitten tuli varsin vahva lupa 
Raketa Raumalle saarnatupa 
Elikkä Herralle temppeli, 
Kansalle kaunis kappeli.
Sitte miehet karseivat,
Lampin mäelle marseivat. 
Siellä he rämehiä rämpeivät,

Mänuiköitä mänkeivät.
Siellä he kaunihit karahat3, 
Petäjätkin parahat 
Kankahille kaasivat,
Määrän he kuitenkin tiesivät. 
Sitte eespäin talvella 
Saivat he Hiiviä4 palvella, 
Olla varsin varulla,
Kaukaa häntä hakea,
Kuulla häntä halulla.
Koska mestari tuleepi: 
Työhön etelien paneepi, 
Käskee timprata tiheeksi, 
Varustaa varain vahvaksi. 
Mutta muutamat pakkasi, 
Jotka pilalle hakkasi 
Seinän selkäkenohon,
Torvelle 6 käsin menohon. 
Alku oli aivan alhanen, 
Mutta se Herra ylhänen 
Kehnojakin kehotti,
Yhtehen seurahan sevotti.

1 Uunila on talo kirkolla. 2 Renholtti on ollut vanha sotilas. 8 Karas — 
karahan =  näre. 4 Riivi oli rakennusmestarin nimi. 6 Muuan työmies.

18
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Olispa Parkahan 1 paremmin 
Tarvinnu kahtoa varemmin 
Semmoisen miehen perähän, 
Tarttua kiinni nenähän, 
Äijästä aivan äkkiä,
Antaa selkähän käppiä,
Joka ei taija närkkiä2, 
Panna kantehen värkkiä. 
Siinä ei oo krautusti 
Toisten peräsä kävellä 
Maassa jalvoin mäjellä.
Ölis sekin saanut kahtua, 
Joka kantoi hattua,
Antaa kohta parata 
Ei sillä lailla karata,
Hyvillä mielin hypätä, 
Sauvonmaahan8 lykätä, 
Heittää kesken työtänsä.
Vei hän rahat myötänsä. 
Sieltä hän sitte laitti tänne 
Vanhan isänsä.
Joka ei voinut työtänsä 
Oikein osottaa,
Taitavasti tasottaa.
Mitä hän illalla istutti, 
Aamulla irti kiskottiin.
Monta kertaa kehitti, 
Sontasesti sovitti.

Oli yksin päivin seisahtaa, 
Keskellä kesän keiskahtaa. 
Koska Kaarle tämän kuulla sai, 
Ettei äijä enään voi:
Kohta hän itsensä löyvytti, 
Toimella työtä jouvutti.
Jonka päälle me päätöksen, 
Jumalalle kiitoksen 
Syömmestämme kantakaam 
Terveydestä.
Hän piti murheen väestä, 
Vahingoista varjeli, 
Surmahaavoista suojeli;
Koko tällä ajalla 
Eeskanto kaikella tavalla.
Antoi sitte sanan saarnata, 
Palvelians pauhata,
Pyytää meitä pelastaa 
Siitä suuresta syutivelasta 
Jota me anteheks anomme,
Nyt me amen sanomme.

Sinä Kosken Musta-Knuuti, 
Tiejä sinä huuti!
Sinä et oo muuta tehnyt,
Kun kirkkohon sifrutaulun 
Ja kirjoittanu tämän laulun.»

Semmoinen se sitten on tuo »Raumankirkon rakennuslaulu» 
virheineen kaikkineen.

Seuraavat pappismiehet ovat täällä olleet: Jacobus Stenman, 
lukkarin poika Alahärmästä, syntynyt 1771, ylioppilaaksi 1793, 
vihitty 1797, tullut saarnaajaksi tänne 1803, kuollut 1808. Abra
ham Eklind, Borealis, Männäisten rautatehtaan sepän poika, synty
nyt 1782, tullut ylioppilaaksi 1802, vihitty 1807. Saarnaajaksi tuli 
hän tänne 1810 ja kuoli 1812. Daniel Uklbom, kappalaisen poika 
Kalajoen Haapajärveltä. Vihitty 1811, saarnaajaksi tänne 1816 ja 
Kappalaiseksi Kemiin 1818. Johan Uhlbom, edellisen vanhempi 
veli, vihitty 1810. Saarnaajaksi tuli hän tänne 1819 ja kappalai
seksi Temmekseen 1823. Abraham Perander, Laihian kirkkoherran

' Pargas =  talon nimi Himangalla. 2 Närkkiä =  hakata. 8 Sauvo =  Savo.
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poika, syntynyt 1791, ylioppilaaksi 1812, vihitty 1818 ja saarnaa
jaksi tänne 1825 h

Ennenkuin jätän nämät kirkolliset muistot, mainitsen vielä 
Kälviän kirkon arkistossa mainituista Erikinpojista eli Esseviiteistä 
joita täällä on ollut. Mainitussa kirjoituksessa2 sanotaan näistä: 

»Nuo harhaoppisuudestaan kuuluisat Eerikinpojat eli Esseviitit, 
kuten heitä nimitetään, ovat omistaneet Bengtilän talon sekä asu
neet mainitussa talossa. Mutta kun he alkoivat niin hyvin tässä 
seurakunnassa kuin muuallakin täällä lähiseuduilla laajentaa harha
teistä ja viettelevää oppiansa sekä saastuttivat yksinkertaista jouk
koa, tulivat he korkean kuninkaallisen käskyn mukaan vuonna 
1732 asetetuiksi lailliseen edesvastuuseen sekä karkoitettiin valta
kunnasta, jonka jälkeen he möivät talonsa ja matkustivat Tukhol
maan» 3. Muissa arkistoin asiakirjoissa sanotaan näitten myöskin 
omistaneen Tuunalan sotilaspuustellin.

II I . T a r in o ita .

Näiksi olen tässä nimittänyt ne kertomukset, jotka kansan 
suussa kulkevat tapahtumista, joihin ovat huomionsa kiinnittäneet. 
Näitten lukuun olen tosin ottanut nekin kertomukset isonvihan 
ajoilta, jotka olen kirjoitettunakin tavannut, ehkä eivät tarinoita 
olekkaan, vaan uskottavia tosia. Mutta en ole tahtonut niitä, haja
naisia kun ovat, erilleen asettaa, vaan olen ne tässä ottanut mai
nitakseni. Järjestys tosin vaatisi, että alkaisin kertoa asutus- ja 
kunmiitustaruilla, mutta katson sentään asiallisemmaksi alkaa sota- 
tarinoilla ja niistä ensinnäkin Isonvihan kertomuksilla.

1 C. H. Strandberg, Åbo slifts herdaminne II, siv. 144 ja De fat. Ostr. 
not. Ser. San. in Ostrobotnia.

2 Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfver Kieliviä sockn uti Öster- 
bottns Höfdingedöme belägen.

3 M. Akiander kirjassaan „ Religiösa rörelser i  Finlandu sanoo Eerikin- 
poikain omistaneen Tuunalan sotilaspuustellin.
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a) Sotatarinoita.

Näissä olen eroittanut ne, jotka arvelen kuuluviksi Isonvihan 
aikoihin, niistä, jotka kuuluvat viimeiseen sotaan, eli vuosiin 
1808 —9. Mitään jälkiä Nuijasodan ajoilta en ole ollut huomaa
vinani. Toipa olla, että tarinat useinkin ovat sekaantuneet ja 
myöhemmät muistoissa paremmin pysyneet asiat ovat entiset ta
pahtumat itseensä sulattaneet. Se on sitä helpompi ollut, koska 
ennen oli »sota kuin sota», eikä hirmuisuuksilla useinkaan väliä ollut.

«) Tarinoita Ison vihan ajoilta.

Kälviällä en kuullut tältä ajalta mitään kerrottavan, enempää 
kuin juuri muuallakaan. Ainoastaan Vetelin kirkon arkistossa säi
lytettävässä käsikirjoituksessa on tietoja näiltä ajoilta ja nepä siis 
tässä kerronkin *.

Vaikeimmat olot kohtasivat seurakuntaa isonvihan aikana. 
Napujen tappelun jälkeen helmikuun 19 päivänä 1714 seurasivat 
Venäläiset Suomen sotajoukkoja takaa Pietarsaareen saakka, josta 
palasivat, mutta peloittivat maan asukkaita kuitenkin niin, että 
kaikki, jotka vaan voivat, pakenivat erämaihin, varakkaammat taa
sen kiirehtivät pohjan perille, mihin kunkin kannatti. Keväällä 
kun vihollinen peräytyi Pohjanmaalta, luulivat pakolaiset, että myrsky 
oli ohitse, ja ne, jotka olivat hengissä, palasivat kotiin. Mutta syksy- 
puoleen rupesi taasen kulkupuheita liikkumaan Venäläisten lähes
tymisestä. Rovastin käskystä otettiin kirkonkellot tapulista ja upo
tettiin jokeen, messuasu kätkettiin kirkon pilariin, samoin kuin 
muutkin koristeet, kirkon kukkaro ja rahat pantiin erääseen kirkko- 
tarhassa olevaan hautaan. Kaikki, jotka suinkin kykenivät ja ehtivät, 
pakenivat pitkin maantietä pohjoiseen, toiset meritse Ruotsin puo
lelle, varsinkin kun kuultiin, että Suomen sotajoukko, joka suvella 
oli Savon pitäjässä, oli saanut käskyn peräytyä Länsipohjaan.

Tuskin olivat huhut Venäläisten tulosta alkaneet, niin jo ilmau- 
tuikin siellä ja täällä pitäjässä kierteleviä joukkioita. Silloin rovasti 
Jaakko Falander pakeni Tornioon päin, Vetelin 62 vuotinen kappa

1 Kertomuksen olen pääasiassa tehnyt J. R. Aspelinin kirjoituksen mu
kaan » Vetelin pitäjän vanhan ajan muistaja». Vaasan Sanomat v. 1879, N:o 7.
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lainen pakeni metsään, jumalanpalvelus lakkasi ja kirkko jäi au
tioksi. Syyskuussa 28 p:nä 1714 Venäläiset ensikerran saapuivat 
Veteliin. Siitä pitäin aina syksyyn 1715 olivat olot seurakunnassa 
mitä kurjimmat. Eräs hevosrykmentti majaili pari kuukautta Kaus
tisten niityillä ja kierteleviä joukkioita kuljeskeli toinen toisensa 
perästä hävittäen, polttaen ja murhaten. Syksyllä 1715 Venäläiset 
vakuuttivat asukkaille kotirauhan, kunhan vaan jokainen palaisi ja 
oitis maksaisi ne ulosteot, jotka vasta määrättäisiin.

Vaikka noita veroituksia oli paljon, suuria ja tavattomia, olisi 
elämä kumminkin ollut jotenkin siedettävää, jospahan vaan olisi 
rauhaa lupauksen mukaan pidetty. Mutta valitettavasti yhtyivät 
upseerein palveliat useasti herrojensa tietämättä erityisiin joukkoi
hin ja hyökkäsivät rauhaan luottavain ihmisten kimppuun, kiduttaen 
ja polttaen ketä käsiinsä saivat. Useat vanhemmat olivat kadotta
neet lapsiansa siten, että ne oli viety Venäläisiä palvelemaan. 
Lapsia olivat siten kadottaneet: Olli Antinpoika Kangas 1, Antti 
Kaustinen 3, Lauri Salo 1, Erkki Wähtäri 1, kappalainen Forselius 
2, Kauppi Torppa 1, Heikki Ruuska 2, Kauppi Hotakainen 1 lap
sen. Paitsi näitä, oli Kauppilasta viety vaimo, toinen Salkki (Löja) 
nimisestä talosta ja Niemestä poika. Ajan katkeruutta enensi asu
kasten keskinäinen viha ja kateus. Paljaasta pahuudesta monet 
ihmiset pakoittamatta ilmaisivat naapureinsa kätköjä ja saattoivat 
vihollisia toisten metsäpirtteihin' ajattelematta, että monikin juuri 
tuon hänen pahuutensa tähden kerrassaan kadotti vaimonsa, lap
sensa, henkensä ja omaisuutensa. Niistä emme sano mitään, jotka 
henkensä pelastukseksi ja pakosta olivat vihollisia saattamassa.

Lain turvaa ja oikeutta ei ollut etsittävissä. Väkivaltaisuus 
oli muuttunut oikeudeksi ja viatoin oli se, joka ensiksi ehti valit
taa. Tällä välin oleskeli Vetelin vanha kappalainen metsäpirteissä 
ja heinäladoissa, pitäen pyhäpäivinä jumalanpalvelusta läsnäoleville. 
Suuri oli ilo seurakunnassa, kun hän keväällä 1716 Korsholmassa 
asuvalta venäläiseltä päälliköltä sai luvan palata kotiin ja esteettö- 
mästi pitää jumalanpalvelusta kirkossa. Mutta sitäkään iloa ei kau- 
van kestänyt.

Perttelin päivän aikaan samana vuonna 1716 oli eräs korp- 
raalikunta Venäläisiä Vetelissä kantamassa joitakuita veroja ja majaili 
pappilassa. Äkkiarvaamatta saapui paikalle muuan suomalainen 
partiojoukko kapteeni Kärkisuddin johdolla, piiritti pappilan ja otti 
Venäläiset vangiksi. Tapauksen selitti Venäläinen hallitus siten, että



278 Pietarsaaren kihlakunta.

kappalainen oli Ruotsalaisten kanssa salaisissa vehkeissä. Kaikki 
omaisuutensa ryöstettiin ja itse tuskin olisi hirsipuuta välttänyt, 
ellei olisi päässyt pakoon. Tämän ikävän sattumuksen seurauksia 
kesti toista vuotta, kunnes syksyllä v. 1717 kappalainen vihdoinkin 
sai luvan toisten pyynnöstä päästä selittämään viattomuutensa ja 
sai sitte toistamiseen luvan esteettömästi hoitaa jumalanpalvelusta 
kirkossa.

Siitä lähtein ei häiriötä enään jumalanpalveluksessa tapahtunut, 
varsinkaan kun Kokkolan kirkkoherrakin syksyllä 1718 palasi ko
tiin. Samaan aikaan alettiin oikeuttakin maassa valvoa. Eteläisen 
kihlakunnan vanha tuomari Roos sai luvan matkustaa koko läänissä 
ja vanhan tavan mukaan istua syys- ja talvikeräjiä pitäjissä, joten 
taas saatiin lain turva vääryyttä ja väkivaltaa vastaan.

Kun vihdoin tieto rauhanteosta v. 1721 levisi, niin alkoivat 
vanhat tuttavat ilmaantua mikä mistäkin, kuin kesälinnut kevään 
tullessa. Kellot ja messuasu, jotka kätköissään olivat säilyneet, 
otettiin esille ja asetettiin paikoillensa.

»Isonvihan aikana, kerrotaan, Venäläiset menettelivät julmasti. 
Pulkkilasta veivät Venäläiset noin 12 vuotisen pojan muassaan 
Venäjälle. Hän oli poissa 16 vuotta ja luultiin kuolleeksi. Mutta 
pojan oli Venäjällä hyvästikin käynyt. Hän oli päässyt kuskiksi 
korkealle herralle, jota hän usein ajoi vaunuilla edestakaisin rajan 
yli ja tuli siitä rajanvartijalle tutuksi. Kerran häneen pisti halu 
nähdä kotimaatansa niin voimakkaasti, ettei enään voinut sitä hil
litä, vaan lähti vaunuilla ajamaan rajan yli, josta, tunnettu kun oli, 
helposti pääsi edelleen. Vihdoin saapui hän kahdella harmaalla 
hevosella Pulkkilaan, mutta siellä ei häntä kukaan tuntenut eikä 
uskonut siksi kuin hän itsensä sanoi, hänellä kun oli pitkä parta 
kuten Venäläisillä ainakin. Vasta kun hän ilmoitti piilopaikan, 
johon hän ennen lapsena oli kätkenyt rahoja ja ennestään sanoi 
kuinka paljon ja minkälaisia ne olivat, kotoiset tervehtivät häntä 
omaisenansa. Hän eli sitten vielä kauvan Pulkkilassa».

»Eräs seppä Halsualla, joka kengitsi Venäläisten hevosia, sai sota- 
herralta merkin lakkiinsa, ettei toiset tuota tarpeellista miestä tappaisi».

Muita muistoja näiltä ajoilta ei ole minulle osunut. Pako- 
pirtin sijoja usein metsissä näyttävät. Mutta useinpa taitavat ne 
myöskin olla vaan muita metsäpirtin kiukaitten jälkiä. Samoin tarut 
usein ovat salanneet yhteen viime sodan ajoilta syntyneitten ker
tomusten kanssa.
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Toholammilla kuulin kerrottavan, että isonvihan aikana olisi 
kirkon pieni kello viety Toholammin nevaan, joka oli niin vetelää, 
ettei »itikatkaan» ( =  elukat) siellä kulkeneet. Siksipä olikin oikein 
hirsistä salvottu lava, jonka päälle kello pantiin. Mutta iso kello 
oli niin suuri, ettei sitä voitukaan nevalle viedä, vaan laskettiin se 
Toholampiin ison laakakiven päälle. Sinne se sittemmin jäikin. 
Olihan muuan ukko kerta sen tavannut ollessaan tuohustuksella. 
Hän oli nimittäin atraimella sattunut kelloon kolhauttamaan ja oli 
se helissyt. Mies pani paikan merkille ja oli se juuri Kirkkopuron 
kohdalla. Kun sitte uutta kirkkoa alettiin rakentaa, lähdettiin kerta 
oikein miehissä sitä noutamaan. Mutta sattui nousemaan suuri 
myrsky —  ja kello jäi sinne ja on siellä vielä tänäänkin.

»Sydänmailla, Sievin ja Toholammin välillä on paikka, jota 
kutsutaan Arkkuun pirtiksi, samannimisellä nevalla ja olisi tämä 
ollut Sieviläisten pakopirttinä isonvihan ajoilla. Tältä pirtiltä alkaa 
neva, jota kuten mainitsin, kutsutaan Arkkuun nevaksi ja tämän 
jatkona on soukka Tuohineva niminen salmi. Kun Sieviläiset tuli
vat salmen läpi pirtille, panivat he siihen vahtia, jotta turvallisemmin 
voisivat viettää kurjaa elämäänsä, joka olikin niin kurjaa, että ny
kyinen sukupolvi tuskin sellaista voisi kestää. Mutta eivät he sit
tenkään voineet sitä kauvan nauttia. Kun eräänä aamuna yksi 
miehistä meni ulos, lensi pieni varpunen häntä vasten silmiä ja 
tämän selitti hän olevan pahan enteen ja merkitsevän suurta vaa
raa, josta hän kertoi pirtissä olijoille. Mutta kun nämät eivät otta
neet tuota uskoaksensa, lähti mies yksin ottaen pienen poikansa 
mukaansa. Poikki sydänmaitten piti heidän mennä Toholammille, 
mutta turmio tapasi heidätkin. Eräässä kohden kävi heidän kul
kunsa ison järven alapäitse, josta lähti ojapahanen. Tämä oli vaan 
heikossa jäässä ja poika putosi jäähän, josta virta vei hänet ijäksi. 
Pojan nimi oli Antti, josta järveä on alettu kutsumaan Antin-Kivi- 
järveksi ja ojaa Antin-ojaksi. Samana päivänä, jolloin tämä tapah
tui, saapui kolmattakymmentä kasakkaa mainitulle pirtille, ottivat 
vahdit kiinni ja tappoivat ne ennenkuin nämä ehtivät pirtille va
roittamaan. Pirtissä olijat, joita oli koko joukko ja ihan aseetto
mina, tappoivat kasakat jok ’ainoan. En tiedä onko näiden esi-isäin 
ruumiit tähän haudattuina, koska tätä paikkaa on ikivanhoista ajoista 
kutsuttu Arkkuuksi» 1.

1 A. Riippa: Kokkolan Lehti v. 1885, N:o 5.
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Kannuksessa kuulin seuraavan tarinan : Yläviirteen eli Kuurna- 
joen kylässä, Jungan talojen lähellä, on Vahtikallio 1 niminen paikka. 
Siellä on ollut iso mänty, jonka latvaan on noustu aina katsomaan, 
kun vihollinen on tullut Alaviirteen kylältä. Männyssä on ollut 
vuosilukuja, jotka ovat olleet paljo vanhempia kuin 1808— 9.

Jokisalossa Kannuksen Yliviirteen kylässä on Kytöriipan tien 
varrella pakopirtin sija. Sen nimi on Metelinkangas2, joksi sitä on 
ruvettu sanomaan kun vihollinen on siellä metelöinyt ja tappanut 
paljo ihmisiä.

»Ylikannuksen läpitse virtaa Rauman joki, johonka noin 2 
neljännestä kirkolta ylöspäin pistäytyy vähäinen niemeke, joka sekä 
ennen että vieläkin on hyvin heinänen. Tällä niemekkeellä oli 
isonvihan aikana talo, joka oli paikkansa johdosta saanut nimen 
»Heinäniemi», jolla nimellä nykyinen Heiniemi vanhoissa kirkon
kirjoissa on merkittynäkin. Tässä talossa asui silloinen kirkkovärtti 
nimeltä »Olavi». Kun kenraali Tshekin, kasakat olivat levittäneet 
sodan kauhut tännekin »pohjan pellon pientareille», vei Olavi- 
ukkokin väkensä, 37 henkeä, 5 virstaa sydänmaahan, keskelle W i- 
pusalon pohjatointa nevaa olevaan saareen. Tänne hän toi kirkon 
kalkinkin ja muut kalleudet ja kätki ne saarella olevaan luolaan, 
jonka aukon tukki kivillä. Muut tavaransa olivat panneet vaski- 
sehen kattilahan ja kantaneet Heinäniemen talosta ylös ojan (Ypyän- 
ojan) varrelle ja siellä kalvoivat maahan. Pakopirtillä ollessansa 
elättivät he itseänsä kalastuksella ja metsän riistalla. Tekivätpä 
uskaliaimmat tuon tuostakin »sissiretkiä» saattaaksensa vihollisille 
kiusaa ja kostoa ja, jos onni oli myötäinen, itselleen murunkaan 
heidän (vihollisten) runsaista muonavaroistansa. Kun kerran tämän
laisella retkellä olivat saapuneet kotiinsa Heinäniemeen, huomasivat 
vihollisten kuormaston kartanolla. Ryssät olivat kaikki tuvassa 
»viinuskia» maistamassa ja korttia pelaamassa. »Viinuski» ja peli 
olivat niin innostuttaneet ryssät etteivät pitäneet huolta ulkona ole
vista kuormistansa. Tahtikin oli kaiketi saanut osansa, koska pit
kin pitkää pituuttansa loikoi etehisen lattialla kuorsaten, että kuului 
kartanolle. Kun sissit ovelta tirkistivät, huomasivat he nukkuvan 
aika tavasta nuoleskelevan huuliansa. Mahtoiko hän uneksia mais-

1 Katso sivu 173.
2 Katso sivu 191.
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televansa »ilolientä», joka hänen näin hetkeksi oli päästänyt sodan 
vaivoista, vai luuliko hän ehkä olevansa kotonansa, kaukana Don’in 
rannoilla, ja sammuttavansa janoansa sen vedellä? Rauhassa antoi
vat sissimme aron pojan uneksia, mutta itse he olivat sitä valp- 
paampia. Ahkeraan, että hiki otsalta tiukkui, kantoivat he nyt 
kuutamalla kuormista mitä ennättivät ja haluttivat läheiseen met
sään. Kun aikansa olivat kantaneet ja vahtikin jo etehisen laat- 
tialla kääntyi toiselle kyljelleen, luulivat he olevan parhaan mennä 
matkoihinsa. Hvvästijättämättä eivät kuitenkaan tahtoneet lähteä. 
Hiipivät tuvan ovelle, jota varovasti raattivat ja ampuivat päri
sevään vihollisjoukkoon. Eivät kuitenkaan joutaneet kuulemaan, 
minkä mölinän tämä tuvassa nosti, sillä nyt nosti vahtikin pää
tänsä ja unen tohrassa kiljusi: »sluschåi Isä spirajssa», mutta sil
loin olivat sissit jo suksillaan ja pääsivät ehjällä nahalla metsään.

Kerran saapui Wipusalon nevallekin pieni vihollisparvi, joka 
siinä joutui surman suuhun. Eräs trumpari oli kuitenkin pääse- 
mäisillänsä. Kun Olavi-ukko huomasi hänen ja huutaen »älä
huoli koreatakkinen, saat sinäkin vielä», ojensi luodi kkonsa — ja 
trumpari kaatui. Silloin oli vaimo sanonut: »miksi et antanut hä
nen päästä, koska hän niin hartaasti yritti», mutta ukko vastasi: 
»me emme saa päästää ketään sanansaattajaa».

Pakopirtillä kuoli Olavi ja kaikki muu väkensä, paitsi 3 hen
keä, jotka sinne hautasivat vainajat. Eloon jääneet olivat: Olavin 
yksi poika ja kaksi tytärtä. Toinen tytöistä joutui ryssäin käsiin. 
Nämä sitoivat hänen jaloista ja käsistä tuvan orteen, panivat olki- 
lyhteen alle, sytyttivät palamaan ja lähtivät pois. Mutta korkeim
man sallimuksesta muutamat sissit sattuivat paikalle ja pelastivat 
onnettoman. Tuli oli vasta ennättänyt polttaa ainoastaan syvät
haavat hartioihin, joissa vielä vanhanakin näkyivät syvät arvet. 
Hän kuoli viime vuosisadan loppupuolella. Pojan veivät kasakat 
Turkuun, missä hän kasvoi mieheksi. Vihan loputtua palasi hän 
takaisin syntymäpaikallensa Heinäniemeen ja aikoi siinä ruveta asu
maan. Mutta tässä olikin jo uudet asukkaat, jotka eivät häntä 
tunteneet, eivätkä myöntäneet hänelle omistusoikeutta. Epäili-
vätpä hänen siinä syntymistänsäkin. Silloin poika sanoi: »kun
ryssät ilmestyivät, kaikki kätkivät tavaransa, silloin minäkin pistin 
ainoan tavarani, hopeasormuksen, »Suolasalmen» nevalla kasvavan 
hongan oksaan, jonka olin vuollut teräväksi» •- ja sieltä löytyikin
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sormus. Ei hän kuitenkaan saanut takaisin Heinänientä. Kulki 
siitä silloin noin neljänneksen ylöspäin ja perusti itselleen uudis
talon, jonka nimitti »Vähäheinäniemeksi». Noin 1831 muutettiin 
Yähäheinäniemen talon nimi Korpelaksi».1

»Kerrotaan, että täälläkin (Kannuksessa) oli yksi Kokkolan 
pitäjän pappi (nimeä en ole saanut tietää) joutunut ryssäin käsiin 
ja tullut tapetuksi. Paikkaa, missä tämä tapahtui, nimitetään vie
läkin »Pappiharjuksi». Tämä paikka on Ylikannuksessa noin 1 l/ 2 
neljännestä Kortemaan talosta itäpohjoista kohden. Tässä sanotaan 
hänen tulleen haudatuksi ja haudan paikkaa osoittaa enään sellai
nen kivikoko, joka on tavallinen vanhoilla hautapaikoilla. Vielä 
tämän vuosisadan alkupuolella kasvoi myös sillä paikalla vanha, 
mutta kumminkin tuore petäjä, jonka kylkeen latinalaisilla kirjai
milla oli piirretty papin nimen alkukirjaimet ja vuosiluku ja mah
dollisesti itse tapauskin, koska siinä oli ollut kirjaimia paljon. Sit
temmin hakkasi eräs Mänttä-Mikko niminen pali: njuoninen mies 
tämän poikki, mutta kanto jäi — ja siinä kirjaimet. Silloinen Kan
nuksen kappalainen (nyk. Säämingin kirkkoherra) Gummerus ja 
rovasti Keckman-vainaja, Kortemaassa pitäissänsä kinkereitä noin 
kolmattakymmentä vuotta takaperin, kävivät paikalla, hakkauttivat 
kannon ja veivät muassaan säilytettäväksi». Näin kertoo Adolf 
Riippa.2 Minä olen kuullut myöskin saman tarinan ja käynyt 
paikalla. Paikkaa ei minulle kumminkaan nimitetty »Papin har
juksi», vaan »Papin haudaksi». Eroavaisuudet tarussa ovat vaan 
ne, että pappi, joka olisi täällä surmansa saanut, ei olisi ollut Kok
kolan, vaan Pietarsaaren pappi. Petäjästä, jossa olivat nuo kirjai
met, oli kyläläisten kesken ollut semmoinen sopimus, ettei sitä 
hakattaisi. Mutta muutaman talon renki olisi isäntäänsä katauu- 
puuntunut ja mennyt ja hakannut sen petäjän poikki. Oli kum
minkin ollut niin paljo lunta, että hanki olikin juuri peittänyt kir- 
joituspaikan ja niin jäi kantoon kirjaimet. Sitten olisi sen, kuten 
Riippa kertoo, Keckman hakkauttanut pois. Tarun mukaan olisi 
se sitten viety Lohtajan kirkon kuoriin ja peitetty valkoisella lii
nalla. Niin arvokkaassa paikassa en kumminkaan sitä Lohtajalla 
tavannut. Kaunon kumminkin löysin Lohtajan rovastilan renki-

1 Kokkolan Lehti v. 1885, N:o 10.
2 A. Riippa: Kokkolan Lehdessä 1885, N:o 9.
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tuvan yliseltä. Kanto oli noin 1 metri korkuinen y
ja oli siinä vuosiluku 1714 sekä nimikirjaimet / J / L̂ %
N. E. S. ja E. M. S. ynnä K 10 IV ja kaksi ristiä. л/~-р лтм i 
Olisiko kentiesi tässä kahden murhatun —  miehen ^ ~
ja vaimon nimimerkit. 'v  ' ^ +-Д-

Mitä itse paikkaan tulee, jossa tuo »Papin hauta» olisi, en 
siellä huomannut mitään »sellaista kivikokoa, joka on tavallinen 
vanhoilla hautapaikoilla», vaan kyllä muutamia pakopirtin jäännök
siä. Paitsi näitä oli siellä vielä syvennyksiä, ympyriäisiä, noin 3 
metriä yli mitaten.

Tämä lienee sama honka, josta Reinholmin muistiinpanoissa 
sanotaan: »Viirteen kylässä isonvihan ajasta seisoi suuri honka, 
johon puukolla oli tehty kirjoituksia; nyt taitaa olla pois hakattu».1

Himangalla kerrottiin, että ennen isonvihan aikana oli ryssiä 
tullut Annan Ollin taloon. Muu väki jo oli pakosalla, mutta isäntä 
itse oli vielä kotona. Mutta hänkin läksi juoksemaan ja ryssät 
perähän. Vainoojat olivat pakolaisen saavuttaneet Tikkuramähen 
kankaalla ja siihen tappaneet isännän. Hänellä ei olisi ollut muuta 
kuin eräs kynttilänjalka kädessä, jonka hän paetessaan olisi ehtinyt 
kaivaa maahan Harjakankaalle, josta se sittemmin on löydetty ja 
on nyt museossa.

»Yhtä suomalaista kokkaista teki muinoin yksi 11 vuotias poika 
muutamillen kasakoillen siinä pitkällisessä soassa vuotesta 1700 
vuoteen 1721. Ja koska tässä paikassa on varsin soveltua puhua 
tämän pienen miehen uskalluksesta, niin tiemmä sitä siinä uskossa, 
että hänen nimensä ansaihtee tulla meistä muistetuksi, niin hyvin 
kuin ykskään muu. Koska kasakat sen onnettoman Ison Kyrön 
tappeluksen jälkeen hävittivät ja roatelivat koko Pohjan moan, niin 
tapahtui, että yksi vanha kauppapalvelia Vanhasta Koarlenkylästä 
oli vaimollensa ja kahen poikansa kanssa piiloittanut ihtensä yhteen 
synkkään mehtään lähes Himangon kyleä Lohteon pitäjässä. Mutta 
kasakat saivat haisua tästä heijän piilopaikasta ja samassa läksi 
sinne 7 miestä heitä kiinni tavoittamassa. Isä, äiti ja se vanhin 
poika piäsivät pakoon, mutta se nuorempi, joka ei ollut täyttä 11 
aastaikoa vanha, keäntyi kasakkojen käsiin. Koska eivät olleet 
enempikin 7 miestä kaikkiaan, niin pelkäsivät tullaksensa yöaikana

1 Reinholmin keräelmiä : I. Finlands fornlemningar och fornfynd. 
Conv. 3.
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talonpojilta hätyytätyiksi, hvö heittivät sen eistä hevosiansa moalle 
ja soutivat veneellä Parkihauan rannalta yhteen pieneen luotoon 
lähes Yoholan soarta, ja rupeisivat siihen yöksi. Kuin olivat välil
lensä jakaneet soalistansa, niin rupeisivat levollen ja panivat tämän 
pienen poijan välilleen. Mutta pojan silmiin ei tullutkaan unta. 
Kuin hän arvaisi että kasakat olivat uupuneet uneen ja kuuli että 
venet rupeisi narskumaan nostettu kohoveestä, niin hään hiljaan 
vetiin pois, vuaueltaan ja lykkäisi venoista vesillen, ja hyppäis ite 
siseen. Kasakat häväisivät kyllä veneen lykkäämisestä, mutta eivät 
kuitenkin ennetteneet sitä tapaella. Poika, jonka nimi oli Juho 
Hagberg, rupeisi veneen keskelle, ja tuuli tuuvitti häntä hiljaa toi
seen rantaan. Kasakat kuolivat joka mies nälkään» l.

Tämä puheena oleva saari on nimeltä Ryssä. »Saari Ryssä 
on top. kartoissa eroitettu mannermaasta 200 m. leveällä salmella. 
Nyt voipi tavallisella veden ajalla mennä sinne kuivin jaloin. 
Isonvihan aikana, alkupuolella edellistä vuosisataa olisivat venäläi
set sotilaat, joilta olisi ryöstetty veneet, kuolleet nälkään saarella. 
Niitten luurangot löytyvät siellä vielä. Niin kertoo vanha tarina2.

Tämän tarinan kuulin minäkin kerrottavan, mutta seuraa- 
valla tavalla : Kolme venäläistä olivat olleet isonvihan aikana täällä 
ryöstelemässä ja tulleet veneellä tänne pohjoisesta päin. Veneessä 
oli heillä muun tavaran ohella ollut kirkonkellokin. Mukaansa 
olivat ottaneet väkisin pienen pojankin. Tulivat sitten soutaen 
Rautilan talon edustalla olevalle pienemmälle saarelle. Tässä nou
sivat he maalle ja rupesivat puuron keitäntään, nälkä kun oli mie
hille merta melotessa tullut. Puuron syötyään paneusivat levolle 
ja uinahtivat siihen. Mutta silloinpa tuo pieni miesi, jota venä
läiset hänen tahtomattaan mukanaan kuljettelivat, jäätyään yksik
seen ja vartioimatta menikin rannalla olevaan veneeseen ja alkoi 
melostella. Vene irtausi ja alkoi solua seljemmälle pojan yhä me
loessa. Jo oli poika aika matkan päässä saaresta ulapalla kun vih
doinkin heräsivät ryssät. Silloinkos miehille tuli hätä käteen ja 
viekotellakseen poikaa veneineen takaisin alkoivat huutaa »Hyvää 
ruokaa, hyvää ruokaa, kuitri omah käteh.» Mutta poikapa vaan 
vastaeli purrestaan: »Lystiksehen Laarukainen soutelee», ja vielä

1 C. A. Gottlund. Antiqtar. Samlingar IV, siv. 560. Åbo Tidning 
1 7S9 ja Riihs hist. 2  pain. I  osa. Siv. 128.

2 J. E. Rosberg, Bottenvikens finska deltan. Siv. 194.
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kiivaammin alkoi soutaa rannasta ulommaksi. Ja viisaasti siinä 
poika tekikin, sillä jos olisi palannut takaisin venäläisten luoksi, 
niin kuumaa puuroa olisivat pojan suun täyteen ahtaneet ja niin 
hengen häneltä ottaneet. Pieni ja heikko oli poika kumminkin 
aavalla merellä venettään hoitamaan. Voimansa olivat pian lo
pussa ja nyt ei auttanut muu kuin antautua aaltojen varahan, 
tuulien tuuditettavaksi. Tässä hädässään teki poika lupauksen, että 
jos vielä onnellisesti maihin pääsee, niin heti hän siihen seurakun
taan, jonka rannalle veneineen ajaupuu, lahjoittaa veneessään ole
van kirkonkellon. Onni olikin myötäinen pojalle. Vene johtui 
Pietarsaaren rantaan ja sinne lahjoitti poika kirkonkellon. Mutta 
venäläiset jäivät saareen ja ruoan ja muitten elintarpeitten puut
teessa kuolivat sinne. Tästä saarta onkin ruvettu nimittämään 
Ryssäkarilcsi. Vielä viimme aikoina olisi muutaman suuren kiven 
vierellä ollut nähtävinä näitten kolmen venäläisen nälkään kuolleen 
sotilaan luurankojen jätteitä.

Kuten tarussa olevasta nimestäkin jo huomaa, on tähän sekoi
tettu tuo Pohjanmaalla ylen tuttu Laurikaisen tarina. Koristeeksi 
kai vielä on asetettu veneeseen kirkonkellokin. Ja ettei tarun epä- 
luotettavaisuns niinkään selviäisi, johdettiin poika venheineen kel- 
loineen Pietarsaareen asti, jonne jo paremmalla luottamuksella voi
tiin kirkonkello lahjoittaa.

»Vuonna 1743 lokakuun 31 päivänä luettiin Vetelin kirkossa 
venäläisen kenraalin Kindermannin julistus, että keisarinna vastai
seksi on vapauttanut Suomenmaan veroista, paitsi sotaväen ruokki
misesta. Marraskuun 25 päivänä suurin osa vannoi Elisabethille 
uskollisuutta ja joulukuun 15 päivänä kruununperilliselle Pietari 
Feodoroville» 1.

ß )  Tarinoita 1808—9 vuoden sodasta.

Kälviällä kuulin kerrottavan muutaman tarinan muka viime 
sodan ajoilta. Mutta syytä on yhtä hyvin olettaa tarinaa isonvihan 
aikuistenkin tapausten kuvaukseksi. Juttu on seuraava: Oli joukko 
Venäjän väestä tulossa Kokkolasta. Silloinpa päättivät talonpojat

1 Vetelin historiakirjasta.
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ryhtyä vastustukseen ja kokoontuivat Suonperän talojen puolei
selle vetelän Suonperän nevan rannalle. Huonoja olivat talonpoi
kain pyssyt, sillä kun ampuivat vihollista yli nevan, niin ne tuskin 
jaksoivat toiselle rantaa. Olipa erään Klapurin torpparin pyssyn- 
luoti jo maahan topsabtanut nevan puolivälillä. Sitä vastoin ampui 
vihollinen aina yli talojen. Jollain edes vihollista pelättääkseen, 
olivat talonpojat mustanneet tukkeja, että vihollinen uskoisi heillä 
muka kanuuniakin olevaksi. Ja, luulotellakseen viholliselle hyvän
kin armeijaosaston täällä vastusta tekevän, leikattiin kuusen kuo
rista pitkiä sarkoja ja ne asetettiin rinnan yli ristiin valkea puoli 
näkyviin muka rensselien kannattimina. Mutta tottapa petos ei 
onnistunut, koskapa vihollinen, kun ei uskaltanut vetelälle suolle, 
kiersi nevan ja hyökkäsi talonpoikain päälle. Silloin oli miehille 
tullut kiire pyhkäsemään. Jollakin talonpojalla oli ollut kelpo 
hyljepyssy ja sillä kun hän oli ryssiin pomahuttanut, niin pahasti 
olivat ruvenneet kähisemään. Mutta lähtiä sitä oli talonpoikain 
täytymys pakoon. Karkotettuaan vastustelijat käpälämäkeen äys- 
kähtivät ryssät nyt Suonperän taloon täyteen. Täälläpä olikin ko
tona Jaakko niminen äijä, joka ei niinkään helposti säikähdellyt. 
Nähtyään ryssien talohonsa tulevan oli tuuminut veljelleen, että 
»tapa sinä tuvassa, kyllä minä tapan kamarissa». Veli oli kum
minkin järkevämpi ja neuvoi hurjapäätä rauhaan, hyvä jos sillä 
hengissä suoriudutaan. Ja rauhassa olivat päässeetkin pälkähästä.

Riipan talojen luona olivat myöskin talonpojat olleet vihol
lista vastassa. Muitten muassa oli ollut eräs Erkki Järvi niminen 
mies Peltokorvesta. Juuri kun hän kiven takana kaatoi sankki- 
pannuun ruutia, läpäsi vihollisen kuula käsivartensa. Hyppyyn oli 
täälläkin talonpoikain ahdistunut lähteä.

Tuo samainen Erkki Järvi oli kotonaan Järven Aution ta
lossa kerta ollut veljensä Antin kanssa ja juuri levolle menossa 
kun tulee kartanoon 34 ryssää. Tupaan tultuaan vaativat he ruo
kaa ja ottivat vinkasta 5 kirvestä. Erkki-isäntä oli tuonut 6 lei
pää pöydälle. Mutta siihen eivät ryssät olleet tyytyväisiä, vaan 
kersantti oli lyönyt sapelillaan poikki pöytään ja vaatinut lisää. 
Mutta sitäpä ei Erkki ottanut kuullakseen, vaan meni ovikamariin. 
Silloin olivat ryssät ottaneet rautakangen ja ruvenneet sillä survo
maan ovia auki. Isäntä oli avannutkin oven ja siepannut rauta
kangen toiseen päähän kiinni. Toinen veli oli etsinyt asetta ja 
hänelle oli äitinsä sanonut, että »ota halko loukosta». Sen Antti
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tekikin ja ehti juuri paukauttamaan kersanttia, joka sapeli suorana 
hyömäsi Erkin päälle. Seuraus oli halolla iskusta se, että kersan
tin sapeli meni poikki ja itse kersantti oikasihe laattialle eikä siitä 
euään noussutkaan. Talossa oli silloin vielä osunut olemaan pari 
matkustajaakin. Kun moinen kopu talossa nousi, oli toinen mat
kustajista kontannut pöydän alle ja toinen hypännyt ikkunasta pi
halle. Hyppääjälle oli kaulaan jäänyt lasinplyijyt. Niitä ei ollut 
joutanut pois ottaa, vaan juoksi suoraan yli pihan ja poikki nevan 
Krekilään apua hakemaan. Mutta täälläpä oli isäntä vaan tuumis
kellut, ettei sitä apua tarvitakkaan kun on kerran kotona Erkki- 
isäntä, joka oli tunnettu ylen pelkäämättömäksi ja tavattoman voi
makkaaksi. Tällä välin jatkui ottelu Autiolla. Äitimuori oli men
nyt takanperään ja siellä pitänyt pärevalkeaa vireillä sekä komen
tanut Antti pojan tuvan ovelle, koska toisia ryssiä tunki kirveitten 
kanssa sisälle. Antti oli halollaan mollannut ensimmäistä venä
läistä kalloon, niin että se pökertyi ja samasta sarvesta sai seuraa
vakin. Erkki oli jo tullut kamarista tupaan ja tappeli laattialla 
sisällä olevain kanssa. Kehoittaen oli äitinsä vielä sanonut: »Koita 
nyt sitä suurta voimaasi käyttää, nyt ei ole leikkiä». Kyllä oli 
Erkki koittanutkin. Olipa Erkkikin saanut reikiä päähänsä ryssäin 
pajonettien iskuista. Mutta nyt uskalsi jo matkustajakin esille pen
kin alta ja lopputulos oli se, että ryssät pyhkäsivät ikkunoista pa
koon ja jotka eivät päässeet rukoilivat armoa, jonka viimmein sai
vatkin. Se matkustaja, joka oli apua lähtenyt hakemaan, oli pala
tessaan nähnyt miten ryssät kanneskelivat toisiaan ja muuten aut- 
telivat haavoitettujaan. Muuta talon omaisuutta eivät olleet saa
neet kuin ne 5 kirvestä. Niillä olivat he palatessaan Kokkolan puo
lella Korpilahden kylässä ja Prestilässä pyytäneet vaihtaa ruokaa 
itselleen. Kun talon väki oli kysynyt olivatko olleet sotaväen vai 
talonpoikain kanssa ottelussa, olivat he vastanneet, että oli ollut 
kaksi perkelettä, mutta ei ketään ihmistä heitä vastustamassa.

Samana talvena olivat venäläiset ryöstäneet Parpalan taloissa 
Peltokorven kylässä. Talon isäntä oli päässyt pakoon, mutta venä
läiset olivat hänen saavuttaneet ja kaataneet sekä siihen sapelin 
hamaralla hutkineet, niin että aivan oli rauskoiksi selkä tullut.

Noista vallattomuuksista olivat talonpojat ilmoittaneet ylem
mille päälliköille ja valittaneet sotilasten raakaa kohtelua. Silloin 
olivat päälliköt luvanneet, että jos vielä sotamiehet sellaisia teke
vät, niin saavat talonpojat niitä lyödä niin että merkit näkyvät,
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jotta sitten saadaan selville, keitä kulloinkin on ollut ilkeilemässä. 
Vieläpä olivat laittaneet vahtejakin avuksi talonpojille.

Rian kylässä kertoivat, että joku osa venäläistä armeijaa olisi 
majaillut täällä rakennusmestarin niitulla ja sieltä olisi rakennus
mestarin isävanha löytänyt ison vaskisen sapelinnupin.

Tässä onkin ne yksityiset tarinat, mitä olen kuullut viimei
sestä sodasta. Mutta, koska tästä sodasta on muuten seikkaperäi
set kertomukset Fieandtin retkistä näillä tienoin kirjoituksissa, toi
nen Kokkolan Lehdessä1 ja toinen Vaasan Sanomissa2, niin lai
naan nämät tähän semmoisinaan :

»1808 vuoden sodasta kerrotaan yhtä ja toista. Kokkoneva, 
jonka tappelusta tulemme kertomaan, on jo tähän aikaan ojitettu 
ja kuivattu ja sijaitsee molemmilla puolin nykyistä maantietä noin 
V2 virstan matkalla siitä ulottuen aina jokeen saakka. Puuristi 
pienoisella kukkulalla on sodan muistomerkkinä jälellä; sen alla 
lepää eräs katteini Schöneman, joka Kokkonevan taistelussa kaatui.» 
—  Nykyään ei ole enään puuristi paikalla, vaan takkineu patsas, 
jossa on seuraava kirjoitus: »Bror Schöneman *1781 f  1808. Lintu
lahti, Karstula, Perho näki sankarin miekkoja mittelevän maansa 
puoltamiseksi, jolle kansalaiset patsaan pystyttivät 1881». Paikka 
on pienoinen kunnas, noin 50 neliömetriä, keskellä nevaa, maan
tieltä Perhon kirkolta päin tullen vasemmalla kädellä ja noin 150 
metriä tiestä.

»Nevan itäpuolella löytyy jälkiä sotavarustuksista. Mäen rin
teellä oli someroon käytäviä kaivettu ja vallituksia luotu. Täältä 
ja muualtakin nevalta on suuri joukko kanuunan kuulia löytty» 
(Asemapiirros X IX ). Tästä paikasta ei täyttä kilometriä on Kam- 
pelin saari niminen kumpu. Tässä oli ollut Fieandt ja Matosaa- 
rella oli väki ennen tappelua lipitetty. Sieltä läksi Schöneman 
kiertämään vihollista ja kaatui ennen mainitulle paikalle. Niin 
minulle kertoi kansa täällä.

»Itse sotatapauksista täällä kertoo eräs kuudennusmies Kin
nunen seuraavalla tavalla. Kun Suomen sotajoukot Siikajoen tap
pelun jälkeen keväällä pohjoisesta palasivat, oli majuuri Fieandt 
Lohtajalta (Himangasta?) lähettänyt talollisen Jaakko Häkelän Ve
näläisiä tiedustelemaan. Tämä sai Perhon kappalaiselta Eljas For-

1 A. Riipan kirjoitus Kokkolan Lehdessä 1885, N:o 2— 6.
2 J. R. Aspelinin kirjoitus Vaasan Sanomissa 1879, N:o 19.
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seliukselta tietää, että Perhossa oli venäläinen kuormasto, jota noin 
100 miestä vartioitsi. Nyt sai kesäkuun 1 päivänä Pieandt 200 
miestä ja kulki Ylikannuksen ja Lestin kautta Kivijärvelle, johon 
tuli kirkonaikana Helluntaipäivänä. Eljas Kinnunen sattui olemaan 
siellä kirkossa ja tiesi sanoa, että Venäläiset vielä olivat Perhon 
kirkolla. Kun Fieandt kuuli, että Kinnunen oli Perhosta kotoisin, 
pyysi hän Kinnusta saattajaksi metsän halki Perhoon, johon tämä

Asemapiirros X IX .

suostuikin, koska joukko Kivijärven talonpoikiakin lähti mukaan. 
Heille näet Fieandt lupasi saalista. Kirkolla oli myös eräs nimis
mies Viitasaarelta, joka varoitti talonpoikia lähtemästä ja sanotaan 
uhanneen lähettää sana Venäläisille. Kun Fieandt sai siitä tiedon, 
pani hän miehiä nimismiestä vartioimaan, kunnes palaisi Perhosta, 
ja lähti sitte miehineen. Perhoa kohti lähti hän ponnistamaan. 
Talonpoikia ei ollut paljon, mutta niitä tuli matkalla noin 50 miestä. 
Kun matkalla toisena Helluntaipäivänä nähtiin savua nousevan, otti 
Fieandt karttansa esille ja ruvettiin miettimään mistä savu nousisi.

19
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Yleensä arvelivat talonpojat, että Sillanpään siltaa poltettiin, kuten 
sitten todeksi nähtiinkin.»

»Kolmantena Helluntaipäivänä, kesäkuun 8 päivänä, ennen 
auringon nousua tultiin Perhon kirkolle, jossa miehet jaettiin kah
tia, venäläiset kun olivat kahtaalla: pappilassa ja Sahipakan talossa. 
Kinnunen seurasi Fieandtia Sahipakkaan, jossa Venäläisten päälli
köt olivat. Venäläinen vahtimies, joka oli kiivennyt navetan ka
tolle, ammuttiin taloon tullessa, jotta pyöri maahan kuin lintu 
puusta. Osa miehistä saarti riihen, toiset tuvan, kamarinkin oven 
läpi ammuttiin. Riihessä tapettiin upseeri, tuvassa tapettiin sota
mies ja haavoitettiin kaksi. Kun kuoleva upseeri makasi riihessä, 
oli joku raaka ja tunnotoin talonpoika tullut ja potkaissut onne
tonta vasten suuta, sanoen : »söisitkö sinä p— le lihaa?» Kun Ve
näläiset näin arvaamatta olivat joutuneet pulaan, tuli päällikkö 
kohta kumartaen ja ojensi sapelinsa Fieandtille. Vangituista Ve
näläisistä pääsi yksi pakoon ja vei luultavasti sanan asiasta Venä
läisten pääjoukolle, joka oli ehtinyt Vetelin ja Kaustisen kylään.»

»Hyökkäyksestä pappilaan ei tiennyt Kinnunen muuta kertoa, 
kuin että se tapahtui vähää myöhemmin, toisen joukon kun täytyi 
kiertää päästäksensä huomaamatta vahtien kimppuun. Sitte talon
pojille jaettiin saalis, jota muutamille karttui 8— 10 mattoa kau
roja, paitsi ryynejä ja jauhoja, rensseleitä ja kiväärejä. Niitä lu
nasti sitten nimismies Köping ja maksoi 3 riksiä kauramatosta, 
riksin kivääristä ja 24 killinkiä sapelista. Samana aamuna palasi 
Fieandt Kivijärvelle, josta hän Pihtiputaan ja Reisjärven kautta 
aikoi kulkea takaisin, mutta sai kesäkuun 15 päivänä käskyn mennä 
Saarijärvelle Venäläisten makasiinia ottamaan. Matkalla sai hän 
kumminkin kuulla tietoja, jotka pakoittivat hänen peräytymään. 
Kesäkuun 19 päivänä tuli taasen käsky, että Perhossa otetut muona- 
varat piti tuotaman armeijalle, niistä oli näet osa, sanotaan, kät
ketty metsään; mutta sitä ei enään löytty. Nyt palasi Fieandt Y li- 
kannukseen, johon tuli kesäkuun 23 päivänä, sai sieltä käskyu seu- 
raavana päivänä lähteä Alavetelin ja Vetelin kautta Lintulahdelle, 
johon hän vei 672 miestä.»

»Heinäkuun 3 päivänä tuli Fieandt taas Perhoon ja asettui 5 
päivänä Kotkasaareen ja etujoukoiksi jätti hän Möttöseen puolen 
pataljoonaa ja saman verran Perhoon. Fieandtia siitä peruutta
maan lähetettiin kenraalimajuuri Jan ko witsch, jolla Wlastowin 
kanssa oli noin 3— 4000 miestä. Heinäkuun 10 päivänä syntyi 8
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tuntinen kiivas tappelu Kotkanevalla (oikeammin Kokkonevalla). 
Fieandt kadotti siinä 170 miestä ja hänen täytyi peräytyä Veteliin 
Tunkkarin sillalle.»

Jo varhemmin keväällä olivat Venäläiset kerran polttaneet 
Tunkkarin sillan.

»Nyt lähetettiin Fieandtille ruotsalainen prikaatti, 1100 miestä 
avuksi ja päälliköksi määrättiin eversti Essen. Heinäkuun 13 päi
vänä tuli venäläinen joukko Tunkkarin sillalle tiedustelemaan, mutta 
vetäytyi sitten hävittäen siltoja aina Lintulahdelle asti, johonka 
Venäläiset ensin päättivät asettua. Tien varrella Tunkkarin sillan 
ja Kainuun kylän välillä kuuluu olevan kolme puuristiä. Ovatko 
ne tuosta tiedustusretkestä muistoja? —  Karstulan tappelun jälkeen 
peräytyi Fieandt Veteliin asti ja poltti Tunkkarin sillan. Wlastow 
seurasi häntä Perhoon. Tuo onnetoin tappelu pakoitti Suomen 
sotajoukkoja peräytymään etelä-Pohjanmaalta, kun näet pelättiin, 
että Venäläiset Perhon kautta pääsisivät armeijan taakse. Syys
kuun 9 päivänä alkoi Wlastow liikkua eteenpäin ja Fieandt peräy
tyi Kaussinkylään, sieltä 11 päivänä Löfbackaan. Sieltä lähetettiin 
13 päivänä, samassa kuin pääjoukko eteni Kaukon sillalle päin, 
36 miestä takaisin tiedustelemaan. Ne kun tapasivat Kaussinky- 
lässä Venäläistä hevosväkeä, saivat Savon pataljoonan avuksi. Het
ken tapeltua peräytyi joukko, kun huomattiin, että alkoivat sitä 
kiertää.»

»Eräästä kuormaston ryöstöstä kesän aikana oli Eljas Kinnu
nen kertonut näin : »Kesän kuluessa venäläiset ja ruotsalaiset vuo- 
rottain etenivät ja peräytyivät. Kerran oli ruotsalaisilla vähempi 
kuormasta Koivukoskella; kun venäläiset taas ahdistivat, niin täy
tyi Ruotsin sotaväen peräytyä, mutta ei saatu hevosia niin monta, 
että kuormastoa olisi saatu mukaan. Se jäi siis, mutta ennenkuin 
Venäläiset ennättivät tulla, kätkivät Koivukoskelaiset jääneet varat 
ja saivat ne siten omiksensa. Pitkät ajat jälestäpäin myötiin Koivu- 
koskella lyijyä ja ruutia. Muistona siitä tapauksesta sanotaan vie
läkin olevan talon ovessa messinkinen paksu kädensija.»

»Vetelin pappilassakin oli Venäläisiä majaillut ja kotiriihen 
luona kuuluu olevan Venäläisten hautapaikkakin» h

1 J. K. A:n kertomuksessa »Vetelin pitäjän vanhanajan muistoja» Vaasan 
Sanomissa 1879, n:ssa 9, sanotaan: »Sen ajan (isonvihan) tapauksista on muistaak
semme Kasakkamäki pappilan luona saanut nimensä». Kentiesi Riippa tällä tar
koittaa tuota venäläisten hautausmaata.
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»Kinnusen kertomukseen voin lisätä seuraavan: Kokkonevan 
tappelun jälkeen oli Fieandt vetäytynyt takaisin joen yli ja niin 
Paunulan yksinäiseen taloon Alajärvellä lähellä Perhon rajaa. Hä
nellä oli silloin ollut 13 vuotias poikansa mukana, joka väsyi niin 
tällä puolitoista peninkulmaa pitkällä matkalla, että sotamiesten 
täytyi kantaa häntä. Muuten kertoo kansa, oli peräytymismatkalla 
niin kiire, ettei voitu ottaa mukaan kanuunia, jotka olivat hopea
rahoilla täytettyjä; upotettiin jokeen, jonka liejuiseen pohjaan iki- 
päiviksi vaipuivat».

»Kuulin metsäherra Hemmetillä olevan otteen kirjeestä, jonka 
tuo äsken mainittu nuori Fieandt olisi tapauksesta Kokkonevalla 
kirjoittanut. —  — — Muuten saa matkustaja turhaan etsiä Rune
bergin laulun kautta ikuistettua »hautaa Perhossa»; sillä sitä ei 
löydy, tuskinpa lienee koskaan löytynytkään.»

Muutamia hajanaisia taruja olen kuullut myöskin kerrottavan 
näistä taisteluista ja saakoot ne tässä sijansa.

Fieandt oli Himangasta tullut Lestille ja mennyt puhuttele
maan pappia. Asiana oli se, että tupakka oli sattunut ukolta lop
pumaan ja sitä pyytämään meni hän nyt Lestin papilta. Mutta 
itara oli ylen pappi, eikä olisi kernaasti luovuttanut vähiä tupak- 
kejaan Fieandtille, olihan vaan sanonut, ettei ole. Silloin oli 
Fieandt, arvaten papin valetta laskevan, läimäyttänyt pappia vasta- 
suuta ja sanonut: »vai ei sinulla pirulla ole tupakkaa minulle an
taa, joka ma henkeäsi puollustan». Olipa nyt tullut tupakkavarasto 
esille.

Toinen tarina, joka luultavasti tarkoittaa kahakkaa Perhon pap
pilassa ja Sahipakalla, vaikka paikkain nimet ovat muuttuneet, kuu
luu näin : Lestin kirkolla majaili Fieandt 400 suomalaisen kanssa. 
Tännepä oli tieto erään talonpojan kautta saapunut, että venäläi
nen kuormasto on Kivijärvellä. Sinnepä lähti Fieandt nyt jouk
koineen. Vahvistaakseen joukkoaan oli hän antanut luvan seuraan 
yhtyä ketä talonpojista vaan halutti. Sitten läksivät he ja kulkivat 
Kanalan talojen kautta Halsuan sydänmaitten poikki. Mukaan oli 
antaunut 200 talonpoikaa. Mutta kun tultiin Kivijärven pappilan 
näkyviin, kehoitti Fieandt talonpoikia jäämään pois, sillä nyt taitaa 
tulla kuuma leikki. Mutta kun olivat talonpojat kerta joukkoon 
yhtyneet, niin ei kukaan jäänytkään pois vaan seurasi mukana. 
Tämän kehotuksen oli Fieandt antanut, koska huomasi venäläisiä 
olevan vaan vähäisen joukon. Vartijain huomaamatta pääsivät ne
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vihollisten niskaan. Useita surmattiin, mutta pääsipä pakoonkin. 
Muuan venäläinen kapteeni oli riihen pesään piilottanut raha-ark
kunsa. Itse kaatui hän tänne riiheen, talonpojat hänet sinne sur- 
masivat. Siitä oli Fieandt ollut vihainen talonpojille, että he tap
poivat kapteenin, eivätkä vanginneet. Muuan vartia, joka oli ollut 
kirkon tornissa vahtimassa, oli päässyt pakoon ja vienyt sanan pää
paikkaan. Täältä läksi aika joukko venäläisiä. Mutta sitä ennen 
oli Fieandt jo taasen ehtinyt lähteä takaisin Lestille, jossa Lapin 
taloissa piti majaa. Seuraavana aamuna oli Kivijärven pappila 
täynnä venäläisiä ja, epäillen pappia salaiseksi ruotsalaisten asia
mieheksi, olivat he aikoneet hirttää hänet. Sitä varten olivat rau
taisen koukunkin jo ovipieleen lyöneet, mutta pappipa pääsikin 
pakoon.

Muuan tarina jutteleepi seuraavaa. Fieandt kun lähti Les
tiltä Perhoon Kokkonevan tappeluun ja kulki yli suuren Pilvine- 
van, oli harakka lentänyt mukana ja istunut erään sotaherran sa
tulalle. Sitä oli sotaherra pitänyt pahana enteenä ja sanonut soti
lailleen: »nyt minulla on viimeinen päivä». Tappelussa seuraa
vana päivänä ammuttiinkin hän ja haudattiin tappelupaikalle. Taru 
näkyy tarkoittavan kapteeni Schönemannia.

Saakoon tässä vielä sijansa pari pientä juttua, jotka ehkä 
ovat sekoitetut isonvihan aikuisilla raaoilla teoilla. Oli kansa so
dan jaloista paennut metsiin, jättäen vihollisille tahi omille jou
koille talonsa. Niinpä Perhossakin. Olivatpa kerta venäläiset saa
neet kiinni Sahiäijän ja Anttipienen Porasessa, kun olivat tulleet 
pakopirteiltään kotopaikkojaan silmäilemään. Heille olivat venä
läiset panneet riimut päähän ja komentaneet: »Vie lehmähkarjah, 
vie lehmähkarjah!» Eihän siinä auttanut muu kuin vieminen. Kun 
olivat niin lähelle tulleet, että karjan ääni kuului, menivät toiset 
karjaa haalimaan ja ainoastaan joitakin jäi miehiämme vahtiin. 
Mutta nyt käyttikin Sahiäijä tilaisuutta hyväkseen, vapautti itsensä 
ja kumppaninsa.

Muutamaa Kivijärven ukkoa olivat kasakat hevosiensa sivulla 
juoksuttaneet kunnes hän heitti henkensä.

Ennen sodan aikana oli vihollinen särkenyt Möttösen luona 
Perhonjoen yli menevän sillan. Tämän sillan päässä joessa usko
taan olevaksi kanuuna, joka olisi jäänyt ruotsalaisilta. Toinen ka
nuuna pitäisi myöskin jääneen Perhoon sodan aikana, nimittäin 
Kokkonevalle venäläisiltä.
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b) Tarinoita Jättiläisistä y. m.

K a u s t i s e l l a  kuuli T. Reinius seuraavan jutun: »Jättiläi
set olivat rakentaneet Pietarsaaren kirkon ja toisen jättiläisen piti 
se hävittää. Tämän olivat Pietarsaarelaiset saaneet kuulla ja pani
vat sitten akan takkavitsallinen kenkiä selässä menemään häntä 
vastaan. Tulikin aika ukko vastaan akkaa heinätakan kokoinen 
kivi kukkarossa. Tämä oli nyt kysynyt kuinka pitkältä vielä oli 
Jättiläisten rakentamalle kirkolle. Akka oli vastannut: Kyllähän 
sitä sinne matkaa on, näin paljo kenkiä minä olen jo sieltä kul- 
keissani kuluttanut. Tämän kuultuaan suuttui jättiläinen, otti kiven 
kukkarosta ja viskasi sen menemään. Yielä tänäpäivänä kuuluu 
sama kivi löytyvän Kokkolan ja Pietarsaaren välillä ja nimitetään- 
kin sitä »kukkarokiveksi» *.

»Eräs kaustiselainen akka kertoo, jota kirjoittaja2 ei ole kum
minkaan muiden kaustiselaisten kuullut kertovan, että heidän pitä
jässä löytyy eräs kallio, jossa noita mainitulta olentoja (haltioita, 
kööpelejä, kummituksia y. m.) asustaisi: seutua sanoi hän ihmisten 
pelkäävän, varsinkin pimeän aikana. Tuohon mainittuun kallioon 
sanoi hän menevän sellaisen reijän, josta mies mahtuu sisälle kont- 
taamaan ja jossa muutamat uskaliaat miehet olisivat käyneet, 
mutta heitä vastaan olisi tullut muka suuri rautaovi ja siinä avain 
suulla, vaan ei kukaan ole tohtinut avata sitä auki«.

»Päällepäätteeksi kertoi hän kallion asujanten varastaneen 
eräästä torpasta tytön pienenä lapsena, joka sitten kalliossa on kas
vanut aikaihmiseksi, koko immeksi ylennyt ja on nähty kalliolla 
kävelevän y. m.»

Kallio on Pööskallio nimeltä ja on siellä kummallisesti kallio 
lohkeillut sekä lohkeamat muodostaneet omituisen kuilun, joka on 
niin suuri, että sinne sopii mennä. Onhan paikka kyllä omansa 
mielikuvituksille.

L e s t i l l ä  oli asunut jättiläinen Hiienniemellä. Täältä oli 
kerran lähtenyt metsästämään ja sintupoluilla tavannut Himangassa 
asuvan naapurijättiläisen. Olipa silloin tullut riita metsämaista. 
Paikka, jossa tapasivat toisensa, olisi ollut Kannuksessa Käräjäkan-

1 T. Reiniuksen matkakertomus Suomal. kirjall. seuran arkistossa.
2 A. Riippa. Kokkolan Lehdessä 1885. N:o 16.
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kaalia, josta tapauksesta olisi paikkakin nimensä saanut. Tässä 
sovittiin, että Kääntämäki olisi paikka, josta olisi kummankin erä- 
retkillään pyörtäminen.

Lähtipä sitten jättiläinen matkustelemaan. Otti laakakiven ja 
alkoi sillä myötävirtaa laskea pitkin Lestijokea. Mutta tultuaan 
Asialankoskelle, oli koski niin kovapyörteinen, että ei ukko uskal
tanutkaan laskea, vaan ahdistautui maalle menemään sanoen »jo 
tuli asia maalle». Tästä sai koski nimen Asialan koski. Matkaa 
jatkettuaan, tuli hän lammille, niin että tohahti ja siitä tuli Toho
lammin nimi. Vieläkin kulki hän kunnes Kannuksen kirkon tie
noille saapui. Tässä tuli taasen koski vastaan. Mutta kyllä ukko 
jo laskea uskalsi. Vaan nytpä onkin kosken alapuolella joessa 
mutka ja siinä puksahti laaka rantaan. »Kyllä nyt täytyy raasata 
maalle», oli jättiläinen tuumannut ja siitä sai paikka nimensä Raa- 
sakka.

Kannuksessa Morruttavan riutalla oli asunut ennen jättiläi
siä. »Nimensä oli paikka saanut seuraavalla tavalla. »Kerran oli 
nimittäin mies ollut kaloja onkimassa lähellä olevalla lammilla. 
Tätä tehdessä oli hän kuullut kummallisen morrutuksen metsästä 
päin rantaa lähenevän, kuitenkin ketään näkemättä. Tästä oli mies 
vihastunut ja karjaissut »mitä sinä siellä morrutat?» Tähän vastat
tiin: »sitä minä morrutan, että sinä täältä minun kalojani ongit ja 
tämän järven nimi pitää oleman Morruttavaisen järvi» 1.

»Simukkalan maalla Kannuksen kappelissa on kallio, jota 
Hiisi suurilla vaunuilla ja hevosilla, kauniita ihmisiä vaunut täynnä 
ajoi alas ja samassa nähtiin kohta häviävän tyhjään» 2.

Onpa jättiläinen usein nähty Hiienlinnallakin kuljeksivan ja 
kerta oli siellä isoakin jyryä pitänyt heitellen kiviä sinne tänne 
niin että jymy kaikui kauvas metsässä. Viereisellä tervahaudalla 
olevat polttajat ovat usein äijän siellä nähneet suruissaan kulek
sivan.

Lohtajalla Perttulan talojen luona olevalla Vanhan kai’tanon 
kankaalla on asunut jättiläisiä, jotka ovat olleet niin voimakkaita, 
että kertakin olivat käydessään Perttulan taloilla nostaneet piian, 
joka hevosella kynti, sahroineen kaikkineen yli aidan. — Polulla

1 T. Reiniuksen matkakertomus. Suoni, kirjall. seuran arkistossa.
2 Ibidem.
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oli »vahti» kerta näyttänyt muutamalle ukolle »raha-arkun», joka 
oli ollut tinasta. Kansi oli kovasti kulunut, kun juuri sattui ole
maan lehmäpolun alla. Koskaan ukko ei ollut uskaltanut kummin
kaan arkkua ottaa ja niin on se vieläkin sinne kätkettynä. — 
Olivatpa jättiläiset kerta aikoneet punaamaan ruveta kartanoaan ja 
sitä varten merenrannalta tuoneet punamultaa. Mutta onnetto
muudeksi särkyi astia Huhjan kankaalla ja punasi silloin maahan 
tomahtava maali maan ja kivet.

Niemelästä oli jättiläinen kerta viskannut kiven ja se oli men
nyt Möksyyn (kari meressä). Silloin oli jättiläinen sanonut: »kyl
läpä se meni niin että möksähti». Siitä on saanut saari nimensä 
Möksy. Toisen oli se sitten viskannut ja se oli mennyt vaan puo
liväliin. Silloin oli hän tuumannut, »kylläpä se oli kunnotoin», ja 
siitä saaren nimi on Kunnotoin.

Himangassa kerrotaan jättiläisten kerta kilpailleen myöskin 
kivenheitolla. Toinen jättiläinen oli ollut Himangassa ja 1 i/i pe
ninkulman päästä viskannut kiven Lohtajan puoleista Niemelää 
kohti, mutta se putosikin 1/ 2 peninkulman päähän. Silloin toinen 
jättiläinen olisi sanonut: »Voi kunnotoin kun et jaksanutkaan na
kata». Siitä sai paikka nimen »Kunnottoman kallio» L

Isosta Riutasta on taru, että siellä olisi asunut jättiläisiä. 
Näistä m. m. kerrotaan, »että eräs kalastaja, joka kolme eri kertaa 
oli tehnyt nuotionsa sen läheisyyteen, joka kerta oli siirretty pois; 
ja oli hän viimeisellä kerralla kuullut äänen, joka oli uhannut
häntä sanoilla : »jos vielä tulet kerran, niin kahoh ithiäis» 2. -------
»Pyssymiehet, jotka soitimessa ollessaan tässä oleskelevat yötä, 
eivät Hiieltä saa yörauhaa, sillä hän viskoo alinomaa hiekkaa hei- 
jän silmillensä» 3.

Mainittakoon tässä vielä tarina, joka kertoo tervanpolton syn
nystä näillä tienoin. Juvelius nimittäin kertoo, että muuan Kiha- 
vaikonen niminen mies kansan tärinäin mukaan olisi ollut ensimmäi
nen, joka olisi Pohjanmaalla alkanut tervaa polttaa ja opettanut 
sen taidon muillekin 4.

1 G. A. Gottlund: Antiqvar. Anteekn.. IV. Siv. 126.
2 C. A. Gottlund: Antiqvar. Anteekn. IV . Siv. 125,
3 T. Reiniuksen matkakertomus Suomal. kiijall. seuran arkistossa.
4 Eric Juvelius; Tiärtillvärcknmgcn i  Osterbotn. 1747. Siv. 11. Sa

nat kuuluvat: »Om man vil sättja tro til gemene mans berättelse, så har en vid
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Paljon ei minun ole onnistunut näitä tietooni saada. Joko 
ei ole kansa sanonut mitään tietävänsä, taikka ei muuten ole niistä 
ruvennut pakisemaan. Enimmät tiedot olenkin siis saanut muualta, 
edellisten kokoojain muistiinpanoista.

Kälviällä on Birrskärin salmen suussa muuan kivi, jota ni
mitetään Morsiuskiveksi. Taru kertoo, että morsiuspari olisi tullut 
vihkimatkalta Kokkolasta ja pyrkinyt Lohtajalle. Matka tehtiin 
venheellä. Mutta onnettomuus saavutti iloisen joukon tässä sal
messa. Olivat soutaneet mainittuun kiveen, joka silloin oli veden 
alla. Vene kaatui ja kaikki upposivat mereen. Tästä sai kivi ni
mensä. Nyt on se noin pari metriä merenpinnasta kohonnut.

Poroluodossa on muuan pitkä niemi, jota sanotaan Kuolion 
niemeksi. Nimen on se saanut siitä, että oli kerta tullut Ruotsin 
puolelta kalastajia tänne. Mutta nepä kaikki kuolivatkin ruttoon 
tällä niemellä. Aikain takaa oli ruumiit löydetty ja siitä lähtein 
alettiin paikkaa nimittää Kuolion niemeksi.

»Ruotsalan kylässä noin venäjen virstan maantietä ylöspäin 
on eräs 30 jalkaa maanpinnasta kohoava kallio, joka kantaa nimen 
Hopeakallio, syystä, että sen rinteellä olevissa kivissä on hopean 
väristä ainetta kulmikkaina pieninä palasina. Vanha taru kertoo 
tästä kalliosta, että siitä ennen Ruotsin vallan aikana oli otettu 
tätä ainetta ja viety laivalla Ruotsin puolelle, jossa se sitten sodan 
tähden olisi upotettu mereen. —  Siitäkö lie syntynyt tuo 15 jal
kaa leveä ja 5 jalkaa syvä kuoppa, jota ajan kuluessa joku yksi- 
tyinenkin lienee kaivellut» l.

» Ullavalciiset sanoivat, että esi-isänsä olivat Viitasaaren seu
duilta kulkeneet täällä kalastamassa ja viimein vähitellen jääneet 
tänne asumaan» 2.

Haapalassa sanoivat vanhimmaksi taloksi »Vanhalaa». Oli 
kauvan ollut komea petäjä kartanon takana, mutta ikäänkuin se

c) Asutus- у. m. tarinoita.

namn Kihavaiconen varit den företa, som utaf Tallrötter bränt tiära i Österbotn. 
Emedan lian ej sielf ägde något wist boo, så har han farit omkring landet i syn
nerhet Låchteo, Pyhaejoki och Kalajoki sochnar, at undervisa inbyggarena i denne 
konst. . .»

1 A. Riippa Kokkolan Lehdessä, v:na 1885 n:o 5.
2 T. Rciniuksen matkakertomus. Snomal. kirjall. seuran arkisto.
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hakattiin pois, poltti ukkonen kartanon. Siksipä eivät nyt uskalla 
luopua enään mistään vanhasta kappaleesta. Talossa on muuan 
luilla kaunistettu joutsen tukki, mutta sitä ei uskalleta antaa pois, 
koska onnettomuus tulisi taloon. Oli isäntä, joka talon tähän pe
rusti, sanonut että »sen minä vasta mieheksi sanon, joka jännittää 
tämän joutsen ja sillä ampuu oravan tuon petäjän latvasta». Tukki 
on talossa vielä tallella, mutta sitä ei luovuteta pois.

Noista »hämäläisten katiskoista» on jo ennen puhuttu.
Kaustisen kunnasta on useita tarinoita. Yaan koska nämä, 

samoin kuin Vetelin, Perhon ja Halsuan asutustarinat, ovat etu
päässä kerrotut Vetelin historiakirjassa, niin en ole niitä tahtonut 
erilleen repiä vaan kerron ne kaikki niinkuin ne ovat kerrotut jo 
usein viittaamissani kirjoituksissa Kokkolan Lehdessä ja Vaasan 
Sanomissa, joista ne tähän otan.

»Kappelin asuttamisesta eivät vanhat tiedä muuta kertoa, kuin 
että Pollari Vetelin kylässä ja Tuomala Kaussinkylässä ovat taloista 
vanhimmat. Mistä asukkaat niihin ovat tulleet ja kuinka edelleen 
levinneet siitä ei ole tietoa. Vetelin nimen johtaa Forselius sa
nasta vetelä ja väittää, että pitäjä on täynnä järviä. Lieneekö 
täällä asukkaita ollutkaan ennen Kokkolan pitäjän perustamista, 
kun nämä seudut olivat Pietarsaaren kirkon lääniä.»

»Muutamissa tarinoissa, jotka maisteri A. Boehm on Kokko
lan pitäjän asuttamisesta kerännyt, näyttää kuin asutus ainakin 
Alavetelistä pitäin olisi jotenkin myöhäistä. Alavetelin Kainuhun 
on uutisasukkaita tullut Kainuun maalta. Riippa on talo joen ran
nalla. Sen asuttamisesta ja nimestä kerrotaan, että suomalainen 
uutisasukas, kun paikan löysi, heitti maahan konttinsa ja sanoi: 
»tähän minä riippani heitän!» Eipä aikaakaan, niin tuli kolmas, 
josta Kainuun asuttaja mutisi närkästyneenä: »taas tuli yks!» Siitä 
sai kolmas talo nimensä Tastas. Murikin talon oli taasen ruotsa
lainen rikas muori perustanut. Hästbackan talon ala oli ollut tuon 
rikkaan muorin kevätlaituimena. Riitoja kyllä oli kestänyt suoma
laisten ja ruotsalaisten välillä ja suomalaiset nimittivät naapurei- 
tansa »perk— en murikoiksi». Tervajärvellä oli alkuansa asunut 
suomalaisia, mutta Evijärvellä ruotsalaisia. Tervajärvelle oli en
simmäisenä muuttanut eräs soturi nimellä Antti Ravall ja Ravall 
niminen talo siellä vielä kuuluu olevankin.»

»Vetelissä sanotaan asuneen Hämäläisiä. Pulkkilan tienoilla 
näet on joen rannoilla kivikiukaita ja kivijalkoja 5 kappaletta. Ne
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ovat jätteitä kalastavien Hämäläisten pirteistä. Niiden lähellä 011 
kuoppia, joissa luultavasti kesällä säilyttivät kalojansa. Vastapäätä 
näitä on joessa pohjaan upotettuja hirsistä tehtyjä saukon loukkuja. 
Perhon jokea peratessa löydettiin suuria patoja, joita vaivalla sär
jettiin.»

»Suomalaiset ensin asettuivat meren rannalle, josta vähitel
len muuttivat ylemmäksi. Tuota kun yhä kesti, niin sanoivat edel
liset: »taas tulee», josta syntyi talon nimi »Tastula» Alavetelissä 
ja sieltä kun käytiin ylempänä katsomassa, niin perustettiin Kainu 
Ylivetelissä. Useammalla talolla on Kaustisenkvlässä Kaustinen 
nimenä; se tulee siitä, että ensi asukas heti tullessaan hakkasi 
kaustapuun rekeensä. Kappelin talosta Kaussinkylässä lähti mies 
käymään ylöspäin jokea, kunnes löytäisi niittypalstan, josta per
kaamatta saisi kolme »krintiä» heiniä. Sen löysi Vetelissä Kam- 
pelin talon paikalta. Sen talon hän perusti ja nimitti muka vä
hällä muutoksella kotitalonsa mukaan. Veljensä jäi Kappelin talon 
isännäksi ja Kampelin talon perustaja sai kotitalosta erotessaan 
»solkivvön» perinnöksi. Tunkkarilla Kampelia sanottiin vanhim
maksi asutukseksi Vetelissä, mutta toisin kertoi eräs seppä Kai
nuulla. Vanhin talo oli hänen tietääksensä Läspä, toinen Kainu, 
kolmas Kampeli (henkikirjoissa nimellä Kleemola), neljäs Torppa, 
viides Pollari. Ensimmäisen Pulkkilan talon perusti mies, joka oli 
Pulkkilan kirkolta kotoisin. Hän oli tullessaan ensin asettunut 
likelle Kokkolaa Linnusperän kylään, mutta ollen suuri metsämies 
suuttui kun ruvettiin kaupunkia rakentamaan. Jätti muistoksi 
Linnusperän Pulkkilan jälkeensä ja lähti joen varsia kulkemaan 
ylöspäin, kunnes asettui Vetelin Pulkkilaan. Siinä nyt asuu kuu
des miespolvi jälkeisiänsä.»

»Ennen vanhaan oli Koskelan talo ollut nykyisellä Aution 
pellolla. Alahuhdan keto sen alla muistuttaa entistä huhtavilje- 
lystä, joka sittemmin 011 seurakunnasta unohtunut ja Hautaketo 
kosken toisella puolella täällä kantaa jälkiä muinaisesta tervan pol
tosta talon mailla.»

»Kaikki Vetelin kylän talot oikealla puolella jokea, Puusaari, 
Kainu ja Kampeli, ovat ennen olleet joen rannalla, mutta siirretyt 
ylemmäksi harjun kylkeen, että kartanot pysyisivät kuivempina 
eikä täytyisi sontaa ajaa vastamaahan.»

»Vähän yläpuolella kirkkoa pauhaa Vetelin väkevin koski. 
Se kuuluu saaneen nimensä Karjalankoski siitä, että siinä ennen 
mailmassa oli kaupparetkellä olevia Venäjän Karjalaisia hukkunut.»
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»Karjalankoski on pari uutta virstaa Vetelin kirkolta ylöspäin. 
Sen nimestä kerrottiin toisintona, että siitä kun kerran Karjalan mie
hiä uitti hirsiä, ne kerskaten arvelivat: »tämmöisiä koskia laskevat 
akatkin meidän tienoilla». Vaan ei aikaakaan, kan laskivat alas
päin, niin vene kaatui pyörteeseen ja miehet jäivät koskeen». 
»Ennen muinoin kuin vielä Lestiltä käytiin Pietarsaaren kirkkoa, 
oli Eestiläisiä ja Pietarsaarelaisia kerran ollut linnustamassa ja ta
vanneet toisensa nykyisen Kokkolan kaupungin paikalla. Siinä oli 
noussut lintumaista riita, jonka kestäessä kokko istui hongassa. 
Toisinnon mukaan eräs Eestiläinen sen ampui. Siitä syystä syntyi 
Kokkolan nimi. Myöskin Vetelistä ja Perhosta vanhimpina aikoina 
kuljettiin Pietarsaaren kirkkoa. Lapset olivat usein jo vanhoja kun 
vietiin ristille. Kerrankin tuotiin Perhosta poikainöhkäle, joka oli 
niin edistynyt, että kun kuuli ensikerran kirkonkelloilla soitetta
van, huusi »voi helvetti kun moikaapi!»

»Kun täälläpäin piti kirkko rakennettaman, niin syntyi riita 
tehtäisiinkö se Kaustiseen vai Veteliin. Kiitää ratkaistuksensa päät
tivät: sinne piti kirkko rakennettaman, johon ensimmäinen kuolisi. 
Kaustisessa kuoli ensimmäinen, vaan Veteliläiset varastivat ruumiin 
ja saivat sillä kurin kirkon Veteliin.»

»Niin kauvan kuin parempia paikkoja oli saatavissa, sai Per
hon viljaton, soinen seutu jäädä erämaaksi. Haukka nimistä taloa 
sanotaan vanhimmaksi, muuta ei sen synnystä kumminkaan muis
teta. Tiala, joka ennen kuului Kivijärveen, 011 saanut nimensä 
Esko Tiaisesta, joka asettui siihen asumaan noin 400 vuotta taka
perin. Tämä oli ollut mainion mahtava mies; hän omasi »sata 
sarvipäätä, tuhannen villantuojaa». Mutta työtä hän tekikin. Sa
mana aamupuhteena valmisti hän reen, neuloi itselleen karvaken- 
gät sekä käveli vielä kaskimaallensa parin peninkulman päähän. 
Mutta uupuneena heittäytyi hän täällä maata eikä herännyt, vaikka 
koirat söivät suihinsa ukon jaloista aamulla tehdyt koipikengät. 
Rautatehdaskin hänellä oli ollut ja tehtaassa vielä 12 erillaista lai
tosta eri tarpeita varten, esim. jauhomylly, tamppimylly ja muita 
laitoksia, joita ei kukaan kumminkaan enään muistanut luetella. 
Tästä ei ole jälellä muuta kuin osa perustusta ja tuhkaläjä. Tämä 
mahtava ukko oli laittanut pihattoonsa 7 rautaporttiakin eri ilman 
suunnille. Kuten tavallista oli hänen poikansa tuhlarirenttu, joka 
hupensi kootut kullat ja kuoli kurjalla tavalla. Hän näetten kuoli



Asutustarinoita. 301

nälkään petäjän alle, jonka parkkia hän oli lähtenyt leiväksi nou
tamaan.»

Tias-Eskon tarinan kuulin kerrottavan minäkin. Perhe 
oli hänellä niin suuri, että ainoastaan kahdesti olivat kotona kaikki, 
nimittäin jouluna ja missumaarina.

»Tialan talon läheisessä järvessä oli muinoin ollut varsin 
runsaasti lahnoja, ja on vielä nytkin, vaan ei saada mitään. Ker
rottiin nimittäin tuo vanha tarina lapsesta, joka kuoli lahnan ruoto 
kurkkuun. Lapsen vanhemmat kirosivat silloin lahnat, joita nyt 
saadaan vaan vahingon eli jonkun suuren onnettomuuden edellä. 
Ennen muinoin oli kerran vanha ukko käynyt Lapissa, jossa lap
palainen oli pilkaten kysellyt, tokko Salamajärvestä lahnoja nyky
aikana saadaan.»

Pirttikosken talo on saanut nimensä Hämäläisten kalapirteistä.
»Ylivetelin rajalla oleva Hirvikosken talo olisi muka saanut 

nimensä seuraavalla tavalla. Asui muinoin Ylivetelin Pulkkilassa 
7 veljestä. Yksi näistä joutui veljensä kanssa riitaan ja löi sen 
kuoliaaksi. Paeten pahaa tekoansa piiloitteli hän 7 vuotta itseään, 
jolloin sai armon. »Sillä», kuten kertojani vakuutti, »siihen aikaan 
sai murhaajakin armon, jos 7 vuotta voi piiloitella itseänsä oikeu
den käsiin joutumatta». Paikkaa, missä tällainen »hirveä mies» 
nuo 7 vuotta oleskeli, alettiin kutsua Hirvikoskeksi.»

»Yetelin ja Halsuan välinen tie, kertoi Kainuun seppä, on 
noin 150 vuotta vanha. Siihen aikaan käytettiin paljastaan puu- 
kärryjä. Rautakärryjä tekivät ensin Pollarin ja Kampelin isännät 
ja kun niillä ajaen tulivat kirkolle, niin miehet kirkon törmällä 
arvelivat: »oho, aikovatpa nyt suuresti, kun noin komeasti rauta- 
kärryillä ajavat!» Aurat ja karhit olivat puusta; niitä käytettiin 
vielä yleensä 40— 50 vuotta takaperin.»

Kaustisen taloista kuulin vielä, että Kattilakoski olisi saanut 
nimensä siitä, että laukkuryssät olisivat kosken partaalla keittäneet 
puuroa ja kattila pudonnut koskeen. Sortola olisi ensinnä syynätty 
pappilan paikaksi. Kaustinen olisi saanut nimensä siitä, että toi
sella puolella olisi ollut torppari, joka olisi mennyt hakemaan kan
kaalta kaustarpuuta. Geddala eli Kentala on saanut siitä nimensä, 
että pappi Kokkolasta oli ollut täällä saarnamatkoilla ja vetänyt 
kerta uistinta mukana olevalla uistimellaan, jolloin olisi saanut 
hauen ja sen paistanut sillä paikalla.
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Kalnmsaaresta Perhossa käypi taru, että sitä oli aikonut 
muuan isäntä kyntää, mutta silloinpa olikin hevoselta jalka mennyt 
poikki, eikä sen kovemmin ole uskallettu saarta viljelykseen yrittää.

Vanhoja taloja kertoivat olevan vielä Perhossa: Jylhän, Lin
nan, Jänkän, Mustamaan, Kinnusen ja Möttöset, Pirttikosken, Liu- 
pakan ja Rantalan.

Halsualla sanottiin vanhimmaksi Karvosta, sitten Kauppinen, 
Liedes, Ruuska, Jyrkkä, Aho, Meriläinen ja Hotakainen.

Lesti on saanut nimensä siitä, että jos järven kaikki niemet 
ja lahdet kiertää, niin on siinä matkaa, joka ulettuu 12 peninkul
maan —  ja 12 tynnyriä on vanha laivalesti, siitä siis nimi. Muu
ten vielä 12 syltä puita sanotaan lestiksi. —  Täällä sanotaan jär
vessä olevan 100 saarta ja tuhat nientä.

Hiienniemi on saanut nimensä siitä, että akka (toisten mu
kaan jättiläinen tai lappalainen) oli soudellut Lesti järvellä. Olipa 
joutunut sitten kiertämään tuota nientä ja aikansa soudettuaan oli 
alkanut jo pitkästyä ja sanonut: »Onpa siinä hiien pitkä niemi». 
Lopuksi oli noussut niemelle ja rakentanut siihen talonsa. — Jär
vessä on muuan metsäinen, mutta pieni saarennustyrä. Akka (jät
tiläinen, lappalainen) oli sanonut: »hiisikös siinä purjehtii?» ja siitä 
sai saari Hiienpurje nimen. — Kuivaniemestä oli akka sanonut: 
»Onpas siinä kuiva niemi», ja paikkaa alettiin sanoa Kuivanie
meksi. —  Järvestä ei saada lohia kuin vahingon edellä. Lahnaa 
ei saada myöskään, koska muuan mustalaispoika oli saanut lahnan 
järvestä, syönyt sen, mutta ruoto tarttui kurkkuun ja poika kuoli. 
Silloin oli mustalaisäijä viskannut tervaskannon järveen ja sano
nut, ettei ennen pidä lahnoja säätämän järvestä, ennenkuin kanto 
lahoo siellä.

Lappalainen oli asunut Hiienniemellä ja toinen Kalajoella. 
Tinturipoluilla huikeissaan tapasivat he toisensa Rautiossa Vihain 
kankaalla.

On jo ennen puhuttu Hiienniemeläisen, milloin jättiläisen, mil
loin lappalaisen matkasta jokea alas käsin, samoin myöskin naisen 
ryöstöstä Reisjärveltä.

Vanhimpana talona pidetään Asiaista eli Parantaa, jota arve
levat lappalaisnimeksi. Toinen vanha talo olisi Lappi, joka kum
minkin muutamien tietojen mukaan olisi vanhin ja toinen numero 
koko Lohtajan pitäjässä, kuten pastori Inberg ilmoitti, ja tietysti 
Hiienniemi.
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Toholampi on tarun mukaan ollut ennen Tuoli ampi. On 
jo ennen Hiienniemen jättiläisen matkasta saatu muuan selitys To
holammin nimestä, samoin kuin Asialastakin. Toisinto kertoo, että 
Hiienniemen lappalainen olisi tänne tullut vaan asialle soutaen 
jokea pitkin ja tässä noussut maalle syystä, että vene kaatui. —  
Seppälä pitäisi olla vanhimpia taloja ja siellä vielä on talonperus- 
tajain perikuntaa, vaan ei muualla. Toinen talo olisi ollut Asiala, 
kolmas talo Jämsä, neljäs Tiilikkala, jossa olisi ollut rautaruukki
kin, viides Kotila, kuudes Parhiala ja seitsemäs talo olisi ollut 
Kerttula. — Seppälän talo ou ennen ollut lammin rannalla, mutta 
siirretty ylemmäksi. Kopsala on vanha kirkonkylä ja Silvolan on 
perustanut ruotsinaikuinen sotaherra. Linna ja Häkkilä ovat myös
kin sangen vanhoja taloja. Kääntä talosta on ennen kerrottu.

Kannuksessa sanotaan ensimmäisen talon olleen Rako. —  
On jo puhuttu Raasakan synnystä ennen ja samoin Vähä-Heinie- 
men synnystä. Heiniemen sanoivat olleen ennen isoavihaa ja ovat 
asukkaat sinne tulleet Kivijärveltä isonvihan jälkeen, mutta on 
siellä ennenkin ollut asukkaita. Vanhoja taloja ovat Vähärako, 
Jokirako ja Jokela, joitten isännät ovat olleet veljekset. Vähäraon 
isännän nimi on ollut Lauri.

Härkä-Suikkola on myöskin vanha talo ja saanut nimensä 
siitä, että härkä veti ensimmäisen rakennnshirren paikalle, johon 
talo rakennettiin.

»Rautalammilta lautamies Korhonen m. m. sanoi, että hänen 
esi-isänsä ovat viidennessä polvessa niin hajaantuneet, että yksi 
veli Vaajasalmelta (muistelen) muutti Kannukseen» L

Lohtajalta en, syystä, jonka jo ennen olen useasti myöntä
nytkin rantaseuduista, saanut juuri mitään tietoja. Erkkilän ta
loista yhtä sanotaan kylän kesken Immanniksi, koska professori 
A. V. Ingman vainaja on täällä syntynyt ja siitä nimi Immanni. 
Nissilän taloista on yksi Sunti niminen. Sen asukkaat ovat tulleet 
Kokkolasta ja heistä nimi. Kolppanan taloista sanotaan yhtä Pe- 
randeriksi, vanhan isännän, entisen merimiehen mukaan

On jo ennen mainittu, että Alaviirteen jokea sanotaan myös
kin Kuurnajoeksi. Ja että Niemelän talojen luona jättiläisen ker
rotaan kiviä viskoneen.

1 Reinholm•• Kolonisation. Hämeenmaa. Siv. 243.
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Himangassa sanotaan Himangan taloa vanhimmaksi. Tuo- 
rila ja Hihnala ovat myöskin vanhimpia, ja on Hihnalan nimi ol
lut ennen Lahdensuu. Parkahan ja Rautilan välillä on Parkahan 
»piimäkivi», eli patsas, jossa on kirjoitus: »Dä landsens. fader Swea 
konungen Adolph. Fredric stannade, her år 1752 restes, denna, 
stod af Låchteå sochneboar til minnelse af en stor men sällsynt 
lycka». Mikä tuo suuri, mutta harvinainen onni sitten oli, en 
tiedä, ellei se ollut se, että, kuten taru kertoo, kuningas olisi tässä 
syönyt talosta tilaamaansa tiiliä.

Tähän päättykööt nyt nuo harvat ja vähäiset tiedot asutus- 
у. m. tarinoista. Muut ovat kokeneet nimien avulla asutuksia 
täällä todistaa ostjakkein ja muitten kaukaisten sukukansain jälkei
siksi, puhumattakaan lappalaisista v. m. Näistä arveluista en ole 
tahtonut tässä mainita. En myöskään ole ottanut kertoakseni his
toriallisia todistuksia näitten seutujen väestösuvusta, koska ne eivät 
kumminkaan olisi täyttä selvää antaneet, mistä päin asukkaat ovat 
tulleet, ovatko Savolaisia, Hämäläisiä, Lappalaisia, Ruotsalaisia — 
vaiko aina Kainulaisia. Ehkäpä sekotusta ovat kaikista näistä.

IY. Talojen nykyiset nimet.

Kälviällä Jokikylässä: Lassila, Nissi, Uusitalo, Miekaja, Tuo
maala, Tikanoja, Puukangas, Kangas, Saarela, Passoja 1. Paskoja, 
Ojala, Honkimaa, Myllykangas, Saltbacka, Honka, Tikkanen, Korpi- 
järvi, Kleemola, Kykyri, Mäkelä, Parkola, Pirkola, Tuunala ja Hietala.

Riankylässä: Herronen, Rita, Hassinen, Järvitalo, Lakso, 
Huhtala ja Plusisaari.

Vuolteenkylässä: Pajala, Pajakangas, Hautala, Pelanteri ja 
Muuraiskangas.

Kälviänky Iässä : Pernu, Marttila, Ilola, Mattila, Penttilä, Mu
honen, Peltola, Hyyppä, Mäkitalo, Mikkola, Kriksinmäki, Uusi- 
paikka, Maunumäki, Pinomäki, Kourijärvi, Siirilä, Koskela, Riihi- 
mäki, Asujamaa, Syväjärvi ja Karhuoja.

Peltokorven kylässä: Riippa, Krekilä, Suonperä, Parpala
Puikko, Järvenautio ja Klapuri.
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Ruotsalonhjlässä : Ingalsuu, Kippo, Karhulahti, Skinnari, Pie
tilä, Mat-Jussi, Nissilä, Peitso, Karikka, Hakunti, Hakala, Pelttari, 
Valkamaa, Kerola, Heikkilä, Järvi, Porko, Eimmi, Harju, Luoto, 
Rautio, Junkkila, Heikinniemi, Porre, Maajärvi eli Mansikkamäki, 
Granö, Puodiniemi.

Välikylässä: Ruokoja, Rimpoja, Rimpilä, Maunula, Huhta, 
Pajala ja H iili1.

Ullavassa ei ole muuta kuin Ullavan kyläkunta. Seuraavat 
talon numerot ovat tässä kappelissa: Herlevi, Videnoja, Vähälä, 
Rahkola, Länttä, Sikala, Jääskä, Seppä, Hanhisalo, Amundela, Haa
paniemi, Haapasalo, Narppa, Jänesniemi, Korpi, Ahokangas, Näf- 
verbacka, Kallinki, Honkala, Viitasalo, Torsbacka eli Saarela ja 
Koskela eli Honkimaa2.

Kaustisessa. Kaustisenkylässä: Löfbacka eli Viipäri, Kittel- 
fors eli Kattilakoski, Honka, Aro, Heimbacka eli Kotikangas, Salo, 
Niemisalo, Saisalo (vanhuudesta Suursalo), Mäkisalo eli Mäkelä 
(ruotsiksi Gammalsalo), Prälli, Kallioniemi, Rauma, Mankila, Koivu- 
kangas, Ojala, Nikula, Nyipakka, Kuorikoski, Mäkitalo, Paavola, 
liikkumaa, Venessökangas eli Strömnäs, Sortola, Känsälä, Puumala 
eli Santala, Kiviniemi, Luomala, Kaustinen, Kettu, Saari, Kotosaari 
Ref, Rantala, Nyiborg, Gedda eli Kentala, Finni, Mosala ja Pukkio, 
Penttilä, Kappeli, Virkkala, Pikkuklumppi, Isoklumppi, Mikontalo 
Krannintalo, Kotipaikka, Huntus, Polso, Joopäri, Varila eli Varg, 
Järvilä eli Djärp ja Kairila.

MessäkyIässä : Hanhikoski, Nvykooli, Jylhä, Rantajylhä, Kan- 
gasjylhä, Timonen, Isokangas, Harjukoski, Teirikangas, Pjörknääsi, 
Tastula, Perttu, Peltoniemi, Viitala, Vintturi, Törmä, Savela, Lööti 
ja Hautakoski.

KöyhäjoenkyIässä : Kolabacka, Harju, Kolabäcki, Hautala, 
Forsnamba, Myllymäki, Talontalo, Isokivi, Känsäkoski, Koskela, 
Känsäkangas, Pesola eli Kivipää, Köyhäjoki, Seksmanninkangas, 
Anttila, Kykyri ja Harabacka eli Haarantalo l.

Vetelin pitäjässä. Pulkkisen kylässä: Patana, Harjupatana, 
Taipale, Nygård, Björkbacka, Pihlaja, Pulkkinen, Tikkakoski, Leppä- 
niemi, Haukilahti, Huusko, Backenda ja Haapasalo.

1 Nämät on lukkari Granskogin antamain tietojen mukaan lueteltu.
2 Ullavan kirkonkirjani mukaan.
8 Kirkkoherra Krohnin antamain tietojen mukaan.
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Räyringin kylässä: Alaspää, Lång, Löja, Saari, Alperi, Lin
nilä, Salmela, Aho, Herronen, Rytiniemi, Haapala ja Forsbacka.

Ylivetelin kylässä: Lassila, Tervakorpi, Luoma, Kainu, Torppa, 
Pollari, Kleemola, Pakkala, Heikkilä, Isoheikkilä, Vähäheikkilä, 
Vähäkainu, Tunkkari, Rauhala, Siltala, Kangas eli Klaavu, Puu- 
saari, Töyrä eli Siponkoski, Polso, Laasanen, Isoluoma, Alakorpi, 
Koskela, Koskenniska, Leskelä, Nybacka, Lokasaari, Lumppio, Ve- 
sisenaho, Sillanpää, Vallila ja Seppälä *.

Perhon kunnassa. Perhon kylässä: Kivikangas, Yrttikoski, 
Haukka eli Haukkapuro, Kukkola eli Kukkopuro, Yapala eli Vapu- 
salo, Peltokangas, Ahvenkoski, Kellokoski, Ukskoski (eli vanhan 
kirjoituksen mukaan Okskoski ja kansan mukaan Uskoski), Hauki- 
raunio, Riihimäki, Anttila, Kivelä, Sahibacka eli Sahi, Poikki eli 
Mustamaa, Jänkä, Kinnunen eli Korpela, Korpiaho, Koivukoski, 
Isomöttönen, Vähämöttönen, Jylhä, Pirttikoski, Liubacka eli Lju- 
backa, Liukko, Korkiakangas, Linna, Vasalampi eli Vasamäki, Hu- 
malalampi eli Hookuna, Humalajoki, Jakobslund, Perho, Kuusjärvi, 
Taivassalo, Mäkelä eli Rotmo, Kirvesmäki, Hietaniemi, Patuvisti, 
Laajala ja Poranen.

Salamajärven eli Tialan kylässä: Rantala, Kihniä, Välimäki, 
Tiala eli Lampuoti, Hietalahti, Hautala ja A hola2.

Halsuan talot. Ylikylässä: Tuominiemi, Hotakainen, Karvo
nen, Ruuska, Jyrkkä, Aho ja Puro.

Tofferin kylässä on vaan Tofferin talot.
Alakylässä: Niemi, Kauppinen, Harjubacka, Korkianiemi, Kal

liokoski eli Kivioja, Venetjoki eli Tiilisaari, Meriläinen, Kujala, 
Ketola, Riihimäki, Palola, Oosi, Nygård eli Taipale, Liedes, Hieta
lahti, Karhulahti, Isosaari, Mustamaa, Lepistö ja Kananen 3.

Lestillä ei ole kuin yksi kyläkunta ja siinä seuraavat talot: 
Muhola, Kiiskilä, Pietiläsalo, Hirvinen, Hiienniemi eli Niemi, Tai
pale, Päivärinta, Ilola, Kuivaniemi, Mustikkaniemi eli Kasala, Jo
kela, Heinonen, Similä, Jatko, Konttikoski, Karhunpiilo, Valvatti, 
Tuikka, Asiainen eli Paranta, Tikka, Änäkkälä, Mattila, Leskelä,

1 Kansakoulunopettaja Langin antaraain tietojen mukaan.
2 Kauppias Markkasen tiedonantojen mukaan.
8 Kestikevari Kauppisen tiedonantojen mukaan.
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Lappi, Myllykangas, Kangasvieri, Niemelä, Syrjä, Linttilä ja Sa
vela L

Toholammin talot: Riutta, Välikangas, Markkula, Oikenms, Las
sila, Vehkoja, Laitala, Pitkäkangas, Jämsä, Järvenoja, Kääntä, Tii- 
likkala, Nisula, Häkkilä, Kaattari, Luomala, Hukari, Seppälä, Kop- 
sala, Nikunen, Kotila, Maunu, Kerttula, Silvola, Nivala, Koskela, 
Porkola, Linna, Oravala, Hietala, Järvelä, Parhiala, Lamu, Sadin- 
kangas, Takaloja, Särkimäki, Silfverberg, Lahnalampi, Silvasti, Salo, 
Klemola, Annala, Määttälä, Haapoja, Virkkala, Tervaniemi, Vuotila, 
Todistaja, Kiviaho, Olkkola, Purontaka, Kallinen, Asiala, Mäkelä, 
Honkala, Lehtimäki, Pollari, Östermark, Ahola, Peltokangas, Vesoja, 
Anttila, Ojala, Hirvikoski, Tornikoski, Ronkainen, Kettukangas, 
Talviainen, Aho, Porkolankangas, Kuoppakangas, Tokonautio ja 
Jussila 2.

Kannuksessa. Hanhinevan kylässä: Lummukka, Leppilampi, 
Antinoja, Hanhineva, Eskola, Rättyä ja Jaakola.

Mutkalammin kylässä: Perälahti, Koivuaro, Pirttijärvi, Y li
talo, Korpi, Mutka, Erkkilä, Arvo, Isohanni, Hanni, Nilkku eli 
Nilkkula, Märsylä, Särkioja ja Ullakko.

Väli kannaksen kylässä: Mannila, Petäjä, Hollanti, Ojala, 
Suikko, Junkala, Pesola, Särkimaa, Kattilakoski, Rantatokola ja Ta- 
katokola, Kuusisto ja Pitkänen.

Tlikannuksen kylässä: Rako, Pajala, Koutonen, Jokela, Raa- 
sakka, Annala, Mattila, Yrjäs, Ollikkala, Niemouen, Sämpilä, Oja, 
Ojaperttu, Huhtala eli Veivari, Viljakkala, Sali, Saarela, Heiniemi 
ja Vähäheiniemi, Koski, Orava, Jäväjä, Holma, Tainio, Ypyä, Ojuva, 
Tuohioja, Korpela, Uusitalo eli Pöllä, Polvikoski ja Heikkilä.

Yliviirteen kylässä: Riippa, Haapasaari, Jokisalo, Tuoretmaa, 
Eskeli, Junka, Kungas, Korvela, Kotka, Nikkarikoski, Luomala, 
Roiko, Tokoi, Vaetoja eli Vajemmaa, Jylhä, Huuki, Forsbacka, Gre- 
kilä, Viirret, Nikula, Kortetmaa, Lehto ja Inganiemi3.

Lohtajan pitäjässä: Alaviirteen kylässä: Pahikainen, Vihtari, 
Harmaata, Rantala, Kerola, Luuru, Jokela, Mikkola, Greus, Pisi, 
Kluukeri, Siirilä, Yrjänä, Pentti, Hannila, Pottala, Pietilä (jossa 
yksi talo Hautala), Sipilä ja Kauppila.

1 Pastori Inbergin tiedonantojen mukaan.
2 Suntio Oravalan tiedonantojen mukaan.
3 Lukkari Frändilän tiedonantojen mukaan.
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Karhin kylässä: Karhula, Anttila (joista yhtä sanotaan ni
mellä Sali ja toinen Kehä sekä kolmas Pikkutupa), Ojala, Huh
tala, Märsy, Haasala, Typpi ja Järvenpää eli Järvenperä.

Lohtajan kylässä: Niemelä, Niemi, Salmi, Hietala, Saukko, 
Mattila (joista kahdella on nimi Kivimäki), Jukkola, Furuluoto, 
Puskala, Erkkilä (yhden nimi on lmmanni), Yähäerkkilä eli Pak
kala, Lukkarila, Orjala eli Ruusila, Nissilä (josta yksi on Sunti), 
Kyrölä, Nygård eli Lassila taikka Uusitalo eli Nyykooli, Junttila 
(joista yksi Koivuluoto), Palola, Palmgård eli Pankooli, Pulkkinen, 
Hekkanen, Havela, Roikola, Anttiroiko, Taskala, Seikkula (joista 
kahdella nimi Hautala ja yhdellä Mottinen), Jaakola, Leskelä (joista 
yhdellä nimi Mannu), Perttula (joista kahdella nimi Riska), Kero, 
Björkbacka eli Pyörpakka.

Maringaisten kylässä: Puutio (yksi Rantapuutio), Hyyppö, 
Kippo, Hirvi (joista kaksi on Herralaa ja yksi Lumperi), Sinko eli 
Singo (yksi Rantakari), Niemi (joista yksi on Lisviiki, yksi Lapin- 
mäki, yksi Asuntupa ja yksi Puojiniemi), Sydänmetsä eli Syjän- 
mehtä eli Sysimehtä (näistä on yksi Uusipaikka), Leppiniemi, Iso- 
lankila, Lento (vanhoissa kirjoissa Ländo), Hauhtanen, Palo, Mau
nula, Vapola (joista toinen Peurapuoji), Mangi, Keiski, Korvela, 
Koski (joista yksi on Hautala ja yksi Pihlajakangas), Kolppanen 
(yksi niistä Perander), Herlevi, Pajunpää, Salo, Vuolle ja Vii
tala, sekä

Väliviirteen kylässä: Simukka, Potta (joista yksi Jussila), 
Kerola (joista yksi on Takalo-Kerola), Ruotsala, Tuomaala, Niku- 
paavo (niistä yksi Mäkelä), Pentinmikko, Polvi (Ylä- ja Alapolvi), 
Riutta, Luikku, Kulia (joista yksi Äijälä) 1.

Himangan talot. Hillilän kylässä: Kaski, Rahkola eli Lilius, 
Lauri, Silakka, Anttihilli, Kauko eli Ojatalo, Kinaret, Nikkari, Hil- 
lilä, Sämpilä, Hekkala, Hankanen ja Puusaari eli Peltomaa.

Himangan kylässä: Pajala, Uunila, Tuorila, Hihnala eli Lo- 
hensuu, Stenlund, Akolahti, Sipi, Parkkihauta eli Parkas, Herrala, 
Rautila, Kekolahti, Himanka, Torvi, Kuru, Alholm, Pernu, Pahkala, 
Isopahkala, Nylund, Österbacka, Korpimaa, Pöntiö, Hukka, Kulia, 
Karhumaa ja Ainali sekä Oja.

1 Kansakoulunopettaja Leppälän tiedonantojen mukaan.



KannuskyIässä, jota sanotaan Raumaksi: Seppä, Paavola, 
Pöyhtäri, Rautio, Tuliniemi, Juopo, Särkilä, Tilus ja Märsylä eli 
Raumankari.

Tomujoen kylässä: Koski, Havila, Roukala, Annanolli, Tapio 
ja Saarenpääl .
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Tähän nyt oikeastaan sopisikin lopettaa nämä hajanaiset tie
donannot Pietarsaaren kihlakunnan suomalaisen osan entisyydestä. 
Mutta tahdon vielä luoda pikimältäisen silmäyksen entisaikaiseen 
elämään täällä. Silmäys ei tunkeudu syvemmälle entisyyteen kuin 
viime vuosisataan, eikä perustu muihin kuin pariin, kolmeen asia
paperiin, nimittäin Vetelin pitäjän historiakirjaan ja Kälviän pitäjän 
historiakirjaan sekä siihen kirjoitukseen, jonka Lohtajan kirkko
herra Johan Snellman v. 1800 lähetti kunink. Suomen Talousseu
ralle Turkuun ja jolla on nimenä »Lähteå sokn af Johan Snell
man». Kirjoitus on Suomen Talousseuran arkistossa, kopio Histo
riallisessa Museossa. Näitten nojalla siis tuon silmäyksen teen. 
Koska Vetelin historiakirja käsittää ei ainoastaan Vetelin, vaan 
myöskin Kaustisen, Perhon ja Halsuan, Kälviän kertomus, Ullavan 
sekä Lohtajan kertomus Kannuksen, Toholammin, Lestin ja Himan
gan, niin onpa syytä täten saadut tiedot yleistää koko tutkittavaan 
alaan kuuluvaksi taikka toisin sanoen, että näitten lähteitten avulla 
luotu kuva ei suinkaan poikkee suuresti yleisestä, koko seutua 
koskevasta kuvasta.

Y . Piirteitä oloista viimme vuosisadalla.

»Entisinä aikoina, kun oli asukkaita vielä harvassa, sanotaan 
elatuskeinoina olleen etenkin kalanpyynti, linnustaminen ja muu 
otusten pyynti, sittemmin kasken viljeleminen. Kun väkeä kart
tui, eivätkä nuo elinkeinot enään riittäneet, ryhdyttiin tervan polt
toon ja lautojen tekoon. Jo Forseliuksen aikana (1730 paikoilla) 
täytyi asukasten yhä enemmin turvautua pellon ja niitun viljelyk
seen, kun metsää oli niin pahoin haaskattu, että talolliset tuskin

1 Lukkari Puusaaren antamain tietojen mukaan.
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siitä enää saivat verorahansa. Kokkolan pitäjän kertomuksessa 
vuodelta 1754 kerrotaan, että pahin metsänhaaskaaja Vetelissä kaa
taa vuosittain 6— S00 sahatukkia, joista saadaan ainakin 200 tolt- 
tia lautoja, pienemmät haaskaajat noin 2— 300 tukkia kukin; on 
siltä niitäkin talollisia, jotka muutamina vuosina eivät kaada tuk
kia ensinkään» 4

Sivuelinkeinoja Lohtajalla luetellessa2 mainitaan myöskin 
ylenmääräinen metsänhaaskuu ja siinä etenkin tuo »vähän palkit
seva, mutta tulevaisuuteen nähden pitäjälle turmiollinen tervan
poltto». Siitä on seurauksena, että rantamaan asukkaat eivät enään 
saa rakennuksiinsa esim. laivoihin —  rakennuspuita »vähemmän 
kuin 7—9 peninkulman takaa läheltä Lestin kappelia», vaikka 
Lohtoja »onkin muinaisista ajoista asti ollut rikas hongistaan». 
»Kuusia on täällä (Lohtajalla) vanhempina aikoina kyllälti ollut, 
mutta nyt niitä tuskinpa on latopuita suurempia muualla kuin Hi
mangassa, Hillilän, Mutkalaminin ja Toholammin kylillä». Pienet 
näreetkin on hakattu ja suurimmaksi osaksi tervatynnyrein vöiksi. 
Haapoja on hävitetty joko lehdeksiä tehdessä, tahi aidaksiksi. Koi
vuja on vielä vähä. Etenkin on koivumetsää runsaasti Mutka- 
lammin kylillä. Tänneppä siis suosittelee kirjoittaja3 potaskan val
mistusta, joka täällä on tuntematoin. Että potaskaa ruvettaisiin 
täällä valmistamaan, kehoittaa kirjoittaja Suomen Talousseuraa le
vittämään suomenkielistä kirjoitusta, jossa potaskan valmistustapa 
kerrottaisiin ja esitettäisiin sen elinkeinon tuottavaisuus. Vielä olisi 
kirjoittajan ajatuksen mukaan siitä sekin hyöty, että kansa saatai
siin jättämään tervanpoltto ja alkamaan potaskan keittoa käyttää 
—  niinkuin ei muka siinä metsä haaskaantuisi.

Koska kerran oli niin suuri metsän kaatamishomma, oli luon
nollista, että sinne metsään sitä mieli jokaisen teki rahan ansioon. 
Niinpä sanotaankin Kälviän historiakirjassa, että miehet ovat kai
ket päivät, lukuunottamatta pyhiä, metsässä — ja maanviljelys jää 
naisten hoteisiin. Siinä valitetaan vielä epäkohtana, että isät ovat 
aina jakaneet ansiorahansa poikainsa ja vävyjensä kesken, mitä yli 
talon verojen ja ulostekojen on jäänyt. Siten on 17— 18 vuotias

1 J. R. Aspelin » Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja» Vaasan Sano
missa v. 1879. N:o 2.

2 J. Snellman: Lähteä sokn.
3 Ibidem.
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poika saanut käsiinsä rahoja, joita voipi käyttää, mihin haluaa 
»utan att therföre behöfva lämna några goda ord ât desse fäder». 
Tämä aikainen omain varain saanti viekottaa enempi yrittämään 
ja niin raasitaan kotia kaikin tavoin. »Jos sama työ pantaisiin 
peltoihin, mitä metsiin, niin ei niin monen olisi tarves hakea ela
tusta muualta. Viimme aikoina on maanviljelys kumminkin edis
tynyt» —  pakosta, että metsät ovat alkaneet harveta.

»Maan viljelijä täällä ei pane niin suurta huolta ja vaivaa 
vanhojen niittujen parantamiseen, kuin uusien niittu- ja heinä- 
maitten raivaamiseen ja laajentamiseen. Tästä tekee kumminkin 
poikkeuksen Lestin kappelilaiset, jotka vähä välittävät niittujen rai
vaamisesta, vaikka heidän kylänsä laajassa ympäristössä olisi usein
kin sopivia paikkoja, vaan kokoovat he heinänsä sieltä täältä, vähän 
ja huonoa heinää tavattoman vetelöistä so ista ».----------------»Karjan
hoito kuuluu myöskin pitäjän pääelinkeinoihin. —  —  Karja on 
enemmän pienikasvuista ja huonolypsyistä. Lampaat ovat huono- 
villaisia, paitse ne, jotka ovat saksalaista lajia, jota joissakin ta
loissa on. —  —  —  Mitään aidattuja syöttömaita ei ole. Lehmät 
kulkevat nevoilla ja metsissä ja saavat niukan ravintonsa sieltä. 
Kun laitumet ovat kesällä huonot ja rehua talvella vähän ja heinät 
huonoja, niin onko kumma jos ei karja tahdo menestyä» 1.

Tukkia kuletettiin sisämaista uittamalla rannemmalle ja pa
remmin kotokädelle laudoiksi tehtäväksi. Tämä toimi on vaaral
lista, etenkin koskirikkaassa ja vuolaassa Perhonjoessa. Eipä siis 
kummaa, että usein uittajia hukkui koskissa. Niinpä Yetelin his
toriakirja kertoo että vuonna |1726 hukkui Karjalankoskeen neljä 
tukinuittajaa ja vuonna 1730 joutui Yellamon uhriksi tukinuitossa 
Halsuanjoessa kolme miestä.

Mutta olipa niitä muitakin elinkeinoja ja rahan hankintata
poja, kuin mitä edellä on kerrottu. Koska täällä jo suomalaiset 
pääsevät merenrannalle asti, ei suinkaan entisaikoina kalastus ollut 
vähäinen elinkeino varsinkaan Kälviän, Lohtajan ja Himangan kun
nissa, ensimainitussa tietysti etupäässä rantapuoleisilla asukkailla. 
Mutta olivatpa kalastamassa myöskin Kannukselaiset, jopa Toho- 
lammiltakin tapaa osaaottajien nimiä tuossa vanhassa Kalajoen ni

1 Johan Snellman: Lähteä solcn.
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mismiehen arkistossa säilytettävässä Ulkokallan tuomiokirjassa 
Tämä kaukana meressä oleva Kalajoen edustalle osunut luoto oli 
ennen oikea markkinapaikka. Tänne saapui kalastajia pitkin koko 
rannikkoa suvisin. Heillä oli täällä oma oikeutensa ja rukous
huone sekä pappi. Lähimmän kaupungin Kokkolan koulunopetta- 
jan oli velvollisuus käydä jumalanpalvelusta pitämässä jonkun ker
ran kesässä tällä talvisin autiolla saarella. Kokkolasta sitä kävi 
täällä tuomarikin, joksi joku ruunun tai kaupungin oikeuden tai 
järjestyksen valvoja määrättiin. Asiat tuomittiin täällä ominaisten 
lakien mukaan. —  Vähitellen sisäisemmät seudut lakkasivat kalas
tuksesta ja kadottivat viimein unholaan entiset kalastusvesi- ja 
satamaoikeutensakin.

Merenrannalla asustaminen kasvatti tietenkin elostamiseen ve
sillä muissakin hommissa kuin kalastamisessa. Kauppaa kävivät 
yrittelijäimmät ja laiväaminen on Lohtajalaisille ja Himankalaisille 
varsin tavallinen elämäntyö vieläkin. Kun metsää oli viljemmälti, 
kukoisti näillä main laivarakennus. Sopiva satamapaikka oli Kor- 
kianhamina ja entistä markkinapaikkaa kai tarkoittaa Himangan 
kirkonkylän Kauman nimi. Täältä vieläkin on melkoinen laiva- 
liike, etenkin puutavaran kuljettaminen, vaikka niitten lastaaminen 
matalan veden vuoksi on vaikeaa. »Kaksi satamaa on. Toinen 
Raumanjoen suussa on epävarma. Täältä Kokkolalaiset lähettävät 
ulos tavaroitaan ja on heillä täällä kauppapuoteja. Toinen, Kor- 
kiaksi kutsuttu, on kyllin sopiva ja on se Hevos- ja Vääräkarin 
välillä, 2 l/2 peninkulmaa Lohtajalta. Otsakarin (kansa täällä kut
suu sitä Ohtakariksi) rannat antavat runsaan silakkasaaliin» 2.

»Kaksi peninkulmaa tästä (Sipon karista), on Kallakarin saari 
ulkona meressä, jonka läheisyydessä kaikilla Oulunläänin eteläosan 
asukkailla on oikeus silakoita pyytää, joita täällä saadaan runsaasti. 
Vuonna 1680 luotiin kokoon täällä maakumpu, josta saarnoja pi
dettäisiin ja siinä pitää nyt kesäisin jumalanpalvelusta Kokkolan 
koulun rehtori» 3.

Yritteliäisyys on Pohjanmaan rantaväestöllä ominaista. Niinpä 
on kalliimpain metallein etsintä pannut täällä kokemaan vuorityö-

1 Vert. A. E. Snellmannin kirjoitusta Kaitakarista. Suomen museo 
v. 1895.

2 P. N. Mathesius: Oeogr. beskrifn. om Österbotten. Suomi 1843, siv. 
1 5 5 -6 .

8 P. N. Mathesius: Oeogr. beskrifn. om Österbotten. Suomi 1843, siv. 153.
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täkin. Kälviän historiakirja kertoo: »Rimmen kallio Ruotsalan ky
lässä on luultavasti siitä syystä merkillinen, että muutamat talon
pojat, maanviljelykseen kyllästyneinä ja toivossa tulla nopeasti ja 
vähemmällä vaivalla rikkaiksi, kuin mikä olisi mahdollista maan
viljelyksen kautta, perusteettomilla syillä alkoivat louhia mainittua 
vuorta toivossa löytää kupari- tahi hopeamalmia». On ennen ker
rottu taru, miten muka hopeamalmia olisi laivalasti viety täältä 
Ruotsiin, mutta sodan tähden upotettu mereen. Ettei mitään toi
votuista malmeista ole löydetty, lienee varma. Mutta jonkunlaisia 
rautavalimoja lienee ollut, koska kansantarut niistä tietävät kertoa 
Perhossa, Toholammilla, Kannuksessa, Lohtajalla ja Himangassa 
sekä Kälviällä. Ja todistaapa Lohtajan vanha sinettikin sitä (vrt. s. 329.) 
Viimme vuosisadalla, vuonna 1784, oli vielä rautaa keitetty 
Lohtajalla ja sanotaan sitä muuten ainoaksi paikaksi, missä enään 
rautaa Pohjanmaalla keitettiin l.

»Raudan valmistus ei ole vieläkään unhoon joutunut täällä, 
sillä, kuten pitäjä muinen oli tunnettu raudan valmistamisesta ja 
ankkuritakeista, niin ei ole nytkään vielä mainittu sivuelinkeino 
kokonaan lakannut, vaan harjoitetaan vieläkin, joskin sen valmis
tajat ovat harvat. Kun siis sekä emäseurakunnassa että kappeli- 
kunnissa on useoissa paikoin parhainta ja rikkainta rautamultaa 
vielä yllin kyllin; kun liikoihin mennyt tervanpoltto tuottaisi kyl
liksi sysiä tämän valmistukseen ja, jos siinä tapauksessa että vas
taisuudessa tulisi puute hiilistä, kansa saatettaisiin puhdistamaan 
metsänsä ja syöttömaansa kaikista kaatuneista puista y. m. s. sysi- 
miilujen polttopuiksi; kun pitäjässä on eräs henkilö, nimittäin Mikko 
Määttälä (Määttälä on se joka parisen vuotta sitten kuntoon pani 
Vaasalaisen raatimiehen Abr. Palanderin perustamat raudanvalmis- 
tuspaikat Waasan läänin eteläisissä pitäjissä), joka perinpohjin tun
tee ja taitaa tämän valmistuksen toimeenpanon ja osaa rakentaa 
hytit ja uunit y. m., jolla on tietoa ja kokemusta kylliksi itse rau
dan valmistamisessa ja tuntee useita tässä kunnassa löytyviä kivi
lajeja ja mitkä niistä olisivat kovimpia hvttitulta ja kuumuutta vas
taan; kun jokapaikassa koskissa on myllyjä, jotka voitaisiin ilman 
erityisiä rakennuskuluja saattaa siihen kuntoon, että vesivoimaa 
voitaisiin hyväksi käyttää; ja kun tämä rauta oikein valmistettuna

1 Åbo Tidning 1784. S. 337— 341.
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on kiitettyä ja soveliasta kaikenmoisiin korkeimpiin ja hienompiin 
takeisiin», niin kehoittaa kirjoittaja, kirkkoherra Johan Snell
man, Suomen talousseuraa edistämään raudan valmistusta Lohtojan 
pitäjässä h

Koska on ollut puhetta tehdasliikkeestä, mainittakoon Kälviän 
historiakirjan mukaan, että Kälviällä — siihen Ullava luettuna — 
oli »41 vesimyllyä, joista ei kumminkaan kaikki pitäjän rajain si
sällä, ja näistä parhaat jauhavat 4 —5 tynnöriä vuorokaudessa. 
Tuulimyllyjä on 5 ja sahamyllyjä 2. Kaikilla näillä ei ehditä 
enempää kuin kotitarpeet valmistaa».

Vielä mainittakoon Kälviän historiakirjasta: »Kalkin polttoa 
on yksi talo harjoittanut. Mutta kun provasti Matthias Pazelius 
muutti Liminkaan, hävisi se, sillä provasti edisti kalkinpolttoa».

Suolaakin on näillä rantamailla keitetty merivedestä, kuten 
seuraava lyhyt tiedonanto kertoo: »Myöskin on Lohtaja muinaisina 
sota-aikoina ollut tunnettu suolakeittämöistään, joissa kiehutettiin 
suolaa merivedestä, jota kerättiin rannalle kaivettuihin kaivoihin» 2.

Tiilen poltto ja pien, harssin ja tärpätin keitto sekä —  eten
kin tietysti merenrannoilla —  laivanrakennus oli myöskin elin
keinona 3.

Vielä mainittakoon metsänriistasta, että »metsissä on karhuja, 
hirviä, poroja ja susia, puhumattakaan pienemmästä riistasta. Näistä 
luetelluista eläimistä pyydetään etenkin karhuja, hirviä ja peuroja, 
joita yläpäässä pitäjettä (Kälviää ja siis Ullavassa) suksimiehet aja
vat keväisin hankikelillä ja kaatavat niitä, missä metsät ovat tihe
ämmät ja avarammat. Karhuja kiertävät karhumiehet ensi lumella, 
merkitsevät niitten talvisiat eli pesät. Siellä he sitten yllättävät 
eläimet keväällä, kun hanki on kovaa ja lunta enite, koirilla, pys
syillä ja keihäillä, jolloin eläin harvoin pääsee vainoojiltaan pakoon. 
Hirviä, joita entisaikoina on paljon ollut pitäjän rajain sisällä, vaan 
nyt jotenkin vähän, ajavat pyssymiehet suksien ja koirain avulla, 
mutta ne kumminkin usein kyllä nopeudellaan pelastavat henkensä. 
Niinkutsuttuja villipeuroja vangitaan sitäpaitsi runsaasti. Näitä 
myöskin hiihtäjät keväthangella ajavat ja kaatavat ja niitten tappa

1 J. Snellman: Lähteä sokn. Käsikirj. Suora. Talousseuran arkistossa.
2 Suomen Matkaopas 1895. Siv. 339.
3 J. Snellman: Lähteä sokn. Käsikirj. Suora. Talousseuran arkistossa.
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miseen käytetään myöskin keihästä ja pyssyä. Osa käyttää myös
kin pauloja, tehtyjä hampusta. Nämä kiinnitetään puihin porojen 
poluilla taikka teillä erämaassa». Huomata sopinee kansan luuloa 
Kaustisessa, että nuo maakuopat ovat entisiä pyyntipaikkoja. Su- 
denajoja panivat nuoret usein ominpäinsä toimeen, taikka taasen 
jahtivoudin kuulutuksen johdosta yhtyivät joukkoon.

Maanviljelys ei juuri hyvällä kannalla ollut. Miehet eivät 
juuri siihen muilta hommilta joutaneet ja niin jäi maanmuokinta 
naisten asiaksi. Työkaluista tunnettiin m. m. aura, jota Kälviällä 1 
sanottiin savolaiseksi (»savoahb). »Aurat ja karhit sekä äkeet ja kärryt 
olivat puusta. Ensimmäiset rautakärryt tekivät Yetelissä Pollarin ja 
Kampelin isännät2. Oli luonnollista, että ostoisassa oli vilja ja sitä 
ostettiin enite Hämeestä3. Etupäässä oli viljeltävänä ohra, ja vähä 
ruista, herneet ja nauriit. »Kenr. Maj. Ritari Herra Gust. Abr. Pi- 
perin toimesta on ohra- eli pitäjän makasiini laitettu Bengtilän 
talon luo vuonna 1764. Mutta pian ottivat kuntalaiset lähes kaikki 
ulos, paitsi mitä oli lainassa. Ja nyt on tietämättömistä syistä 
noussut epäluulo laitosta vastaan, että tuskinpa sitä enään toimeen 
saadaan ilman pakkoa. Ja kumminkin olisi se täällä, jos missään, 
tarpeen» 3. »Talojen jakoja tapahtuu joka vuosi, koska pojat eivät 
poistu naituaankaan kotoa vieraaseen taloon, vaan jaetaan koto- 
taloa, ainapa ‘ /2 manttaalin talo 3 —4 osaan j. n. e. Vaikka jako 
on hyvä, on kumminkin yleistä, että pienityt talot menevät alas- 
käsin. Monia virkamiesten kappoja eivät ehdi pellot kantamaan» 3. 
»Joitakin taloja on, joissa viljaa piisaa omasta takaa läpi vuoden» 3.

Tavallisina ruokina mainitaan Kälviän historiakirjassa varak
kailla: »herneitä, nauriita syksyllä, velliä, puuroa, silakkaa, maitoa, 
voita ja väliin juustoa sekä ruis- ja ohraleipää. Köyhät ja use
ammat syövät velliä, suolasilakkaa harvoin, maitoa sekä ruis- tahi 
ohrajauhoilla sekoitettua olkileipää, etenkin juuri olleina kovina 
aikoina.»

Asuinrakennuksista mainittakoon: »Vuonna 1843 oli pappi
lassa (Vetelissä) kaksi vanhanaikuista pytinkiä. Toinen oli raken

1 Kälviän historiakirjassa.
2 J. Ti. Aspelin, Vetelin seurakunnan vanhan ajan muistoja. Vaasan 

Sanomat 1879. N:o 24.
8 Kälviän historiakirjasta.
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nettu 1736. Keskellä oli porstua, sen oikealla puolella »kirkko
herran tupa», vasemmalla puolen pieni sali ja sen takana vielä pie
nempi kamari. Toinen oli rakennettu 1760. Sinne oli porstuaan 
suuri kivi portaana. Vasemmalla puolen porstuaa oli sali ja sen 
takana kaksi kamaria, oikealla puolella oli köökki ja köökkikamari, 
josta porstuan takaisen kamarin kautta päästiin saliin. 1760 teh
dyssä renkituvassa oli vasemmalla puolella porstuaa eli läpikäytä
vää tupa, oikealla puolella kamari ja ruoka-aitta» h

Siirtyilemishalu on pohjalaisilla aina ollut ja aina on niitä 
siitä myöskin moitittu. Niinpä täälläkin nyt puheenaolevalla ajalla. 
Kälviän historiakirja nimittäin kertoo: »Näinä heikkoina vuosina
on Kokkolaan ja muihin seurakuntiin muuttanut kansaa, kun rah
vas ei ole tahtonut eikä voinutkaan pitää kotonaan enemmän vä
keä, kuin omat lapsensa. — —  Jotapaitsi, ellei Kuninkaallinen 
asetus, koskeva tilattoman väestön muuttoja seurakunnista kaupun
keihin, suuremmalla painolla tule noudatetuksi, kuin mitä tähän 
asti on tapahtunut, niin uhkaa tätä seurakuntaa tuntuva väenpuu- 
tos tulevaisuudessa». Mainittakoon tässä saman lähteen mukaan, 
että Kälviällä oli vuonna 1749 ollut 1225 henkeä ja vuonna 1763 
oli niitä ollut 1549. »Väen vähyyteen voipi sekin olla syynä, 
etteivät äidit ruoki lapsiaan omalla, vaan lehmän maidolla», sano
taan samassa kirjoituksessa vähän myöhemmin.

Useinmainituista »näistä kovista ajoista» mainitsee Vetelin 
historiakirja: »Helluntaiviikolla 1726 oli kova halla; se pilasi kai
ken rukiin, joka jo oli tähkäpäällä, mutta myöhästynyt osa antoi 
välttävän sadon. Sitävastoin tuli vuonna 1731 kova nälkävuosi. 
Kesällä satoi alinomaa ja elokuussa tuli halla ja pilasi tuleentu- 
mattoman laihon». Ihan sama oli laita vuonna 1737.

Puhtautta noudatettiin, koska Kälviällä »kylpeminen on suu
rempi kuin läänin (Oulun) muissa eteläosan pitäjissä. Onpa pitä
jässä taloja, joissa kylvetään kaikkina arkipäivinä».

Mutta jos ulkonaista puhtautta noudatettiinkin, niin eipä kuulu 
tavat olleen samassa tilassa. »Tässä pitäjässä», sanotaan usein- 
mainitussa Kälviän historiakirjassa, »ovat siivottomat tavat, samoin 
kuin muissakin pitäjissä, paljoa useammat kuin mitä nyt aijotaan

1 J. R. Aspelin, Vetelin seurakunnan vanhan ajan muistaja. Vaasan Sa
nomat 1879. N:o 23.
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luetella. Ainoastaan tahdotaan nimittää semmoiset paheet, jotka 
vaikuttavat maanviljelykseen ja ovat maalle epäedulliset. Palo- 
viinan väärinkäytös ja juoppous 011 tässäkin pitäjässä sekä van
hoissa että nuorissa, vieläpä molemmissa sukupuolissa, niin saanut 
ylivallan, että, huolimatta niistä esityksistä ja varoituksista, joita 
opettajat tavan takaa ovat tehneet, täytyy kauhulla nähdä etenkin 
julila- ja pyhäpäivinä monta juopunutta, josta sattuu ja. on ehdo- 
toin seuraus tappelukset, pyhäpäiväin laiminlyönti ja viimmein kun- 
nottomuus ja leivättömyys. Ettei ruununpalvelijoita asu kunnassa, 
täytyy pastorin usein, vaikka ei suinkaan vaikeuksitta, olla ilmi
antajana ja rikkojien lain eteen saattajana. Näitä rikoksia ja juop
poutta ei voida estää sillä, että viinakielto tulisi, sillä viinaa val
mistetaan monella eri tavalla». »Jos nuoriso lähtee, etenkin kun 
ei ole ruunun miestä mukana, sudenajolle, niin tulee siitä vaan 
korttipeli ja viinanjuonti» ja tietysti tappelukset, koska kansa on 

.  »luonteeltaan riitaista väkeä, etenkin keskenään». »Riidat usein 
tulevat tietämättömyydestä ja omanvoiton pyynnistä». Mutta »hal
litukselle ovat he uskollisia ja rehellisiä».

Taisipa noissa valituksissa olla jotenkin vähäpätöisiksi meidän 
aikana arvattuja. Niinpä Vetelin historiakirja kertoo, miten »luku- 
kinkereillä 1739 määrättiin että niiden, jotka kodeissaan laiminlöi
vät ilta- ja aamurukouksensa, tuli maksaa kirkolle sakkoa 4 hopea- 
äyriä. Jos useamman kerran jättivät rukouksensa, oli sakko toista 
vertaa suurempi. — Perholaisia kehoitettiin ahkerampaan kirkossa
käyntiin ja päätettiin että, joka kolme sunnuntaita peräkkäin on 
perheineen pois kirkosta, oli sakotettava 4:llä hopeaäyiillä.»

Kapteeni Melleniuksen muistiinpanoissa 1 on: »Kokkolassa on 
joukko kansaa näinä aikoina koettaneet aarteita hakea ja kaivaa 
maasta, jolloin he ovat käyttäneet paljon kirottua noitumista ja 
erittäinkin eräällä rautalevyllä, jonka toiselle puolen oli kirjoitettu 
»aephta» ja toiselle puolelle: »Vaimon siemen on rikkipolkeva 
käärmeen pään».

»Sittenkuin päämiehet olivat ilmitulleet, joita haastettiin kä- 
räjiin ja sakoitettiin, on tämä jumalatoin elämä hiljennyt. Tällä

1 Ote Lohtajan rovastikunnan kirkonkirjoista Oulun Eteläisessä kihlakun
nassa Pohjanmaan Lääniä ja Turun hiippakuntaa, siellä syntyneistä ja kuolleista 
sekä vastanaineista henkilöistä vuonna 1749.
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konstillaan eivät he ole mitään aikaan saaneet. Kumminkin ker
toi eräs talonpoika oikeuden edessä, että hän oli löytänyt tinakan- 
nun täynnä hopearahoja, jota hän oli säilyttänyt lukon takana, 
mutta kolmen päivän perästä ne olivat kadonneet.»

Noituuteen siis uskottiin ja kaikenmoisiin ihmeisiin. Vetelin 
historiakirja kertoo seuraavaa: Erään luoman varrella koillispuo
lella Töyrän taloa Vetelin kylässä on liki toistansa kolme lähdettä. 
Kun eräs vaimo vuonna 1737 tahtoi käyttää yhtä vatsamatoja pois
taaksensa ja alkoi sitä puhdistaa, huomasi hän kummakseen, että 
lähde oli kivitetty ympärinsä, mutta niin ahtaaksi, että siitä ei olisi 
voinut sangolla vettä ottaa. Pari viikkoa oli vaimo käyttänyt läh
dettä, kun luoma sateesta paisui ja peitti lähteen. Kun ei lähis
tössä ole ollut asukasta, joka olisi lähdettä voinut käyttää, niin jää
kööt oppineitten päätettäväksi, eikö paavinajan munkit olisi voineet 
lähteellä hoitaa terveyttään. —  Joen rannalla Puumalan talon alla 
on lähde, joka sanotaan puhjenneeksi vasta 1680 eli 1690 vuosien 
paikoilla. Vähän matkaa ylöspäin Järvilän taloista on joen ran
nalla toinen lähde, jonka vettä vuonna 1722 käytti muuan kolmi- 
toistavuotinen tyttö ja pääsi madoista, jotka olivat häntä vaivan
neet. Muuan 50 vuotias akka joi tästä lähteestä ja, vaikka oli 
seitsemännestä vuodestaan ollut sokea, alkoivat silmänsä parantua 
niin että jo eroitti auringon taivaalla ja tulen takassa, mutta nyt 
olisikin tarvittu taitava lääkäri avuksi. Mutta sitä ei ollut ja tauti 
uudistui; hän rupesi kovasti oksentamaan ja vaipui sen jälkeen en
tiseen näkemättömyyteen.

Minkämoisia tähän aikaan kuljettavat tiet olivat, kertoo Väinö 
Wallin näin: V. 1618 tiedetään Korsholman— Oulun välinen
rantatie perustetuksi siten, että vanhoja ratsas- ja polkuteitä paikot- 
tain parannettiin, paikottain taas uusia uria raivattiin. Niin syn
tyi 6— 7 kyynärän levyinen tie, joka 1620 (toisen tiedon mukaan 
1618) mainitaan olleen välttävässä kunnossa. Samoihin aikoihin 
(erään toisen tiedon mukaan vasta vuosisadan lopulla tai seuraa- 
van alussa) sanotaan se mitatuksi ja varustetuksi puisilla neljän- 
nespeninkulman tolpilla, jotka v. 1758 vaihdettiin kivisiin patsai
siin. Tie kävi kumminkin väärissä mutkissa ja koukuissa, joiden 
oikaisemiseksi 1700-luvulla tehtiin paljon työtä. Vuosi 1756 on 
erittäin mainittava silloin toimitettujen lukuisten tien oikaisujen 
tähden. V. 1759 varustettiin tie ensi kerran kivisillä peninkulma-
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patsailla l. Ja Kälviän historiakirja kuvaa asiaa vieläkin tarkem
min seuraavissa sanoissa: »Nämä kaikki ovat pitäjän kylä- ja kirkko
teitä; kumminkaan ei niitä voida kulkea muulla tavoin kuin rat
sastamalla ja silloinkin vaivalla useissa paikoin niitten osaksi vete
läin, osaksi kivisten paikkaili tähden, jotka kumminkin mahdolli
silla kustannuksilla ja työllä voitaisiin korjata ja käytettävään kun
toon saattaa, kunhan vaan asianomaiset ruununpalveliat ja siltavou
dit suuremmalla painolla noudattaisivat kuninkaan korkeitten käs
kynhaltijani laatimia käskyjä teitten korjauksista ja kuntoonsaatta- 
misesta. Tiet ovat jaetut manttaalein mukaan. Ei kumminkaan 
pienempiin teihin ota osaa muut kuin ne, jotka niitä tarvitsevat. 
Näitä tarkastaa syksyin ja keväin siltavouti samalla kuin Kokko
lankin tiet. Talvellakin huolehtii hän teitten avaamisesta ja ras- 
titsemisesta, joka vuosittain pienillä kuusilla ja männyn oksilla ta
pahtuu. Mutta koska tämmöisen virkamiehen palkka kokonaan 
rippuu talollisen suosiosta ja mielivallasta, niin on hän myöskin 
pahoitettu virkatoimessaan, vaikka moitittavasti' kyllä, niin käyttäy
tymään talonpojan kanssa, kuin etunsa kappainsa kannossa pakot
tavat, josta seuraa kumminkin tässä kunnassa se, että paitsi isoa 
tietä, tuskin voipi näitä pienempiä teitä ratsastaa tahi muulla ta
valla eteenpäin päästä. Ei myöskään iso tie nyt enään ole siinä 
kunnossa, jossa se on ollut ahkeran ja nyt kuolleen kenraalima- 
juurin, maaherran sekä ritarin, herra Gustaf Abr. Piperin aikana. 
Myöskin tämän suuresti hyödyllisen ja hyvää tarkoittavan herran 
määräys lumirekien käyttämisestä teitten aukaisemisessa on nyt 
lakannut. Jo kuolleen väliaikaisen maaherran ja laamannin Mathe- 
siuksen päätöksen kautta on kansa täällä velvoitettu ulosmittauksen 
uhalla maksamaan kestikievarille 3 L $ ’ heiniä vuosittain ja pitää 
hollia vuosittain sen lisäksi 2. Niille, jotka ovat ison maantien var
rella asuvia, on postikulku kyllin mukava, mutta ne, jotka asuvat

1 Väinö W allin: Suomen Maantiet Ruotsinvallan aikana. Siv. 80. 
г Väinö W allin  kertoo kirjassaan Suomen Maantiet siv. 80 että vuonna 

1707 oli »ison tien» varrella seuraavat kestikevarit: Rothsala 1. Rotsala, Lochto
1. Lackta, Perkehauta 1. Pankaheuta (kirjan: »Den Svänske Ulysses» mukaan).
—  Vuonna 1776 oli seuraavat kestikevarit: Witick, Niemi, Juutilä ja Laokdensu 
sekä Raukala, joka jo  kumminkin kuuluu Kalajoen puolelle (Biurmanin matka
oppaan mukaan).
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kirkon luona ja edempänä sisämaahan päin pitäjässä, saavat kir
jeensä juhla- ja pyhäpäivinä postinkuljettajan kautta.»

Taikka ulkonaiset olosuhteet olivatkin näin vastarantaiset, oli 
kansa kuitenkin tervettä ja voimakasta. Vanhoja ihmisiä tavattiin 
usein. Niinpä kertovat Vetelin historiakirjain tiedot, että vuonna 
1736 kuoli lautamies Juho Kaupinpoika Torppa 102 vuoden van
hana; hän nimittäin oli syntynyt vuonna 1634. Eikä ollut nuori 
juuri Kaustisen ukko Salon talossa Lauri Antinpoika, joka kuoli 
vuonna 1742. Hän oli syntynyt vuonna 1660 ja oli siis 82 vuo
tias. Kuollessaan oli hänellä jälkeläisiä koko 193 henkeä. Ve
telin 81 vuotias kappalainen Forselius on hänestä juontanut suku
puun, joka on piirrettynä Vetelin historiakirjassa.

Nämä yhteiset kestetyt kovat ajat olivat kansasta luoneet to
dellisia Saarijärven Paavoja, jota tavallaan todistaa sekin tapaus, 
että vuosina 1749 ja 1750 kolme Vetelistä olevaa sotilasta panivat 
kaikki rahansa ja sormuksensa kirkon arkkuun ehdoilla, että jollei
vät Helsingistä palaisi hengissä, jäisivät ne sinne kunnan moniin 
ja raskaisiin yhteisiin menoihin käytettäviksi.

Mutta, kuten jo on mainittu, ei riitaisuuksiakaan puuttunut. 
Ja jos niitä oli samankielisten ja saman kuntalaisten kesken, niin 
luonnollisesti oli niitä enempi erikielisten ja erikuntalaisten kesken.

Kaustisessa oli tähän aikaan vielä ainakin toinen puoli ruotsia 
puhuvaa väestöä. Tästä syystä oli Kaustinen riitainen yhteiskunta 
ja »kieliriita» oli täällä jo viimme vuosisadalla täydessä vauhdis
saan. Kiista oli jumalanpalveluksista, milloin milläkin kielellä ju
malanpalveluksia piti pidettämän. Senaikuiset pöytäkirjat, pide
tyt kirkonkokouksissa, kyllä sen todistavat. Niinpä jo v. 1779 nousi 
Kaustisessa kysymys kummanko kieliset jumalanpalvelukset olisi
vat ensinnä esimerkiksi jouluna. Syytettiin toisiaan kaikellaisista. 
Muun muassa eräs ruotsalainen syytti suomalaisia, että ne ruotsa
laisen jumalanpalveluksen aikana rähisivät kirkonmäellä juovuk
sissa ja vieläpä pitivät viinakauppaakin. Syytöstä torjuttiin pois 
vastaiselta taholta ja väitettiin, että juuri ruotsalaiset sitä salakapa- 
koimista pitivätkin. Kuten luonnollistakin, pääsivät suomalaiset 
aina vähitellen voitolle asioissaan. Nykyjään enään vanhemmat 
ihmiset lukevat ruotsia.

Eri pitäjäläisten kesken oli kyllä kinaa. Tavallisesti on kul
lakin pitäjällä erityiset haukkumanimensä ja niinpä oli ainakin
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kälviäläisillä. »Lohtajalaiset kielensä puolesta Kälviäläisiä kuhtu- 
vat Kälviän kovertajiksi, muutoin Tuppeenkääntäjiksi» l.

Pitäjän rajoista on Kälviällä ollut riitoja paljonkin, mutta 
sittempä onkin suorat rajat saatu. Näistäkin asioista kertoo tuo 
Kälviän historiakirja seuraavaa: »Ne suuret ja kalliit riitaisuudet, 
joita tällä pitäjällä on ollut naapureinsa kanssa rajapaikoista met
sässä ja muualla vuodesta 1746 lähtien, tulivat muutamassa vuoro
kaudessa vuonna 1764 valtakunnan ylhäisten säätyjen Pohjan
maalle lähettämän lähetystön säästämättömän huolen ja toimen 
kautta, osaksi tuomion ja osaksi sovinnon kautta, määrätyiksi riite
leville enemmän kuin huomattavaksi hyödyksi ja eduksi, etenkin 
kun he juuri samojen epämääräisten rajojen tähden tuon tuostakin 
joutuivat kyllin painaviin ulostekoihin. Ennenmainitun arvoisan 
lähetystön tuomion ja päätöksen mukaan tuli Wuolle tästä pitä
jästä Lohtajan puolelle pitäjän rajaa, josta pitäjästä myöskin 
Keiskin talo tuli sille puolelle rajaa; sitäpaitsi 3 taloa tuli Kokko
lan puolelle pitäjän rajaa (Rita, Hassinen ja Herronen) sekä 2 ta
loa Lohtajan puolelta, joita taloja kutsuttiin Miekkojaksi ja joita 
asui 3 osakasta. Nämät kuuluvat kunnallisissa suhteissa Lohta
jaan, mutta kirkollisissa suhteissa tähän pitäjään». »Rajamerk- 
kejä on luvultaan 20. — Jotkut ovat viisikivisiä kiukaita; muuten 
on suuri osa luonnollisia merkkejä, niinkuin suuria kiviä, kivikoita, 
luomia, jokia sekä maahan lyötyjä paaluja.»

Päättäen tähän nyt tämän silmäyksen viimme vuosisataiseen 
elantoon tutkittavallani alueella, olisi ehkä sopivin tähän lopettaa- 
kin kertomus. Kumminkin tahdon vielä luetella muutamia myö- 
hempiaikuisia löytöjä, joita olen joko itse saanut, tai muuten mu
seoon keräytynyt. Samalla mainitsen sivumennen niistäkin entis
ajan muistoja herättävistä esineistä, joita kulkeissani tapasin, vaan 
jotka jäivät omistajilleen.

1 Reinholm : Finska lokalnamn.
21
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YI. Myöhemmiltä ajoilta esineitä.

Kälviältä on museoon saatu: Kovasti ruosteensyömä jousen vi- 
ritvskoukku; . pronssinen soljenpää, jossa näkyy jalopeuran pää; 
pronssinen hela, särkynyt päästä. Nämä kalut oli löydetty kyn
täessä Herrasen talon pellosta.

Kuparinen päältä hopeoitu ryyppykuppi. Tämä on saatu 
Maunumäen kylästä ja löydetty on se korpimaasta kahden jalan 
syvyydestä.

Ruskea, keltaisilla ja viheriäisillä (aaltoisilla) juovilla koris
tettu kivivati, jonka kyljessä on reikä ja tämä pihalla ja rievulla 
paikattu. Vadin on sotamies Henrikki Krook Pommerin sodasta 
palattuansa tuonut ja on se eräältä vaimolta vanhana saatu Hög
backa nimisestä torpasta, jonka H. Krook on asumattomaan met
sään tehnyt. Vati on toista sataa vuotta eli 5:teen miespolveen 
ollut samalla suvulla.

Iso taottu tinavati, jonka pohjan toiseen laitaan on iso reikä 
tehty; takapuoleen pohjaan on painettu »Stockholm» sekä seitse
män nähtävästi vaakunakuvaa. Pienimmässä näistä on huomatta
vissa kolme kruunua. Saatu on se kirkkoherra Ingmaneilta. Ala- 
päästä melkein suipoksi soukkeneva savinen viinipullo, alipäähän 
ja sivuihin särkymisen kautta reikä syntynyt, matalasta ratinmuo- 
toisesta suupielestä pala pois. Saatu on se Ruutalan kylän Kustaa 
Järven talosta, jonka maalta se on löydetty kyynärän syvyydeltä 
järven rannalta, jossa kalamiehet ennen muinoin kalastivat.

Riankylässä kuulin kerrottavan, että Pykimestarin takana ole
vasta pellosta oli löydetty sapelin nuppi, joka oli iso ja vaskesta. 
Sitä ei enään ollut tallella.

Toisessa talossa oli muuan vanha ranskalainen kupariraha 
vuodelta 1792 ja vanha suomenkielinen raamattu vuodelta 1683.

Ullavasta on museoon saatu iso, lautasen tapainen, jonka reu
nat ovat ylöspäin käännetyt, kynttiläjalka vaskesta yhdellä kynt- 
tilätorvella. Muuten on esine runsaasti koristuks illa, vormussa pai
nettuina, varustettu. Kynttiläjalka on 1600 luvun tyyliä. Saatu 
on se Haapalan kylän Vanhalan talosta ja sanotaan se ennen ol
leen Ylivetelin kirkossa.

Samassa talossa oli luilla kauniisti koristettu jousentukki, 
mutta sitä ei luovutettu pois.
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Kivelän kestikevarissa oli vanha suomenkielinen raamattu, 
painettu vuonna 1642.

Kaustisesta on museoon tuotu rautainen jousen virityskoukku. 
Esine on saatu Mäen talosta, jonka maalta se on löydetty.

Timosen taloissa oli somasti leikkauksilla kaunistettu kaulaus- 
lauta, jossa oli vuosiluku, joka osotti esineen olevan lähes 206 
vuotta vanhan. Sinne se vielä jäi, samoin kuin muuan omituinen 
puupuntarikin.

Veteli. Museoon on saatu kivinen kellontaulun puolikas. 
Tämä oli löydetty Torpan talossa Ales Torpan vanhan tuvan mul- 
tapenkistä. Samasta paikasta oli löytty tasataltta ja kappale hir
ven sarvea.

Katkelmaiset, ruosteen syömät, rautaiset jousen ratastimet, 
jotka ovat saadut Räyringin kylästä ja löydetyt Leena Saaren ta
lon pellosta.

Mikä lieneekin ollut se kivi, joka olisi löydetty Kalliojärvellä. 
Neliskulmainen se olisi ollut ja olisi siinä ollut latinalaisia kirjai
miakin, joita kumminkaan kukaan ei ollut taitanut lukea x.

Pulkkisen kylä on merkillinen vanhoista kaluistaan, joita siellä 
on löydetty. Niinpä Juho Erkinpoika Pulkkisen riihiladossa, jota 
muuten sanotaan hyvinkin vanhaksi, — siinä oli nähtävinä vuosi
luvut: 1750, 1750, 1773, — säilytetään muutamaa 4,5 metriä pitkää, 
0,5 metriä leveää ja noin 0,25 metriä paksua lankkumöhkälettä, joka 
nyt kumminkin on poikki hakattu. Tähän puuhun oli koverrettu 
5 koloa, ikäänkuin kuppia, joitten halkimitta oli noin 0,3— 0,25 
metriä ja syvyys noin 0,1 metriä. Puu oli muuten hieman kou
rulla. Arvelivat tätä vanhaksi pöydäksi ja koloja kuppien ase
mesta käytetyiksi. Olipa tällä pöydällä ollut jalatkin, nimittäin 
noin 1 metriä korkea juurakko, jossa on ollut viisi haaraa, muka 
jalkoina. Juurakko olisi ollut »niin taitamattomasti» ( =  runsaasti) 
koristettu. Siinä oli ollut vielä vuosilukukin ja kirjoitus latinalai
silla kirjaimilla, että »tästä koskesta (Nurmikoskesta) on tammi
kuussa mennyt jäät ja niin tullut kesä». Jalka oli nyt jo hävin
nyt, eikä ollut olemassa myöskään enään sitä toistakaan saman
moista jalkaa, jonka piti oleman Tikkakosken torpassa.

1 J. R. Aspelinin: Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja. Vaasan Sano
mat v. 1879, n:o 24.
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Tässä kylässä Isontuvan Erkin talon maalta peltoa tehtäessä 
vähän pois joen rannalta, paikalla, jossa oli ollut metsää, löyttiin 
jauhinkivi, tulisija ja siinä rautahumpuri ja koukku, jossa oli koura 
ja pitkä ruoto sekä ruodon päässä reikä. Kaluja ei oltu talletettu.

Patanajärven kylässä Matti Matinpojan talossa oli luinen neli
särmäisen ylhäältä suippeamman pullon kaltainen »nuuskarasia». 
Keri on yhdestä luusta ja sivukimmet ovat kolmessa rivissä ole
villa pisteillä kaunistetut. Yläpäässä on ikäänkuin kurkku ja poh
jassa on neliskulmainen suurempi reikä, josta luultavasti nuuska 
rasiaan pantiin ja yläpäässä olevasta ympyriäisestä torvikurkusta 
sitä kai sitte nautittiin.

Perhosta on museoon saapunut pari pienempää rautaista ka
nuunan kuulaa, jotka ovat löydetyt Kokkonevan tappelukentältä.

Näitä kuulia löydetään siellä tuhka tiheään ja ostelevat niitä 
ohikulkevat herrasmiehet.

Vanhoja kuparirahoja viimme vuosisadan alkupuolelta on 
joukko myöskin löytty.

Lesti. Museoon on saapunut myöhemmältä rautakaudelta 
kentiesi syntyperää oleva kirves syvällä leualla ja kapealla sap- 
salla. Ase on löydetty Niinisaaresta ja löytäjä on Heikki Niemi.

Kaksihaarainen kynttiläjalka raudasta, kahdella kynttilätor- 
vella ja yhdellä yhteisellä kynttiläpöydällä; on myös rinnasta kaksi 
rautalevvkaarta. Tämä on saatu Syrjän kylän Perätalosta, jossa 
sitä on polvesta polveen säilytetty.

Matalapesäinen puulusikka, jonka sekä vartta että pesää on 
koristettu. Yaltionrakennusmestari K. H. Revell löysi sen vuonna 
1875 Lestijärveä kuivatessa 2 kyynärän syvästä mudasta.

Jousipyssyn rattaat Lapin talosta.
Toholampi. Museoon on saapunut: Pieni pitkinpäin käyrillä vii

voilla koristettu pronssinen veitsenpää ynnä kappale terän juurta. 
Löytöpaikka on tuntematoin.

Miekka 1600 luvulta 'kahdessa kappaleessa. Nuppi on irta- 
nainen. Löydetty Toholammilta.

Lasipullo, joka on koristettu öljymaalauksilla (2 linnun ja 2 
kasvin kuvaa). Pullossa on kirjoitus: »min vän hafver jag mist» 
ja toisella puolella: »håg i min frihet, anno 1782». Saatu on se 
G. Gebbhardilta, joka sen on ostanut Juho Lehtimäeltä.

Pari luultavasti luonnon muodostamaa savikuppia. Ne oli 
löytty joen rannalle kaivoa tehdessä.
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Piispa Ericus Ericin suomenkielinen rauska, kuvilla va
rustettu saarnakirja. Saatu on se Juho Filpinpoika Seppälältä 
ja on se polvesta polveen suvussa kulkenut.

»Suksikengän hokki» (hevosen kenkä?) saatu Pollarin taloista. 
Löytty oli se sydänmaalta Ullavan väliltä, Suksimäestä.

Kivisen päiviikellon olivat Antti Nisulan lapset löytäneet pel
losta, mutta 011 se sitten kadonnut. Taulu oli ollut ympyriäinen 
ja oli siinä ollut numerot sekä kirjaimet A. W.

Jostain nevasta oli sylen syvyydeltä löydetty sukset, mutta 
oli ne hävitetty.

Kannus. Museossa on: Kaksi isoa runsaasti koristettua ken- 
gänsolkea, varustetut kaksinkertaisilla kaksihaaraisilla solkimilla. 
Löytty 90 vuotta sitte Raasalan talon maalta, lähellä kirkkoa, met
sästä sammalen alta.

Lasinen öylättirasia tinaisissa puitteissa. Lasit ovat kultapape- 
rilla sivustetut sekä kukkamaalauksilla koristetut. Yksi sivu puut
tuu ja toinen on särkynyt. Se on saatu Kannuksen kirkosta.

Kolme rahaa, joista yksi hopeainen, vuodelta 1567 ja Eerikki 
X IV  rintakuvalla varustettu. Rahat ovat löydetyt noin 6 korttelin 
syvältä joen rannalta Mattilan talon maalta ojaa kaivettaessa. Löy
töpaikasta noin 30 syltä on ennen ollut pappila. Löytöpaikka on 
joesta noin 100 sylen päässä.

»Hevosenkenkä» (suksisauvan hokki?) Jokisalosta Juho Ju- 
honpojalta, nuoremmalta.

Lohtaja. Museossa on: Iso rumpu vuoden 1788 sodasta sekä 
nappulat. Rummun toisen kalvon syrjässä on reikä ja toisessa 
samalla kohtaa on paikka. Nappuloista, jotka varsipäistään ovat 
nappuloilla varustetut, on toinen katkennut, vaan rautanaulalla koe
tettu paikata. Kapteeni Melleniuksen lahjoittama.

Ristimälakki, valkoisesta silkistä ja reunustettu trokedilla. Ar
vatenkin entisen rovasti Törnuddin perheestä.

Perttulan talon isäntä oli löytänyt uiitulta, aivan läheltä »Van
han kartanon kangasta», noin x/2 kyynärän pituisen »flinttapyssyn 
piipun», jossa oli ollut suuri reikä. Ase oli ollut pystyssä maassa 
ja oli viikate niittäissä tarttunut siihen. Pyssy oli ollut latingissa 
ja oli sen luodista uudestaan valettaissa tullut 6 tavallisen pyssyn 
luotia. Pyssy oli joku aika sitten kadonnut.

Himanka, Museossa on: Vaskinen kynttiläjalka, suuri. Saatu 
on se Annan-Ollin talosta, jossa sen oli talon tyttö löytänyt karja-
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polulta »Tikkuramähen kankaalta». Ainoastaan vähäsen yläpäätä oli 
näkynyt.

Omituinen rautalevy, isosilmäinen ja toisesta päästä suippo. 
Ojatessaan rapakkomaata löytänyt Oskari Lassila. »Ei kukaan tie
tänyt mitä tällä oli tehty».

Kaksi varsiputkellista piikkiä; arinan sormi väkinensä; kap
pale keksiä; kannus; kolmikulmainen reijällinen rautalevy ja toi
nen rautapalanen, joka on toiselta puolelta kuopalla. Löydetyt 
ovat nämä Aution torpan luona olevasta Risuhaasta ison laakaki- 
ven alta, johon oli kasvanut x/ 2 kyynärän paksuinen mätäs päälle.

Kaksi kuparirahaa, löydetyt Rautilan talossa ojaa kaivettaessa 
sellaisella paikalla, jossa ennen oli ollut talonpaikka.

Torppari Sefanias Aution hallussa on 4 vanhanaikaista hevo
senkenkää sekä eräs pieni yksinkertainen näveri, jotka ovat löyde
tyt äsken mainitusta Risuhaasta ja saman laakakiven alta.

Toisen talon isäntä Jaakko Hihnala eli Lahdensuu oli löy
tänyt juuri tästä samasta Risuhaasta vanhan rautakirveen, jota sit
temmin oli käytetty ojapiiluna —  kertoo A. Riippa. Minä näin 
myöskin tuon aseen, mutta minulle väittivät ihan kiven kovaan, 
ettei sitä ole minään aseena sitten käytetty, kun se löyttiin. Aseen 
varsiputki on 10 tuumaa pitkä, silmäreiästä ulkokasaan 8 tuumaa 
ja terän'pituus 7 l/* tuumaa.

Tähän päätän nyt luettelon näistä vanhoista kaluista. Pitkäksi 
ei se ole venynytkään. Mutta syy on se, että ei paljon ole niitä 
näiltä seuduin museon varastoihin kertynyt ja muuten ei niistä 
aina niin satu tietoja saamaan semmoisella matkallakaan kuin mi
nulla on ollut. Jos hyvinkin tarkasti kaikista olisi tahtonut saada 
tiedot, olisi ollut ehdottomasti käyminen joka asunnossa. Mutta 
se olisi taasen vienyt monin verroin enempi aikaa kuin mitä nyt
kin jo on mennyt, ja epäiltävää suuresti on, olisiko se vaiva pal
kinnut itseään. Paljon siis vielä ompi voinut jäädä ja jäänytkin 
on piiloon. Mutta kohoova valistus on ne varmaankin hämystä 
esiin tuova ja kansan rakkaus entisyyteen ne varmaankin siihen 
asti säilyttää hukkaantumasta.
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Yli. Sinetit.

Omituista on Pohjanmaalla monien muitten eroavaisuuksiensa 
suhteen maamme muista osista vielä sekin, että täällä on kullakin 
pitäjällä ollut oma, erityisesti merkitty sinettinsä, joka vaan muualla 
Suomessa on ollut kihlakunnilla ja sitä suuremmilla yhdyskunnilla 
tavallista. Semmoisia erikoissinettejä on ollut Keski-Pohjanmaalla- 
kin ja siispä niilläkin pitäjillä, joista tässä on puhe.

Tahdon näistä sineteistä tässä kertoa tohtori Yäinö Wallinin 
kirjoituksen mukaan: »Pohjanmaan vanhat pitäjän sinetit»1.

»Näiden kaikkien (Keski-Pohjanmaan pitäjäin) emä on Pie
tarsaaren pitäjä, jonka sinetti siis tässä käyköön ensinnä. Kun 
pitäjän nimi arveltiin saaneen nimensä P. Pietarista, oli luonnol
lista, että vaakunaan pantiin kirjain »P». Sinetti, joka tässä näkyy, 
on 1600 luvun tavallista kaiverrustyötä. Ke- 
häkirjoitus on latinaksi: »Sigillum Pedersö- 
rense» (Pietarsaaren sinetti).

Pietarsaaren vanhin tytär on Kokkolan 
pitäjä, (johon kauvan aikaa kuului Kausti
nen, Veteli, Perho ja Haisua). Sen sinetissä 
oli kuvattuna kolme kruunua ja niiden alle
pienempi eläin. Kolme kruunua oli Ruotsin

, - u n -  i . . 100. Pietarsaaren sinetti,valtakunnan kuninkaallinen vaakuna ja tari
nan mukaan oli Kokkola saanut ruotsalaisen nimensä »Karleby» 
kuningas Kaarle VlILsta, joka oleskeli Suomessakin; ehkäpä siitä 
nuot sinetin kolme kruunua. Sinetin ympäryskirjoitus oli seuraava: 
»Carleby sochnens signete» (Kokkolan pitäjän sinetti). Tämä si
netti oli Pohjanmaan vanhimpia, sillä sitä käytettiin jo v. 1595.» 
Mathesius sanoo2 tässä sinetissä olleen kilven ja siinä kolme kruu
nua, joitten alla on eläimen kuva.

»Kokkolasta lohkaistu on Kolviakin (ja sen yhteydessä U1- 
lava), joka tuli kirkkoherrakunnaksi v. 1639. Niiltä ajoilta on sen

1 Tämä kirjoitus on painettuna liljassa: »Pohjanmaa I. Etelä-Pohjan
maan suomalaisen kansanopiston julkaisu. Helsingissä 1896. Siv. 66— 67.

2 P. N. Mathesius: Oeoqraf. beskrifn. om Österbotten. Suomi 1348.
Siv. 160.
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sinetti, jota Pohjanmaan pitäjien kertoja 
Mathesius selittää n ä in :1 »Sinetti esittää 
suosta alkavaa jokea ja rannalla kasva
via honkia, joista erään hongan oksassa 
riippuu kirves». Tämä selitys on mieles
tämme oikea, vaikkei sinetissä näykään 
suota, josta joki alkaa. Joki näyttää en
nen kuuluneen Kälviän niineenkin, sillä 
se kirjoitettiin esim. 1705 »Kelffuijoki» 

101. Kälviän sinetti. (frelvijoki). Sinetin ympärillä seisoo: »Kel- 
vio sokns signete» (Kälviän pitäjän sinetti).»

»Kokkolan pitäjästä pääsi Lohtaja täydellisesti erilleen v. 
1578. Ei liene paljoa nuorempi Lohtajan vanha kovin karkeasti 
tehty sinetti. Siinä on kirjoitus »Locto Sigil» (Lohtajan sinetti) ja
keskellä pienoinen kuva, joka kai on esittävinään »L» kirjainta,

jollei sitä tahdo selittää muuksi.» Milloin lienee 
sitten Lohtajan pitäjän (johon ennen kuuluivat 
vielä Himanka, Kannus, Toholampi ja Lesti) sine
tin muoto muutettu, en tiedä. Mutta ainakin vuo
den 1734 vaiheilla oli se toisellaiuen. Mathesius
nimittäin sanoo 1 »Sinetissä on sulatusuuni ja paja». 

102. Lohtajan sinetti. Samaa todistaa seuraava kirjoitus2.
»Lohtajan nimi ei ole sanasta lohi, vaan lahti, sillä ikivan

hassa sinetissä on nimi Lahtia socken. Emäkirkko on matalan jär
ven rannalla, josta pieni joki menee mereen. Järvi on ollut en
nen vanhaan meren lahti. Samassa sinetissä on rautapajan tai ruu
kin kuva, sillä tässä pitäjässä ennen tehtiin paljo rautaa» 2.

Tämä Lohtajan vanha sinetti on nyt kateissa. Mutta kap
teeni O. Melleniuksen kokoelmissa on jäljennös, ainoa tietääkseni 
koko sinetistä, painettuna mustalle lakalle. Kuten kuvasta nä
kyy on sinetissä sulatusuunin, alasimen ja moukarin kuva ja reu- 
nakirjoituksena: »Lachto s. Siglb.

»Vanhat pitäjänsinettimme», sanoo tohtori Wallin mainitse
massani kirjoituksessa, »valaisevat hanskalla tavalla pohjalaisten 
esi-isäimme elämää, heidän itsehallintoaan, käsityksiään, tarinoitaan

1 P. N. Mathesius: Geograf, beskrifn. om Österbotten. Suomi 1842. 
Siv. 157— 158.

7 U. Suometar 1857, n:o 44.
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ja makuaan. Nyt ovat Pohjanmaan 
vanhat pitäjät lohkeilleet moniksi uu
siksi pitäjiksi, esi-isäin itsehallinnon si
jaan on tullut nykyinen kunnallinen it
sehallinto. Vanhat sinetit ovat hukku
neet tai joutuneet romuihin. Joskus 
vielä elää esi-isäin vaakuna seurakun
tain sineteissä, mutta kunnat ovat mel
kein poikkeuksetta valinneet itselleen 
mielivaltaisia mauttomia leimoja. Kuinka 
paljon miellyttävämpiä olisivat kuntain 
julkiset merkit, jos niiksi käytettäisiin 
sisällysrikkaita sinettejä.»

YIII. Mustalaiset.

Muutamissa kunnissa asuu täällä mustalaisia joitakin perheitä.1 
Ne kunnat, joissa tätä kuleksivaa heimoa asuu, ovat Haisua, Kan
nus, Veteli ja Perho. Useimmat ovat samaa sukua, erästä Svart 
nimistä joukkoa, jota eniten on Halsuassa. Ne kaksi perhettä, jotka 
Vetelissä asuvat, ovat samaa sukua, vaikka toinen perhe onkin 
Palmroth nimellä. Kannuksessa on Modems niminen perhe, jonka 
äiti on Svart sukua ja Perhossa elää pari perhettä, joitten nimi on 
Reinholm. Vielä on Halsuassa, jossa mustalaisia enite onkin, muuan 
joukko »Tompon joukon» nimellä. Heistä kerrotaan että aikoi
naan olisivat siirtyneet tänne Perhosta, jonne nykyisen perheen 
isän isä oli tullut päästyään Helsingin kaartista vapaaksi.

Kaikki nämäkin mustalaiset ovat kuleksivia, vaikka onkin 
heillä nimellisiä torpan paikkoja. Olipa Moderus perheellä ollut 
talokin Kannuksen Sämpilässä, mutta enään ei ole heillä sitä. Ve
telissä asuu muuan mustalainen todella maata eikä kuleksi ollen
kaan, vaan viljelee torppaansa niinkuin muutkin. Hän onkin nai
misissa erään valkoihoisen kanssa. Harvat avioparit ovat vihityt,

103. Lohtajan sinetti, 

esi-isäin sekä muoto- että

1 H. A. Reinholmin keräelmissä Hist. Museossa löytyy laveita tietoja tämän 
seudun ja koko Suomen mustalaisista. Vrt. U. S. 1884: 279— 203, 1895: 4 ja 7.
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jos joku pari onkin kuulutuksiin asti jaksanut mennä. Paikkakun
talaiset eivät tiedä heistä muuten mitään valittaa, vaan päin vas
toin kiittävät he näitä siivoiksi ja vieläpä jotenkin rehellisiksikin 
kotipaikoillaan. Eivätpä edes »oman kunnan» mustalaiset kerjääk- 
kään asuinseuduillaan. Halsuassa asuva muuan vanha mies — hän, 
Elias Kallenpoika Svart, on syntynyt 1811 — harjoittaa kalastusta 
eikä myöskään kuleksi ja kuuluu muuten olevan kuleksiville vihai
nen, vaikkapa ei ole voinut jälkeisiään tästä elinlaadusta estää.

Tähän loppukoon nyt tämä kertomus Pietarsaaren kihlakun
nan suomalaisesta osasta. Kertomuksessa esitetyt tiedot todistavat 
nekin, että näilläkin tienoin ovat kansamme edeltäjät ja sitte esi- 
isämme kokeneet velvollisuuttaan täyttää ja saattaa karua luontoa 
ihmiskunnan palvelukseen ja sivistyksen taimimaaksi. Jos ovatkin 
tiedot niukat, niin ovat ne kumminkin osaltaan todistamassa ja 
kertomassa tämän seudun eri kehitysaikoja ja ilmaisemassa näit
ten seutujen asujanten muinaisia, hämäräään kätkeytyneitä olosuh
teita. Ja ehkäpä todistusten runsaus vielä karttuu aikain ja tutki
musten edetessä, niin että selvemmin voidaan näittenkin syrjä
seutujen muinaisia asioita käsittää ja ymmärtää. Siihen tarkoituk
seen pyytää tämäkin kertomus osaltaan apuna olla, mikäli sen 
voimassa on.

Huomattuja painovirheitä.

Siv. 111 alhaalta 11 rivi on Maauselkä, lue Suomenselkä 
„  124 ylhäältä 1 „  ,, 20 „  21
„  4 „  „  21 „  20
„  128 alhaalta 9 „  „  22—26 „  22— 24.
„  260 „  2 „  „  rouvanssa ja apulaistensa lue: rouvaansa ja

apulaistansa.

Muut painovirheet korjatkoon lukija hyväntahtoisesti.



Samalla huomautettakoon siitä ikävästä painovirheestä, että nimittäin yleis
kartasta on jäänyt Kannuksessa Tokolan talojen takamailla olevaa H i i e n 1 i n n a a 
esittävä merkki O  pois. Lukija sen siis tekstin johdolla karttaan merkitköön.

Kuv. 104. Kaarisolki. Haisua, Karhu lahti *).

*) THmä kuva kuulua sivulle 158 josta se on jäitnyt pois, syystH, ettei kuva ohtinyt 
aikanansa valmiiksi.
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I .

Als ich im Frühjahr 1887 eine Eeise nach den scandi- 
navischen Ländern unternahm um die dort gebräuchlichen 
Konservierungsmethoden für Altsachen zu studieren, erzählte 
man mir in Kristiania, dass der Ingeniör Axel Krefting 
in dem Museum für nordische Altertümer der dortigen 
Universität sich eines neuen, von ihm selbst erfundenen 
Verfahrens bediente, um mittelst Galvanismus Eisen und 
andere Metallgegenstände von Rost zu befreien. Ich hatte 
später Gelegenheit in Kreftings Laboratorium dem Verfahren 
bei der Reinigung zuzusehen. Krefting übergab mir eine 
schriftliche Beschreibung dieser Methode und erteilte mir 
die Erlaubnis dieselbe in meinem Vaterlande vorläufig 
anzuwenden und danach ihm meine Beobachtungen mit
zuteilen. Im Herbste desselben Jahres empfing ich von 
ihm aus Trondhjem, wo er eine Anstellung als Assistent 
der Chemie bei der technischen Schule erhalten hatte, einen 
Brief, datiert den 28:ten September, in welchem er sich 
über die Resultate der Methode erkundigt. Da ich aber 
erst im November von einer, während des Sommers unter
nommenen Reise nach Sibirien zurückkam und demnach 
erst im Frühjahr die Experimente nach den Anweisungen 
beginnen konnte, teilte ich ihm dieses mit und stellte 
ihm verschiedene Fragen, zu welchen seinen Brief mir 
Anlass gegeben hatte. Ich schickte meinen ersten Brief 
im December, den zweiten im Juni 1888; beide blieben 
unbeantwortet, weswegen auch meinerseits die Korrespondenz 
auf hörte. Krefting hatte mir diese Methode im Vertrauen
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mitgeteilt, -welches Vertrauen ich his jetzt auch respektiert 
hahe; da ich aher gehört hahe, dass Krefting gestorben und 
die in meinem Besitz befindliche Beschreibung der Methode 
die einzig existierende sein soll, halte ich es für meine 
Pflicht der Wissenschaft das wichtige Forschungsmaterial 
nicht länger vorznenthalten, welches diese Methode durch 
ihre Fähigkeit Ornamente und Inschriften blosszulegen 
an den Tag fördert. Indem ich dieselbe jetzt veröffentliche, 
erfülle ich zugleich einen von verschiedenen ausländischen 
Archäologen ausgesprochenen Wunsch. Kreftings Be
schreibung lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

„E ine neue Methode Altsaelien von Itost zu befreien und sie 
zu konservieren.

Die einzig rationelle Methode um Metallgegenstände 
aus der Vorzeit vor fortgesezter Zerstörung durch Eost 
zu bewahreu wäre, sie von diesem vollständig zu befreien, 
da dann die blanke Metallfläche eine vollständige Kon
trolle gestatten würde. Gegenwärtig hängen in den meisten 
Museen die wertvollsten Exemplare mit einer dichten 
Lage Eost bedeckt, die trotz Anwendung von verschiedenen 
Firnissen, welche die Luft und Feuchtigkeit abhalten sollen 
(die aber selbst zu der Zerstörung beitragen), stets zunimmt.

Diese Eostscliiclit hat auch bis jetzt viele schöne 
Details hartnäckig verborgen, welche an den Tag zu brin
gen von Wichtigkeit wäre. Allerdings hat man in letzter 
Zeit den Eost durch verschiedene mechanische Processe 
zu entfernen versucht, von welchen die Auslaugungs
methode, obgleich sie viel Zeit und Geduld erfordert, die 
besten Eesultate gegeben hat; doch kann man bei dem 
sorgfältigsten mechanischen Process nicht vermeiden, dass 
einzelne feinere Details zerstört werden.

Von chemischen Processen hat sich bisher keiner als 
brauchbar erwiesen, da sie alle das Metall mit dem Eost 
zugleich zerstören.

Durch die von mir erfundene Eeduktionsmethode, die 
wohl eher elektrisch als chemisch genannt werden muss,
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wird der Eost entfernt ohne dass ein Molekül vom Metall 
zerstört wird.

Sie beruht auf der reducierenden W irkung des nascie- 
renden Wasserstoffs auf den Kost. Dieser, der ja eine 
Verbindung von Eisen und Sauerstoff ist, wird wieder in 
Eisen verwandelt, indem der Wasserstoff sich mit dem 
Sauerstoff zu Wasser verbindet.

Dieser Process wird dadurch erreicht, dass man (an 
dem zu konservierenden Gegenstand) zuerst, wo dies ge
schehen kann, an einzelnen Stellen das Metall auf mecha
nischem Wege (z. B. mit einer Feile) blosslegt, danach den 
Gegenstand mit Zinkbändern umwickelt und ihn in eine 
Laugenlösung legt.

Das Eisen wird hierbei negativ elektrisch und der 
Zink positiv. Das Wasser in der Lauge wird hierbei 
decomponiert, wobei der frei werdende Wasserstoff auf das 
Eisen die obengenannte Wirkung hervorbringt, während 
der Sauerstoff ausgeschieden wird und mit dem Zink sich 
zu Zinkoxyd vereinigt. Dieses wird in der Lauge auf
gelöst, so dass die Metallflächen immer blank liegen, und 
der Process kann ununterbrochen vor sich gehen. Das 
Eisen, dass sich auf diese Weise bildet, ist eine Art 
schwarzes Pulver, das ziemlich lose aufliegt, so dass es 
durch schwaches Abreiben mit feinem Sand entfernt wer
den kann, und die feinsten Einzelheiten der Altsache treten 
zum Vorschein.

Den Zink kann man sich in Form von Zinkblech ver
schaffen, das in schmale Bänder zerschnitten wird.

Die zur Anwendung kommende Lauge mit einer Stärke 
von 8 0 Beaumé erhält man in Seifenfabriken. Sie muss 
frisch sein und darf nicht der Luft ausgesetzt werden. 
Ich rechne circa 1 Liter zu einem ganzen Schwert. Das 
Gefäss, in welchem der Process vorsichgeht, muss aus Glas 
oder glasiertem gebranntem Thon und circa 1,70 m lang 
sein bei einem Durchmesser von 0,30 m. Am besten be
nutzt man zwei solche Gefässe, von denen das eine mit 
verdünnter, circa 3— 4 procentiger Schwefelsäure gefüllt 
ist; denn die Lauge greift beim Abreiben die Pinger an, 
was man vermeiden kann, wenn man, nach Beendigung

22



des Eeduktionsprocesses den Gegenstand auf circa 2— 3 
Minuten in die Säurenmischung legt. Solange nämlich 
noch Eeste von Zink an dem Metall anhaften, wird dieses 
nicht von Säuren angegriffen. Darauf wird der Gegenstand 
mit Wasser abgewaschen, die noch anhaftenden Zinkreste 
entfernt und das schwarze Eisenpulver mit feinem Sande 
ahgescheuert. Dazu kann auch ein Stahlpinsel angewandt 
werden. Den so gereinigten Gegenstand lässt man (ohne 
Anwendung von Zink) um alle Nachwirkungen der 
Säure zu neutralisieren ungefähr ‘ /2 Stunde in der Lauge 
und darauf ungefähr eine Woche in reinem Wasser liegen. 
Hierzu kann ein beliebiges Gefäss, dass gross genug ist, 
benutzt werden.

Hiermit ist die Altsache für den Konservierungs- 
process fertig. Sie wird sorgfältig abgetrocknet, dann auf 
eine Eisenplatte gelegt, welche mittelst Gasflammen bis zu 
einer Temperatur von circa 250 0 C. erhitzt wird. Nach 
einer halben Stunde ist alle Feuchtigkeit aus den Poren 
derselben getrieben. Sie wird dann mit einer Lösung von 
200 gr. reinem Paraffin in einem Liter gereinigtem Petro
leum überstrichen. Während des Trocknens oxydiert das 
Eisen im Allgemeinen ein wenig; doch wird das Oxyd 
bei dem Überstreichen mit Paraffin entfernt.

Wenn der Gegenstand erkaltet ist, ist das Petroleum 
verdunstet, so dass das Paraffin einen vollständigen Über
zug bildet.

Zum Firniss können keine sauerstoffhaltigen Stoffe,, 
welche Veränderungen unterworfen sind, benutzt werden, 
und es giebt nur einen solchen absolut unveränderlichen 
Stoff, der hierzu geeignet ist —  das Paraffin.

Ich ertheile hiermit der Finnischen Alterthumsgesell
schaft die Erlaubnis meine Methode versuchsweise anzu
wenden.

Hochachtungsvoll 

Axel Krefting.
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Kristiania den 29:ten April 1887.“
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Im folgenden werde ich einige Beobachtungen und 
Erfahrungen, welche ich hei Benutzung der Kreftingschen 
Methode gemacht habe, mitteilen.

II.

Bei welchen Gegenständen kann die Kreftingsche Methode 
angewandt werden?

Die Kreftingsche Methode kann im Allgemeinen bei 
jedem beliebigen Metall angewandt werden ; doch bleibt es 
dem Urteil des Conservators überlassen zu entscheiden, 
welche Gegenstände dieser Behandlung ausgesetzt werden 
können, ohne dass ihre äussere Form oder Ornierung dabei 
Schaden nimmt. Da nämlich die Altsache durch die elek
trische Behandlung von der ganzen Bostkruste befreit wird, 
dürfen selbstverständlich kleine und schwache Gegenstände 
und solche, bei denen der Bost das Metall zum überwie
genden Teil durchdrungen hat, nicht nach der Krefting
schen Methode behandelt werden, weil sie dabei zerfallen 
und manche Details einbüssen könnten, welche für den 
Archäologen von unschätzbaren Werte sind. Von solchen 
Gegenständen mögen z. B. Fibeln und Gewandnadeln aus 
Eisen sowie sehr dünne Spangen und Armringe, welche 
bereits beim Umwickeln mit dem Zinkband zerbrochen 
werden können, genannt werden. Ein stark verrostetes 
Messer, das beim Heben aus der Erde eine ausgesprochene 
z. B. früheisenzeitliche Form hat, kann durch die elek
trische Behandlung so grosse Stücke verlieren, dass jeder 
bestimmte Charakter verschwindet. Die charakteristischen 
Schneiden einer Lanzenspitze oder einer Axt aus der jün
geren Eisenzeit oder die ebenso charakteristische Spitze 
eines eisernen Schwertes können, wenn der Bost sich tief 
eingegraben hat, aus dem elektrischen Bad unkenntlich 
zum Vorschein kommen. Ein Schwert, dessen Knauf und 
Parierstange mit Kupferdraht oder mit Silber- oder Gold
blech tauschiert sind, oder dessen Klinge mit Inschriften 
in Gold-, Silber-, oder Kupferincrustierung verziert ist, kann, 
wenn diese Ornierung durch Eisenrost unterminiert ist, bei ei
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ner unvorsichtigen elektrischen Behandlung total verdorben 
werden, weil die oben genannten Ornierungen und In
schriften mitsamt dem Boste von der darunterliegenden 
reinen Eisenfläche abgehoben werden können. Kurz: Ge
genstände, welche von Kost stark zerfressen sind, dürfen 
im Allgemeinen nicht nach der Kreftingschen Methode 
behandelt werden. Man muss sich damit begnügen sie in 
einer Mischung von Kopalfirniss und Leinöl zu kochen 
(sieh Einskt Museum 1895 S. 55), um einer gänzlichen 
Zerstörung vorzubeugen.

Aus dem oben Angeführten erhellt, dass der Konser
vator mit den charakteristischen Formen und Stylarten 
der verschiedenen Perioden vertraut sein und ihnen eine 
strenge Pietät entgegenbringen muss.

Wenn auch bestimmte Kegeln unmöglich für jeden 
einzelnen Fall aufgestellt werden können, mögen einige 
Winke hier am Platz sein.

Im allgemeinen kann als Richtschnur gelten, dass 
Altsachen mit gesundem Metall, deren Oberfläche allein 
mit einer ungefähr 1 mm dicken Rostschicht bedeckt ist, 
leicht gereinigt werden können. W ie dick die Schicht ist, 
kann durch Feilen erprobt werden. Kommt das helle, 
glänzende Eisen erst in einer Tiefe von 2— 3 mm oder 
überhaupt nicht zum Vorschein, muss man vorsichtig 
sein. Mann kann auch am Klange hören, ob das Eisen
gesund oder stark angegriffen ist. Ein nur wenig ver
rosteter Gegenstand (Schwert, Lanzenspitze, Axt u. s. w.) 
giebt beim Anschlägen mit der Spitze der Feile einen 
klingenden Ton, während man gegen einen stark oxydierten 
Gegenstand einen dumpfen und matten Ton hervorbringt. 
Durch vorsichtiges Feilen kann man bisweilen in Erfah
rung bringen, ob der Gegenstand mit Ornamenten aus 
anderem Metall als Eisen verziert ist. Ist man nicht 
sicher, ob der Gegenstand den Reinigungsprocess aushält 
oder nicht, oder findet man Spuren von Gold- und Silber
tauschierung, die von Eisenoxyd überdeckt, oder von wel
cher man —  falls z. B. ein Silberfaden sich gelöst hat
und herunterhängt —  befürchten muss, dass sie durch
Kost unterminiert ist, so muss man mit dem Gegenstand eine



Reinigung und Konservierung von Metallgegenständen. 341

vorbereitende Behandlung
vornehmen.

Das einfachste und unschädlichste Verfahren hierbei 
ist das folgende:

Man legt den Gegenstand in reines Wasser, nimmt 
ihn nach ein Paar Tagen, nachdem der Eost das Wasser 
einigermassen braun zu färben begonnen hat, wieder her
aus, bürstet seine Oberfläche vorsichtig mit einem Stahl
pinsel und legt ihn schliesslich, nachdem man den Eost 
abgespült hat, der sich bei dieser Behandlung gelöst hat, 
wieder in ein Wasserbad. Dieses Verfahren wiederholt 
man jeden oder jeden zweiten Tag während höchstens dreier 
Wochen *). In dieser Zeit hat sich gewöhnlich eine hin
reichende Menge des auf den Ornamenten liegenden Eostes 
gelöst, um die Stylart derselben erkennen zu lassen. 
Bemerkt man jetzt, dass die Ornamente und die dar
unterliegenden Bostteile sich zu lösen beginnen, darf der 
Gegenstand nicht der elektrischen Behandlung ausgesetzt 
werden. Sitzen die Ornamenten dagegen fest und ist das 
reine helle Eisen stellenweise zum Vorschein gekommen, 
so kann die Kreftingsche Methode angewandt werden.

W ird der Gegenstand ohne diese vorbereitende Be
handlung nach Kreftings Methode gereinigt, ist es vom 
Nutzen die Eostblasen, welche sich eventuell auf dem
selben befinden, zuerst mit einem Messer zu entfernen, da 
das Zinkband auf diese Weise den Gegenstand enger um- 
schliessen kann. Beim Umwickeln muss man darauf acht 
geben, dass das Zinkband die Stellen, an welchen das reine 
Metall durch Feilen blossgelegt ist, unmittelbar berühre.

* ) Die an m ehreren Orten angew andte Methode eiserne Gegenstände 2 bis 4 Monate in  offenen W asserbehältern liegen zu lassen und sie von Zeit zu Zeit abzubürsten, muss ich für absolut verw erflich ansehen, weil diese „Reinigungs“-methode n u r darin besteht, dass der Oxydierungsprosess durch den Z u tritt der L u ft ungehindert fortschreiten  kann, wobei er allmählich die Oberfläche des E isens auflöst, das Yolym desselben verm indert und die Form  des Gegenstandes verändert. Ausserdem kommt es oft vor, dass in  den Rostkrum en, welche m an au f diese W eise entfernt, sich Fragm ente von Gold-, Silber-, und K upferom ierung befinden.
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Bisweilen kommt es vor, dass nur der eine Teil der 
Altsache gereinigt werden kann, der andere aber nicht. 
Man windet in dem Fall das Zinkband nur um den bes
ser erhaltenen Teil und taucht nur diesen in die Laugen
lösung. Nach beendigtem Process kocht man den nicht 
gereinigten Teil oder auch den ganzen Gegenstand in 
Kopalfirniss und Leinöl; im letzeren Fall muss das 
Öl von dem elektrisch behandelten Teile abgetrocknet wer
den, damit es nicht die Metallfläche mit einer dicken 
Schicht bedeckt.

Soll ein Teil des Gegenstandes besser gereinigt werden 
als der andere, so wird das Zinkband dichter und öfter 
um den ersteren gewunden.

Die zum Konservierungsjournal hinweisende Etikette 
wird mit Kupferdraht an dem Gegenstand befestigt.

Bevor eine Altsache nach der Keduktionsmethode 
behandelt wird, muss dieselbe wenigstens in Fällen, in 
welchen man eine bedeutende Veränderung befürchten 
muss, sorgfältig vermessen und in natürlicher Grösse ab
gebildet werden.

W eitere A nw eisungen .
Anstatt der von Krefting genannten Lauge habe ich 

gewöhnlichen Laugenstein, caustic soda, angewandt, wovon 
ich ungef. 1 500 à 2,000 Gr. zu 10 Liter Wasser ge
nommen habe. Das Glasgefäss, in welchem diese Lösung 
sich bildet, muss mit einem Deckel, der die äussere Luft 
abhalten soll, versehen sein. Nach 24 Stunden hat sich 
die Lauge aufgelöst und ist zum Gebrauch fertig. Wenn 
die mit einem Zinkband umwickelten Gegenstände über 
eine Nacht in der Laugenlösung gelegen haben, können 
sie den nächsten Morgen rein gebürstet werden.

Schwächere Gegenstände lasse ich je nach ihrer Be
schaffenheit nur 3 — 0 Stunden in derselben liegen. Gegen
stände, welche nach diesem ersten Process nicht genügend 
gereinigt sind, können, wenn sie es vertragen, ein zweites 
Mal in das elektrische Bad gelegt werden.



Reinigung und Konservierung von Metallgegenständen. 343

Wenn die nach der Kreftingschen Methode behandel
ten Altsachen aus irgend welchem Grunde nach dem 
Keinigungsprocess eine längere Zeit (z. B. mehrere Wochen) 
im Wasser gelegen haben, beginnt das 
Eisen wieder zu oxydieren. Um das 
zu vermeiden setzt man dem Wasser 
gelöschten Kalk (Kalciumhydrat) zu, 
wovon ich ungefähr 1 Liter zu 120 
Liter Wasser rechne. Für das Wasser 
benutzt man einen hohen Zinkcyliuder 
von ungefähr 35 cm Durchmesser, der 
mit einem Deckel versehen ist, damit 
das Kalkwasser durch den directen 
Zutritt der Luft nicht zu schnell 
geschwächt werde. So lange nämlich 
der Kalk kräftig wirksam ist, bildet 
sich auf der Oberfläche des Wassers 
eine dünne Kruste und halten sich 
die Metallflächen blank.

III.

VorstellungUm dem Leser eine 
von der grossen Bedeutung der Krefting 
sehen Erfindung für die Altertums
forschung zu geben, füge ich hier einige 
Abbildungen vou in Finnland gefunde
nen Altertümern, welche nach dieser 
Methode gereinigt worden sind, bei.

Fig. 2 stellt den unteren Teil einer 
Lanzenspitze vor der Reinigung dar, 
während er noch vollständig mit Rost 
überzogen ist. Fig. 3 giebt ein Bild 
derselben Lanzenspitze nach dem electrischen Bade und 
reingebürstet. Die Tülle, die’ r ganz mit Silber belegt ist, 
zeigt zwei vergoldete, stark stilisierte Tierfiguren von genau 
derselben Form, wie die in Skandinavien während der 
jüngsten Heidenzeit oder gegen das Ende der jüngeren

Fig. 1. Lanzenspitze 
m it Zinkband um 
wickelt und m it 

E tiketten  versehen



Fig. 2.



Fig. 7. Nat. Gr.



346 Reinigung und Konservierung von Metallgegenständen.

Eisenzeit so gewöhnlichen ornamentalen Tiergestalten. Auf 
der Abbildung sehen wir die eine derselben.

Fig. 4 zeigt die Damascierung auf einer vom Rost 
zerfressenen Schwertklinge aus der jüngeren Eisenzeit. 
In den damascierten Teilen von anderen Schwertern sind 
verschiedenartige Figuren sowie auch Inschriften zum 
Vorschein gekommen.

Fig. 5 zeigt einen Teil der Klinge eines Schwertes 
(mit kreisrundem Knauf), auf welcher eine dreimal wieder
holte aus 5 romanischen Majuskeln: IIE X F R  bestehende 
Inschrift hervorgetreten ist. Da die Buchstaben kein W ort 
ergehen, dürften sie für Initialen ebenso vieler Wörter 
angesehen werden, welche, nach der dreimaligen Wieder
holung zu schliessen, irgend eine Zauberformel bilden. 
Es ist nicht recht sicher, ob die ziemlich flachen Ränder 
der Buchstaben mit einem anderen Metall ausgefüllt gewe
sen sind, wie es dies bei vielen anderen Schwertern aus 
dem Mittelalter der Fall ist.

Fig. 6 stellt zwei haken- oder leierförmige Figuren in 
der damascierten Hohlkehle eines Schwertes vor, welche 
vielleicht am ehesten für Fabriksmarken angesehen wer
den dürften. Eine andere ähnliche jedoch kleinere Marke 
(Fig. 7) ist mit der Stanze in eine andere Schwertklinge 
eingeschlagen worden. Bei beiden Schwertern sind die 
Enden des Knaufes nach oben, die Parierstange wieder 
nach unten gebogen. Die Schwerter stammen demnach 
aus dem Beginn des Mittelalters.

Bedenkt man, dass es früher dem Forscher beinahe 
unmöglich war die Ornamente, welche under der Rost
schicht verdeckt lagen, zu erkennen, so sieht man die Bedeu
tung der angeführten Beispiele, deren Anzahl sich leicht 
vermehren Hesse, ein. Sie geben nämlich eine Andeutung 
davon, in wie hohem Masse die Reductionsmethode das 
archäologische Material zu erweitern und dadurch neue 
Gesichtspunkte für die Erörterung der verschiedensten anti
quarischen Fragen, Z. B. betreffend die Arbeitsweise, 
Fabriksorte, Stilrichtung, Rationalität und Chronologie, 
zu geben im Stande ist. Ich bin daher überzeugt davon, 
dass die neue Methode, sobald sie in Europas Museen zur
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Anwendung gekommen ist, dem Rainen Axel Kreftings in 
Archäologen Kreisen ein dauerndes und dankbares Anden
ken bereiten wird.

So viel ich weiss, ist die Kreftingsche Methode bis
her nur von Krefting selbst in Christiania und von mir 
in Helsingfors angewandt worden. Doch habe ich gehört, 
dass Conservator Bock in der Eremitage zu Petersburg, 
nach den Anweisungen, welche er durch Herrn A. Spitzin 
von mir erhalten, mit derselben glückliche Versuche an
gestellt hat.

D : r  H j a l m a r  Ä j j p e l g r e n .
Conservator des Historischen Museums 

zu Helsingfors.





Als Heft X V II  der Zeitschrift der Finnischen A l
tertumsgesellschaft bereits fertig im Drucke vorlag, erhielt 
ich aus Kristiania die erfreuliche Nachricht, dass der 
Erfinder der Reduktionsmethode, Ingenieur Axel Krefting, 
noch am Leben sei. Die in meinem Aufsatz über die ge
nannte Methode enthaltene sehr bedauerliche Angabe über 
seinen Tod, welcher mir vor einigen Jahren in Schweden 
mitgeteilt wurde, sei hiermit berichtigt.

H j .  Ä j j p e l g r e n .





BRONZEZEIT FINNLANDS
VON

A. HACKM AN.





D e n  hauptsächlichen Inhalt der vorliegenden Arbeit bildet ein 
Vortrag, den der Verfasser im August 1896 auf dem X . russischen 
archäologischen Congress zu Riga hielt. Der Vortrag selbst ist 
unverkürzt wiedergegeben, nur sind einige Anmerkungen und eine 
kurze Erörterung der Frage, welcher Nationalität die Bevölkerung 
des südwestlichen Finnlands während der Bronzezeit angehörte, 
hinzugefügt worden. Obgleich sämmtliche Funde in dem Vortrage 
erwähnt sind, erschien es der besseren Orientierung halber geboten 
ein übersichtliches Fundverzeichniss mit kurzer Beschreibung der 
einzelnen Gegenstände sowie einer Angabe der Fundumstände und 
der Verwahrungsorte der Funde zu geben. Das beigefügte Schema 
(Anhang П) enthält eine hauptsächlich auf der Grundlage von O. 
Montelius und S. Müllers Arbeiten entworfene chronologische Ueber- 
sicht der Funde von skandinavischem und westeuropäischem Typus.





D i e  B r o n z e z e i t  F i n n l a n d s .

Yortrag gehalteD am 23 August 1896 auf dem X . russischen archäologischen 
Congress zu Kiga.

Die Bronzezeit Finnlands ist wiederholt von finnländischen 
und fremden Gelehrten mehr oder weniger eingehend behandelt 
worden, der Charakter ihres Formenkreises ist vor allem durch die 
Untersuchungen Aspelins in Anlehnung an die Arbeiten der skandi
navischen Gelehrten schon längst bestimmt, und die Wege, auf 
welchen die neue Kultur bis zu Finnlands entlegenen Küsten ge
langt ist, sind bereits vor mehr wie 25 Jahren nachgewiesen worden. 
Wenn ich trotzdem eine Uebersicht über diese Kulturperiode Finn
lands zu geben unternehme, so bestimmt mich dazu hauptsächlich 
der Umstand, dass seit der letzten Publication vor 8 Jahren eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl neuer Funde zu Tage getreten sind, 
welche zum Teil von grösser Wichtigkeit für die Beurteilung der 
Bronzezeit unseres Landes sind.

Schon auf dem Congress zu Bologna im J. 1871 hat Aspelin 
auf den skandinavischen Charakter der wenigen damals bekannten 
bronzezeitlichen Funde Finnlands hingewiesen und im Hinblick 
auf diese Uebcreinstimmung der Formen sowie auf die Ähnlichkeit 
zwischen den schwedischen und finnischen Steinhügelgräbem die 
Ansicht ausgesprochen, dass die germanische Bevölkerung, welche, 
wie er annahm, in der älteren Eisenzeit den Südwesten Finnland 
bewohnte, möglicherweise schon in der Bronzezeit dort ansässig war. 
In späteren Arbeiten hat er an dieser Ansicht fcstgelialteu und

23
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sie näher begründet. Die germanische Bevölkerung hat, wie er 
in seinem Werk, die Bewohner Finnlands in der Heidenzeit *, zeigt, 
bereits in der Steinzeit das südwestliche Finnland bewohnt, während 
der Osten des Landes einem anderen nicht germanischen Volke 
gehört haben muss. Die steinzeitlichen Typen des Südwestens 
weisen nämlich manche Uebereinstimmung mit den schwedischen 
Formen auf, während sie sich in vieler Beziehung von dem Formen
kreise des östlichen und nördlichen Finnlands und des Gouverne
ments Oldnetz unterscheiden. Diese letzteren Gegenden müssen 
schon in der Steinzeit in enger Verbindung mit Russland und 
dem Ural gestanden haben. Verhältnissmässig früh drang von 
Schweden aus die Bronzekultur zu dem germanischen V olk  im 
südwestlichen Finnland. Der Osten und Norden des Landes scheint 
dagegen auch während der Bronzezeit von einer östlichen über 
Russland kommenden Kulturströmung berührt worden zu sein. 
Aspelin weist hierbei auf einige Funde altai-uralischen Charakters 
hin, die wir im Folgenden behandeln werden. Die Funde, die nach 
dem Erscheinen von Aspelins letzter Publication über die Bronze
zeit Finnlands gemacht worden sind, haben weitere Belege für die 
Wahrscheinlichkeit seiner Ansicht geliefert. Die meisten der neuen 
Funde mit skandinavischen oder westeuropäischen Charakter sind 
nämlich im Südwesten des Landes zum Vorschein gekommen, 
während im nördlichen Finnland weitere 2 Funde von ausgeprägt 
permischem uder uralischem Typus gemacht worden sind.

Indem wir uns den Beobachtungen Aspelins anschliessen, müs
sen wir also das bronzezeitliche Material Finnlands in 2 Haupt
gruppen, nämlich eine skandinavische beziehungsweise westeuro
päische und eine permische oder uralische Hauptgruppe, einteilen.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, dass die Fundorte der 
skandinavischen Bronzen auf dem Archipelag oder in der Nähe 
der Küste des Bottnischen und Finnischen Meerbusens gelegen sind 
und zwar in Gegenden, welche auch jetzt die relativ dichteste 
Bevölkerung besitzen. Einige wenige Funde sind am Wuoksen und 
ein einzelner im Innern des Landes im nördlichen Sawolaks zu 
Tage getreten.

1 J. E. Aspelin, Suomen asukkaat pakanuuden aikana, 1885.
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Die permische Hauptgruppe besteht aus einem Fund im 
nördlichen Tawastland, 2 Funden am Uleåfluss und einem Fund 
am Torncåfluss.

Betrachten wir zunächst die zur ersten Hauptgruppe gehö
renden Gegenstände. Sie bestehen aus 4 Schwertern, 7 Dolchen, 
einer Lanzenspitze, 2 Messern, 6 Schaftcelten, 7 Hohlcelten und 
2 Brillenfibeln und haben alle entweder einen echt skandinavischen 
oder einen westeuropäischen Typus.1 Doch können auch zu den 
Gegenständen von westeuropäischem Typus analoge Funde aus 
Skandinavien zur Seite gestellt werden, welche es wahrscheinlich 
machen, dass die in Finnland gefundenen westeuropäischen Bronzen 
über Skandinavien eingeführt worden sind.2

Von den Schwertern hat nur eines, das mit einem ganz ähn
lichen Dolche in einem Steinhügelgrabe mit Leichenbrand auf der 
Insel Aland gefimden wurde, einen echt nordischen Charakter. 
(Anhang I N:o 1.) Es ist das eines der geschmackvollen Schwer
ter aus der älteren skandinavischen Bronzezeit, aus Montelius 2:ter 
Periode mit rhombischen Knauf, verziert mit 8 falschen Spiralen 
und einem für diese Schwerter charakteristischen Griff. Die übri
gen 3 Schwerter sind aus Mitteleuropa imd zwar wahrscheinlich 
über Skandinavien eingeführt. Einer frühen Periode gehört das 
Schwert an, das aus einem Moor im Kirchspiel Storkyro in Oster
botten stammt (Anhang I, N:o 21). Solche Schwerter, bei denen 
Klinge und Griffzunge aus einem Stück bestehen und deren Griff
zunge emporstehende Kanten und Nietlöcher hat, kommen beinahe 
in allen Gebieten der europäischen Bronzezeit vor. Ein unserem 
Schwert sehr ähnliches Exemplar, das auf der Akropolis von My- 
kenæ gefunden worden, bildet Undset in der Zeitschrift für Ethno
logie 1890 ab.

Aus Westeuropa dürfte das Schwert herstammen, das auf 
einer Haide im Kirchspiel Wichtis in Nyland (Anhang I, N:o 13)

1 Hierzu kommen möglicherweise noch die im Anhang I  unter 4a und 22a 
erwähnten Funde.

2 Hass der Kultureinfluss der südlich vom Finnischen Meerbusen belegenen 
Ostseeprovinzen während der Bronzezeit hinter dem Skandinaviens zurückstand, 
erhellt ohne weiteres aus der Spärlichket der bronzezeitlichen Funde im Ost- 
balticum. lieber den finnischen Meerbusen ist die n eue* Bronzekultur schwerlich 
naoh Finnland gedrungen.
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gefunden ist. Die Schwerter von diesem Typus führt Montelius 
als einen seiner Beweise für den lebhaften Verkehr an, der wäh
rend der Bronzezeit zwischen dem westlichen Europa und dem 
Norden herrschte. Charakteristisch für diese westeuropäischen 
Schwerter aus der Hallstattzeit ist nach Montelius besonders die 
kräftige Ausbiegung des unteren Teiles der Griffzunge. In diesem 
und einigen ändern Details unterscheiden sie sich von den sonst 
sehr ähnlichen mitteleuropäischen Schwertern desselben Typus.1

Auf südwestliche Beziehungen weist auch das Schwert von 
Kumo hin, das mit einer echt skandinavischen Brillenfibel unter 
einem grossen Stein gefunden wurde (Anhang I, N:o 18 a u. b). 
Aus den Pfahlbauten der Schweiz, vom Khein und aus Baiern, 
weiter aus England, Frankreich imd Italien sind solche Schwerter 
mit ovalem, concavem Knauf und kurzer kräftiger Parierstange 
bekannt. Einige Exemplare stammen aus Skandinavien und Nord
ostdeutschland. 2 Sie gehören einer späten Periode der Bronzezeit an.

D ie Dolche, die meist aus Grabfunden stammen, haben mit 
Ausnahme eines einzigen einen nordischen Charakter.

Dieser letztere aus einem Steinhügelgrab an der nyländischen 
Küste (Anhang I, N:o 5), gehört zu demselben allgemein euro
päischen Typus wie das Schwert aus Storkyro. Unter den übrigen 
sehen wir 2 schöne Exemplare aus Montelius 2:ter Periode (An
hang I, N:o 1 b u. 2) und einen Dolch mit dem besonders gegos
senen Endbeschlag des Griffes, der in die jüngere Bronzezeit etwa 
in Montelius 5:te Periode, zu setzen ist (Anhang I, N:o 26). 3

Unter den Schaftcelten —  sämmtlich von nordischem Typus 
und zu Montelius 2:ter Periode gehörig, fallen vor allen 2 schlanke,

' Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift Y li , S. 127.
2 Ueber die Verbreitung dieses Typus sieh Montelius, Sur des épées et 

des poignards en bronze, Compte rendu du Congrès d’anthropologie etc. en Stock
holm, S. 909 -9 1 1 .

8 Der letztere Dolch entspricht am nächsten dem dänischen Dolche abge
bildet bei S. Müller, Ordning af Danmarks Oldsager, Bronzealderen, Fig 177, 
bei welchem ebenfalls das ganz ähnliche Endbeschlag des Griffes erhalten ist. 
Dieser Typus war nach S. Müller während der ganzen jüngeren Bronzezeit 
(Montelius Periode 4 und 5) im Gebrauch. Die grösste Anzahl der dänischen 
Dolche dieser Art ist im freien Felde oder in Mooren gefunden worden (S. Mül
ler loco cit. S. 29/30).
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mit Spiralen, Zickzack- und Bogcnlinien omierte Exemplare von 
prächtiger Arbeit auf. Sie sind zusammen in einem Sandhügel 
im Kirchspiel Helsinge in Nyland gefunden worden (Anhang I, 
N:o 9 a u. b). Montelius hält die Schaftcelte von diesem Typus 
für Waffen, während die anderen einfacheren —  Werkzeuge sein 
dürften. Die ersten sind in Skandinavien oft mit anderen Waffen 
zusammen in Gräbern gefunden worden, während die einfacheren 
Celte sehr selten als Grabbeigabe gedient haben. Von unseren 
finnländischen Werkzeugs-celten stammt allerdings einer aus einem 
Steinhügelgrab auf der Insel Kimito (südlich von Åbo [Anhang I, 
N:o 3]). Er hat wie 2 von den anderen Celten an der Klinge 
gewölbte Schmalseiten, welche nach oben in einem Bogen ab- 
schliessen, ein Detail, welches eine grosse Gruppe nordischer Schaft
celte charakterisiert.

Einen älteren Typus repräsentiert ein langer schmaler Celt 
aus Nyland mit abgerundeter Querbarre und einem Mittelgrat längs 
den Schmalseiten (Anhang I, N:o 8).

Auch die 7 Hohlcelte müssen als Erzeugnisse nordischer In
dustrie betrachtet werden. Einer von ihnen, in Osterbotten gefun
den (Anhang I, N:o 22), aber jetzt nur durch eine Handzeichnung 
bekannt, bietet allerdings einen etwas fremartigen Anblick dar. 
Zu der Ornierung des oberen Teiles, Zickzacklinien unter der 
Tüllenöffnung und Zapfen, welche von diesen und den Vertical- 
rippen ausgehen, zu dieser Ornierung lässt sich meines Wissens 
kein skandinavisches Seitenstück aufweisen. Sieht man dagegen 
von diesen Zickzacklinien und Zapfen ab, so bleibt ein Ornament 
zurück, das wir auf 2 anderen finnländischen Hohlcelten (Anhang I, 
N:o 11 u. 23) ganz ähnlich wiederfinden: nämlich Querrippen ober
halb der Mitte, eine gerade Mittelrippe von der Tüllenmündung 
abwärts und scharf hervortretende geschweifte Grenzlinien zwischen 
den Schmal- und den Breitseiten. Wenn auch der Hohlcelt von 
Osterbotten nicht wie die beiden anderen mit einem Ohr auf der 
Höhe der Mittelrippe versehen ist, so stehen wir doch nicht an 
ihn als skandinavisch anzusprechen.

Der soeben geschilderte Typus, welcher rein bei den beiden än
dern Celten ausgesprochen ist, bietet ein besonderes Interesse dar. 
Schon im Jahre 1872 machte nämlich Montelius darauf aufmerksam, 
dass Hohlcelte von diesem Typus öfter im mittleren Schweden als im
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übrigen Skandinavien gefunden worden sind.1 Seit dieser Zeit 
sind in Uppland allein, wie mir Dr. Salin vom Nationalmuseum 
in Stockholm mitteilt, 3 neue Funde von solchen Celten ge
macht worden. Sollte dieser Typus, was wahrscheinlich ist, für 
die Mälargegend charakteristisch sein, so ist es ja leicht erklär
lich, dass er in dem nahen Finnland durch 3 Funde repräsentiert 
ist. Zeitlich sind sie ungefähr in die Mitte der Bronzezeit 
zu setzen.

Einem verwandten Typus, bei dem der Teil oberhalb der 
Querrippen und des Ohres fehlt, der aber ziemlich gleichzeitig mit 
dem eben besprochenen ist, gehört der in der Nähe von Abo auf 
freiem Felde gefundene Hohlcelt an (Anhang I, N:o 10).

Eine weitere Entwicklung desselben Typus repräsentiert der 
Hohlcelt von Norrmark bei Björneborg (Anhang I, N:o 17). 2

Gleichzeitig mit ihm oder aus Montelius 4:ter oder 5:ter Pe
riode dürften die Hohlcelte von Nakkila am Kumofluss und Walk- 
järvi am Wuoksen (Anhang I, N:o 16 u. 24) sein, beide auf der 
Breitseite mit verticalen Parallelfurchen verziert.3

Die Lanzenspitze mit hohlem rundem Mittelgrat stammt aus 
einem Steinhügelgrab in dem Kirchspiel Kiukkais, südlich vom 
Kumofluss. Sie dürfte der späteren Bronzezeit angehören4 (An
hang I, N:o 15).

Das Messer aus einem Stehlhügelgrab mit Leichenbrand 
in Österbotten (Anhang I, S. 19), hat mit dem gegen den Rüc-

1 Montelius, Bronsåldern i norra ooh mellersta Sverige. Antiqvarisk Tid
skrift för Sverige П1. S. 340.

2 Vergleiche den ähnlichen aber typologisch älteren Celt aus Vestmanland, 
Montelius: Antiquités Suédoises, fig. 145, den Montelius zu seiner 3:ten Periode 
rechnet.

3 Mit ähnlichen Parallelfurchen verzierte Hohlcelte aus Skandinavien rech
net Montelius zur 4:ten Periode (Montelius om tidsbestämning inom bronsåldern 
S. 54 u. 82), S. Müller zu den älteren Formen der jüngeren Bronzezeit (S. Mül
ler, Ordning af Danmarks Oldsager, Bronzealderen S. 44 u. Fig. 341).

4 Vergleiche S. Müller, Ordn. f. D. Olds., Bronzealderen Fig. 394 u. S. 50 
sowie den Fund von Spelvik in Södermanland, Schweden. (Montelius, Brons
åldern i norra och mellersta Sverige, S. 270.)
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ken der Klinge zurückgebogenen Griff, dessen Ende spiralför
mig zusammengerollt ist, einen ausgesprochen nordischen Cha
rakter. 1

Dasselbe gilt auch von den beiden Brillenfibeln. Die eine, 
durch ihre ungewöhnliche Grösse ausgezeichnet, gehört zu dem oben 
besprochenen Funde von Kumo (Anhang I, N:o 18 b). Sie stammt 
aus Montelius o:ter Periode2 und wird von Müller dementsprechend 
den jüngeren Formen der jüngeren Bronzezeit zugezählt3 (Müllers 
4. Periode).

Eine in ornamentaler Beziehung interessante Uebergangs- 
form zwischen Montelius 4:ter und 5:ter Periode ist die Brillen
fibel vom Kirchspiel Yiborg (Anhang I, N:o 25). Der Fortsatz 
an dem Kopfende der Nadel —  charakteristisch für die 4:te Pe
riode —  ist noch nicht weggefallen, obgleich die Fibel ihrer Or- 
nierung nach denen aus der 5:ten Periode sehr nahe kommt.

Uebersehen wir das vorliegende Material, so fällt uns die 
Kleinheit desselben und die geringe Mannichfaltigkeit der Formen 
auf : aus ganz Finnland südlich vom 64:tcn Breitengrad nur 26 
Funde mit 29 Gegenständen, von denen die meisten aus den un
entbehrlichsten "Waffen und Werkzeugen, nämlich Schwertern, Dol
chen und Celten bestehen. An Schmucksachen nur 2 Brillenfibeln! 
Die meisten Formen der skandinavischen Bronzezeit sind hier nicht 
repräsentiert. W ir kennen noch keinen Fund von Sägen, Nadeln, 
Armringen, Halsringen, Pincetten, Knöpfen, Tutuli, Kämmen oder 
Hängegefässen. Auch Thongefässe aus der Bronzezeit sind noch 
nicht in Finnland gefimden worden. Ein Vergleich mit der reich ent
wickelten Bronzekultur Schwedens muss daher für Finnland sowohl 
quantitativ wie qualitativ sehr ungünstig ausfallen. Auch Nor
wegen hat eine bedeutend grössere Anzahl Funde aufzuweisen. 
Anders stellt sich die Sache allerdings wenn wir die bronzezeit
lichen Funde des nördlichen Schwedens mit denen Finnlands ver
gleichen. Aus den schwedischen Landschaften nördlich vom Dana-

1 Es gehört zu Montelius Typus D und demnach zu seiner 5:ten Periode 
(Montelius, Om tidsbestämning etc. S. 61 u. 82.)

2 Montelius, Om tidsbestämning etc. S. 61 u. 82 (Typus H).
3 Müller: Ordn. af D:s Olds. Bronzealderen Fig. 418 u. S. 53.



360 Die Bronxexeit Finnlands.

elf kennt man nämlich bisher nur 11 Gegenstände aus der Bronze
zeit. 1 Nach Montelius Ansicht liegt in dieser Armut an bronze
zeitlichem Material ein Beweis dafür, dass Norrland erst in der 
Eisenzeit dichter bevölkert wurde. 2 Auch für Finnland möchten 
wir diese Erklärung gelten lassen. Ein anderer Factor, mit dem 
wir hier zu rechnen haben, ist der Umstand, dass archäologische 
Forschungen nur seit einem Menschenalter in Finnland betrieben 
worden sind. Seitdem man begonnen hat die Steinhügelgräber 
wissenschaftlich zu untersuchen, und seitdem zufällige Funde von 
den Behörden dem Museum zugesandt werden, hat sich unser Ma
terial nicht unwesentlich vermehrt und wird uns voraussichtlich in 
Zukunft die Möglichkeit gewähren an die Beantwortung von Spe
cialfragen heranzutreten, welche wir jetzt noch unentschieden lassen 
müssen. Eine solche Frage ist die, ob wir unter unseren Bronzen 
Gegenstände von einheimischem Ursprung besitzen. Bei dem jetzigen 
Standpunkt unserer Kenntniss des finnländischen Materials müssen 
wir uns damit begnügen einen lebhaften Verkehr zwischen Finn
land und Skandinavien anzunehmen. Dass dank dieser engen Ver
bindung die Bronzekultur recht früh nach Finnland drang, beweist 
uns die verhältnismässig grosse Anzahl, 13 Gegenstände (aus 11 
Funden) aus Montelius 2:ter Periode.3 Demnach 44,8 %  der Ge- 
sammtzahl. Mehr wie ein Zufall ist es wohl, dass die Mehrzahl 
dieser ältesten Funde gerade in den der schwedischen Landschaft 
Uppland zu nächst liegenden Landschaften gemacht sind, nämlich 
auf den Älandsinseln, im Eigentlichen Finnland und in Nyland. 
Die übrigen Funde müssen der 4:ten und 5:ten Periode zugezählt 
werden.

W  ir haben bei der Besprechung der einzelnen Funde, von 
denen nicht weniger als der dritte Teil aus Grabfimden besteht, 
die in Finnland während der Bronzezeit übliche Bestattunng in 
Steinhügelgräbern nur kurz berührt. Die Ähnlichkeit dieser Stein-

1 Aus Ångermanland 1, Gestrikland 1, Medelpad 5 und Dalarne 4 bronze- 
zeitliche Gegenstände (Montelius, Bronsåldern i norra och mell. Sverige. Tab. В 
und nach Dr. Salins brieflichen Mitteilungen im Sommer 1896).

2 Montelius, Les temps préhistoriques en Suède et dans les autres pays 
Scandinaves, S. 135.

3 Anhang П.
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Hügelgräber mit denen im nördlichen und mittleren Schweden1 
galt Aspelin als ein Beweis für seine Theorie von einer germa
nischen Bevölkerung Finnlands. In der That ist diese Ueber- 
einstimmung in der äusseren Form und teilweise auch im inneren 
Aufbau der Gräber in den beiden Ländern eine auffallende zu 
nennen. Die nackten, d. h. von keiner Erdschicht bedeckten 
Steinhügelgräber Finnlands liegen zu vielen Hunderten auf einem 
breiten Küstensaum längs des Bottnischen und Finnischen Meer
busens, auf den der Süd- und Südwestküste vorgelagerten Inseln 
sowie auf den Alandsinseln zerstreut. In geringerer Anzahl kom
men sie an den Binnenseen des Innern vor. Sie erheben sich oft 
auf Anhöhen und Felsen, von welchen sich eine weite Aussicht 
über eine Meeresbucht oder einen See eröffnet. Andere liegen 
mitten in Waldeinöden, fern von jeder menschlichen Wohnung, 
auch dann beinahe immer an einem Fluss, See oder Sumpf. Die 
Steinhügelgräber liegen teils vereinzelt, teils in Gruppen oder in 
einer langen Reihe. Ihre Grösse ist eine sehr verschiedene. Man 
kann Gräber antreffen, die nur aus einer oder 2 Schichten klei
nerer Steine bestehen und nur wenig über einen m Durchmesser 
haben, während andere sich bis zu einer Höhe von 5 m erheben 
bei einem Durchmesser bis zu 25 m. Die gewöhnliche Höhe der 
Gräber beträgt 1-—2, der gewöhnliche Durchmesser 6— 10 m. Im 
inneren Aufbau unterscheiden sich die Steinhügelgräber sehr we
sentlich von einander. Einige bestehen zu unterst aus grossen 
Blöcken, zwischen und auf welchen kleinere Steine ohne weitere 
Ordnung aufgestapelt sind. Andere haben ein nach einem bestimm
ten Plan gesetztes Fundament oder aus sorgfältig übereinander
gelegten Steinfliessen gebildete Abhänge. Viele sind um einen 
grossen Steinblock aufgeführt, den wir den Centralstein nennen 
wollen. Andere enthalten wieder eine oder mehrere Steinkisten, 
errichtet aus Steinfliessen oder grösseren eckigen Steinen. In 
vielen Steinhügelgräbern sind verbrannte Menschenknochen gefunden 
worden, welche meist ohne Ordnung über einen Teil des Bodens

1 Ueber die Steinhügelgräber Schwedens sieh unter anderen K. Siden- 
bladh, Fornlemningar i Norrland, Antiqvarisk Tidskrift för S v en ge in ; H. Hilde
brand, Den äldre jernäldern i Norrland, ibidem; Montelius, Bronsåldern i norra 
och mellersta Sverige.



zerstreut oder auf höher befindlichen Steinen liegen. Menschen
skelette sind bis jetzt noch nicht in sachkundig untersuchten Stein
hügelgräbern angetroffen worden. Auch die grössten Steinkisten 
haben noch keine sicheren Spuren von Leichenbestattung gelie
fe rt1. Doch ist die Möglichkeit von Leichenbestattung nicht von 
der Hand zu weisen in den Fällen, in welchen die Steinkiste
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Fig. 1. Steinhügelgrab bei Panelia, Kirchsp. Kiukkais.

weder verbrannte noch unverbrannte Knochen enthielt, wenn man 
nämlich eine vollständige Auflösung des Skelettes voraussetzt. 
Dagegen stösst man bei der Untersuchung von Steinhügeln öfter 
auf unverbrannte Knochen von Haustieren und wilden Tieren2.

1 In dem letzten Hefte der Zeitschrift »Finskt Museum» (Finskt Museum 
1896, S. 77) wird, allerdings auf die Aussage von Bauern hin, von einem sol
chen Funde im Kirchspiel Laihela, Gouv. Wasa, berichtet. Bei der Wegschaffung 
von 18 Steinhügelgräbern zum Zweck der Urbarmachung des Landes sollen in 
zwei Steinkisten unverbrannte Menschenskelette gefunden worden sein.

2 Osteologisehe Untersuchungen sind bisher leider in sehr unzureichendem 
Masse vorgenommen worden.
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Diese Steinhügelgräber sind nun bei weitem nicht alle der 
Bronzezeit zuzuzählen.

Von den bisher untersuchten oder von Bauern zerstörten 
Steinhügeln haben 0 bronzezeitliche Funde enthalten, davon einer 
auf den Alandsinseln, 2 in Osterbotten und 6 im südwestlichen 
Finnland. Andererseits beweist eine ganze Anzahl sicherer Funde, 
dass Steinhügelgräber noch während der römischen älteren Eisen
zeit und sogar noch bis gegen das Ende der Völkerwanderungs- 
periode benutzt worden sind. Ich folge hier Montelius Termino
logie, nach welcher diese Perioden die ersten 8 Jahrhunderte un
serer Zeitrechnung umfassen.1

Bisher liegt kein hinreichendes Material vor um im Bezug 
auf den inneren Aufbau eine strenge Scheidung zwischen den 
Steinhügelgräbern aus der Bronzezeit und denen aus der Eisenzeit 
vorzunehmen. Die wenigen sachkundig untersuchten Steinhügel
gräber mit bronzezeitlichem Inventar können uns in dieser Bezie
hung nur Andeutungen geben, deren Bestätigung durch weitere 
Funde abzuwarten ist.

Betrachten wir daher diese Steinhügelgräber etwas näher. 
Von den 9 bisher bekannten Gräbern aus der Bronzezeit gehören 
5 oder 6 der 2:ten Periode (Anhang I, N:o 1— 5 und vielleicht 
N:o II), 3 der 5:ten Periode an (Anhang I, N:o 15, 19, 20). In 
4 von den ersteren wurden sichere Spuren von Leichenbrand nach
gewiesen. In dem 5:ten Grabe sind allerdings keine verbrannten 
Knochen wahrgenommnn worden, doch ist auch hier nach der 
Structur des Grabes zu urteilen nicht Bestattung sondern Leichen
brand anzunehmen (Anhang I, N:o 2). In dem 6:ten Stcinlnigel, 
dessen Inventar aber nicht mit Sicherheit der 2:ten Periode zuge
zählt werden kaim, stand in der Mitte ein grösser Centralstein, 
von einem ovalen Ring von Steinen umgeben, welche sich durch 
ihre Grösse von den anderen Steinen des Fundamentes unterschieden.

1 Aubserdem sind dem Museum öfters Steinwerkzeuge und Steinwaft'en 
zugeschickt worden, welche nach Angabe der Finder aus Steinhügelgräbern 
stammen. ÖVenn auch bis jetzt kein Fund von Steinwerkzeugen bei einer fach
männisch geleiteten Untersuchung eines Steinhügelgrabes zum Vorschein ge
kommen ist, wäre es vielleicht doch verfrüht alle jene .Angaben von Bauern als 
Irrtümer aufzufassen.
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Zwischen dem Centralstein und dem Ringe lagen verbrannte Men
schenknochen imd der Dolch Fig. (Anhang I, 14).

Ein ganz ähnliches Fundament hatte ein von Aspelin unter
suchtes Steinl)ügelgrab, in welchem ein Bronzefragment, wahr
scheinlich von einem Messer, gefunden wurde (Anhang I, N:o 20). 
Auch hier lagen die verbrannten Menschenknochen unter den Stei
nen des Fundaments zwischen dem Centralstein und dem innern 
Steinringe zerstreut. Doch war hier auch die Peripherie des Stein- 
hügels durch grössere Steine markiert. Eine ähnliche Anordnung 
der untersten Steinschicht haben mehrere andere Steinhügelgräber, 
in welchen kein Inventar angetroffen ist. Dass ein derartiger Auf
bau von Steinhügelgräbern auch in Schweden für die Bronzezeit

charakteristisch ist, bestätigt eine von Dr. Sa
lm vorgenommene Untersuchung einiger solcher 
Gräber in Uppland.1 W ir haben demnach ei
nigen Anlass die Steinhügelgräber, welche eine 
derartige Anordnung des Fundamentes besitzen, 
für bronzezeitlich zu halten. Ob auch die Stein
hügel Finnlands, welche eine grosse Steinkiste

Fig. 2. Fundament ei- enthalten, aus der Bronzezeit stammen, wie es in
nes Steinhügelgrabes Schweden der Fall ist, ist durch Funde noch

in Uppland.
nicht erwiesen.

Sehen wir von den 9 Grabfunden ab, so sind die übri
gen bronzezeitlichen Gegenstände auf freiem Felde oder in Seen 
imd Mooren gefunden.' Als Votiv- oder auch als Depotfund 
ist der Fund von Kumo aufzufassen, zu welchem das Schwert 
uud die grosse Brillenfibel gehören (Anhang I, N:o 18). Die 
Lage der beiden Gegenstände unter einem grossen Steine, 50 cm. 
unter der jetzigen Erdoberfläche, stellte ausser Zweifel, dass sie 
nicht aus Zufall dorthin geraten, sondern absichtlich nieder
gelegt sind.

Sowohl das Schwert wie die Brillenfibel zeichnen sich durch 
ihre für ein an Bronzegegenständen so armes Land relativ grosse 
Kostbarkeit aus. Das erstere ist ein Importstück, das einen wei
ten W eg nach Finnland gemacht hat, die Fibel wieder ist sicher 
eine der grössten bis jetzt bekannten ihrer Art. In den skandi

1 Vitterhets-historie och antiqvitets-akademins Månadsblad 1890. S. 111.
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navischen Ländern ist eine ganze Reihe von Funden unter ähn
lichen Umständen gehoben worden. Man hat sie teils als Depots, 
Schätze, die man in Zeiten der Gefahr vergrub um sie später wieder 
dem Versteck zu entnehmen, teils als Opfergaben für die Götter 
angesehen. Funde, von welchen einzelne besonders wertvolle Gegen
stände oder auch mehrere Gegenstände derselben Art enthielten, 
fasst S. Müller als Votivfunde auf, während Funde von verschie
denartigen Gegenständen nach seiner Ansicht vergrabene Schätze 
sein können1. W ir würden also in unserem Funde eher ein Depot 
als eine Opfergabe sehen dürfen. Doch kann, was für dänische oder 
schwedische Verhältnisse seine Anwendung findet, nicht ohne wei
teres auf die ärmliche Bronzekultur Finnlands übertragen werden. 
Ob der Fund von Kumo Votiv- oder Depotfund sei, mag demnach 
vorläufig unentschieden bleiben.

Ein ähnliches gilt von unseren übrigen Einzelfunden, welche 
wie das Schwert von Storkyro (Anh. I, N:o 21), die Dolche von 
Kisko (N:o 12) und Idensalini (N:o 26) und die Hohlcelte von 
Nakkila (N:o 16), Kaukola (N:o 23) und Walkjärvi (N:o 24) in 
Sümpfen und Seen oder wie das Schwert von Wichtis (N:o 12) 
die Schaftcelte von Helsinge (N:o 9) und Bjernå (N:o 7), die 
Hohlcelte von Littois (N:o 10) und Norrmark (N:o 17) und die 
Brillenfibel von Wiborg (N:o 25) in trockener Erde gefunden sind: 
sie können Votivfunde oder zufällig verloren sein. Über die Fund
umstände für die Schaftcelte von Halikko (N:o 6) und Ingå (N:o 7) 
sowie für die Hohlcelte von Laihela (N:o 22) und Kimito (N:o 11) 
fehlen nähere Angaben.

Die Frage, welcher Nationalität die Bevölkerung des süd
westlichen Finnland während der Bronzezeit angehörte, sei hier 
nur in Kürze berührt. Aspelin hat, wie oben erwähnt, die Ansicht 
vertreten, dass ein gotisches, respective germanisches Volk damals 
hier gelebt habe. W ie es scheint, unabhängig von dem finnischen 
Archäologen ist Montelius zu einem ähnlichen Resultate gekommen2. 
In der That liegt nach dem oben angeführten und trotz der ge

1 S. Müller, Vor Oldtid S. 380 f.
2 Da mir der im W inter 1896 gehaltene und meines Wissens noch nicht 

publicierte Vortrag, in welchem Montelius diese Frage behandelt, nur durch 
Zeitungsreferate bekannt ist, so kann ich nicht näher auf denselben eingehen.
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ringen Anzahl der Funde für die Annahme einer germanischen 
Besiedelung der finnischen Küstengebiete während der Bronzezeit 
eine grosse Wahrscheinlichkeit vor. W ir haben gesehen nicht 
bloss, dass die finnländischen Bronzen skandinavischen und west
europäischen Ursprungs sind, sondern auch, dass die Fundumstände 
in vielen Fällen denen in Skandinavien entsprechen. Die Lage 
der Fundplätze in der Nähe der Küste sowie auf den Älandsinseln 
und den Schären, welche eine natürliche Brücke zwischen Schwe
den und Finnland bilden, liefert einen weiteren Beleg für die 
skandinavische Theorie. Damit sei jedoch nicht behauptet, dass 
die skandinavische Bevölkerung nur auf den Inseln und an der 
Küste gesessen habe. Tiefer landeinwärts wie die Bronzefunde 
sind die bootförmigen Steinäxte und die sonstigen steinzeitlichen 
Gegenstände von skandinavischem Typus angetroffen worden. Sie 
sind in grösserer Anzahl noch an den Seen zwischen Tammerfors 
und Tavastehus aufgetreten, während sie im Osten und Norden 
des Landes sehr selten sind1. Im Grossen und Ganzen dürfte 
ihr Ausbreitungsgebiet auch dem Gebiet der germanischen Besie
delung während der Bronzezeit entsprechen.

Erst in der Eisenzeit dürften die Finnen in ihre jetzige Hei
mat e'ingewandert sein. Durch die sprachwissenschaftlichen For
schungen W . Thomsens ist der Beweis dafür geliefert worden, 
dass die Völker finnischen Stammes noch in den ersten Jahrhun
derten unserer Zeitrechnung in enger Verbindung mit einander in 
den Gegenden östlich und südöstlich vom Finnischen Meerbusen 
gelebt haben. Auf dem W ege der archäologischen Forschung ist 
bei der Spärlichkeit der früheisenzeitlichen Funde allerdings nicht 
zu entscheiden, in welchem Jahrhundert die finnische Einwande
rung ihren Anfang nahm. Das Studium der eisenzeitlichen Alter
tümer zeigt uns eine fortschreitende locale Entwicklung, also keine 
Unterbrechung, welche auf eine plötzliche starke Einwanderung 
eines fremden Volkes zurückzuführen wäre. W ir können nur eine 
allmähliche Abschwächung des skandinavischen Charakters in den 
späteren Funden constatieren. Doch weisen die Funde der jüng-

1 Yergleiche die Karten zu A. L. Nymans Aufsatz über die steinzeitliohen 
Typen Finnlands, Suomi II, 15.
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ston Heidenzeit noch deutlich eine skandinavische Beeinflussung 
auf. Die Einwanderung der Finnen kann demnach nur langsam, 
im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte, vorsichgegangen sein. Die 
alte seit der Stein- und Bronzezeit bestehende skandinavische 
Kultur wurde dabei nicht jäh unterbrochen und durch eine neue 
Kultur ersetzt. Vielmehr haben sich archäologisch gesprochen 
—  die Finnen den Formenkreis der ersteren zum Teil angeeignet 
imd ihn unter steter Berührung mit ihren skandinavischen Nach
barn weiter ausgebildet.

II.

Als Aspelin vor 10 Jahren eine östliche Kulturströmung im 
bronzezeitlichen Finnland constatierte, konnte er sich nur auf 3 
Funde von uralischem oder permischem Charakter berufen. Es 
waren dies ein Hohlcelt, gefunden im nördlichen Tavastland (An
hang I  a), eine Gussform für Hohlcelte gefunden östlich von Tor- 
neåfluss in der Nähe des Polarkreises (Anhang I  d) und ein Hohl
celt gefunden im Lycksele Lappmarken in Schiveden (Anhang I  e). 
Der Hohlcelt aus Tawastland hat eher einen uralischen als west
europäischen Charakter, obgleich es schwer sein wird ihm ein ganz 
ähnliches Analogon aus dem Osten zur Seite zu stellen. Auf öst
lichen Ursprung deutet unter anderen die dünne Wandung. Die 
Gussform aus Topfstein von Torneå ist für Hohlcelte bestimmt, 
deren Typus einigen Celten von Ananjino am Kamafluss nahe kommt 
(vrgl. Aspelin, Antiquités du Nord Finno-ougrien fig. 406, 407). 
Der glcichmässig breite und platte Hohlcelt vom schwedischen 
Lappland hat einen unverkennbaren östlichen Typus.

In den letzten Jahren sind 2 neue Funde bekannt geworden, 
welche erneute Beweise für die Verbindungen zwischen dem äus- 
sersten Norden und dem äussersten Osten Europas bringen.

Der erste Fimd von Muhos am Uleåfluss besteht aus der 
einen Hälfte einer Gussform aus Schiefer für breite und schmale 
Hohlcelte etwa vom Typus des so eben genannten aus Lappland 
(Anhang I  c). Der 2:te Fund (Anhang I  b) beansprucht ein noch



\

höheres Interesse1. An einer sumpfigen Stelle bei Säräisniemi 
unweit vom Uleåsee sind auf einem kleinen Gebiete an einem 
Bach eine Menge Steinwerkzeuge in teils fertigem, teils unvollende
tem Zustand, ornierte Topfscherben, verbrannte Knochen und deut
liche Spuren von alten Herdstellen angetroffen worden. Nach An
gaben der Bauern sollen hier auch die Reste eines Einbaumes 
gefunden vorden sein. Leider ging dieser für das Museum verloren. 
Die Steinwerkzeuge bestehen aus einigen Geradmeisseln, Bruch
stücken von schneidenden Werkzeugen und einer Menge Späne und 
Splitter. Das Material war meist Schiefer, nur einige Späne waren 
aus Quarz, andere aus Feuerstein. Unter den von Kindern ge
sammelten Steinwerkzeugen und Topfscherben befanden sieh Frag
mente von mindestens 2 Gussformen aus Thon für Hohlcelte, wel
che dem bereits oft genannten breiten und platten Typus anzu
gehören scheinen. Zwei von diesen Fragmenten sind mit parallelen 
Querfurchen verziert.

Deutet auch das Vorkommen von Gussformen unzweifelhaft 
darauf hin, dass der Fundplatz während der Bronzezeit bewohnt 
war, so tragen andererseits die Topfscherben ein echt steinzeitliches 
Gepräge. Ihre Ornierung besteht aus Reihen von eingedrückten 
Punkten und schräggestellten punktierten oder schraffierten Furchen, 
eine sehr charakteristische Ornierung, die an steinzeitlichen Gelas
sen aus Nordrussland oft wahrgenommen ist. So ornierte Gefässe 
sind, um nur einige Beispiele anzuführen, von Inostrantsew im 
Ladogakanal2, von Poljakow östlich vom Onegasee3 und Fürst 
Putjatin im Waldai gefunden worden4. Auch die Topfscherben 
vom Burtnecksee in Livland können zum Teil hierher gerechnet 
werden5. Die Landzunge bei Säräisniemi ist nicht der einzige Ort

368 Die Bronxexeit Finnlands.

1 A. 0 . Heikel, Nimisjoen löytöpaikka Säräisniemellä, Suomen Museo 1896. 
S. 84 f.

2 A. Inostrantsew, L ’homme préhistorique de l’age de la pierre sur les 
côtes du lac Ladoga (russisch) 1882. Taf. X II.

3 И. С. Поляковъ, Этнографически наблюдеша, Taf. V II; 1—5.
4 Vergleiche auch die Scherben aus dem Gouvernement Wladimir in der 

Sammlung des Grafen A. S. Uwarow, Каталось собрашя древностей Графа A. C.
Уварова, Табл. VII.

6 Katalog der Ausstellung zum archäologischen Kongress in Riga 1896 
Tafel 1.
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in Finnland, wo solche Topfscherben angetroffen worden. Der runde 
Boden eines so omierten Gefässes stammt aus dem Kirchspiel W ir- 
dois nördlich von Tammerfors, und beinahe die Hälfte eines Ge
fässes sowie Reste von anderen Gefässen sind mit einigen Feuer
steinstücken und Steinspänen an demselben See in Tawastland 
gefunden worden, wie der oben besprochene Hohlcelt von permi-

Fig. 3. Kirchspiel Virrat (Virdois), Gouv. Vasa.

schem Typus. Auch, hier wurden Spuren von Herdstellen entdeckt. 
Schlieslich ist eine Menge Topfscherben von diesem Typus bei 
Räisälä am Wuoksen ausgegraben worden.1

1 Ganz vor Kurzem (September 1896) hat D:r A. Heikel auf einem 
Fundplatz aus der Steinzeit im Kirchspiel Vihanti, Gouvernement Uleåborg, der
artige Topfscherben gefunden. Vergl. Finskt Museum 1896. S. 178.

•24
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Trotzdem an allen anderen Fundorten die Topfscherben mit 
oben beschriebener Ornierung nur in Begleitung von steinzeitlichen 
Gegenständen gefunden sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
die Gussformen von Säräisniemi und die dortgefundenen Gefäss- 
fragmente gleichzeitig im Gebrauch waren. Die Bruchstücke der 
Gussformen lagen nämlich imter den Topfscherben zerstreut und 
wurden erst im Museum als solche erkannt. Es scheint demnach, 
wenn man das hohe Alter des Fundes vom Ladogakanal, zuïwel-

Fig. 3 a. Kirchspiel Wirrat, (Wirdois), Gouv. Wasa.

chem ebensolche Gussformen gehörten, berücksichigt, als ob die Ge- 
fässe von diesem Typus sich sehr lange im Gebrauch erhalten 
hätten.

Der Umstand, dass die Mehrzahl der bronzezeitlichen Funde 
vom östlichen Typus aus Gussformen besteht, ist nicht ohne Be
deutung. Diese Funde geben uns den sicheren Beweis dafür, dass 
Werkzeuge aus Bronze im Norden Finnlands, ja unmittelbar am 
nördlichen Polarkreise durch Guss hergestellt worden sind. Trotz
dem aber diese Kunstfertigkeit, wie es den Anschein hat, dem 
dort lebenden Volke nicht unbekannt war, dürfte sein sonstiger
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Kulturzustand mehr ein steinzeitlicher gewesen sein 1. Wissen wir 
doch, dass die Lappen im Innern und dem Norden Finnlands, deren 
Vorfahren vielleicht die Bewohner des Fundplatzes von Säräis- 
niemi und der anderen Fundplätze waren, noch weit später, bis

Fig. 4. Kirchspiel Hankasalmi, Gouv. Kuopio.

tief in die historische Zeit hinein an dem Gebrauch von steinernen 
Messer, Schabern, Lanzenspitzen und anderen steinernen Geräten und

1 Vergleiche den Fund von Säräisniemi, zu welchem Steinwerkzeuge und 
Gussformen für bronzene Hohlcelte gehören.
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Waffen festgehalten haben, obgleich sie die Metalle bereits gekannt 
haben müssen. Während wir also an der', Existenz einer eigent
lichen Bronzekultur] im südlichen und westlichen Finnland kaum 
mehr zweifeln dürfen, müssen wir uns zu der Frage, ob diese Kul
tur im Innern und im Norden des Landes zur weiteren Entwick
lung kam, noch abwartend verhalten. Es genüge hier darauf hinzu
weisen, dass in dieser abgelegenen Zeit zwischen dem nördlichen 
Europa und dem Ural ein mehr oder weniger reger Verkehr be
standen haben muss, dessen Zeugen in Finnland und Nord-Schwe
den jene шК den uralischen Formen so ähnlichen Altertümer sind.



Anhang I.
Verzeichnis der bronzezeitlichen Funde in Finnland . 1

I .

Gegenstände von  skandinavischen und 
westeuropäischen Typen.

A. Die Alandsinseln.

Grabfund.

1 a. Ein kurzes Schwert (Fig. 5) mit einem Griff aus 
Bronze und Horn; rhombischer Knauf mit hervortretender Mittel
partie und verziert mit 8 falschen Spiralen; der eigentliche Griff 
besteht aus der Griffzunge und um diesen aufgereihten Gruppen 
von Bronzescheiben, deren Zwischenräume zum Teil noch jetzt mit 
Horn ausgefüllt sind; der untere Teil des Griffes ist mit 4 Nieten 
an die Klinge befestigt und endet in 4 Zipfeln, von denen die 
zwei inneren einander zugekehrt sind; die Klinge ist blattförmig 
mit Mittelgrat und 4 Parallelfurchen zu beiden Seiten desselben. 
Länge 43 cm.

b. Die Klinge und der obere Teil des Griffes eines Dolches 
aus Bronze (Eig- 6); die Klinge ist schmal, blattförmig, hat einen

1 Ein Verzeichnis der im Jahre 1888 bekannten Funde aus der Bronzezeit 
in Finnland findet sich im Vitterb ets-Historie och Antiqvitets-Akademins Månads
blad 1888 und im Finska Fornminnesföreningens Tidskrift X I 1890.
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Åland.
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Mittelgrat und zu beiden Seiten desselben 3 Parallelfurchen; der 
Griff besteht wie bei a aus Bronze und Horn; ovaler Knauf mit 
hervortretender Mittelpartie, 6 falsche Spiralen. Länge 27,45 cm.

c. Einige kleine Bruchstücke verbrannter Menschenknochen. 
Gefunden am 21 Juli 1894 iu einem Steinhügelgrab bei Sundby, 
Kirchspiel Sund, Åland. Nähere Umstände unbekannt. National
museum in Stockholm. Katalog 9724.

B. Eigentliches Finnland und Nyland.
Grabfunde:

2. Ein Dolch aus Bronze (Fig. 7 )1 mit besonders gegosse
nem Griff, der mit 4 Niten an die Klinge befestigt ist; runder 
Knauf mit 5 ächten Spiralen und Mittelknopf; der untere Teil 
des Griffes endet in 2 Zipfeln (vergl. Montelius, Om tidsbestäm
ning inom bronsåldern, S. 54, Fig. с.) ; die Klinge hat einen Mittel
grat und zu beiden Seiten desselben 4 Parallelfurchen. Länge 
25,8 cm. Gefunden von Mag. phil. V . Högman im Sommer 1886 
bei der Untersuchung eines Steinhügelgrabes bei Dragsfjerd auf der 
Insel Kimito, südlich von Åbo. Der Steinhügel lag auf einer hohen 
felsigen Landzunge mit schöner Aussicht über eine Meeresbucht- 
Sein Durchmesser 12,7 m, seine Höhe 1,5 cm. Aufgeführt aus 
Steinen, die von einem Manne gehoben werden können. Keine 
Steinkiste. Am Boden konnte unter den anderen Steinen ein ova
ler Ring von grösseren Steinen bemerkt werden. Der Dolch lag 
ausserhalb dieser inneren Steinsetzung. Keine verbrannte Knochen. 
3 kleine unverbrannte Tierknochen sowie eine; Menge Kohle am 
Boden.

Historisch-ethnographisches Museum zu Helsingfors. Katalog 
2503 A . 1.

3. Ein Schaftcelt aus Bronze (Fig. 8) mit aufstehenden 
Kanten, abgerundeter Querbarre und einer nach der Scheide zu 
sich verjüngenden Erhöhung auf der Mitte der Breitseite. Die 
Schmalseite der Klinge sind gewölbt und schliessen nach oben in 
einem Bogen ab. Länge 14,5 cm.

1 Die Abbildung im Yitterh.-Hist. o. Antiqvit.-Akad. Månadsblad 1888 ist 
ungenau.
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Gefunden in einem grossen unvollkommen untersuchten Stein
hügelgrab bei Hammersboda auf der Insel Kimito. Umkreis 52 m, 
Höhe 2 m. Keine Steinkiste. Verbrannte Menschenknochen.

Historisch-ethnografisches Museum in Helsingfors. Katalog 1910.

Fig. 8. Kimito, Gouv. Åbo. Fig. 9. Uskela, Gouv. Åbo.

4. Die Klinge eines Dolches aus Bronze (Fig. 9); Mittel
grat; der obere Teil beschädigt, doch sind 2 Nietlöcher noch zu 
erkennen; die Spitze abgebrochen.

Gefunden von Dr. Hj. Appelgren im Sommer 1885 bei der 
Untersuchung eines arg zerstörten Steiuhügelgrabes auf dem Linna-
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mäki-berge im Kirchspiel Uskela, Gouvernement Åbo (Fig. 10 u. 11). 
Am Boden desselben Steinhügels lag ein eisernes Messer mit ge
krümmten Rücken und abgenutzter Schneide, welches natürlich 
nicht gleichzeitig mit dem Dolche niedergelegt sein kann.

Historisch-ethnografisches Museum in Helsingfors. Katalog 
2435: 12.

5. Die Klinge eines Dolches aus Bronze mit abgebrochenem 
Griff (Fig. 12); der Dolch dürfte zu demselben Typus gehören wie

Fig. 10. Grabhügel auf dem Linnanmäki-berge, Kspl. Uskela, Gouv. Åbo.

das Schwert von Storkyro (sieh N:o 21); 4 Nietlöcher; spitzovaler 
Durchmesser. Grüne Patina. Die Analyse ergab 92,2 %  Kupfer 
und 7,8 %  Zinn. Länge 33,8 cm.

Gefunden von Bauern in einem Steinhügelgrab auf dem Kasa- 
berge bei Strömsby, Kirchspiel Kyrkslätt, Gouv. Nyland.

Histor.ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog. 81.

Einzelfunde.

6. Ein Schaftcelt aus Bronze (Fig. 13) mit aufstehenden 
Kanten, gerader Querbarre und einer breiten nach der Schneide 
zu nur wenig verjüngten Erhöhung auf der Breitseite. Grüne Pa
tina. Länge 16,95 cm.



Gefunden im Kirchspiel Halikko, Gouvem. Abo. Nähere 
Fundumstände nicht bekannt.
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Sammlung der Frau E. v. Haartman, geb. Gräfin Armfelt, 
auf Königstedt, Kirchspiel Helsinge, Gouv. Nyland.
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7. Ein Schaftcelt aus Bronze (Fig. 14), ähnlich N:o 2 und 5, 
doch mit 3 Wülsten unterhalb der geraden Querbarre; dunkelgrüne 
Patina. Länge 14,45 cm.

Fig. 12. Kyrk- Fig. 13. Halikko, Oouv. Åbo. Fig. 14. Bjemo, Gouv. Åbo. 
slätt, Gouv.

Nyland.

Gefunden am Ende der 1870:er Jahre in einer Tiefe von 2 
Ellen in einem Sandhügel (sandås) bei dem Dorfe Parskylä, Kirch
spiel Bjemo, Gouv. Abo.

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 2025.
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8. Ein schmaler langer Schaftcelt mit runder Querbarre 
(Fig. 15); grüne Patina; Länge 16,3 cm, Breite an der Mitte 2,5 cm. 

Gefunden bei -dem Gute Kallkulla, Kirchspiel Ingo, Gouver
nement Nyland. Nähere Fundum
stände nicht bekannt.

Sammlung des Freiherrn Dr. 
phil. E. Hisinger auf Fagervik im 
Kirchspiel Ingo.

9 a. Ein schlanker Schaftcelt 
aus Bronze von prächtiger Arbeit; 
gerade Querbarre ; das Schaftende 
hat hohe Seitenkanten und ist auf 
der Schmalseite mit 4 unter einander 
verbundenen echten Spiralen, über 
welchen sich ein schraffierter Bogen 
spannt, orniert ; zwischen dem Schaft
ende und der Klinge eine von 2 or- 
nierten Zonen (Parallelfurchen und 
quergerippte Bänder) eingefasste 
Wulst; die untere Zone hat auf den 
Breitseiten der Klinge eine drei
eckige Fortsetzung; die Breitseiten 
der Klinge werden durch hohe, stark 
einwärts geschwenkte Seitenkanten 
begrenzt und sind in der Mitte ge
wölbt; die Schneide ist kräftig ge
schwungen ; oberhalb der Schneide 
und parallel mit ihr markieren eine 
glatte und 2 punktierte Linien sowie 
eine breite Furche die Grenze zwi
schen der eigentlichen Schneiden
partie und der Klinge ; grüne Patina; 
Länge 23,7 cm.

b. Ein Schaftcelt aus Bronze (Fig. 16) entspricht in der 
Form dem Schaftcelt a und weicht nur im einigen Details der 
Omierung von demselben ab. So haben die Schmalseiten 6 mit 
einander verbundene Spiralen und ist der omierte Bogen parallel 
der Schneide breiter. Grüne Patina; Länge 23 cm.

Fig. 15. Ingo, Gouv. Nyland.
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Fig. 16. Helsinge, Gouv. Nyland. Fig. 18. Kimito, Gouv. Åbo.
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Щ Gefunden in den 1840:er Jahren beim Sandholen
il in einem Sandhügel bei dem Dorfe Staffansby, Kirch-
Щ spiel Hel singe, Gouv. Nyland.

Hist.-cthnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 72. 
gg 10. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 17) mit einer

Doppelwulst um die Mündung der Tülle und einem Öhr
fglr an derselben ; die Breitseiten sind gegen die Schmal-
щ  seiten durch erhabene Rippen abgegrenzt und haben 
if  eine Mittelrippe.

Gefunden in der Erde bei Littois, Kirchspiel

Sammlung des Gymnasiums in Åbo.
11. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 18) mit bei-

M itte; nur auf einer Seite orniert mit parallelen Quer-

die von der Mündung bis etwas über die Mitte hinaus 
verläuft imd die Querrippen schneidet. Grüne Patina. 
Länge 10,2 cm.

here Fundumstände nicht bekannt.
Hist-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 800.
12. Die Spitze eines Dolches oder Schwertes aus 

Bronze mit stark abgenutzten Schneiden; rhombischer 
Durchmesser; der scharfe Mittelgrat verläuft unregel
mässig ; die Klinge zeigt deutliche Schleifspuren ; braune 
Patina. Länge 17 cm.

Gefimden in einem Acker des »Rusthåll» Liuhta 
bei dem Dorfe Kurkela, Kirchspiel Kisko, Gouverne
ment Äbo.

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 
3101: 11.

13. Ein Schwert aus Bronze (Fig. 19) ; die Klinge 
mit spitzovalem Durchmesser hat sanft geschweifte 
Schneiden, längs welchen 2 Parallelfurchen laufen ; die 
Griffzunge ist platt mit kaum hervortretenden Kanten 
und hat zur Befestigung des ursprünglichen Holz- oder 
Homgriffes 5 Nietlöcher; nach oben schliesst die 
Griffzunge viereckig ab, ist in der Mitte geschweift

Lundo, unweit Abo.

nahe runder Tülle und einem Öhr etwas oberhalb’ der

rippen auf der Höhe des Öhrs und einer Verticalrippe,

Gefunden im Kirchspiel Kimito, Gouv. Abo. Nä-

Fig. 19. Wichtis, 
Gouv. Nyland.
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und biegt unten kräftig aus ; unterhalb derselben weisen die beiden 
Schneiden je eine scharfe Einkerbung auf; schwache grüne Patina 
Länge 75 cm, grösste Breite etwas unterhalb der Mitte 3,55 cm.

Gefunden im Jahre 1862 15— 20 cm un
ter der Erdoberfläche beim Graben auf der 
Haapakylä-heide im Kirchspiel Wichtis, Gouver
nement Nyland.’

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors.
Katalog 1913.

€. Satakunta.

Grabfunde:

14. Die Klinge eines Dolches aus Bronze 
(Fig. 20) mit abgebrochener Spitze und beschä
digter Griffzunge ; spitzovaler Durchschnitt. Un
ten an der Griffzunge 2 Nietlöcher, in dem ei
nen steckt noch ein Niet ; grüne Patina ; Länge 
15,6 cm.
Gefunden in einem Steinhügelgrab bei dem 
Bauerngute Wahala, im Dorfe Lapinkylä, Kirch
spiel Lappi, Gouvernement Abo. Der Stein- 
hiigel gehörte zu einer Gruppe von 4 solchen, die 
alle im Sommer 1891 von Magister V . Höginan 
untersucht wurden. Einer von ihnen enthielt 
Gegenstände aus der Völkerwanderungsperiode.

Der hier in Betracht kommende Steinhü
gel hatte einen Durchmesser von 9,5— 10 m. In 
der Mitte stand ein grösser 1,1 m hoher »Central
stein». Unter den Steinen des Fundamentes 
war ein ovaler Kreis von grösseren Steinen er
kennbar. Ein Peripheriekreis von grösseren 
Steinen war nicht zu unterscheiden. Die untersten Steine lagen in 
einer mit Kohle vermengten Erdschicht von 10 cm Mächtigheit. 
Längs den beiden Langseiten des »Centralsteines» und zwischen 
demselben und dem inneren Kreise lagen verbrannte Knochen 
über den Boden zerstreut, so wie es die Karte (Fig. 20 a) angiebt. 
Am  nördlichsten Bande der Knochenschicht lag der Dolch. Ausser-

Fig. 20. Lappi, 
Gouv. Åbo.
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dem enthielt der Steinhügel hier und da unverbrannte Tierknochen 
sowie einen einer Feile ähnlichen Gegenstand aus Eisen, der zwei
fellos später hineingeraten ist. Da er nämlich dicht am Central
steine lag, ist es sehr wahrscheinlich, dass er am steilen Abhang 
desselben heruntergeglitten ist.

Histor.-ethnograph. Museum in Helsingfors. Katalog 2800. 6.
15. Eine Lanzenspitze aus Bronze (Fig. 21) mit runder Tülle 

und hohlem rundem Mittelgrat; die Spitze ist abgebrochen; grüne 
Patina; Länge 14,3 cm, grösste Breite 3,9 cm.

Fig. 20 a. Fundamentplan des Steinhügels von Wahala, Ksp. Lappi, Gouv. Åbo.
(Nach Entfernung der kleineren Steine.)

Gefunden von Bauern in einem grossen Steinhügelgrabe bei 
dem Bauemgute Ella, Dorf Panelia, Kirchspiel Kiukkais. Gouv. Åbo.

Hist.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 3036. 1.

Einxelfunde :
16. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 22) mit ovaler Tülle und 

einem beschädigten Öhr an der Mündung; auf der einen Breit
seite sind oben unter der Mündung 2 kurze vertikale Parallelfurchen 
angebracht; Patina; Länge 8,1 cm.

Gefunden in einer Tiefe von einer Elle am Ende des Lei- 
siläsumpfes bei dem Torp Järviranta, Dorf Masia, Kirchspiel Nak
kila, Gouv. Åbo.

Hist.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog. 2151. 572.



Die Bronxexeit Finnlands. 385

17. E in  H o h lce lt  aus B ron ze  (F ig . 23) m it ab 
geru n d et sech seck iger  T ü llem n ü n du n g und 2 W ü lsten  
an d erse lb en ; längs d er  M itte  d er b e id en  S chm alseiten  
eine stark h ervortreten d e  G u ssn ah t; grüne P a tin a ; d ie  

A n a ly se  engab 87,99% K u p fe r , 1 0 ,1 6 %  
Z inn , 0,13 %  B le i, 0,19 %  E isen , 1,08 %  
Z in k ; L ä n ge  9,2 cm .

Fig. 21. Kiukkais, Fig. 22. Nakkila, Fig. 23. Norrmark, 
Gouv. Åbo. Gouv. Åbo. Gouv. Åbo.

Gefunden von Kindern am Rande eines Feldgra
bens an einer Teinpaha genannten Stelle im Kirchspiel 
Norrmark, Gouvernement Åbo.

Hist, ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog

Fig. 24. 0Kumo, 
Gouv. Åbo.

3033. 1.

25
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18. a. Ein Schwert aus Bronze (Fig. 24) mit Griff aus einem 
Guss; der Griff hat einen ovalen concaven Knauf, 3 erhabene 
Querbänder in der Mitte und eine Art kurzer kräftiger Parier
stange; die Klinge hat gleich unter dem Griffe an beiden Schnei
den einen Ausschnitt und ist mit 4 Paar paralleler Furchen ver
ziert, welche längs des Mittelgrates verlaufen, aber vor der Spitze 
sich verlieren, grüne Patina; Länge 71,5 cm.

b. Eine Brillenfibel aus Bronze (Fig. 25) in einem kleineren 
und drei grösseren Bruchstücken; die stark gewölbten Scheiben

Fig. 25. Kumo, Gouv. Åbo.

sind mit erhabenen parallelen Linien und mit 4 Paar erhabener 
Kreise mit markierten Mittelpunkten orniert; der breite Bügel ist 
mit 5 parallelen erhabenen Rippen verziert, die von einem Rahmen 
von concentrischen Kreissegmenten und geschweiften Linien ein
gefasst sind; die Nadel fehlt; grüne Patina; die Fibel zeichnet 
sich durch ihre ungewöhnliche Grösse aus, die Längenachse der 
besser erhaltenen Scheibe beträgt nicht weniger wie 14,8 cm.

Beide Gegenstände wurden bei dem Bau der Eisenbahn 
Tammerfors— Björneborg auf einem Hage bei dem Bauemgute 
Noppari, Dorf Ylistaro, Kirchspiel Kumo, Gouvernement Abo ge
funden, als ein grösser Stein durch Sprengen entfernt wurde. Sie 
lagen neben einander unter dem Steine. Der Boden bestand an
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(1er Fundstelle aus Humus, während die nächste Umgebung meis
tens sandiger Natur war. In der Nähe waren mehrere 2 m lange 
imd 50 cm breite Vertiefungen in dem Boden bemerkbar, in wel
chen bei der Untersuchung bis zu 1 m Tiefe schwarzer Humus 
imd Kohle angetroffen wurde. Sollten diese Vertiefungen auch 
alte Gräber bezeichnen, so haben diese jedenfalls keine direkten 
Beziehungen zu dem Bronzefunde. Der letzere kann, da er sorg
fältig unter einem grossen Steine verborgen gefunden wurde, nur 
als ein Votiv-oder Depotfund aufgefasst werden.

Hist, etnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 2791: 1 u. 2.

1). Ö sterbotten.
Grabfunde :

19. Ein Messer aus Bronze (Fig. 26) mit beschädigter Klinge 
imd einem gegen den ursprünglich geraden Rücken zurückgebogenen

Fig. 26. Laihela, Gouv. Wasa.

Griff, dessen Ende spiralförmig zusammengerollt ist; unomiert; 
grüne Patina; Länge 4,7 cm.

Gefunden im Jahre 1846 von Magister A. Varelius in einem 
kleineren Steinhügelgrabe bei dem Bauerngute Peltomaa, Kirchspiel 
Laihela, Gouvernement Wasa. Varelius fand weder verbrannte 
noch unverbrannte Knochen, doch waren einige Steine am Boden 
durch Feuer geschwärzt. J. R. Aspelin besuchte die Stelle im J. 
1869 und fand den Steinhügel nur unvollkommen untersucht vor. 
In der Mitte stand ein »Centralstein» 1.

Hist, ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 703.

1 Suomi II, 9. S. 107.
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20. Ein plattes Bronzefragment, vielleicht von einem Messer 
wie N:o 19; grüne Patina; Länge 4,63 cm.

Gefunden von J. R. Aspelin in einem Steinhügelgrabe un
weit von dem Steinhügel, welcher Fund 19 enthielt. Die beiden 
Steinhügelgräber gehören zu einer Gruppe von 10 solcher Denk
mäler, welche in einer Reihe auf einem langgestreckten Höhenzuge 
an einem alten, jetzt ausgetrockneten See liegen.

Der hier in Betracht kommende Steinhügel hatte einen Durch
messer von 7 m und eine Höhe von ungefähr 1 m und war um 
einen »Centralstein» aufgebaut. Die Peripherie war mit grösseren 
Steinen ausgelegt. Innerhalb derselben befand sich am Boden ein

Fig. 27. Fundamentsplan des Steinhügels von Laihela, Gouv. Wasa. (Nach 
Entfernung der kleineren Steine.)

zweiter Kreis von grösseren Steinen (Fig. 27). Die Zwischen
räume zwischen den beiden Kreisen und dem »Centralsteine» waren 
mit etwas kleineren Steinen ausgefüllt. Die darüber liegenden 
Schichten bestanden aus immer kleineren Steinen, je höher sie lagen. 
Zwischen dem »Centralsteine» und dem inneren Steinringe wurde 
an 2 Stellen ein Lager verbrannter und nach der Verbrennung 
gewaschener Menschenknochen angetroffen. Das Bronzefragment 
lag in einem dieser Knochenlager. Ausserdem fand Aspelin zwi
schen 2 Sternen der untersten Schicht einige Lederfragmente 4 

Hist, ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 1108.

1 Suomi П , 9, S . 127 und Fig. 52 und 67.
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Einzelfunde :
21. Ein Schwert aus Bronze (Fig. 28); Kliage und Griff

zunge aus einem Stück; die Griffzunge hat emporstehende Kanten 
und 8 Nietlöcher; die Klinge ist sanft abgerundet 
ohne Mittelgrat und hat nur wenig geschweifte 
Schneiden; braune Patina; Länge 52,2 cm.

Gefunden bei dem Bauemgute Laurola,
Kirchspiel Storkyro, Gouvernement Wasa.

Hist, ethnogr. Museum in Helsingfors. Ka
talog 714.

Fig. 29. Laihela, Gouv. Wasa.

22. Ein Hohlcelt ohne Öhr (Fig. 29) 1) nur 
durch eine Zeichnung des Landmessers C. G. Holm 
bekannt, welche in der Universitätsbibliothek zu 
Helsingfors verwahrt wird. Unter der Tüllen
mündung 2 erhabene Zickzacklinien, die untere,

1 Die Reproduction der Zeichnung Holms bei Aspelin pjg 28. Storkyro,
Antiquités du Nordfinno-ougrien Fig. 397 ist ungenau. Gouv. Wasa.
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mit Zacken; etwas oberhalb der Mitte Querrippen, welche von 4 
Vertikalrippen geschnitten werden und von welchen aus 2 ge
schweifte Rippen nach den Enden der Schneiden verlaufen; von 
den 2 Vertikal rippen längs den Schmalseiten gehen unterhalb der 
Zickzacklinien beiderseits je 2 horizontale Zacken aus.

Gefunden bei dem Dorfe Kylänpää, Kirchspiel Laihela, Gou
vernement Wasa.

K. K arden .

Einzelfunde:

23. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 30) von derselben Haupt
form wie der Celt N:o 11. Die Ornierung unterscheidet sich von 

der des letzteren dadurch, dass die verticale Mit
telrippe hier nicht über die 4 Querrippen gelegt 
ist wie bei N:o 11, sondern gleichsam unter ihnen 
hinweg gezogen erscheint; die Mündung durch 
H  ämmem beschädigt; braune Patina; Länge 7,6 cm.

Gefunden im Lehmboden in der Nähe eines 
Viehstalls bei dem Dorfe Rakosina, Kirchspiel 
Kaukola, Gouvernement Wiborg.

Hist, ethnogr. Museum in Helsingfors. Ka
talog 2535: 1..

•24. Ein Hohlcelt aus Bronze von derselben 
Hauptform wie der Celt N:o 16; durch Hämmern 
stark beschädigt; die Schneide ist breit geschlagen, 

Gouv° W ib org  Mündung verbogen und fragmentarisch; ob ein
Ohr vorhanden gewesen, ist nicht mehr zu erken

nen; beide Breitseiten sind mit 2 verticalen breiten Furchen ver
ziert; braune Patina; jetzige Länge 6,4 cm.

Gefunden am Strande der Insel Karvsaari im alten Bett des 
Wuoksen, gegenüber dem Dorfe Uusikylä, Kirchspiel Walkjärvi, 
Gouvernement Wiborg.

Histor. ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 2298: 193.
25. Eine Brillenfibel aus Bronze (Fig. 31); die Scheiben 

sind längs des Randes mit eingravierten kleinen Dreiecken und in 
der Mitte mit 2 durch erhabene Linien gebildeten innerhalb ein
ander liegenden hornförmigen Figuren verziert; die eine Scheibe 
ist defect und am Bügelpunkt durch Guss mangelhaft ausgebessert;
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Einzelfund:
26. Ein Dolch aus! Bronze mit besonders gegos

senem Endbeschlag des Griffes (Fig. 32); die Klinge

Fig. 31. IViborg, Gouv. Wiborg.

ist schmal aber kräftig gewölbt; die Griffzunge ist ab
gerundet; das ovale Endbeschlag des Griffes ist gleich- 
massig breit und mit 2 oder 3 ringsum laufenden Li
nien orniert; braune Patina; Länge 33,3 cm.|

Gefunden 100— 120 m vom Strande in einer Tiefe 
von 1 y 2 m in dem Schlamme des Haapajärvi-Sees im 
Kirchspiel Idensalmi, Gouvernement Kuopio.

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Kata
log 3017: 2.

Unsichere Funde:

Zur Gruppe B. gehörig:

4 a. Ein runder knopfähnlicher Gegenstand aus Bronze, der 
nach’ einerj von D:rj Hj. Appelgren aus dem Gedächtnis entwor
fenen Zeichnung aus einer runden Scheibe mit einem um die Peri-

die Nadel hat am Kopfende einen Fortsatz; grüne Patina; Länge 
13 cm, grösster Durchmesser der Scheiben 5,6 ein.

Gefunden in einer Wiese bei Tiikanurmi, Kirchspiel Wiborg, 
Gouvernement Wiborg.

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 1914.

F. Sawolaks.

Fig. 32. Iden- 
salmi, Gouv. 

Kuopio.
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pherie laufenden Rand und dem Bruchstück eines Stieles (?) auf 
der Mitte der Unterseite bestand. Der Knopf hatte eine gewisse 
Ähnlichkeit mit den scheibenförmigen Köpfen der skandinavischen 
Schmucknadeln aus der Bronzezeit, S. Müller, Ordn. af Danmarks 
Oldsager, Bronzealderen Fig. 301, 315, 416 und Montelius Antiqui
tés Suédoises Fig. 217, 218, doch war er nicht wie diese mit 
concentrischen Kreisen orniert imd entbehrte auch des Buckels in 
der Mitte. Ob der Knopf wirklich aus der Bronzezeit stammt, 
lässt sich nicht entscheiden, da er kurz nach seiner Auffindung 
durch einen bedauerlichen Zufall verloren ging.

Gefunden in einem von D:r Appelgren im Sommer 1885 un
tersuchten Steinhügelgrabe, genannt Tampaltau Kruunu, bei Fulk-

Fig. 33. Südhälfte des Steinhügelgrabes bei Fulkkila, Ksp. Halikko (geöffnet).

kila unweit vom Strande der Bucht von Halikko, Kirchspiel Us
kela, Gouvernement Abo.

Der Durchmesser des Steinhügels betrug von Osten nach 
Westen 19 m, von Norden nach Süden 15 m, seine Höhe 2 m. 
Nur die südliche Hälfte wurde untersucht (Fig. 33). Dabei ergab 
es sich, dass das Fundament des Steinhügels aus 3 concentrischen 
Ringen oder Mauern von grösseren auf einander getürmten 
Steinen bestand. Zwischen den Ringen lagen Steine verschiedener 
Grösse. Eine breite Furche im Felsen, über welche ein Teil des 
Hügels aufgeworfen war, war mit grösseren Steinen ausgefüllt. 
Am Rande dieser Furche standen 3 kleine aus Steinplatten auf
gebaute Kisten. Die Kiste N:o 1 (sieh Karte und Figur 35) war
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viereckig, 1 m lang, 0,5 breit und bedeckt mit 4 Steinfliessen. 
An die eine Langwand waren 4 Steinfliessen angelehnt. Die 
Kiste N:o 2 war aus 3 Steinfliessen gebildet, von denen die eine
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als Dach auf den beiden anderen ruhte. Die Kiste N:o 3 bestand 
aus einem Kreis von 4 rundlichen Steinen, auf welchen eine runde

Platte lag. In allen 3 Kisten lag 
etwas Asche, ausserhalb Kiste N:o 1 
einige Harzklumpen. Am Boden der 
Felsenfurche und mehr in der Mitte 
des Fundamentes wurden verbrannte 
Knochen angetroffen. Der Bronze
knopf lag in der Nähe der Kiste 
N:o 1.

Zur Gruppe D. gehörig:
22 a. Im Jahre 1846 schenkte 

D:r Emelé dem Gymnasium in Wasa 
einen »celtischen Keil» (celtisk vigg), 
der im J. 1804 auf dem Berge Hauta
mäki (Gräberberg) bei dem Dorfe 
Pernola, Kirchspiel Storkyro, Gou
vernement Wasa gefunden worden. 
Er sollte nach dem Wasa Tidning 

1847, N:o 42, der einzige derartige in Finnland gefundene Gegen
stand sein. Aspelin1 vermutet, dass unter diesem »Keil» ein Bronze
oder ein Eisencelt zu verstehen sei.

II.

Gegenstände von permischen oder uralischen 
Typen.

Finnland:
a. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 36) ohne Ohr, mit ab

gerundet vierkantiger Tüllenmündung und meisseiförmig nach der 
einen Breitseite zu umgebogenem unterem Teil; unter der Tüllen
mündung ein schmales Band mit kaum merklichen Spuren von 
Ornierung2; längs den beiden Kanten der Breitseiten läuft je eine

1 J. R. Aspelin, Kokoilemia muinaistutkinnon alalta, Suomi II, 9. S 79.
г Die Ornamentspuren sind bei weitem nicht so deutlich wie auf der 

Abbildung.

Fig. 35. Steinkiste N:o 1 vom 
Steinhügelgrabe Fig. 33.
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Furche, welche kurz unter der Tüllenmündung beginnt und kurz 
aberhalb der Schneide abschliesst; braune Patina; Länge 10,5 cm.

Gefunden im Jahre 1879 bei der Feldarbeit in einem Acker 
des Bauerngutes Simuna, 50 m vom' Strande des Kynsivesi-Sces 
imd unweit von der Stromschnelle 
Simunakoski im Kirchspiel Luu
kas, Gouvernement Wasa.

Sammlung des Gymnasiums 
in Jyväskylä.

b. 1. Bruchstücke von min
destens 2 Gussformen aus Thon 
für Hohlcelte, welche derselben 
platten uralischen Form wie der 
Hohlcelt von Lycksele in Schwe
den (sieh N:o e) anzugehören schei
nen, nämlich

a. E in  B ru ch stü ck  von  dem  
unteren T e ile  einer G u ssform 
hä lfte  aus T h o n ; L än ge  5,3 cm , 
grösste  B re ite  4,9 cm .

ß. E in  B ru ch stü ck  v on  dem  
o b eren  T e ile  e iner 'so lch en  G uss
form h ä lfte , verz iert m it 2 (im  
G uss erhabenen) Q u erfu rch en , 
zw isch en  denen  ein  P im k t s ich t
b a r  is t ; L ä n g e  3,85 cm , grösste  
B re ite  1,9 cm .

y. E in  B ru ch stü ck  von  d em  
oberen  T e ile  e iner G ussform hälfte , 
verz iert mit 3 p arallelen  Q u er - Fig. 36. LaukaS) Gouv. Wasa. 
fu rch en ; L ä n g e  4,1 cm , grösste 
B re ite  2,4 cm .

2. Eine Anzahl teils fertiger teils unvollendeter geschliffener 
und ungeschliffener Steinwerkzeuge (Meissei, Schaber, ein Schleif
stein), Bruchstücke von Steinwerkzeugen, Steinspäne; das Material 
der Werkzeuge ist meist Schiefer, einige Späne sind aus Quarz, 
andere aus Feuerstein.

3. Eine grosse Anzahl ornierter Topfscherben aus Thon, der 
Muschelschalen und kleine Steine zu enthalten scheint; die Ornierung



Fig. 37. Säräisniemi, Gouv. IJleåborg.
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besteht aus Reihen von eingedrückten Punkten und schräggestell
ten punktierten oder schraffierten Furchen; unter den Scherben 
sind mehrere Randstücke; der Rand ist ebenfalls mit Furchen 
orniert und fällt nach innen zu ab (Fig. 37).

4. Kohle, verbrannte Knochen.
b. 1— 4. Gefunden bei verschiedenen Gelegenheiten während 

der letzten 12 Jahre an einer sumfigen Stelle am Ausflusse des 
Baches Nimisoja aus dem See Nimisjärvi unweit von dem grossen 
Uleåsee im Kirchspiel Säräisniemi, Gouvernement Uleåborg; D:r A. 
Heikel constatierte hier Spuren von alten Herdstellen; die Gegen
stände lagen über] das ganze Gebiet, dessen Dimensionen nur 
15— 20 X  20— 30 m betrugen, zerstreut imd sind teils von Kin
dern aufgelesen, teils von D:r A. Heikel (1895) ausgegraben 
worden1.

Ein zweiter Fundplatz, der aber 
nur einige Topf Scherben und Stein
späne enthielt, lag einige 100 meter 
von dem ersten entfernt am Strande 
des Nimisjärvi.

Histor.-ethnogr. Museum in Hel
singfors. Katalog 2378; 3041; 3118;
3147; 3204.

c. Ein grosses Bruchstück der 
einen Hälfte einer Gussform aus 
Schiefer für Hohlcelte von uralischem 
Typus (Fig. 38) und 2 kleine Bruch
stücke der anderen Hälfte derselben 
Form; verziert mit einem horizontalen 
Streifen, gebildet von 2 Reihen mit 
den Basen gegeneinander liegender ^ û os' ®ouv. Uleåborg. 
Dreiecke und von 4 kurzen eben
solchen Streifen, von welchen 2 nach der Tüllenmündung und 2 
nach der Schneide zu laufen; die Länge des grossen Bruchstückes
9,4 cm, die Breite 7,15 cm.

Gefunden beim Graben in einem Acker des Bauerngutes Tah- 
vola bei dem Dorfe Pyhänsivu, Kirchspiel Muhos, Gouv. Uleåborg.

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 3045: 37.

1 A. O. Heikel, Nimisjoen l ö y t ö p a i k k a  Säräisniemellä, Suomen Museo 
1876, S. 84 f-



d. Eine vollständige Gussform aus Topf stein (Fig. 39) für 
Hohlcelte von uralischem Typus mit unregelmässig sechseckiger 
Tüllenmündung; unterhalb derselben verziert mit einer geraden 
Linie, welche unten von einer Zickzacklinie tangiert wird.
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Fig. 39. Öfver-Torneå, (Alkkula), Gouv. Uleåborg.

Gefunden bei dem Bauerngute Kruuninniva, Dorf Lohijärvi, 
Kirchspiel Öfver-Torneå (Alkkula), Gouvernement Uleåborg. 

Histor.-ethnogr. Museum in Helsingfors. Katalog 2160.

Schweden:

e. Ein Hohlcelt aus Bronze (Fig. 40); schmalovale Mündung; 
gleichmässig breit; nach der Abbildung zu urteilen scheint ein
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horizontaler Streifen etwas oberhalb der Mitte, der aber vielleicht 
nicht um die ganze Peripherie läuft, das einzige Ornament zu 
bilden; braune Patina; Länge 6,9 cm, Breite 4,5 cm.

Fig. 40. Lycksele, Schweden.

Gefunden im J. 1871 auf einer Anhöhe an dem See Båga- 
träsket, Kirchspiel Lycksele, Västerbottens län.

Nordisches Museum in Stockholm.
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Einteilung der Funde der Gruppe I

Landschaft.
I I  Periode. I I I  Periode. I V  Periode.

Grabfunde. Einzelfunde. Grab
funde.

Einzel
funde.

Grab
funde. Einzelfunde.

A. Alandsinseln .

B. Eigentliches
Finnland . .

Nyland . . . .

C. Satakunta. . .

D. Österbotten .

E. Karelen. . . .

F. Sawolaks . . .

1 Schwert u. 
1 Dolch (1).

1 Dolch (2).
1 Dolch (4).
1 Schaftcelt 

(3).

1 Schaftcelt 
(6).

1 Schaftcelt
(7).

1 Hohlcelt 
(10).

1 Hohlcelt 
(11).

1 Dolch (5). 1 Schaftcelt
(8).

2 Schaftcelte
(9).

1 Hohlcelt 
(17).

1 Schwert 
(21).

1 Hohlcelt
(22).

1 Hohlcelt 
(23).

Summa 6 6 1 4
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nach 0. Montelius Perioden.

I V — V  Periode. V  Periode. Unbestimmbare und 
unsichere Funde.

Anzahl.

Grabfunde. Einzelfunde. Grabfunde. Einzelfunde. Grabfunde. Einzelfunde.

2

Fragment ei
ner Nadel (?) 

(4 a) 
unsicher.

Fragment ei
nes Dolches 

(12). 8 (9)

1 Schwert 
(13). 5

1 Hohlcelt 
(16).

1 Lanzen
spitze (15).

1 Schwert u. 
1 Brillenfibel 

(18).

1 Dolch (14) 
(vielleicht aus 
Periode II). 6

1 Messer (19). Fragment ei
nes Messers(?) 

(20).

1 Colt (?) (22a) 
unsicher.

4 (5)

1 Hohlcelt
(24).

1 Brillenfibel
(25).

3

1 Dolch (26).
1

3 2 4 2 (3) 1 (2) 29(31)

26



Anhang III.
An dieser Stelle sei ein Fund von skandinavischen Halsrin

gen angeführt, welche nach der Ansicht der schwedischen Forscher 
bereits der beginnenden Eisenzeit zugezählt werden müssen. Da 
aber die Ringe dieser Art auch in Skandinavien zeitlich der 
Bronzeperiode sehr nahe stehen, und da andererseits die Grenzen 
zwischen Bronzezeit und Eisenzeit in Finnland nicht annähernd mit 
derselben Genauigkeit gezogen werden können, wie es Montelius 
für das südliche Skandinavien geglückt ist, so ist eine Behandlung 
des obenerwähnten Fundes in diesem Zusammenhang durchaus be
rechtigt. Der älteste bisher bekannte Fund aus Finnland, in welchem 
Eisen auftritt, stammt aus der römischen Periode. Das Fehlen 
von Eisenfunden aus der Periode, welche in Schweden der vorrö
mischen Eisenzeit (nach Montelius um 500 v. Chr bis zur Zeit um 
Christi Geburt) entspricht, dürfte jedoch nicht als Beweis dafür 
angeführt werden, dass das Eisen in dieser Zeit in Finnland voll
ständig unbekannt war imd erst 600 Jahre später als im südlichen 
Schweden in Gebrauch kam. Vielmehr dürfen wir mit einiger 
Zuversicht darauf rechnen, dass bei einer genaueren Durchforschung 
der Steinhügelgräber und sonstigen Fundplätze im Südwesten des 
Landes Beweise für das Vorkommen des Eisens auch in det\ vor
römischen Periode gebracht werden können. Bis jetzt ist der un
ten beschriebene Fund der einzige in Finnland, welcher aus dieser 
Periode stammt.

In einem zu dem Dorfe Panelia (Kirchspiel Kiukkais, Gou
vernement A bo; vergl. den Fund N:o 15) gehörigen Acker, der noch 
vor 50 Jahren ein Sumpf war, wurden im J. 1886 drei offene Hals
ringe aus Bronze (Fig. 41) gefunden. Die Ringe haben eine dünne 
runde Mittelpartie, verziert mit 3 Gruppen von eingravierten Pa
rallelfurchen, welche in verschiedenen Richtungen angeordneGsind, 
und schliessen mit breiteren, platten, scharf abgeschnittenen Enden
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ab, von denen das eine einen Haken hat, der in einen Einschnitt 
in dem anderen Ende passt. Diese Endpartieen sind auf der obe
ren Seite orniert mit eingestanzten Kreisen mit markierten Mittel
punkten, welche innerhalb der Bogen zweier sich kreuzenden W el
lenlinien liegen. An dem äussersten Ende sieht man eine Quer
furche mit einigen Horizontalkerben. Die grösste Weite der 3 
Ringe beträgt respective 20, 20,7 und 25 cm. Alle 3 zeigen deut
liche Spuren von Abnutzung. Da die Ringe in einigen Einzel
heiten von einander abweichcn, können sie nicht in einer und der
selben Form gegossen sein. Braune Patina. Historisch-ethnogra
phisches Museum in Helsingfors. Katalog 2476.

Ähnliche Ringe sind auf Öland und Gotland sowie in Däne
mark gefunden worden1. Unserem Funde am nächsten kommt 
jedoch ein Fund, der 1894 im Kirchspiel Tensta in Uppland ge
macht wurde. Hier wurden beim Pflügen in einem Acker eben
falls 3 Halsringe aus Bronze zu Tage gefördert, welche in Form 
und Ornierung eine sehr grosse Ähnlichkeit mit imseren Ringen 
besitzen2. Diese genaue Uebereinstimmung in den Fundumstän
den und in der Beschaffenheit des finnländischen und des upp- 
ländischen Fundes ist beachtenswert. Sie liefert wiederum einen 
Beweis für eine uralte rege Verbindung zwischen Uppland und 
Finnland. (Vergl. S. 357, 358 und 360).

1 Vitterh. hist. o. ant. akad:s Månadsblad 1880, Fig. 52, 53; Madsen, 
Broncealderen Suiter, Taf. 32, Fig. 11; Aarböger for nord. Oldkyndigh. 1886, 
S. 233, Fig. 7.

2 Upplands fornminnesförenings tidskrift X V II, S. 226 und Fig. 5.
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W ie bereits oben angedeutet, weist Montelius in seinen neu
esten Publicationen die Halsringe von diesen Typus der ersten Pe
riode der Eisenzeit (500— 300 v. Chr) zu 1. Diese Ringe haben 
sich, wie Montelius und Undset zeigen, aus den noch zur Bronze
zeit gehörigen Halsringen mit wechselnder Torsion entwickelt2. 
Die Entwicklung lässt sich deutlich an einer Reihe von Ueber- 
gangsformen nachweisen.

S. Müller hat die ganze Gruppe von Halsringen aus dem 
Ende der Bronzezeit und der ältesten Eisenzeit in einer vorzüg
lichen Monographie behandelt3. Er liefert den Beweis dafür, dass 
diese Ringe nicht, wie die ältere Annahme gewollt hat, als K opf
schmuck benutzt sondern um den Hals getragen wurden, wobei 
die offene Endpartie auf dem Nacken lag. Die Ringe sind sehr 
oft paarweise gefunden worden und müssen, wie an den Schab
spuren erkenntlich, auch paarweise getragen worden sein. Sie 
stammen selten aus Gräbern. Die bei weitem grösste Anzahl der
selben ist, wie auch unser Fund, aus Mooren, Sümpfen und Seen 
gehoben worden. An diesen Stellen können sie aber nur absichtlich 
versenkt worden sein. Müller macht darauf aufmerksam, dass Ge
genstände dieser Art nicht leicht zufällig verloren werden können; 
selbst wenn der Verschluss sich öffnet, können die Ringe nicht 
vom Halse gleiten. Gegen ein zufälliges Verlieren spricht auch 
der Umstand, dass so oft 2 Ringe zusammen gefunden worden 
sind. Aus diesen Umständen und aus der Uebereinstimmung mit 
zahlreichen anderen Funden schliesst Müller, dass die Funde von 
Halsringen in Sümpfen imd Seen als Opfergaben an die Götter 
zu betrachten sind. Da solche Halsringe nie in Männergräbern, 
dagegen in einigen Weibergräbern gefimden worden sind, dürften 
sie auch ausschliesslich Weiberschmuck gewesen und von Weibern 
als Weihgeschenke geopfert worden sein.

1 Montelius, De förh. period. Tat 13, Fig. 3 und, Den nordiska jern- 
ålderns kronologi im Svenska fornminnesför. tidskr. IX , 2. S. 171.

2 Montelius, Minnen från bronsålderns slut i Norden, Vitterh., hist. o. 
antiqv. akadem. Månadsblad 1880, S. 101 ff. ; Undset, Jernalderens begyndelse i 
Nordeuropa S. 338.

3 S. Müller, Nogle Halsringe fra Slutningen af ßronzealderen og fra den 
ældste Jernalder, Nordiske Fortidsminder udgivne af det Kgl. Nordiske Old- 
skriftselskab I.



Nachtrag.
So spät, dass eine dadurch bedingte Änderung des Textes 

und der auf Seite 400, 401 gegebenen Fundubersicht nicht mehr 
vorzunehmen war, sind folgende Funde dem Museum teils zuge
schickt, teils angekündigt worden :

Fig. 42 a—о. Kiukkais, Gouv. Abo.

27. Ein kleiner Hohlcelt aus Bronze (Fig. 42) mit beinahe 
runder Tüllenöffnung, einem Ohr an derselben und je einer Leiste 
oder Rippe auf der inneren Fläche der beiden Breitseiten, welche 
Rippen etwas oberhalb der Mitte beginnen und am Boden zu- 
sammenstossen; unorniert; leichte grüne Patina; Länge 5,9 cm.



Gefunden im Mai 1896 auf einem aufgepflügten Acker bei 
dem Bauernhöfe Mäkelä, Dorf Panelia, Kirchspiel Kiukkais, Gou
vernement Åbo.

Historisch-ethnographisches Museum in Helsingfors. Kata
log 3361: 1.

Der Celt gehört seiner geringen Grösse und seiner Form 
nach einem Typus an, den Montelius seiner 5:ten Periode (Typus 
E .)1, Müller den jüngeren Formen der jüngeren Bronzezeit zu
zählt2. Beachtenswert sind die Leisten im Innern der Tülle. 
Dergleichen Leisten finden sich bei einer grossen Anzahl nordi
scher und westeuropäischer Hohlcelte. Sie scheinen, wie Olshausen 
zeigt, einen dreifachen Zweck gedient zu haben: »das Gelingen 
des Gusses zu sichern, die Wandung zu verstärken und den Schaft 
festzuklannnem» 3.

Die Umgebung des Dorfes Panelia, in welcher der Celt ge
funden worden, zeichnet sich durch eine grosse Anzahl einzeln 
oder in Gruppen liegender Steinhügelgrüber aus, von welchen ei
nige beträchtliche Dimensionen haben. (Yergl. Fig. 1). Aus 
einem dieser Hügel stammt die Lanzenspitze Fund N:o 15. Eben
falls bei Panelia sind die drei auf Seite 403 beschriebenen Hals
ringe aus der frühesten Eisenzeit gefunden worden.

28. Ein Schwert aus Bronze, das nach der Beschreibung 
ungefähr demselben Typus wie das Schwert aus Idensalmi (Fund 
N:o 26) anzugehören Scheint. Gefunden bei dem Gute Karlberg 
bei Tavastehus. Die Abbildung und genaue Beschreibung des 
Schwertes, das sich im Privatbesitz befindet, sowie die näheren 
Fundumstände hoffe ich in dem nächsten Hefte dieser Zeitschrift 
geben zu können.

Das Schwert ist der einzige bisher bekannte bronzezeitliche 
Fund aus Tavastland.

30. Ein flacher, blattförmiger, in der Mitte durchbohrter 
Gegenstand aus reinem Kupfer (Fig. 43) mit nach aussen geschweif
ten Seiten und einer kurzen Schaftzunge; braune Patina; Länge
9,5 cm. Die von Mag. A. Zilliaccus vorgenommene Analyse ergab 
reines Kupfer mit unwägbaren Spuren von Zinn.

1 Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern S. 54 und Fig. 99, 100.
2 Müller, Bronzealderen Fig. 380, 381 uud 8. 49.
3 Olshausen, die Technik alter Bronzen. Zeitschrift f. Ethnologie 1885. 

Yerhandl. d. Berliner anthropologischen Gesellschaft S. 449— 458.

40B Die Bronxexeit Finnlands.
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Gefunden im Sommer 1896 bei den Regulierungsarbeiten an 
der finnländisch-norwegischen Grenze in der Nähe des Grenzstei
nes Pitsusmurust unter 69° 50' N. B.

Der Fundort liegt in einer weiten gänzlich unbewohnten 
Einöde, ungefähr ISO... km vom Varangerfjord. Die näheren Fund
umstände noch unbekannt.

Historisch-ethnographisches Museum in Helsingfors. Kata
log 3360.

Der Gegenstand, der als Pfeil oder W urf
speerspitze bestimmt werden dürfte, gleicht den 
skandinavischen Pfeilspitzen aus der Bronze
zeit 4 Einen befremdlichen Eindruck macht 
allerdings das unregelmässig geränderte Loch 
im Blatte. Auch der Umstand, dass die Pfeil
spitze aus beinahe ganz reinem Kupfer besteht, 
erregt anfangs einiges Bedenken. Trotzdem 
dürfte der bronzezeitliche Ursprung unseres 
Fundes kaum zu bezweifeln sein2. Mit den 
bronzenen Pfeilspitzen osteuropäischen und asia
tischen (ural-altaischen) Ursprungs hat unser 
Fund keine typologische Gemeinschaft.

In Dänemark kommen Pfeilspitzen sehr
häufig in den Gräbern der jüngeren Bronzezeit
vor; in den älteren Gräbern fehlen sie gänzlich 3.
In Schweden sind Pfeilspitzen aus der Bronze-. . .  VT 1 -, i • 4 ig. 43. Pitsusmurust,zeit s e lte n 4. A us .Norwegen kann te  K ygh im  Ksp. Utsjoki, Gouv.
J. 1885 nur 4 Funde von solchen5. Uleåborg.

1 Yergl. S. Müller, Bronzealderen Fig. 179, 179 a und S. 30; Madsen, 
Broncealderen, Suiter PL 14; Montelius, Antiquités suédoises Fig. 171; Rygh, 
Norske Oldsager Fig. 114.

2 Da im Museum einiger Zweifel an einem so hohen Alter der Pfeil
spitze geäussert wurden, sandte ich eine Zeichnung und genaue Beschreibung 
des Fundes an Prof. Montelius mit der Bitte ein Gutachten über den Fall ab
zugeben. ln  seiner Antwort betonte Prof. Montelius, dass seiner Ansicht nach 
kein Hindernis vorläge, die Pfeilspitze der Bronzezeit zuzuweisen. Der wenn 
auch nur geringe Zinnhalt könne ebenso gut auf die Bronzezeit als auf die Kup
ferzeit deuten. So stamme auch der höchst wahrscheinlich kupferne Hohlcelt 
aus Norrland (vergl. Anhang I N:o e) unzweifelhaft aus der Bronzezeit.

3 S. Müller, Bronzealderen S. 30 und Vor Oldtid S. 229.
4 Montelius, Les temps préh. en Suède etc. S. 100.
6 Rygh, Norske Oldsager, S. 4.
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Die Pfeilspitze ist der nördlichste bisher bekannte Fund aus 
der Bronzezeit. Bis vor kurzem war ein bei Osjordet in Steigen, 
Nordlands Amt (Norwegen) untern 68° N. B. gefundenes Fragment 
eines Celtes der nördlichste Zeuge der skandinavischen Bronzecul- 
tur1. Der neue Fund beweist, dass die Erzeugnisse derselben 
ihren W eg über den Nordcap hinaus bis zum Warangerfjord 
nahmen.

1 Föreningen til norske Fortidsmindesm. Bevar. Aarsber. for 1894 S. 143 
und Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte 1896. S. 340.

B e r i c h t i g u n g .
S. 384, 5:te Zeile von unten : vor Patina ist braune einzuschalten.



Uebersicht.
i.

Altertümer und Traditionen aus dem Härad Laukaa
gesammelt von A. E. Snellman.

Zweiter Teil.

Die Kirchspiele Karstula und. Kivijärvi.

S. 3— 5. Geographische U ebersicht: das Forschungsgebiet 
umfasst die Kirchspiele Karstula und Kivijärvi.

S. 6— 15. Ein Ueberblick über die ältesten Zustände im 
nördlichen Tawastland, bestehend in einer kurzen Zusammenfassung 
der Ergebnisse, zu welchen finnische Forscher, wie J. R. Aspelin, 
Yrjö-Koskinen, K . J. Jalkanen, bei der Behandlung der Vorge
schichte, der Besitz- und der Besiedelungsverhältnisse dieser Ge
genden gelangt sind. Nach den bisherigen Funden zu schliessen 
bildete dieses Gebiet während der älteren Eisenzeit die östlichste 
Grenzmark der germanischen Kultur. Doch scheinen auch nomadi
sierende Lappen bereits in grauer Vorzeit hier gehaust zu haben. 
Erst in der jüngeren Eisenzeit gelangten die Finnen in diese abgele
genen Gegenden. Doch währte es noch lange, ehe die von Süden 
kommenden Ansiedler dauernde Wohnplätze in dem nördlichen 
Tawastland begründeten. Der Wildüberfluss der Wälder und der 
Fischreichtum der Flüsse und Seen lockten die Bewohner der süd
licher belegenen Landschaften zu Jagd- und Fischzügen in diese 
Einöden. Allmählich wurden diese Züge regelmässiger und jeden 
Sommer erneuert. Die während des Sommers gesammelte Beute 
wurde versteckt und erst im Winter nach der Heimat gebracht. 
Die Lappen wichen während dessen langsam vor den andrängenden
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Finnen nach friedlicheren Gegenden im Norden zurück. Von den 
blutigen Kämpfen zwischen Finnen und Lappen hat sich noch 
manche Erzählung bis auf den heutigen Tag im Munde des Volkes 
erhalten. Im Laufe der Zeiten veränderten sich die Besitzverhält
nisse in diesen Grenzmarken. Das Land, das anfangs dem ganzen 
Stamme gehört hatte, kam allmählich in den Besitz einzelner.

Die oben beschriebene Ausnutzung des Landes durch Jäger 
und Fischer erhielt sich bis in die neuere Zeit. Die Versuche der 
schwedischen Könige eine ständige Besiedelung anzubahnen —  
man denke an die diesbezüglichen Erlasse Magnus Erikssons, Eriks 
X I I I  und Karl Knutssons —  blieben erfolglos. Gustaf I  hat das 
Verdienst, diesen Gegenden eine sesshafte Bevölkerung gegeben zu 
haben. Da nämlich die Tawasten, welche Jahrhunderte lang die 
Jagdmarken des nördlichen Tawastlands ausgenutzt hatten, nicht 
schnell genug dem Befehle des Königs sich hier dauernd nieder
zulassen Folge leisteten, erging dieselbe Aufforderung an ihre öst
lichen Nachbarn, die Kareler in Sawolaks. Rascher, als es 
den Tawasten lieb war, erschienen die letzteren, dem Befehle 
des Königs gehorchend, in den ihnen angewiesenen Land
strichen und besiedelten dieselben. Die Spuren der karelischen 
Kolonisation treten noch jetzt in Sprache, Sitten und Gebräu
chen der Bevölkerung gerade der hier besprochenen Kirchspiele 
Karstula und Kivijärvi zum Vorschein. Als die Besiedelung 
des Landes weiter fortgeschritten war, konnte man zur Bil
dung einer neuen kirchlichen Gemeinde schreiten, welche den Namen 
Rautalampi (1561) erhielt und das ganze nördliche Tawastland 
umfasste.

Die Seiten 17— 24 enthalten ein Verzeichnis der in den Kirch
spielen Karstula und Kivijärvi gefundenen Steingerät«. Die Anzahl 
derselben beträgt 53, nämlich 23 Geradmeissel, 11 Hohlmeissel, 7 
Steinbeile, 1 Schleifstein, 1 Steinhacke, 7 runde durchlochte Steine, 
1 steinerner Wirtel (eisenzeitlich), 1 Steinkeule und 1 steinerner Dolch.

B ro n ze ze itlic lie  Funde sind in diesen Kirchspielen überhaupt 
nicht gemacht worden.

Seite 31— 36. Aus der älteren Eisenzeit sind folgende Funde 
zu erwähnen: Bei Pylkönmäki im südlichen Theil des Kirchspiels 
Karstula fand ein Arbeiter bei der Feldarbeit auf einem niedrig 
belegenen Acker in einer mit Kohlen und verbrannten Knochen
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durchsetzten 3 m im Durchmesser haltenden Erdschicht die auf 
der Seite 32 u. 34 abgebildeten Gegenstände. —  Ausserdem stammen 
aus unserem Gebiete eine Glasmosaikperle, ein weberschiffförmiger 
Stern und das Fragment eines Eisenceltcs.

S. 36— 38. Die Funde aus der jüngeren Eisenzeit bestehen 
aus 3 Pfeilspitzen, einer Axt, einer Lanzenspitze, einem Eisen
beschlage und einem Hufeisen altertümlicher Form. Die 3 letzteren 
Gegenstände sind zusammen am Strande des Kivijärvi— Sees 
gefunden worden.

Seite 38— 61. Die Bodenaltertüm er. Zahlreich sind kleine 
Steinhügel deren Höhe 0,5— 1 m. beträgt bei einem Durchmesser 
von 1— 4 m. Das Volk hält sie für Reste der Behausungen 
(Herdstellen) »der Tawasten» (der tawastischen Jäger und Fischer) 
oder der Lappen; seltener werden sie in Verbindung mit Riesen 
(Jättiläiset) gesetzt. Wenigstens einige derselben dürften Grabhügel 
sein. Bei oder in einem dieser Steinhügel im Kirchspiele Kivijärvi 
oll ein steinerner Hohlmeissel, unmittelbar neben einem anderen 
Steinhügel ein Eisencelt gefunden worden sein. Trichterförmige 
Gruben sowie ovale und rechteckige Vertiefungen sieht man an 
manchen Stellen. Eine der runden Gruben hatte einen Durchmesser 
von 17 m., die jetzige Tiefe betrug 0,5 m. Andere Vertiefungen 
sind bedeutend kleiner. Nach der Ansicht des Volkes haben die 
früheren Bewohner des Landes in solchen Gruben gewohnt.

Ähnliche Gruben im nördlichen Finnland sollen früher, mit 
einem Dach versehen, den Lappen zur Wohnung gedient haben. 
Im Kirchspiele Enare (Lappland) bestehen noch die Schafställe aus 
Gruben, über welche ein Dach aus Holz, Erde und Stein gebaut 
ist. Nach Castrén leben die Ostjaken noch in solchen Wohn- 
gruben.

S. 55— 59. Ueberreste alter »Katiskat» —  Reusen —  werden 
den Lappen zugeschrieben. Figur 50 zeigt die Anlage einer solchen 
Reuse, Fig. 51 u. 52 stellen jetzige Modelle vor.

S. 59— 61. Sommerfriedhöfe. In früheren Zeiten, als die 
Zahl der Kirchen im Lande bedeutend kleiner war, wie jetzt, und 
demgemäss die Entfernungen zu den Kirchhöfen oft sehr gross 
waren, wurden die Leichen der im Sommer Verstorbenen vorläufig 
in uneingeweihter Erde begraben um im Winter wieder ausge
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graben und mit dem Schlitten nach dem Kirchhofe geschafft zu 
werden. Solche Sommerfriedhöfe werden vom Volke an manchen 
Stellen gezeigt.

Sagen über vergrabene Schätze.
S. 61— 82. Geschichtliches und U eberliefcrungen. Im J.

1775 wurde die Kirche von Karstula gebaut. Kivijärvi wird zum 
ersten Male im J. 1625 als eine Tochtergemeinde des Kirchspiels 
Saarijärvi genannt. —  Schilderung der für die Finnen unglücklichen 
Schlacht bei Karstula am 21 August 1808. —  Traditionen über 
die Besiedelung der beiden Kirchspiele und über den Ursprung 
der Ortsnamen.

I Erklärung der Illustrationen.

Fig. 1— 13. Steinzeitliche Gegenstände aus Finnland.
Fig. 14— 17. Bronzezeitliche Gegenstände aus Finnland.
Fig. 18—23. Gegenstände aus der älteren Eisenzeit, gefunden in 

Finnland.
Fig. 24. Steinhügelgrab im südwestlichen Finnland.
Fig. 25— 31. Der Fund von Multapakka bei Pylkönmäki, Kirch

spiel Karstula.
Fig. 32, 33. Eiserne Pfeilspitzen gefunden im Kirchspiele Karstula. 
Fig. 34— 49. Gegenstände aus der jüngeren Eisenzeit, gefunden in 

Finnland.
Fig. 50. Plan eines alten »Katiska» (Reuse).
Fig. 51. Die Anlage der Reusen in Karelen und Sawolaks.
Fig. 52. Die Anlage der Reusen im nördlichen Tawastland.

Erklärungen zu der Karte von dem östlichen Teile 
des Härad Laukaa.

£  Steinzeitlicher Fund. ö  Steinhügel.

^  Bronzezeitlicher Fund. $$ Zerstörter Steinhügel.
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F  rüheisenzeitlicher 
Fund.

Späteisenzeitlicher
Fund.

Mehrere Gegenstände 
gefunden.

Wohnplatz oder Werk
stätte.

Ck+ Mehrere Steinhügel.

C7+ Gruben.

vy Grabähnliche Vertie
fungen.

Mehrere Vertiefungen.



Einiges über Zauberwesen.
Aus den Geriehtsaeten von Nystad und von N ieder- 

Satakunta.
von

K. Ä. Cajander.
Die angeführten Beispiele geben Aufschlüsse über das Zau

berwesen und die Hexenprozesse im südwestlichen Finnland am 
Ende des 17:ten und Anfang des 18:ten Jahrhunderts. (Mehr über 
dieses Thema sieh bei R. Hertzberg, Bidrag till Finlands kultur
historia på 1600-talet. Vidskepelse. Helsingfors 1889.

Die Altertümer des finnischen Teiles des Härad 
Pietarsaari (Pedersöre)

beschrieben von 

Esa Eetu Takala.
S. 105— 116. Geographische U cbersicht: Das Forschungs

gebiet umfasst die Kirchspiele Kälviä (Kelviå), Ullava, Kaustinen 
(Kaustby), Veteli (Vetil), Perho, Haisua, Lesti, Toholampi, Lohtaja 
(Lohteå), Himanka (Himango) —  eine im Ganzen flache und flussreiche 
Landschaft.

A. Vorgeschichtliche Zeit.
I . Vorgeschichtliche Funde.

S. 117— 146a. Steinzeit: Die Zahl der dem Verfasser be
kannten steinzeitlichen Funde aus diesem Gebiete beträgt etwa 130 
(vergl. das Fundschema auf Seite 140). Am zahlreichsten sind die
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Gerad- und Hohlmeissel vertreten (zusammen ungefähr 60). Unter 
den durchlochten Steinbeilen (zusammen ungefähr 10) fallen 5 
H ammeräxte von skandinavischer Form auf. Dem Verfasser wurde 
von einem mit einem sculptierten Tierkopf geschmückten Steinbeil 
berichtet, welcher Fund von ostfinnischem Typus leider verloren 
gegangen ist. Die übrigen steinzeitlichen Funde bestehen aus Pfeil- 
und Lanzenspitzen, Steinhämmern mit Rillen, runden durchlochten 
Steinen (Keulen), einer Hacke, Messern. Keiner von diesen Gegen
ständen ist weniger als 10 km von der Küste entfernt gefunden 
worden.

Bronzezeitliche Funde sind in diesem Gebiet noch nicht 
gemacht worden.

S. 147— 155b. Ältere Eisenzeit: Der Verfasser schliesst 
sich der Ansicht J. R. Aspelins an, dass die Bevölkerung des 
westlichen und südlichen Finnlands von der Steinzeit bis tief in 
die Eisenzeit hinein gotischen resp. germanischen Stammes gewesen 
sei. Während die nördlich und südlich angrenzenden Gegenden 
reicher an Funden aus der älteren Eisenzeit sind, kennt der Ver
fasser aus dem hier beschriebenen Gebiete nur einen solchen Fund 
—  einen weberschiffförmigen Stein aus dem Kirchspiele Kälviä. Die 
Grenze zwischen der älteren und jüngeren Eisenzeit setzt der Ver
fasser nach Aspelins Periodeneinteilung um das Jahr 700.

S. 155— 161. Jüngere Eisenzeit. Um diese Zeit muss die 
Einwanderung der finnischen Stämme nach Finnland bereits vor 
sich gegangen sein. Auch aus der späteren Eisenzeit sind die im 
Här ad Pietarsaari gemachten Funde recht spärlich.

Hervorgehoben zu werden verdient eine grosse Armbrustfibel 
aus Bronze von einem im Ostbalticum zahlreich vertretenen Typus. 
Fig. 104, gefunden beim Wegebau im Kirchspiele Haisua. Nadel 
und Axel der Fibel sind eisern. Der Verfasser setzt die Fibel in 
das 9:te Jahrhundert n. Chr. Die übrigen zum Teil verloren gegan
genen Funde bestehen aus einigen Aexten, einer Lanzenspitze, einem 
Messer u. s. w.

II. Bodenaltertümer.

Die Bodenaltertümer bestehen aus Steinhügelgräbern, Gru
ben, Burgwällen und Labyrinthsetzungen.
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S. 162— 185a. Steinhügelgräber (»Lappenhügel») sind zahl
reich. Ihre Höhe variiert zwischen 0,25 m und 1 m, ihr Durch
messer zwischen 2 und 4 m. Einer der Hügel war 3,5 m. hoch 
bei einem Durchmesser von 10 m. Diese Hügelgräber sind aus 
Steinen verschiedener Grösse oft kuppelförmig, oft um einen 
grösseren Centralstein herum aufgebaut. Ein Steinhügelgrab im 
Kirchspiele Kälviä enthält im Innern 2 grosse parallel einander 
aufgestellte längliche Steinblöcke —  die Reste einer Steinkiste von 
3 m. Länge und 0,75— 1,25 m. Breite (Fig. 79). Die meisten Stein
hügelgräber sind von unberufener Hand teilweise untersucht und 
haben daher in der Mitte eine bis zum Boden reichende Vertiefung. 
Nur ein einziger war unversehrt.

Nach Funden zu schliessen, welche in Steinhügelgräbem des 
südlichen Osterbotten gemacht worden sind, stammen dieselben aus 
dem Ende der Bronzezeit und aus der älteren Eisenzeit. In mehreren 
Steinhügeln unseres Gebietes hat man Kohle, Asche und verbrannte 
Knochen angetroffen. Andere Funde sind nicht bekannt, wenn 
man nicht Steingeräte in Betracht ziehen will, welche nach Angaben 
von Bauern in Steinhügelgräbern gefunden worden sind.

S. 185— 198b. Gruben. Es lassen sich Gruben von zwei 
verschiedenen Arten unterscheiden: 1) Runde oder ovale Vertie
fungen mit steilen aber nicht senkrechten Abhängen, 0,5— 1,5 m 
tief und ca 5— 20 m im Durchmesser (vergl. Plan V  (S. 176). 
Fig. 84 u. Plan X I  (S. 193).

Einige von ihnen sind mit einem Erdwall umgeben. Mehrere 
liegen in der Nähe von Steinhügeln. Nach der Ansicht des Volkes 
sind diese Vertiefungen Fanggruben für Rentiere, angelegt von den 
Lappen, welche früher hier gelebt haben sollen. Vermutlich sind 
sie Ueberreste alter Wohnungen oder Vorratsräume.

Viereckige Vertiefungen mit gepflasterten Wänden und einer 
längs dem Rande laufenden Brustwehr. Länge c:a 6— 10 m, Breite 
c:a 3— 6 m, Tiefe 1— 2 m (Vergl. Plan V II I  (S. 186), Plan I X  
(S. 187), Plan X  (S. 190) u. Fig. 85). Einige liegen in der Nähe 
von Steinhügelgräbern. Das V olk  hält sie für alte Eisenhütten. 
Ihre frühere Bestimmung ist dem Verfasser unklar.

S. 198— 214c. Burgwälle u. Ueberreste alter Wohnungen 
(hiienlinnat— Riesenburgen).
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1) Ovale Steinwälle mit gewöhnlich 4 mit einander corres- 
pondierenden Öffnungen (Eingängen). Die Länge variiert zwischen 
45— 50 m die Breite zwischen 25— 30 m. Der Wall selbst ist 
1— 1,5 m hoch und 1— 2 m breit. Ähnliche Denkmäler sind 
südlich und nördlich von diesem Gebiete angetroffen worden. Hj. 
Appelgren hält sie für ähnliche Ueberreste alter Wohnungen wie 
die s. g. Kämpagrafvar auf Gotland.

2) Unregelmässig verlaufende ohne Mörtelverband gebaute 
Steinwälle (vergl. Plan. X I I I  (S. 201); Plan X Y  (S. 207). Die 
jetzige Höhe der Wälle beträgt c:a 0,5— 1 m, ihre Breite c:a 2 m.

Alle diese Stein wälle liegen auf Anhöhen und zwar meist 
in der Nähe eines Sees oder Sumpfes. Bemerkenswert ist der 
Umstand, dass sie nie weniger als eine schwedische Meile (10 km) 
von der Küste entfernt liegen. Noch etwas mehr landeinwärts 
beginnt das Fundgebiet der Steingeräte, während die Steinhügel
gräber näher zur Küste herantreten, ja sogar auf den Inseln Vor
kommen.

S. 214— 219d. Labyrinthsetzungen. Die auf den Schären 
Finnlands so häufig vorkommenden ein s. g. Labyrinth bildenden 
Steinsetzungen (vergl. Fig. 94— 97) treten auch hier auf. Eine 
wohlerhaltene Labyrinthsetzung auf der Insel Hevoskari im Kirch
spiel Himanka ist auf Fig. 98 abgebildet. Ihr Durchmesser be
trägt 8,5 m. Die Gänge sind 0,1— 0,2 m. breit.

S. 219— 224e. Findlingsblöcke, welche auf anderen kleineren 
Steinen liegen, werden vom Volke mitunter für alte Wegzeichen 
durch die Waldeinöden angesehen.

B. Geschichtliche (christliche) Zeit.

I . Bodendenkm äler. (S. 325—234).

a) Alte Begräbnisplätze mit Flachgräbern (vergl. Plan X V II ,
S. 227), in welchen nach der Ansicht des Volkes früher die Leichen 
der während des Sommers Verstorbenen vorläufig beigesetz wurden 
um im Winter mit dem Schlitten nach den oft weit entfernten 
Kirchhöfen gebracht zu werden.

b) Angebliche frühere Hafen- und Handelsplätze, die von 
den Bewohnern des Hinterlandes besucht wurden.
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c) Stellen in Seen, Sümpfen und Flüssen, an denen alte Fischerei
geräte gefunden worden sind.

II . K irchliche Denkmäler. (S. 234— 275).

Ganz Südösterbotten war im 13:ten Jahrhundert in nur zwei 
kirchliche Gemeinden, Mustasaari und Pedersöre (gegründet um 
1250), eingeteilt. Im J. 1467 wurde Gamla Karleby (Kokkola) von 
Pedersöre abgeschieden. Aus den kirchlichen Territorium von 
Gamla Karleby wurden allmählich die jetzigen Kirchspiele unseres 
Gebietes gebildet. Die jetzigen Holzkirchen sind im 18:ten und 
übten Jahrhundert erbaut und zum Teil mit originellen Altarge
mälden und Wandmalereien geschmückt. Im Munde des Volkes 
leben noch gereimte Traditionen über den Bau der Kirche von 
Himanka (1792). (S. 273).

III . Ueberlieferungen. (S. 235— 304).

a) Ueberlieferungen aus der Zeit »des grossen (nordischen) 
Krieges» und des Krieges von 1808— 1809.

b) Sagen über Riesen, welche öfters mit Namen von Höfen 
Seen, Burgen u. s. w. in Verbindung gesetzt werden.

c) Ueberlieferungen über den Ursprung einiger Ortsnamen, 
und die Besiedelung der Gegend.

IV . Verzeichnis der jetzigen Ortsnamen. (S. 304— 309).
V . Schilderung der Verhältnisse im vorigen Jahrhundert, 

(nach einigen alten Kirchspielsbeschreibungen). (S. 309-—321).
Der Ackerbau war primitiv und meist den Weibern über

lassen, da die Männer mehr der Waldwirtschaft oblagen und als 
Teerbrenner, Holzfäller und Flösser einem leichteren Erwerbe nach
gingen. Die Pflüge und Eggen waren hölzern, auch die Karren 
waren durchweg aus Holz gebaut. Die beginnende Entwaldung 
zwang schliesslich die Bevölkerung sich mehr und mehr dem 
Ackerbau zuzuwenden. Die übrigen Erwerbszweige waren Viehzucht, 
Fischfang, Jagd, Sumpferzgewinnung, Schiffbau. Die Badstube 
stand in hohen Ehren. Grosse Trunksucht. Reibereien zwischen 
der schwedischen und der finnischen Bevölkerung des Kirchspiels 
Kaustinen (Kaustby).
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V I. Verzeichnis der im Historischen Museum in Helsingfors 
befindlichen, aus dem Härad stammenden Gegenstände aus späteren 
Zeiten. (S. 322— 326).

V II. Die Siegel der Kirchspiele. (S. 327— 329).
V H I. Die Zigeuner. (S. 329— 330). Einige der im Härad 

lebenden Zigeuner sind Grundbesitzer, die meisten führen doch ein 
Wanderleben.

Erklärung der Illustrationen.

Fig. 1. Die Kirche der Landgemeinde von Pedersöre (Pietarsaari). 
Fig. 2— 78. In Finnland gefundene stein-, bronze- und eisenzeit

liche Altertümer.
Fig. 79— 81. Steinhügelgräber in den Kirchspielen Kälviä und 

Himanka.
Fig. 82— 83. Steinhügelgräber im südwestlichen Finnland.
Fig. 84. »Das Lappengrab» im Ksp. Kaustinen.
Fig. 85. Grube mit gepflasterten Wänden im Ksp. Kannus.
Fig. 86. Gepflasterte Grube im nördlichen Finnland.
Fig. 87 —92. Burgwälle und Fundamente alter Wohnungen in 

Finnland.
Fig. 93. Ornament aus der Bronzezeit.
Fig. 94— 99. Labyrinthsetzungen in Finnland.
Fig. 100— 103. Siegel der Kirchspiele Pedersöre, Kälviä und 

Lohtaja.
Plan I— V I. Situationspläne von Steinhügelgräbern.
Plan V II . Steinhügelgräber und Labyrinthsetzungen auf der Insel

Hevoskari, Ksp. Himanka.
Plan V II I— X I. Viereckige und ovale Gruben.
Plan Х П — X V I. Burgwälle und Ueberreste alter Wohnungen.
Plan X V I I . Alter Begräbnisplatz.
Plan X V III . Die Korkialahti-bucht.
Plan X I X . Russische Batterien im Kriege 1808— 9 bei Perho.
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