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I,

Merikarwian asutus ja nimi.
V^iihin aikoihin, joina Ruotsalaiset ensin lastiwat Suomen nie-

men waltansa alle, muodosti toto pohjoinen osa Satakuntaa,
Kokemäenjoesta aina Pohjanmaan rajoille saakka, äärettömän erä
maan. jossa yläsentujen asnttaat, tun Metsästysretkillään sinne
joutniwat, warmaantin wielä tapasiwat tiertelewiä kappalaisia
poroineen. Niinikään oli meven puolelta toto rannikko asumaton,
ainoastaan kalastajat, jotka sisämaasta tankaa sinne kesäisin saa-
pumat, elähyttuvät seutujen kolkkoa yksitoikkoisuutta-'). Kauttaal-
taan oli Merikarwiatin silloin metsien peitossa. Knrjet tnljeske-
liivat keitailla ja ikimetsä hnminoi lonhuisilla rannikoilla. Meren
pinta oli silloin paljon korkeammalla kuin nyt. Monessa kohden,
missä aura ja .viikate nykyään liikkumat, karkeloiwat silloin Wella-
mon metiset neidot. M- ja Alakylän pelloista esim. oli silloin,
wieläpä myöhemminkin, nscat meren pohjana, ja mätitöyräät pol-
.veiliwat nieminä iMeren lahtien ohitse tahi kohosiwat luotoina
meren pinnan ylipnoletle.

Mutta, .kysymme, mistä on tämä> pitäjä saannt asukkaansa,
mistä owat esi-isämme tänne saapuneet? Historian tuttijatl)
oivat sitä mieltä, että Mi-Sataknnnan asutus on tnllnt Hämeen
puolelta. Ensinnä tnliwat Knloweden ja Rantaweden rantamaat
cli nykyisen Karkun ja Tyrmään sendut asutniksi. Niitä seutuja
nimitettiin Saastamalatsi;mntta tietämätöntä on, milloin tämä
uimi jo oli käytännössä. Tämän nimensynty ja merkitys tuskin
lieneekään enää warmuudel.a selwiteftäwissäv^ Saastamalan asu-

') I. W. Nuth. Satllulnnan asutusoloista lestillilana. Tiri Ruth,
Porin kaupungin historian ansiolas lirjoittaja, on myös suullisesti antanut
kirjoittajalle tietoja näistä asioista.



tus ei alun pitäen ulottnnnt sanottaman kauwaksi länteen päin.
Niinpä nykyinen Kiikan tappeli oli pnheena oleman ajanjakson
alussa wielä asumatonta, autiota korpea. Mutta piankin lewenee
asutus Kulo- ja Rautaweden rannikkoseuduilta pohjoista ja länttä
kohden seuraten niitä mesiä, jotka Hämeenkyrön ja Mouhijärwen
pnolelta laskemat Kiilometeen. Näin lemiää Saastamalan kansa
yhä etemmä ja mukana kulkee Saastamalan nimi, jolla rumetaan
mainitsemaan niitä seutuja, jotka manha Saastamala on asntta-
nnt. Ia hywiu lamea oli tämä asntus-ala. Aina nykyisessä
Noormarkussa asti oli Wesilahdeu ja Kartun rajaseutulaisilla
niittyjä. Sinne kerrotaan ensin Kamu-nimisen miehen asettuneenasnmaan. Näin olimat saaueet Noormarkitn ja Finpyyn kylät
alkunsa. Otamojärmen rannalle nykyiseen Siikaisiin oli erään
Mouhijärmeläisen kalastajan poika asettnnnt ja siten sai Otamon
tylä alknnsa. Pomarkussa, Karmianjoen, Isonjättven ja Siikais-
järmen rannoilla tawataan Tyrmääläisten ja starkklllaisten erä-
maita. Niinikään näyttää Saastamalaisten asntus wihdoin
nlottuneen aina nykyisen paikoille, sillä kuten asia-
kirjoista täy ilmi, Mouhijärwen Sclkeen kylällä sekä mnutamilla
Karktnlaisilla oli melkeen koko Lautjärmen kylän alue takamaana.
Wieläpä kuulni Selteeläisille „Lautjärwen sillin talastustiu Poh-
janlahdessa".

Näillä kaukaisilla aineillaan kämimät Saastamalaiset heinää
tekemässä ja kaskea polttamassa. Kyllä tosin olimat matkat pitkät,
jonka wuoksi heinät ja Miljat moitiin ainoasti talmella kotiin hil-
jettaa; silloinkin saatiin ajaa usein toistakymmentä penikulmaa.
Mutta olihan silloin ihmisillä aikaa. Ei eletty höyryn eitä säh-
kön aikakaudessa eikä siis uoita matkoja niin komin tumattomina
pidetty.

„Wähitellen syntyi sitten näiden niittyjen ja kaskimaiden
lno ensin torppia, jotka aluksi kyllä kuuluuvat emäkyliin, mntta
joista aikaa woittaiu taswoi itsenäinen asutus ".l) Mutta Mati-
nainen suomalainen asntns ei testiaikana täälläkään ole ennättä-
nyt sijoittua itse meren rannalle. Ei näet Merikarwiallakaan
tawata „ mitään jälkiä siitä, että Suomalaiset siihen aikaan olisi-
wat nteren rannalla muulla tamoin oleskelleet tnin tilapäisinä

') I. W. Ruth, m. t.



erämaankäwijöinä ja kalastajina." Idempänä meren rannasta
olemilla seuduilla sitä mastacm omat Suomalaiset olleet ensim-
mäisiä asukkaita. Sitä todistamat ilmeisesti jo kyläin nimetkin.
Siikainen, Leppäjärwi, Lewusjoki, Otamo, Pyntäinen, Sammi,
Saarikoski, Nauriskosti, Hontajärmi, Lautjärlvi, Tuorila, Lam-
mela omat supisuomalaisia uimia ja todistamat Suomalaisten
näillä seuduin järjestettyä asutnsten alkaneen. Myöhemmin nä-
kyy Suomalaisten asutus paikoin kyllä tunkeneen hyminkin lähelle
merta, mutta yleensä ei niin ollnt laita, Maan kalasteltuna:, siellä
palasimat Suomalaiset saaliinensa kotiinsa Mäkinaisille olinpai-
koilleen sisämaahan.

Mtttta ei rannikkoseutu silti asumatta jäänyt. Satakunnan
rannoille ilmaantni. ehkäpä jo niihin aikoihin ja jotu aika sen
jälkeen tuin Ruotsin kuningas Pyhä Eerikki ristiretken Suomeen
teki <w. 1157), Ruotsalaisia asumaan. Nämät ottimat haltuunsa
Saastamalaisten kalastuspaikat! ja maikkapa riitoja ja taisteluja
niistä oli kanwankin, jäimät ue yleensä Ruotsalaisten haltuun.
Perinnöksi Saastamalan erciMiehiltä jäi paikkakunnalle Saasta-
malan nimi, jota Rnotsalaiset asuttaa, ääusimät Saastmalaksi ja
Saastmolaksi s**tä sitten lyhensimät mihdoin Sastmolatsi. Asia-
kirjoissa onkin käytetty pitäjän nimenä manhimpina aitoina tuota
manhempaa Saastamala-muotoa, jota mastaan edellämainitut
lyhennysmnodot ja „Sastmäla" näyttämät myöhemmin täytän-
töön päässeen. Ia näiden niin sanoaksemme kotoisten lyhennys-
nimien ohella on Saastamala-muoto, marsinkin kun latinalais-
päätteitä täytetään, nsein tawattawissa. Warsin warmaa ontili,
että Sastmola-nimi on suomalaista alkuperää, joten siis setin
osaltaan todistaa Suomalaisten täällä jo ennen Ruotsalaisia
liikkuneen. Sitä mastaan omat paikannimet rannikolla miltei
tanttaaltaan ruotsinkielisiä. Kylät: Gördböhl, Kasaböhl, S.nbbc,
Gräni, Öfmerby, Ytterby, Nederby; talot: Näbb, Österby, Kasa.
Boostar; lnodot: Sältö, HallonMr, Mellanoura, lesbostär,
Björtstär, Bergstär, Oräsoura, Säfonra omat Ruotsalaisilta
saaneet nimensä. Tästäkin siis näkee, että Suomalaiset eimät
ivatinaisesti olleet niille tienoin asettuneet, toskeimät edes pai
töille olleet nimiä antaneet. Ruotsalainen kansanaines näyttäätiu

') I. W. Ruth, m. t.



etupäässä mesillä liikkuneen ja kalastusta harjoittaneen. Ia täy-
täntöön ottamansa Saastamalan nimen omat he maksaneet anta-
malla pitäjän Suomalaisille toto joukon merielämää ja kalastusta
koskemia ruotsinkielisiä sanoja, joita yhä mielä kansa runsaasti
täyttää. Weueen hangat, kaaret ja muut semmoiset olimat kyllä
Saastamalaisille Kulo- ja Rautamedeu rannoilla tnttuja kaluja;
mutta täällä Meritarmialla huilimat he ruotsalaisten rauta
asukkaiden alituisesti niitä yuotsintielisillä nimillä mainitseman.
Heiltä sai Merikarmian Suomalainen paattiinsa spantit, staminat,
tnllat, seilit liikinensä, spriilit, rnolit, tnaapit ja nutut stnntit.
Ruotsalaisilta oppi hän sanomaan lahtea ...viiliksi", merenmirtaa
„ströömiksi", karista mettä ~skerimedeksi", tultumäylää „faarmc-
deksi", meressä olemaa pittänlaista timitaritetta ~raasaksi" j. n. e.
Weden eläjät, joita sisämaan mesissä oli opittn tuntemaan, sauvat
pitää entiset saastamalaiset nimensä, mutta sellaisia, joita Maan

meressä tapaa niinkuin ~flnndrn" ja „tnmlari" mainittiin ruot-
salaisilla uimilla. Ia kun terran nimettiin sanoja Ruotsinkielestä
Suomenkieleen siirtelemään, niin senrasi luonnollisesti monia
sanoja muiltakin aloilta paitsi merielämästä ja talastntsesta.
Eihän sitä „.rengännyt" Suomalaisen miettiä ja muistella sanaa,
jota isä ja äiti oli täyttänyt ja joka main hämärästi mielessä
häämötti, marsinkin tun täällä miu monet „reedat" olimat hänelle
aiman outoja ja masfaltuisia ja hm ruotsalaista sanaa täyttä-
mällä sai asiansa „rihtiin" ja „reedulla" toimitetntsi, joskin pnhe
yleensä tämikin Suomeksi.
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Mutta maitta Rnotsala.se. jo marhain omatkin ottaneet
haltnuusa merenrannikon ja snomalainen asutus kulki seu kanssa
yhtäsuuntaisesti, olleu kummankiu mälillä uoin 5—15 kilometrin
leivyinen asumatou metsätaipale teitaineen ja nenwoineen, niin
näyttää marsinkin Gördböölcen, Hlitylään ja Alakylään Snonta-
laisiakin runsaasti asettnneen. Köörtiläu (Oördböhl) kylässä ou
Räbb'in ohessa toinen talo nimeltä Rampanen fßomppaneni,
josta uimestä sittemmin ott tnllut ruotsinmoittoineu Rompois
mutta jota altuaau on snomalainen. Alakylässä on ruotsalais-
nimisten talojen ohessa myös Kanttn ja Rilalainen todistamassa
suomalaisen mäestön täälläkin taloja perustelleen. Mtylässä
omat Inmppi ja Marttula lsittemmiu Marens) epäilemättä myös
Suomalaisten perustamia. Eri kieliryhmät eimät Merikarmialla



siis olleet jyrkästi toisistaan erillään, maan koskettelimat alitui-
sesti toisiaan, jopa amioliittojen kantta yhä sekaantnimatkin toi-
siinsa. Köörtilässä, Ala- ja Mikylässä oli suomalainen mäestä
Intnisampi, jonka muoksi heidän kielensätin pääsi moitolle, ottaen,
kuten edellä on esitetty, merielämää ja kalastusta koskemia ynnä
kaupanpäälliseksi moniaita muitakin ruotsalaisia sanoja omiksensa.
Kasalan kylässä, ruotsalaisen Siidebyyn rajoilla ja siis ruotsa-
laisen Pohjanmaan kynnyksen ääressä, on Ruotsintieli säilyttänyt
asemansa enemmistön kielenä, sillä täällä olimat ruotsalaiset asut-
taa, enemmän erillään suomalaisista pitäjäumiehistään ja milfei
jota päimä tekemisissä Suomenselän pohjoistaltailla asnmien t.eli-
heimolaistensa tanssa. Mntta sanamarastocmsa omat hetin li-
sänneet monella Suomenkielisellä sanalla^).

Muiuoincn Saastamala käsitti siis, mitali nyt enää moi
siitä päättää, setä altnperäisen Manhan eli emä-Saastamalan
Satatnnnan itä-äärillä Knlo- ja Rautaivcdeu tienoilla että tämän
myöhemmät tasti- ja metsästysmaat, jotta jotentin lemcänä maan-
taistaleena nlottuimat länsiluodetta kohden aina meren rantaan
asti. Tästä cnvarasta Saastamalasta syntyi sitten eri senra-
tnntia ja pitäjiä tatoolifen ajan lopulla setä sitten mähitcllen
nstonpnhdistntsen ja sen jälkeisinä aitoina.

Vanhimpana järjestyneenä pitäjänä M-Satatnnnassa
mainitaan*^) Karttu; ja tämäu pitäjän nimenä tiedetään ennen
nunnoin olleen Sastamala*'). Kartnn scntnja tartoittaa epäile-
mättä se „Sastamcll", jota paittatuntana on mainittu jo m.
13f»3, sillä taitesta päättäeu ei Äteritarmiaa silloiu ollut syytä
erityisesti huomioon ottaa. Sama mninais-Saastamala oli
mannaan myös se ~Sastamala", johon Hemming-piispan aitana
ja toimesta (1339—1305) kerrotaan tirtto ratcnuetutsi").

i) Sellaisia sanoja maan pannen esimerkiksi: „Man kommer till aikla^
— tullaan aikaan: „pollu", paikoin (--- paikoin).

Saastamala mainitaan myös nstonpnhdistntsen aitana.
Eräässä luettelossa Tnrnn tuomiokirkolle ja sen kaniikeille tule-
mista säätämistä, jota iv. 1541 tuningas Kustaa I:seu tästystä

*') Pitkää ääntiötä ei aina Ruotsinkielessä merkitty lahdella ääntiömer-
lillä, jotcu nimi kyllä puheessa saattoi olla Saastamala.

") helsingius, Finlands Kyrkohistoria, s. 184.

k A. Neomius, matrikkeli.



tehtiiu ja jouta laati, tuteu armeliaan, silloinen Turuu tontun
rehtori, sittemmin piispa Mikael Agricola, on kyllä Sastamala
otettu Satakunnan ylisen kihlakunnan pitäjien joukkoonl). Ia
todennäköistä on, että tässäkin Sastamala tarkoittaa nykyistä
Karttna eitä siis ole sama tnin Merikarmian pitäjä. Ei olisi
Meritarmia-Saastamalaa sopinutkaan asettaa meroitutsissa kir-
kollisiin tarkoituksiin snurien senratnntien rinnalle, niinkuin ftnheen-
alaisessa luettelossa on tehty, sillä Meritarmialla ei silloin saat-
tanut olla jos pari sataa asukasta, nekin etupäässä metsästäjiä
ja kalastajia*-) eitä seurakuntaa enempää tuin sen. pappiakaan olisi
määrätty suorittamaau niin snnria maksuja tuin snuremmista
pitäjistä otettiin.

Ia tntea sille käsitykselle, ettei mninainen Saastamala ole
sama tnin Merikarmian pitäjä, aittaa Mielä sekin seikka, että se
luettiin siihen promastitnntäan eli ~maaprowastin" aineeseen,
johon kuului Kallialan, Kyrö, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti.

Kangasala ja Orihmesi. Jos, näet, Merikarmia olisi ollnt silloin
pitäjänä olemassa, niin olisi se jo matkan mnoksi paljoa sopi-
man.min käynyt liittää siihen promastiknntaan, johon tunluimat
Rauma, Eurajoki, Eura, Ulmila ja Kokemäki.

Mutta maitta siis emme myönnätään Merikarwian pitäjää,
eli Saastamalan myöhemmässä merkityksessä, ollen olemassa
siihen aitaan tnin edellämainitnt luettelot laadittiiu, niin ei sillä
ole tielletty näillä sendnin ihmisiä silloin jo asuneen. Päin Mas-
toin oli, tuten edellä on esitetty, tänne asettnnnt erämaantämijöitä
tuolta alkuperäisestä Saastamalasta. niittyjen rennoille ja lastien
ääriin nutisasnnnoita perustelle», ja he tietysti olimat edelleen
jossatin merkityksessä Saastamalaisia, s. o. lntimat itsensä tunln^
Miksi tuohon suureen emä-Saastamalaan, joka alnssa käsitti la

Pari sataa muotta myöhemminkään ei asukasluku noussut wielä täyteen
500. Esim. Kuoripapeille meni Saastumalasta 4 puntaa rukiita ja 4 puntaa
maltaita, aiwan satna määrä luin Kallialastalin. Erästä lisäweroa, jonka
Kustaa Kuningas neumonantajansa Irjö Norman'in toimesta oli määrännyt
papiston malsettawlllsi, meni Saastamalan papistolta 6 markkaa, joka oli suuri
raha siihen aikaan. Pienemmissä seurakunnissa maksoi pappi tätä weroa 3
markkaa (sen aikuista).

l) Lagus, Handlingar, ny följd, 3.*de häftet.

Kalliala oli marinaan sama luin nykyinen Tyrmään vitäjä.



wean alan Knlo- ja Rantaweden ympäriltä lähtein monelle sunn-
nalle ja jota oli lewenemistään lewennyt. He olimat siirtolaisia,
jotta olimat lähteneet entisiltä olopaitoiltaan. Saastamalan asuk-
kaat, lähtieu tyyssijoiltaan Kartussa ja Tyrmäässä, olimat täten
ottaneet haltnnnsa ja asuttaueet Mouhijärwen, Lawian, Partanon,
Ikaalisen, Hämeenkyrön ja Kankaanpään sekä mihdoin nykyisen
Sutaisten pitäjän ja Meritarmian. Suuri oli siis eutinen
Saastamala alaltaan. Luonnollista sentähden oli, että eri tulma-
ja paittatuunat, asntutsen tasmaessa ja mätilnmnn lisääntyessä,
Mähitellen muodostnimat itsenäisiksi pitäjiksi.
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Luonnollisesti oli Meritarwialaisten senratunnalliueu ja
kirkollinen yhteys emä-Saastamalan kanssa sangen höllä, jos sitä
minkäänlaista oli olemassakaan. Tnskin uäkimät he, tun tcrrcm
tänne olimat saapuneet, laweau pitäjänsä pappia iässään tahi
tämä heitä. Pittäin mättäin ja tiettömien taimalten Mnotsi oli-
mat nämät siirtolaiset aiman erotettuina eutisistä olopaitoistaau
ja olestelimat täällä tautaua tirtostaan jonkinlaisina seurakun-
nallisina irtolaisina, jotta tyllä nimellisesti tunlnimat Saas-
tamalan tirttoherran lamnaan. mntta jotta itse asiassa eimät
olleet tilaisuudessa täyttämään scnratunnan etuja hywätseusä
eiivättä tietysti seuratuunallisista welwollisuutsistausataau pii-
tauucet.

Mutta tuollaiset järjestämättömät olot tuntnimat tietysti
tukalilta; ja epäilemättä kirkollinen hallitus huomasi uäidcn hajalla
asmvien siirtolaisten kaipaaman järjestystä ja hengellistä hoitoa.
Ia hm uäitä rumettiin pitämään yhdystnntana, niin mitä nimi
oli heidän yhteyttään ja yhtecntnulnmaisunttaan someliaampi
osottamaan tuiu juuri Saastamalan Manha, tnnnettn nimi. Kun
Knlomeden seutnlaiset olimat jo aiuatiu tuudeuneutoista muosi-
sadait loppupuolella ivaihtancet Saastamalan nimen Karttn-
nimecn^), niin äimänhän knin itsestään jäi tämä nimi sille ahteelle,
jota ei uimellisesti ollnt emä-Saastamalasta eronnut ja oli sieltä
käsin asntettn. Näin sai Merikarwia perinnötseen yhteiseu pesä-
knnnau manhimman yhteisen nimen, joka aiman knin jäämällä
jäi sille, kun sisarpitäjät ottimat itselleen nndet nimet ja siten
ilmaisimat erinneensä yleis-Saastamalasta.

l) lohana Kunink. kirjeessä "., 1587 mainitaan pitäjää Kartuksi.
Lagus, Handlingar, ny följd, 1 häst s. 81.



Mutta mistä tämän pitäjän toinen nimi, Meritaimia, on
tnllut, siitäkään ei ole marmaa tietoa. Sangen todennäköistä
tnitentin on, että sillä joella, joka alkaa tnolta Kankaanpään
tappelin, Karmian takaisilta metsämailta ja sitten juoksee useain
järmieu läpitse setä wihdoin laskee Merikarmian Mli- ja Ala-
kyläu ohitse mereen, on jo ammoisina aikoina ollnt uimenä Kar-
mi aujo t i. Tämä nimi on manhoissa asiakirjoissa saanut,
muodou: Karmejocki'). Ia niintnin Karmian tappelin nimi on
aiman samaa junrta tuin joenkin nimi, samoin marinaan on
Merikarmiatin saannt nimensä Karwianjoesta. Kuu wauhasta
Saastamalasta tahi Hämeestä päin oli mainittama tätä paitta-
tnntaa, niin ei sitä sopiunt Saastamalatsi sanoa, sillä siten ei
tämä rantasetltn olisi puheessa tullut erotetuksi marsiuaisesta
Saastamalasta. Mntta sen sijaan sopi tartotetnn paittatnnnan
asemaa täällä Satatnnuau äärillä aiman täsmälleen määrätä
sen joen mntaan, jota sen läpitse melkein kauttaaltaan jnotsee.
Aiman luonnollista myös oli, että Karmian joen alasendnt lähem-
pänä merta Meritarwian uimellä puheessa erotettiiu siitä Kar-
miasta, jouta läpi joeu altuosa juotsi. Tätä uimeä täyttimät,
tnten jo miitattn on, etupäässä sisämaalaiset tnolla ivanhan Saas-
tantalan tienoilla ja muualla siellä päin. Aiman samoin nimit-
tämät Tampereen pnolelaiset Hämeentangasta Pohjan-tantaatsi,
maitta se Satatuntalaisten ja Pohjalaisten testen ontin Hämceu-
tangas. Niin oli Meritanviatin ruotsalaisten rannittoasnttaiden
ja yleensä länsisnomalaisten pnhecssa Saastamala eli Sastmola,
ja sitä tietä on tämä nimi tnllnt tirjoitntsissa mertitsemään
H.eritarmiaa. Ajasta, jolloin ~Meritarwia" on pitäjän miralli-
seksi nimeksi tullut, ei ole onnistnnut saada selkoa. Kun tämän
nimen olimat altnacm Suomalaiset pitäjälle antaneet, niin pääsi
se tai täytäntöön mähitellen sitä mutaa knin Suomenkieltä rumet-
tiin .virallisissa kirjoitntsissa käyttämään. Mistä nuo miralliset
nimitykset Mlitarmia ja Alatarmia on Mli- ja Alakylälle saatn, ei
ole tnnnettn. Pitäjäläiset täyttämät yksinomaan nimiä Mitylä
ja Alakylä.
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5) T.ri Ruthin mainittu teos. Msm Satakunnan Tuomari Klaus
Kurki (1463—147^) oli ratkaissut erään riidan Merilarwialaisten ja Saasta-
malaisten »välillä, määräten, että wiime mainitut saisiwat pitää ivanhan kala-
wctcnsä, joka heillä oli Watleloslen ja Karwejoen wälillä.



Viimemainitun kylän nimenä on kuitenkin maremmin ollut
„Ultofylä" (Ruots. Ytterby); masta 17 sataluwulla on se kirjoihin
merkitty Alakyläksi (Ruots. Nederby). Muutamassa asiakirjassa
on myös täytetty muotoja Sastmolan alinen kylä (Ruots. Sast-
mola nederby), samate tuin Mkykää yn sanottu Sastmolan yliseksi
kyläksi. Vanhimpia taloja Alakylässä on Roges, Kuggi, Kankku ja
Rikalainen. Roges muuttuu sittemmin Räggi-nimeksi ja saapi wih-
doin muodon: Rägel, Ragell ja Rogeli. Luulisi ensi silmäyksellä,
että tämä talonnimi on otettn Raamatusta, nimittäin losnan
kirjan 15 l. 7 märsystä, jossa pnhutaan „Rogelin lähteestä".
Mntta tnn tarkastaa noita mcmhempia muotoja, niin tnlee mieleen
ruotsalainen sana „räg", joka merkitsee ruista, jaajattelee ternaam-
min Rogelia ruistalotsi eli Rutiilatsi. Kuggi on niinitään ruotsa-
lainen nimi ja merkitsee rattaanhcunmasta.

— 11 —

Stnpilan tylässä on altuaan ollut aumastaan yksi tilallinen.
Tilan nimi oli Stubb eli Stubbe (Suom. kanto). Tästä nimestä
mnodostni sittemmin Stnbbas (Suom. Kantola) ja mihdoin nykyi-
nen, suomalaismuotoinen nimi Stnbila eli Stupila. Tämäu nimen
synnystä tertoo tarn seuraamaa: Joen rannalla niillä paikoin,
mihin ensimmäinen talo sitten rakennettiin, tasmoi mahdottoman
suuri, tiheäotsainen kuusi. Tuo jättiläinen oli tietysti pois toimi-
tettama tilaa turhanpäiten ottamasta ja mastaisia miljelytsiä war-
joamasta. Knn miehet olimat tirmeenistnja sille riittämästi anta-
ueet, taatna romahti se poitti joen, ja latma nlottui kappaleen
matkaa joen toiselle pnolelle. Paksu se kuusi oli ollut. Kaksitoista
miestä taimelle mahtui aterioimaan. Tästä kannosta on Stubb-
nimi alkunsa saanut. Kränin kylä joen toisella puolen sai nimensä
hmsen latmaotsista, kuusen ~träuistä", joita tietystikin Ruotsinkielen
mntaan siihen aitaan sanottiin „gräniksi".

Hontajärmi on kansantarun mutaan myös Hämeestä päin
asntettn. Ensimmäisen asuttaan „Hontaäijän" sanotaan asuskelleen
siellä tomin aikaa ihan yksinään. Kerran sai hän nähdä lastun
hyppelehtämän alas puroa myöten. Silloin terrotaan ukon oikein
mimmoihinsa joutuneen ja lähteneen pitkin pnronmartta kulkemaan
ylöspäin tawatatsensa tuon rauhanhäiritsijän ja tartoittaatsensa
hänet mailta tuuluwilta. Mutta lauman utto 01l saanut patikoida
eitä hän lnliltawasti päässyt ensinkään tnnteilewan „granninsa"
limppuun. — Hontajärmi on ollnt aina 18 .vuosisadan loppupuo-
leen asti yhden asujan hallussa.



Kasata (Ruots. Kasaböhl, Kasaböle) on luultamaski saauut
nimensä lähellä olemasta „ kansasta" eli merimerkistä. Muuten
kertoo taru, että Kasalan ensimmäiset asukkaat olimat taksi Pohjan-
lahdella haaksirikkoon joutunut Ruotsalaista, jotta niillä tienoin
ajautuimat maihin ja rupesiwat asumaan. Tässä tylässä maini-
taankin jo 16 satafuwulla olleen 2 talolasta.

Lautjärwelläoli kauan aikaa maan yksi ainoa talo: Lautta-
järwi. Nimi on tietystikin johtunut siitä, että aluksena täytettiin
lauttaa, jolla järwen yli mifjelysmaille kuljettiin. Muuten on Laut-
järwestätm olemassa samallainen lastujuttu tuiu Hontajärmestätin.
Siinä kohden juttu maau eroaa, että Lauttajärmen asuja purki
naapurinsa mastaratennetun huoneen, kyhäsi siitä lautan ja toi sen
mirtaa myöten alas Lauttajärwelle.

Köörtilä (Ruots. Giördböhl, sittemmin Giördböle) on myös
wanhimpia kyliä. Vanhin talo siellä on Rebb, sittemmin Rabbi.
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Riispyy <Suom. Vitsatylä eli Risutylä) oli niinikään
yhtenä talona ainakin Muoden 1700 paikoille.

O tam o on manhin kylä Sutaisten puolella ja on nähtä-
Mästi saanut nimensä Otamo nimisestä asukkaasta. Paljoa nuo-
rempia eimät toisetkaan Sutaisten tylät suinkaan ole. W. 1679
mainitaan myös Kelli, mutta se katoaa sittemmin kirjoista luulta-
wasti siitä syystä, että se oli jäänyt autioksi. Se on mannaankin
ollut Otamolaisten hallussa ennen muinoin. Nykyään tuuluu Källin-
maa Lanttosteen.

Ylikylän manhimmat talot omat Niemi (Nnots. Näset,
siitä suom. Näsi) ja Österbyy, jota wiimemainittn tawallisesti lausu-
taan: ~Esterbyy". Sitä paitsi oli luultamasti n. s. Papinniemi
(Ruots. Prestnäset) myös Ylikylää.

Peipun kylän alue on alkuaan ollut Köörtiläisten hallussa
ja Peippu oli lauman aikaa torpan kirjoissa. Kultupuheen mutaan
matseihin siitä, kun se taloksi ostettiin, kannu miinaa. Talona on
Peippu mainittu 18 muosisadan alkupuolella.

Lanttös te n tylän ruotsalainen ja alkuperäinen nimi Lång-
fors johtuu mannaankin siitä pittänpuolisesta tostesta, jonka lähei-
syyteen ensimmäinen asutus sijoittui. Tämäkin kylä on sangen
Manhci, sillä se mainitaan jo m. 1729.

Vieläkin nuorempia kyliä on Filppula ja Lammela.
Ne omat kuitenkin jo M. 1758 kirkonkirjoihin kyliksi merkityt. Jälki-



maisen kylän nimenä on ensin Lammila, sittemmin Lammela, sen
jälteen Lusalammi ja miimeisetfi taaskin Lammela. Kerrotaan,
että Lammelan „ lammin" rannalta oli silloin, kuu uutisasukas siune
tuli, löydetty semmoinen lusa, jolla tanoa loimusta kiskotaan, ja
että ensin lammia ja sitten myös kylää oli rumettu Lusalammitsi
sanomaan. Tämäkin kylä on alkuaan ollut Köörtilän takamaita.

Po os terin luoto (Ruots. Boossiär, Vägastär) on kuulunut
Nlmilau Sunniemen säteritilaan ja oli sangen marhain asutettu.

S alttoon luoto ja Tuorila mainitaan tirkonkirjoissa
m. 1750.
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Kangasnieni tamataan tirkonkirjoissa ensi kerran masta
m. 1812, jolloin sitä miljelee kolme asukasta.

Etelämaan, Meritarwian nnorimman kylän nimi löytyy kir-
joissa ensi kerran masta muonna 1819. Tämän kylän seutuja ynnä
osittain Kangasniemenkin aluetta sanotaan usein kodon kesken ~Killil-
ätsi". Tämä nimi lienee perintöä eräältä sotamies Kilruutilta,
jota niillä paikoin oli ensin e.ustellut ja maata raiwaillnt. Mah-
dollista on tuitenkiu, että näille tienoille owat Pomarkuu Kilhol-
masta ensimmäiset asukkaat tulleet, toska mauhoissa tilikirjoissa on
joskus Kilholma Meritarwian muiden paikannimien ohella mainittn.

Pitäjän ensimmäisessä kirkonkirjassa (m. 1750) mainitaan
Ylikylän yhteydessä myös eräs paikka nimellä Sandslag. Tämä
nimi ei hemin saata merkitä munta tuin sellaista paittaa meren
rannalla, johon aallot omat ajaneet eli lyöneet kasaan hiekkaa.
W. 1788 on tämä ..hietikko" eli „hiet.a-ajo" mnutettu „Trolls-
ojaksi" ja tästä on w. 1867 tnllut ..Trollsbäck". lotapäimäisessä
puheessa sanotaan seutua „Trollssi'.si".

Tämän omituisen nimen ensi osa „troll" merkitsee tummitnsta
eli aawetta. Sen wuo.fi onkin „Trollsbäck" suoMetsi „Kummitus-
ten oja". Kansantaru kertookin sen lähiseuduilla nähdyn maltea-
putuisen naisen haamun kummitteleman.

Muistoja Meritarwian ikiwanhoista pakanuuden aikaisista
asukkaista ei ole juuri nimeksikään olemassa. Naapuripitäjän Lap--
wäärtin nimi kuitenkin todistaa, että Lappalaisia täälläkin päin
maailmaa on kierrellyt, sillä suomeksi on puheena olema pitäjä:
Lapinselkä.

„ Romuko." Ylikylän takamaalla n. s. Maganewalla
tienewät myös jäännöksiä muinaisajoitta.



II.

Ratoolisuuden aika.
/<3i saata warmuudella sanoa, hnnta tauwan Meritarwian pieni

siirtohinta elusteli ihnan watillaista fauratnnnallista järjes-
tystä ja kirkollista hoitoa. Sywälle ei kuluminkaan tatoolisuits
täällä ole kansan ti.tämytseen ja elämään ehtinyt juurtua. Sen
wuotsi ei tatoolistulden nnustojataan täällä ole sanottamasti tamat-
tawissa. Syrjässä vii tämä siirtokunta snuren maailman rien-
noista; asumattomat taipaleet ja teitten puute pitimät sitä tauwan
aitaa erillään senaikaisen alullaan olewan siwistytsen ja miljelyt-
sen waltateiltä. Pohjoiseen päin ei ollut kirkkoa lähempänä hu n
Närpiössä, jossa jo w. 1331 kerrotaan tirttopapin olleen; idän
puolella oli Hämeentyrö ja Ikaalinen lähimpänä naapuripitäjällä,
jossa oli kirkot ja papit. Ia näiden „grannein" tirttoihill oli lill-
uuntietäkiu mähintäiu kymntenhullian penihllman lilatta. Sinne
päin »ei siis ollut liittylNistä ajateltawa. Sen sijaan oli etelässä
käsin,' Kokemäenjoen marrella ja suussa wanha aslltus, jou!a olot
tatoolisella ajalla oliwat jo 'tutatuintin järjestyneet. Kotcuiäcn joti-
marsi ja sen läheiset sendut oliwat samate" tuin Meritarmiatm
Hämeestä saaneet asnttaansa ja ne seudut luettiiil altuaalt Hämä-
läisten erämaihin. Nuotsalaist.n malloitutseu aitaua l2- ja 13-
--wuosisadalla oli myös Ruotsalaisia tämän joen alawarsille asettu-
nut.' Olipa Kokemäellä ollut kauppapaikkakin, jota oli nimitetty
Teljän kmfpungiksi. Mnttä' kun, tnten'tunnettua on, Suomen länsi-
rannikko kohoaa kohoamistaan (mahan päälle metrin sadassa wno-
dessa) ja meri siis Pakenee yhä tculwemmatsi^ niin oli Kokemäen
jokikin käynyt aina mähemmän ja wahllmmän pnrjehdnstelpoi-
setsi, Teljän kaupunki häwinnyt ja sen sifalle kohonnut sentutuilnan
ja jopa koto Satahumankin keskuspaikaksi Ulmila eli Ulfsby.



Jo w. 1311 mainitaan tämä paikka, maikka tosin wanh.mmall«
Liitkisten nimellä. Pilloinen Turun piispa Ragwald II (1309—
1321) kehottaa sinne kirkkoa rakentamaan ja parikymmentä wuott«l
myöhemmin waatii BeNedittus eli Pentti-piispa, (piispana 1321—
1338). tirttoa ralennettawaksi sinne tiwestä. Se alue, jonka Ulwila ()

niihin aikoihin käsitti, ei ollut pienen pieni setään, sillä siihvl kuu-
luiwat seuraawat uykyiset kirkkokunnat : Porin kaupunki- jamaaseura-
kunta, Ulwila, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku ja Ahlaiuett (ruots.
Hwittsbofjärd Huittislaisen merenselkä). Niin oli siis eteläpuolella
Ulwila Meritarwian lähin naapuri ja sen tirkto lähempänä knin
noiden toisten naapurien: Närpiön, Ikaalisten tai Hämeenkyrön
kirkot. Luonnollista sen wuoksi oli, että Meritarwialainen meni
Ulmilaan hengellistä rawintoa hakemaan. Oudolta tai kyllä etisin
tuntui tulla tekemiseen jokilaaksolaisten kanssa, sillä Mailta ne oli^
Matkin Hämeen Misaa netin, olimat ne kuitenkin toista kansanryh-
mää. Niiden suomalainen kielimurrekin oli peräti toisenmoista tuin
Saastamalaisten eiwättä suinkaan elämäntawattaan juuri samau-
laisia olleet^). Mutta manha Saastamalatin oli kaukana, yhteys
seu kanssa oli aikain killuessa höltynyt, jonka ohessa Ulwilaukin
puoleeu weti kirkko ja uskonliollinen tarwe. Sitäpaitsi kauppa- ja
asioimistoimet waatiwat Meritarwialaista kääntymään Ulmilaan
päin. Kun siellä nyt oli temppeli, ajan oloihin nähden upeakin,
niin olihan hymä kaupunginmatkallaan. marsinkin marttinoilla käy-
dessä, pistäytyä messua tuulemaan ja siten syntitaakkaansa tewentä-
niään^). Hemming-piispa olitin kirjeessään w. 1350 myöntänyt
40 päiwän synninanteen niille, jotta Ulwilan kirkossa täwiwät
inessna luulemassa^), x- Tätä Meritarwialaisten yhteyttä Ulwilan
kanssa todistawatwielä kansan keshuchessa wlkewat sullpuheetkin.
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-'i Merilarwialaisten kielimurre on paljon lähempänä wanhan Saas-
tamalan kielimurretta luin huittisfen, Kokemäen l« Porin puolen murretta,
puhumattakaan Rauman murteesta.

l) Nimi Ulfsby on epäilemättä sama luin Olamin lylä (ruots. Olofsby),
loskapa lirllolin oli Olami pyhimyksen, nimikko.

*-*) Sinne pääsi .essllä jotenkin huoleasti, sillä picnemmillälin meneillä
saattoi luotojen lomitse ja sälniia myöden helposti tultca ensin meren ranta-
wesis eli suulahtea, joka ulottui aina Ulmilaan
saatta.

**-) Ruth, Porin kaupungin historia, r«ots. painos, s. 16.



joiden mukaan Merikarwialaiset ennen täwiwät kirkkoa Ulwilassa.
jopa lapsiansakin siellä ristittiwät. Mutta tukalalta tuntui war-
maan tällamen syrjäinen asema, eiwättä luultawasti kirkon halli-
tusmiehetkään unhottaneet tätä pientä asutusta Pohjois-Satahm-
nan rantamailla. Siksipä täälläkin olojen pakosta alkoi wähitel-*
len selirakunnallista järjestystä syntyä. Epätietoista tuitentiu on,
milloin täällä järjestetty kirkkokunta warsinaisesti muodostui.
Strandberg'.!. „Paimenmuistoissa" kyllä mainitaan seurakunnan
syntymämuodeksi wuosi 1351, jolloin täällä muta oli jo oma pap-
pikin (curatus); ja samanlainen wäite on muissakin painetnissa
lähteissä tawattawissa'). Mutta jos tällä tarkoitetaaii sitä. että
täällä olisi jo silloin kirkko ollut, niin on tässä kohden luulta-
wasti sekotettu tuo altuperäiuen Saastamala ja Meritarwia toi-
siinsa. Ehkäpä on arweltn sitä Saastamalaa, johon Hemming-
piispan aitana kirkko rakennettiin, Meritarwiatsi. Mutta, kuten
edellä on osotettn, ei täkäläisiä oloja huomioon ottaen juuri tay
ajatella, että täällä jo katoolisella ajalla olisi oma kirkko ollnt.
Silti ei kuitenkaan ole tiellettäwissä, että täällä jo silloin saattoi
järjestettyä seurakunnallista elämää olla ja että seurakunnalla on
mahdollisesti ollut oma pappinsatin. Samalla paikalla, jolla uykyi-
nen kirkko ja lukkarin asuuto on ja jota silloin arwatenkin oli me-
reen pistämä niemeke, ehkäpä sama, jota silloin sanottiin Papin-
niemeksi (Prästnäset), oli jo katoolisella ajalla todennäköisesti pieni,
puusta rakennettu kappeli, jouka ympärille ruumiit haudattiin.
Tämä kappeli oli silloisen senrakuntaelämän keskuspaikka, siinä
ruumiit ehta siunattiin ja kenties lapsiakin kastettiin. Milloin
tämä kappeli oli rakennettu, siitä ei selmää saa. -Kun se tietystikin
oli lujista wauhanaituisista hongista rakennettu, niin tauwan se
testi ajan hampaan talwaa. Sen sisustus ei suutkaan suurenmoi-
nen ollut eitä loistollaan mieltä ylentänyt. Mutta katoolisuuden
henti waatii kumminkin edes yhden himan. waikk'ei nutään mnuta
olisi olluttaan. Niinpä oli tässäkin kappelissa, keskellä oleman pyl-
wään juuressa, puusta weistetty neitsyt Marian huva lesuslapsi
polwillaan, walmisna ottamaan mastaan hurskasten rukouksia.
Muuten on aiman hämärän peitossa tämän tappelin maiheet samoin
kuin katoolisen uskonnon yleensäkin tässä seuratannassa. Sangen
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-*) Afhandling oin prcsterliga tjenstgörningen ett.



waillinaiseffi snftistun sentähden tertomns tatooliscn kirkon wai-
tutnsajasta Meritarlvialla. Tlio pieni tappeli se waan oli kanan
aitaa jälkeenpäin mnistuttamassa, että tämäkin seuratunta aitaiiaan
oli ollut paawin ikeen alla. Kmt jo puhdistettua oppia oli yli
sadan muoden Suomessa saarnattu, oli tuo tappeli mielä paikal-
laan. Vuonna 1641 kirjoittaa näet Ulwilan silloinen tirttohcrra
Yrjö Tuomaan poika (Gregorius Thomae) seurakunnan tilitirjaau.
että silloili määrättiin talolliset rakentamaan kappelia ja pitämään
sitä tunnossa setä panemaan tämän määräyksen toimeen ennen
lähinnä seuraamia kihlakunnan käräjiä. Sittemmin kerrotaan tämän
tappelin olleen mielä nykyisen wuosisadan alussa kirkkomaalla. Sitä
oli muta wiclä sm jälteen, hm seurahmtaau oli tirkto ratenn.t.n,
täytetty sataristoua, erillään tirtosta tietysti. Kun sittcu aikaili
tulucssa laastin rakenuettiiu uusi tirtto sakaristoinccu, oli tappeli
ollut jonkinlaisella ruunlishuoneena. Nauhat ihmiset muistawat
scli nähneensä. Se oli ollnt tirtosta taattoon päin jontnn sylen
päässä Mariankin huvan sen sisällä pylwään juuressa kertoo joku
wcmhns muistawansa. Tämä tuwa 01l wielä tallessa ja on nykyään
tai tatoolisen ustoli ja paalvilliseu menon ainoana nätywäisenä jät-
teenä täällä.
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Klln Ulwilan kirkkoherrat katoolisella ajalla wirtansa puo-
lesta olilvat Meritarwiallatin olewan seurakunnan paimeilia, iliin
maiuittakoon tässä ne kaksi, joiden nimet tältä ajalta owat jälki-
maailmalle säilyneet. Ne oliwat: Hermanuus, mainittli w. 1355 ja
Haaton Olawiupoita. kirkkoherrana m. 1440. Meritarwian pitä-
jän rajat oliwat tähän aikaan tietystikin aiwan epämääräiset.
Saastamalaan luettiin milloin mittin asutukset paikkakunnalla.
Näyttääpä Saastamala eli Sastmola joskus merkinneen maan yksi-
tyistä kylääkin, epäilemättä nykyistä Ylikylää, kostapa se wielä
w. 1590, siis jo nskonpnhdistntscn jälteen mainitaan kylänä Ytter-
byn, Kasabölen ja Ryssbyns rinnalla. Ia wielä meidänkin aika-

i) Ruth, Porin kaupungin historia. Tämä on muuten ainoa paikka,
jossa olen Ryssbn-nimisen kylän nähnyt näillä tienoin mainituksi. Kun

tämä lylä on lueteltu yhdessä muiden Merilarwialle nykyään kuulumien
kylien kanssa, niin tulee ajatelleeksi Riispyyn kylää. Tämä on kuitenkin
lirlon arlistossa olemissa kirjoissa manhimpina aikoina kirjoitettu Rijssby, eilä
Ryssby.



namme kuulee usein Kasalaisen ja Siipyyläisen mainitscwan Meri-
tarwian kirkon seutua Sastmolatsi. Niinikään Suomea puhliwat
ulkokyläläiset (esim. Lalttjärwellä. Hontijärwellä ja Lammelassa)
puhuttelewat pitäjänsä tirton kylää Karwiatsi.
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Uusi aika.
111.

1527 päättiwät Ruotsin säädyt Westeroosin tau-
pungissa, että tirton tllloista oli jätettäwä sen werta kuin

lumalanpalweliikseen oli tarpeellista, mntta loput piti torjattaman
kruunun hywätsi, ja että luinalan puhdas sana oli saarnattawa
kaikissa kirkoissa ja ewanteliumi luettawa kaikissa kollluissa. Ia
tällä päätöksellä oliwat tatoolisuuden perustukset kutistetut Ruot-
sissa ja Suomessa (). Paljon oli edellisen muosisadan lopulla ja
16 alulla taisteltu, paljon oli werta wuotanut Rliotsissa ja Suo-
messa. Mutta täällä Meritarwian syrjäisillä saloilla ei ulkomaail-
man lewottomista menoista ja tulisista taisteluista suuria tiedetty.
Werrattcnu rauhallisella näyttää tämä pieni asutus erämaassa
saaneen olla.

1. lärjestymis-aika, w. 1527—1670.

Ilman lewottomulltsia ja mullistuksia näyttää täällä, kuten
Suomessa yleensäkin, paawin oppi eli katoolisuus wäistyneen puh-
distetun opin tieltä, tahi tarkemmin sanoen: hiljalleen muuttuneen
liltherilaisuud.ksi. Kustaa kuningas oli Ruotsissa tehuyt lopun
Tanskalaisten sortomallasta ja ohjasi jäntewällä kädellään walta-
tuntaansa siihen suulitaan, jota Vesteroosin päätöksellä oli otettu.
Hiljalleen, mutta marinaan saawutti ustonpuhdistns alaa yhä
enemmän. Vähän tai tiesiwät Saastamalaiset täällä Karwian-
joen seuduilla siitä suuresta taistelusta, jota useoissa Euroopan
roaltatunnissa käytiin paawilaisuuden ja puhdistelin, opin wälillä.
Tuskin huomasiwat kalastajat täällä Meritarwian rannoilla tahi

l) Yrjö Koskinen, Suomen historia.



uutiswiljclijät Otanion ja Lantjärwcii takamailla, että oliwat jon-
tunect erotetuksi Roomau „ pyhän Isän" painiensauwan turwista
ja häneu kirouksensa alle. Tustiil he sitä hnoniasiwat. sillä tauwau
aitaa tuo tunuettu Mariaii tuwa yhä edelleen oli kappelissa ja
kappeli oli Papiuuiemellä yhä. Vasta wähitcll.n he saarnan ja
opetuksen kautta sauvat tietoa siitä, minkä siuuantscn osallisuuteen
olimat päässeet. Kirjatkin oliwat harwiuaisia. Mikael Agricola
oli kyllä lahjoittanut kansallensa Unden Testamentin suom.nnotscu
w. 1548 ja osia Nauhasta suomennettuina; mutta Harmalla taisi
näitä kirjoja täällä syrjäseuduilla olla. Ia sitä paitsi hariva pys-
tyi kirjoja lukemaankaan. Kenties sentään oli jouhin perheen onnis-
tuullt hanttia Agricolan aapiskirja tahi tattismus, mutta suuri ei
woinut olla kansan kirjawarasto, eitä sen suurempi tietysti ollut
luhitaitotaan. Kirkollisen hoidon pääjohto oli tälläkin aikakaudella
mielä Ulwilassa. Ulwila oli jo wuorostaau menettäm.t asemansa
taupnnkina ja ollut pakotettu luowuttamaan sen uudelle tulokkaalle,.
Porille, joka perustettiin w. 1558 ja tnli itsenäiseksi tirktohcrra-
kllnnaffi ja pitäjäksi. Tähän pitäjään lucttiiu ympärillä olema
maaseutnkin aina Kasalaa myöten. — Tämä Porin pitäjä sai
masta m. 1590 oman kirkkoherran, joksi tilli eräs Jaakob Heikin-
poika. Pian hiilenkin Porilaiset tyllääntyimät setä kirkkoherraansa,
että eritoiseeu asemaausa setä pyysimät ja saiwat yhdistyä taastin
ivanhaml Ulwilaan. Yhdistys näyttää tapahtnnecn jo w. 1600
paikoilla. Siten wcucha Ulwila, waitka se olikin menettänyt ase-
mansa paikkakunnan kauppakeskuksena, kohosi entiseen kirkolliseen
asemaansa, ja Merikarwiatin joutui taus entisen emäpitäjänsä sii-
pien suojaau. Kuinka tauwau Meritarwia sitten oli täinän emonsa
hoteissa, siitä owat tiedot testenään ristiriitaisia. Vanhassa Turun
hiippatuniian matrittelissä sanotaan eron tapahtuneen w. 1689,
mutta toisaalta maitetaan tätä tietoa perättömäksi). Nenner-
strömin matrikkelissa mainitaan eron tapahtuneen ainakin ennen
muotta 1689, (ehkä jo m. 1640); Neowius taas sanoo: „Kuului
ennen Ulwilaan, josta se eri pitäjäksi erotettiin noin w. 1639".
Vaikea on päättää, mitä, tahi onto mitään wuosilutu näistä
oikea. Viime mainittua wuosilukna puolustaa kyllä se seikka, että
täkäläisen wanhimman kirkollisen kirjan alussa olemalla kahdella
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') Haudlingar out prest. j. n. e.



irtonaisella lehdellä on kirkon waroista ja menoista Muistoonpanoja
wuodesta 1640 altaen. Tämä seikka ei kuitenkaan sellaisenaan
iviclä todista seurakuuncm itseliäisyyttä, sillä saattoihan kaftpeli-seura-
tlluliallatin olla omia tililaskuja. Ei ulyös tawata puheeualaisilla leh-
dillä Nieritarwian papin nimeä ensinkään. Ulwilan tirttoherra,
ennen mainittu Yrjö Tuomaanpoika Porilainen (Gregorius. Tho-
Niae Arctopolitanus) on kirjoittanut uäillä lehdillä olewicii mää-
-räysten ja tilien alle. Niin on hän 1641 määrännyt, kuten ennen
jo on mainittu, kappelia korjattawatsi. Samoin on hän w. 1647
allctirjoittannt sen määräyksen, että kirkon isännöitsijän hallussa
olemat 10 taaleria kuparia on käytettäwä tirton ratentamisecn,
ja että tirtto oli ratenncttawa ensi tnlewiin täräjiin. N. 1653
todistaa hän allekirjoituksellaan, että kirkon rahastosta on ~ otettu
ja lllosannettn" waroja erinäisiin kirkon tarpeisiin; samoin onhan
wielä w. 1660 kirjoittanut tililastuiu alle. Sittemmin puuttuivat
nimet muistiinpanoin alta aina wuoteen 1670, jolloin uusi pappi
tulee seuratuutaau. Käsialasta ei .varmasti woi päättää, oliko
Yrjö kirkkoherra itse nuot tililastut kirjoittanut wain ainoasti
nimensätö niiden alle piirtänyt. Se ivaan on huomattawa, ettei
seurakunnan oman papin nimeä ole mihinkään paikkaan näiden
tilien oheen tahi alle merkitty. Sentähden näyttääkin siltä kuin
Olcnvi Martinpoita, joka „Paimenmuistojen" mukaau oli täällä
tirttoherraua wuodesta 1645 wuoteen 1670. olisi ainakin ensi
•alussa ollut kappalaisena ja Meritarwia siis hänen aitanaan wielä
kappelina. Tätä olettamusta mahmistaa mielä setiu äskeu mai-
nittu seikka, että Mcritarwialla ei silloin wielä näytä olleen kirk-
kokaan .valmiina, taikka että se oli komin huono, jos se olikin ole-
massa. Kirkon kyllä määrää jo m. 1647 Yrjö Porilainen ratcn-
nettawatsi. kuten edellä on mainittu, ja w. 1653 ostettiin ehtool-
lista...., jota maksoi 43 taaleria, setä maksettiin kirkon Maroista
4 tynnyristä terwaa 12 taaleria ja lasiattunoista 9 taaleria.
Tästä päättäen olisi tirtto näinä aitoina ollut tekeillä.
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W. 1667 oii puheena olemilla kirjan lehdillä määräys, jonka
antajaa ei mainita, että kirkon rahoilla on ostettawa 3 kirjaa tcl-
.vollista pnhdasta paperia, ja sidottawa kirjaksi, johon merkitään
kirkon waatteet setä tulot ja menot. Seurakunta näyttää oleman
näin wasta itsenäisctsi pitäjäksi muodostumassa. Sopii kyllä muis-
tuttaa, että Yrjö Porilainen oli myös tontrahtiprowasti ja että



hän juuri sentähden otti niin tehokkaasti osaa Meritarwian seura-
kunnan asiain järjestämiseen. Mutta sittentiu ou selittämätöntä,
että kirkkoherra Olami olisi niin komin jäänyt syrjään, ettei hänen
nimeänsä edes monen muoden kiiluessa kertaakaan mainita. Mah-
dollista onkin, että Meritarwian seurakunta oli jo 1640 paikoilla
sacmnt luwau päästä itsenäiseksi pitäjäksi, mutta että Olami oli
wielä kappalaisen asemassa, marsinkin hui kirkko, puwut ja muu
kalusto oli ensin hankittawa ja toimeeusaatawa, ennenkuin scura-
tunta moi rumeta pitäjänoikeuttansa todella täyttämään.

Oli tämä asia miten tahansa, se tuiteutin on selmää, että
wnoden 1660 paikoilla ja lähiwuosina sen jälkeen Merikarwialaiset
panewat paraansa päästäkseen oikein itsemichinään elämäänsä alka-
maan. Vuosina 1667—1670 waati tirtonrakeniuis wiclätin lisä-
kiistannutsia. Niin meni termacm 7 tnparitaal.. kirkon maalauk-
seen 15 taal., V2 leimistää rautaa, jota maksoi 5 taal. Nnonna
1671 otettiiu tirkourahastosta tirton akhmoihin 5 taal. tupana;
m. 1674 maksettiin kaapista Filippns Hcitinpojalle^) 4 taaleria ja
saarilatnolin maltaisemisesta 3 markkaa tupana. Alttarille saatiin
taunis liinawcrho lahjaksi eräältä jalosyntyiscltä Hämeenrouwalta
(Hämmen? kartanosta). Osottawathan nämä puuhat, että tirtto
oli hiljan rakennettu ja mälttämättöminimän taluston tarpeessa,
tahi että se oli ollut perinpohjaisen korjauksen alaisena. Jälkim-
mäinen olettamus ei kuitenkaan tunnu todenmukaiselta, sillä jos
ainoasti korjauksia olisi tehty, niin mannaan mainittaisiin siitä
tileissä, joissa kyllä muista asioista puhuttaessa täytetään ruotsa-
laista „reparation" sanaa, hm jonkinlaista korjausta tarkoitetaan.
Pitänee siis otaksua, että Meritanviau ensimmäinen tirtto raken-
nettiin mnosien 1650—1670 Malilla ja saatiin jo silloin sellaiseen
kuntoon, että siinä sopi lumalanpalmclusta pitää. Sisnstamiseen
ja kirkon kalnston hankkimiseen meni sitten kyllä mielä usea muosi,
sillä seurakunta oli jotenkin köyhää ja jaksoi amoasti wähitellen ja
jalomielisten ihmisten lahjojen awnlla saada kirkkonsa kutakuinkin
arwokkaaseen asuun. Mutta itse rakennus oli luultawasti jo päät-
tyuyt ainakin w. 1667. Tätä otatsnmista tukee sehn seikka, että
kun nykyisen kirkon sijalta tewäällä w. 1898 maahan jaotettiin sen

') Tämä Filippus on epäilemättä sama henkilö luin „lirkon rakentaja
(Kyrckiobyggicircn) Filip", jota wielä w. 1680 jostakin työstänsä sai 5 taaleria..



edellistä kirkkoa, niin hawaittiin eräässä seinähirressä olewan lei-
kattuna wnosilnku. jonka kolme ensimmäistä numeroa olilvat 166
ja jonka Neljäs numero, maikka se onkin cväselwä aiwan hywin
woidaan lukea joko o:ksi tahi 7:ksi. Ia wuosi 1667 näyttääkin
merkitsewän jonkinlaista käännekohtaa Meritariviaii kirkon histo-
riassa, sillä seuraawa kirkkoherra Birger Olawiupo.ta. jota tuli
Meritarwialle w. 1670, oil kirjoittunut tilikirjan alkuun, wirta-
aitansa tilien edelle: ~l uettelon niistä rahoista, jotta anuetut owat
Kirkon (.varoista) wnodesta 1667 wnoteen 1670". Ratelmushom-
main aitana oli nähtäwästi unhothlnnt yhtä ja toista tileihin
ottamatta ja kenties Mnyt maksamatta. Saadakseen tilinsä rahas-
ton tilan mutaiseksi, otti uusi kirkkoherra selkoa niistä menoista,
jotta olilvat jääneet edellisiin tileihin ottamatta, tahi maksoi ennen
tehtyjä töitä.
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Wuosi 1667 lienee siis pidettämä puheena olewan kirkon
ratennuswuotena. Ia todennäköisesti on tämä kirkko juuri sama
Herran huone, jota mielätin kuulee kansan kesken „Kalastajani
tirton" nimellä Meritarwian ensimmäiseksi kirkoksi mainittaman.
Arwatentin owat erittäin kalastajat olleet tämän wähäisen seura-
kuiinan enemmistönä silloin. Meren lähistössä olewain taloin
haltijat eliwät pääasiallisesti talastntsella, ja harwa hantti ytsin-
omaall maanwiljelytsellä toimeentulonsa, ellei atwan talltana merestä
asllnnt. Seii lvuotsi olikin tämä tirtto etupäässä „ kalastajani
tirtto". Tänne myös ranuikoilta aiua Kristiinaa ja Ahtaista
myöten saapui kalastajia kuulemaan sanomaa Hänestä, jolle tuuli
ja meri owat kuuliaiset ja joka Pietarille oli sauonut: „wie sywälle
ja heittäkää werttonne apajalle". Näiden ranta- ja luotoluilta-
laisten olikin huokeampi ja mukawampi päästä tirtolle hiin sisä-
maan asukkaiden, sillä muistettawa on, että meri oli siihen aitaan
keskimäärin liti puoli kolmatta metriä korkeammalla hiin nyt,
jotenka kalastajat saiwat wcneillään laskea ihan lähelle kirkkoa,
melkeinpä Papinuiemen rantaan. Sitä ivastaan oli sisämaalaisten
tirttomatta aita waitea, sillä raiwaamattomia teitä ja pieniä pot-
tuja oli heidän kuljettama jalkasin tahi onnellisemmassa tapauksessa
ratsastettawa helvosella ainakin johonkin Karwianjoen warrelle, josta
woiwat weneellä mattaansa jattaa.

Tästä talastajain tirtosta meidän pahviimme säilyneet tiedot
omat towin niukat.



Kirkkoherra Vergelin on kirkonkotoutsessa *'"/^ 1807 lukenut
seurahuinalle erään kirkon tawara- eli inwenttaarilnettelon. jota
ytsilliicliscsti hywätsyttiin. Tämän llletteloli yhteydessä on myös
eräs seloilleko Meritarwian tirkkoherraknnnasta'). Sima on Ver-
gelin tirjoittaliut, että hänen aikaisensa tirtto. jota silloin oli ollut
.valmiina 31 wuotta') oli ~sam alla pa it alla. mi s sä m anha
tirtto eilli e n sijaitsi, jota oli ainoas t a a li olln t 2 6
t yynärää pitkä ja 11 kyynärää le M eä, jont a iästä
ja ra tennnts e s t a e i ole ln i t ään ti e t oj a ; seain o a s t i
tiedetään kertoa, että tämä tirtto oli ' tnnluisa
uhri kirkko, jota sai lahjoja tuntemattomiltakin.
Marsinkin meren kulkijoilta." Tämän tirton sakaristona
täytettiin luultawasti tuota entistä tappelin, jota wielä tämän
muosisadau allissa sanottiiu sakastiksi, waittei sitä ellää sakaris-
tona täytettykään. Myöhemmistä asiakirjoista on nähtämissä. että
kirkon alkuperäinen pituus oli korkeintaan 20 kyynärää ja että
kirkko ivasta myöhemmin is on nett n n a oli 26 kyynärää pittä.
Penttiä oli miesten puolella 8. uaisteu puolella 10^). Maalattu
oli se ulkopuolelta warmaantin punaiseksi ja paanuilla katettu.
Kirkkomaata täytettiin hautausmaana, jonka ympärille luultawasti
ensi aluksi pantiin mäliaikcunen aita, koskapa warsinainen hirsiai-
taus (Ruots. kyrkobalck) ivasta w. 1679 jaettiin pitäjäläisten raken-
nettawatsi ja kunnossa pidettäwäksi.
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Puheena oleman järjcstämisajan aikaisesta wäkiluwusta ei
ole uulneroita säätaloissa. Mlitta mertaamalla sylltyllcidcn pro-
scilttia wätilutunn ja ottamalla huomioon lähinnä seuraamat ajan-
jaksot, joilta on tietoja syntyneistä säilynyt, saamme olettaa kansaa
M. 1670 paikoilla olleen noiu 300 hengen maiheilla. Tähän lväti-
luklillii nähden oli kalastajani kirkko kutakuinkin tilalva. Sinne
mahtni istumaan ehta satakunta henkeä, ja sitäpaitsi oli seisomille
tilaa täytämillä ja tuovissa, pian värille kolmelle kymmenelle hen-
gelle. Saattoipa siis pian puolet toto senraknnuan wäkiluwusta
mahtua tirttoon ylipäänsä ja istnmaan lioin tolmas osa. Sen

') Ruots. ..Underrättelse om Sastmola pastorat i Björneborgs profteri".
Merit, lirlon arkisto, ..Hllndlingar".

-) Sama lirkko, joka 1398 hajotettiin.
*') Penkkijakopöytälirja *".', 1729.
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aikaisiin oloihin wcrratcn ei tno pieni kalastajain tirtto aiwan
ahdas ollut.

Mitä sitten tulee tämän ajanjakson kirkolliseen ja yhteiskun-
nalliseen elämään, ei senraknnnan arkistossa löydy asiakirjoja, jotta
sitä saattaisiwat walaista. Narinaa tuitenkiu on. että iiskoupuh
distutsen periaatteiden mutaan täälläkin koetettiin kristillistä tietoa
jn lumnlnllpelton tausaaii istllttaa. On jo mainittu ue Suomen-
kieliset kirjamarat, jotka olimat käytettämissä. Tosin oli w. 1642
ihnestynyt painosta koto Pyhä Raamattu snomeksi, mutta harivalla
seurakuunan jäsenellä tämä kallis aarre oli wielä omanaan. Piispa
Erik Sorolninen oli noin puolitoista wuosikymmentä sitä ennen
lahjoittau... kansallensa saarnakirjan ja katekismuksen. Mutta aitaa
kului armateutin toto pitkältä, cuncntuin nämät tirjat Meritar-
wialla osapuillekaan kausan keskuuteen lewisiwät. Sitsi oliwat tirjat
kalliita ja kansan lukutaito wasta alulla. Opetusta sai kansa pää-

asiallisesti saarnaili kantta, sillä rippikoulua tahi tuhisijoja ei mai-
nita pidetyksi. Vuouna 1571 annettu kirkkojärjestys eli „ ord-
ning." oli toto tämän ajan Snomenkin kirkkolakina. Siinä') huo-
mautetaan erittäin että „wanhurstaus nston tantta" on oikein
saarnattcuva, etteiwät ymmärtämättömät ihmiset sitä määrin täsitä,
joutuen määrään täsitytseen hymistä töistä. Tietoa ei ole, saar-
nattiinto täällä eiinen mainitussa kappelissa cnuenkum kalastajain
tirtko malmistui wai oliko ehkä olemassa jonkiulainen kirkkotupa,
tuten moilcssa munssa scurakuuuassa tähäu aitaau. Aiuatin hmi-
dattiin riuuniita oinaan hautausmaahan. Sitä todistaa osaltaan
se muistotarntin, jolita eräs wauha etitko Mlllitamia muosia sitten
kuuluu kertoneen"). „Kirttomäti", jutteli hän, „on ollut luoto ja
nsujnmet siiliä owat olleet Ruotsalaisia, eräs kalastaja maimoineen.
Heillä oli siinä torppa. Miehen tanssa somittiin niin, että hänen
piti muuttaman siitä pois muualle, jossa hän sai toisen tilan,
että saataisiin tno luoto hautausmaaksi. — Se oli jo aitoja ennen
kirkon rakeuuusta. — Mutta miehen maimo oli towin tiiwas,
uhtasi miehiä tirmeellä — sillä oli näet hurrin meri — eitä suos-

l) Pajula, Suonien lirlon tilasta Liturgisen riidan aikana. Hämeen-
linnassa, 1891. Tästä teoksesta on otettu yleiset kuivaukset käsillä olemalta
ajalta.

-) M. Roslin, Mietteitä Merikarwian pitäjän nimistä, käsikirjoitus.



tullllt lähtemään. Eitä hänen kanssaan rnwettn kirkonmaasta tap-
pelemaan, maan annettiin tulvan olla paikoillaan; kyllä he sen tic-
silvät että se siitä suosiostatiu lähtee. Pappi tuotiin Ulwilasta ja
maa siunattiin ja nimettiin ruumiita hautaamaan. Niin kyllä
ämmälle hätä tuli lähtemään. Yhden yön oli wielä ollnt tulvassa,
mutta ei siinä tainnut cuää olla hywä asua", nauroi elikko, ..hm
maa oli hiollcille siunattu ja ruumiita peltoou laskettu, ci sima
»voinut enää elälvät ihmiset asua." Papiu luona tahi lvanhempain
kodissa ristittiin lapset, sairaita täwi pappi oppimassa ja alvio-
liitot siunattiiu.
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Pappeja oli katoolisella aitaua ollut seurakunnassa wain yksi
hissakin, mutta nstonpuhdistlitsen jälteell, tlin kansan opetus tuli
pääasiaksi, tanvittiin liscampia pappeja, ja itäin syntyi kappalais-
mirka'). Aluksi oliwat lappalaiset kirkkohcrrain apnlaisia, mutta
sittemmin näyttää seuraknmiattin tällaisia pappeja rumenneen palk-
kaamaan. Kappalaisia kohdeltiin jotenkin huonosti; Vestcroosin
piispan m. 1570 antaman säännön mukaan sai kappalainen itse
lämmittää hnoncensa, tehdä muoteensa j, in. s. Paawali luust^u
(piispana ensin Viipurissa 1554—1563, sitten Turnssa 1563—
1576) kielsi kirkkoherroja pakottamasta kapftalaisiaan rengin töihin,
että heillä olisi aikaa lukemiseen.

Meritarwian lappalainen oli knitentin täällä syrjäisessä seu-
dnssa kailtana esiiniehestään ja oli siis lverratcn itsenäinen mies.
Hanska olisi tietää, tutka täällä owat kappalaisina olleet ja miten
he omat pientä lanmaansa kainneet; mutta toistaiseksi olvat he
unhottnncet nimen hullumattomiin. Ainoastaan Olawi Mar-
li n p o ja n nimi — jota ainakin alulsi oli tappalaisenmirassa —

on jäänyt jältimailman tietoon. Mutta hänenkin elämänwaiheensa
olvat tniki tunteniattomat.

Ei ole tietoa lnttareistataan seurahuuian alkuajoilla. Se
maan käy tilitirjasta selmille, että eltnen lv. 1670, siis täsiteltä-
wänä oleman ajanjatson lopulla, oli tässä wirassa eräs Martti.
Kuu senrahuman asioita w. 1667—1670 järjestettiin, oli hän
läyilyt Porissa ja sidottanut juuri scu tirtollisen, pitkän ja soukan
kirjan, jota hänen tulee kiittää siitä, että nimensä ei ole jäänyt
tietämättömiin. Tästä asiasta tehty mnistoonpano on seuraama:

') Pajula, m. t. s. 200.



Llittarin warsinainen tehtämä oli weisaalnincn. Suomalaisia
wirsiiirjoja oli tähän aikaan ilmaantunut taksikin. Ensimäinen oli
Jaakko Suomalaisen mirsitirja. joka sisälsi 99 mirttä; mntta tnn-
tematonta 011, olito sitä edes lukkarilla, sillä se oli jo 1 600luwun
alussa sangen hanvinainen. Painosta oli se ilmestynyt 1580
paikoilla. Niin itään oli 1600-lumuu allissa Suomen Siioni
saanut toisen mirsilirjansa. Se oli n. s. Hemmingiu lvirsikirja.
Sitä ei löydy cn.mpää hiin edellistäkään tirton arkistossa. Sitä
mastaan on mielä tallella Martti-Luttarin aitaincli mirsitirja. Se
on lielitaitteista kokoa, kolmatta tuumaa paksu kirja, nimeltä:
~Snomenkielinen Wirsi ja Gmangeliumi kiriä. Jossa myös paitzi
niitä löytän D. Martinus Lntheruren Catechisulus, Herran
lesuz-en Christurcn piinan Historia, niin myös Jerusalemin hälvi-
töxen Historia. longa nyt wastandest, moilen aliouiiscn ja toi-
motnxen jältcell. täsä snuremmasa muodosa, onlalla cnlutuxellans
on umostäydä andanut lohauiles Getzelius S. S. D. H
Ep. Ab. Präutätty Turusa, Petar Hansoniurelda A. T. Anuo
1668". — Mahdollista on että Martti sai masta malmistuneessa
tirtossa ensi terran meisatessaan täyttää tätä tirjaa, jota „täsä
somcljasa präntiit muodosa eriuomattain nijldä manhoiloa cmt-

moin itäwöitty ja toiwottu"() oli.

„niin myös tästä kirkon kirjoitnstirjasta Martti Lnktari
sanoo Porissa antaneensa siitä että ne sidottiin 5 taaleria tnpari-
rahaa".
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Mutta ei lukkarin tehtämät silloin likimainkaan ainoasti mei-
saamiseen rajoittuneet. „Hänen piti sitäpaitsi soittaa kirkonkelloja joka
aamu ja ilta rutoushetten aitaan, kuin myöskin ylimalkaan pitää
kellojen soitosta huolta."2) Mutta epätietoista on, tarmitsito Martti-
Luttarin tästä welwollisuudestaan huolta pitää, sillä ei ole tiettyä,
oliko hänen aitanaan kelloja tahi kellotapulia ensinkään. Kansantarn
on kyllä tietälvinään, että on ollut aika. jolloin kirkonkello on ollut
asetettuna kahden koiloun wäliiu soitettawatsi. Mutta maitta luk-
kari olisikin ollut soittamisesta mapaa, niin oli hänellä tyllä wel-
wollisuuksia? „ Hauen tuli tantan piispojen, rownstien jn pappien
kirjeet lähimiliälle luttnrille, lämmittää terran miitossa papin sauna,

l) Saman kirjan alkulause.
') T:ri Pajula, m. t. s. 204.



teurastaa papille, tylwää papin wiljat ja panna ne latoon ; lnttarin
waimon täytyi tehdä papille olutta ja leipoa leimat, tuin myöstin
pitää kirkon Maattect puhtaina. Palttiotsi sai hän ( Inkkari) papilta
parin tentiä ja housuja setä ruokaa kaikkina jnhlapäiminä.^)"

Tämän ajan tirtkowäärteistä ei myöskään ole muuta tietoa
tuin että jo M. 1647 mainitaan siiuä Mirassa olleen Paawali Kle-
metin poika (Päfnel. Pähl). Hän oli Mirassa mielä 1670 ja
uäyttää saaneen mirkalveljekseen erään Markus Tuomaanpojan,
joten pitäjässä tähän aitaan oli jo kaksikin kirkonisännöitsijää. Palt-
taa oli heillä kahden wuoden palmeluksesta 2 taaleria kuparia tum-
mallakin.

— 28 —

Meritarwian pappien ja lnttarien palkan määrästä ei ole
tietoja saatawtssa tältä ajalta. Kim se tietystikin kannettiin ja on
kannettu miltei uäihin asti niiden yleisten perusteiden mutaan,
jotta juuri tällä ajalla lainsäädänuöu lautta wakaautuiwat, niin
lienee sopiwa tässä ottaa nämät perusteet lyhemmitcn ftuheetfix)

Kirkkoherran tulojen joukossa oliwat kymmenykset tärkeimmät.
Ne olimat useaa eri lajia: marsi-, karja-, Moi-, tala- ja metsästys-
kymmenyksct. Katoolisella ajalla koottiin Marsitymmenetset, joihin
kuuluuvat rukiit, ohrat, wehnät, kaurat, herneet, pawut. nauriit, pel-
lawat, hamput ja humalat, siten, että wannotetut kymmenysten lukijat
pellolla erottuvat joka 10.nen kuhilaan tahi sitomen. Niistä sai
pappi kolmanneksen ja puitti (antoi „tryskätä") sen itse. toiset kaksi
kolmannesta jaettiin piispan, oman pitäjän tirton ja waiwaisten
mälillä. Ruotsin kuningas Kiistaa Vaasa, tun hän ustonpuhdis-
tutseu aitana oli ottanut nämät tatsi tolmanesta maltiolle. sääsi,
että kuhunkin pitäjään lähelle kirkkoa oli rakennettama niin sanottu
kymmenysaitta eli tirttomaja, johon taitti tymlnenytset, setä papin
että waltion, oli tuotawa. Kun wilja oli pellolla luettu, puitiin
siitä osa toetteeksi, että saataisiin nähdä, tuinta paljou tuntiu mat-
sajan tuli tymmenysaittaan tnoda. Kymmenysten koonti hchilas-
luMilli mukaan oli kuitenkin waiwalloista ja epämarmaakin. Sen
muoksi säädettiinkin kuningas Juhana Illuien aikana, että kymme-
nyksiä oli maksettama kultakin joko peltoou tahi kaskeen kylmetyltä
tynnyriltä 8 tappaa, josta määrästä pappi sai kolmanneksen. Sit-

k T:ri Pajula, m. t.
k T:ri Pajulan y. m. mukaan.



lemmin on kymmenysten määrä aitain kuluessa mähäu maihdellnt
ja määrätty uudelleen 8 kapaksi. Näin on ollnt Meritarlviallatin,
jossa aiman iiäihin asti on ollnt maksnperlistecna 8 tappaa tyn-
nyrut tyllvöltä, ja n. s. kolmannesjymiä maksettn 2-'/.^ kaappaa.
Kymmenysaittaa ei täällä liene ollut. Nuouua 1680 nlyöntää
tyllä kuningas Kaarle XI Nccrilarwian kirkkoherralle edelleenkin
palkan lisäksi ne krnunnn tymmenytset „ jotta häii sikäläisestä tym-
menysaitasta on saailut uiill talilvan tuiii pitäjä tuulni Porin treilvi-
tuntaan."^) Mutta tämä tymmenysaitta oli lvarmaan Porissa
tahi .Ulvilassa.
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Noikymmenyksiä maksettiin myös jo katoolisella ajalla, samoin
kalakymmenyfsiä. Lohi- ja siitatymmenytset eimät täällä olleet aiman
mähäiset, sillä Karmian joti kerrotaan muinoin olleen hymin kalai-
nen. Hylkeistä ei kymmenyksiä maksettu paitsi ainoasti hylkeen
raslvasta, mutta tietämätöntä on, matsettiinto Meritarlvialla ras-
mastataan.

Karjatylllliiellyksiä oli myös jo katooliseen aikaan maksettu,
maitta säännöttömyyttä oli maksamisessa ollnl. Niistä säädettiin
muun muassa m. 1617, että kymmenyksiä on maksettawa warsoistci,
wasitoista, lampaista, muohista. sioista ja hanhista. Ellei sitiöitä
syntyilyt niin paljoa, eltä niistä sopii kymmenykset lnkca, niin oli
papille maksettawa warsasta 6 äyriä, wasitasta 6. lampaasta ja
muohesta 4, siasta ja hanhesta 3 äyriä.

Metsän otuksista oli myös asetuksissa kyllä säädetty kymme-
nyksiä maksettawatsi. mutta luultalva on, ettei niitä täällä yleensä
ollut tapana suorittaa, kosta ei niistä mitään jälteenkään päin ole
mainittu.

Muita tuloja oli papilla pääsiäisrahal. Katooliseua aitana
matsoimat niitä Maan itselliset, mutta sittemmin talollisetkin. Vuonna
1617 säädetään, että papin on saatawa pääsiäissä 1 äyri niiltä,
jotta owat tulleet siihen itään, että menewät synninpäästölle ja P.
Ehtoolliselle, sekä pojilta, tyttäriltä, mämyiltä, miniöiltä, rengeiltä
ja piioilta ; mirtamiehet, jotta eimät peltoa tahi kaskea wiljele, mak-

l) Porin lreiwituntll perustettiin w. 1652, ja siihen kuului siis Meri-
armialin jonkun aikaa. Maakuntaa Porin ympäristöllä oli jo m. 1641 aiko-
mus erottaa itsenäiseksi hallinto-alueelst, jotenka Pori olisi kohonnut läänin halli-
tuskaupungiksi- mutta se homma meni myttyyn.



samat 2 marttaa hopeassa. — Kormcmsjymiä sauvat ne papit,
jotta olimat menettäneet Kustaa Vaasan aikana lisätilutsensa, joten-

kin saman merran tuin lampuodit olimat weroa matsaneet, sekä
myös ne, jotta muuten olimat simutulojaan kadottaneet. Korwausta
annettiin myös majoituksen tahi kyydityksen tähden, jopa mieskoh-
taisen suosionkin osotteetsi.

N. s. ruokalisiä ei täällä ole papisto saannt, eitä myös wa-
paaehtoisia antimia luonnossa eitä n. s. joulupcustia käynyt kokoi-
lemassa, maikka se monessa muussa seurakunnassa on säännöllisesti
tapana ollut.
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Pappila ei suinkaan tähän aikaan kaksinen ollut. Ei ole war-
maa, oliko se nykyisellä paikallaan. Se mäki. jolla nykyinen
kirkko ja lukkarin asnnto omat, saattaisi olla kirjoissa mainittu
Prestnäsi (Papinniemi), maitta sitä myöhemmin, tnn pappi siellä
ei enää asunut, rumettiin Näsiholmatsi (Niemensaaretsi) nimittämään.

Kappalaiset olimat, kuten jo on esitetty, alkuaan tirtkoherrain
apulaisia, mutta mähitellen rupesimat seurakunnat niitä palttaamaan.
Lisätodistutsena siihen, että Meritarmialla todella ennen muinoin
on ollut lappalainen, mainittakoon tässä se seitta, että täällä yli-
muistoisista ajoista on kannettu seuratunuasta kappalaisen palkkaa.
Aluksi oli palkka epämääräinen ja mapaaehtoisunden Marassa, mutta
myöhempinä aitoina setin täsmällisemmin asetuksilla määrättiin.^)

Lnttarin palkkaa maksettiin yleensä maassamme jo näihin aikoi-
hin kolme kappaa Miljaa, jota matsoerää sanottiin lutkarinmakaksi.
Paikoin tapahtui kuitenkin, kuten esim. Ahmenanmaalla, että lntta-
rinwakka oli kirkkoherralle annettu, jossa tapauksessa kirkkoherra
toimitutti lutkarili tehtämät kenellä sattui, jopa jostus reugilläänkin.

Tästä asiasta sanotaan Tengströmin „Afyanoling"-tcolses!ä *. „Pai.tsi
ennen mainittuja kirkkoherran tuloja, lantaa tirlloherra wielä walinaisen lap-
palaisen palkan Gmälirkon piiristä, jonla määrää ei tuitenlaan ole ilmoitetiu
ja josta siis ei tässäkään saateta selloa tehdä." Tähän nojaten eräät Sutais-
ten lllvpelilaiset m. 1837walittiwat ulosotosta, lun silloinen kirkkoherra, Promnsti
G. I. Ingelius waati heiltä tätäkin tuloa. Asia oli esillä kerran «umcrnöörin
wiraStossa, lerran Senaatissa ja yhdeltä osalta neljästi maanlaissa. Mutta
lylläpä se loputsi selwisilin. Kappalaisen pallla hawaittiin oleman 8 lappaa
wiljaa lultalin lolonaiselta talolta tahi talon puolillaalta, jola oli isompi luin
k^ manttaalia, ja 4 lappaa lultalin lohkaistulta talolta tahi talon osalta, jola
oli kk manttaalin suuruinen tahi ftti wähempi. Kirton Arlisto. handl. 11.



Tällaista määriukäytöstä koetettiin kuitenkin asetuksilla ehkäistä.
Oikeastaan oli lnkkari otettawa Mirkaansa waalin kautta kirkkoher-
ran snostumuksella. Virkataloja ei kaikilla lntkareilla ollut. Sitä
ivastaan oli seurakunta melwollinen rakentamaan lukkarille kolme
huonetta, nimittäin: pitäjäntuwan, tallin ja aitan, mutta näitä
asunnotta täytettiin tumminkin muutamin paikoin samaan tarkoi-
tukseen tun pitäjäntupia myöhemmin.

Kirkollisia mirkcuniehiä oli n. s. knudennusmiehet. joiden tointa
pidettiin niin tärkeänä, että heiltä waadittiin wirtawalatin. Heidän
tehtäwäliään oli auttaa kuninkaan wouteja kymmenysten koonnissa,
joilta mnotsi heidän hallussaan oli yksi tymmenysaitan kolmesta
nmnimes.a. Sittemmiii oli heidän asianaan myös walwoa järjes-
tystä ja siweellistä elämää kuntin paikkakunnallaan. Palkkaa heillä
ci olhlt.
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Kirkon tuloinn oliwat tähän aitaan rahalahjat
setä moniaat pienet sakot, joita kirkollista järjestystä ja simeelli-
syyttä mastaan tehdyistä rikoksista oli määrätty snoritettawatsi>)
Myös sai Merikarmian kirkko lahjaksi usein öylättejä ja messu-
wiiniä. Rahalahjat säilytettiin n. s. pölkyssä (Rnotsink. Stacken),
joka oli kai jossakin ennen mainitun kappelin ja sittemmin kirkon
läheisyydessä ja niin laitettu, että siiheu sopi pienestä reijästä
rahaa panna.

Mainittakoon tässä muutamia esimerkkiä sen aikaisesta talou-
desta. W. 1640 lainattiin kirkonrahoja Erik Mittelinpojalle 6
taaleria tupana ja Martti Tuomaanpojalle 2 taaleria samaa rahaa;
m. 1643 oli kirkon rahastossa 7 taaleria ja 2 äyriä kuparia ja
4 äyriä hopeata; M. 1647 25 taaleria; M. 1651 oli Muoden alussa
säästöä 22 taaleria ja kirkonisännöitsijän hallussa 30 taaleria,
joista rahoista hän kuitenkin käytti terman ostoon kirkkoa Marten
6 taaleria. Samana muonna „rakensi tirktowäärtti Paamo Kle-
metinpoita kirkolle arkun, raudotti sen somasti, osti siihen „pauktu-
luhm" ja teetti amaimen kaappiin sekä osti siihen kauniin ulkolukun

k Erään määräyksen mulaan oli salamuoteudesta salloa 3 m!., huo-
-ruudesta 6 ml., neitosen raislaamijesta 6 ml.. „pääwalapatto" sai 2 taaleria
lalloa ja sitäpaitsi olla kirkosta suljettuna 6 wuotta: jola melua piti lirloSsa
sai salloa 6 ml. Ei ole tietoa, lcrtyilö tällaisia salloja Merilarwian lirlloon
sanottamassa määrässä.



ja sai kaikesta työstään ja tulutntsestaan 10 taaleria kuparia."
V? 1652 luettiin kirkon rahat, jotka olimat säilytettyinä „pöltyssä",
ja halvaittiin mitä oleman: kuparirahaa 24 taaleria 6 äyriä, setä
lisätsi ne rahat, jotta Paamali Klemetinpoita oli jättänyt, nimit..
13 taaleria, yhteensä 37 taaleria 6 äyriä; menoja ci ollut muuta
tliin 8 äyriä rukonspäiwäplakaatista. W. 1653 luettiin tirkon
rahat ja halvaittiin olewan tallella toto edellisen wnoden tnlo jopa
tno 8 äyriäkin, joka oli kai mnista rahoista maksettu; sen ohessa
oli wnoden tnlnessa kertynyt pölttyyn tupana 11 äyriä ja hopea-

rahaa 21 äyriä. W. 1660 oli pölkyssä 8 taaleria tupana,
josta Pcmwali Klemetinpoita sai mnosipaltatsensa 2 taaleria ja
Marcus Tuomaanpoika, toinen kirkonisännöitsijä, 2 taaleria; säästö
pantiin kirkon arkkuun. Vielä annettiin Ulwilan kirkolle terwcm-
ostoon 4 terwatyiiiiyrin hiuta 14 taaleria, jotka rahat Paawali
Klementinpoika ..täydelleen maksoi". V. 1665 ostettiin messu-
kasukta, jonka hintaa maksettiin 10 tnparitaaleria tirtonwaroista;
loplili hiutaa, jonka määrää ei ole mainittu, suoritti eräs Porilai-
uen Simon Roltus. W. 1667 jäi, tun menot olimat suoritetut,
47 taaleria. Tämän muotisen tilin alle on kirjoitettu tuo kyllä
kipeän tarpeen maatima määräys, „että kirkon rahoilla on ostet-
tawa kirja, johon on sidottawa tolnie tirjaa tehvollista puhdasta
paperia, että siihen saadaan kirjoittaa tirton waatteet ja tulot setä
meuot."
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Näin siis kuivaamamme ajanjakson kiiluessa ja erittäin 17
muosisadan 4:uellä, s:nellä ja 6:nella kymmeulumulla on Meri-
karmialla kirkollinen järjestys ja seurakunnallinen muodostus niin
sanoaksemme tekeillä. Eitä ole ihmettelemistä, että tämä muo-
dostus- ja järjestystyö uiin hitaasti edistyi. Uskonpuhdistuk-
sen perusteet eiwät niinkään pian ehtineet kansan elämään juur-
tua ja päästä tehokkaasti maituttamaan. Kirton maitutusta hidasti
täällä paitkahmnalliset olotkin. Pitäjän alue oli sangen amarn
ja harmaan asuttu. Teitä tietysti ei ollut nimeMään aina-
kaan ensi alussa, asutuskeskustat olimat kaukana toisistaan sekä
marallisuus aiman .vähäinen ja asukasluku tuiki pieni. Sitäpaitsi

Kun kirkollisia oloja muutenkin nyt järjestettiin, niin hankit-
tiin tuo n. s. jalkapuukin. Tästä määrätään näet M. 1666: „on
walmistettawa pölkky (tukki), johon ne owat pantawat ——, jotka
toirankuria t.kewät kirkossa."



eiwät suinkaan Merikarwialaisten Ruotsalaiset . ja Saaslanlalaiset
esi-isät olleet niitä, jotta entisillä kotipaikoillaan etupäässä ja ker-
naimmin olilvat yhteiskunallisen ja kirkollisen järjestyksen alaisiksi
taipuneet. Päinmastoin oli heitä warmaantin wetänyt wapanden
ja riipplimattomnuden tunne setä tenties seitkaililhalnkin tänne län-
nen maille. Tunnettu ou, että mapaudeu ja riippnmattomuuden
tnnne tilaisuuden ollen pian taswaa wallattomnudctsi ja seittailu-
halu uhkamielisyydelsi. Niili oli laita luultawasti Merikarwiankin
alueella. Kirtou silvistämis- ja järjestämistyö ei juuri ripein
astelin ottanut edistyätseen, marsinkaan sinä aitana, jona Merikar-
mia oli kappelina ja kirkollista hoitoa ja hallintoa harjoitettiin
tautaisesta Ullvilasta. Mutta alku ja perustus wastaiselle kehi-
tykselle pantiin hm pantiinkin tänä aikana. Sentähden olemmekin
lviilvähtäneet tämän ajanjakson oloja katselemassa tanwemmin tuin
pitäjän kirkon arkistossa olemien kirjallisten lähteiden niuttuudeu
lvuotsi olisi näyttänyt aihetta olelvan.
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Niille perustuksille, jotta edellisen ajanjakson kylläkin hankaloissa
oloissa oli saatn lasketuksi, rakennettiin täälläkin sitten hiljalleen kalas-
tajain kirkon aitalla ewantelisluteerilaisen kirkkomme hengellistä
huonetta „ elämistä kiivistä" (1 Piet. 2: 5). Oraalle noussut suo-
malainen kirjallisuus tarjosi sananpalmelijoille tehokasta apua kansan
opetuksessa, kirkkokuri talvi entistä waiknttawammatsi, köyhistä ja
miheliäisistä alkoi kirkko pitää yhä parempaa huolta, seurakunnallinen
järjestys matautui wähitellen, hengellistä elämää yritettiin walaa äsken
walmistuneisiin muotoihin ja kristillistä tietoa istuttaa kansaan.

3. ..Kalastajain kirkon" aika, w. 1670—1776.

Se mies, jonka aikakirjat mainitsemattähän aikaan olleen Suo-
mu martijaua täällä, oli Birgeri Olawinpoika Nätzla, eli kuten hän
Latinankielen mukaan nimensä kirjoitti: Vergerus Olaj Nätzla. Tu-
lostaan Merikarmialle ja ensimmäisestä esiintymisestään täällä kirjoit-
taa hän: „Wnonna 1670, 19 p. Kesäkuuta tulin minä halpa ja
arwoton Jumalan sanan palwelija Sastmolacm ja saarnasin täällä
samana päimänä, ja seurakunta kokoontui lukuisana ja otti minut
ilolla wastaan. Inmala antakoon minulle ja kaikille uskollisille



opettajille sekä sanankuulijoille. — Jumala antatoou pyhän armonsa
Jumalan sanan opettamiseen ja kuulemiseen täällä ajallisessa elä-
mässä, että saisimme ijankaitkisen elämän lesuksen Kristuksen kautta.
Amen."

Mistä hän oli täune tullut ja missä toimessa hän lienee
ollnt ennenkuin tuli. sitä ei ole mainittu. Seu kuitenkin tilikirjoista
näkee, että hän oli -sangen heitoissa Maroissa. Tileissä hän tun-
nnstaa .varattomuutensa, kirjoittaen: „Eusin tun minä tänne tulin,
tirkkowäärtit antoiwat minulle minnn töyhyyteui ja tarpeeni täh-
den tirton rahoista 10 taaleria knparia awutsi." Eihän tuo „aftu"
jmlri slmri ollut, mutta senaikaisissa oloissa oli se tuntuwa ja
osotti talvallaan senratuiliian nlielialaa asteli tullutta pappiaan toh-
taau; jos olisi arweltu seuratuunau mnidell jäsenten pahetsilvan
tuoll tuliaislahjail ailtamista, niin tnstin sitä olisi anuettutaall.
Voimme ajatella, miten hylvältä tuo niyötätuutoisuus huituitaali
uöyrämieliselle, löyhälle tirttohcrralle. Hänen työllänsä oli siis jo
alnssa hylvät edellytykset; epälnnlolla ei seuratnnta häntä ottannt
lvastaall, waan ~i

lolla" ja vstäwyydellä. Ei uäy tälliä hywä suhde
papin ja senratnnnali wälillä rittulleeli scutääu seitau kautta, että
heti ensi wuouua täytyi panna 10 tuparitaaleria lasiii, lyijyu ja
taltill ostoou setä munraustyöhöu, tuu pappilau imsi leipomahllolic
oli tuntoon pantawa. Solvillnossa ja ystäwyydessä tuo „rasitus"
talinettiin, lvaittei tietysti tirsoihin olekaan merkitty, mitä asiasta
yksityisesti hlllmailtiin. Nuot „lvirtataloil rakennukseen" tarmitta-
lvat rahat oli otettu lamaksi hrkonwaroista, hiten on nähtälvänä
1671 wuodcu tileistä, joihin on merkittynä: „ Talollisten on wielä
matsamatta lie 10 taaleria tupana, jotta he ottilvat lainaksi kiireen
muotsi tirtoii rahoista talkin, lasin ja lyijyn ostamisc.il, sillä talloi
tuli. Ia Lanri Tnomaanpoita Kanco (Kanttu) tietää, miten sen
asian laita on ollnt." Hausta olisi meidäntin tietää, mitä se Lauri
Kanco oikeastaan tiesi, mutta tyllä se tietämättä Pysyy. Pappilan
ratennntscen täytettiin luultalvasti se rautatin, josta tiliin on mer-
kitty . „ Talolliset ottilvat lainatsi Kirttowäärtti 3Nartus Tuomaan-
pojalta 8 naulaa rantaa: 6 naulaa tulee tirtollc, 2 uaulaa samasta
raudasta tirttowäärtitle."
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Mnuten uäyttälvät olot silloiil olleen jotentin patriarttaali-
sellä cli perheenomaisella kannalla. Lakipykäliä ci> paljoa käytetty,
maan koetettiin menetellä sen mnkaan tniu oikclldell ja tohtlludeu



ymmärrettiin maatuvan. Olot oliwattin wielä sängen tehittymät
tömät ja elämän tawat ytsintertaiset. Heikkoa tietysti oli alussa
kristillisyydentaitotin : wähän sitä kansa suorastaan kai wielä kir-
joista ammensi. Sitä mastaan koetettiin kirkou kirjawarastoou
mitali mahdollista hanttia hywää kirjallisuutta, joteu lvarattomal-
latin papilla oli syrjäisessä seurakunnassaan, jossa muutoin saattoi

Pian henkisesti tyhjentyä, tilaisuus saada uusia waituttimia ja mir-
Astystä. Niinpä ostettiin Nätzlaii aikana m. 1679 Lulherutseii
„Chatekismus se snurembi", jonka oli suoineksi kääntänyt lacobus
Raumaililus, Pirkkalau kirkkoherra ja prowasti, ja jota matsoi 3
taaleria kuparirahaa. Esipuheessaan Rcuunanuus ylistelee Rliotsill
tlluillgasta. „joca täällä kylmän Pohjan Tähden alla, enämmin ja
enämmin ahteroize Jumalan Pyhä ja puhdasta Sanan Siemeudä
tylwämäli ja leivittämän." Samoili oitnittelee RaumaliNlis isän-
maatansa, sanoen: „Snloisex sinä Suomen Maa, muitta kielillä
tuzutan ja scmotau (fijllt land) se on suloinen eli pnhdas. Snloi-
uen tosin sinä olet tähäu aicau Jumalan Sanan pnolesta, jolla
Inmala Caickiwaldias ja corkia Esiwalda rnnsast suma ruocti.
Nijn että jocainen mahta ilolla meisata: Mikä sillohl taita pnut-
tuu. cosc Herra tarpet suopi." Ia ouhan tähän Raumannutsen
onnittcluuli syytätiil, sillä olihalt Suomen tausalla nyt uusi ilra

.irtenemassa ja snuri tehtälvä täytettämänä. Ia lvarmaantin yritti
Nätzla-tirttoherra saattonsa mutaall toteuttaa Lutherilaisuuden peri-
aatteita ja teroittaa senratunnalleen mitä opetuksia, joita hali totinsa
hiljaisuudessa mannaan lueskeli maiuitusta Lulherutsen suurem-
masta kfltetismutsesta. Siinä oli luettamana tämätin terweellinen
tehotns: „Nämät (käskysanat, ustontnnnustus ja Herran rutousj
omat ue tarpcllisimlnat Cappalet. jotca izecutin Christitty Ihmi-
llcil pitä oppiman Sana Sanasta luteman, ja izens caitell muoto
sieheu harjoittelemau ja jocapäiwä pitämän, niin nsein cuin he
ylösnousemat Vuoteldaus Amutl. Nuatl mennes, jaEhtona jällens
lcmätä panlles, liitemat nijtä nlcoa, ja eij pidä Nuoca aunettanlan, cuuen
cuin he lle hyluin ja, seltiäst lukenllt owat. Eij myös mähemmin
tule yhden toimellisen Hnonen Isän tehdä että hän sitä sama ano
ja maati häueu Perheldälis, ja eij yhtätän tarsi halien Palwellixc-
sans, joca ci sitä Oppia taida, eli tietdä sitä oppemast. Ia eij
sitä . pidä millän llluoto kärsittämän, että jocu Ihminen on nijn
Hocari ja Tompcli, cuin eij liäilä Eappaleita tahdo oppia: Sillä
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että liijsä on caicti se cuin pyhäs Kirjoituxes pittäld ja lewiäld
edespannau, yhdes Summas lyhytäisest ja juuri yxitertaisest käsi-
tetty ja yhtehcn coottu oll." — Epäilemättä pyysi Bergerus. jota
liäyttää olleen hurskas mies, näitä oppi-isämme ohjeita sananhmli-
joillensa tyrkyttää. Mitä mnuteu hauen lahjoihinsa ja mirkatun-
toonsa hllee, owat arkiston asiakirjat siksi tuiwia. ettei niistä tässä
tohden tietoa saa. Vielä tämän Milosisadaii altnpnolella tnulmr
tniteiltiu „Birgeri" kansan muistossa eläneen, ja hänen aikaansa
mainitnu ikäänkuin kirkollisen temään ajaksi Merikarwialla. Ia
sitä todistawat osaltaan halien aikaisensa tilikirjat. Kaalvojcn mies
ei hän ollllt ja muodollisuus tuntui olelvaN häueu heikoin puolensa.
Tilit euvät olekaan aina niin aiwan selwät eitä muodollisesti hywin
järjestetyt, mutta monesta mnistoonpattosta tlintnn tuulahtawan
wastaamme sydämniellisyyttä ja sääliä kärsimiä kohtaan. Niin esim.
lnemme: (annettu) „

köyhälle ja lviheliäiselle Jaako Olawinpojalle
Ytterbyystä 1 mk. kuparia"; „Henrit Samueliupojallc, tuolle kidu-
tetulle miehelle 6 äyriä "; niinikään ailnettiin apna

„ eräälle Pliola-
laiselle. joka on kääntynyt meidän uskoomme." Eräälle „riilvatulle"
Maunolle annettiin 30 äyriä. Varsinaista waiwashoitoa meidän
aikaisessa merkityksessä ei ollut eitä sujutaan tarmittukaau. Yksi-
tyiset harjoittimat mielä armeliaisnutta, eitä lvirallinen waiwais-
hoito ollut wielä wapanttannt ihmisiä taittamasta isoolvaiselle lei-
päänsä.
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Niinikään riitti tältä pieneltä ja wähäwätiseltä seurakunnalta
apna Ruotsinkin kirkkojen rakennukseen. Vähistä waroistaan näkyy
Bergerus itsetiu antaneen rowon silloin tällöin tirtolle, jos tohtn
hän taas tarpeen tnllen saattoi tnrwautnakin tirkontassaan. Niin
otti hän kerran 2 taaleria päälle" ja terrau taas lainasi
6 taaleria „ ostaakseen siemenohria". Mutta eiwät ne tassat sillä
häwinneet; melat niihin maksettiin hm jaksettiin, eitä tilintartasta-
jilla näyttänyt oleman syytä moittia Maroja hukatuksi. Ne muis-
tutukset, joita piispan- ja prowastinkäräjissä tehtiin, kostimat tilien
muodollista puolta ja lainaili antamista. Niin määräsi prowastr
w. 1679, että kirkon waroja, jotta silloin nonsiwat 63 taaleriin 27
äyriin, „ei saanut lainata muutoin kuin kahdenkertaista hopea- tahi
tultapanttia mastaan ja koko tirktoneuwoston tieten."

Kirkon tuloina oliwat nytkin pääasiallisesti wapaaehtoiset lah-
jat, wuotrat paariwqatteista ynnä pienet kirkolliset sakot. Varsin



-runsaasti saitin kalastajain tirtto lahjoja ja kantoi syystä kyllä
.chrikirton uimeä. Öylättejä ja miiniä annettiin hywin usein lah-
iatsi. W. 1684 eräs ~lalosyntyinen rouwa Noormarkusta lah-
joitti maljan täytettämätsi lapsia ristittäissä." Varsintiii muisti-
lvat merentnltiat Meritarwian kirkkoa, mitä isommilla, mitä pie-
nemmillä lahjoilla. Puhumattakaan Turkulaisista, Porilaisista.
Kristiinalaisista ja naapnriseuhijen asuttaista sai uhritirtto lahjoja
Vaasasta, Rääwelistä ja Tukholmasta asti.

Kirkou ulkoasusta yritettiin myös huolta pitää. Kuten jo
ennen on mainittu, hankittiin sinne kalustoa ja muuta sisustusta
warain mutaan. Parwea ei siinä wielä ollnt Birgerin aitana.
Se hankittiin wasta hänen seuraajansa ollessa kirkkoherrana, w.
1690. Kirkkomaan ympäri päätettiin Prowasti Gabriel Porilai-

sen esimieheydellä rakentaa hirsiaita, ja se jaettiin 23 p. Syyskuuta
1679 „Herra Kirkkoherran, Toimitsijamiesten ja senratnnnan saa-
pulyilla ollessa seiiraawaisesti:
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„Länsitulman ratentaa ja tnnnossa pitää Mitto Eskilinpoika
Kasaböölestä; sitä lähinnä on Anders Riispyystä; Frans Miton-
poita Otamoilta pitää tunnossa wähän pohjoisportin; läusiportiu
Hiudrit Martunpoita Kasaböölestä; sitä lähinnä Mitto Matinp.
Stubbe; Pentti Yrjönpoika Niemeltä (Näset); Martti Tuomaan-
poika; Tuomas Tuomaanpoika; Lauri Markunpoika Kugg; Erik
Pelitinpojan talo; Poosterin (Bogastärin) Estili eteläportin tatoii
«(Itse portin pitää tunnossa seurakunta, tunnes jotu ottaa wiljellät-
sensä jontun autiotilan) Simonin talo; Martti Olamiupoita Öster-
byyn talosta; Urbaanus Lauttajärmeltä; Maunu Lauriupoita Köör-
tilästä; Matti Heikinpoika Kelli; samasta paikkaa Mikko Marhm-
poika yhteisesti Kellin kanssa saman hirren; Martti Ritalainen;
Lanri Kanttu; Hindrik Roges; Antti Rebb Köörtilästä (Görd-
böölestä).

Tästä jakoluettelosta huomaamme puuttuman useain nytyi-
sen Sutaisten pitäjän tylien nimet ja myös Meritarwian puolelta
useimmat nykyisen postitien eli niin sanotun lankatien läheisyydessä
olemat kytät. Tästä emme kuitenkaan saa tehdä sitä johtopäätöstä,
ettei muiden kyläin alueilla olisi asutuksia ollenkaan ollnt. Birgeri-

Tämän jaon tehdyksi seurakunnan myönnytyksellä todistamat :
Gabriel Arctopolitanus. P. Biörnet Ulfsb., Bergerus Olaj Nätzla,
Past. Sastmolensis. Lauri Tiiomaanpoita Kanthl."



Mitä Meritarwian henkiseen elämään tältä ajalta tnlee, niin
ei siitä ole muistoon juuri mitään merkitty. Taikausko se kum-
minkin oli sangen liljassa asemassa mieläkin. Näyttääpä itse Bir-
geritin uskoneen taitoaan tähdillä ja tähti-yhtymillä olleen erin-
omaisen mallan ja maitutntsen ihmisten tohtaloihin. Mutta eihän
se ihme olluttaan, sillä torkeanarmoiset ja ruhtinaalliset henkilöt
ja' oppineet harjoittimat astrologia-nimistä tiedettä, jota muta.
opetti ihmisiä tuntemaan tähtien salaperäistä maihitnsta ihmis-
elämään ja niistä luteinaan kansain ja yksityisten kohtaloita. Tähän
astrologia-tieteeseen miittaa seuraama omituinen Birgerin kirjoit-
tama kastetodistus: ~1684 Helmikuun 19 p:uä ristittiin Henrik
Mitonpojan lapsi Ylikylästä ja sai niinen: Matti. Bergerns ja
hänen Vaimonsa olilvat kummina. Kalan merkin alla Jalopeura
hallitsi." Tiedämme almanakasta, että „kalat" ja „jalopenra" omat
eräiden tähtiryhmäin nimet. Paha maan, ettei ole tunnettna mitä
mies tuli tuosta pikku Matista, joka uiin merkillisen tähtihuvion
aikana ristittiin.

kirkkoherran aikana mainitaankin nimenomaan Lewasjoki ja muu-
tamia wuosia hänen kuolemansa jälteen tapaa esim. syntyneitten,
iirjassa nimet: Hontajärmi, Soini, Siitai, Leppäjärmi, Vuori-
järmi. Hirwijärwi. Mutta nämät jaosta jätetyt kylät lieuewät
Birgerin aitaua olleet untisasuttaiden tahi torpparien hallussa,
tahi oli niiden ratennettawana ja tunnossa pidettäwänä jotakin
mnnta kirkkoon knuluwaa — seikka, jonka lvoisi kylläkin wanhoista
maiittaalitirjoista selmille saada.
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Kun ristiminen kerran puheeksi tiili, miu sopinee mainita
sananen „ pikku Matin" aikaisista muistakin nimistä. Lapsille
ailnetnt nimet kuivaamatkin tcuvallaau aikakauden mielialaa ja makua.
Tamallisesti käytettiin raamatullisten Hentilöiden ja pyhimysten
nimiä. Kastettujen lnettelot tyllä owat rnotsitsi kirjoitetut ja nimet
siis ruosalcusessa mnodossa, mutta Gezeliuksen mirsikirjau alkuun
liitetystä „talendariumista" nätee, miten nimet Suomenkielessä
lausuttiin. Tässä siitä mnutamia esimerkkiä, joissa noudatamme
ilytyistä oiteintirjoitnstapaa : Knuuti, Hendritti, Paalvali, Kaarlei,
Toraatti, Helga, Lastitta (lyhennys latinalaisesta Scolastica), Sifre,
Susanna, Ventti, Ingri, Brusi (latinalainen Ambrofins), Yrjänä,
Rasi (latinalainen Erastns), Esteli, Tyni, Matalei, Olelvi, löstäjä,.
Lanritsa. Perttnli, Lndwoi. Mannus, Mikkeli, Hemmingi, ?.iisins.



Ingibori. Ursa, Syyringi, Marttiina, Klemetti, Kaarina, Varba,
Niiles. Sitä paitsi tapaamme nimiä sellaisia tuin Eelin, Maalin.
Kerstin ja Glers. Hymin tamalliueu nimi oli Martti, sillä tietysti-
kin moni isä ja äiti toiwoi pojastaan yhtä hurskasta miestä kun
Martti Lutherus oli ollut. Ventzel on erään luhana-nilnisen
miehen ja hänen Maunonsa Gunillan poika. Lautjärlven Urbaanus
oli tällä ajalla tunnettu etewä isäntämies. Britta jaBarbro olimat
siihen aitaan hienompia tunnettnja tytön nimiä, ja tuo tosi naisel-
linen ja sielvä Annitta, samate Margeta (Marketta). Elisabeeta
ja Valbori olimat hylvili tamallisia. Liitoja nimiä ei paljoa täy-
tetty, maan sen sijaan mainittiin maan ristimänimi ynnä isän nimi,
csimertitsi: Tuomas Niiletsenpoika Alakylästä.
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Birgerin ajalta oli wielä mainittama eräs suomenkielinen
kirja, joka on ollut merkitykseltään tärkeä Suomen kirkolle. Se on
„Kircko-Laki ja Ordningi, longa Snnrimaldias Cuningas ja Herra.
Herr Carl Yritoistatymmenes j. n. e. Vuonna 1686 on andannt
cocon panna, Ia Vuonila 1687 prändistä ulostäydä ja cuulutta,
Ynnä tähän solvcliain Asetusteu tausa. Vuoilna 1688 Suomexi
täätty." Täniän laili tantta, jota likimain 200 lvuotta (lvnoteen
.870) on Snomen tirton lätillä ollut, astui tirtto aimo asteleeu

kehityksessään eteenpäin, miltei elämänsä kaikilla aloilla. Kirkon-
oppi määrätään entistä täsmällisemmin, ja kirkon elintoiminnat
järjestetään nsiammalla eri alalla ja lutherilaineu tirtto saa lvatcm-
tnneeu lain tantta määrätyn oitcudellisen asemansa ja tehtälvänsä.

Ja warmaa on, että täällä Meritarmiallatin koetettiin par-
haan mukaan toteuttaa kirkon suurta ja monipuolista tehtämää.
läutelvä ja tarmokas piispa Gezelius lvanhempi (joka oli piispana
lv. 1664—1690) talvi näihili aitoihin ainakin kaksi kertaa Meri-
larlvialla. Ensi terran käwi häil täällä tuossa joku aika enneu
lvuotta 1670, koskapa Birger wuodesta 1667"wuoteen 1670
tirtonwaroista suoritettuihin maksueriin lukee ne 9 tnparitaaleria,
jotta oli anuettn ~hemvisten wuotrasta hänen Knnnianarlvoisuu-
tcnsa Piispan puolesta täältä Siibyyhyu." Toiseu terrali oli Geze-
lius Meritarivialla lvlionna 1680, jolloiii hän Tammikuun kol-
mantena ftäilvänä iiäyttää pitäneen piispan täräjiä täällä ja tar-
kastaneen kirkon tilit. Kontrahtipromasti Gabriel Arctopolitanus
(Porilainen) tarkasteli myöskin seurakuniian oloja tuon tuostakin



ja järjesteli lastuja ja antoi tarpeellisia määräyksiä kirkollisen jär-
jestyksen edistämiseksi.

Kun kirkko oli mitä liteisimmässä yhteydessä waltion kanssa,
niin että se usein toimi waltion alalla ja waltio sen piirissä, niin
setoittuiwat .valtiolliset rangaistukset ja kirkkokuri monissa tohdin
toisiinsa. Maallinen oikeus rupesi tuomitsemaan ritotsellisia ran-
gaistukseen, jonka kirkko oli welwollinen ftauemaan toimeen. Sel-
lainen rangaistus oli „pallissa istuminen", johon pahantekijä mmm,
waltion toimeenpaneman rangaistuksen lisäksi tuomittiin. Tämä
kapine, jota kansa joskus nimittää „Petkatouru"ksi, hankittiin tänne
kesällä m. 1688. Tekijän mainitaan tehneen sen omista laudois-
taan ja saaneen matsna tirkoutassasta 1 taalerin kuparirahaa.
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Yhdeksäntoista wuotta oli Birger Olawinpoita ollut laweau
pitäjänsä kirkkoherrana ja kaikesta päättäen oli hänen työnsä tuot-
tanut hedelmää tärsilvällisyydessä. Joulukuun 10 päitvänä w. 1688
on hänen ollut lviimeiuen kerta kynä kädessään, ja mnntama päilvä
sen jälteen muutti-hän seuratnnuastaan sinne, jossa ustollinen pal-
welija saa olla Herrausa ilossa.

Se mies, jota nyt ryhtyi jatkamaan Birgerin työtä, oli
Tuomas Kelland eli Kellander. Häu mainitaan olleen täällä apu-
pappina ja tnlleen 27 p. Helmit. w. 1689 nimitetyksi Birgerin
seuraajaksi. Tililashmsa alottaa hän latinankielisellä huokauksella:
»In Xolliiue Via» tuli» Douiius <_.6iuoiißti*_. iui_hi 6t 86uii-
t_l8 tu__B 6ä0(.6 N6,» joka suomeksi on: „lesnksen Nimessä! Osota
minulle Herra Sinun tiesi ja opeta minulle Sinun polkusi." Paitsi
hurstasta mielialaa, jota tämä lause ilmaisee, uäyttää siitä sacuvau
päätellä, että hän oli latinankielen ystäwä, warsinkin kuu hän
muutenkin pistää latinaa tirjoitutsiinsa ja täyttää uimissa usein
.«tinaisia päätteitä. Niin kirjoittaa hän useimmiten I^oiusii tuin
Nampn (— Nimi) sekä kirjoittaa lasten nimet lättiläisessä muodossa,
kuten esim. Isacus, Ericus, Petrus, Georgius. Henricus, Paulus.
Mutta tämä latiualaislilis ei estänyt häntä lähestymästä seurakun-
taansa ja ottamasta osaa sen iloihin ja suruihin. Kummeiksi ou
aimau usein hänen perheensä jäseniä merkitty. Jopa joutuu hän
sukulaisuussuhteisiinkin seurakuntansa kanssa, sillä talollinen Eerik
Häggroth, lutkan Häggrothln poika mainitaan olleen hänen mämynsä.
Rauhallisesti näyttämät hänen päilvänsä kuluneen täällä. Yhteisiiu
rakemiuksiiiii tarwittawat knstannutsetkaan eiwät tänä aitana suu-



-resti tuottaneet rasitusta seuratuunalle. jouka Muoksi kirkkoherra sai
käyttää woimansa ja aitansa seurakunnan hengelliseen hoitoon ja
.vakituisiin mirtatehtämiinsä. Knn mätilutu oli lisääutynyt ja tansa
talvi ahkeraan lumalanpalweluksissa, täytyi kuitenkin koettaa saada kirk-
koon enemmän tilaa, jonkamuoksi sinne teetettiin ftanvi eli lehteri: mutta
rahalliset tustaunukset siitä eiwät olleet suuret, pitäjäläiset kun itse
tetuvät työn ja rakennusmestari sai palkkaa ainoastaan 3 taaleria
kuparia. Kun Birgerin aitana saatu kastemalja oli kaiketi joutuuut
kadoksiin tahi innutoiu tarkoitukseensa sopimattomaksi hawaittu. niin
ostettiin tirtonmaroilla kasteastia eli „funtti", mntta setin matsoi
maan 1 taalerin. Seu lisäksi tarwittiin kyllä lnyös waroja ter-
waan yiinä liiliihin jota-aitaisiin menoihin, tnten köyhien ja wai-
maisteu auttamiseen, Kirkkolain ostoon, ylioppilasrahojen matsoon,
Hcrranehtoollistarpeisiin y. m., nintta lahjaksi sai kirkko edel-
leen yhtä runsaasti setä rahaa että öylättejä ja miiniä tuin
ennenkin, niin että rahaston tulot hywin riittilvät menoihin,
jopa tuottiwat ylijäämäätiil. Tosiil oli hänen lvirtaan tullessaan
wailintia tirkonrahastossa 75 taaleria, jotta lvuotta ennen pro-
ivastin täräjissä oli kirkon kirstuun talteen pantn ja jotta sieltä
sittemmin oli warastettu. Mutta hm seppä raudoitti kirstun uudes-
taan ja aitaa ennätti wähän kulua, niin pääsi kirkon talons wähi-
tellen taas entiseen tasapainoonsa, niin että säästö prowastintärä-
jissä w. 1697 nousi 150 taaleriin 23 äyriin, lv. 1698 117 tan-
teriin jn 2 äyriin setä lv. 1699 132 tnnleriin 8 äyriin, joisin
Maroista kuitenkin oli lainattuna pitäjälle 59 taaleria pappilan
.vierastuwan torjautsiin. Ia kyllä rupesiwattin warat nyt olemaail
tarpeen. Maatamme rupesi näet rastaana Jumalan käsi paina-
maan. Ensin tuli nuot hirweät nältälvuodet 1695, 1696 ja 1697.
Tästä ivitscmtsesta kirjoittaa Yrjö-Koskinen Suomen historiassa:
„Itse luonnon järjestys näytti olewan jollatin talvoin hämmenty-
neenä. Talwi 1694—5 oli ankara ja pitkä, ja seuraawa kesä
kylmä ja sateinen. Kelvättouto tehtiin Kesät. p> ja ruis ei
hetinyt^ Uudellamaalla ennenhän Heinät. 27 p. (Elotunn 8. ft.)l).
Tästä syystä ei milja ennättänyt oikein tuleentua. Seuraama
wuosi 1696 oli tuiteutiu wielä tatalampi. Jo Helmikuussa olilvat
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2) Suomessa yhä wallilsi wanhll lulu. jola silloin oli 10 päiwää jäl-
jessä oikeasta wuoden ajasta.



jäät lähteneet, ja kesälinnut alkoimat ilmaantua. Moni silloin teti
toukonsa ; mutta maaliskuussa tuli tatatallvi, niin että järlvet meni-
mät uudesta jäähän. Kesä oli yhtä toltto kuin edelliuen ja Elo-
kuussa hlli tomia halloja. Se nälänhätä, jota nyt alkoi, oli todel-
lakin hinveä. Jo kesällä 1696 oli ihmisiä kuollut nältään; leimäk-
siä tehtiiu petusta, oljista ja akanoista, joihinkuitenkin mielä liikeni
janhoja edes sekoitteetsi. Monta mertaa kauheampi oli puute seu-

raamana taimena ja temäänä; sillä nyt olimat kaikki lvanhat warat
loppuneet. Useat maan aatelisistakin sekä papeista ja mirtamie-
histä söimät pettua ja kertoja. Elukatkin kuolilvat rehuupuutteescn
ja ihmisiä kaatui joukottain. Varsinkin kewäällä 1697 oli hätä
nonssnt korteimmalleen, ja murha-enkeli löi tuhansia. Monella ei
ollnt niin paljoa jywäwäkeä sekaan Panua, että pettujauhoista
olisi leipää saatu, ivaan pelkästä pnnnkuoresta tehtiin mesi-welli
johon nokkos- ja wehka-aineita höysteeksi sekoitettiin. Talolliset
söilvät ensin elukkansa ; sitten otettiin ralvinnotsi hemosia, koiran ja
kissan lihaa, eläiuten raatoja, ihmisten ruumiita. Esimerkkejä löytyi,
että manhemmat söimät kuolleita lapsiansa ja lapset manhempiansa.
Kanheina. marjon muotoisina tnmmitutsina ihmiset horjnimat ympäri
maan, taslvot rypistyneinä, silmäys tuima ja iho mnstennut, uiiu
että ystälvä ci moinut enää ystälväänsä tlintea. He taatltiwat
hioliaaksi, missä sattui, omassa pihassaan tai kirkossa, maanteillä
ja tadliilla. Jälkeenjääneet oliwat nsein niin woimattomat, ettei-
lvät jaksaneet laittaa kuolleita hautaau; ruumiit haudattiin 30.
joshis 150 yhteen tnoppaan, ja joukossa oli tuntemattomia käy-
päläisiä, joiden kotoperää ei kukaan tiennyt. Syystnusta Syys-
kuuhun w. 1696- 97 oli nältäännääntyneiden lukumäärä Pohjan-
maalla 19,400, Hämeen ja Undenmaan läänissä 28,248 ja koko
Turun hiippakunnassa enemmäu tuin 60,000. Viipurin hiippakuu-
nasta emme tunne yleistä summaa; mutta yksityisistä esimerkeistä
nähdään, että surkcns sielläkin oli yhtäläinen, ellei imeläkin sunrempi.
Nältääii ja nälkä-tautiin nääntyneiden lukumäärä siliä ainoaua
muonna nonsi siis armiolastuu mukaan koko maastamme (Käti-
salmen läänin kanssa) wähintäin 100,000:een, jota oli armatta-
lvasti seitsemäs osa Suomen sen aikuisesta mäestöstä. Itse järje-
töii luonto näyttää surreen ja kärsineen. Mllistoon on pantu,
että tukot latkasilvat laulamasta ja käet tutkinnasta, ja että ilwetsiä>
ja snnria rottalaumoja ilmaantui kyliin, luultawasti netiii nälkää
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pakoon." Merkillistä kyllä, ei näinä muosina kirkon tulot eitä menot
himasta erittäin huonoa aitaa. Tosin annetaan tirtonrahastosta
scltuuuaisia apuja milloin eräälle Mieraalle pappismiehet.., milloin
milletin, mutta enin osa Maroista täytetään tirton kunnossapitoon
ja tamallisiui juoksewiiu menoihin. Syntyneiden lukumäärä on
tosin alennut. Vuonna 1694 se oli 25, mutta w. 1695 ainoasti
16. w. 1696 oli 18, w. 1697 taas 17 setä w. 1698 ainoastaan 9.
Vihittyjen lutn näinä tolmena wuotena on keskimäärin waan
pilolet siitä, mitä edellisenä wuosikolmikkona oli awioliittoon wihitty.
Kuolleista ei ole tietoa. Kalastus meren rannikoilla. jo'issa ja
järwissä ja metsästyskin antoi sen ajan wähällä toimeentnlewille
ihlnisille seil werran elatnsta, ettei nältätuolema wienyt täällä
niin paljoa uhria tuin niillä seuduin, missä yksinomaan ja etn-
päässä maanwiljelytsestä elettiin. Sitsiftä epätoilvo ei täällä ollnt-
taan totonaan mieliä wallannnt, waau elää sitä yritettiiu ahtaissa-
lin oloissa. Niinpä otettiin esim. Heitti Mitonpojalta Lantjärweltä
13 p. Helmit. w. 1696 lainaksi 60 taaleria, jolla rahalla lvähempi
tello nudestaau lvalatettiin ja jonka matsoon jo samana Mlionna
pitäjäläisiltä Maroja koottiin.

— 43 —

Mutta lvielätiu towempia aikoja oli tulossa. Ruotsiu sail-
tari-tuningas Kaarle XII oli tähän aitaan joutunut sotaan muun
milassa Venäjän tanssa. Suomen miehiä miehin silloiu joutottain
sotureina taistelemaan lvieraisiin maihin, ja niiden jonlossa. jotta
kantana todistaaii sotaan sortnilvat tai joutuiwat sotalvangeitsi
Venäjälle, saattoi olla Meritarlvialaisiatin. Tätä sotaa, jota Suo-
messa wielätin „isonwihan" nimellä inuistellaail, käytiin wuosina
1710—1714 meidän maassamme. Lopntsi walloittiwat Venäläi-
set Suomenmaan ja pituvät sitä hallussaan aina wuoteen 1721,
jolloili rauha tehtiin Uudessakaupungissa ja Ruotsi menetti, paitsi
Itämeren maakuntia, Viipurin linnan ja sen ympäristön. Eipä
säästynyt Meriturmiakaan sodan kauhuilta. Koruton muistoonpano
tilikirjoissa kertoo seuraalvaisesti : „Meritarwiau tirkou tulol ja
iileuot, sen pulu ja omaisuus owat, sen pahempi, muutamilla kulu-
neina lvnosina lviholliseu kautta ja numtoin hälvitetyt ja hajoitetut.
Sitte tuili tirtou muonna 1711 säästössä olemat warat 275 taa-
leria ja 6 äyriä tnparia ynnä w. 1712 ja w. 1713 tertyneet warat
ynnä tirton plilvliil, taltill. öylättilautasen ja tellot lvihollinen ryösti.,
jota tapahtui w. 1714 Helmihmssa, on tuutcmatouta mihin muosien



1714, 1715 ja 1716 setä w. 1717. 1718 ja 1719 tulot owat
joutuneet, mutta M. 1720 ja w. 1721 owat lahjoitukset ja muut
tulot yhteeusä 167 taaleria ja 16 äyriä kuparirahaa." Myös
lukkarin asunto hämitettiin totonaan ja pappila osatfi, tuten sodan
jälkeisissä asiakirjoissa mainitaan.

Lnonnollista oli, että tällaisen sekasorron aikana kirkon Maroja
tawallista enemmän täytettiin tärsiwien ja hätääntyneiden hywätfi.
Niinpä annettiin w. 1706 kahdelle Turkissa olemalle wangille 2
taaleria ja oman pitäjän köyhille 2 taaleria 11 äyriä; m. 1708
annettiin kolehteja Uuteentaarlebyyhyn, Kylwolaan, Zweybruckiin,
Mcuiheimiin ja Passewaltkiin 1 taaleri kuhunkin: w. 1810 annet-
tiin Rääwelistä patenelville pappien waimoille 3 taaleria 24 äyriä.
Niinitaäu lv. 1713 kunniallisen pappismiehen wiheliäiselle waimolle
1 taaleri 16 äyriä ja wangeille Venäjän maalle 6 taaleria. ' Mutta
ei silti omiakaan pitäjäläisiä unhotettu, uimpä anuettiin Olami
Snecfftrömille (entisen kirkkoherran pojalle?) 3 taaleria 24 äyriä.
Kirkosta ja sen tarpeista yritettiin myös huoltapitää. Sakaristoa,
jona tietysti käytettiin tuota entistä kappelia, korjattiin lv. 1710
ja siiheu meni 15 taaleria; unsi messukasukka hankittiin ja maksoi
5 taaleria 20 äyriä. Kirkon kattoa terwattiin tuon tnostatin ja
näyttää siihen menneen tawallisesti tynnyri tenvaa terralla. Kello-
tapulista ei ole tietoa ; taksi kelloa siellä kuitenkin oli ja itse tapulia
korjailtiin w. 1707. koskapa sen wnoden tileihin on merkitty, että
kellotapulin tarpeisiin ostettiin suuria rautanauloja, joista makset-
tiin 1 taaleri 28 äyriä. Kun kerran tilit owat puheena, niin
mainittakoon mielä, että tirkkowäärtin paltta oli näihin aitoihin 4
taaleria ja kirkonlvartijan palkka 2 taaleria 16 äyriä.
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Mitä kirkolliseen elämään tulee, niiu oli puhdasoppisuus
Kellanderin aitaua ja usea ivnosikymmen jälteenkin määräämässä
ajan lnonnetta. Lienewätkö täkäläiset saarnat olleet liian oppineita
ja wäsyttäwän pitkiä, kuten moniaalla muualla tähäu aitaan, siitä
ei lähteistämme ole tietoja jäätalvissa. Tuo paha ja terrassaan onne-
ton tauti, jota tirtkounetsi sanotaan, lienee käynyt arweluttawakfi
täälläkin. Ainakin mainitaan tileissä M. 1696 „Kirkon raippa-
utko Juhana" (Ruotsiksi „Kyrko Käpp Gubben"), joka sai palkkaa 3
taaleria. Tästä saanee päättää, että tällaiuen lvirtailija, joka käy-
den pitkin kirkon taytäwiä pitkällä raipallaan koetti walweilla pitää
uneen waipuwia sanankuulijoita, oli täälläkin hawaittn tarpeelliseksi.



Tämän kirkonpalwelijan wirkanimi mnuttun sitten seuraaman wuosi-
sadan alussa „tirkonwartijaksi" (tyrkowächtaren), joksi Juhana
raippa-ukon seuraajaa Tuomasta tileissä nimitetääu. Hänen mirta-
tehtäwiään oli kai sentään edelleenkin herätellä uncen-uuftuwia, kos-
tapa hänen wirkauimenään monessa senrahinnassa on näihin asti
pysynyt „nnilnkkari" ja täälläkiu ruotsalaineu arwonimi: kyrko-
mäckaren (Suom. kirkonherättäjä) myöhemmissä kirjoissa esiintyy.

Raskaat ja surulliset olimat Kellanderin wiuneiset wuodet.
Kirkko oli riistetty, sen arwoesineet poissa. Pappila oli rappiolla,
monet seurakuntalaiset sortuneet sodan jalkoihin, moni nälkään
nääntynyt. Hajallaan oli lanma, neumotonna sen paimen. Vuosina
1714—15—16 ei ole merkitty tileihin mitään tirkön menoista;

kenties pantiin kertyneet warat johonkin lnotettamaan kätköön rauhal-
lisempia aikoja odottamaan. Mutta ennentuiu hartaasti itälvöitty
rauha tuli. pääsi Kellander pois tämän maailman taisteluista.
Kuolleitten luettelossa on miimeisetsi m. 1716 merkittynä: ~22 p.
Marraskuuta nntkni Kirkkoherra Hywinoppinut Tnomas Kellander
kuolemaan ja haudattiin 30 p. Marraskuuta Sastmolaan."^)
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Komia aikoja oli hän saanut kokea, olipa mielä sairautensa
aikana noin kuukautta eunen oman kuolemaansa menettänyt lähei-
sen omaisen Margareetta Kellauderin, joka oli kai joko hänen
Maunonsa tahi tyttärensä.

Sitten senraa Meritarwian pitäjän historiassa noin 4-wuo-
tinen papittomnuden aika. Vuosilta 1717 ja 1718 ei ole min-
käänlaisia muistiinpanoja eikä tietoja kirkon Maroista eitä seura-
kunnan jäsenistä. W. 1719 on ainoasti ytsi lapsi merkitty kaste-
tuksi, ja sen toimituksen on kai joht wieraan senrahinnan pappi
tehnyt, ehkäpä sama Daniel Roos Lapmäärtistä. jota myös,w.
1720 on erään Hirivijärwen kyläläisen lapsen ristinyt. W. 1720
on taas jo olemassa luetteloja syntyneistä, kuolleista ja mihityistä;
mutta nämät luettelot näyttämät olewan jälkeenpäin laaditut sen
mnkaan knin ilmoituksia oli saatu asianomaisilta naapuriseuraknn-
tain papeilta. Kerrotaan tosin^) tänne määrätyn w. 1719 Ran-
tamäen kappalainen Erik Bernstrand, mutta tustiu hän täällä on
wirkaa toimittanut ollenkaan, sillä hänen sanotaan samaan aikaan

k herdatninnessH olema ilmoitus: „luollut 171? tahi 1718" on siis
oilllistawissa.

') Herdaminne.



Tämä jäntemä ja, kuten näyttää, lahjatas mies oli ensin
ollut kappalaisena Naantalissa ja paennut sodau kauhuja hanhi',
kuten moni muutin pappi, jopa itse Gezelius-piispatiu') oli tehnyt,
mannaan Ruotsin puolelle häntiu. Rauhau tultua palasi hän
pakomatkaltaan ja määrättiin m. 1721 hoitamaan kirkkoherran Mir-
kaa Meritarwialla ja sai w. 1725 waltatirjan tähän wirkaan.
Hän oli tääXlä pappina 16 wnoden ajan eli wuoteen 1737, jolloin
hän siirrettiin kirkkoherraksi Nousiaisiiu. Sieltä häu inlmtti Mynä-
mäelle, jossa tuoli w. 1758. Sama Gadolin hän se tänue tul-
tuansa kirjoitti nnot surulliset niuistooilpanot tirtoil ja seu lvarain
häwiöstä, jotka edellä on mainittu. Ia uiinknin edeltäjänsäkin,
alkaa' hänkiu tiliusä rukollslauselmalla. Hän kirjoittaa:

„ Herra.
Israelin Jumala, joka pidät liiton ja laupiuden palmelijoilles. jotta
siiuui edessäs taikesta sydämestänsä maeltamat, käännä Sinnas
Siiiun palmelijas rutoutseeii ja anomiseen, Herra minnn Illina-
laili. ettäs tlullisit kiitoksen ja rnkonksen, jonka Sinlin palmelijas
tänäpänä rukoilee Sinuli edessäs. että Sinun silmäs amoill olis
tämän huoneen pnoleen yöllä ja päilvällä. ja siiuä paikassa, jostas
sanonut olet: minnn nimeni pitää oleman siellä. 1 Kun. 8. Ameu."
Ia mainittuaan kirkon hämiötä, kirjoittaa hän: „ Suokoon Jumala,
että tästä päimästä alkaen onnellisesti ja säännöllisesti Herran
huoneen ja sen omaisuuden kämisi ja se taas lesukseu lliillessä
entisen hylvän olonsa saalvuttaisi, toiwottaa taikesta sydämestään
ja sitä hywällä oinallatunnolla ahkeroitsee heti tultnaan tähän
hänelle korkean suosiollisesti uskottuun pastoraattiiu. Sastinolnu
Pappilassa 27 p. Marraskuuta 1721. > •

hoitaneen mainittna Rantamäen seurakuntaa, eitä täällä Meritar-
miallataan lamata asiakirjoissa rilviätaän, joka häutä koskisi.

~Ison wihan" aikaisesta sekasorrosta alkoi Meritarwian tirkto
sitten wähitellen nonsta Jaakko Ga dol in i n johdolla.
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Ia kylläpä täällä toimi ja työ olitin tarpeen. Kirtto oli
riistetty puille paljaille ja muuteutiu räustyuyt. Seliratnutn oli
»vähentyuyt ja köyhtynyt täälläkin, waitta tnstin sentääil liiin snn

V. D. M." (— lulnalan sanan palwclija).
lac. Gadolin.

k GezeliuS ..nuorcmoi": oli tullut piispalsi w. 1690 ja luoli tv. 1?l8
Ruotsissa.



*ressa määrässä hiin muualla maassamme. Mntta warmaan tun-
tui täälläkin kipeästi kyllä nälkä- ja sotawuosien tnottama turjnns.
Aikakirjat sisältäwät surullisia numeroita Suomen senaikaisesta
tilasta. Vätiluhl maassamme oli wähentynyt pian puoleksi enti-
sestään. Turnn ja Porin läänissä (Ahwenanmaata lukuunotta-
matta) terrotaan luetuksi 1,157 autiotilaa, 4,074 lopeu köyhtynyttä
ja häwiönalaista. 2,981 wähelnmäu warallista ja ailloastaan 854
täysiwoimaista-). Siementä puuttui, lvetojuhtia ei ollut. Elinkei-
not ja teollisuus oliwat häwiöllä, jopa terwanpolttotiu oli lnität-
tömiiu menllyt, hin terwaii polttajat oliwat kuolleet tahi wanten-
teeu joutnneet.
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~Häwitys oli täyuyt nunhliu suuremmoinen polttama tulo
kalitta koko maan. Monin paikoin se oli mnuttnnut asumattomaksi
erämaaksi. Metsänpedot olimat täyneet niiu rohkeiksi, että herät^
tilvät yleistä kauhua. — Ia taulpan kesti eliuenkuiu miljelys lvoitti.
niintä näinä muosiua oli menettäuyt"^). Pakolaisia kyllä palasi
mähitelleu Ruotsista ja sotamauteja Venäjältä, mutta paljon jäi
palaamattatin.

Sen tähden ontin luonuollisla, että epäjärjestykseen joutu-
neiden „

olojen palailttaminen entiselleen ja sen yhteydessä uudesta-
rakcntamiueii tulee liyt rmlhau jälteen nseana lvnositymniellenä ole-
illaan tniinusmertkinä hallitutsen ja ytsityisteil toimiiulalle". —

„Kehitys täy tuliuetuissa wanhoissa Miiodoissa, nuitta niihiu hin-
telituu paljo uutta sisällystä luiden ajan hengestä"*').

Uskollisena päätöksilleen, jotta hän Meritarwialle tultuaan
oli tilikirjaan merkinnyt, ryhtyy Gadolin täällä tarmonsa takaa
uudistus- .ja rateunustyötä tetemääll. Aluksi ostettiin chtoollis-
miiniä 2 taalerillä ja öylättejä mnutamalla tymnleiiellä äyrillä,
hankittiin alttariliina ja läkkipelliueu ehtoolliskalkki, että saatiiu
kokoontua „Herran knolemaa jltlistamaan". Kirkkoon ostettiin
Kristiinasta taksi lasiakhmaa, jotta maksoiwat 14 taaleria. „Seli-
rahuulalt tarpeeksi" toi Juhana PauliNpoita taaleriu matsawall
sllomalaisen katekismuksen, aplUlculvoksi tausan opetuksessa. Vuoiiua
172^> ollaau kirkonkellon hankkimispuuhassa ja M. 1726 on sen

-) Asessori I. N. Forsman, Suonien kirkollisten olojen uudistus ison-
mihan jälleen, s. 52.

') E. m. t. s. 55.

') Yrjö-Koslinen, Suomen historia, Helfinli 18«9, s. 335.



koko hinta 536 taaleria 8 äyriä maksossa, ja prolvastintäräjillä
m. 1737 päätettiin ostaa hopeainen talkki, saman suuruinen hiili
entinen rnostnnut läkkipellineukiii oli ollut, ja samalta muonna pan-
tiin päätös toimeen. Kalkki ja öylätttrasia maksoi 187 taal. 16
äyriä. Vielä maksettiin mähemmästä tellosla 354 taal., nudesta
alttaritanlnsta 90 taaleria ja messutaslltasta 180 tanteria. Sitä
paitsi oli jo 1731 ostettu tynttiläkruunu, jota maksoi 120 taaleria.
Niinikään nusitaan ja paraunellaan muutatin tirton irtainiistoa
mähitellen.

Hymää apua sai kirkkoherra pyrinuöissään tontrahtiprowas-
tilta. Siinä Mirassa oli ison lvihan jälkeen Jaakko Garlvolins,
joka myös oli Rnotsissa Pakosella ollut ja sieltä palattuaan saannt
maltatirjaii Ulwilan tirtkoherranwirkaail ja myös tnllut tontrahti-
prolvastitsi. Hänen klioltuaau w. 1734 tuli prolvastikunnan esi-
iliieheksi ensin Eurajoeu kirkkoherra Samliel Hornaens (lv. 1734—
1737) ja sitten taas Ullvilan kirkkoherra Johannes Simoninpoika

Tolpo, jota hoiti tätä tointa kuolemaansa asti (lv. 1740).
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Ahkerasti pitiwät prolvastit täräjiä ftrolvastitlllltansa eri pitä-
jissä. Pöytäkirjoja näistä toimituksista on Meritarmian tirton
arkistossa lvnosilta 1724, 1727. 1729, — tarkastajana Garlvo-
lius; w. 1734, 1735 ja 1737, — tarkastajana Samncl Hornaeus
setä m. 1738, jolloin tarkastusta piti lohaunes Tolpo. Turun
hiippakunnan piispaksi oli m. 1721 määrätty Saarenmaan tarkoi-
tettu Superindententti Herman Vitte. jota oli Riikan taupnngista
syntyisin ja simistytsensä pnolesta Saksalainen (knoli 1728). Hänen
jälkeensä tllli piispaksi suomalainen mies Lauri Tammelin (1728 —

1733) ja hänen kuoltuaan Joonas Fahlenins (1734—1747). Jo
m. 1725 Maaliskuun 10 päilvänä tapaamme Vitte-piispan yhdessä
professori Haartmauuin yunä lääninprowastin kanssa „ Sastmolan
pienessä sellrnkunnassa" tartastllsta pitämässä. Ia m. 1732 Maa-
liskuun 15 p. poikkesi piispa Tammelin Pohjanmaalta palatessaan
Meritarwialle, ja pappilassa käsiteltiin moniaita seurakunnallisin
asioita, „koska lähestymän kelirikon takia ei saatettu odottaa täällä
pidettämille piispantäräjille määrättyä aikaa".

Mouinaiset oliwat ne asiat, jotka näissä tarkastuksissa tuliwat
puheeksi. Niin määrättiin prowastin täräjissä w. 1724, että se
wähä mitä kirkon tawaroista ja rahoista oli jäänyt ryöstöstä
jäljelle, oli tarkastettawa ja kirjaan pantawa, sittehln kirkonkirjat



ja asiapaperit, joita arweltiin löytywän Kellander-wcunajan pape-
rien joukossa, saataisiin takaisin hänen kuolinpesältään. Lukutaitoa
hnllnstellaan. Toiset saamat kiitosta, huolimattomia nuhdellaan.
Hitaudesta kirkonkäynnissä maroitetaan. Snomalaisten ja Ruot-
salaisten lumalanpalmelusten suhdetta koetetaan saada kohtuuden
ja tarpeen mutaan sowitetutsi^). Neuwoja annetaan, miten pitäjän

kokouksessa on meneteltäwä^). Kirkkoa määrätään torjattawatsi ja
korjaukseen taksoitetaan hlstatin talosta 4 lautaa ja 20 kattopaa-
nua, jotta lukkarin tulee merkitä kirjaan ja tuudennusmiesten toota.
Kirkon aitauksen lnpacuvat pitäjäläiset uhkasakkoa odottamatta raken-
taa. Ia hm Torppari Pooskeri ei sano Yksin jaksamansa laittaa
ja tunnossa pitää etelä-porttia, niin annettiin sille alvutsi Peippu
ja Sälttöö nimiset torpat, tosta näillä ei ollnt osaa itse tirton
aitantsessa.

— 49 —

Sodan aikaisessa sekasorrossa oli moni mies jättänyt mai-
nionsa, waimo miehensä; ja tällaisia seittoja otettiin myös tnttit-
tawitsi. Niinikään oli nyt niintnin monesti jälteentinpäin entisistä
sotamiehistä paljo waiwaa ja washlsta. Ne näyttäwät usein olleen
sitä lajia wäteä, jota ei peljännyt Jumalaa eitä hälvennyt ihmisiä.
Näissä (lv. 1724) prolvastintäräjissä jaettiin myös waiwaiset mää-
rätyille rnodeille, „tnteli mnissatin senratliunissa tapana oli".

Tulipa myös kysymys peittämättömistä handoista, joita oli
setä kirkossa että kirkkomaalla. Ne kun olimat .varustetut ainoas-
taan lautatannella eli luutulla, niin marotettiin niiden omistajia
mitä pitemmin ottamaan nondattaatseen Kuilinkaallisen K. Lm 18
llllvun 8 jolfeilvät tahdo että haudat luodaan umpeen.

k Tapana oli jo aina latoolisuuden ajoista asti haudata ruumiita
lirkon lattian alle, marsinkin kirkon kuoriin. Sittemmin walmistettiin samal-
lllisia hautoja kirkon ultovuolellclin lirltomaalic. Niillä oli ruotsinkielessä nimi-
tys: „chorgraf". Tästä nimityksestä syntyi ensin suomalainen sananmuoto loori-
hauta, sittcminin lorihauta. Tällaisiä „torihautoja" oli Merikarwian kirkko-
maalla ollut wielä tämän muosijadan alkupuolella.

i) „Kosla; tämän seurakunnan asukkaat oivat Ruotsalaisia ja Suoma-
laisia, niin pidetään niille muorotellen Jumalanpalvelusta jola toinen pyhä-
päitvä. jossa kohden näyttää tärkeältä, että aamusaarna pidetään suomeksi sil-
loin luin päimäsaarna on ruotsalainen ja päin mastoin sinä aikana, jolloin
K. Lm mukaan alliiilisllarna pidettäivä on."

-) ..Poissa olemat saamat tyytyä Mvuivilla olemien päätökseen."



Pappila sanottiin kolvin rappeutuneeksi ja häwinneeksi, mutta
pitäjänmiehet lupasiwat paraansa mutaan pitää sen korjaamisesta
asianmukaista huolta, odottamatta lain pakkoa. Lukkarin huoneista,
jotta wihollinen oli polttanut, sanoiwat wanhemmat seuratunnau
jäsenet muistelemansa, että ne oli lunastettu nykyisen lukkarin Pietari
Häggrothin edeltäjältä, tämän hyödyksi kahdella kapalla lviljaa joka
talosta, jonka ohessa nyt kaikki yhteisesti sitoutuiwat häutä tähän
tarwittawilla puilla auttamaan. „Kir.komäki, joka on kirkon omai-
suutta, mutta jota ei kirkko woi hywäkseen käyttää, jäi lukkarille,
jolla oli sangen niukat palkkaehdot, edes joksikin alvuksi, kuten tun-

ma-arwoisin Isä, Piispa Tohtori Gezelius-wainaja päätöksessään
määräsi, saaden hän lutkannpalktansa pitää lyhentämättä, jota
muutamat kyläkunnassa ennen owat waatiueet."
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Kirkonwartija ei tähän asti ollnt seurakunnalta palkkaa saa-
nut, mutta nyt hiivattiin tyydyttää hän niin, ett'ei hänelle täst-
edes tnle olemaan walittamisen syytä.

Kosta nämät prowastintäräjäftöytätirjat antawat joteutin
hywän tllwan siitä uudistustyöstä, jota Meritarwialla Gadolin-
tirkkoherran aitana oli tekeillä, niin ou siitä tähän otettu edellä
kerrotut asiat, warsinkiu hm ne pääasiassa antawat käsityksen täl-
laisten toimitusten menosta myöhempinäkin aikoina. Tästä pöy-
täkirjasta on myös selwästi nähtäwisfä, että pontewat toimenpi-
teet oliwat täällä tarpeen nyt, kun kirkollinen järjestys ja tirton
toiminta oli tilin aiwan alusta aljettawa. Kauniin tunnustutsen
saakin toimituksen lopulla kirkkoherra setä seurakunnalta että tar-
kastajalta. Seurakuntalaiset todistalvat, että",,heidän on syytä kiittää
Jumalaa ja olla pappiinsa hywin tyytywäiset". Ia siihen lisää
tarkastaja:

„ niinkuin heidän sopiikin, sillä täällä taywät asiat sän-
tilleen ja pidetään hywää kirkkojärjestystä".

Kirttowäärtille Erik Näsille wahmtettiin hänen entinen palk-
kansa 4 taaleria kuparia, mutta kehotettiiu häntä sen ohessa suu-
remmalla hellyydellä ja wakawuudella kirkon parasta walwomaan.

Vuoden 1725 tarkastuksessa piispa Vit te, ensin kehotet-
tuani, seurakuntaa kiittämään Jumalaa rauhasta, jota mitä har-
taimmin on ikamöitty ja joka nyt on saatu, ottaa puheeksi erään
seikan, joka on siksi kuwaawa, ettei sitä ole jätettäwä mainitsematta.
Piispa näet kertoo, että aamulla ennen lumalanpalwelusta oli
hänen luokseen pappilaan tullut „ muutamia kewytmielisiä seuratun-



talaista, jotta nykyisen uskollisen kirkkoherransa yhtäkkiä ja ilman
syytä tahtoiwat hyljätä wastoin omaa. wiime prowastinkäräjissä
aittamaansa lausuntoa". Ilmaisten mitä suurimman mielipahansa
tästä heidän epäwataifuudestaan ja säädyttömyydestään ja saada.,
seen tietoa, olilvatko mnutkin seurakuntalaiset saaneet saman pää-
hänpiston, kutsui piispa kuoriin ne, jotka aamulla pappilassa oli-
wat käyneet, selittämään mitä heillä oli kirkkoherraa wastaan. Ia
tnn piispa kysyi muiden seurakuntalaisten mieltä, niin ne, jotta
olimat „ penkeissä, parwella ja täytäwällä" wakuuttiwat. ettei heillä
ollut mitään kirkkoherran persoonaa, oppia tahi elämää mastaan,
maan että oliwat häneen aiwan tyytywäisiä. Kun sitten walitta-
jille wielä huomautettiin, kuinka suurta epämakaisuutta he oliwat
osottaneet, käskettiin heidän wihdoin wiimeinkin nyt sanomaan mitä
heillä oli kirkkoherrasta muistuttamista, johon he lausuimat, ettei
heillä ollut mitään sanottamaa hänen opistaan tahi elämästään,
maan ainoasti sitä, että hän .vaati heiltä enemmän palkkaa hiin
tunink. asetukset hänelle myönsilvät. Piispa lupaa, jos asia terran
niin on, antaa kirkkoherralle nuhteita sellaisesta wäärintäytötsestä.
Mutta kun kirkkoherra kielsi jyrkästi laittomia tuloja lvaatineensa,
eitä syytöstä woitu mitenkään todistaa, niin syntyi sowinto. joka
wahwistettiin kädenlyönnillä, ja walittajain johtaja antoi takaisin
tumppaleilleen heidän puumerkkinsä, jotka hän oli heiltä houkn-
tellut. Näin raukesi asia ja Gadolin sai maltatirjcm ja mahmis-
tutsen Mirkaansa.
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Kristillisyydentaidon edistämiseksi kehottaa piispa wanhempia
•aamu- ja iltarukousten yhteydessä lukemaan jonkun kristinopin
pääkappaleen ja siihen hutlulvan Tohtori Lutherutsen selityksen ja
neuwoo siinä noudattamaan sellaista järjestystä, että maanantaina
luetaan Jumalan kymmenet käskyt, tiistaina Usko, testiwiikkona
Isämeidän rukous ja niin eteenpäin muut päälappaleet seuraamina
wiikon päiwinä, paitsi sitä että heidän tulee huonewäkineen täyttää
koko sunnuntain iltapuoli iltaan asti katekismuksen oppimiseen.
Kyllä sellainen järjestys olikin hywä ja tarpeellinen, sillä sisälutu
oli tietysti wielä heitonpuolisella kannalla ja kirjatkin oliwat kal-
liita. Kirjojen puutetta koetettiin kyllä myös paraan makaan näinä

l) Nitte nimittää pappilaa «pastoraaliksi", luten wielälin Itämeren
lnaalunnissa tehdään.



aitoina poistaa. Kunint. Majesteetti ja Valtakunnan torkea-arwoi-
set säädyt oliwat lahjoittaneet tämän hiippakunnan totchille lapsille
jaettcuvatsi joukon katekismuksia, joita nyt annettiin tälle seurakun-
nalle 14 kappaletta.

Poissa oli wielä seurakunnan jäseniä wierailla mailla, mar-
sinkin lapsia, jotta sodan aitoina olimat kotimailta tauivas häipy-
neet. Mutta piispa lohduttelee seurakuntaa sillä toimolla, että
Kun. Majesteetin toimesta piankin saadaan lapsia kotiin odottaa.

Vallattomuuden ja epäsiweellisyyden harjoittajia nuhdellaan
ankarasti ja uhataan panna jalkapuuhun, elleiivät tee parannnsta.
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Nöyrille ja katumaisille on piispa laupias. Niinpä saa
witansa anteeksi eräs Martti Paawalinpoika Stubbe, kun hän tun-
nustaa ja pyytää anteeksi, että oli ollut hämytöu unilukkaria koh-
taan, „kun tämän 4:nä Sunnuntaina Kolminaisuuden päimästä piti
Mirkaansa toimittaa."

Samoissa piispan.äräjissä asetettiin myös kirkkoherra Gado-
lin juhlallisesti Mirkaansa.

Tuskin on tarpeellista enää lähemmin kertoa seuraamista
tarkastuksista. Ne täwiwät yleensä samaan tapaan tuin puheena-
olleettin. Seurakunnan tristillisyydentaitoa niissä aina tutkitaan
ja siitä antamat tarkastajat Gadolinin aitana ylimalkaan hymiä
todistuksia. Tosin on hitaita ja huolettomia myös joukossa, ja
niille annetaan warotutsia. Epäsiweellistä elämää koetetaan ehkäistä
nemvoilla ja uhkauksilla; mutta monien jumalattomien, marsinkin
entisten sotilasten kanssa ollaan ihan pääsemättömissä. Valitet-
tiinpa oleman lapsiatin, jotta oliwat unhottaneet kristilliset welwol-
lisuutensa manhoja manhempiansa kohtaan ja antaneet heidän hätää
kärsiä. Oli niitäkin, jotka armottomasti kohtelilvat hoidettaminansa
olemia waiwaisia. Kowaa puhetta tuollaisille täytettiin, kastettiin
ottamaan noudattaakseen Jumalan sanaa ja Kun. Majesteetin
tirttolatici, „ ettei hätää tärsiwien huokaukset tulisi heidän päällensä."
Vuonna 1729 mainitaan tässä „

pienessä" seurakunnassa olleen
5 maimaista ruoduille asetettuina, muta „paremman ja kristillisen
hoidon mnoksi". Kristilliselle elämälle oli haitaksi silloin niinkuin
nytkin marsinkin juoppous, jonka erittäin sunmmtaisin ja pyhäpäi-
wisin walitettiin olewan tawallista.

Kirtto näyttää käyneen muosi lvuodelta ahtaammaksi, jonka
mnoksi riitaa syntyi peuttioiteudesta. W. 172.) kielletään lvntn-



wasti irtainta kansaa tunteumasta penkkioiteutta nauttimaan niiden
-edelle, jotta »vastaamat tnninkaalle maksettamista Mervistä ja kir-
konrakennuksesta. Sen ohessa epäjärjestyksen ehkäisemiseksi uusit-
tiin entinen penkkijato. jota ison mihan aitana oli sotkeutunut.

N.o 1 pysytetään, niinkuin mnnhuuden on ollut, mnpnnnn
penkkinä miernille.

lakoluettelo on tällainen:

N:o 2 kunluu Lankkosken, Soinin, Kankun ja Räggin asujille.

..Miesten puolella:
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N:o 5. Knuusi, lumppi, Rabbi, Romppanen ja Stubb.
N:o 6. Kahari, Österpyy ja 3 Hirwijärwen naapurusta.
N:o 7. Leppäjärwi, Petkele, Wuorijärwi, Pyntänen. Vähä

Siikainen.
N:o 8. Kirtonwartija ja muut ukot.

N:o 3. Eerik Lautajärmi. Anttila, Riispyyn Eerik, Ingi ja
Kasan talo.

N.o 4. Näsi, Ritalaisen Juha, Nybond (Uusitalotas). Aaka
ja Henrik Otamo.

N.o 1. Riispyyn Nygård, Iso Siikainen, Sammi, Kuggi,
Gräni, Tuomas Otamo, Matti Vähätalo Kasalasta, Yrjö samasta
kylästä, Hontajärwi, Martti Ritalainen, Peippu, Haapakos.i ja
Dooskeri.

Parwessa:

Kuorissa pitäköön kukin tawallisen paikkansa, mutta täytä-
_vällä

N:o 1. Nitalainen, Lautajärwen Jaako, Nybonde ja Kasan
talo.

N:o 3. Pojat, rengit ja muut sellaiset.
Mutta poikasten tulee seistä kuorissa.

N:o 2. Stubbas. Gräni ja 2 Riispyyn taloa.

N.o 2. Kaikkien sotamiesten.

Naisten puolella:

N:o 4. Lautajärwen Eerik, Otcunon Henrik. Vähä Siikainen,
Knggi.

N:o 3. Knuufi. Kankku, Räggis. Otamon Tuomas.

N:o 5. Näsi. Anttila, lumpfti, Kasalan Isotalo.



N:o 6. Ingi, Aaka. Matti Vähätalo Kasakasta, Iso Sii-
kainen.

Muuten oli kirkon laajennushomma kaulvan aikaa mireillä,
miltta tunmasta ei oikein tullut toimeen ryhdyttyä. Oli pyydetty
yleistä kolehtiakin kustannusten amutsi. Kunink. Majesteetti oli
sen myöntänyt, mutta Tuomiokapituli ei ollut saanut asiasta mää-
räystä, jonka muoksi oli uudestaan täytymys kääntyä torkeain asian-
omaisten puoleen.

N:o 7. Leppäjärmi. Kallio. Koimisto, Tunturi. Wuorijärwi.
N:o 8. Sammi, Petkele, Kahari, Österpyy, Pooskeri.

N:o 10. Sotamiesten maimot ja »vanha mäti".
N.o 9. Hontajärwi, Peippu. Pyntänen. Haapakoski.
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Prowastintäräjillä m. 1729 merkittiin pöytäkirjaan m. m.
että pitäjänmiehet olimat huomauueet tartoitntsen mntaisemmaksi
setottaa pnnamaalia siihen termaan, jolla kirkon kallo oli simeltämä,
hiin että siihen olisi käytetty paksua termaa, „jota muutamin pai-
koin miljeltiin suurella kustannuksella, mutta »vähäiseksi, eikäpä juuri
miksikään hyödyksi".

Pappila ei suinkaan ollut komea. Siitä sanotaan M. 1729
tarkastuspöytäkirjassa, että huoneet olilvat osittain ränstynect ja
melkein ihan mahdottomat täyttää; ja tun tirttoherra „ syystä," kuten
sanat kuulumat, malitti muutamain pitäjänmiestensä mastahatoi-
simtta, niul neulvoi tarkastaja häutä turwaamaan maaherran apuun.
W. 1732 malitettiin pappilassa olleen niin lvähän huoneita, ettei
niissä ollnt tilaa edes kirkkoherralle perheineen, saatikka sitten niille,
jotka sota-asioissa matkustellen pappilassa majaa etsimät. Jo m.
1724 oli kyllä määrätty ratennettalvatsi niin sanotnt „prowastin
ja notaariutsen kamarit", mutta määräystä ei oltu noudatettu,
jonka mnoksi ilusi ankara käsky annettiin huomauttaen, että metsää
liikeni kyllä tähän tarkoitukseen. Ia jos pitäjäläiset eiwät welwol-
lisuuttaan täyttäisi, niin oli kirkkoherran käännyttälvä maaherran
puoleen asiassa. Ia mähempiä korjauksia valttiinkin toimeen, kuten
talonlatsellnuspöytäkirjasta "/« 17^9 ou uähtämissä. Pappilan
„wierastnpa", joka oli 10 kyyn. pitkä nurkkien kanssa, 9 kyyn. lemeä
ja 11 hirsikertaa korkea ja jonka yhteydessä oli 5 kyyn. pitkä ja
yhtä lemeä kamari, oli jonkinmoisessa knnnossa. Se oli katettn
tuohilla ja maloilla, mutta tiwijaltaa ei ollut muualla kuin poh-
joispuolella ja seinät olilvat huonosti samalletnt. Muut pappilan



laitokset olilvat samaan „tyyliin". Wierastuwassa oli 3 akkunaa
pohjoispuolella ja 2 eteläpuolella, ja siihen kuului 3 seinään kiin-
nitettyä rahia (penkkiä) ja pitäjän hankkima kiinteä seinätaappi.
Lattia oli lantuista ja sisnstutseen kuului takka, jossa oli pelti.
Muista huoneista mainittakoon niin sanottu p i is pan tupa. 12
tyyn. pittä, 'B^/4 kyyn. lelveä ja 12 hirsikertaa tortea. Tämän
rakennuksen samoili kuin mierastumantin edessä oli pieni porstua.
Attunoita oli 2 pientä attunaa eteläpuolella ja 3 luoteisella. Sisns-
tnksena oli kiinteä penkki ja 2 wnnhaa seinään kiinnitettyä sänkyä.
Kun juuri tämän tuman sijaan oli rakennettu tuo äsken mainittu
mierastupa, niin päätettiin talonkatselmntsessa, ettei sitä enää ollut
tunnossa pidettämä, maan että kirkkoherra sai sitä täyttää niin tau«
mall tun moi. Muuten lienee tämä ~piispantufta" ollut jo Birge-
riii aitana pappilan pääratennnksena ja kenties manhin pappilan
„tarahtääribygningi". Vielä mcinhempi oli kuitenkin eräs poh-
joispuolella pihaa olewa rappeutunut rakennus, joka niinikääu jätet-
tiiii oman onnensa hnomaan. sekä manha pirtti eteläpuolella. Muita
huoneita oli leiminhuone, talli ja liiteri. Pihassa oli tailvo, jouka
lvesi kuitenkin oli kellvotonta. Sitä paitsi mainitaan toinenkin talli.
10 ja 10 kyyn., 11 hirsik. korkea, jonka päätyseinät oliwat weis-
tämättömistä hirsistä ja jossa oli tilaa 7:lle hemoselle. Name-
toita oli taksikin sekä sitä paitsi rehulato, riihiriwi ja jywäaitta.
Pappilalla oli myös puolen eräästä wesimyllystä, josta toisen puo-
len omistimat Erik Häggroth ja Mäggi.
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Elinkeinoista näyttää maanwiljelys näinä aikoina päässeen
kutakuinkin maurastumaan. Sitä todistaa eräs tymmenyslasku. joka
on laadittn joku muosi Gadolinin ajan jälkeen ja josta tay päättää,
että täällä kylmettiin „ Miljaa" noin 50—60 tynnyrin maiheilla.
Metsästys, warsinkin metsälintujen ampuminen ja hylkeen pyynti
oli myös tutatninkin tuottama, koskapa tiedetään kysymykseen ote-

Tällainen se oli Gadolinin aikainen pappila. Kun kuwitte-
lemme mielessämme näitä rakennuksia ja muistamme, että esim.
atkunaruudut oliwat tawallisesti hywin pienet, tuskin neliötorttelin
snuruiset ja että nämät ruudut olimat lomitetut lyijypuitteisiin ja
että ittnnat kokonaisuudessaan olilvat aiwan lvähäiset. niin saainme
ehkä jonkinlaisen tuman sen aikaisesta pappilasta. Yksityisten seu-
rakuntalaisten asunnot olimat osasta tietysti mielätin maatimatto-
mammat.



Ennenkuin jätämme Gadoliuin ajan, mainitsemme mielä erään
tapauksen. Tarkastuspöytäkirjassa 1737 on 9:ssä kohdassa
luettamana: „Kosta lukkari Pietari Häggroth on mcmha ja kyke-
nemätön hoitamaan Mirkaansa ja marsinkin alkamaan mirret, opet-
tamaan seurakunnan nuorisolle kirjanlukua ja kuljettamaan lähet-
teitä, niin sen wuotsi ehdotti kirkkoherra erästä Jaakko Amnell-
nimistä nuorukaista hänen sijaiseksensa, hänen puolestansa lutka-
rinmirkaa toimittamaan ja nauttimaan manhutsen eläissä puolta
palkkaa ja tuloja, johon Häggroth mukautui. Sentähden esitetään
tämä asia nöyryydessä korteimmasti kunnioitettcuvan Konsistoriu-
min korkeasti-oitean tutkinuon ja mahmistamisen alaiseksi". Olisi
luullut tämän asian tänänsä menneen. Mutta päinmastoin tämi.
Seuraaman wnoden tarkastuksessa halvaittiin seurakunnan jäsenet
„ aiwan wastahatoisitsi" Amnellia kohtaan, ~ja he metimät", kirjoi-
tetaan pöytäkirjassa, „ kaikenmoisia merukkeita, muun muassa sen,
että kun kirkkoherra oli kysynyt, tahtoimatko he Amnellia sijaisluk-
tariksi, he eiwät olleet mitään mastanneet, maan olimat maienneet,
ja armelilvat, ettei heidän Maitenemistaan sopinut pitää suostu-
muksena." Sitä paitsi tuumimat he, „ettei taksi lukkaria moinut
elää pienellä palkalla, jonka Häggroth kyllä itsekin tarroiksi itsensä
ja iällisen maimonsa ylläpidoksi". „Niin lupasi myös Häggrothin
poika hanttia jonkun, joka hänen isänsä puolesta opettaa lapsia
kirjaa lukemaan mähentämättä hänen palkkaansa. Mutta Amnellia
mastaan huusimat he kaikin, etteimät he nyt eitä Masiakaan tahto-
neet Amnellista huolia, maittei heillä olluttaan mitään, mistä
häntä olisilvat moittineet". Tarkastaja, prowasti Tolpo, jätti asicu^
kaikkinensa Tuomiokapitulin rattaistamatsi ja erittäin kysymyksen,
„eitö Amnell saisi seurata kirkkoherraa tuhisijoilla, kosta kirkkoherra
sitä haluaa ja toiivoo häneltä sellaisissa tilaisuuksissa tyydyttäwäm-
pää pallvelusta kuin wanhaltci wittastelewalta luttarilta."

tukesi, eikö näistäkin tuloista olisi kymmenyksiä papille maksettawa.
Ei karjanhoitokaan ollut paikkakunnalla enää aiwan wähäinen, kos-
kapa pappilan nawettaankin oli warattu 11 hinkaloa, siis tilaa
melkein samansuuruista karjaa Marten kuin nykyäänkin pappilassa
ruokitaan.
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Vaikea on päättää, miten tämän erimielisyyden laita oikeas-
taan oli. Toiselta puolen tuntuu hywältä, että seurakunta suosi
wnnhnn tirtoupnlwelijaa, joka kenties wastenmielisesti oli Miran-



sijaisen ottnmiseen suostunut; toiseltn puolen näyttää taas kirkkoher-
ran toimenpide seuratunnan todellista hymää tarkoittaneen. Muu-
ten on huomattama, että Häggroth'in poika oli sama talolli-
nen Eerik Häggroth, joka oli ollut niiden etunenässä, jotta
jo ennen, kuten kerrottu on, oliwat kirkkoherraa laittomasta
paltanotosta syyttäneet. Ia tekisi mieli uskoa, että mahtamaffi
paisunut Eerik Häggroth, entisen kirkkoherran mämy, oli tässä
asiassa ehkä seurakuntalaisia yllyttänyt.

Mahdollista on, että Gadolin wihdoin wäsyi uudistustöi-
hinsä ja kokemiinsa Mastutsiin täällä. Hän haki täältä pois ja
pääsi Naantalin kirkkoherraksi, jossa Mirassa tuoli w. 1758. Hän
oli ollut Meritarwialla syksystä w. 1721 Wapunpäiwään M. 1738.
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Ennen lähtöänsä toimitti hän Meritarmialla 12 p. Maalis-
kuuta m. 1738 uuden kirkkoherran maalin. Tämä maalitoimitus outin
ensimmäinen, jossa malitseminen Meritarmialla täwi kirkkolaissa
säädetyssä järjestyksessä ja josta waaliluettelo on säilynyt. Vaa-
lipappia oli 3, ääniwaltaisia seurakuntalaisia 44. Waalipapit oli-
wat: Gabr. Gotleben, Erik Fortelius ja Mittel Höckert. Forte-
lius sai kutsumuksen 40 äänestäjältä; 4 äänestäjää oli toimituk-
sesta poissa. Tämä näin yksimielisesti kutsuttu kirkkoherra oli
ennen ollut Ulmilassa kappalaisena ja maikutti Meritarmialla wuo-
teen 1760, jolloin siirtyi kirkkoherraksi Finströmin pitäjään Ahme-
nanmaalle setä tuoli 1761^). Päättäen tästä yksimielisestä tutsu-
mutsesta oli Fortelius nähtäwästi oiwallinen saarnamies tahi aina-
kin muuten kelpomieheksi tunnettu. Seurakuntalaiset näyttämät
yksimielisyydestään olleen itsekin ikäänkuin wähäu ihmeissään. Sen
muoksi he kai toimituksen päätyttyä „tunnustiwat olemansa wel-
wolliset antamaan noille toisille korkeasti kunnioitetuille herroille
heille tuleman knnnian. koskapa he saattoilvcit äänestää ainoasti
yhtä eitä useampaa".

Porissa piispankäräjissä 26 p. Helmit. 1739 tapaamme
Forteliutsen ynnä tirkkomäärtti Erit Näsin. Fahlenius-piispa, jota
nyt ensi terran joutuu suoranaisiin tekemisiin Merikarmialaisten
kanssa, määrää senratunnan ehdotuksesta, „että kuu täällä jota

') Gabriel -Gotleben oli Porin lappalainen, pääsi Kolemäen tirklohcr-
Tlllsi m. 1739, luoli siellä m. 1776.

Mittel Höckert oli Eurajoen lappalainen ja luoli w. 1764.



toinen sunnuntai pidetään suomalainen päimäsaarna, on silloin
myös aamusaarna pidettämä suomeksi, tosiapa suomalainen kansa
käsittää sangen Mähän eitä osa siitä täsitä ollenkaan ruotsalaista
aamusaarnaa"; samaten määrätään että, „ niinä sunnuntaina,
joina ruotsalaisen päiwäsaarnan wuoro on, myös aamusaarna on

ruotsiksi pidettämä."
Wiinirahaa oliwat ehtoolliswieraat näihin asti maksaneet

erittäin tultakin kerralta, jolloin ehtoollisella tawiwät, 2 äyriä
kuparirahaa; mutta hm tämä katsottiin maimalloisetsi sekä papille
että sanankuulijoille ja pahennusta tuottamaksi, niin päätettiin täs-
tälähin toota lnkusijoilla tultakin ripillä käymällä hengeltä ivuosit-
tain 6 äyriä kuparia. Vanha tapa oli tumminkin siksi sitkeä, että
Mielä jälkeenpäin prolvastintaräjillä täytyi teroittaa seurahuttalai-
sille enlieu annettua määräystä. Useissa seurakunnissa oli Her-
ranehtoollistarpeisiin täytettämissä niiu sanottnja lviinijymiä, joita
trnunu kymmenyksistään oli lahjoittannt; mutta Meritarmian seu-
ratuitta on ollut sellaisia jymiä mailla. Pyydettiin kyllä hallitut-
selta edes 4 tynilyriä wuosittain, jakonsistoriumitin puolsi pyyntöä,
nintta asiasta ei sen enempää tullut. Luultawasti arweliwat tor-
teat asiauomaiset Meritarmialaisille alinetun jo tarpeeksi lahjaa, tun
oliwat -aaneet kruunnn osan kymmenyksistä kirkkoherransa palkan
lisäksi; taisi myös osaltaan olla lvaituttamassa tässä tohden setin
seitta, että pitäjän tirtolla tunnettuna „uhritirtkona" oli merrat-
tain runsaat tulot. Niinin hankinta oli kirkkoherran huolena
samoin kuin miinirahain koontikin. Knn Fortelius prowastiutärä-
jissä lv. 1745 ilmoitti haluamansa päästä tästä Mirkaansa kuulu-

mattomasta toimesta, niin pyysimät seurakuntalaiset, että hän edel-
leenkin pitäisi huolta siitä ettei ehtoollislviiniä puuttuisi, arwellen
mahdottomaksi muulla laivoin asiaa järjestää, kun kirkolla ei ollut
kellaria eikä uuttakaan sopinut tehdä kirkkomaan lvesiperäisyyden
muoksi.
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Kirkko oli Gadolinin aikana isonnettu ja korjattu. Miten
ja millaiseksi se korjaamalla oli muodostettu, siitä ei asiakirjoissa
mainita. Se main käypi niistä ilmi, että sinne saatiin 8 penkkiä
lisää, neljä kumpaakin sukupuolta Marten. Ulkoa oli kirkko kuiten-
kin edelleen mielä jonkun wnoden laudoittamatta, jonka muoksi piispa
lv. 1739 antoi seurakunnalle tulvan ostaa kirkon waroilla lantoja,
„ uskoen, että seurakunnan jäsenet osottawat olewansa sitä halut-



kaammat sitonmntsensa mutaan tetemään päiwätöitä ja ylläpitä-
mään puuseppää ruualla ja juomalla, kun waan kirkko suorittaa
puusepän palkkion". Prowastintaräjissä wuonna 1740 luftaawctt
pitäjäli miehet ryhtyä laudoitustyöhön, kun waan pnnseppä saapuu,
sekä terlvata ja punata kirkkonsa, ilmoittaen jo aineet oleman han-
kittuina. Kirkko oli nyt entistä tilawampi, mutta monet olimat
tyytymättömiä, kun heillä ei ollut määrättyä penkkiä ja pyysimät
uutta ftentkijakoa pidettälväksi ensi kesänä.

Penkkijato tapahtui masta w. 1760, Kolminaisuudenpäiwänä.
jolloin määrättiin, kutka tuhmat saamaan penttinsä „ siinä osassa
kirkkoa, jota «noestaan rakennettu oli".
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Oli jo mainittu, että kirkkoa lähellä oli ollut myös jonkin-
lainen kellotapuli, jonka muodosta ja rakennusajasta ei ole tietoa.
W. 1747 mainitaan tämä tapuli olleen komin rappiolla ja lvuo-
taueeu, jonka lvuoksi seuratuitta lupasi rmveta kesällä tekemään
uutta. Ia jo seuraawau wuoden prowastintäräjissä (7 p. Helmit'.
1748) kiittää tarkastaja, prolvasti Nikolaus Tolpo, seurakuntaa
yksimielisyydestä ja uutternudesta setä kirkkoherraa hänen toimet-
taislmdestansa, kun nyt oli rakennettu melkoisen sunri kellotapuli.
Mitä siiliä lvielä oli mailliuaisetsi jäänyt, sen lupasimat pitäjän-
miehet ensi lvlioteeii täydentää. Ne itselliset, sotamiehet ja ratuu-
uctt. jotta eilvät olleet kirkollisiin rakennuksiin mielä tehneet heiltä
tulemia päimätöitä, määrättiin korjaamaan kirkkopihasta lastut,
joita tapulia rakennettaessa sinue oli kasaantuuut. sekä rauvaamaan
ja* pois lviemään kirkkopihan ympärillä kaslvalvat katajapensaat,
„koska kirkko muutoin saattaisi kesäaikaan joutua tulipalou ja wahin-
gonwalkean waaraan."

Vuonna 1748 järjestettiin taaskin suomalaisten ja ruotsa-
laisten jnmalanpalmelnsten suhdetta. „ Suomalaisen seurakunnan
jäsenet", sanotaan tarkastuspöytäkirjassa, ~he hm asuilvat enim-
miten aiman tankana kirkosta, pyysiwät sellaista muutosta tawal-
lisessa ruotsalaisen ja snom. lumalanpalwelntsen lvnorottelussa
jokaisena saarnaftäiwänä, että hm joku juhla sattui maanantai-,
tahi lauwantaipäiwälle, silloin aina pidettäisiin suom. jnmalanpal-
welus wuorosta huolimatta, että he yhtä wetoa saisiwat olla kir-
kolla ja molempina päilvinä Jumalalle harlautensa pyhittää." —

„Kun rltotsalaiset eiwät woineet esiintuoda syitä tämän pyynnön



wastustcunisetsi ja kun he suurimmaksi osaksi taisiwat Suomea,
niin myönnyttiin suomenkielisten anomukseen."

Taloudellinen maurastus oli sodan wuoksi jäänyt takapa-
julle. Varsinkin oli, kuten pitäjäläiset tarkastuksissa walittiwat,
Forteliuksen ensi wuosina ollut wuodentulo huono ja muutenkin
nnjui seurakunta mielä sotatvuosien maurioita, jonka wuoksi -ei
wähäntellon ostoou kirkonkassasta otettua metkaakaan jaksettu aika-
naan maksaa. Tarkastuksessa M. 1745 oli kuitenkin päätetty, että
kirkko-aita „ ensimmäisenä tewätpäiwänä, jos Jumala suo, on jaet-
tawa talollisten kesken, jonka jälteen kukin on tetewä osansa kiivestä,
jotta kirkkopiha siten saadaan lujaksi ja moniwuotiseksi." Lähiwuo-
sina sitten nähtälvästi tämä päätös pantiin toimeen.
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Lukkarin asuntoa ei wielä oltn saatu kuntoon sodan häwi-
tysten jälkeen, jonka lähden lukkari Henrik Melin'in, joka yksimie-
lisesti m. 1745 oli otettu Pietari, Häggrothin seuraajaksi, täytyi
itse w. 1747 ryhtyä rakentamaan asuntoa itselleen. Se rakennet-
tiin luultawasti samalle paikalle, jossa lukkarin asumus ennenkin
oli ollut ja Mielä on. Seurakunta puolestaan lnpasi antaa hänelle
yhden hirren, lautoja ja tuohia kustakin talosta, jota paitsi pää-
tettiin että huonens oli jääpä Melin'in yksityisomaisuudeksi. Luk-
karin pattta mainitaan nousseen silloin tuskin 4 tynnyriin ja sen-
tähden päätettiin m. 1748, että hän oli saapa palkkansa lisäksi koleh-
dit jouluna ja pääsiäispäimänä. Ennenmainitussa tarkastuksessa
Porissa m. 1755 Melin pyysi, että, kun hänellä on runsaasti wir-
katoimia, mutta wähän palkkaa, hänelle myönnettäisiin oikeus met-
sästä ja erämaasta raiivata itselleen wähän peltoa ja niittyä".
Tämän asian jätti piispa kirkonkokouksen tasiteltälvätsi ; mutta tirk-
tomäärtin pyyutöön saada paltanlisäystä, suostui piispa, myöntäen
hänelle 6 taaleria palttiotsi tilien teosta sen 6 taalerin lvuosipal-
tan lisäksi, jota hän siihen asti oli nauttinut.

Kun piispa Juhana Broivallius (piispana w. 1749—1755)
piti tarkastusta Porissa w. 1755, oli sinne saapunut kirkkoherra
Fortelius, tirttoherranapulaiuen Juhana Lindell, lutkan Melin,
kirkkowäärtti Matti Erkinpoika Näsi ja tirkon kuudennusmiehiä.
Kirkkoherran pyynnöstä määräsi piispa, että pappilan asuintupaan
oli laitettalva „ liesi, jonka ohessa on kaakeliuuni", ja arwelee piispa
asiauomaisten sitä kernaammin siihen suostuman, kun „tämä lai-
tos tarkoittaa heidän opettajansa termeyden säilyttämistä."



Forteliutsen ajalta on Meritarwian seurakunnan ensimmäi-
nen rippikirja eli kirkonkirja. Se alkaa wnodelta 1750 ja on
vienen paperiarkin kokoa sekä sisältää 70 lehteä eli noin 1,000 leh-
teä wähemmän kuin nykyinen kirkonkirja. Samoin saatettiin hänen
aikanaan muukin kirkollinen kirjanpito entistä parempaan ja asian-
mukaisempaan särjestykseen. Ei ollut pitäjän »väkiluku siihen aitaan
wielä snnri. Forteliutsen muuttowuonna (w. 1760) nousi se 716
henkeen, syntyneitä oli 34, kuolleita 11 henkeä, alvioliittoon lvihi-
tyitä 11 paria. Manttaalia oli 11

Forteliutsen jälteen oli Meritarwian kirkkoherrana Anders
En e berg. Hän oli ollut sitä ennen Porissa toulunopettajana (apo-
logistina) ja sai waalissa 21 p. Joulut. 1760 melkein yksimielisen
kutsumuksen. Jomalan kappalainen Jaakko Ross sai 2/,, manttaa-
lin äänet kolmelta äänestäjältä ja kolmas maalisaarnaaja Israel
Idman 5/24 manttaalin äänet yhdeltä äänestäjältä).
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Uusi kirkkoherra näyttääkin olleen mies paikallaan. Käytän-
nöllisen miehen toimekhmdella ja järjestykseen tottuneena opettajana
ryhtyy hän lamean seurakuntansa asioita hoitamaan ja järjestä-
mään. Kirkolliset rahastot oli Fortelius-mainaja jättänyt jotenkin
hylvässä kunnossa. Kirkko, kellotapuli ja sakasti, lvaitka oluvattin
wanhat, eiwät .vaatineet aluksi suurempaa kustannusta tuin että
tirton kiwijalkaa wähän korjattiin ja sakastin katto uusittiin. Hau-
tausmaata täytyi myös jossakin määrin laajentaa. Kirtonmarti-
jalle määrättiin toottalvatsi kolehti tolminaisuudcu päimänä. hänellä
kun oli mäkinaista palkkaa ainoasti 3 taaleria tirtontassasta ja
tappa wiljaa tustatiu talosta. Lukkarille päätettiin kirkonlvaroista
suorittaa wuosittaiu 9 taaleria paperista, huolesta ja waiwasta,
hän tnn kirjoitteli muistiinpanolastuja tirkkowäärtin puolesta.
Kirttowäärtille toimitettiin myös paltanlisäystä 6 taaleria, niin
että hänen palkkansa yhteensä nonsi nyt 18 taaleriin. Kirkon hm-
dennusmiehet tyllä pyysilvät piispantäräjissä Porissa k^ 1764
palkkaa hekin, mutta sitä ei heille mastoin yteistä tapaa lvoitu
myöntää, waan oli „ heidän palliansa se, että sauvat lvapaan hau-
tauksen ja V.i niistä uhkasakoista, jotka he ulosottilvat". Pappilan
ja Lanttosten tilusten wälille haetaan tihlahmnan oikeudessa raja-

k Idman pääsi sitten 1761 kirkkohirraksi Hämeenlinnaan. Ross näyt-
tää olleen lllpplllaiscna lomalassa luolcmaansa asti.



»aita pantawakfi. Omin lupinsa Ylikylän tiluksille Trollsojan war-
relle asettunut uutistalotas pakotettiin w. 1763 oikeuden kautta
maksamaan isännilleen ja siis pappilaankin mero. Pappilan wanha
wierastupa hajotettiin ja syynioikeuden w. 1762 antamasta mää-
räyksestä rakennetaan uusi 10 kyyn. pittä ja yhtä lemeä, sisältäen
salin ja kamarin^). Pirttiin tehdään m. 1767 tiilimuuri,
sittenkuin pari talollista Matti Storgärd ja Anders Mäggi, jotka
diivat kirkonkokouksen päätöksen mukaan ensin tahtoneet antaa 17
tiiltä tähän tarkoitukseen, wihdoin kihlakunnan oikeudessa lupasiwat
täyttää welwollisuutensa ja sittemmin sen täyttimätkin. Vanhem-
massa rakennuksessa kamarin uunin, jota oli polttamattomista tii-
listä kyhätty ja tulen määrällinen, pcmiwat Ylikylän ja Köörtilän
miehet tatselmusoikeuden määräyksestä kuntoon. Pappilan taloutta

Ha papinpalkkausta järjestetään ja asetetaan lailliselle pohjalle.
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Mutta näiden taloudellisten hommien muoksi ei jätetty kir-
kollista järjestystä ja seurakunnan elämääkään unhotutsiin. Arkai-
lematta ilmoitti kirkkoherra tarkastuksissa esimiehillensä epäkohdat
.ja paheet, joita hän oli seurakunnassa hawainnut. Piispankärä-
jillä Porissa Vg 1764, jossa Meritarwian kirkolliset wirkailijat
taaskin oliwat saapumilla, walitti hän, että reserwisotilas Matti
Pärla eli huonosti ja juopotteli eitä ollut ottauut ojentuakseen,
waitka oli Herran ehtoolliseltakin estetty, ja piispa antoi silloin sen
neuwon, että mies oli kirkonkokouksessa tuomittcuva jalkapuuhun.
Siweellistä elämää walwomaan asetettiin kyläkuntiin katsastus-
miehiä. joiden kimtin tuli pitää silmälläkylähiittänsä menoa. Nuori-
solle pidettiin rippikoulua, ennenkuin ne Herran ehtoolliselle
laskettiin. Jopa panee tämä innokas opettaja toimeen tyselmytsiä
wanhemmilletin rippiwieraille; jos joku ehtoolliselle aitowa ei osan-
nut tehdä selkoa kristinopin ftääkappaleista ja marsinkin Herran
ehtoollisen merkityksestä, niin ei hän sillä kertaa saanut ehtoolliselle
mennä. Nuorison opetusta yritettiin myös muutenkin parantaa,
Maikka siinä kohden olikin mitä suurimpia waikeutsia woitettawana.
Kouluja ei ollut; kotiopetuksen laita näyttää myös olleen wähän niin ja
näin. Mainituilla piispankäräjillä walitettiin, ettei nuoriso tahtonut
tulla lukkarin pitämäänkään kouluun, jonka wuoksi piispa kehotti kylä-

l) Epäilemättä sama rakennus, jola nylyään on torppari Isal Ahl-
'ftrömin asuinhuoneena Pohjanrannalla.



kuntiin asettamaan soweliaita henkilöitä lapsia opettamaan; mutta
ennenkuin lapset niiden koulutettawitsi pantaisin. tuli niideu olla
ainakin wiikon päimät lukkarin koulussa lukutaidon perusteita oppi-
massa. Muutenkaan ei nuorison elämä ollut juuri tehuttawaa.
W. 1767 prowastintäräjissä mainitaan, että seurakuntaan oli
muuttanut muualta nuorisoa, jota ei osannut lukea. Sellaisille
luwun taitamattomille annettiin parannuksen aikaa seuraaman Touko-
kuun 1 päiwään, mutta jos eilvät siksi hankkisi puheenalaista taitoa
itselleen, niin oli ankarampiin keinoihin ryhdyttäwä, — he oliwat
suljettawat pois ehtoolliselta, pantawat jalkapuuhun sekä wihdoin
jätettäwät tuomarin haltuun. Myös juotsenteliivat lapset ja nuo-
riso suurina juhlina ja liiatentin toisena joulupäimänä ympäri
kyliä ja pitimät kaikenlaista mellakkaa. Tämänkään »vallattomuu-
den ehkäisemiseksi ei ollut muuta keinoa kuin jalkapuu; mutta luul-
talva on, että se myös jotakin maihttti. Lapset ja nuoriso harjoit-
teliivat, »valitetaan edelleen, kortinlyöntiä ja sen mukana kaikellcusta
muuta pahuutta, joka oli sitä ikämämpää kuin wanhemmat näytti-
wät sellaista kodeissaan sulvainneen.

- 63 —

Järjestys ei tirtossataan ollut aina mallikelpoinen. Vaikka
siihen aikaan yleensä noudatettiin penktijakoa tarkasti, niin rupesi-
wat isäntämiehet — ci tiedä mistä syystä — hylkimään omia
penkkiänsä ja käymään parlvessa, jonka wuoksi piispa määräsi
asianomaisia järjestyksen rikkojia warotettawatsi, armellen perinpoh-
jaisimmaksi keilioksi sen, että parlventin penkit lasketaan penttijaon
•ulaisitsi. Sitä paitsi uudistettiin wielätin määräys, että „lasten
ja nuorison tulee olla kuorissa opettajansa silmälläpidon alla."
Apostolein päiwinä ei tansa sanottawasti käynyt kirkossa. Seu-
tähden ehdotti kirkkoherra, että lumalanpalmeluksia näinä päiwinä
ei enää tarwitsisi pitää ollenkaan; mutta piispa kehotti häntä totut-
tamaan kansaa, etupäässä lähikyläin nuorisoa, silloin kokoontumaan
katetismustuulusteluun, jonka ohessa myös lyhyt saarna oli pidet-
säwä. Jo isonwihan ajoista näyttää Meritarmialla, etupäässä
Yli- ja Alakylässä, tulleen tawatsi kokoontua yhteisiin rukouksiin,
rvarsintin illoin. Sodan sorto ja kärsimykset kaikenmoiset oliwat
opettaneet kansaa etsimään apua ja lohdutusta rauhan Jumalalta.
Torwen tahi kellon soitolla kutsuttiin kyläkunnen asukkaita siihen
taloon, jonka rukouswuoro kulloinkin oli. Ia suurta siunausta
näistä „kylärukouksista" on ollutkin. Ne eiwät olleet lahwollisia



kokouksia eiwätta näytä olleen millään taivalla häiriöksikään,
koskapa piispat ja papit niitä yksimielisesti suosimat. Mutta tun
„waiwa lakkasi", niin lväistyi rukouksen henki, ja usein walittiwat
papit, että rukouksia yhä harwemmassa pidettiin. W. 1767 walitti
kirkkoherra, että „moni ei tahtonut pitää jotapäilväisiä iltarukouksia
kylähmnissa ja huoneissaan." Sentähden warotti prowasti Lebell
seurakuntaa »vakalvasti, jota paitsi säädettiin, että „ken Mikonpäi-
»västä Vapunpäimään laiminlyö rukouslvnoronsa, »vetäkööli sakkoa
»vaimaiskassaan 6 taaleria kuparia." Selmää on, ettei satonmää-
räytsillä hengellistä elämää saada »vireillä pysymään, mutta Mar-
inaa on myöskin, että setä tarkastajien että seuratunucm oman
papiston kehotukset eilvät suinkaan aiwan tehottomiksi jääneet. Niistä
sai kuitenkin tukea ja kannatusta se uskonnollinen mieli, joka tääl-
läkään ei milloinkaan ole lopen sammunut eikä toilvoatsemme mil-
loinkaan tule sammumaan niin taulvan tuin on olemassa ihmisiä,
joiden kuolemattomat sielut itämöitsemät elämää Jumalaa. Mutta
ehkä ou meidän saatawa paljon »vitsausta ennenkuin Merikanvial-
lakili taas rulvetaan raamatulliskirkollisessa. raittiissa hengessä
koteihin kokoontumaan isäin Jumalaa rukoilemaan.
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Tämän ajan hengellisestä elämästä puhuttaessa ei solvi jät-
tää mainitsematta Anita Rogelia, jonka waitntus ulottui kotiseura-
huinan rajain ultoftnolelletin. „Anna RogelN) synsyi loututuun
4 p. lv. 1751 Meritarwian Alakylässä talonpoikaisista »vanhem-
mista. Lapsuudesta saakka oli hänellä heitto tcriveys. Se mnrtni
peräti tnn hän 6 p. Tonkok. 1770 oli pakotettn antamaan lämpi-
män »vuoteensa myöhään illalla taloon saapuneille »vieraille ja itse
muuttamaan kylmään „lnhtiin". Täällä hän milnstni, tulisi jo
yöllä itsensä sairaaksi eikä siitämisin tautilvuoteelta uoussut. Sai-
raan tila huononi huononemistaan. Pyhäinpäimästä asti oli hän
»varsin pnhnmaton. Ei enää Mnuta loppua hänen kärsimytsilleen
odotettukaan knin hlolemaa, hm hän yhtäkkiä alkoi saarnata, puhuen
tohta 4 tuntia yhteen menoon. Se tapahtui ensi kerta 2:na loulu-
päilvänä m. 1770. Pienestä pitäen oli Anna ollut Jumalan sanaan

k Pastori F. W. Tommila, Esikelmä AnnaRogelista läsitirjoitukscna, —

josta csitelmänpitlljä an lyhennysotteen tähän otettaivatsi hymäntahtoisesti laa-
tinut. Piispa Mcimandcrin ja l;herra Enebergin tätä asiaa koskema lirjcen-
waihto, johon esitelmä pääasiallisesti perustuu, on arkistossa jäljennettynä.
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mielistynyt ja lvarsintin rippikoulun käytyänsä sitä todenteolla koet-
tanut solvittaa elämäänsä, walwoen huolellisesti ajatuksiaau, puhei-
taan ja töitään. Vieläpä hän mnitatin, eritoten omaisiaan ja
rippitoulutomereitaan, oli siihen tehotellul. Nyt sairauden aitana
muodostuilvat nämät kehohtkset »väte»vitsi parannussaarnoiksi. Niitä
piti hän milloin tiheämmin, milloin harlvemmin, monesti useam-
pana päimänä. lviitossa, 14 »vnoden aitana. „ Saarnatekstinä oli
suiUiuntai- ja juhlapäiminä ftäilvän elvantelinmi, muulloin joku
inuu raamatuli paitta, miehlllMlnin sellainen, joka sisältää jonkun
pernstotnndell meidän autnudestamme ja sen saamisesta, joto se
sitteli antoi aiheen puhna lullialan sanasta tahi hänen manhnrs-
taudestaau ja ankarasta »vihastaan taikka Krishltsen tärsimisestä,
tolvasta tamppailusta, kuolemasta jaylösnousemisesta taitta ustosta
ja mailhurstaudesta. tahi ustowien pyhästä »vaelhttsesta, lnotta-
mntsesta ja ilosta Kristuksessa taitta myös nstottomien synti-
elämästä, pahuudesta ja paatumuksesta. Näistä ja muista asioista
puhui hän opetuksia, »varoituksia, tehoitutsia ja uhtautsia, poistaak-
seen aitatanden uskonnollisessa elämässä »vallitsemaa suruttomuutta,
penseyttä ja kowakorwaisnntta." Tekstinsä jakoi saarnaaja useam-
paan osaan, soitteli tnntiii johdosta häu erikseen pnhui, ailta lvälillä
hctkisell lewähtäeii ja»veisaten. Saarnan jälestä seurasiwat tawal-
lisesti ylistykset, kiitokset ja esirukoukset erittäin kumukaan, kunin-
gattaren, periittöprinssin ja mnitten kuninkaallisen perheen jäsenten,
ylempien ja alempien »virkamiesten, hengellisen säädyit, taupauhar-
joittajaiu, mereu purjehtijain, naiueitten ja (avioliittoon aitolvaiu,

»vanhempieli ja lasteu. isäutä- ja palweluswäen puolesta. Loplltsi
mielä tuli »virren »veisun. Virsien sanat Anna talvallisesti sepitti
»veisatessaan. Usein kesti saarna 4 jarutous- ja kiitospuheet 3.tiu
tuntia yhtämittaa. Koto sen ajan »natasi sairas liitnttamatta
mnita tuin pnhc-elimiään. Hän pnhui sellvästi ja tauwas taitu-
»valla äältellä, täyttäeii tuulijahtlluau mutaan milloin Snomen
milloiii Ruotsintieltä.

Kankaisistakin Satahmnan pitäjistä. Tyrwäästä, Kailgas-
alta ja Sahalahdesta setä Pohjanmaalta »vieläpä tnolta puolelta
Pohjalllahdelltiil tä»vi mäkeä tuota merkillistä saarnaajaa tuule-
massa. W. 1774 mainitaan Maalistuuu 20 ja Huhtikuun 17
p:n mälillä alinomaa olleen tnhansittain sitä »varten liikkeellä.
Kuritan kappalainen, Isak Aströn, tertoo, etteiwät „ystäwällisimmät-



kään »varotukset, ei huonot tiet eitä pienet taudit woineet pidättää
heitä tältä Meritarwian matkalta," niin että enemmän kuin puo-
let hänenkin seurakunnastaan oli liitteellä. Yhtä kiihotti matkalle
sielun nälkä ja jano, toista uteliaisuus, sillä mitä ihmeellisimpiä
juttuja kiltti Annasta. Toiset luulilvat häntä pahan hengen yllyttä-
mäffi, toiset uskoimat hänet Pyhän Hengen aseeksi. ~ Tuhannet
sielut tulilvat hänen saarnojensa kautta herätetyiksi. He meuiwät
koteihinsa, ja pian alkoi siellä näkyä odottamattomia hedelmiä.
Kirkossakäynti tuli tawalliseksi ja hartaaksi, pyhäpäiwiä alettiin
Miettää kristittyjen lailla, syntiset sunnuntaihutvit ja hypftööt tan-
kosiwat, »viulut rikki lyötiin, kortit poltettiin, totihartaus elpyi."
kirjoittaa mainittu Astrcki. „Mitääu kestälvää ei tämä herätys
kuitenkaan ollnt. Siitä saattoi syntyä totista, raitista kristilli-
syyttä, tun herännyt sielu sai oikeata johtoa." Mutta useammilta
puuttui sitä, ja sen wuoksi molli pian maipni eutistäkiu surutto-
mampaau elämääu. Kirjewaihdon kautta koetti Anna pitää entis-
ten kuulijoittensa hengellisestä elämästä huolta. Vaikka häu itse
ei näytä ekstaattiselle innostukselle mitääu merkitystä panneen,
niin kuitenkin usea häneu kuulijoistansa piti sitä kristillisyyteen
kuulumana, ja sitä leivisitin sinne ja tänne Satakunnan pitäjiin.

— 66 —

Täällä Meritarwialla ei semmoista lienee tapahtunut eitä
muuteutaan Annan tvaitutuksesta kirkolliselle elämälle minkäänlaista
häiriötä ollut. Saarnojausakaan ei hän milloinkaan pitänyt sel-
laiseen aikaan, että kansa olisi niitten tantta tullut seurakunnan
yhteisestä lumalanpalmelutsesta pois houkutelluksi. Kaikki tämä on
epäilemättä luettama Enebergin ausiotsi, aiuatin suurimmatsi osatsi.
Hänellä näyttää olleen sitä opettajan ja johtajan taitoa ja malttia,
jota monelta hänen wirtaweljeltään punttni.

Syksyllä »v. 1774 oli eräs armossa pidetty kauppias, Majoi-
tusmestari Johan Vladh »vienyt Annan meritse Vaasaan, '„ jossa
hän erinomaisella huolella ja suurilla aineellisilla uhrauksilla kah-
den wnoden ajan koetti häntä terweyteen auttaa läätteitteu ja M--
tärin kantta." Mutta turhaan. Joutuu aikaa kotoua oltuaau,
miehin hän sinne toistamiseen. Kummallakin kerralla saarnasi ja
maikutti hän täällä samaan tapaan tuin kotonansakin, jonne hän taas
hymäntetijänsä kuoltua tuotiin. 6 ft.nä Kesäkuuta 1784 ummisti
tämä paljon kärsinyt ja paljon »vaikuttanut nainen silmänsä wii-
meiseen lepoon lukuisain kuulijainsa siunaamana. Hän on jälki-



Hota 14 wnotisen sairautensa aikana julisti Elämän sanaa kansa-
ihmisilleen nenwoksi, waroitntsetsi ja lohdutukseksi, pystytettiiit
Muistopatsas sata ivuotta jälteen ensimmäisen saarnaamisensa

maailmankin kiitollisuuden saawuttanut. Sitä todistaa parhaiten
se graniittipatsas. joka wielä nyt seisoo Rogelin talon taustalla
matalalla kallionkutkulalla. Patsaan kylkeen on kaiwerrettu seu-
*raa»vat sanat:

„Anna Rogelille,
sylit. 17 Vl2 51. kuoll. 17 V« 84,

wnonna 1870
Math. 26: 41.""
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Kyllä oli työmaa täällä suuri. Sen tunsi tunnokas Eneberg
itse hywmkin. Apulainen kyllä joskus oli kirkkoherralla; mutta
tulojen mähyys ja ehkäpä pappien puutekin pakotti hänet, niin pit-
källe kuin »voimia riitti, apulaisetta olemaan. Eitä siis olekaan
ihmettelemistä, jos seurakunnan ulkokylät, Marsinkin etäisimmät
nykyisen Sutaisten pitäjän puolella järwien ja newojen takana,
missä ei teitä juuri nimeksikään ollut, jäitvät sangen »vähälle papil-
liseen palwelnksecn ja kirkolliseen hoitoon nähden. Piispankäräjillä
lv. 1765 Porissa oli Eneberg kyllä ottaimt puheeksi toisenkin papin
tarpeellisuuden, mutta sitsensä asia luonnollisesti sillä kertaa jäi,
sillä toisessa järjestyksessä olisi asia ollut kai »vireille pantawa.

Mutta olot tuntuiwat niin tukalilta marsinkin edellämaini-
tuista ultokyläläisistä, että kysymys papillisten »voimain lisäämi-
sestä ei enää »voinut jäädä päiväjärjestyksestä. Prowastinkäräjillä
loppiaisia w. 1767 tuli asia omituisesti esiin. Oli tultu siihen
kokemukseen, että kirkko oli liian pieni ja siis isonnettawa. „ Mutta
tun osa metsäkyläläisiä astui esiin, sanoen että he aikoilvat hakea
lupaa saada rakentaa itselleen sinne kappelin ja ottaa oman papin,
jolloin tämä kirkko olisi kyllin riittäwä niille, jotka siihen sitten
tulis.wat jäämään; niin jätettiin asia toistaiseksi tällensä."

Kun sitten prowastintaräjissä, wnoden wiimeisenä ftäiwänä
»v. 1769, tarkastaja kysyi, oliko seurakunnalla kirkkoon tahi pappi-
laan nähden esitettätvänä jotakin, joka waatisi pikaista auttamista,
niin hnomauttitvat läsnäolijat, että oli aiwan tarpeetonta panna
kustannuksia nykyiseen kirkkoon, joka. paitsi wanhuuttansa, on myös
niin Pieni, ettei puolet seurakuntaa aina sinne mahdu, ja pyysiwät



lupaa saada ensi kesästä wnoden taka rakentaa uuden kirkon puusta
nculvoiusa ja »varallisuuleusa mukaan, käyttäen alvuksi kirkon »varoja.
Tätä päätöstä washisti kuitenkin 12 talonasujaa, nimittäin Pyn-
täisistä 2, Sammi, Kallio, Dnnouri, Vnorijärmi, Siikaisista 2,
Otamoilta 2, Saarikoski ja Petkele, yhteensä 2 "/^ manttaalia,
siitä syystä, että he aitoimat rakentaa kulmakuunallecn pienen
tappelin ja erota tästä kirkosta. Enemmistön päätökseksi, tuli
kuitenkin, että Meritarwialle oli nusi tirtto ratenuettalva. „Tar-
kastaja oli toimittalva lnioan haitn Tuomiotapituliin ja esittclelvä
sen siellä pikaisesti myönnettämätsi, tnitti ne asianhaarat maini-
ten, jotka kokouksessa ehdotettiin ja päätettiin, niinkuin: 1) että
tirtto on ratennettama puilaineista eitä tilvestä, kosta seura-
kunta on pieni ja wähäwätinen; 2) että rakennus saa alkaa ensi
kewäästä wnoden perästä eli 1771 tewäällä; 3) että se tehdään 16
syltä pittätsi, 7 syltä lelveätsi ja pattvi ratelilictaan tirton perälle,
setä etehincn ja sakasti siwuseinälle; 4) että tirtto sijoitetaan nykyi-
sen wanhan kirkon länsi päähän ja »vanha saa olla paikoillaan
tunnes iinsi »valmistuu; 5) että rahoja otetaan kirkon Maroista
nauloihin, rantaan ja ikkunoiden ostoon sekä rakennusmestarin pal-
kaksi, mntta puu- ja kaikista nmista aineista ynnä päiwätöistä
tahtoiwat he itse lain mutaan pitää huolta, tuten myös pitää
runassa ja juomassa ratennusmestariu, jota eiwät kuitenkaan nyt
»voineet walita, »vann lupnsiwnt perästäpäin hankkia soweliaan mie-
hen; mutta 6) että jos heitä waaditaan rakentamaan limestä, taikka
heille tyrkytetään kallista piirustusta aiottua rakennusta »varten,
niin he kieltäytyivät kaikesta ja koettamat ternaaMmin näinä mnu-
tentin kalliina aikoina tulla toimeen »vanhalla kirkollansa, niin kanlvan
tun se ei itsestään hajoa; 7) että oltiin sitä mieltä, että paikka,
johon uusi kirkko aiottiin rakentaa, oli paljoa parempi »vanhan tirton
paittaa, se tun oli ihan taltiota ja mutulatiwistä maaperää."
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Tässä tarkastuksessa oli jo toiseu kerran puheena Siikais-
laisten aikomus muodoshia kappeliksi. Innolla ja»vastuksista huoli-
matta tätä asiaa sitten ajettiin, tunnes kuningas Kiistaa 111 22 p:nä
Toukokuuta m. '1722 antamallaan käskykirjeellä myönsi heille Kuvan
rakentaa kappelin ja muodostua kirkkokunnaksi. Se nimenomainen
ehto tumminkin käskykirjeessä oli, että heidän tuli wilpittömästi
täyttää wellvollisuutensa emätirton tirtollistin laitoksiin, papistoon
ja tirkonftalwelijoihin nähden.



Mutta maitta emäseurakunnan lvähluku Sutaisten eron
kautta lvähentyitin iloin kolmanneksen, niin eilvät Merikartvia-
laiset sittenkään pitkäksi aitaa luopuneet kirkonrakennus-tuumis-
taan. Kirkonkokouksessa, joka piispan ja Tnomiotapitulin kirjettä
noudattaen pidettiin 27 p. Marrast, ja 4 p. lonlnt. 1774,
otettiin asia taaskin esille ja tehtiin ehdotus ja tustauuus-
arlvio. Kirtou pituudeksi armellim riittälvän 15 syltä, tosta tap-
pelilaiset Harmoin cuää tälvuvät täällä emätirtossa, mutta lciveys
päätettiin pitää ciltiscn päätöksen mukaisena (7 syltä). Sakaristo
vli olema 4 X !'> syltä, samoin etehinen eli porstua. Yhdessä
rcsenvisotilas Pietari Villbcrgiil kanssa, joka oli rnpealva ratcnnus-
mestariksi, tehtiin aineista lnettclo. Sell mukaau tarlvittiin hirsiä:
7-sylisiä 60 tappalctta. 6-sylisiä 100, 4-sylisiä 80, 3-sylisiä 20;
lantoja: tattohohviin 30 tonttia, lvälitattoon 100 tonttia; paailuja
40.000; 8-sylisiä „ piiruja" 100 kappaletta. 4-sylisiä 80. „ lehteriä"
410. Rautaa, nauloja, akhmoita ei lähemmin iiläärätty; niutta
rahaa niihin samoin kilin myös mestarin palkkaan oli otcttawa
kirkon »varoista.
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Siiten knu ratennnsasin oli ollut käsitcltälvänä totolitsissa
ja »virastoissa tehtiin siitä lopullinen päätös kirtontotonkscssa
1775, jossa tontrahtiprolvasti Mikael Lebell oli pnhe.njoh.a-
jana. Tässä lotontsessa lausuttiili ensinnäkin »vanhan kirkon
cli Kalastajain kirkon" tuomio. Se oli „wähäincn. ainoastaan
26 tyyuärää pitkä ja 11 kyynärää lemeä", ~sitä paitsi jo niin
»vanha ja rappeutunut, että silvuseiuät oliwat ulospullistuncet, »vesi-
katto aiman mädännyt, penkit ja lattia uitu ftaiiiuneet, ettei tämä
tirtto sataristonensa enää ansaiuuut lvähiutätääu korjausta." Näin
llyt päästettiin Mirastaan »vanha pieni maalaistirtto, jota loista
sataa »vuotta oli ollut Meritarwian kirkollisen elämän paikallisena
keskustana. Usea niiespolmi oli siinä elämän sanaa tuullut; pal-
jon olisi se tiennyt tcrtoa, jos sen seinät olisilvat puhua lvoineet.
Monen moni oli, sille lahjan lnlvannut meren hädässä Pohjan-
lahden tarisilla rantalvesillä, moni oli kiitollisena pelastuksestaan
antanut sille iloisesta sydämestä „nhrinsa". Häwitytsen kauhistus
oli sitä kohdannut; mutta myös rauhantiu siuuautsista oli siinä
Jumalaa liitetty. Tnntnn hlin eroisimme omasta »vanhasta rattaasta
majastamme, knn jätämmetämän „uhrikirkon". ÄlNtta komeimmattin
temppelit häwiälvät. Taiwaallincll temppeli ytsin oli ijantaittinen.



. Samassa kokouksessa, jossa ei »vanhan kirkon sanottu enää
korjaamista ansaitseman, päätettiin että uusi on telväällä M. 1776
rakennettcuva. Rakennusmestariksi otettiin edellä mainittu Pietari
Vinberg, jonka oli määrä saada palkkaa 900 taaleria sekä rimak-
sensa ~8 naulaa leipää, 4 naulaa särmintä" ja juomarahaa taale-
rin jota talosta, oli talo sitten suurempi tahi »vähempi. Hän ei
»vaatinut palttaausa ennen kuin työ olisi tarkastuksessa hymäksytty.

Kewäällä »v. 1776 aljettiin sitten työ ja sujui niin hywin,
että kirkko saman wnoden Elokuun alussa oli käyttökunnossa.
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Kalastajaintirkon aikuisista wirkamiehistä ei kirkonwartijn
Heikki Markun poika saanut uudessa kirkossa »virkaansa tehdä.
Hän oli kuollnt »v. 1773. Kirkonkokouksessa 1773 ehdotti
kirkkoherra kirkonwartijan toimeen otettatvatsi hänen poikansa Heikin.
Mutta tun kappelilaiset eiwät luwanneet puolestaan »natsaa hänelle
palkkaa, niin katsottiin Heitti »vain »väliaikaisesti toimeen otetuksi ja
kappelilaisille annettiin osotus malmoa asiansa ensi täräjissä. Mutta
tun he eiwät olleet asiaa perille ajaneet, nitn otettiin tirtontotout-
sessa 23 p. Lokakuuta seuraamana lvuonna Heitti Heikinpoika »vati^
naiscsti »virtaa hoitamaan. Mntta häntään ei nudeu kirkon aikoi-
hin elänyt, maan kuolema korjasi hänet 13 p. Kesät. 1776, siis
pari htukautta ennen tuin nntta kirkkoa nuvettiiu täyttämään.
Hänen jälteensä otettiin kirkonwartijan toimeen eräs Matti Heikin-
poika. Siikaislcuset eiwät nyttääu luwauneet hauelle palkkaa maksaa,
jos hän ei myös Sutaisten kirkossa Mirkaansa toimittaisi, maitta
kihlatunnanoikens oli heidät jo Heitki-waiuaalle welwottamtt suntion
tapan suorittamaan. Asiakirjoista ci käy ilmi, kuinka kappelilaiset
nyt tetiwät. Luultawasti he suosiolla suorittilvat tästä lähin suo-
ritettalvansa.

Lukkari Henrit Melin sai myös seitsemättä »vuotta wieln
uudessa kirkossa weisailla.

Prowastiutäräjissä w. 1774 sai tirttowäärtti Matti Näsi
wielätin lisäpalkkaa 12 taaleria, joten hänen wnosipaltkansa nyt oli
yhteensä 30 taaleria; mutta hänen olikin hantittama ehtoollistviiu.
ilman eri maksua ja pidettämä messupntn puhtaana.

Eiiiienhlin kokonaan jätämme kalastajain tirton ajat, sopinee
hetkeksi siirtyä kirkollisista asioista muutamia muitakin sen aikuisia
oloja tarkastamaan.



Maamme pääelinkeino ma an »viljely s ei Meritarmialla,
ainakaan emätirkon puolella, ole milloinkaan oikein hywään »vauh-
tiin päässyt. Kalastajain kirkon ensi aikoina oli »vielä kasken poltto
sangen yleistä. Uutistilallinen sai sen tantta pikaisesti »viljaa itsel-
leen ja laidunta karjalleen. Mutta pian rupesi hallitus, ja syystä
kyllä, tätä »viljelystapaa »Vastustamaan ja ehkäisemään. Kun For-
telius lv. 1757 halusi tastenlviljelykseeu ryhtyä, täytyi hänen ensin
hanttia siihen lupa kihlakunnanoikeudelta. Oikeuteen tuotiin silloin
nimismies Widberg'in lausunto, jonta hali oli ehdotetusta kasti-
maasta antanut. Se maa, jonta Fortelius aitoi kasteta, oli n. s.
Säivastwiztin niemeke, alaltaan 10 tapanalaa.

„
jossa taswoi ainoasti

kuusia ja leppiä ja joka ei muuksi kelmannut tuin kaskeksi." „Sama-
ten oli llimismies tarkastanut ue paikat, joilla Meritarwian Yli-
ja Alatyläläiset oliwat pyytäneet kaskea hakata, nimittäin Ylitylä-
läiset pitkin merenrantaa pohjoista kohden, ja Alakyläläiset meren
rannalla etelään päin niin sanottua Läng-Slugiu (— Lantaluukiu)
metsäänsä, yhteensä 2 tynnyrin ja 5 tapan alan." Sitä paitsi oli
tartastettn ~Gräsören ja Tytören luodot, jotka kuulumat Meri-
tarmian pappilalle ja jotka Herra Kirkkoherra Fortelius on aiko-
nut kaskeamalla paremmaksi laitnmeksi perata." Näihin cmo-
miitsiiu suostui kihlakunnanoikeus. Varsinainen pelto oli suurella
lvaimalla ja kulutuksella tilviperäiseen karittomaahan tehtälvä. Pel-
toa tehtiin täällä ~wääntämällä", tuten »vieläkin, siis käyttämällä
työaseena enemmäll rantakankea kuin hiolkaa. Tosin oli paikoin
sellaistatin maata, jonta helpommin sulille sai. Niityistä ei kui-
tenkaan yleensä peltoa saanut suureslitaau, sillä ne, erittäin jotilvarret.
oliwat hywin nseilt tewättulwan alla.
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Tilukset näyttiwät olleen ainatin Ala- ja Ylikylässä mant-
taalille lastetnt jo 16 satalnlvun keski- tahi loppupuolella. Kun
maanmittarit Olof Mört ja Johan Enholm »o. 1684 „ lilluvat
lähellä olelvia luitisafututsia ylhäällä kruununmailla mittaamasta,
totoontuimat Sastmolaiset ja pyysiivät heitä mittaamaan peltojaan
ja tilntsiaan, ilmoittaen aikomansa hakea maaherran wahivistusta
sille maiittaalilitafautselle, jota enneu ja melkein tähäli asti oliwat
nauttineet." Oli siis joku aika eunen korotettu tilojen manttali-
määriä ja Sastmolaiset halusilvat tietysti pitää manttaalinsa enti-
sellään. Näiden maanmittarien toimitustirjassa mainitaan Yli-
kylässä olleen peltoa ja peltotilkkuja yhteensä 16V2 tynnyrinalaa,



jotenka »vuotinen tylwö, tatsijatoon tietysti, oli 8 tynnyriä.
„Stnbbe, Paalvali Mitonpoika, -/.. nlanttaalia, 4 tanterin 15 äyrin
»verolla, jota molempien kylien wälillä erinänsä asun ja jolla myös-
kin yksikseen on peltonsa, hamnittiin omaaman peltoa kaikkiaan 5
tynnyrin ja 4 tapanalaa. niin että hän »vuosittain tyhvi 2 tynny-
riä ja 17 kappaa." „Ytterbyyssä" eli Alakylässä oli peltoa 12
tynnyrinalaa ja 8 tapanalaa ja tylwö 6 tynnyriä 4 tappaa.
Tämän mntaan oli siis peltomaata Yli- ja Alalylässä setä Stupi
lassa ollut yhteensä liki 34 tynuyriualaa ja »vuotinen tylwö 17
tynnyriä — siihen tietysti juunkaswi. y. m. kylwöt laskettuina.
Osa Alakylän pelloista oli, sanotaan mainitnssa toimituskirjassa,
alankoa ja joului kcwäisin tullvau »valtaan, liiiu että »vesi lvirutti
pelloista pois lauilail. tyllvön ja oraat, ja se osa, mitä »vahingoit-
tumatta jäi, tuotti armiolta 7_eu tahi B:eu jywäu. Niittymaata oli
liäillä kylillä ja metsää jotenhitcn tarpeen mutaan, mutta ei kasti
maata. Myllynpaikka oli myös kylien mälitse jnolsclvassa lvirrnssn.

Jo sitä ennen, »vuosina 1680 ja 1681, oli tnomari ja ulto-
pitäjäläinen lalllatmlta täyul)t jakamassa niittyjä Ylityläu talollis
ten testen ja erottanut pappilallekin omat niityt, hitcn näkyy
Birgcri-tirkkoherran tileistä, joihin on mertitty pllheenalaisille toi-
mitusliiiehille suoritetut matka- ja päilvärahat.

Eräästä tyminenysluctlelosta päättäen kylmettiin lv. 1740
paikoilla koto pitäjässä lvuosittain lioin 60 tynnyriä, joten wnoden
»viljakilo B_ncn jywän mutaan olisi ollut 480 tynnyriä. Vähän
»vähempi tätä tyiuiyrilulu.. oli pitäjäu mätihikn, joten »vuosituloa
maasta tuli tyllnyrin »verran asukasta' tohdcn. Säästälväisesti
syöden ja juuritaslvia ynnä löyhillä aitoina pettuakin lisäksi täyt
taen hlltiiii tai sentään näillä wiljawaroilla joinkin toimeen. Jos
ei moitu „elää Miljoin, niin elettiin lvanvoin, " tntcn sanotaan.
Ia huonoja lvnos.a tnli täällätin usein, »vaikkei rantaseutu ollut-
kaau hallan arkaa. Vltodesta 17.50 aina 1800 on »väenmnutos-
tanlnihill pcmtn ilmoitns, inintälainen »vllodentulo oli ollut ja mitä
merkillistä „hlonnon tohtiessa waltatnuuassa" (eläiil-, kaslvi- ja
kiwituunassa. oli tapahtunut. ?^äistä ilmoituksista näkee, että tääl-
lätin iisein »viljelijän »vahva meni hukkaan. _>.iinpä oli lv. 1750
sato huono edellisen kesän suuren tnilvunden wliotsi; w. 1755 satoi
taiten tcsää, jonka »vuoksi »vuodentulo oli hitono ja heillä jäi tul
»van talia tctcmättä; »v. 1756 tuli »viljaa, erittäin rutiita towin



»vähän: .mutta seuraama »vuosi oli hywä ruislvuosi, lvnitkn ohra
Mahingoittni tnilvundeii takia. V. 1761 hlli kolvin »vähän setä
Nltiita että ohria ja heiniä tomali tnilvluiden »vnoksi, jota täällä
lvallitsi loko kesän. Kulomal.cat tltrutcluvat metsät siuirimmaksi
osaksi ja polttilvat heinärnot ja ladot uiityillä. Vllosi 1762 oli
hylvä ja oiwallinen. seuraama lvuosi jotenkin hywä, ivailla kelvät
ja tesä olikiu ollnt tolvili knilva. Vuosi 1768 oli taaskin tnlma-
lvnosi: pellot luottilvat hiili wähän ja uiilyt jäilvät tnllvan allc
osaksi tekemättömillä. Vnosi 1774 oli taas knilva ja helteinen,
joilka »vnotsi tnlolval.cat tctilvät paljon wahintoa metsässä ja nii
tyllä. Niljaii Hilmasta ou 1774—76 mainittn ettci sitä tiedetty.
„tosta tässä pitäjässä ei »viljaa snnrin osteta eitä myydä;" nuttta
jo w. 1780 sallotaan: „ täällä ostetaan, mutta ei myydä »viljaa."
Ia siihen sumttaan kehitys sittcmmiilkili on kulkenut: ostettu on,
mutta ulos pitäjästä tuskin ollenkaan on »viljaa myytälvätsi »viety.
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Maan omistajina oliwat alhiaau olleet »vanhat Saastama-
laiset. joiden takamaita ja torpantilntsia Nierilarlvian alue oli.
Mutta jo lvarhain, ehkäpä knuiugas Kustaa Vaasan aitana, otti
kruunu nämät seudut omaksensa ja autoi niistä tiluksia täkäläisille
»viljelijöille. Kainvan pysyikin truuuu liäin syntyneiden tilojen
oikeana omistajana. Vielä niinkin myöhään tuin »v. 1755) olilvat
täällä laitti tilat kriumuutaloja. lukuunottamatta Lantkostca ja Saiu-
mia, jotka olimat lverotaloja.^) Sitä paitsi oli uutistaloja, joille
ei »vielä ollnt mailttaalia määrätty, seuraamat: Lalnmela, Trois'
oja, Leftpäjärlvm talot, Saarikoski, Nanrislosli, Haapakoski, Pyu-
täsjoti, Tuorila ja Salttöö.

Eräässä anomnstirjelmässä mnodclla 1752, jossa Mli- ja
Alakylän miehet pyytämät isonjaon järjestelyä, kuivataan sen aikai
sia oloja sattnlvasti. „ Meidän täytyy", kirjoittamat anojat, „jota
päilvä totea sitä snnrta lvahinkoa ja haittaa, jota meillä on siitä,
että tiluksemme omat liian pieninä ja melkein epälukuisina kappa-
leina ja palasina, niin hylvin pelto hiin niittykin, meidän kcskemmc
jacttnina ja hajallaan eitä meillä, »vanhaa nautintoa lnhulnotlcc
matta, ole pienintäkään kirjallista tietoa tahi karttaa, josta natisi,

k Tämän ajan jälkeen rupcsuvat taloin asujat lukuisasti ostelemaan
asumiansa tiloja perinnöksi. Niinpä on esim. Alakylän Haanpään pcrintökirja
16 p. Lolak. 1700 annettu.



mitä jokaisen omaa on ja mitä hänelle oikeudella kuuluu maini-
tusta pellosta ja niitystä tahi myös muista tiluksista niinkuin
luodoista, talamedestä, metsästä ja laitumesta". Anomus ei kui-
teiltaan sillä kertaa tuottanut tarkoitettua tulosta, jonka muoksi
kirkkoherra Eneberg uudisti sen m. 1762. Tämän anomntsen joh-
dosta mittasi sitten ylitarkastaja ja maanmittari Jean Ahman
m. 1775 Ylikylän maat. jonta jälteen pappilan tilukset lopullisesti
isoujaon kautta erotettiin tylätnnnan maista m. 1807.

Kun Merikarwian talot enimmältääu oliwat kruununtiloja,,
liiin ci niideu asujanten ollut lupa metsää myydä. Mutta maan-
tulo oli niukka eikä karjakaan tuottanut sanottawasti yli omain tar-
peiden. Sentähden pyysimät taikti Yli- jaAlakylän talolliset lv. 1764
maaherralta lupaa saada »vuosittain myydä joku määrä metsää
merojensa ja ulostekojensa suorittamiseksi. Antamassaan lansun-nossa todistaa kihlakunnan oikeus olelvau tunnethia, että Yli- ja
Alatylässä „on runsaasti toilvu- ja leppämctsää, mntta sitä mas-
taan sangen wähän peltoa, niin että taloista menemät lviljamarat
suoritetaan rahassa tahi mnulla tawalla". Sen wuoksi ehdotti
kihlakunnanoikeus,' että knkin talo saisi myytämätsi hakata toilvn-
ja leppähalkoja l> syltä kokonaista manttaalia kohden. Maaherra-
kin katsoi anomuksen kohtuulliseksi ja antoi pyydetyn hiivun, mistäpä
lalveammassakin määrässä hiin kihlahinnan oikeus oli ehdottanut,
myöntäen nimittäin jokaiselle talolle manttaalista huoli-
in a t t a oitenden myydä »vnosittain puheenalaiset 9 halkosyltää.
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Ei ole maanwiljelys ennen enempää hiiu nytkään ollnt paik-
kakunnan pääasiallisin elinkeino. Paljon tärkeämpi aikoinaan oli
kalastns. On jo mainittu Lautjänven silliiikalastus Pohjan-
lahdessa. Mutta silliparwet näyttälvät jo »varhain paenneen »väl-
jemmille »vesille, jota »vastoin silakka on Pysynyt edelleen Meri-
tarwian edustalla, waitta se retteileekin nykyään ulompana ran-
iiasta kuin ennen. Vanhat miehet muistamat mielä, että tätä
kalaa pyydettiin aiwan mann lähistössä uiemien ja luotojeu ran-
uoilla. Pyydyksenä käytettiin etupäässä nilottaa. Nykyinen „rää-
käys" ja siihen kuulumat »verkot omat masta tämän »vuosisadan
testipaikoilla tulleet täytäntöön. Merikalastus on täällä ollut
»vapaa ja yhteinen kaikille. Toisin Muodostui kalastusoikeus Meri-
karlvian jokeen nähden. Ennen muinoin oli tästä joesta saatu



hymintin runsaasti kaloja, mutta mainitussa maanmittarien toimi-
tuskirjassa »vuodelta 1684 sanotaan, että „kalastus tällä joella,
on jonkinmoinen, mutta ettei sitä nyt halvatta sellaiseksi kuin se
ennen ollut on". Tämä talastnsoikeus oli otettu huomioon mant-
taalia tiloille määrättäessä; ja sitä »vähäistä lohen ja siian kalas-
tusta, mihin tilaisutta oli, saimat »vapaasti taitti Yli- ja Alakylän
talot aina tvnoteen 1713 harjoittaa^). Mutta „rauhanteon jälkeen
w. 1721 oliwat Kokemäenjoen kruununkalastuksen »vuokraajat mäit
tiineet, että kala muka olisi rumennut poistumaan Kokemäen kos-
kesta ja nousemaan Merikarmiaa kohden, jonka muoksi he olimat
aikaansaaneet sen aikaiselta maaherralta Palmberg'iltä sellaisen pää-
töksen, että Meritarmianjotitin on katsottawa krunnunkatastuspai-
kaksi ja luettama Kokemäen muokrakalastukseen. Merikarmialaiset
olilvat kyllä maaherran päätöksestä »valittanee, kuninkaalliselle
Majesteetille, mntta asiaa ei mielä »v. 1748 oltu ratkaistu. Näin.
ollen täytyi heidän tietysti ottaa tyytyäksensä. Mutta oli ole-
massa toinen seikka, johon he nyt (m 1748) pyysilvät maaherralta
muutosta. Kokemäenjoella oli kruunun aika määrätty, jonta loput-
tua kunakin lvnonna tilalliset saimat »vapaasti kalastaa. Meritar-
»vianjoen kalastuksen muotraaja. henkikirjnri Joakim Daniel Brän-
der sitä Mastaan piti kalastuspaikat hallussaan koko »vuoden, eli
tewäästä taimeen asti, niin ettei kukaan muu saanut joessa kalastaa
muutoin kniii »vuokran »vastaan. Ylikyläläiset pyysiivät sentähden,
että, kunnes hm. Majesteetti asian ratkaisisi, krnununtalastns täällä
rajoitettaisiin samalla lamalla tuin Kotemäenjoessatin, ja sauvat-
kin sellaisen päätöksen, että truuuunoikeuden lakattua 8 pmä Syys-
kuuta kalastus oli heille mapaa. Pyydyslaitotset tehtiin yhteisesti,
ja alkuperäisesti jatoiwat tulokkaat saaliin tasan keskeltänsä. Mutta
sittemmin nuvettiin saalista talojen suuruuden mutaan osittelemaan.
Tästä asiasta tehtiin »v. 1750 uusi sopimus, jonka mnkaan jako
oli tapahtuma siten, että suurimman talon saadessa 8 N, pienemmät
sauvat 6; jos suurempi talo halaistun, sai kumpikin puolikas 6 W.
mutta jos pieuemmästä talosta muodostettiin 2 untta taloa, sai
kumpikin 3 N. "/z 1771 oli asia taaskin kihlakunnan oikeudessa,
samoin 5 p. Syyst. samana muonna, jolloin manttaali määrättiin
kalanjaon perusteeksi. Alakylässä oli myös katiskoita, jotta näyt-
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k Maaherran päätös ''"/« 1748.



täwät tnottauceu hylvintin runsaasti. Siitaist.n ja Lautj ärmen
järwissä kalastettiin myös »vahlvasti. Kalastustoimissa oliwat
tai Eerik Inhonpoika ja hänen poikansa Inho Erkinpoika Vuori-
järlveltä silloin, tun putosiwat järween

„ tuosta lvaarallisesta aluk-
sesta haapanmhesta", isä lv. 1762 ja poika samaan paikkaan seu-

raamana lvnonna. Hylkeitä myös piehtaroi runsaasti Meritar-
wian kohdalla meressä, jopa niintin runsaasti, että pohjoisempienkin
rantaseittujeu „fällmannit" tänne joskus tuhmat „hyl.ipyyntö'ön".
Luounollisesti olikin Merikarlvian rantakyliä jo niiden asema ja
maaperän tilviktoisuns pakottanut etsimään elatusta Vellamon mai-
nioilta. Ia tuottamaa oli kalastus silloin, tuottalvampaa tuiu
uytyään. Useiii talvi täällä sananlaskun mukaan: „tun maa las-
taa, niin meri »vastaa", tuteu mnisloonpanot kalantulosta osotta
wat. Pappi sai tuloista tylnmenytset. Alakylän kalistat sai hän
totea jota 10:tenä päitvänä. Alatyläläiset kyllä Enebergin aitana
waatilval täräjissä, että tällainen tokemisoikens lakkautettaisiin,
»väittäen papin täyttäneen kokemiseen taitamatonta ja hlioletonta
»väkeä, jota mnka tärlveli kalistat. Mntta sitsensä se asia silloin
jätettiin, tosta tällaista tymmenystenotto-tapaa todistcttiill täyte-
tyksi jo 50 »vuoden »vaiheille. Sila paitsi oli pappilalla manttaa-
linsa mukainen oikeus joesta saatuihin lohiin ja siikoihin.
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Aiwau kirjaimellisesti olikiu totta, »nita tv. 1771 mainitaan,
että kalal olilvat täällä papin parhaina tuloina^). Metsän riistaa,
marsinkin metsoja ja teeriä pyydettiin etäämpänä rannasta ; ja Meri-
tarwian lalveat metsät olimat olleet jo »vanhain Saastamalaisten
mieluisia metsästyspaikkaja. Niinpä eräänkin Saastamalan miehen
kerrotaan tnlleen ensin „ teeren tiimaan" Hontijärlven seuduille ja
jääneen sitten sinne iilttismilj ehjäksi ja pcrllstanccn Hallulviidan
torpau.

Karjanhoitoa käytettiin kotitarpeeksi. Vapaasti sai karja
liikkua kesällä jakamattomilla metsälaitumilla ja syksyisin niitty-
mailla. Pappilan nalvcttoon oli laitettu lv. 1739 hinkaloita 11
lehmää »varlen, joka seikka osottance ettei karjaa yleensä suinkaan
nilvnli wähän ollut. Kilviperäisellä mnalla ja someroisilla niemek-
leillä mcncstyilvät lampaat paremmin kuin muut „ itikat". Siksi

k Wielä tämän wuosisadan keslipaikoilla saatiin joesta runsaasti sil-
toja. Hhtenäkin päimänä oli niitä tullut 1600 kappaletta.



tai täällä »vieläkin on lukuisasti lampaita, maitta huononpnoleista
rotua l)

Kuulee usein sanottaman, että nykyiset Mcritarwialaiset owat
suuressa määrässä kauppakansaa ja kauppa-asioita harrastamia.
Tiettyä on, että tällä ominaisuudella on omat historialliset jnu-
rensa. Porin kanpniigin alkuajoista asti luettiiu Meritarmiatin
tämän kaupungin kauppa-alueeseen 2). Porin tanpitilgill ratsastelija
(utridare) se kierteli täälläkin pitmnässä silmällä, ettei Meritar-
»vialaiset saaneet suorastaan Ruotsissa kauppaa käydä, maan käyt-
timät Porin porlvareita »välikauftpiaina. Mutta eihän se ratsas-
taja »voinut jota paikassa samalla kertaa olla; ja nsein Meritar-
»vialainen purjehti aluksellaan Ruotsiin, mei sillne maalaistalvaraa
ja toi Tukholmasta onlat tanpungin tarpeensa lvieläpä toto lailla
tamaraa »nyydätselisäkiii. Ia päälle päätteeksi tunteutuiwat Kris-
tiinalaisetkin täiule kauppoja tekemään. Itiinpä he ostelilvat lau-
toja täällä ja rakensiwat w. 1687 lailvan Ahlaisissa. jonka lvuoffi
Porilaiset pelkäsiwät tauppmisa ihaii häwiööu joutulvau. Porin
etuoikeuksien säilyttämiseksi antoi maaherra kuitenkin määräyksen,
ettei Merikarmialaiset saaneet miedä „pialttojansa" muualle myö-
täiväksi, enlienkuin olilvat iliitä ensill Porissa ostcttalvatsi tarjoii-
lleet. Ia tämän määräyksen noudattamista kanpungin tartastus-
miehenä Malmöinään asetti maaherra Merikarlviali kcstitiewarin.
Mutta epäillä sopiilee, oliko hän Porilaisille niin huti uskollinen,
tuin asianomaiset olisilvat suoueet. Se maali ou »varlna, ettei
tämätääli toimenpide näytä oikein anttaneen. Sentähdeil Porilai-
set 10 muotia myöhemmin pyysimät Knn. Majesteetilta, että Sast-
molan neljännystunnalta kiellettäisiin mapaa purjehdus ; mutta heille
»vastattiiu, että Meritarmialaisia ei »voitu kieltää »valtakunnan rajain
sisällä kuljettamasta aluksillaan omia tuotteitaan ja ottamasta mu-
taansa toisenkin talvaraa; maakunnassa sitä mastaan eiwät he saisi
ostella tawaroita nloswietäwitsi. Sille kannalle asia näyttää toistaiseksi
jääneen; ja hiljalleen kehittyi Meritarwian puutawarakanftpa. Liiken-
teelläoli kyllä muitakin lvastutsta woitettawana. Teitä oli tuiki wähän
ja nekin huonoja. Kun 17 »vuosisadan loppupuolella Porilaiset
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') Kunnallislautakunnan antamien tietojen mukaan oli täällä m.
1898 lehmiä 1,812, härkiä 168, nuorta karjaa 416 ja lampaita 5,535.

') 3:ri Ruth. Porin kaupungin historia, josta tämä esitys on otettu.



oliwat saaneet toimeen postinkulun Turusta pitkin rantatietä Poh
'janmaalle, jotta „porwaristo siten sai entistä paremmin tietoja
kaupan laadusta muissa kaupungeissa", niin »valitetaan w. 1705,
'että tiet oliwat rappeutuneet erittäinkin Meritarwian puoletta siihen
määrään, ettei posti mitenkään moinut kulkea säädetyllä penikul-
man nopeudella IV. tunnissa. Se tie, jota posti siihen aikaan
käytti, oli epäilemättä rantatie, joka kawi Ahlaisten rajalta, Köör-
tilän. Peipun, Ala- ja Ylikylän kautta Riispyyhyn ja Kajalaan.
Mutta tämäkään tie ei ollut muuta kuin jonkinlainen ratsuhewo-
sella kuljettawa leweanpuoleinen. wähän tasailtu polku. Talwella
tietysti oli kulku huokeampaa, kun sai reellä ajaa, mutta kesällä oli
"kuljettama jalkaisin, ellei sopinut »venettä tahi ratsua täyttää. Ruu-
miita kuljetettiin, kerrotaan, „slipuilla", se on kahdella norjanpuo-

> lisella riu'ulla, sapilailla, jotta, samaten kilin talvalliset aisat, kiinni-
tettiin tymipäistään ruomiin ja joiden latmat laahasi»vat hemosen
perässä. Niille sopi sitten sitoa ruumisarkku poikkipäin. Pitäjän
länfiseudulta tultiin ensin Karmian joelle ja sitten jokea myöten
»veneellä miu pitkälle kuin joen juoksu oli tasaista, ehkäpä nykyi-
selle „Yliselle sahalle" asti.
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Kauwaksi aikaa eiwät Porilaiset kuitenkaan jättäneet Meri-
tarwian metsämaita ja kitvikkorantoja rauhaan. W. 1731 saiwat
he toimeen tänne »vuotiset markkinat. Nämät eiwät olleet n. s.
mapaamartkinat, joissa jokainen olisi mielin määrin saanut kaup-
poja tehdä, maan ainoasti Porin ja Pohjanmaan kaupunkien por-
mareille ne olilvat alvoinna. Mutta piau olimat Turkulaiset
taaskin liikkeellä. Meritarwian markkinoilla nostimat he terlvan
hintaa koko 3 taaleria tynnyriltä, jotta Porilaiset olilvat pakotetut
tappiolla myymään terwansa Tukholmassa. Vuouua 1749 sai-
mat Turkulaiset maaherralta luman rakentaa tänue marastohuo-
neen. Oli kyllä pantu se ehdoksi, että tämä »varastohuone oli
markkinain päätyttyä lnkittawa ja amain annettama läheisimmät,
tullimirkamiehen haltuun, mutta lukitsematta Turkulaiset sen jätti-
wät ja osteliwat maamiehiltä terwoja markkinain jälkeenkin. Tästä
taas syntyi käräjöimistä Turkulaisten ja Porilaisten kesken. Tur-
kulaiset oliwat w. 1748 pyytäneet lupaa perustaa tänue kauppala,
mutta eiwät saaneet. Markkinoilla he kuitenkin täällä tawiwät ja
tuottimat Porilaisille aika taivalla harmia. Päästäkseen kinsalli-

ffista kilpailijoistaan, pyysiwät Porilaiset ja saiwatkin muuttaa w.



1761 nämät markkinat Tortillan kylään Kokemäelle, arroellen siellä
Paremmin moilvansa Turkulaisilta puoliansa pitää. Anomuksessaan
markkinain muuttamisesta huomauttitvat Porilaiset tällöin Meri-
tarwian syrjäistä asemaa ja huonoja kulkuneuwoja, jotka tekitvät
Meritarwian mitä sopimattomimmaksi markkinapaikaksi. Turkulaisten
kaupat eiwät suinkaan ottaneet oikein Tortillassa luonnistuakseen,
foskapa rupesitvat uudestaali wehkeilemään. Heidän hommiensa
seurauksena olikin kai se, että Torttilan markkinat lakkautettiin
rv. 1762. Merikarmialle määrättiin kyllä sitten markkinat w. 1765,
mutta ei uiistä Turkulaisten suurta iloa ollut. He näet eiwät
saaneetkaan maanmiehen kanssa täällä kauppaa tehdä eitä »varasto-
huonetta pitää.
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Näin oli syrjäinen, metsäinen Meriturmia ollut kahden kil-
paileman kauppakaupungin riitakapufana. Tämä riita oli ollut
kuitenkin Merikarmialle eduksi, sillä se nosti maalaistamaran hin-
taa ja kokosi sinne Pohjois-Satakunnan mientikaupftaa. Jospa
wain olisi satama ollut »vähääkin parempi, niin tuskin Ylikylä
enää maakylänä olisi.

Markkinat siihen aikaan »limatkin todellisia kaupanmälitys-
tilaisuutsia eitä cunoasti raakamaista tausauhulvia, jommoisia ne>
monesti nykyään owat. Meritarwian markkinain myöhemmät
»vaiheet owat jätettäwät tässä koskettelemalla, sillä ne kuulumat
seuraaman tirkou aikaan.

On jo mainittu, että kirkkoherra Euebergin aikaua Meri-
karmialle rakeniiettiiii uusi kirkko. Se »vihittiin pyhään tarkoituk-
seensa 4 p:nä Elokuuta w. 1776. Toimitusmiehenä oli piispan
määräyksestä protvasti Mikael Lebell. Vihtimyspuheensa tekstiksi
oli hän »valinnut 2 Mooseksen kirjan 20 luwun 24 roärsyn. Kir-
kon nimeksi pantiin silloisen kuningattaren mukaan Sofia
Magdalena. Pappeja ei ollut saatulvilfa »vihkimyksessä muita
tuin »vihkijä ja pitäjän kirkkoherra sekä Sutaisten kappalainen
Tuomas Kreander.

3. „Sofia Magdalenan kirkko", ww. 1776—1898.



Ei ollnt tämä kirkko juurikomea eikä tekotapakaan kehuttalva..
Mestari Vinberg oli »vähän erehtynyt tai mitoissaan, kosta tar-
tastntsessa Huomattiin pohjoinen seinä 12 tnnmaa pitemmäksi kuin
eteläinen ja itäinen seinä 8 tuumaa pitemmäksi knin läntinen;
sakaristo, joka oli Pohjois..stinä, oh tehty puolta syltä lelveäm-
iliäksi hiin määrä oli, samaten etehinen. jota eteläristiu muo-
dosti. Niinitään huomattiin kirkon wnotawaii saarnatuolin ja
alttarin kohdalta, »vaikkei woitn tietää oliko wuodon syy katossa
lvai seinässä. Ristiteos (torslvärtti) ei ollut asetettu sciuäiu päälle
ctehisen ja satastili yli, lvanu ainoastaan hirrelle, joka oli pantn
liäidcil hrkonosien yli seiniä »vastaan. Tätä ratennnstapaa, jota
ei silloin mielä yleensä täytetty, lienee Willberg noudattanut sitä
marteu, ettei taton paino panisi seiniä pullistumaan; mutta epä-
tietoista ou. ansioksi mai Miaksiko se tarkastuksessa rakennusmesta-
rille luettiiu. Atkuuatkiu olilvat liian pienet ja taikeflaisia muita-
tin lvaillinaisnutsia tarkastajat huomasilvat. Ia masta sitten, tun
näiden johdosta syntynyt jnpatka oli ollnt Tuomiokapitnlin ja kir-
konkokouksen täsiteltämänä ja pahimmat maillinaisundet korjattiiu,
sai Vinberg palkkansa.
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Kirkonkokouksessa 30 p. Maaliskuuta 1807 luetun talvara-
kirjan Mllkaan oli tässä tirtossa kaunis kuori itäpäässä ynnä 5°
attnnaa, kuorissa alttari, alttariu yläpiiolella pieui alttaritaulu.
Saarnatuoli oli mieslväen puolella tuorikehän wieressä. Muu osa
kirkkoa oli vimeänpitoleincli. sillä kummallakin pnolella oli maan
ylsi alkuna. Länsipäässä kirkkoa oli parmi mies- ja lvaimolvätcä
»varteil setä pieni etchinen cli porstua. louluwalaishista lvartcii
oli talsi metallista tyiittllätruuuua, setä 5-tonviueu tynttilälljalla
alttarilla, 3-torlvinen saaniatuolissa ja taaksi kynttilänpidintä tno-
rin olvella, laitti messingistä. Kirkkopihan ympärillä oli kimi-
aita ja pohjoispuolella pieui meräjä. Muurattuja hautoja oli
uscoita, mntta hiekkaa ei ollnt riittälvästi.

Ristikirkoksi muodostettiin Sofia Magdalenan tirtto w. 1841
prolvasti Ingelintsen aitana, jolloiu se sai sen mnodon ja ulto-
liäöil. mitä sillä »viimeisiinsä asti oli.

Kemäällä m. 1869 otettiin tirton lattia kokonaan ylös ja
laitettiin suuremmaksi osaksi uusista aiueista. jonta ohessa kuorin
lattia korotettiin yhden portaan »verran ja alttaritehä suureunet-
tiin. Penttejä mahmistettiin, kun ne olimat hetkot ja maperat.



Uudet mnltapenkit tehtiin, tiivijalka paranliettiin ja sitvuttiin ulko-
puolelta tattilla.

Kellotapuli oli ollut kaakkoiseen kirkosta. Kertomusten mutaan
oli se ollut sangen matala ja jotenkin pienessä määrässä tornin
luontoinen. Mutta kellot ne siinäkin oliwat kumahdelleet kutsuen
ihmisiä Herran huoneeseen ja soiden kuolleille lähtöä matkoista
pisimmälle.

W. 1871 Heinäkuussa maalattiin kirkko sisältä uudestaan,
katto taiwaan siniseksi, seinät paperoittiin ja siiveltiin, laudoitus
maalattiin harmaaksi, lehterin rinta ja penkit tammen ja loimun
tarwaifiksi. alttari ja alttartkehä maitoiseksi. Saarnatuoli, joka
luultawasti jo m. 1841 oli muutettu waimo»väen puolelle, maa-
lattiin sinkkiwalkealla ja kullattiin.
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Uusi kellotapuli rakennettiin w. 1816. »vaikka tuuliwiiri
näyttää asetetuksi wasta seuraamana »vuonna, koska siinä on muo-
siluku 1817. Tapulin korkeus on 47 V, kyynärää. Vähemmän
kellon on lvalanut m. 1723 ~tytinwalaja" Gerhard Meijer Tuk-
holmassa ja suuremman sama mies m. 1793. Edellisen kellon oli
tilannut kirkkoherra Gadolin. jälkimmäisen Tuomas Kriander.

Pappila ja lukkarin wirkatila owat myös saatetut tämän
kirkon aitana nykyiseen Kiiltoonsa.

Kirkkomaata on laajennettu muosiua 1841, 1849 ja 1857—
1860.

Paitsi useoita mäliajan saarnaajia on Meritarmialla ollut
seuraamat kirkkoherrat :

1) Jo ennen mainittu Andreas Eneberg, joka tuli Mir-
kaansa w. 1761 ja kuoli täällä m. 1788; naimisissa Mouhijär-
wen kirkkoherran tyttären Saara Po.wicmderin kanssa.

2) TuomaS Kricmder. syntynyt w. 1748, papiksi wihitty
w. 1771. kappalaiseksi «Kustatvin" kappeliin Siitaisissa w. 1774.
kirkkoherraksi Merikarwialle w. 1789. kuoli täällä w. 1798. Oli
naimisissa Rebekka Wolfstedtin kanssa, joka oli syntynyt tv. 1751
ja tuoli 1812.

3) Gabriel Bergelin. fynt. w. 1749. papiksi wihitty lv. 1771.
pitäjänapulaisetsi Ruowedelle w. 1774. kirkkoherraksi tänne w. 1801,
kuollut täällä w. 1816. Oli naimisissa I:si kerran Sofia Orellin
kanssa (synt. w. 1742). toisen terrat! Elisabet Lewonin kanssa
(synt. w. 1763>



4) Gustaf Johan Ingelius. synt. lv. 1782, papiffi wihitty
w. 1807. wiisaustieteen maisteri w. 1810. opettajaksi Porin kou-
luun samana »vuonna, kirkkoherraksi Merikarwialle lv. 1818. kuoli
täällä w. 1842. Oli kahdesti naimisessa : I:si terran Anna Maria
Geitlinin kanssa, joka kuoli 25 ikälvuodellacm lv. 18_O, toisen
kerran Sofia Magdaleena Halleenin kanssa (joka oli Ruotsista
kotoisin).

5) Johan Henrik Forss, synt. w. 1793, papiksi wihitty
w. 1815. kappalaiseksi Tyrwäntöön lv. 1829, kirkkoherraksi tänne
»v. 1844, saanut prowastin arwonimen 1851, kuoli täällä
Wapunftäiwänä w. 1861.

6) Johan Jaakob Korsmän, synt. m. 1803, papiksi wihitty
m. 1827, kappalaiseksi Uuteenkaupunkiin lv. 1835. kirkkoherraksi
tänne w. 1864. kuoli täällä 18 p. Helmik. lv. 1868.

7) Gustaf Nyholm, synt. lv. 1820. papiksi wihitty lv. 1842,
pitäjänapulaiseffi Mouhijärlvelle (Suodenniemelle) w. 1848. kirk-
koherraksi tänne M. 1871. kuoli täällä 15 p. Tammik. M. 1879.

8) Johan Anton Immanuel Forss, synt. w. 1830, wii-
saustieteen maisteri m. 1853, papiffi wihitty M. 1856, kirktoher-
raffi tänne m. 1881. prowastin arwonimen saanut. Muuttanut
kirkkoherraksi Ruotsinpyhtäälle w. 1891. kuollut siellä lv. 1899.

9) Nykyinen kirkkoherra on syntynyt 1855 ja astui
Mirkaansa täällä Vz 1892.
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1) Ennen mainittu Henrik Melin lv. 1752—1782. 2)
Antti Achande,r w. 1782—1825. 3) Johan Holm. m., 1825—
1833. 4) Daniel Henrik Fagerros w. M4^ 1846. s) .Johan
Strandberg w. 1846-1857. 6) Aleksanteri Björiroth w. 1859
—1877. 7) Nykyinen lukkari Frans Niklas Sandberg tviitye
mainitusta »vuodesta alkaen.

Vakinaisina lukkareina owat tiissä kirkossa weisua johtaneet
seuraawat:



1) Matti Näsi wuoteen 1776. 2) Henrik Melin 1776—
1780. 3) Matti lumppt 1780—1795. 4) Juha Kasa 179b
—1800. 5) Eerik Vestergärd 1802—1836. 6) Daniel Hen-
rit Fagerros 1836—1837. 7) Eerik Ahlström 1638—1860.
8) Johan Norrgärd 1860—1864. 9) Juha Kuggi 1864—1887.
10) Väliaikaisena Viktor Herman Holmström 1887—1888.
11) Nykyinen tirtkomäärtti Frans Eerik Rosnell lviime maini-
tusta wuodesta alkaen.

Kilkkomiiiirtit:
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Johan Strandberg, joka sittemmin pääsi lukkariksi; Heikki
Nordlund, joilla kuoltua m. 1894 hänen mömwuotinen apulaisensa
Juho Grönroos on tätä Mirkaa toimittanut.

Kun 6 p:nä Helmit, m. 1865 annetun armollisen asetuksen
tantta kunnallishallitus erotettiin kirkon hoidosta ja kun tätä
asetusta oli kolmen wnoden perästä rulvettalva noudattamaan, ellei
hallitus erityisistä syistä ajan pitennystä myöntänyt, niin ryhdyt-
tiin Merikarlviallakin w. 1868 kunnallishallihista toimeenpane-
maan. Joulukuun 1 päimänä mainittuna lvuonna pidettiin kokous,
jossa kunnalliset lvirtailijat tvalittiin. Kuntakokouksen ja kunnal-
lislautakunnan .simi.hinä setä lvaraesimiehinä olvat siitä tähän
asti olleet seuraawat:')

Suntioista eli kirkonwartijoista mainittakoon:

Antti Ahlström, tehtaanhoitaja. wli Mirkaan Vl2 1868:
Gustaf Nyholm, kirkkoherra. .. .. V12 1871;
I. F. Leineberg. kansak.oftettaja. „ ~ V3 1877;
Viktor Knuufi, talollinen, .. .. V, 1889:
I. F. Leineberg. kansak.opettaja. „ „

k^/g 1892;
G. A. Heinän^ kirkkoherrä. ' ~ ~ V« 189'^;

Kuntakokouksen esimiehinä :

V. H. Holmström, talollinen. '~
~

'

A. Granqmist. tansak.ovettaikl „ ~ '»/i 1839;

l) N,l. kuntaloloulfen puheenjohtajan llntamatn ilmoitusten muksqn.



Johan Norrgård, kauppias, tuli Mirkaan V^ 1868;
Henrik Nordlund, kirkonlvartija. „ .. Vi2 1871;
F. V. Gustafsson, maakauppias. „ „ Vg 1877;
H. Munck, räätäli, „ „ V3 1881;
C. Österby, kauppias. „ „ '/«1883;
F. N. Sandberg, lukkari, „ ~ -/g 1886;
Viktor Yliknuusi. talollinen, '~

, "/^ 1887.
E. Rosnell, talollinen, „ „ Vg 1889;

Kuuta, ok okouksen waraesimiehinä:
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KnnnaLislautakuuna n esimiehinä :

Johan Kuggi, talollinen, tuli lvirtaau Vi21868;
F. N. Sandberg, lukkari Vi 1887;

Kunnallislautakunnan maraesimiehinä:
Johan Ahlström, talollinen, tuli wirkaan Vl2 1868;
Johan Uusitalo, talollinen. ~ „ Vi 1872;
E. Österby, kauppias. „ „ Vi 1881;
Robert Österby, talollinen. .. .. Vi 1884.

Pon.elvasti oliwat Sutaisten miehetkin toimineet saadakseen
kirkolliset olonsa entistä paremmalle kannalle. Kirkon oliivat he
rakentaneet jo m. 1771, waitka Kunint. käskykirje, jossa Siikais-
laisille myönnettiin oikeus kappeliksi rulveta, annettiinkin lvasta seu-
raamana »vuonna. Tämä kirkko, jota nimitettiin Kustaan kappe-
liksi, oli rakennettu puusta. 34 kyynärää pitkä (idästä länteen), 17
kyynärää lelveä ja 8 kyynärää korkea räystääseen asti^). W. 1851

..Kustaan kappeli".
(1771—1871).

l) Sutaisten Nrlonartistosta on Pasilori Lam,po nämät tiedot hymän-
tahtoisesti kirjoittajalle antanut.



latvennettiin sitä siten, että eteläpuolella olelva etehinen ja sata
risto. jota oli pohjoispuolella, etehistä tvastapäätä. yhdistettiin
kirkkoon, joten se nyt näiden ristien kohdalta oli 38 kyynärää ja
19 tuumaa letveä.

Atvara oli tämä kirkko sen aikaiseen lväkilukuun nähden.
W. 1771 saattoi Sutaisten mätiluku olla noin 400 hengen mcu-
heilla. Mutta se lisääntyi nopeasti. Tosin tapahtui 1808—9
sodan kautta tässä kohden tuntuma pysäys, mutta kun taas rumet-
tiin sodan tuottamasta uupumustilasta toipumaan, niin alkoi mäki-
luku kastvaa erittäin rilv alasti. Kirkon lalvennus olikin sen wuoksi
lv. 1851 aikoihin hytvinkin kipeästi tarpeen. Vuonna 1850 oli
näet Sutaisten lväkiluku noussut 2,677 henkeen. Kun tämä kirkko
kesällä m. 1887 paloi ukkosenmalkeasta, rakeunettiin uusi erittäin
soma ja tilalva kirkko lv. 1888—1889.
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Siikaisten kappelin kappalaisina owat olleet seuraalvat papit :

1) Tuomas Kriauder, kappalaiseksi sinne w. 1774; kirkko-
herraksi emäkirkolle M. 1789.

2) Jaakko Hällfors, Meritarwian Lankkoskelta, syntynyt
w. 1757, wuodesta 1788 Kristiinassa tonlunopettaja. sitteu w. 1794
kappalaisena Siikaisissa sekä w:sta 1811 kirkkoherrana Ikaalisissa,
jossa kuoli lv. 1820.

3) Kustaa Henrik Achander, pormarin poika Porista, synt.
lv. 1780, kappalaiseksi tänne lv. 1812. kuollut 1851, naimi-
sissa kirkkoherra Bergelinin tyttären Anna Kristiinan kanssa.

4) Johan Granqlvist, synt. 1813, kappalaiseksi Siikaisiin
1/5 1855. muutti Isoon Kyröön M. 1870. kuoli siellä 1885.

Siikaisten pitäjän ensimmäinen kirkkoherra on K. I.
E. Blombergh, synt. 2^ 1834, tuli nyk. Mirkaansa V5 1871.

Siikainen kuului sitten kappelina Meritarwian pitäjään
aina 1 päilvään Toukokuuta w. 1871, jolloin se 2/^ 1861 anne-
tun Keisarillisen käskykirjeen nojalla Mli eri pitäjäksi. Ripeästi
on se sitten pitäjänä edistynyt. Väkiluku on siellä nykyään wähän
yli 4200 hengen ; manttaalia 11"V»e-



Kun Siikaisten kappelin kirkko mihittiiu m. 1773, rupesi
wäliaikaisetsi lukkariksi Antti Heikinpoika Otamo, saaden palkakseen
»vapaaehtoisia lahjoja; oli tai Mirassa wuoteen 1774.

4) Johan Munck 1860—1864 (muutti pois).
5) Gustaf Lagerqwist 1865—1869 (muutti pois).
6) Frans Lindroos 1870.

Vakinaisina lukkareina owat olleet:
1) Fraus Asten 1774—1816 (Otamon Vanhantalon poika).
2) Jaakob Asten 1817-1844 (edellisen poika).
3) Isak Martin 1844—1858 (kuoli Siikaisissa).

— 36 —

Lukkarit.

2) Tnomas Tuomaanpoika eli Thomae (tatvallisesti maini-
taan hän nimellä Thomas Otamo) oli tirttomäärtinä 1786—1805.

1) Kun kirkko lvihittiin. otti tirkkotväärtin toimen ivastaan
Mictel Henriksson eli Mictel Otamo ilman palkkaa toimit-
taatseen ja oli tässä toimessa tvuoteen 1785.

3) Mickel Henriksson eli Otamo (luultamasti sama tnin
Imen) oli tässä Mirassa 1806—1816.

Kirkkomäärtit.

5) W. 1845 tuli tirttomäärtitsi lohau Sallgsn. W:sta
1850 makuitaan tyllä tässä Mirassa Johan Iso-Salo, eli niin-
tuin hän 1851 hienouden tähden tai itse näkyy kirjoittaneen
nimensä Stuur-Salo, mutta kaikesta uätyy, että se oli sama mies
tuin Johan Sallgsn, siis Iso-Salon isäntä, jota ennen mainitaan
liikanimeltä SallgM. Hän oli Mirassa muoteen 1858.

4) Henric Sallgön 1817—1844 (häll näkyy itse jo m.
1843 kirjoittaneen nimensä Henric Salgeen, Kirckomäärdi).

6) Esaias Anttila 1858—1865.
7). Jaakob Tommila 1866—1894.

8) Henrik Anttila 1894-1899.
9) Heitti Anttila 1899—.



kirkossa pidettiin wiimeinen kerta lumalanpalwelus 1 sunnuntaina
pääsiäisestä eli Huhtikuun 17 päilvänä m. 1898, jolloin saarnaaja
myös esitti lyhyen yleiskatsauksen kirkon ja seurakunnan »vaiheisiin.
Seuraamana päilvänä aljettiin sitten purkaa tätä 122 wnoden
tvanhaa Herran huonetta. linnalanpalwelutsia on sen jälkeen
pidetty kunnanhuoneella. joitta rakentamiseen oli ryhdytty suureksi
osaksi sitä Marten, että sitä saataisiin lväliaitaisena kirkkona käyttää.

Syksyllä w. 1897 oli jo rutvettu uuden kirkon rakennustoi-
miin. Kimiä otettiin, perustusta rumettiin Manhan kirkon ympä-
rille kaimamaan ja laskemaan. Toukokuun 17 päilvänä lv. 1898
laskettiin lukuisan yleisön saapulvilla ollessa ja tilaisuuteen sotvite-
tun puheen jälkeen Kivijalkaan wiimeinen kiwi.

Sofia Magdalenan
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Sitä paitsi pantiin pieneen rautalippaaseen pyöräkirjaimin
piirretty Suomenkielinen kirjoitus tämän päimän tapahtumasta,
nykyiset rahayksikkömme sekä Manhan tirton walotuwa. Kun lipas
oli umpeen juotettu, asetettiiu se symeuuykseeu. jota oli tehty lvii-
meiseen wielä tiinnittämättömään timijaltatimeen, tirton itäisellä
siwulla ihan kuoriaktunan alla, ja muurattiin siihen kiinni.

Uusi kirtto oli nyt^) melkein malmis. Se on 43 metriä
pittä ja 36 metriä lemeä. Sakaristo ja talustohuone on 4
metriä pittä ja 3,«. metriä lemeä kumpikin. Läusiristin pituus
on 18 metriä, Pohjois-, itä- ja eteläristin 10,5» metriä, ristien
letveys 16,50 mtr. ..Kestilaiwassa" on 76 tammenwäriin maalattua
penkkiä, Pohjois- ja eteläristissä 18 kummassakin. Sitä paitsi on
penkkiä seinäin wieressä. Parwessa on 90 penkkiä. Sinne pääsee
neljiä eri astuimia myöten, joista tähdet owat länsipäässä, ja kol-
mannet eteläolvella. neljännet pvhjoisomella. Attunoita on 48 ja
sen lisäksi 4 puoliympyrän muotoista päätyattunaa. Omia on 6
pariomea ja 20 yksipuolista. Lattia on penkkien kohdalla asfaltista,
kuorissa, käytälvillä ja sakaristossa sementtilaatoista. Kilvijalka on
80 senttimetriä korkea kauttaaltaan, seinän korkeus kilvijalasta räys-
tääseen 10 metriä 70 senttimetriä. Kun päädyn korko on 7 metriä,

k 7 p. Marrast.



niin on kirkon koko korkeus maasta harjaan asti 18 V2 metriä.
Katon lape harjalta räystääseen on 12 metriä 40 senttimetriä.
Sisältä on kirkko permannosta lvälikaton korkeimpaan kohtaan 13
metriä korkea. Torni kohoaa kirkon risteyksien keskustasta 21
metrin korkuisena ja päättyy kullattuun rautaristiin, jonka ylipno-
lella on kullattu, läpimitaten 35 senttimetrin suuruinen pallo.
Kirkon ja tornin katto on galmanoitusta pellistä. Tornin huippu
on 37 metrin korkeudessa maasta timijalan lvierustcllta lukien.
Sakaristossa on 1 pienenlainen kamuni, kirkossa 4 isompaa
Awara vartoi on pitkin etelä-, länsi- ja pohjoisseiniä. Kustan-
nuksista ei wielä') ole lopullista tietoa, mutta likimääräisesti »voi-
daan ne anvioita noin 140,000 markaksi, lukunnottamatta seura-
kuntalaisten tekemiä päitvätöitä.
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Kuten lukija on huomannut, owat edellä esitetyt tiedot „ Sofia
Magdalenan" ajalta sangen niukat, eikä ole yritetchliiän tämän
ajan historiallista kehitystä esittää. Kun aineslvarasto tältä ajalta
on peräti runsas ja asiakirjain latveus waatii tarkkaa kertomukseen
otettalvcun asiain lvalikoimista ja kirjoittaja saattoi ryhtyä työhönsä
ivasta pari kuukautta sitten, niin on Meritarwian uudemman ajan
käsitteleminen tällä kertaa täytynyt jättää odottamaan parempaa
tilaisuutta tahi myös mahdollisesti toista käsittelijää. Muutamia
yleisiä tietoja on kuitenkin tähän otettu ikäänkuin kehaiviitvoiksi,
joiden sisälle »vastaisuudessa sopisi tarkempi esitys Meritarwian
pitäjän lvaiheista. Jos kirjoittaja huomaisi olelvan aihetta jat-
kaa täten alotettua työtänsä ja Jumala soisi hänen toimittaa
ll:sen osan näitä tietoja, niin olisi silloin myös esitystä seuraa-
maan pantawa Meritarwian kartta, jonka ohessa maan- jakansan-
tieteellinen sekä luonnonhistoriallinen katsaus olisi kertomukseen lii-
tettämä.

loppulause.

Toimoen. että tämä kyhäys lisäisi lukijassa rakkautta kau-
saamme ja kirkkoomme sekä luottamusta niiden tuletvaisuuteen niin-
tuin tämän pitäjän entisyyden silmäileminen on kirjoittajassakin
maikuttanut, jätetään nämät „ tiedot Meritarwian pitäjän entisyy-
destä" yleisön käsiin muistoksi menneistä ajoista ja kiitollisuuden
osotteetsi niille, jotta ennen meitä omat täällä elämän taistelua
taistelleet.

1 Kor. 3: 11.
Ps. 127: 1.





"Kalastajain kirkon"."SofiaMagdalenankirkon"janykyisenkirkon

pohjapiirustukset verrattuina suuruudeltaan toisiinsa.



osottawa syntyneitten, wihittyjen ja kuolleitten kymmenwuotisen
lukumäärän sekä wäkilutvun tunkin wuosikymmenen

lviimeisenä wuonna:

Taulu,

V Tähän on myös luettu Siikaisten wäMulu.

Meritarwian pitäjä.

Vuosina Synty- Kuol- ! Wihi-
neitä leita tyitä

Näti-
lu.i.

1671—1680
1681—1690
1691—1700
1701—1710
1711—1720
1721—1730
1731—1740
1741—1750
1751—1760
1761—1770
1771—1773

114
159
198
154
116

24
31
41
37
17

189
180

102
74
84

106
146

29
31

m.
1749:
483
504
716

1015
1175

187
506
442

30
73
61297
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Merikari ian et iifeun kunta. Synty- Kuol- Wihi-
neitä leita tyitä

Wäli-
lulu

1774—1780
1781—1790
1791—1800
1801—1810
1811—1820
1821—1830
1831—1840
1841—1850
1851—1860
1861—1870

285
520
561
707

1005
1115

151
288
200
433
501
463
512
705
918

1396

77
87

109
143
240
212
196
299
289
433

15571
1417
1738
1925
2309
2932

172
296
370
464
658

83
129
205
313
326
454

25
53
87

109
109
133
127
199
185
273

n. 600
n. 850

1059
1386
1920

1136
1450

735
895 473

1412
1993

4088
4639
5269

985
1044

483
586

2677
2925

1439 1141 2863

Meril arwiai l pitiii ii.

1871—1880 2379
1881—1890 2269
1891—1898 1814

1142
1159

509 6033
455 6752
420 69471068



paitsi sotamiehiä ja maitvaisia. talot ja torpat.
(Vätilnklltaulnjen mntaan).

Huonekunnat,

Meritarwian Pitäjä. Meritarwian pitäjä.

Wuo- Huo-
sina nel. T"loia Torp-

pia
Wuo-- huo- s.„s„^ Torp-

-1749
1750
1751

55
56

1
1

1875 1166 155 308
1880 1080 171 227
1890 1401 194 35758 1

1754 69
63
66

1
1757
1760
1763 71

78
92

117
120
180
225
236
243
380
390
393
413
592

44
2
2
2
2
4
3

1769
1772
1773
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820

65
74
99

130
132
172
125
141
147
162

5
38
18
77
64

109
141
168
207
247

Näihin lukuihin si-
sältmvät myös S i i-
laistcn lappelilcu-
ralunnanlin huone-

kunnat, talot ja
torpat.

Meri!Krwiai » emä eurak. Siikaisten kappeliappeli

1825
1830
1835
1845
1850
1855
1860
1870

409
408 l
423
529 -
595
632
643
831

123
125
125
148
150
143
143
152

165
190
245
205
211
281
301
345

200
337
349
318
321
426
367
482

54
64
60
67
73

102
109
120
144
165
11871

74
70

211
226


