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2. Ruotsin hallituksen asutustoiminnasta 
maassamme 15oo=luvun loppupuolelta 

i600=luvun keskivaiheille. 

Kirjoittanut 

K. R. Melander. 

I. Autiotalojen asuttaminen. 

Keskiajan lopussa, kun veroitus rupesi vakaantumaan, syntyi 
se käsitys veronalaisesta maasta, että omistajan oikeus siihen 
toistaiseksi lakkasi, jos veroja ei oltu suoritettu. Mutta kun puut-
tuva vero oli maksettu, oli maa uudestaan omistajan omaisuutta. 
Hallituksensa lopussa Kustaa Vaasa asettui tässä kysymyksessä 
toiselle kannalle. Eräässä kirjeessään Kalmarin läänin autio-
tålofsta vuodelta 1553 hän julistaa veronalaiset autiotalot kruu-
nun omaisuudeksi. Tämä periaate jäi sen jälkeen pysyväiseksi. 
Siitä pidettiin kiinni myöskin 1600-luvun alkupuolella hyvin 
tarkkaan. Autiotilat olivat jos mahdollista kruunun puolesta 
anettavat uudisasukkaille. 

Tässä kohden on kuitenkin muistettava, ettei tahdottu sivuut-
taa autiotilain entisten omistajain laillista oikeutta niihin, jonka 
tähden ne ensin heille tarjottiin 1  nähtävästi ehdolla, että suoritti-
vat kruunulle maksamatta jääneen veron, jos tahtoivat taloa 
edelleen verotilaksi, muuten se muuttui kruununtilaksi. 1500- 

1  Hallituksen menettely, kun se ensin tarjosi kruunun omaksi vero-
rästeistä joutuneen autiotalon entisen omistajan sukulaiselle, perustui 
nähtävästi Kristofferin maanlain' maakaaren toisen luvun määräyksiin. 
Siinä sanotaan, että talo, kun se on myytävä, ensin on käräjillä tarjot-
tava omistajan sukulaisille. Jolleivät he vuoden ja päivän kuluessa 
sitä osta, voidaan se muille myydä. 
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luvun tuomiokirjoissa tapaa muutaman esimerkin siitä. Siten 
Hattulan, Lehijärven- ja Rengon hallintopitäjäin käräjillä syys-
kuun 6 p:nä 1583 annettiin 1/4  koukun talo, joka oli ollut 6 
vuotta autiona, erään aikaisemman saman talon omistajan pojan-
pojalle. Jotta hän paremmin saisi talon viljelykseen, suotiin 
hänelle kahden vuoden verovapaus. Luultavasti hän otti sen 
vastaan kruununtalona ja pääsi siten vanhain verörästien suori-
tuksesta. 

Se, että sukulaissuhteille entiseen omistajaan annettiin suuri 
merkitys, kun haettiin oikeutta ottaa autiotiloja viljelykseen, 
näyttää toisinaan aiheuttaneen petosyrityksiä. Äsken mainituilla 
käräjillä esiintyi nimittäin vielä kaksi kilpailijaa eräästä 1/12  kou-
kun talosta, joka 12 vuotta oli ollut autiona. Toinen sanoi vain 
olevansa perillinen tilaan, kun toinen väitti sen kuuluneen sedäl-
leen. Kun oikeus. ei tiennyt, kumman sanaan sen piti- luottaa, 
määräsi se kolme miestä tutkimaan, kummalla. oli paremmat 

• oikeudet. Näiden kolmen piti Matinpäivän aikaan jättää oi- 
• keudelle selvitys asiasta.1  

1600-luvulla tulikin aivan säännöksi, että autiotalot, ennen-
kuin ne uudisasukkaille annettiin, ensin tarjottiin entisen omista-
jan läheisimmille sukulaisille. Siitä Kaarle IX puhuu eräässä 
avoimessa valtakirjassa tammikuulta 1602 niille, joiden tuli tut-
kia autiotalojen ja vielä asumattomain seutujen asuttamista 
maassamme, sekä voutisäännössään samalta vuodelta. Niissä hän 
määrää, että autiotilat olivat kolmilla kihlakunnan käräjillä 
laillisesti lähimmille sukulaisille tarjottavat, ennenkuin niihin 
(kruunun taloiksi muuttuneina) uudisasukkaita hankitaan. Täl-
laista menettelyä näemmekin sen jälkeen useista esimerkeistä 
1600-luvun tuomiokirjoista. 

Edellä mainittu vapausvuosien suominen autiotalojen viljeli-
jöille tuli myöhemmin yhä tavallisemmaksi ja, niinkuin tulemme 
näkemään, lopulta säännöksi. 

1  Schütz, Om skifte af jord i Sverige, 23 ja 24 siv. Suomen valtion-
arkisto, Hattulan kihlakunnan tuomiokirja 1583-1584, fol. 36 ja 38 
v. Hattulan, Lehijarven ja Rengon käräjät 6/IX 1683. 
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Kaarle IX puuhasi autiotilain asuttamista pitkin hallitus-
aikaansa yhdessä yhteismaitten ja muitten vielä erämaina ole-
vain alueiden asuttamisen kanssa. Niin näemme esimerkiksi 1601, 
että Suomen käskynhaltija Joachim Scheel kirjoitti herttualle 
pyytäen valtakirjoja autiotiloja haltuunsa ottaneille. Näihin 
valtakirjoihin oli merkittävä, paitsi heidän omistusoikeuttansa 
taloihin, myöskin heidän lapsiensa oikeus niihin, niin kauan kuin 
pitivät talot kunnossa ja täyteensä suorittivat kruununveronsa. 
Antiotilain uudisasukkaat olivat nimittäin peloissaan, että edel-
listen omistajain perilliset karkoittaisivat. heidät, niin pian kuin 
saisivat talot viljellyiksi.1  

Niissä harvoissa tuomiokirjoissa, jotka ovat jäljellä Kaarle 
IX:n hallitusajalta näkee esimerkkejä sekä autiotilain ottamisesta 
viljelykseen että uudisasutuksista metsämaihin. 

Pohjanmaan tuomiokirjassa vuodelta 1600 olen tavannut 
viljelykseen otetuista autiotiloista seuraavat tapaukset. Musta-
saaren käräjillä eräs mies Ulko-Laihialasta (Ytterlaihala) ilmoitti 
talon, jossa hän asui, olleen autiona 25 vuotta. Tästä talosta, 
johon kuului 8 karpionalaa maata (ilmeisesti viljelysmaata), hän 
oli saanut kolmen vuoden verovapauden ja hän halusi verovapau-
den pidentämistä vielä kolmella vuodella, jotta nopeammin saisi 
talonsa kuntoon. Sen jälkeen hän oli suostuvainen kruunulle 
maksamaan täyden veron. Jatkuva verovapaus myönnettiinkin 
hänelle ehdolla, että kuningas sen vahvistaisi. 

Kaarlepyyn pitäjän käräjillä samana vuonna on puhetta 
talosta niinkuin näyttää Storbyn kylässä (Kokkolasta jotenkin 
etelään), joka oli joutumaisillaan autiotilaan, koska sen omista-
jat olivat alaikäisiä viljelystöihin kykenemättömiä lapsia. Kun 
talolle oli ilmestynyt ostaja, joka voi sitä pitää kunnossa, vah-
visti kihlakunnanoikeus talon myynnin, joten sitä uudestaan 
voitiin ruveta viljelemään. 

Toisinaan sattui niinkin, että kuninkaalle langenneelle yhteis- 

1  Vaaranen, Samling af urkunder rörande Finlands historia, l osa, 
16, 190 ja 261 siv. 

2 
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maalle 1  asuttunut uudisasukas jätti maansa autiotilaan, siirtyäk-
seen yrittämään uudessa paikassa avata viljelystä. Lohtajan nel-
jänneksen käräjillä vuonna 1600 tulee tällainen tapaus puheeksi. 
Eräs Tiilikainen niminen uudisasukas oli yhdessä erään Asikai-
sen kanssa asettunut Jämsänojan suuhun ja sinne raivannut 
itselleen kuninkaan yhteismaalle (konungsallmänning) uudistalon. 
Asuttuaan siellä 12 vuotta uudisviljelijät siirtyivät toisille 
paikoille, Tiilikainen jo talvella, mutta Asikainen vasta seuraa-
vana kesänä. Heidän talonsa jäi silloin autiotilaan. Mutta jo 
vuoden kuluttua saapui sinne toinen uudisasukas, Heikki Simon-
poika ja rupesi sitä viljelemään maksaen Asikaiselle pienen raha-
summan ränstyneistä rakennuksista ja alulle pannusta viljelyk-
sestä. Kun hän oli siellä asunut 17 vuotta, ja maksanut kruu-
nulle veroa, tuli Asikaisen vaimo ja poika vaatimaan häneltä 
taloa takaisin, mutta kihlakunnanoikeus, johon Heikki Simon-
poika vetosi, tuomitsi hänet ja hänen perillisensä uudistalon 
haltijoiksi. 

Syynä uudistalojen jättämiseen autioksi näkyy toisinaan ja 
ehkä ei niin aivan harvoinkaan olleen niiden hallanarkuus. Niin 
kerrotaan vuonna 1600 eräästä uudistalosta Parttimakoskella 2  
Kalajoella, että omistaja oli paikan hallanarkuuden tähden jättä-
nyt pellot heiniköksi (till linda) ja käyttänyt hyväkseen vain 

niitty j ä. 3  . 

1  Näitä yhteismaita, joita myöhemmin nimitettiin kuninkaan yhteis-
maiksi (konungs allmänningar), Kustaa Vaasa rupesi vaatimaan kruunun 
omaisuudeksi, saadakseen ne uudisasutuksen kautta viljellyiksi. Sellai-
sia oli ollut ennen tätä peruutusta Pohjanmaallakin melko suuria; niistä 
mainittakoon tässä vain kahden pitäjän laajat erämaat. Niin puhu-
taan vuonna 1531 Limingan pitäjän laajasta erämaåsta, joka sijaitsi 
Oulunjärven tienoilla. Vuonna 1551 kerrotaan taas pietarsaarelaisten 
erämaan ulottuvan tästä pitäjästä Maanselkään saakka, jolla selän-
teellä nähtävästi tarkoitetaan Suomenselkää. 

2 Jämsä ja Parttimaa ovat lähellä Kuusaanjoen ja Kalajoen yhtymä-
paikkaa (Gehhard, Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571, 38 siv.; 
Arwidsson, Handlingar till upplysning i Finlands häfder, VIII osa, 
69 siv.; Jalkanen, Hämeen erämaan asuttamisesta, 12 siv.). 

S Suomen valtionarkisto. Nidos 4819 a. (Pohjanmaan tuomiokirja 
vuodelta 1600) fol. 31, Mustasaaren käräjät 8/IV 1600; sama kirja, fol. 
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Vuonna 1607 kerrottiin Viipurin, Koiviston ja Säkkijärven 
käräjillä, että Naulasaari 1, joka useita vuosia oli ollut asumatto-
mana, oli ollut vuosittain vuokrattuna lähellä asuville torppareille. 
Kullakin heistä oli ollut pelto- tai niittykappaleita, joista olivat 
maksaneet kruunulle vuokraa kaiketi jonkinlaista autiotalojen 
veroa. 2 Nyt täytyi torpparien kuitenkin poistua ja jättää vuok-
raamansa maat, sillä Rötger Bössmanin piti saada saari haltuunsa. 
Hänen tuli siitä maksaa asianmukaisesti vuotuista veroa resessein 
lampuotiviljelystä koskevan luvun ja maakaaren 22 luvun mu-
kaan. Tämä viimeksi mainittu luku koskee lampuodin irtisano-
mista. 

Kustaa Aadolf in aikana jatkettiin innokkaasti autiotalojen 
viljelykseen saattamista. Niinkuin Kaarle IX;n aikana tuli halli-
tusvirkamiesten hankkia niihin asukkaita kruunun talonpojiksi. 

Hallituksensa alussa ei Kustaa Aadolf kuitenkaan ollut aivan 
johdonmukainen tässä hankkeessaan. Hän ei nimittäin aina 
riittävässä määrin turvannut uudisasukasten oikeutta heidän 
viljelykseen ottamiinsa taloihin. Siitä on meillä esimerkki vuo-
delta 1613. Kuningas kirjoitti nimittäin silloin Viipurin käskyn-
haltijalle • Tonne Yrjönpoika Wildemanille, että muutamat nuo- 

16 ja 16 v. Uudenkaarlepyyn kär. 30/III 1600; sama, fol. 13 v. Lohta-
jan neljänneksen kär. 28/III 1600: sama, foi. 10, Kalajoen kär. 26/III 
1600. 

1  Naulasaari voisi olla tämännimisen rajapaikka vanhalla Hämeen 
ja Savon rajalla. Se sijaitsi Tähkävedessä Mäntyharjun kirkolta län-
teen_ Toinen Naulasaari on Viipurin pitäjässä, aivan lähellä Viipuria ja 
on nykyään jo mannermaata. Tuskin olisi niin lähellä Viipurin linnaa 
olevaa paikkaa annettu torppareille vuokralle, joten Iuultavasti tarkoite-
taan Mäntyharjun Naulasaarta (Jaakkola, Suomen muinaiset valtarajat, 
66 siv. y.m.). 

2  Autiotilain veroa varten oli usein eri lautakunta, joka sen suuruu-
den määräsi. Verokappaleina olivat tavallisesti vilja ja heinät, joskus 
voi ja kalat. Maksettiinpa tämä vero toisinaan rahassakin. Siitä on 
enemmän tietoja tutkimuksessani »Suomen ynnä Käkisalmen läänin 
ja Inkerin veroista vuosilta 1617-1634», 33 siv. (Historiallisen Arkiston 
XXIV osa). 

3  Ruotsin valtionarkisto. Laamannin tuomiokirja Karjalasta; Vii-
purin, Koiviston ja Säkkijärven pitäjäin laamanninkäräjät 13/II 1607. 
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ret miehet tämän käskynhaltijakunnasta olivat käyneet hänen 
luonaan ja saaneet häneltä lupakirjeet omistaa vanhempainsa 
verohylyksi joutuneet talot, jotka muut jo olivat viljeltäväkseen 
ottaneet, parantaneet ja uudestaan rakentaneet. Tässä kirjees-
sään Wildemanille kuningas nyt selittää, ettei asian oikeata lai-
taa oltu hänelle kerrottu. Sentähden hän määrää noudatetta- 
vaksi autiotilain suhteen sellaista menettelytapaa, että ne uudis-
asukkaat, jotka olivat ruvenneet viljelemään 3 vuotta autiona 
olleita maita, saisivat pitää ne kruunulle langenneina maina. 
Mutta lyhyemmän ajan autiona olleihin taloihin asettuneet uudis-
asukkaat saivat siirtyä, nähtävästi kuninkaan luona käyneitten 
tieltä, muihin autiotaloihin niitä viljelemään.1  

Sittemmin Kustaa Aadolf niitten epäkohtain johdosta, jotka 
olivat tulleet ilmi autiotalojen ottamisessa viljelykseen, antoi 
vuonna 1616 seuraavat ohjeet talonpoikain valituksia Vehmaån 
kihlakunnassa tutkimaan lähteville Knuutti Klaunpojalle (Ugg-
la`1) ja kansliavirkamiehelle (kansliförvant) Kristiern Filippuksen-
pojalle.. Hän lausuu niissä, että monet tulevat pyytämään 
oikeutta saada ottaa autiotiloja viljelykseen väittäen, että ne 
niin ja niin monta vuotta ovat olleet autiona tuomatta mitään 
todenmukaista todistusta asian laidasta. Sentähden kuningas 
määräsi, että autiotilan viljelijäksi pyrkijän piti ensin käräjillä 
pyytää todistus autiotalon tilasta. Siinä piti olla ilmoitettuna, 
•miten kauan se oli ollut autiona ja oliko syytä suostua sen 
viljelykseen ottamiseen. Tämän tähden lähettien tuli teroittaa 
rahvaan mieleen, että se voidakseen ottaa autiotilan viljelykseen 
ensin hankkisi itselleen todistuksen käräjiltä. Ja kun talonpoika 
semmoisen toi, oli hänelle verovapautta myönnettävä sen mu-
kaan, missä kunnossa talo oli. .Sen lisäksi hänen tuli hankkia it-. 
selleen takausmiehet, jotka takaisivat, että hän ei vapausvuosien 
loputtua luopuisi talosta ja pyrkisi uutta autiotaloa viljelemään, 
niinkuin usein kävi, vaan oli hän velvollinen edelleen taloon 
jäämään ja siitä veroa maksamaan. Edellisen lisäksi takaus-
miesten piti vastata talon suoritettavasta verosta ensi vuosina 
verovapauden loputtua. 

Vaaranen; Saml. af urkunder, IV osa, 200 sig-. 
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Ensimmäisissä 1620-luvun tuomiokirjoissa näkee jo useita 
esimerkkejä tällaisten autiotalojen antamisesta uudisviljelijöille 
muutamin vapausvuosin. Niin annettiin esim. Mynämäellä 
1620 eräs talo uudisasukkaalle, joka sai 6 vuodeksi veronvapau-
den. Sen pitempää verovapautta en ole huomannut myönne-
tyksi autiotalojen viljelykseenottajille maassamme. Tämän vero-
vapauden voi hallituksen puolesta myöntää käskynhaltija ja 
enimmäkseen hän myöskin sai vahvistaa kihlakunnan oikeu--
den päätöksen autiotilan suomisesta uudisasukkaalle. 

Vuonna 1624 Niilo Bjelke antoi alilaamanni Lauri Perttelin-
pojalle ehdolla, että kuningas sen vahvistaisi, kruunun omaksi 
joutuneen 4 äyrinmaan autiotalon Vanhalan kylästä Vihdin 
pitäjää. Talon jälleen kuntoon saattamiseksi Bjelke myönsi 
hänelle kahdeksi vuodeksi. verovapauden. Mutta niiden loputtua 
hänen tuli joko varustaa talon puolesta mies ratsuväkeen tai 
maksaa kruunulle lankeavat verot. Samalla Bjelke oikeutti hänet 
kuninkaallisten käskykirjeitten mukaisesti vaatimaan taloon jäl-
leen yhdistettäväksi kaikki, mitä siihen vanhastaan oli kuulunut. 
Näihin aikoihin oli tavallista, että hallitus ratsupalveluksen 
ehdolla vapautti virkamiestenkin taloja veroista. Tämän. talon 
myöntämiseen vaadittiin nähtävästi kuninkaan vahvistus sen-
tähden, että se annettiin samaan tapaan kuin läänityksiä ilman 
käräjäin ja alempain virkamiesten myötävaikutusta. I  

Mutta pian rupesi hallitus jälleen huomaamaan, että nämät 
uudisasukkaat, jotka vapausvuosia saivat, useasti olivat sangen 
epäluotettavia. Sen näkee Niilo Bjelken, Suomeen vuonna 1623 
siirtyneen gubernaattorin ja Turun hovioikeuden presidentin, 
julistuksesta 1620-luvulta. Sen neljännessä kohdassa hän lausuu, 
että monesti nämä uudisasukkaat vapausvuosien loputtua kar-
kasivat pois jättäen talot uudelleen autioiksi. Tämmöiset, sama-
ten kuin suureen velkaan kruunulle jääneet ja viljansa korjat-
tuaan karkutielle lähteneet verotalonpojat, käski gubernaattori 

1  Vaaranen, Saml. af Urk., V osa, 117 siv.; Suom. valt- ark. Myna-
mäen ja Maskun kihl. tuomiokirja valta 1620-1629, fol. 3 v. Mynämäen 
kär. 13/V 1620. Laguksen kokoelma Fennica 1620-29, kirje 20/VII 
1624. 
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kihlakuntain vouteja ötattamaan kiinni ja toimittamaan taloihin 
takaisin. Niitä heidän ei pitänyt päästää, ennenkuin olivat sel-
vittäneet asiansa (gjort riktigt för sig), ja laillisesti olivat taloista 
erotetut. Ei kukaan saanut tällaisia ottaa palvelukseensa eikä 
heitä suojella. 1  

Varmaankin juuri näitten karkausten johdosta näkyy Kustaa 
Aadolfin viimeisinä hallitusvuosina kruunun etujen valvomiseksi 
ankarasti vaaditun uudisasukkailta edellä puheena olleita takaus-
miehiä. Niiden lukumäärä oli, mikäli kihlakunnanöikeuksien 
pöytäkirjoista olen huomannut, enimmäkseen kuusi tai neljä. 
Ainoastaan kaksikertaa, nimittäin Kangasalan käräjäin pöytä-
kirjassa vuodelta 1626 ja Mynämäen käräjäin pöytäkirjassa 
vuodelta 1627, olen nähnyt takausmiehet ilmoitetun viideksi. 
Kerran on Vesilahden käräjäin pöytäkirjassa vuodelta 1926 pu-
hetta kolmesta takausmiehestä autiotilan viljelykseen ottaneen 
puolesta. 2  

Että uudisasukkaan työ ensi vuosina voi käydä sangen rasit-
tavaksi ja todella aiheuttaa verovapautta, huomaa seuraavista 
esimerkeistä. Eräästä kuuden miehen takuulla Hämeenkyrön 
käräjillä 1631 uudisasukkaalle annetusta autiotalosta sanotaan, 
että vankka metsä (stora skogen) kasvoi sen pelloilla ja nii-
tyillä. Eräästä niinikään viljelykseen otettavasta talosta Il-
majoella todistettiin sen käräjillä vuonna 1654, että se oli 

Tämä julistus, jossa ei ole päiväystä eikä vuosilukua, on Mynämäen 
ja Maskun kihiak. tuomiokirjassa v:lta 1620-1629, osastossa v:lta 1627, 
fol. 203. Mynämäen käräjäin pöytäkirjassa 15/I 1627 on muutama 
kohta siitä ja samaten muutamissa myöhemmissä pöytäkirjoissa; Piik-
kiön ja Halikon kihl. tuomiokirjoissa se on, fol. 59, Piikkiön kihla-
kunnan osaston jälkeen vuodelta 1628 ja melkein samanlaisena Hali-
kon osaston jälkeen vuodelta 1630, fol. 236 ja 237. Saman määräyksen 
uudisti Niilo Bjelken seuraaja gubernaattorin virassa Gabriel Pentinpoika 
Oxenstierna, ja se on Halikon kihlakunnan pöytäkirjain alussa vuodelta 
1632. 

2  Suom. valt. ark. Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1623-1627, fol. 
139 v., Vesilahden kär. 2/III 1626; sama tuomiokirja, fol. 152, Kangas • - 
alan kär. 1/XII 1626; Mynämäen ja Maskun kihl. tuomiokirja 1620 
—29, fol. 205, Mynämäen kär. 15/I 1627. 
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kokonaan (metsän vallassa (skoggänget). Siinä ei ollut asu-
kasta ollut nuijasodasta saakka. 1  
- Varsinkin vuonna 1634 joutui suuri määrä taloja autioiksi 
niihin aikoihin olleitten ankarain katovuosien tähden. Silloin 
täytyi antaa uudisasukkaille monta taloa ilman takuuta verojen 
suorituksesta. Mutta toiselta puolen oli tapauksia, joissa hallitus 
kitsasteli vapaavuosien suhteen. Maan tila oli kuitenkin niin 
kurja; että uudisasntusta ei saatu menestymään ilman riittävää 
verovapautta. Kun tällaisia vaikeuksia syntyi, täytyi hallituk-
sen myöntyä. Suuri vaara uhkasikin valtion tuloja, jos nuo lu-
kuisat autiotalot pitkiksi ajoiksi jäivät autiotilaan. 

Senjälkeen kun Niilo Bjelke oli tullut Suomen gubernaattoriksi 
ja Juhana Otenpoika Kleblatt maamme kamreeriksi, koetettiin 
tarkoin valvoa, että säilyneet talot kylässä eivät käyttäneet hyö-
dykseen autiotilain maita. Jos tällaisille tiloille suotiin oikeus 
autiomaitten peltojen ja niittyjen viljelykseen, piti ehdottomasti 
siitä suorittaa jo mainittua autiotilain veroa. 

Toisinaan yhtyi suuria määriä talonpoikia yhdessä viljele-
mään jotakin osaa autiotaloa. Niin kerrotaan 1645 Hämeenkyrön 
käräjillä,. että 16 talonpoikaa eri kylistä oli yhdessä viljellyt 
erääseen kruunulle joutuneeseen autiotaloon kuuluvaa takamaata 
nimeltä Lauttajärvenmaa, joka on Merikarvialla. Ehkä ne olivat 
yhdessä siellä • viljelleet suuria kaskia. 2  

Vaikeus saada autiotiloille pysyväisiä uudisasukkaita, saattoi 
hallituksen koettamaan eri keinoja tämän epäkohdan poistami-
seksi. Juhana III antoi muitten läänitysmaitten ohella hänen 
luokseen karanneille tai sodan kestäessä vangiksi joutuneille Ve-
näjän pajareille ja tatareille autiotaloja. Mutta he eivät maan- 

1  Suom. valt. ark. Piikkiön ja Halikon tuomiokirja 1630-31, fol. 
30, 60, 305, 309, 330 ja 352; Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1630-1631, fol. 
266 v. Kyrön kär. 21/I 1631 ja fol. 371, 400 ja 425 v.; Mynämäen ja Mas-
kun kihl. tuomiokirja 1620-1629, fol. 211 v.; Pohjanmaan tuomiokirja 
1653-54 fol. 334, Ilmajoen kär. 10/III 1654. 

2 Suom. valt. ark. Halikon tuomiokirja 1634 ja 1635, osastossa 
vuodelta 1634 fol. 61, 62, 64, y.m.; Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1643 
—48, fol. 206, Kyrön kär. 21 ja 22/X 1645. 
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viljelijöinä erikoisesti menestyneet. Useat valittivat kuninkaalle 
ja ylemmille hallitusmiehille köyhyyttään, toiset taas karkasivat 
pääasiallisesti valtiollisista syistä Venäjälle ja joku joutui epäil-
tynä valtiopetoksesta mestauslavalle. Eikä näitä eri osissa 
maatamme olleita Juhana III:n venäläisille pajareille ja tata-
reille antamia läänityksiä enää ollut vuoden 1600 jälkeen. 1  

Kristiina kuningattaren holhoojahallitus ryhtyi seuraavaan 
keinon saadakseen autiotiloja viljellyiksi ja samalla rahaa lai-
naksi valtiolle. Se julkaisi joulukuussa vuonna 1635 avoimen 
kirjeen, jossa - tarjottiin autiotiloja pantiksi valtiolle annetta-
vista rahalainoista sekä lainasummasta 12 prosenttia verovapau-
den  muodossa, tietenkin siinä tapauksessa, että talot todella 
saatiin hyvään viljelyskuntoon. Kirjeen mukaan oli nimittäin, 
kunnes panttia vastaan annettu laina oli takaisin maksettu, 
pantin saajalla seuraavat edut panttitaloistaan. Hän oli vapaa 
kaikista vakinaisista ja epämääräisistä säännöllisistä veron-
maksuista sekä kuuden ensi vuoden kuluessa kaikista ylimää-
räisistä apuveroista (hjelper), jotka olivat myönnetyt tai tuli-
vat myönnettäviksi sotalaitosta varten. • Vakinaisella verolla tar-
koitetaan tässä nähtävästi niinsanottua vuotuista veroa ja muu-
tamia pieniä siihen yhdistettyjä veroja. Epämääräisillä sään-
nöllisillä veroilla tarkoitettaneen taas alkuaan ylimääräisiä ve-
roja, jotka myöhemmin olivat muuttuneet vuotuisiksi. Ylimää-
räiset apuverot olivat taas tilapäistä laatua. Tämän verova-
pauden lisäksi puheenalaisilla panttitiloilla • oli vapaus sota-
väenotosta, kyyti- ja kestitsemisvelvollisuudesta ja muista sa-
manlaatuisista kruunun rasituksista. Kamarineuvos Juhana 
Berndesille annettiin tämän johdosta toimeksi yksissä neuvoin 
maaherrain kanssa sopia tämäntapaisista lainoista ja jakaa lai- 
nanantajille panttikirjeet, jotka hallitus myöhemmin tulisi vah-
vistamaan. Suomen kopiokirjoissa on muutamia panttikirjeitä, 

' Historiallinen arkisto XXIV osa, edellinen vihko, Melander,. Venä-
jän pajareille Suomessa 1500-luvulla annettuja läänityksiä; Tawast-
stjerna, Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota, 33 luku. 
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joilla hallitus luovutti maassamme autiotaloja edellä puheena 
olleessa avoimessa kirjeessä määrätyillä ehdoilla. 1  

Kristiina kuningattaren ja vielä Kaarle X Kustaan hallitessa 
ruvettiin antamaan kruunulle langenneita autiotiloja palkka-
tiloiksi jalkaväen sotilaille. Jo Kaarle IX:n aikana oli saanut 
alkunsa niinsanottu aikaisempi ruotujakolaitos. Silloin virka-
miehet ja talolliset, jotka talojensa puolesta suostuivat kustapta 
maan miehiä hevosineen ratsuväkeen, saivat verovapauden. Toi-
sille ratsumiehille taas suotiin yhden tai muutaman talon kruu-
nulle lankeava vero heidän ratsupalveluksensa kustantamiseksi. 
Kustaa Aadolf in aikana järjestettiin Ahvenanmaalla ja osalla 
maamme etelärannikkoa taloja ruoduiksi meriväen kustantami-
seksi. Kristiina kuningattaren hallitessa pantiin alulle jalkaväen 
kustantaminen samaan tapaan. Mutta samalla jalkaväkeä sijoi-
tettiin myöskin autiotaloihin tarkoituksena saada ne sillä tapaa 
viljellyiksi. Sotilaita lähetettiin usein montakin samaan autio-
taloon. Hauhon, Tuuloksen ja Lammen pitäjäin käräjillä on 
esimerkiksi vuonna 1653 puhetta 12 sotilaasta, jotka olivat saa-
neet määräyksen asua samassa autiotalossa. Sysmän käräjillä 
vuonna 1655 tulee taas puheeksi 6 jalkaväen sotilasta, joiden 
niinikään tuli ,yhdessä asua autiotalossa. Heistä oli vain kaksi 
asettunut taloon asumaan ja muilta vuokratuilla hevosilla huo-
nosti sitä hoitaneet. Karjaa heillä oli vain yksi lehmä. Tämä 
talo niinkuin monet muut jalkaväen sotilaille suodut tilat täytyi 
myöhemmin antaa muille, maanviljelystyöhön pystyvämmille 
uudisasukkaille. Ikaalisten eli Ylä-Satakunnan tuomiokirjassa 
vuodelta 1669 onkin useita esimerkkejä, että jalkaväen sotilaille 
määrättyjä taloja autioiksi jouduttuaan annettiin takausta vas-
taan muille uudisasukkaille. 2  

Tuomiokirjoista luemme usein v.alituksia, että jalkaväen soti-
laat (luultavasti autiotiloilla asuvia), mutta toisinaan ratsu- 

Bonsdorff, Om donationerna och frälseförläningarna samt frälse-
köpen i Finland under drottning Kristinas regering, 146 siv. 

2  Suom. valt. ark., Hollolan kihlak. tuomiokirja 1649-1657, Hau- . 
hon, Tuuloksen ja Lammen kär. 21 ja 22/II 1653; sama tuomiokirja, 
Sysmän kär. 8/III 1655; Ikaalisten tuomiokirja 1669-1672. 
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miehetkin, eivät pysyneet niissä taloissa, jotka heitä varten oli-
vat määrätyt, vaan lähtivät vieraitten kyläin maille harjoitta-
maan yhdessä loismiesten kanssa kaskenviljelystä, ja luultavasti 
myöskin kalastusta ja metsästystä. Niin valittivat esimerkiksi 
Hyvämäen kyläläiset Hauholla vuonna 1652, että eivät ainoas-
taan paikkakunnalla ennen olleet loiset, vaän monet muut, var-
sinkin kruunun jalkaväkeen ja ratsuväkeen kuuluvat sotilaat, joilla 
oli maansa muualla, rakensivat itselleen kylän maalle rakennuksia 
ja majoja sekä raivasivat viljelyksiä (nähtävästi kaskia) kylän 
metsään (uppbrukade byns skog). Oikeus määräsi silloin maa-
kivalterin ' ja kolmen lautamiehen tehtäväksi käskeä sotilaat 
siirtymään omiin heille määrättyihin taloihinsa. Muitakin tämän-

. laisia tapauksia näkee tuomiokirjasta. 2  
Syiksi, joiden tähden talot joutuivat autioiksi, olemme jo aikai-

semmin maininneet katovuodet ja liian raskaat verot. Katovuodet 
olivat monet siksi köyhdyttäneet, että eivät kyenneet veroa maksa-
maan ja jättivät tilansa autioiksi. Mutta monelle talonpojalle 
veronmaksut kävivät katovuosista huolimatta niin suuriksi, 
että eivät voineet niitä suorittaa, jonka tähden jotkut karkasivat 
taloistaan jättäen suuria maksamattomia verorästejä. Näiden 
syitten ohella voidaan mainita voutien ja muitten veronkanta-
jain kiskomiset sekä vihollisen, nimittäin venäläisten, ryöstöt ja 
hävitykset rajaseudulla. Ankarat sotaväenotot saivat usein talot 
autioiksi, kun ne kadottivat ainoan työhön pystyvän miehensä. 
Maamme läpi kulkevat sotajoukot olivat nekin suureksi rasituk-
seksi, koska ryöstöillään toisinaan saivat talonpojat niin köy-
hiksi, että heidän kävi vaikeaksi pitää talojansa. Aatelisto kohteli 
väkivaltaisesti talonpoikia ja saattoi heidät toisinaan niin suu-
reen köyhyyteen, että heidän täytyi luopua taloistaan. 

Rahvasta rasittavana veronkantajana tuli 1600-luvun alku-
puolella varsinkin Raaseporin läänin voudin Leonard Bönicken 

1  Maakivalteri (Landsgevaldiger) on maaseutua varten asetetun 
poliisimiehen virkanimi. 

2  Hollolan kihlakunnan tuomiokirja 1649-1657, Hauhon, Tuulok-
sen ja Lammen käräjät 22 ja 23/X1 1652. 
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kirjuri kuuluisaksi. Hänestä ja Elfsborgin lunnaitten kantajista 

kirjoitti vuonna 1620 eräs maamme aatelismies Antti Mikonpoika 

Turun käskynhaltijakunnan käskynhaltijalle Kaarle Oxenstier-

nalle seuraavaan tapaan. Sekä talonpojat että muut Uudella-

maalla odottivat Oxenstiernaa tulevaksi sinne, koska heillä oli 

valituksia lausuttavana monista asioista. Nämä valitukset koh-
distuivat. varsinkin jo mainittuun kirjuriin, joka talonpojilta 
ryösti heidän ainoan juhtansa ja lehmänsä ja kantoi kåhdesti 
saman verosaatavan. Samaan tapaan Antti Mikonpoika sanoo 

niitten menettelevän, jotka Elfsborgin lunnaita kantoivat. Kum-

massakin läänissä, kaiketi Raaseporin ja Porvoon, oli sellaisen 

menettelyn johdosta 150 taloa joutunut joko autioksi tai perin 

köyhäksi, ja oli niiltä maksamatta jääneiden kruunun vakinaisten 
ja epämääräisten eli ylimääräisten verojen summa noin 2,000 tala-

ria. Niistä, jotka olivat talonsa jättäneet, oli osa mennyt aatelis-

miesten ja muitten palvelukseen, nähtävästi saadakseen ainakin 

aatelisilta suojelusta. Jos ei rahvaalle suoda veronlievennystä, 

arvelee Antti Mikonpoika 1  autiotilain vielä lisääntyvän. 

Venäläisten ryöstöretkistä 1500=1uvun lopulla lienee tatarein 
hyökkäys Uudellemaalle vuonna 1577 ollut tuhoisin. Kaikkiaan he 

hävittivät Sipoon pitäjässä 23 kylää, joissa oli 84 savua eli taloa, 

ja Helsingin pitäjässä 18, 50 savua käsittävää, kylää. Sipoossa 

oli pitäjän koko savumäärä 320 ja Helsingin pitäjässä 317. 

Muissa rannikkopitäjissä hävitys oli pienempi, mutta niistä ei 
tavata sitä valaisevaa tilastoa. 2  

Jo Kaarle IX:n hallitusajalta olen tavannut tapauksen, että 

1  Professori J. W. Ruuth on tutkimukseensa »Suomen rälssimiesten 
sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua» painattanut Antti 
1Vlikonpojan vaakunan ja ilmoittanut, että hän vuonna 1599 oli Krister 
Niilonpojan palvelija. — Lagus taas sanoo teoksessaan »Undersökningar 
om finska adelns gods och ätter» (27 ja 225 siv.), että Antti Mikonpojalla 
vuosina 1599 ja 1601 oli säterikartanonaan Pofvelsböle (Polsböle) Ke-
miön pitäjässä. (Ruuthin edellämainittu tutkimus on painettu Histo-
riallisen Arkiston XI osaan; ks. siv. 343). 

2  Acta historica kokoelma Ruotsin valtionarkistossa, Antti Mikon-
pojan Espoon kartanosta 10/III 1620 kirjoittama kirje; Tawaststjerna, 
Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota, 171 ja 172 siv. 



14 K. R. Melander, Hallit. asutustoiminta Suomessa 1500-1600-luv. 

viljelyksessä oleva talo joutui autioksi, kun sen ainoa miesapu 
otettiin sotilaaksi. .Euran pitäjän käräjillä vuonna 1600 tuomit-
tiin nimittäin eräs sotilas vapaaksi sotapalveluksesta ja oikeute- 
tuksi ottamaan viljelykseen isävainajansa talo, joka oli ollut 
10 vuotta autiona. Se näkyy joutuneen autiotilaan, kun hän 
talon ainoa miesapu viranomaisten kateudesta oli otettu soti-
laaksi. 1  

Tällaista mielivaltaisuutta jatkui edelleen seuraavanakin- ai-
kana esivallan ankarista kielloista huolimatta. Niin oli sen mu-
kaan, mitä Marttilan pitäjän käräjillä vuonna 1627 ilmoitettiin, 
eräs .pitäjän talo neljää vuotta aikaisemmin joutunut autioksi, 
knn isännän poika, sen ainoa • työkykyinen mies, otettiin jalka-
väkeen. • Samoin kävi Pirkkalassa, mikäli huomaa sen käräjäin 
pöytäkirjasta vuodelta 1630, kun talon ainoa kotona oleva poika 
otettiin jalkaväkeen. 

Toisinaan kävi kuitenkin niin onnellisesti kuin 1600, että ta-
losta viety viimeinen miesapu palasi. Lohjan käräjille tuli nimit-
täin vuonna 1647 neljä vuotta aikaisemmin jalkaväkeen viety 
talonisäntä ja pyysi saada ottaa autiotilaan joutuneen talonsa Jär-
venpäässä uudestaan viljeltäväksi sekä asetti neljä takausmiestä 
puolestaan. Hän oli nimittäin toimittanut puolestaan sotaväkeen 
poikansa, joka noiden neljän vuoden kuluessa nähtävästi oli 
ehtinyt siksi paljon varttua. Oikeus suostui hänen pyyntöönsä 
sa suositteli häntä korkeammille viranomaisille vapausvuosien 
saantiin. 2  

Miten pitkälle mielivalta sotaväenotossa meni, huomaamme 
siitä, että töisinaan talosta, josta aikaisemmin oli otettu jalka-
väkeen muutama mies, sittenkin lopulta vietiin viimeinen mies-
apu. Siitä mainittakoon tässä muutamia esimerkkejä. Vesi-
lahden käräjäin pöytäkirjasta 1628 näemme, että eräs talo•  oli 

Suomen valt. ark., Laguksen kokoelma, Ala-Satakunnan tuomio-
kirja 1600, Euran kär. 20/IV 1600. 

2  Halikon ja Piikkiön kihlak. tuomiokirja 1622-1627, fol. 94;` 
Marbilan kar. 28/III 1627; Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1630, 1631, 
fol. 27, Pirkkalan kär. 11 ja 12/II 1630; Raaseporin läänin tuomio-
kirja 1644-1649, fol. 110 v., Lohjan kär. 12/II1 1647. 
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joutunut autioksi, koska siitä isäntä oli kuollut ja pojat oli otettu 
jalkaväkeen. Pirkkalan käräjillä vuonna 1630 kerrotaan taas, 
että kahden äyrinmaan talo Tammerkoskella (siis nykyisen 
.Tampereen kohdalla) oli kolme vuotta sitten joutunut autioksi, 
kun perätysten talon kolme poikaa oli otettu sotaväkeen eivätkä 
senjälkeen enää olleet kotiin palanneet. Heidän isänsä, talon 
vanha isäntä, asui vielä talon huoneissa, mutta ei jaksanut taloaan 
viljellä. Hänen tyttärensä poika pyysi nyt saada ottaa tämän 
kruununtaloksi muuttuneen tilan haltuunsa ja asetti puolestaan 
kuusi takausmiestä, että hän vapausvuosien jälkeen suorittaisi 
kruunulle veroa. Koska talo oli kruununtaloksi muuttunut, ei 
nähtävästi uudelta isännältä vaadittu verorästien maksua, vaikka 
häa olikin entisen isännän sukulainen. 

Myöhemminkin 1600-luvulla tapaamme tällaisesta mielival-
lasta esimerkkejä. Siten kerrotaan Tyrvään käräjäin pöytä-
kirjassa vuodelta 1660, että talo oli jäänyt autioksi, kun sen 
ainoa mies, itse isäntä, vietiin jalkaväkeen. Samalla huomaute-
taan, että aikaisemmin oli jalkaväkeen tästä talosta otettu 
kolme isännän veljeä. 

Vielä Kaarle XI:n oman rauhallisen hallituksen aikana tapaa 
esimerkkejä samanlaisesta mielivallasta sotaväenotossa. Siten 
kerrotaan Pirkkalan ja Messukylän pitäjäin käräjillä vuonna 
1686, että talo oli jäänyt autioksi, kun isäntä oli otettu jalka-
väkeen. Saniallainen tieto tavataan näiden kahden pitäjän 
käräjäin pöytäkirjassa vuodelta 1687. Tämän myöhemmän talon 
isännästä ja ainoasta miesavusta ilmoitetaan, että hän jo vuonna 
1682 oli kirjoitettu jalkaväkeen sotilaaksi. 

Joskus syntyi _kihlakunnan tilikirjaan pieni tilasto tällaisista 
sotaväenoton johdosta autioiksi joutuneista taloista. Sellainen 
tavataan Rannan kihlakunnan tilissä tilivuodelta 1631. Sen 
mukaan oli Viipurin pitäjässä autioksi jäänyt 7'/48  veroa ja 
24 55/96  savua sekä 7 kruununtaloa ja yksi torppa. Säkkijärvellä 

Ylä-Satakunnån tuomiokirja 1628-1629, fol. 133, Vesilahden kär. 
27VIII 1628; saman tuomiokirja 1630-1631, fol. 108, Pirkkalan kär. 
25/V111 1630. 
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oli jäänyt 3 ' /8  veroa ja 13 9/16  savua sekä Koivistolla 1/21  veroa 
ja 1/8  savua. Niinkuin huomaa, oli tällaisia autiotilojå Viipurin 
pitäjässä varsin runsaasti yhden seurakunnan osalle, jota vastoin 
Koivistolla niitä oli hyvin vähän. 1  
• Useissa muissa kihlakunnissa tavataan sotaväenoton johdosta 

autioiksi jääneitä taloja siellä täällä muitten autiotilain joukossa 
eikä niinkuin Rannan kihlakunnassa pieneksi eri ryhmäksi yhdis-
tettyinä. 

Aatelisten mielivalta talonpoikia kohtaan 1500-luvun loppu-
puolella ja 1600-luvun alussa on hyvin tunnettu, ja sitä ovat 
useat historiantutkijat kosketelleet. Mutta 1600-luvulta on 
aatelisten läänitystalonpoikiaan kohtaan käyttämää menettelyä 
osoittava kohta, joka ei ole samassa määrin valaistu. Hallituk- 
sen heille antamain lahjoitustalojen joukossa oli usein verotaloja, 
joita he eivät voineet saada omikseen, niinkuin kruununtalojen 
laita oli. Niistä aatelismies vain sai kantaa kruunulle lankea-
van veron. Tämä ei kuitenkaan ylpeitä aatelisherroja miellyttä-
nyt, jonka tähden he pyrkivät saattamaan nekin omikseen. Se 
tuli jo näkyviin Kustaa II Aadolf in hallitessa, jonka tähden hän 
vastauksessaan vuoden 1627 myöhemmillä valtiopäivillä tehtyi-
hin valituksiin sen kielsi. Kuningas lausuu nimittäin valitetun 
niistä, jotka valtiolle tekemästään palveluksesta tai rahasta olivat 
saaneet rälssiksi muitten talojen ohella verotaloja, että halusi-
vat verotalonpojalta riistää hänen verotilaoikeutensa (bördsrätt)2. 
Sitä varten he talonpoikaa rasittivat oudoilla (osedvanliga) 
veroilla, ja muutamat heistä koettivat karkoittaa hänet talos-
taan. Tämän kuningas sanoo rikkovan lakia ja oikeutta eikä 
hän koskaan ollut tarkoittanut loukata kenenkään laillisia 
oikeuksia mainituilla talojen lahjoittamisilla ja kaupoilla. Sen- 

1  Suoni. valt. ark., Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1658-67, Tyrvään 
kär. 10 ja 11/VI 1660; sama tuomiokirja 1686-90, siv. 26, Pirkkalan 
ja Messukylän kär. 7-9 ja 11/X 1686 sekä siv. 207, samain pitäjäiu 
kär. 21-23/X1 1687; tilikirja n:o 6122, fol. 7 v. 

1 Olen »bördsrätt» sanan ylläolevalla tavalla kääntänyt, koska ny-
kyään käytetty käännös siitä, »sukulunastusoikeus», ei tähän tapauk-
seen sovellu. 
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tähden hän kieltää sekä aatelisia että aatelittomia vaatimasta 
muita kuin valtiopäivillä myönnettyjä veroja ja karkoittamasta 
maanomistajia laillisesta omistusoikeudestaan. 

Tällä määräyksellä lienee aluksi ollut jonkun verran vaiku-
tusta aatelistoon, mutta jo ensi vuosina kuningatar Kristiinan 
hallitusta mielivaltaisuudet uudistuivat. Sentähden kuului jälleen 
vuosien 1634 ja 1635 valtiopäivillä valituksia, että aatelisto 
rasitti verotalonpoikiaan laittomilla oudoilla veroilla ja mak-
suilla, kyytiajolla sekä työpäivillä tarkoituksena riistää heiltä 
verotilaoikeudet. Myöhemmin tämä heidän mielivaltansa yltyi 
yltymistään. 1  

1650-luvulta olen tavannut muutaman esimerkin, että aateli-
set jo mainitussa tarkoituksessa kohtelivat samalla tavoin kuin 
hallitus tällaisia maksamatta jääneiden verojen kautta vero-
kyvyttömiksi käyneitä talonpoikia. Näyttää siltä, kuin aateliset 
eivät olisi odottaneet siihen saakka, kun isäntä luopui talostaan 
ja jätti sen autioksi, vaan jo sitä ennen verovelkain maksuksi 
vaativat sitä itselleen. Tässä kohden he menettelivät samaan 
tapaan kuin hallitus oli määrännyt velkaantuneista taloista. He 

tarjotuttivat kihlakunnanoikeudessa kolme kertaa talot enti-
sille omistajille ja heidän sukulaisilleen lunastettaviksi velkojen 
suorittamisella ja, jollei halukkaita lunastajia ilmennyt, antoivat 
he oikeuden julistaa ne heidän omikseen. Menettely oli kyllä 
hallituksen menettelytavan mukainen ja sai laillisuuden varjon,. 
mutta syynä talonpoikain köyhyyteen lienee enimmissä tapauk-
sissa ollut aatelisherrain kiskomiset. 

Tällaisesta menettelystä mainitsen tässä pari esimerkkiä.. 
Iitin eli Iitinmaan käräjillä vuonna 1653 kenraali Arvi Forbuk-
sen asiamies (ombud) tarjotutti asianomaisille lunastettaviksi 
neljä taloa, jotka näkyvät sijainneen nykyisessä Artjärven pitä-
jässä. Kahta vuotta myöhemmin 1655 menetteli Forbuksen asia 
mies Uudenkylän ja Iitin käräjillä samalla tavalla seitsemän 

1  Stiernman, Mötens och riksdagars beslut, 1 osa, 803 siv.; Odhner, 
Sveriges inre historia under drottning Kristinas förmyndare, 386 ja 
387 siv. 
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talon suhteen, joista enimmät olivat Artjärveltä, mutta ainakin 
yksi Orimattilasta. 

Hauhon, Tuuloksen ja Lammen käräjillä rouva Klingspor 
vuonna 1654 valitti, että hänen rälssitalonpoikansa Tuuloksessa 
olivat .hitaita ja vastahakoisia veronmaksussa sekä huolimattomia 
muitten velvollisuuksiensa suorittamisessa ja siten olivat joutuneet 
rouvalle suureen velkaan. Sen johdosta kihlakunnan vouti ja 
kaksi lautamiestä määrättiin heiltä ulosottamaan tämä velka 
heidän irtaimesta omaisuudestaan ja, jollei se riittänyt, myöskin 
heidän taloistaan. Viimemainitut olivat siinä tapauksessa arvioi-
tavat ja lain mukaan niiden omistajille ja heidän sukulaisilleen 
tarjottavat lunastettaviksi niitä rasittavan velkasumman suo- 
rittamisella. 1 	 • 

Niinkuin edellisestä esityksestä huomaa, muodostui autio-
tilain asuttaminen pahaksi kompastuskiveksi Ruotsin hallituk-
selle sekä 1500- että 1600-luvulla. Sen poistamiseksi keksittiin 
vähä väliin uusia keinoja, joilla toivottiin saatavan parannusta 
aikaan, mutta jonkun ajan kuluttua ilmeni, että uudella yrityk-
sellä ei tarkoituksen perille päästy. Pääsyynä huonoon menestyk-
seen oli vaikea taloudellinen tila, johon Ruotsi oli joutunut 
kohotessaan vähitellen . Europån suurvallaksi ja koettaessaan 
pysyä tässä mahtiasemassa. Usein uudistuneet sodat köyhdytti-
vät maatamme suurilla veroilla, ja työhön pystyvä miesväki 
väheni alituisten sotaväenottojen kautta. Oli, niinkuin edellä 
olemme kertoneet, muitakin syitä, jotka järkyttivät Ruotsin 
valtakunnan ja maamme taloudellista tasapainoa, ja niistä on 
1600-luvulla aatelisten mielivalta ennen muita mainittava. 

II. Uudisasutus. 
1. Varsinaiset uudistalot. 

Samalla kuin Ruotsin hallitus koetti maassamme saada autio-
tilat asutuiksi, harrasti se uudisasutusta aikaisemmin asumatto- 

Suom. valt. ark., Hollolan kihlak. tuomiokirja 1649-1657, fol. 
279 v., Uudenkylän ja Iitin kär. 7 ja 8/II 1653 sekä fol. 418 v., 
Hauhon, Tuuloksen ja Lammen kär. 30/VIII 1654 ynnä fol. 514, Uuden-
kylän ja Iitin kär. 10,/VIII1655. 
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lailla seuduilla. Tämä viimemainittu harrastus oli itse teossa 
sangen vanha. Siitä näemme jälkiä jotenkin aikaiseen keski-
aikana. Uudisasutustahan oli jo pirkkalaisten asettuminen Poh-
jan perille, johon heitä oli houkutellut siellä myönnetyt suuret 
etuoikeudet. Myöskin myöhemmin keskiajalla Ruotsin hallitus 
koetti uudisasutusta edistää lappalaisten asumalla alueella. Niin 
julkaisi drotsi Knuutti Juhonpoika vuonna 1328 pirkkalaisten ja 
helsinglantilaisten kesken Telgessä tehdyn sopimuksen, että 
Helsinglannin .pohjoisosaan, joka muka ulottui Oulunjärveen, 
kuningas Maunun kirjeen mukaisesti jokainen saisi asettua asu-
maan ja olla verosta vapaa, siksi kun kuningas (Maunu Liehakko) 
tuli täysikäiseksi. Tästä Maunu Liehakko itse täysi-ikäiseksi 
tultuaan julkaisi kirjeen vuonna 1340. Siinä hän sanoo uudista-
vansa ja vahvistavansa arkkipiispa Olavin ja. valtaneuvoskunnan 
julkaiseman säännön, että jokainen kristitty, joka halusi asettua 
Lapinmaahan asumaan, saisi itse samaten kuin perillisensä 
vapaasti omistaa, mitä siellä oli -ottanut käyttääkseen (inta-
git). Kuninkaalle suoritettavien. verojen maksussa ynnä kai-
kessa muussa heidän tuli olla Helsinglannin lain määräysten 
alaisina. Nähtävästi kuningas ei tarkoittanut tässä kirjeessä 
Telgessä tehtyä sopimusta, vaan toista myöskin Lapinmaan asu-
tusta koskevaa kirjettä, jonka arkkipiispa yhdessä valtaneuvos-
kunnan kanssa oli julaissut. 1  - 

Muitakin hallitsijain ja heidän-ylempäin virkamiestensäkirjeitä 
tapaamme jo aikaiseltakin keskiajalta, jotka kirjeet tarkoittavat 
uudisasutuksen edistämistä. Niin esimerkiksi kuningas Birger 
vuonna 1303 kirjoitti Suomen käskynhaltijalle Niilo Antinpojalle, 
että sallisi muutamain hänelle valittaneitten henkilöitten estele-
mättä viljelykseen käyttää Hämeen metskpaita. Kuningas mai-
nitsee kirjeessään luonansa käyneen Mikaelin Lappfjerdistä, 
Andarin Saastamalasta ja Tobben Tinkasta , valittamassa, että 
heitä estetään käyttämästä tiloja Hämeen metsissä, joita siihen 
saakka olivat Hämeen entisen voudin kehoituksesta ja luvalla 
viljelleet. Näistä sanoista päättäen näyttää siltä, kuin Ruotsista 

' Hausen, Finlands medeltidsurkunder, 1 osa, 144, 145 ja 177 sig-. 
3 
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äsken Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Satakuntaan saapuneet 
uudisasukkaat olisivat kohdanneet esteitä, kun hallitusmiesten 
kehoituksesta olivat rannikolta siirtyneet sisemmälle Pohjan-
maalle ja Satakuntaan uudisasutuksia perustaen. Näitä seutuja 
katsottiin vielä siihen aikaan Hämeeseen kuuluviksi. 

Vuodelta 1334 meillä on kuningas Maunu Liehakon Ahvenan-
maan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Hämeen ja Satakunnan 
asukkaille lähettämä kirje, jossa hän muun muassa antaa seuraa-
van määräyksen hävitettyjen metsämaiden asuttamisesta. Hän 
nimittäin julistaa, että jokainen sitä haluava saisi asettua asumaan 
näihin metsiin ja veronmaksun ehdolla omistaa niistä alueita, jos 
lailliset omistajat itse eivät tahtoneet tai voineet niitä viljellä. 
Sitä varten uudisasukkaan tuli ilmoittautua Turun linnan voudille 
Erengisle Antinpojalle tai hänen asiamiehilleen. Tässä kirjeessä 
on puhetta metsämaista, jotka olivat olleet asumattomia ja 
varomattoman tulenpitelemisen johdosta metsäpalossa hävin-
neet, mikä siihen aikaan oli tavallinen ilmiö. Laillisilla omista-
jilla tarkoitetaan nähtävästi niiden kyläkuntain, ehkä pitäjäin 
ja kihlakuntainkin asukkaita, joiden yhteismaihin mainitut met-
sät kuuluivat. 1  

Pitemmälle en näiden uudisasutusta tarkoittavien toimen-
piteitten selittämisessä voi mennä, kun aineeni, joka on sangen 
rajoitettu, koskee paljon myöhempää aikaa. Tahdon vain huo-
mauttaa, että tarmokkaampiin toimiin uudisasutuksen edistämi-
seksi ryhdyttiin vasta uuden ajan alussa, kun Kustaa Vaasa 
julisti suuret yhteismaa-alueet Ruotsissa ja Suomessa valtion 
omaisuudeksi. Hänen hallitessaan aikaansaatu maamme laajain 
erämaitten asuttaminen on historiassamme tärkein askel tähän 
suuntaan ja on historiantutkimuksen kannalta enimmäkseen 
perusteellisesti valaistu. Tässä pienessä tutkimuksessani koetan 
vain vähän valaista saman uudisasutuksen jatkoa 1500-luvun 
lopussa ja 1600-luvun alussa. 

Uudistalojä nimitettiin näihin aikoihin useimmiten torpiksi, 
jolla sanalla 1500- ja 1600-luvulla oli toinen merkitys kuin mei- 

1  Hausen, Finlands medeltidsurkunder, I osa, 97, 161 ja 162 siv_ 
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dän aikanamme. Sillä tarkoitettiin silloin pientä vähäistä veroa 
kantavaa taloa. 1500-luvulla, vielä sen lopussakin, käsite torppa 
oli sangen epämääräinen. 1  Vuonna 1535 laaditussa luettelossa 
apuveron suorituksesta oli torpparien osalle tullut puolet köyhien 
ja neljäs osa rikkaitten talonpoikien suoritettavasta veromäärästä. 
Erään muonaveron kannossa vuonna 1561 Sävendalin, Askimsin 
ja Vettlen kihlakunnissa Ruotsissa laskettiin kaksi puolen talon 
talonpoikaa ja neljä torpparia kokonaistalon talonpojan veroiseksi. 
Sama suhde tuli näkyviin vielä 1600-luvulla maaretkenveron (eli 
aikaisemman muonaveron) kannossa, sillä siinä laskettiin 2 puo-
len talon ja 4 neljännestalon talonpoikaa kokonaistalon talon-
pojan vertaiseksi. Neljännestalon talonpoikia katsottiin silloin 
torppareiksi. Eräästä vuonna 1583 julaistusta niinsanottua 
veneveroa koskevasta hallituksen kirjeestä näemme, että käsitys 
torpasta oli valtakunnan eri osissa vähän erilainen. Toisissa 
paikoin katsottiin torpiksi 1/3  ja niitä pienemmät talot, toisissa 
taas luettiin torpiksi pienet talot alkaen 1/4  talosta. Kuninkaalli-
sessa asetuksessa vuodelta 1593 sanotaan »alle fullsätte bönder 
ware alle i uthlagher för heele, men halfwe, torpare och fierdings-
boer, så som the liggie till efther jordetaalet». Tästä asetuksen 
sanamuodosta voi tulla päätökseen, että torpparit luettiin neljän-
nestalon talonpojiksi (fierdingsboer), eivät he juuri sen suurem- 

' Keskiaikana ei edes tehty selvää eroa kylän ja torpan välillä, 
niin että nekin voivat samaa merkitä, niinkuin talon ja torpan laita 
usein oli. Grimmin sanakirjassa sanotaan, että saksalainen sana Dorp, 
joka tavataan vähän erilaisessa muodossa muissa germaanisissa kielissä 
muun muassa vanhassa pohjoismaisessa kielessä muodossa porp sekä 
tanskan ja ruotsinkielessä muodossa torp, johtuu kreikkalaisesta rvpßij 

ja latinalaisesta turba. Sen merkitys oli alkuaan vähäarvoisen väen 
kokous avonaisella kentällä, mutta myöhemmin se tuli merkitsemään 
asutusta jossakin paikassa maanviljelystä varten. Grimmin mukaan 
sen vanha merkitys on vielä säilynyt Sveitsissä ja Schwabenissa. 
Keskiaikaisista asiakirjoista, muiden muassa Vadstenan luostarin maa-
kirjasta huomaa useita esimerkkejä, että uudistorppaa nimitettiin ky-
läksi. Hyvin tavallista oli vielä uudella ajallakin, että kylä käsitti vain 
yhden talon [Silfverstolpe, Vadstena klosters jordebok 1500, 29, 33, 35, 
39, 45 ja 53 y.m. siv. (Historiska Handlingar, I sarja, XVI osa); Hil-
debrand, Sveriges medeltid, I osa, 53 siv.]. 
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paa kokonaistalon osaa edustaneet, vaikka joskus 1/3  talon omis-
tajia torppareiksi katsottiin. Upsalan valtiopäiväin päätöksessä 
vuodelta 1594 katsotaan 1/2  taloa pienemmät talot torpiksi. Sen 
kanssa yhdenmukamen on käsitys, mikä vuoden 1595 valtiopäi-
väin päätöksessä ilmenee torpista. Siinä puhutaan nimittäin koko-
nais ja puolentalon talonpojista sekä torppareista. Vielä Örebron 
valtiopäiväin päätöksessä vuodelta 1610 ovat 1/2  taloa pienem-
mät talot torppeja ja vuoden. 1624 valtiopäiväin päätöksessä 
tiedetään myös vain kokonais- ja puolen talon talonpojista sekä 
kolmannes- ja neljännestalon torppareista. Toiselta puolen näkee 
taas tämänaikaisista asiakirjoista, ' että taloja oli jaettu pieniin 
osiin, jotka edelleen kävivät talon nimellä. Nämä talonosat 
voivat olla neljännestalon kokoisia ja pienempiäkin. 

Tämän sekaannuksen poistamiseksi Suomen kamreeri Juhana 
Otenpoika (Kleblatt) eräässä kuninkaalle vuonna 1624 kirjoitta-
massaan kirjeessä ehdotti, että 1/4  manttaalin kokoiset ja sitä 
pienemmät talot katsottaisiin torpiksi. Siten saataisiin ikään-
kuin selvä raja talojen ja torppain välillä. Ajan pitkään tämä 
hänen ehdotuksensa rupesi talojen arvioimisessa pääsemään voi-
tolle. 1  

Uudisasutuksia syntyi maassamme osittain kruunulle kuulu-
viin erämaihin osaksi kyläkuntain takamaihin. Usein siirtyivät 
uudisasukkaat 1500-luvulla. ja aivan 1600-luvun alussa valtion 
erämaihin siitä hallituksen viranomaisille ilmoittamatta tai heiltä 
lupaa pyytämättä. Kyläkuntain takamaihin oli vaikeampi näin 
.omin luvin. siirtyä. Tämän luvattoman siirtymisen huomaa 
useasta esimerkistä sekä Kaarlo IX:n että Kustaa Aadolfin halli-
tusajälta. Vuonna 1601 Kaarle antaa kanslianvirkamiehelle 

1  Bergfalk, Om utomordentliga hjelper till kronan under 16 år-
hundradet och början af det 17:nde, 65 ja 93 siv.; Melander, Suomen 
ynnä Käkisalmen läänin ja Inkerin veroista v. 1617-1644, 20 siv.: 
Stiernman, Mötens och riksdagars beslut; I osa, 397, 642 ja 769 siv.; 
Thulin, Om mantalet, 36 ja 37 siv.; Schmedeman, Kongl. stadgar, 
förordningar m.m. angående justie- och executions ährender, 107 siv. 
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(kansliförvant) Maunu Olavinpojalle ja vouti Olavi Yrjön-
pojalle toimeksi lähteä suureen'Sääksmäen ja Oulun väliseen erä-
maahan tutkimaan sen asutusta. Kuningas sanoo kuulleensa, 
että se suurimmaksi osaksi on asumatonta. Osa vähäisestä asu-
tust a alueesta oli talonpoikain, osa taas aatelisten ynnä muit-
ten hallussa, mitkä kaikki talonpojista alkaen pitivät siellä torp-
pareja. Lähettien tuli alkaa matkansa. Sääksmäeltä, kulkea 
sieltä Pilkeniin (kai Pälkäneelle) sitten • Kulsilaan (Kulsialaan), 
Jämsään, Rautalammelle ja lopulta Ouluun tutkien seudun sopi-
vaisuutta uusien talojen perustamiseen. Samalla tuli heidän 
tiedustella, miten ne suorittivat veronsa, jotka siellä asuivat, 
sekä montako taloa kruunulle siellä kuului ja mitä aatelisto oli 
anastanut. Mutta kun ei ollut luvallista, että toinen talonpoika 
suoritti toiselle veroa, oli emäkylille (bolbyarna) annettava niin 
paljon metsää ja muuta maata, kuin ne tarvitsivat, jonka jälkeen 
sekä uutistorppain itsenäisiksi täysiveron taloiksi muodostuneina 
että aikaisempain varsinaisten talojen tuli suorittaa veroa kruu-
nulle eikä emäkylälle tai talolle. 

Pohjois-Suomen verottamista ja asuttamista tarkoittaa myös-
kin Kaarlen vuonna. 1604 Iisakki Behmille ja Daniel Hjortille 
antama käsky laskea veronalaisiksi uudisasukkaat Oulunjärven 
tienoilla. Sen ohella heidän tuli hankkia vielä asumattomille 
maille uudisasukkaita. Verotettavat uudisasukkaat olivat kaiketi 
sinne siirtyneet viranomaisille siitä mitään virkkamatta ja siten 
pelastuneet veronmaksusta. Uudisasukkaita oli näille tienoille 
siirtynyt jo Kustaa Vaasan hallitessa, mutta aikaisempia siirto-
laisia ei tällä verotuksella suinkaan tarkoitettu, vaan aivan viime 
aikoina tulleita ja veronmaksusta päässeitä. 

Olemme edellisessä autioksi jääneiden talojen yhteydessä 
vähän kosketelleet uudistaloja (siv. 4). Niistä on silloin maini-
tussa Pohjanmaan tuomiokirjassa vuodelta 1600 muutamia esi-
merkkejä lisäksi. Ne ovat juuri sellaisia raivauksia, jotka oli 
tehty ilman viranomaisten lupaa'. Siten näemme, että Kalajoella 

' Vaaranen, Samling al urkunder rörande Finlands historia, I osa, 
168 siv., Il osa, 144 siv. 
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neljästä veljestä ja kahdesta sisaresta, jotka viljelivät keskenään 
jakamaansa vanhemmiltaan perittyä maata, yksi veli oli perintö-
maansa lisäksi raivannut itselleen uudisviljelystä yhteismaasta 
(allmänt). Saman vuoden 1600 Kalajoen käräjillä eräs talon-
poika Vieskanl kylästä ilmoitti oikeudelle, että hän kaksi vuotta 
sitten oli aarniomötsään (i villande skog och mark) raivannut 
itselleen tilan, jonka nimi oli Vierimha (kaiketi Vierimaa Ala-
vieskassa Alavieskan järvestä pohjoiseen) ja sijaitsi Talusojassa. 
Koska hän ei ollut kenenkään tiellä, myönnettiin hänelle oikeus 
asua siellä. Kun talo oli saatu kuntoon, tuli hänen maksaa siitä 
kruunulle veroa. 

Kaarlepyyn pitäjän käräjillä eräs kälviäläinen ilmoitti usein 
niainittuna vuonna 1600 jo 30 vuotta •  sitten vaimoineen rai-
vanneensa itselleen talon Rimpinojassa (nykyisessä Kälviän pitä-
jässä), . josta maksoi veroa. Oikeudessa hän nyt vahvistutti 
muutamia tekemiään niittykauppoja ja talonsa perimistä koske-
vat määräykset. • 

Pietarsaaren käräjillä oli vuonna 1600 eräs Mudinsalon (s.o. 
nykyisen Munsalan) mies pyytänyt ja saanut omistusoikeutensa 
vahvistuksen uudistaloon nimeltä Pensala, jota oli omista-
nut kahdeksan vuotta ja sillä aikaa sitä laajentanut raivaamalla • 
kuninkaan yhteismaata.2  Tämän uudistalon eli torpan oli silloi-
nen nähtävästi ruotsinkielinen omistaja ostanut kolmelta eri 
henkilöltä, joilla kullakin oli ollut siitä osa hallussaan. Be puoles-
taan olivat sen ostaneet muutamilta suomalaisilta, jotka olivat 
olleet talon alkuperäiset raivaajat, mutta sitten sen myyneet 
lähteäkseen Ruotsiin. He olivat kaiketi niitä suomalaisia,. jotka 

Vieskan kylällä tarkoitetaan nähtävästi sitä suurta aluetta, joka 
nykyään käsittää Ylä- ja Alavieskan pitäjät. Ylävieska, joka sai oman 
kirkon v. 1653 ja ja oman kappalaisen v. 1685, tuli eri pitäjäksi v. 1861. 
Alavieska tuli.kappeliksi v. 1782 ja pitäjäksi 1879 (Leinberg, Finlands 
territoriala församlingars ålder etc. 148 siv. 

Tämä nimitys »kuninkaan yhteismaa» (konungs allmänning) on 
aikaisemniin (4 siv., 1 muist.) ollut puheena. 
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siirtyivät Ruotsin puolelle uudisasukkaiksi Kaarle herttuan 
herttuakuntaan, etupäässä Vermlantiin. 1  

Jos pidämme silmällä tässä Pohjanmaan tuomiokirjassa mai-
nittuja uudisasukasten nimiä, huomaamme niiden joukossa muu-
tamia selvään savolaisia, niinkuin Tiilikainen, Asikainen, Kotilai- . 
nen ja Parkkinen. Se osottaisi, että 1500-luvun lopussa ja 1600-
luvun alussa jälleen elpyneessä uudisasutuksessa savolaiset yhä 
olivat tärkeinä osanottajina, vaikka eivät niin huomattavina kuin 
Kustaa Vaasan uudisasutuksessa. Ruotsalaisen uudisasutuksen 
levenemisestä rannikolta sisämaahan, jota edellä kerroimme ta-
pahtuneen 1300-luvun alulla, ei enää ole monta esimerkkiä 
(19 siv.). Ruotsinkielinen oli varmaankin Munsalasta tullut uudis-
asukas ja luultavasti myöskin ne kolme miestä, joilta hän torp-
pansa osti. Mutta toiselta puolen näemme usean muun uudis-
asukkaan olleen suomenkielisen. Näistä tuomiokirjain otteista 
huomaa selvään, miten suomenkielinen aines pyrki sisämaasta 
meren rannikolle päin ja toisinaan sieltä kulki Ruotsin puolelle. 

Toisinaan Kaarle IX ryhtyi toimiin hankkiakseen uudisasuk-
kaita määrättyihin erämaan seutuihin, jotka hänen saamainsa tie-
tojen mukaan olivat uudisasutukselle soveliaita. Siten hän vuonna 
1603 käski vouti Martti Paavalinpojan toimittaa uudisasukkaita 
erään järven ympäristöön Muonioniskan, jossa oli hyvä tilai-
suus asutukseen. Uudisasukkaille oli annettava 6 vuoden vero-
vapaus, jonka jälkeen he olivat verolle pantavat. Tämä vero oli 
voissa ja kalassa suoritettava, mistä näkee, että hallitus ei arvel-
lut maanviljelyksestä suuria satoja saatavan. Samana päivänä 
kirjoitetussa vapauskirjeessä Kaarle lupaa sinne siirtyville uu-
disasukkaille, paitsi 6 vuoden verovapautta, perinnöllinen omis-
tusoikeuden heidän taloihinsa. 

Vuosina 1607 ja 1608 Kaarle koetti käskynalaistensa kautta 

1  Suom. valt. ark., Pohjanmaan tuomiokirja 1600. nid. 4819 a. fol. 
12 ja 12 v., Kalajoen kär. 26/III 1600; sama tuomiokirja, fol. 15 v. 
ja 16, Kaarlepyyn kär. 30/II1 1600; sama tuomiokirja, fol. 18, Pie-
tarsaaren kar. 1/IV 1600; Karsten, T. E., Svensk bygd i Österbotten 
nu och fordom, 569 siv. (Skrifter utgifna af Svenska litteratursälls-
kapet i Finland, 155 nide). 
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saada uudisasukkaita Ilemmen pitäjän erämaahan luvaten heille-
kin kuuden vuoden verovapauden ja perinnöllisen omistusoikeu-
den inaihinsa. Koska kuninkaan kuuleman mukaan niillä seuduin 
pelloksi ja niityksi kelpaåva maa oli jo aikaisemmin tulleitten 

- asukasten hallussa, katsoi hän lappalaisia varsin sopiviksi uudis-
asukkaiksi sinne. Heillä oli nimittäin hyvä tilaisuus harjoittaa 
siellä poronhoitoa ja kalastusta. 1 	• 

On jotenkin varmaa, niinkuin näiden asiakirjain julkaisija• 
Vaaranen otaksuu, että puheena oleva Ilemme on Ilmajoki eli 
• Ilmola Etelä-Pohjanmaalla. Ensimäisen kirjeensä samasta erä. 
maasta kuningas kirjoitti Etelä-Pohjanmaan voudille Antti Lau-
rinpojalle, mistä näkee Ilemmen siihen alueeseen kuuluvaksi. Sen 
lisäksi on tässä osassa Pohjanmaata tuskin muuta paikkakunnan 
nimeä, joka vivahtaisi sanaan Ilemme. Toinen Ilmola-niminen 
paikkakunta oli kyllä Pohjanmaalla, nimittäin Ilmola Ke-
missä, jonka lähellä vuonna 1654 mainitaan olleen siiankalastus-
paikka. Mutta kun, niinkuin kerroimme, kirje lähetettiin Etelä-
Pohjanmaan voudille, ei luonnollisesti voitu tarkoittaa jotakin 
Pohjois-Pohjanmaan paikkakuntaa. 
• Ilmajoesta tiedämme, että siitä 1500-luvun alussa tuli Ison-

Kyrön kappeli ja että sen ensimäineh kirkko vihittiin tarkoituk-
seensa vuonna 1516. Niinkuin monessa muussa sisämaan pitä-
jässä Pohjanmaalla edistyi asutus siellä kuitenkin hitaanlaisesti. 

Se, että kuningas halusi siksi eteläiseen seutuun lähettää 
lappalaisia uudisasukkaiksi, .ei tämän ajan olot ja harrastukset 
tuntevalle tunnu oudolta. Ensiksikin sanotaan eräässä kunin-
kaan tätä asiaa koskevassa kirjeessä vuoden 1608' alkupuolelta, 
että porot siellä menestyivät hyvin, jonka lisäksi siellä oleskeli 
villiporoja eli peuroja. Vielä 1620- ja 1630-luvulla harjoitettiin 
peurain metsästystä Ilmajokea etelämpänäkin, nimittäin Hä-
meen-kyrössä, Jämijärvellä, Kankaanpäässä ja Ruovedellä. Niitä 
pyydettiin silloin Etelä-Pohjanmaalla niin likellä meren rannik-
koa kuin Teuvassa, joka on Ilmajoesta lounaaseen päin. 

Vaaranen, Samling af urkunder rörande Finlands historia,' Il osa; 
64, 354, 355, 357, 358 ja 366 sims. 	. 
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Edellisen lisäksi on mainittava; että Kaarle kuningas aikoi 
lähettää Korsholman kartanossa pitämänsä porot 1  kesäajaksi, 
jolloin poikivat, tähän Ilemmen eli Ilmajoenpuoliseen salomaa-
han. Vasta talveksi ne olivat vietävät suolameren puolelle (till 
Salthesiöen) • laitumelle saarille. Näillä saarilla tarkoitetaan 
nähtävästi Vaasan saaristoa. Tämäkin tiedonanto osoittaa, että 
Ilemmellä ei voitu tarkoittaa edellä puheena ollutta'Ihnolaa Ke-
min pitäjässä. 

Poronhoidon siirtämistä eteläisempiin osiin maatamme oli jo 
aikaisemmin yritetty. Jo Kaarle IX:n veljellä Juhana IIl:lla 
oli sellaisia harrastuksia. Vuonna 1583 hän käski voutinsa 
Länsipohjassa ostaa siellä lappalaisilta tai muilta 20 .poroa, ehkä 
villiporoa. \ e hän aikoi lahjoittaa emintimälleen, Kustaa Vaasan 
viimeiselle 

 
puolis011e Katariina Stenhoekille, jolla oli läänityk-

senä Ahvenanmaa. Porot vietiinkin Ahvenanmaalle luultavasti 
uudeksi metsänriistaksi, mutta tiedot niistä katoavat hyvin pian 
tätä maakuntaa koskevista asiakirjoista. 

Myöskin Ruotsissa koetettiin poronhoitoa siirtää eteläisempiin 
seutuihin. Siinä tarkoituksessa oli ensin tuotu poroja Angerman-
lantiin ja Medelpadiin. Vuonna 1603 Kaarle kuningas käski 
Daniel Hjortin ja Iisakki Behmin toimittaa Luulajan ja Piitimen 
Lapista muutamia poroja Helsinglantiin ja Gestriklantiin, jos 
kuulivat, että Angermanlantiin ja Medelpadiin tuodut porot 
menestyivät hyvin. Mutta vuonna 1606 kuulemme, että Medel-
padiin lähetetyt porot olivat kaikki kuolleet. Angermanlannissa 
ne olivat kaiketi paremmin menestyneet, koska Daniel Hjort 
oli samana vuonna 1606 sinne lähettänyt 54 uutta poroa. 

Rannikkoseuduilla, niinkuin Korsholman linnassa, pidetyt 
porot .olivat kaiketi sisämaahan tehtäviä talvimatkoja varten. 
Porolla pääsi silloin helposti kulkemaan teittömäin seutujen läpi. 
Tätä mielipidettä tukee Kustaa. Vaasan määräys vuodelta 1551, 
että eräs Jöns Häkaninpoika (luultavasti'vouti) saisi haltuunsa 
Löfångerin pappilan elättääkseen niitä lappalaisia, jotka pitivät 

1  Korsholman kartanon tilissa tilivuodelta 1612 (nid. 4879, 39 fol.) 
ilmoitetaan tässä kartanossa olleen 20 täysikasvanutta ja 3 nuorta poroa. 
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kunnossa kuninkaan porokalut (renredskap). Kaiketi lappalaiset 
huolehtivat sekä poroista että niiden ajokaluista. Löfånger on 
aivan meren rannalla vähän etelään päin Skellefteån kaupun-
gista.1  

Mutta siirtykäämme jälleen varsinaiseen uudisasutukseen. 
Kun uudisasukas omasta ehdostaan halusi raivata itselleen talon 
takamaahan, oli sen perustamisen mahdollisuus viranomaisten toi-
mesta saatava selville. Tässä toimituksessa meneteltiin seuraa-
valla tavalla Kaarle IX:n siitä v. 1602 antamain määräysten mu-
kaan (2 siv.). Kihlakunnan vouti sekä sen tuomari ja 12 miehi-
nen lautakunta kävi ensin tarkastamassa paikkaa, johon uudis-
asukas aikoi torppansa raivata. Siten oli saatava varmaksi, 
että uudisviljelys ei tullut olemaan millekään vanhalle kylälle 
haitaksi eikä sijainnut kenenkään yksityisen rajapyykeillä merki-
tyillä mailla. Senjälkeen tuli näiden tarkastusmiesten merkitä, 
mikä osa maata ja. metsää tulisi samalle torpalle kuulumaan. 
Tavallisesti myönnettiin tämän jälkeen uudisasnkkaille vero-
vapautta muutamaksi vuodeksi, mutta siitä ei kihlakunnan-
oikeudella ollut päätösvaltaa, vaan se kuului valtiön viranomai-
sille samaten kuin torpan omistuksen vahvistaminen. 

Kustaa II Aadolfin hallitessa jatkui vielä suuressa määrin 
Kaarlen edistämä uudisasutus. I udisasukasten joukossa tava-
taan silloin vielä sellaisiakin, jotka muuttivat erämaihin, vaikka 
kyllä suhteellisen lähellä sijaitseviin. Enimmät uudisasukkaat. 

• siirtyivät nimittäin kylänsä takamaahan. 
Erämaihin siirtyneistä meillä on seuraavat esimerkit. Vuo-

delta 1625 on kaksikin sellaista Ylä-Satakunnan pohjoisosasta, 
vieläpä samasta pitäjästä. Maaliskuussa mainittuna vuonna 
määräsi kihlakunnanoikeus Hämeenkyrön käräjillä Pukaran erä-
maan (kaiketi nykyinen Pukaro) tästä pitäjästä Röyhiön (nyk. 
Ikaalisissa) Simo Juhonpojalle ja käski samalla muut luopumaan 

1  Suom. valt. ark., Pohjanmaan tuomiokirja 1653-1654, Kemin kär. 
13 ja 14/VII 1654, 243 fol.; Leinberg, Finlands territoriala församlingars 
namn etc., 48 siv.; Melander, Hirvieläimistä Suomessa 16- ja 17-vuo-
sisadalla, 35-37 siv. (Hist. Arkisto XXVIII osa, 2:nen kirjoitus). 
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sen käyttämisestä. Mutta jos hänellä oli niin paljon maata, 
nähtävästi Röyhiössä, kuin hänellä suorittamansa veron mukaan 
piti olla, oli. tähän erämaahan asetettava torppari. Asianlaidasta 
piti ottaa selko siellä pidettävän maanmittailun tarkastuksessa. 
Marraskuussa samana vuonna ilmoitettiin sanotun pitäjän kärä-
jillä, ettei kukaan ollut avannut peltoa tai raivannut niittyä 
Kyrösjärven erämaassa. Kun Eerikki Matinpoika Ruokojärveltä 
oli pyytänyt lupaa kruunun hyväksi siihen alottaa uudisasutuk-
sen, määräsi kihlakunnanoikeus, että hän saisi kruunun omaisuu-
teni eli kruununtalona ottaa haltuunsa, mitä siihen erämaahan 
vanhastaan oli kuulunut. Tämän myönnytyksen loukkaamisesta 
määrättiin rikkojalle 40 markan sakko. Kun Eerikki Matin-
poika oli saanut viljelyksensä kuntoon ja rakennukset rakenne-
tuiksi, oli uudistalo verotettava maitten suuruuden ja laadun 
mukaan (efter egorna och lägenheten) 1. 

Karkun pitäjästä oli eräs Huitalan (nykyinen Huita Kar-
kussa) kylän asukas lähtenyt Sedänjokien • (kaiketi Sedänjoen) 
erämaahan ottaen samalla huostaansa emäkylän siellä olevat 
20 kuormaa heiniä antavat vanhat niityt. Mutta sen johdosta 
nosti eräs Huitalan isäntä häntä vastaan kanteen pitäjän kärä-
jillä vuonna 1630 pyytäen näiden kylän vanhojen niittyjen jakoa. 
Siihen syytetty suostuikin, ja kaksi lautamiestä määrättiin jakoa 
toimittamaan. Muun erämaanalueen ja uudisviljelykset oikeus 
salli uudisasukkaan pitää. Mutta vähän enemmän kuin vuoden 
kuluttua sama Huitalan isäntä uudestaan syytti uudisasukasta 
emäkylän niittyjen anastuksesta ja pyysi jakoa, johon uudis-
asukas nytkin suostui. Jakoa toimittamaan määrättiin tällä 
kertaa kolme miestä, joista yksi oli lautamies. Eikö edellisestä. 
jaosta ollut mitään tullut, kun jo seuraavana vuonna jälleen 
jakoa pyydettiin? Tämä erämaankappale, jota en kartasta. ole 

Vaaranen, Samling al urkunder rörande Finlands historia, 1 osa, 
190 siv.; Suom. valt. ark., Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1623-162'2; 
fol. 98, Kyrön- kär. 28/III 1625; sama tuomiokirja fol. 115, Kyrön 
kär. 21, 22 ja 23/XI 1625. 
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tavannut, lienee kai ollut aivan Huidan kylän maitten yhtey-
dessä, koska sitä myöskin nimitetään takamaaksi.4  

Siirtymisiä emäkylästä takamaahan siellä uudismaata raivaa-
maan mainitaan usein tuomiökirjoissa. Tavallisesti ilmoitetaan 
silloin syyksi, että sinne siirtyvä sai paremman tilaisuuden lisätä 
maitaan ja kehittää taloansa hyvään kuntoon. Siirtymiseen 
vaikuttivat myöskin paljon hallituksen kiellot jakaa taloja, 
niistä myöhemmin tulemme puhumaan, ja kehoitukset uudisvil-
jelyksiin takamailla. Takamaahan siirtymisestä liitän tähän seu-
raavat esimerkit. 

Lapveden ja Taipaleen pitäjäin käräjillä vuonna 1630 kerrot-
tiin erään Kohoilan kylän asukkaan siirtyneen useita vuosia 
sitten emäkylästä takamaahan Huhtiniemelle, jossa hänellä oli 
oma kylän jaossa laillisesti saatu sarkansa (nähtävästi metsä-
maan sarka). Hänen siirtymisensä Oli aiheuttanut hänen vähäi-
nen peltonsa ja maittensa ahtaus emäkylässä. Huhtiniemelle 
hän talonsa rakennukset siirsi, pani talonsa kuntoon • ja raivasi 
sinne peltonsa, koska siellä oli parempi tilaisuus rakentaa ja 
parempaa maata pelloksi. Emäkylässä hän kuitenkin piti pienen 
peltonsa, jonka oli vanhempainsa jälkeen perinyt, ja muutti 
sen niityksi, koska takamaassa oli vähän niityksi kelpaavaa 
maata. Täten oli vasten tavallisuutta kylän peltomaahan tullut 
niittykappale. Niittynä käytettiin nimittäin enimmäkseen syr-
jempänä olevaa maata ja kylää lähinnä ympäröivää taas pelloksi. 2  

Iin pitäjän käräjillä vuonna 1627 myönsivät 12-miehinen 
lautakunta ja pitäjän yhteinen rahvas, että eräs Naisjärven 
kylän mies saisi perustaa torpan (upptaga ett torpställe) Kolla- 

' Suom. valt. ark., Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1630-1631, Kar. -
kun kär. 13 ja 14/IX 1630, fol. 1.8 sekä 24 ja 25/X 1631, fol. 399 v. 

2  Suom. valt. ark., Lapveden kihlak. tuomiokirja 1623-40, [os. 

104 v., Lapveden ja Taipaleen kär. 21/II 1630. — • Edellä mainittua 
Kohoilan kylää en ole niillä seuduin tavannut, mutta Maanmittaus-
hallituksen maarekisterissä Viipurin läänistä mainitaan Savitaipaleen 
pitäjän Monolan kylässä Kohoin niminen talo ja Lemin pitäjän Kaman-
niemen kylässä tavataan niinikään Kohoin niminen talo. Kohoin on 

kaiketi lyhennys sanasta Kohoinen ja oikeastaan sukunimi, joka on tul-
lut paikannimen Kohoilan sijaan. 
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jossa. mainittua Naisjärven kylää. Siitä hänen piti maksaa 
vero, mikä kuninkaalle oikeuden mukaan tuli. Olisiko tämä 
Kollajo, joka samaten kuin Naisjärvi on Pudasjärven nykyistä 
pitäjää, kuulunut pitäjän yhteismaahan, vaikka se pöytäkirjassa 
sanotaan Naisjärven • kylään kuuluvaksi, koska pitäjän rahvas 
oli päättämässä sen antamisesta`? Pitäjäin yhteismaita oli sii-
hen aikaan useita ja maamme eteläisimmissäkin osissa. 1  

Juvan käräjillä vuonna 1639 kerrotaan, että eräs talollinen 
12 vuotta sitten eli 1627 oli jättänyt naapurilleen peltosarkansa 
kylässä ja siirtynyt metsään, josta hän sai samalta naapurilta 
kauramaan sekä 3 parmaan (hvolmar) niityn ynnä rahallista 
korvausta 3 markkaa. Tämän arvostelun ja jaon heidän välil-
lään toimitti 6 oikeuden asettamaa arviomiestä.2  

Toisinaan alotettiin uudisviljelys Kustaa Aadolfin hallitessa 
siten, että tehtiin sopimus sen talon tai kyläkunnan kanssa, 
jonka maalle undistalo aiottiin rakentaa viranomaisilta lupaa 
kysymättä. Siitä on esimerkki Limingasta vuodelta 1631. Tämän 
pitäjän .  käräjillä ilmoitetaan nimittäin, että muuan vaimo Lumi-
joella (nykyään kappeli) oli siirtynyt metsämaahan asumaan ja 
raivattuansa siellä itselleen pienen torpan ottanut suorittaakseen 
1/4:n sen talon verosta, johon metsä kuului. Talon isäntä oli puo-
lestaan luovuttanut vaimolle takamaahan raivaamansa niityn,' 
josta saatiin dragu 3  heiniä. 4  

1  Suom. valt. ark., Itä-Norrlannin tuomiokirja 1626-31, fol. 41 
v., lin pitäjän kär. 21/VII 1627. 

2  Suom. valt. ark., Savonlinnan läänin tuomiokirja 1639-43, fol. 
8, Juvan kär. 29 ja 30/X 1639. 

3  Dragu eli draga on heinämitta, jonka nimen ruotsalainen tutkija 
Falkman on selittänyt johtuvan sanasta dragrep. Se merkitsee veto-
nuoraa, jolla heiniä kannettiin niin, että nuora kierrettiin heinien ympäri 
nähtävästi ristiin ja vedettiin sitten kokoon, jolloin heinät puristuivat 
lujasti yhteen. Pohjanmaalla oli kahta lajia draguja, nimittäin kesä-
ja talvidraguja. Talvidraguun laskettiin menevän kaksi heinärukoa. 
Kesädragun suuruutta en tunne. (Melander, Muistiinpanoja Suomen 
mitta- ja painosuhteista 15 sataluvun loppupuolella ja seuraavan vuosi-
sadan alulla (painettu Historiallisen Arkiston XI osaan. 120 ja '121 
siv:lla on dragu). 

4  Suom. valt. ark., Itä-Norrlannin tuon}iokirja 1626-31, fol. 168 
v., Limingan kär. 15/VII 1631. 
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Ehkä oli emäkylän kanssa uudisviljelyksestään sopinut myös-
kin se mies, joka Huittisten käräjillä vuonna 1622 pyysi lain 
määräämiä miehiä verottamaan torppaa, jonka hän oli salo • -
maahan (vildmarken) raivannut kuninkaan ja kruunun hyväksi. 
12-miehinen lautakunta määrättiin kihlakunnan voudin kanssa 
torppaa verottamaan ja sille rajaa käymään 14 päivän kuluessa. 
Pöytäkirjassa ei ainakaan ilmoiteta, että torppa olisi hänelle 
aikaisemmin myönnetty. 

Ilmeisesti viranomaisista välittämättä lienevät muutamat An-
jalan kylän torpparit siirtyneet Värälään Anjalan metsämaille 
kolmen peninkulman päähän siitä. Tämä muutto, joka tulee 
puheeksi Elimäen käräjillä vuonna 1631, sanotaan tapahtuneen 
50 vuotta. aikaisemmin eli vuonna 1581 ja niin, että luovuttivat 
anjalalaisille perintömaansa Anjalassa, jonka sijaan he Värä-
lässä raivasivat itselleen uudisviljelykset. Veronsa he maksoivat 
Anjalan kylälle eikä kruunulle, mikä juuri osoittaa heidän viran-
omaisten tietämättä sinne siirtyneen. Vasta vuonna 1631 Joakim 
Berndes sai Värälän kruunun puolesta verolle pannuksi ja määrä-
tyk.si maksamaan veronsa hänen säterikartanoonsa Peipolaan, 
joka nykyään kuuluu Anjalan pitäjään. 2  

Niinkuin aikaisemmin puheena olleesta. Huitalan eli Huidan 
kylän jutusta huomasimme, voi uudisasukas joutua emäkyläläis-
ten kanssa riitaan takamaan omistamisesta. Mutta on tapauksia, 
että äsken viljelyksensä aloittaneet uudisasukkaatkin joutuivat. 
keskenään riitaan. Niin oli Iin pitäjässä kaksi uudisasukasta 
yhdessä rakentanut itselleen torpan ja ruvennut viljelyksiä 
raivaamaan. Mutta muutaman vuoden kuluttua he joutuivat 
keskenään riitaan, kun toinen vaati toista torpasta lähtemään. 
Kihlakunnanoikeus, jonka puoleen karkoitettava oli käänty-
nyt, määräsi v. 1626, että heidän edelleen tuli yhdessä pitää ja 
viljellä torppaa, koska puolueettomain miesten arvostelun mu-
kaan he siellä tulivat yhdessä hyvin toimeen. 

1  Suom. valt. ark., Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1623-27, fol. 180, 
Huittisten kär. 22/VIII 1622. 

2  Suom. valt. ark., Porvoon .läänin tuomiokirja 1628-35, fol. 105, 
Elimäen kär. 23/VI 1631. 



Hist. Ark. XXXV, 2. 	 33 

Mutta oli tapauksia, joissa asiattomat . vieraat henkilöt häi-
ritsivät uudisasukkaita eivätkä välittäneet kihlakunnanoikeuk-
sien uudistaloja koskevista päätöksistä eikä hallintovirkamiesten 
vahvistuksista niihin. Sellaisen omistusoikeuden loukkauksen 
johdosta kihlakunnanoikeus vuonna 1626 antoi Lapveden ja 
Taipaleen käräjillä eräälle uudisasukkaalle todistuksen maan 
omistuksesta, ettei kukaan voisi hänelle häiriötä tehdä. Hänestä 
sanotaan, että hän monta . vuotta sitten oli asettunut asumaan• 
Varisniemen 1  takamaalle ja siellä maksanut kruunulle veroa sen 
mukaan kuin lain mukaisesti asetetut tarkastusmiehet, mitat-
tuaan hänen maansa, olivat hänelle määränneet. 

Lohtajan käräjillä täytyi taas vuonna 1632 kihlakunnan-
oikeuden erityisesti julistaa, että eräs uudisasukas Alakamiuk-
sessa samaa pitäjää saisi pitää pirttinsä sillä uudisviljelyksellä, 
jonka hän oli laillisesti toiselta ostanut. Vieras henkilö tahtoi 
nimittäin hänet sieltä karkoittaa. Tämä Alakannus on arvaten-
kin Himangan -pitäjää, jossa on Kannus Välikannus ja Ylä-
kannus kuuluvat nimittäin naapuripitäjään Kannukseen. 

Toisinaan uudisasukkaat joutuivat niin suojattomiksi, että 
heidän täytyi itse kuninkaalta pyytää suojelusta. Siten vuonna 
1615 neljä Suomen talonpoikaa kääntyi Kustaa Aadolfin puo-
leen pyytäen, että hän vahvistaisi erään Juhani Laurinpojan 
heille vuonna 1571 antaman kirjeen heidän torppainsa omistami-
sesta. Muutamat henkilöt olivat nimittäin yrittäneet karkoittaa 
heidät näistä torpista, jotka he ja heidän vanhempansa olivat 
itselleen erämaasta raivanneet. Vaaditun vahvistuskirjeen kunin-
gas soikio heille. 2  

Torpan rakentaminen luvattomasti toisen maalle oli anka-
rasti kiellettyä ja voi siitä olla seurauksena ehdoton häätäminen. 

Varisniemestä en ole tietoa saanut, mutta Lavolan kylässä Lappeen 
pitäjää on Varis niminen talo, jonka maalla Varisniemi ehkä on ollut. 

2  Suom. valt. ark., Itä-1\orrlannin tuomiokirja 1626-31, fol. 16, 
Iin pitäjän kär. 26/VII 1626; sama tuomiokirja 1632-33, fol. 8 v., 
Lohtajan kär. 6/II 1632; Lapveden ja Taipaleen pitäjäin tuomiokirja 
1623-40, fol. 39, jo mainittujen pitäjäin kär. 10/II 1626; Vaaranen. 
Samling af urkunder rörande Finlands historia, V osa, 11 siv. 
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Pietarsaaren käräjillä vuonna 1629 määrättiin sen johdosta 2 hen-
kilöä pitämään tarkastusta niistä itsellisten (husmän) torpista 
(torpställen), jotka olivat rakennetut Purmon joen suulle, niin 
että selviäisi, kenen maalle ja kenen luvalla ne olivat rakennetut. 
Jos ne olivat luvattomasti rakennetut, olivat ne määräajan 
kuluessa siirrettävät pois hajoittamisen uhalla. 1  

Edellisessä olemme jo puhuneet useista siten syntyneistä 
uudisasutuksista, että joku tai jotkut kyläläiset olivat siirtyneet 
kylän takamaahan ja siellä alkaneet uudisviljelyksen. Tämmöisiä 
uudistaloja voisimme syystä nimittää siirtotaloiksi ja, kun sen 
ajan käsityksen mukaan yksinänsä olevaa taloa usein katsot-
tiin kyläksi, myöskin siirtokyliksi. Viimemainitun nimisiä kyliä 
tulee 1600-luvun asiakirjoissa puheeksi aina silloin tällöin. ja niistä 
on maanlaeissa samaten kuin yhdessä maakuntalaeistakin erikoisia 
määräyksiä. Arvostelemalla, missä määrin kylät ja talot nämä 
määräykset täyttävät, voimme päätellä, ovatko ne maanlain mää-
räysten mukaisia siirtokyliä vai eikö. Sen vain jo ennakolta 
sanoa, ettei edellä puheena olleista uudisasutuksista ole asia-
kirjoissa ilmoitettu siksi selviä tunnusmerkkejä, että ne niitten 
perustuksella olisivat maanlain määräyksiin soveltuvia siirtokyliä. 

Mutta historiallisissa asiakirjoissa näkee kuitenkin muuta-
mista kylistä mainittavan ominaisuuksia, jotka, ainakin oikeutta-
vat otaksumaan, että ne ovat siirtokyliä, ja toisia kyliä nimi-
tettävänkin suorastaan siirtokyliksi. Näistä siirtokylistä teemme.  
selkoa seuraavassa osastossa. 

2. Siirtokylät. 

Kun kylän metsämaihin uudisasutuksen kautta syntyi kylä-
läisten suostumuksella yksinäisiä taloja tai taloryhmiä, nimitet- 
tiin niitä vanhassa Ruotsin lakikielessä »afgärda byar», suomeksi 
siirtokylät. Nimitys »afgärda» ilmoittaa sananmukaisesti niiden 
olevan todellisesti erotetut emäkylästä, jonka maalle. ne olivat 

1  Itä-Norrlannin tuomiokirja - 1626-31, fol. 111, Pietarsaaren kär. 
17'VI11 1629. 
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syntyneet. Kuitenkaan ei tällä sanalla Itägöötan laissa tarkoi-
tettu koko maa-alueen aitauksella erottamista eikä maanlaeissa-
kaan täydellistä erottamista ernäkylästä, niinkuin kohta saamme 
nähdä.' 

Maakuntalaeista on rtägöötan laki ainoa, joka ottaa puheeksi 
nämä siirtokylät. Sen rakennuskaaren 28:nnen luvun 5:nnessä py-
kälässä sanotaan niistä seuraavasti: »Nu gaers by af by liggaer til ha 
ok hamnu . uet sina ramarka . Da hauer han uitzs orja uaeria jmet 
sum han hauaer fangit ok egh til högha bys iuir ramarka ganga. 

n hauaer han egh sik ramarka ok liggaer egh til ha ok hamnu 
han hauaer  egh uitzsorD mera at uaeria aen han hafuer garbe 
gripit. han a haua maej) högha by af almaenninge bysins. tim-
baer ok troy fang ok fear gang . ok ryjjia undir rughi ok rowm: 
haua af preia halma. ok sijjan laeggia ataer undir fear fot. egh 
ma han laengaer till akaer aella aeng haua. Nu uill högha by-
almaenninge skipta. jaa a afgeerDis by sua mykit i skoghe sum 
skyldar . nu åer by af almaenninge köptaer: Da a han egh uitzs 
orD mera at uaeria aen sua sum han hauaer garbe gripit ok lagha 
haelfk a kumit.» Suomeksi tämä kuuluisi: Kun uusi kylä perustet-
tiin vanhan kylän rajain sisäpuolelle ja oli velvollinen ottamaan 
osaa sotavarustuksiin sekä oli alaltaan rajamerkkein ympäröimä, 
oli sen asukkailla omistusoikeus huostaansa ottamaansa maahan. 
Kuitenkaan he eivät saaneet viljelyksissään mennä emäkylän 
rajain ulkopuolelle. Mutta jollei uudiskylän ala ollut varmain 
rajamerkkien ympäröimä eikä se velvollinen ottamaan osaa sota-
varustuksiin, oli sen asukkaalla omistusoikeus vain aitauk-
silla varustamiinsa maihin. Tällaisen kylän asukkaalla oli oikeus 
emäkylän kanssa sen yhteismaalta ottaa rakennusaineita ja 

1  Sanojen »afgaerpa by» »afgaerdis byr» ilmoittaa Schlyter glossariu-
missaan merkitsevän vanhan, kylän rajain sisälle perustettua uutta 
kylää. Se ei siis tarkoita, niinkuin edellä lausuttiin, että uuden kylän 
alue olisi aitauksella vanhan kylän maista eroitettu. Tähän antaakin 
selityksen Itägöötanmaan lain siirtokyliä koskevan 28:nnen luvun vii-
dennen pykälän alkusanat »gaers (görs) by af by», jotka eivät ilmoita 
minkäänlaista eroittamista aitaüksella, niinkuin Schly ter huomauttaa 
edellämainitussa sanakirjassaan. 

4 
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aidaksia, pitää siellä karjaansa laitumella sekä raivata maata 
rukiin- ja nauriinkylvöä varten. 

Näistä •viljelyksistä saivat tällaisten siirtokyläin asukkaat 
ottaa kolme satoa, mutta sen jälkeen jättää viljelyksensä laitu-
meksi. Enempää kuin kolme vuotta niitä ei saatu käyttää pel-
loksi eikä niityksi. Kun emäkylä halusi yhteismaan jakoa, sai 
siirtokylä jakoa toimeenpantaessa sen osan yhteismaata, joka 
vastasi sen veromäärää. Jos siirtokylä oli ostanut maansa yhteis-
maasta, ei sen asukkailla ollut omistusoikeutta enempään, kuin 
he olivat aidanneet ja laillisesti saaneet. 

Näistä otteista huomaamme, että Itägöötan laissa oli sangen 
seikkaperäiset määräykset siirtokylistä. On huomautettu, että 
se itse teossa puhuu kolmesta eri lajista siirtokyliä. Ensimäisenä 
lajina oli se, joka otti sotavarustuksiin osaa ja jonka alue oli 
rajamerkeillä ilmoitettu. Tällaisella siirtokylällä oli täysi omis-
tusoikeus valtaansa saamaan maahan. Toiseksi lajiksi täytyy 
katsoa sellaista siirtokylää, joka ei ottanut sotavarustuksiin osaa 
ja jolla ei ollut rajamerkkein rajoittamaa aluetta. Tällaisella 
kylällä oli täysi omistusoikeus vain siihen, minkä oli itselleen 
aidannut rintamaan (inegor) viljelyksiinsä, mutta sen lisäksi oli 
sen asukkailla laidunoikeus, oikeus tarvepuitten ottoon ja kolme 
vuotta kestäviin viljelyksiin ruista ja "naurista varten yhteis-
maalla. Kolmantena lajina ilmenevät ne siirtokylät, jotka olivat 
ostaneet määrätyt aitaamansa, ja laillisesti saamansa alueet yhteis-
maasta. Tämän alueensa ulkopuolella olevaa kyläin yhteismaata 
ne tuskin, saivat hyväkseen käyttää, kun laki ei tästä mitään 
sisällä. Koska yhteismaata jakaessa siirtokylän suorittama vero-
määrä ilmoitti, miten paljon siirtokylän osalle tuli, pääsivät 
ehdottomasti ensimäiseen ryhmään kuuluvat siitä osallisiksi. Ne 
ottivat lain ilmoituksen mukaan osaa sotavarustuksiin, mikä 
vastasi veronmaksua. 

Myöhemmin oli kaiketi eroitus näitten erilaatuisten siirto-
kyläin välillä kadonnut, koska sellaisesta ei puhuta kummassa-
kaan maanlaissa. Olot olivat siis ajan kuluessa muuttuneet 
yksinkertaisemmiksi. 

Siirtokylän suhteesta emäkylään sisältää Maunu Eerikinpojan 
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maanlaki rakennuskaarensa 30:nnessä luvussa ja Kristofferin 
maanlaki rakennuskaarensa 40:nnessä luvussa seuraavat määräyk 
set, jotka molemmille ovat yhteiset: «Nu kan Ny by byggias af 
gamblom, thet heter Afgiårda by: Han ägher medh Odhelby af bys 
Almenninge Timber af Dödhwidhi och ey af Aldenwidhi (= terho-
eli tammimetsästä)1, Garda fang och Elda brand, Näfra fläth och 
Fägang, Torfskyrd och Leertäckt, och Ramäte slätt: Gange thär 

hans Swijn som Fää hans gaar, swa mang som han födher widh 
sin Loo (= bo eli talo). Han ma engom lof a Skogh göra, hwarte 
medh Laan eller Leegho, och enga Afsalur af skogh göra: Utan 
lijte ath thy inedh Garda är gripit. 1 § Wi1. Odhelby Intakur 
göra, Tha; skola the honom Gatu läggin tiyo alna til almenningz: 
The skula Garde warda som in wilia taka. Ey magho the swa 

byggia, at the honom. inne täppa». Tämän mukaan oli siis 
siirtokylän asukkailla oikeus ottaa emäkylän yhteismaalta hir-
siä hedelmää tuottamattomista, mutta ei hedelmäät uotta-
vista metsistä (joilla tarkoitettiin etupäässä terho- eli tammi-
metsiä) aidaksia ja polttopuita sekä tuohta, tervapuita jä savea 
saivat he sen ohella ottaa, vieläpä niittää karkeata suo- eli sara-
heinää 2  tältä yhteismaalta. Kaikki elukat, joita siirtokyläläiset 
navetassaan pitivät, siis siatkin, saivat siellä käydä laitumella. 
Mutta siirtokyläläiset eivät saaneet antaa kenellekään lupaa käyt-
tää metsää, ei lainaksi eikä korvausta vastaan, eikä myöskään 

1  Vanhojen ruotsalaisten lakien sanakirjassaan (glossarium) Schly-
ter sanoo, että Dööhwidhi merkitsee metsää, jonka puut eivät hedelmää 
tuota, ja Aldenwidhi metsää, jossa puut tuottavat hedelmää. 

2  Näin Schlyter kääntää sanat »Ramäte slätt» julkaisemaansa Maunu 
Eerikinpojan maanlakiin liittämässään sanakirjassa sekä glossariumis-
saan. Hän selittää tämän käännöksen Tanskan rahvaan kielen avulla, 
jossa edellinen puoli sanaa muodossa romaede merkitsee »stridt graes, 
som qveget ei vil aede» eli karkeata heinää, jota elukat eivät tahdo 
syödä. — Mutta Kristofferin maanlain julkaisija Abrahamssbn sanoo, 
että »Ramäte slätt» muka merkitsisi »slå höö, bryta Pors och hämta 
Wilhumbla» eli. suomeksi: niittää heinää, koota suomyrttiä ja villi-
humalaa. Schlyterin käännöstä katsotaan kuitenkin nykyään ainoaksi 
oikeaksi. Me tulemme kohta tapaamaan kolmannenkin näiden sano-
jen käännöksen (Abrahamssonin maanlain painos vuodelta 1726, 518 siv.). 

37 
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myydä metsää, vaan tyytyä siihen, mitä heidän kylällään oli 
aitauksessaan. Jos emäkyläläiset tahtoivat aidata itselleen vilje-
lyksiä yhteismaalla, tuli siirtokyläläisten aidata heille 10 kyynärän 
levyinen tie, kaiketi omien viljelystensä, kautta, mikäli semmoinen • 
oli tarpeen. Mutta uudisviljelysten raivaajain tuli pitää nämä 
aitaukset kunnossa. Lopulta varoitetaan vielä siirtokyläläisiä 
viljelemästä niin, että sulkevat väliinsä emäkyläläisten viljelykset. 

Vielä on muistettava, että, niinkuin Ktistofferin maanlain jul-
kaisija Abrahamsson arvelee, emäkyläläisten halutessa saada yh-
teismaa jaetuksi, voitiin jako panna toimeen maanlain rakennus-
kaaren 28:nnen luvun mukaan. Siinä sanotaan: »Ligger Löth bya 
mellom, är Röör eller Tiäldra •til, Wari thet warit hafwer: Är 
ey til, Hafwi halfwa löth hwar by. Ligger Dödhwidha skogher 
bya mellom, Wari lagh sammu. Ligger Wärnkalladher skogher 
bya mellom, ära Röör eller Tiäldra til: Wari thet warit hafwer. 
Är ey röör eller tiäldra til, Tha ägher han skiptas til Ore och 
Örtugha.»'-' Jos siis laidunmaa (löth) .sattui kylien väliin, tuli 
siitä kummallekin kylälle puolet, jollei se jo ennen ollut raja-
merkeillä jaettu niitten kesken. Jos taas kylien välillä oli metsää, 
jossa puut eivät hedelmää tuottaneet, mutta siitä puuttui jakoa 
ilmoittavat rajamerkit, oli .samalla tapaa jako toimeenpantava. 
Kun kylien välillä oli jakamatonta eli rajamerkkejä puuttuvaa 
metsää puista, jotka hedelmää tuottivat, oli tällainen metsä talo-
jen kesken jaettava niitten äyri- ja aurtualuvun mukaan. Tässä 
pykälässä ei suoranaisesti puhuta siirtokylästä, mutta käytän- 

1  Wärnkalladher skogh tarkoittaa juuri sellaista metsää, jossa puut 
hedelmää tuottivat,. etupäässä terho-, s.o. tammimetsää. Schlyter sanoo 
Glossariumissaan, että vaernkallaper merkitsee »skyddad, fredad» ja 
vaernkallaper skogher »skog af fruktbärande träd». 

2  Abrahamssonin painos Kristofferin maanlakia v:lta 1726, 519 siv. 
— Maunu Eerikinpojan lain rakennuskaaren 30:nnessä luvussa on tämä 
määräys melkein sanasta sanaan samanlaisena. Uplannin lain widerbaa 
kaaren 19:nnessä luvussa ja Westmanlannin lain rakennuskaaren 55:nnessä 
luvussa on samansisältöinen määräys laidunmaan ja metsän jaosta kuin 
edellämainittu Kristofferin maanlain määräys. Molempain Göötanmaan 
lakien määräykset eroavat enemmän Kristofferin maanlain määräyksistä 
tässä kohden. 
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nössä näkyvät sen määräykset tulleen sovelletuiksi myöskin sen-
laatuisiin kyliin, niinkuin Kristofferin maanlain julkaisija Abra-
hamsson ilmoittaa. Siirtokylän osuuden perusteeksi jaossa pan-
tiin silloin se veromäärä, jonka se suoritti. Se sovellettiin siis jo 
mainitun 28:nnen luvun viimeiseen kohtaan, jossa puhutaan 
jaosta äyrin ja äyrtyän mukaan. Samalla tämä kohta suuresti 
muistuttaa äsken mainittua Itä-Göötanmaan lain määräystä 
metsän jaosta emäkylän ja siirtokylän välillä. 

Kaarle IX:n lakiehdotuksessa 1  tulee siirtokylän suhteen ilmi 
aivan toinen käsityskanta kuin Kristofferin maanlain rakennus-
kaaren 40:nnessä luvussa. Se riippuu hänen harrastuksestaan 
edistää uudisasutusta. Kaarlen lakiehdotuksen 41:s luku, johon 
tämä asia ori sijoitettu, asettuukin sentähden siirtokyläin rakenta-
mista suosivalle • kannalle ja antaa niiden suhteen hallitukselle 
ja sen edustajille suuren vallan. Tässä lainkohdassa sanotaan ni-
mittäin, että paikkaa, johon siirtokylää aiotaan, tulee ensin ku-
ninkaan voudin, maanomistajan ja kihlakunnan lautakunnan 
käydä tarkastamassa. Jos he huomaavat, että uusi kylä voidaan 
perustaa emäkylää (odalby) vahingoittamatta, on sinne siirty-
välle annettava osa (luth) kaikesta, mikä emäkylälle kuuluu sekä 
maan että veden suhteen tuomarin, kuninkaan voudin ja maan-
omistajan määräyksen mukaan. Ei kukaan (nimittäin ulkokylä-
läinen) saanut käyttää yhteistä metsää, vettä (kai kalavettä), 
laidunta y.m. pyytämättä lupaa sekä emäkylältä että siirtoky-
lältä. Siten tuli siirtokylän asukas tasa-arvoiseksi emäkyläläis-
ten kanssa, kun hänelle myönnettiin osa kaikesta, mitä emäky-
lälle kuului. Maan lain mukaan ainoastaan hänen raivaamansa 
viljelykset olivat hänen yksityistä omaisuuttaan, muuten hänellä 
oli vain käyttöoikeus emäkylän yhteismaalla olevaan metsään, 
laitumeen y.m. 

1  Jo vuonna 1602 ehdotetussa ja 1604 lopullisesti asetetussa laki-
komissioonissa eli valiokunnassa syntyi erimielisyyttä Kaarlen ja 
useitten aatelistoon kuuluvain jäsenten välillä. Siitä syystä hän toi-
mitti muutamain henkilöjen avustamana tämän lakiehdotuksen ja muut 
valiokunnan jäsenet toisen. Tämä myöhempi lakiehdotus on saanut 
Rosengrenin ehdotuksen nimen eräästä sennimisestä valiokunnan 
jäsenestä. 
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Itse teossa muistuttaa tarkastus, joka Kaarlen lakiehdotuksen 
mukaan oli pantava toimeen siiitokylää perustettaessa; paljon 
sitä tarkastusta, josta puhutaan Kaarlen vuonna 1602 uudistalon 
perustamisesta antamissa ohjeissa. Molemmissa tulee näkyviin 
samaa huolellista yrityksen mahdollisuuden tutkimista valtion 
viranomaisten johdolla. Sitä ei katsota vain yksityisten ja kylä-
kuntain väliseksi asiaksi (ks. siv. 28). 

Niinsanotussa Rosengrenin lakiehdotuksessa on sen rakennus-
kaaren siirtokylää koskeva 40:s luku melkein samanlainen kuin 
Kristofferin maanlain vastaava luku. 1  Siihen on vain tehty 
seuraavat lisäykset ja muutokset: Kohta »ti tan lijte ath thy 
medh Garde är gripit» on muuttunut näin kuuluvaksi• »uthan lijte 
ath thet Häradznämbd eller jordäganden tillagt hafwer till at 
intaga, fika och fara, både i fiskiewattn och annor lägenheet». 
Vielä on tähän lisätty jatkoksi:.  »Kommer thet sedha.n i arfskifte 
och till häfd hwart effter annat, tå blifwe wid thet, som förre 
warit hafwer». Myöskin sanoihin »Wil Odhelby Intakur göra» 
on lisäys tehty, niin että se on tullut kuulumaan: »Will gammal 
by något intaga medh wreeter, swidieland eller annor sin nytt?». 
Tarkoituksena on siis tarkemmin määritellä, miten sana »intaga» 
on käsitettävä. 

Näistä molempien lakiehdotuksien otteista näemme siis, 
että Kaarle ehdotuksessaan tässä kohden tahtoi kääntyä uudelle 
uralle ja saada siinäkin astumaan voimaan, mitä hän muuten 
uudisasutuksen suhteen oli toteuttanut. 

Tällainen siirtokylä voi aluksi, niinkuin edellä huomautimme, 
olla vain yksi ainoa uudisasutus eli sellainen pikku talo, jota • 
sanottiin torpaksi. Vanhoissa laeissa tavataan tästä useita esi-
merkkejä. Vielä vuoden 1734 laissa on kohta, joka siihen viittaa. 

1  Sanat »ramitta släät» Rosengren selittää näin: »Ramitta slätt 
thet är barkalöp, ther man tager bark till att giöra brödh af, och synes 
svara thär aff att thet är ramt till att ätha». Hän tarkoittaa siis petun 
kiskomista leipäaineksiksi. Mutta oikeampi on Schlyterin, 37 sivulla 
mainitsemamme selitys, että näillä sanoilla tarkoitetaan karkeata -suo-
saraheinää (graft gräs, som kreaturen ej vilja äta). 

2  Handlingar rörande Sveriges historia, 2 serien I, Lagförslag i Carl 
den niondes tid, 224 ja 402 ja 403 siv. 
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Sen rakenmiskaaren kolmannen luvun I:sessä pykälässä sanotaan 
nimittäin: »är by öde der flere hemman äro». Jos nimittäin eri-
tyisesti puhutaan kylistä, joissa oli monta taloa, täytyy olla 
sellaisia kyliä, joissa on vain yksi talo. Hildebrand huomauttaa 
teoksessaan »Sveriges Medeltid», miten maakuntalaeissa torpat 
juuri kävivät siirtokyläin nimellä. Hän luettelee, niinkuin (21 s:lla) 
kerroimme, useita esimerkkejä keskiaikaisista asiakirjoista, joissa 
torppa käy kylästä tai siirtokylästä ja vielä senkin jälkeen on 
torpan niminen, kun siinä jo oli usea talo. Modeer lausuu 
teoksessaan »Samling af förordningar, resolutioner, bref och andra 
stadgar rörande Landtmäteriet och Landskulturen», että siirto-
kylät eivät alkuaan olleet muuta kuin torppia toisen kylän maalla. 1  

Liljenstrand on teoksessaan »Finlands jordnaturer och äldre 
skatteväsende» lausunut seuraavan mielipiteen uudisasutuksesta 
kyläin yhteismaalla. Uudisasutuksen syntyminen näillä alueilla 
riippui osakasten suostumuksesta. Jos se annettiin, sai nudis-
asukas varman rajoitetun alan uudisviljelystä varten ja osuutta 
jäljelle jääneeseen kylän metsään, mutta oikeutettuna vain puo-
leen määrään muitten rinnalla. Siten syntyi erityinen maan-
omistuslaji, siirtokylä (afgärdaby). Hän huomauttaa samassa, 
että määräyksiä tällaisista kylistä vielä on vuoden 1734  lain ra-
kennuskaaren 19:nnessä luvussa, ja sen mukaisia ovatkin nämä 
harvat tiedot, jotka hän siirtokylästä antaa. 2  

Suomesta Liljenstrand taas arvelee, että maassamme ei liene 
ollut tällaisia kyliä laisinkaan. Eikä hänen mielestään viljelyksen 
kehitys meillä ollut omiansa niitä synnyttämään. 

' Hildebrand, Sveriges Medeltid, • 1 osa 53 s.; Modeer, Samling af 
förordningar, resolutioner, bref och andra stadgar rörande landtmäteriet 
och landskulturen, 161 s., 213 a muistutus. 

2  Vuoden 1734 lain rakennuskaaren 19:nteen lukuun sijoitetut mää-
räykset siirtokylästä ovat kirjoitetut pääasiallisesti samaan henkeen 
kuin Kristofferin maanlaissa olevat. Kun tämä kirjoitus ei tule sitä 
aikaa koskemaan, en voi niistä selkoa tehdä. 

8  Ks. tästä tarkemmin hänen jo mainittua teostaan, 61 ja 62 siv. 
— Bonsdorff esiintyy teoksessaan »Storfurstendömet Finlands kame-
rallagfarenhet (1 osa, 4 s.) tässä kohden paljon varovaisemmin. Hän 
lausuu nimi: »Den skillnad Allmänna lagen uti 19 cap. Bygn. Balken 
gör emellan Afgärda by och Bolby, existerar numera icke.» 
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Teoksessaan »De nordiska byggningabalkarna» hän lausuu 
siirtokylistä seuraavaan tapaan: »Muuten huomaa helposti, että 
tämäntapaisia uudisasutuksia voi syntyä vain (Ruotsin) valta-
kunnan eteläosaan. Siellä olivat erinäiset kylät ja kunnat ennen 
siirtokyläin syntymistä jo ehtineet ottaa haltuunsa kaiken vilje-
lyskelpoisen maan, joten ei ollut tilaisuutta perustaa uusia tiloja 
omistajatta jääneelle maalle (förut icke ockuperad mark). Pohjoi-
sissa osissa maata oli vielä erämaita (obygder) silloin, kun val-
tio tuli kylliksi voimakkaaksi (konsoliderad) ottaaksensa ne hal-
tuunsa. tiiihin perustettiin kruunun uudisasutuksia melkein 
samaan tapaan kuin siirtokyliä eteläisempiin osiin. Siis ei tässä 
teoksessa lausuta mitään erityisesti Suomesta, mutta se on nähtä-
västi tekijän mielestä luettava valtakunnan pohjoisosiin, joissa 
muka ei siirtokyliä ollut.. 

Kaiketi juuri Liljenstrandin ensinmainittuun teokseen nojau-
tuen lausuu ruotsalainen tutkija Schütz teoksessaan »Om skifte af 
jord i Sverige»: »Odottamattomalta tuntuu ilmoitus; ettei Suo-
messa, mikäli tunnetaan, ole ollut siirtokyliä. Mutta selitys sii-
hen on haettava asianhaarasta, jonka jo mainitsimme, eli vilje-
lyksen erilaisesta kehityksestä siellä Ruotsiin verrattuna. Har-
van asutuksen johdosta ei voinut olla puhetta erityisille vara- 
tuista metsäalueista, ja sittemmin otti kruunu edistääkseen 
uudisasutusta näillä yhteis- ja erärriailla. Mistään sellaisesta 
suhteesta kuin emäkylän ja siirtokylän välillä Ruotsissa ei voi-. 
nut Suomessa edes olla puhetta.» 

Niinkuin tästä näemme, esiintyy ruotsalainen tutkija Schütz 
epävarmempana, kuin hänen lähteensä suomalainen Liljenstrand. 
Edellinen on kieltämättä vähän epäilevällä kannalla. 1  

Syytä onkin suuressa määrin tällaiseen epäilyyn, sillä onhan 
• siirtokyläin perustaminen kansakuntain vaiheissa säännöllisiä 
ilmiöitä. Paitsi Ruotsissa on muissakin Skandinavian maissa, 
Norjassa ja Tanskassa, voitu historiallisesti näyttää toteen siirto-
kyläin perustamisia. Vielä vanhemmissakin kulttuurimaissa, 

1  Liljenstrand, De nordiska byggningabalkarna, 83-85.  s.; Schütz, 
Om skifte af jord i Sverige, 23 s. 
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niinkuin Saksassa, on onnistuttu osottamaan historialliseksi totuu-
deksi tämä ilmiö. Ja kun Suomen oloja tässä kohden perus-
teellisemmin tarkastamme, huomaamme, että Liljenstrand on 
umpimähkään päättänyt, että Suomen olojen vähäisen kehityk-
sen ja asutuksen harvuuden vuoksi siirtokyliä ei täällä voisi 
olla. Todistuksia tälle mielipiteelleen hän ei mainitse. Mutta 
vastatodistuksena ovat, niinkuin jo kerroimme, tuomiokirjat, 
joista näkee esimerkkejä siirtokylistä. ' 

Suomessa tavataan 1600-luvun alkupuolella useita tällaisia 
siirtokyliä. Niillä näkyy monesti olleen enemmän yhteistä emä-
kylän kanssa kuin mitä Kristofferin maanlain 40:nnessä luvussa 
ilmoitetaan. 

Emäkylän ja siirtokylän välinen suhde ilmenee mielestäni 
jo seuraavasta Janakkalan ja Mäskälän käräjillä langetetusta 
tuomioista vuodelta 1609.. Silloin määrättiin koulialalaisille nau-
tinto-oikeus (skulle njuta) Viralan takamaahan (Janakkalassa), 
mitä tulee hedelmää tuottamattornaan metsään (dödhwedh), hir-
siin, tuoheen ja nimiin, vaan ei siellä oleviin niittyihin ja kaski-
maihin vanhan Eerikki Sporen vuonna 1545 antaman tuomion 
mukaan. Mutta pelloissa ja niityissä piti saman tuomion perus-
tuksella koulialalaisilla olla joka viides sarka viralalaisten kanssa. 
Tästä päättäen näyttää siltä, kuin Kouliala olisi ollut Viralan 
siirtokylä, vaikkei sitä pöytäkirjassa lausuta. Pöytäkirjan anta-
mat tiedot peltojen ja niittyjen omistuksesta osoittavat, ettei 
vielä vuonna 1609 oltu näissä kylissä aurinkojakoa pantu toimeen, 
koska ei mainita niiden tankolukua. Tuntuu siltä kuin kylässä 
olisi vielä jälkiä vanhasta yhteisomistuksestakin. 2  

Toinen esimerkki mahdollisesta siirtokylän perustamisesta on 
Uuden-Kaarlepyyn käräjäin pöytäkirjassa vuodelta 1626. Siinä 
kerrotaan, että kaksi Monon (nykyisen Monån) kylän miestä oli 

1  Erslev, Valdemarernes Storhedstid, 58 ja 116 s.; Meitzen, An-
siedelung und Agrarwesen etc., II osa, 513, 525 ja 583 s.; Rhamm, 
Ethnographische Beiträge zur germanisch-schlavischen Altertums-
kunde, I osa, 18-23 s. 

2  Hämeen tuomiokirja 1609 (Tukholman valt. ark.), Janakkalan ja 
. Mäskälän kär. 2/VIII 1609. 
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siirtynyt metsäseutuun Harrijoelle 1  muutamia vuosia sitten, 
minkä paikan, ympärillä olevat kylät olivat heille suoneet (efter-
låtet). Naapurikyläin myönnytys tarkoitti nähtävästi vain 

suostumusta naapureina ja ehkä yhteisomistajina takamaassa, 
koska uudisasukkailla ei ollut mitään velvollisuutta niihin näh-
den. Mutta heidän suhteestaan emäkylään sanotaan, etteivät 
millään tavoin saaneet olla sille vahingoksi eikä panna mitään 
rajaa sen maita vastaan. Maanlakihan ei myöntänyt siirtokylälle 
emäkylästä aivan eroitettua aluetta. Karjasta sanotaan, että se 

sai käydä yhteisellä laitumella, joka määräys voi koskea myöskin 
naapurikyliä, jos oli niillekin kuuluvaa yhteistä metsä- ja laidun-
maata. Nämä karjaan kohdistuvat sanat pöytäkirjassa »så att 
klöf må med klöf gånge» tulevatkin kohta ilmoituksen jälkeen, 
että naapurikylät olivat myönnytyksensä antaneet. Koska itse 
käskynhaltija Juhana Ulfsparre oli näillä käräjillä läsnä, voi 
hän. kohta hyväksyä tehdyn sopimuksen.." 

Kangasalan ja Oriveden pitäjäin ja Roukulan neljänneksen 
käräjillä vuonna 1629 oli ratkaistavana riita Tunkilan kylän asu-
kasten ja kahden sivajärveläisen 3  välillä, koska jälkimäiset oli-
vat aitauksillaan estäneet edellisten karjaa pääsemästä laitu-
melle, ottaneet karjan pantiksi sekä pahoinpidelleet paimenta. 
Sivajärveläiset olivat menneet rohkeudessaan niin pitkälle, 
että yrittivät erottaa tunkilaiset takarnaastaan. Kuitenkin oli 
tunkila- ja sivajärveläisten kesken tehty sovinto (förlikning) 
kaiketi aikaisemman riidan jälkeen ja sovittu, että edellisillä 
olisi sivajärveläisten kanssa yhdessä laidun, kun tunkilaiset 
heille myönsivät oikeuden kalaveden nautintoon..Oikeus ratkaisi 
riidan niin, että tunkilaisilla piti olla vanhan sopimuksensa 
mukaan vapaa tie - sivajärveläisten maitten läpi takamaihinsa, 
jotka heillä oli sivajärveläisten maitten toisella puolella. Kristof- 

1  Månan kylä kuuluu nykyään Munsalan seurakuntaan ja on sen 
kirkolta lounaiseen. Harrijoki on kaiketi nykyinen Harjuks, joka on 
Monån kylästä kaakkoon. 

2  Suom. valt. ark. Itä-Norrlannin tuomiokirja 1626-31, fol. .23, 
tiuden-Kaarlepyy n kär. 31/VIII 1626. 

3  En ole saanut selville, missä Sivajärvi ja Tunkila sijaitsivat. 
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ferin maanlaissahan, niinkuin jo kerroimme, oli määräys, että 
siirtokyläläisten piti emäkyläläisille aidata 10 kyynärän levyinen 
tie takamaahan, kun siellä aloittivat viljelyksiä. Ja juuri siirto-
kyliä koskevan Kristofferin maanlain 40:nnen luvun mukaan 
tuomio tässä riita-asiassa langetettiin lainaten siitä sanat: »Ej 
måge the så stänga, att the honom inne täppa». IN  ähtävästi oli 
Tunkila emäkylä ja Sivajärvi siirtokylä. 

Siirtokyliksi todella tunnustetuista kylistä voin tässä tuomio-
kirjain mukaan mainita pari esimerkkiä. Jomalan pitäjän kärä-
jillä vuonna 1625 määrättiin 6 miestä pitämään tarkastusta 
Björsbyn ja Andersbölen välillä, jota viimemainittua nimen-
omaan sanotaan siirtokyläksi. Syynä tarkastukseen oli björsby-
läisten valitus, että andersbölelainen isäntä Maunu Pietarinpoika 
aitasi itselleen heidän laidunmaitaan, hävitti kaskea polttamalla 
heidän metsänsä, olipa vielä vetänyt nuottaa emäkylän kala-
vedessä. — Tilivuoden 1616 Ahvenanmaan maakirjasta (sitä 
myöhempää ei näiltä ajoilta löydy) näemme, että Andersbölessä 
oli vain yksi talo, jonka omisti jo mainittu Maunu Pietarinpoika. 
— Niinkuin myöhemmin tulemme näkemään, oli enemmistö 
siirtokyliä yksitaloisia.l 

Kangasalan käräjillä vuonna 1644 langetettiin jakotuomio 
Lyytikkälän kyläläisten ja erään Äijälän kyläläisen Lauri Kahkin 
(Kauki°?) välillä. Kylien suhde toisiinsa oli se, että Äijälä oli 
Lyytikkälän siirtokylä (afgärda by). Eräs Äijälän kylän asukas 
oli tehnyt haaskaiista (üverkan) lyytikkäläisten rintamaassa. 
Sentähden lyytikkäläiset vaativat maanjakoa. Oikeus määräsi-
kin neljä henkilöä vahinkoa tarkastamaan sekä mittaamaan ja 
rajamerkeillä merkitsemään mainitulle äijäläläiselle, joka ehkä 
oli ainoa tålokas kylässään, 2  sen osan maata, jonka rakennus- 

1  Suom. valt. ark., Ahvenanmaan tuomiokirja 1623-1640, Jomalan 
kär. 14/VIII 1625; Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1628-1629, fol. 254 
v., Kangasalan, Oriveden ja Roukulan kär. 15 ja 16/IX 1629. 

2  Saadakseni tämän asian selville olen hakenut tilivuoden 1644 Porin 
läänin maakirjasta Äijälän kylää sitä kuitenkaan löytämättä. En edes 
Lyytikkälän kylän talollisten joukosta ole löytänyt Lauri Kahki nimistä 
isäntää. (Suom. valt. ark. nid. 7222, fol. 15 v.). — Lyytikkälän kylä 
on nykyisessä Oriveden pitäjässä. 
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kaaren 40:s luku hänelle myönsi. 1  Tässä tarkoitetaan luultavasti 
viljelyksiä, koska rintamaasta on puhetta. Niiden jaon talollis-
ten kesken myönsi kyllä jo mainittu rakennuskaaren 40:s luku, 
sillä se puhuu vain laidunmaan, metsän ynnä muun viljelemättö-
män maan yhteisomistuksesta. Jos viimeksimainittuja maita 
tahdottiin jakaa, vedottiin taas rakennuskaaren 28:nteen lukuun, 
niinkuin edellä olemme kertoneet. Ehkä äijäläisellä oli osaa lyy-
tikkäläisten rintamaan viljelyksissä ja hän sen kautta tuli tilai-
suuteen siellä tehdä vahinkoa. 

Edellä puheena olleista esimerkeistä olemme huomanneet, 
että emäkylällä ja siirtokylällä oli erilaisia maita yhdessä nau-
tittavana, ja näyttää siltäkin, että ne omistivat osuuksia samoissa 
pelloissa ja niityissä. Viimemainittu seikka riippuu kaiketi siitä, 
että siirtokylään muuttaneet eivät olleet luopuneet emäkylässä 
ömistamistaan pelto- ja .niittykappaleista. 

Myöskin selityksissä niihin karttoihin, jotka maanmittarit 
1600-luvulla mittaustensa johdosta maassamme piirustivat, 
tapaamme siirtokyliä. Niitä tavataan varsinkin Lounais-Suo-
mesta, jossa asutus ja viljelys ovat vanhempia kuin useissa 
muissa osissa maatamme. Otan tässä nyt käsiteltäviksi ainoas-
taan sellaisia karttoja, joiden selityksissä nimenomaan puhu-
taan emäkylästä ja sen siirtokylistä. Sellaisia ovat Urjalan 
kirkonkylää sekä Moision ja Intolan kyliä koskevat kartat, jotka 
ovat joko vuodelta 1640 tai 1641. Karttain selityksissä nimite-
tään sekä Moisiota että Intolaa Urjalan kylän siirtokyläksi, 
Moisiota myöskin ulkokylämaaksi (utbysjord). Moisiosta sano-
taan, että sillä oli metsä ja laidunmaa yhteisenä emäkylänsä 
kanssa, ja Intolasta, että sillä oli sama käyttöoikeus (lika ut-
rynime) kuin emäkylällä metsään ja laitumeen. Siten oli itse 
teossa kummankin siirtokylän suhde emäkylään sama ja maan-

lain määräysten mukainen. 

Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1643-1648, fol. 54 v., Kangasalan 
kär. 16 ja 17/II 1644. 

2.  Maanmittaushallituksen arkisto, karttakirja B.B. n:o 1 A, siv. 
84-87 ja 92. Tästä karttakirjasta, joka käsittää Sääksmäen kihlakun-
nan kartat, ilmenee, että sen on vuosina 1640 ja 1641 piirtänyt maanmit-
tari Lorenz Schröder. 
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Toisinaan kävi niinkin, että kylä, joka aikaisemmin ei ollut 
kantanut siirtokylän nimeä, myöhemmin tuomioistuimen päätök-
sellä sellaiseksi julistettiin. Niin on esimerkiksi Kulkkilan kylän 
laita, joka ennen luettiin Huittisten pitäjään, mutta nyt kuuluu 
Kauvatsan seurakuntaan. Siitä on vuodelta 1646 Jonas Strängin 
piirtämä kartta, jossa tämä yhden talon kylä tavataan yksin 
ilman, mitään naapurikylää. Kartan selityksissä ei puhuta mi-
tään sen maitten yhteydestä jonkun muun  kylän kanssa, josta 
voisi päätellä siirtokyläasemaa mahdolliseksi. Mutta niinkuin 
Maanmittaushallituksen insinööri Hämäläinen minulle kerran 
näytti, on Maanmittaushallituksen rekisterikirjassa Ulvilan ja 
Loimaan kihlakunnista merkitty, että maanjako-oikeus joulu-
kuun 11 p:nä 1797 julisti Kulkkilan kylän .Huittisten pitäjässä 
siirtokyläksi. • Maaliskuun 18 p:nä 1800 kuninkaallinen majes-
teetti vahvisti tämän tuomion ja määräsi 20 tynnyrinalan lisäyk-
sen Kulkkilan kylän maihin. Tämä päätös perustui tietysti nii-
hin määräyksiin siirtokylästä, jotka sisältyvät 1734 vuoden 
lakiin ja edellä ovat olleet puheena. Koska kertomus Kulkkilan 
joutumisesta siirtokyläksi kuuluu ryhmään tietoja, jotka koske-
vat Säpilän kylää, on luultavaa, että oikeus katsoi sitä Säpilän 
siirtokyläksi. Säpilä on kuitenkin melko pitkän matkan päässä 
Kulkkilasta Kokemäenjoen varrella. Mutta tunnettu asia on, että 
niillä seuduin asutus on ensin kulkenut pitkin Kokemäenjokea 
ja sitten sen varsilta levinnyt sisämaahan päin, joten Kulkkilan 
asukkaat todella ovat voineet tulla Säpilästä. — Karttaa Kulkki-
lasta ei ole Maanmittaushallituksen arkistossa isojaon ajoilta, 
joten en voi sanoa, montako taloa siinä oli aikana, jolloin se 
siirtokyläksi julistettiin. Viime vuosisadalla siinä oli 3 taloa, 
joista kaksi yhdistettiin. 

Sellaisille -siirtokylille kuin yksitaloiset Andersböle ynnä 
Moisio, Intola ja Kulkkilakin, nimittäin niinkuin viimemainittu 
tavataan vuonna 1646, on nimitys siirtotalo sopivampi kuin 
siirtokylä. Teoksessaan »Historisk utveckling af den svenska 
skifteslagstiftningen med särskildt afseende å frågan om delnings-
grund vid skifte» ruotsalainen tutkija Thulin arvelee paremmaksi 
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puhua siirtotaloista tai siirtokylistä ja -taloista kuin yksistään 
siirtokylistä. 1  

Niinkuin aikaisemmin, olemme kertoneet, jäi usein kylästä 
takamaahan siirtyneen isännän haltuun pelto- ja niittykappaleita 
hänen entisestä talostaan. Samaten näyttää osia emäkylän pel-
loista ja niityistä edelleen pysyneen siirtokylään muuttaneen 
omaisuutena. Mutta 1500- ja 1600-luvun asiakirjoista tapaamme 
muitakin syitä, jotka saattavat toisen kylän talollisen pelto- tai 
niittykappaleen omistajaksi toisessa: Siitäkin mainitsee tässä 
muutaman esimerkin. 

Sekä keskiaikana että 1500-luvulla ja vieläpä 1600-luvulla 
oli suuri puute rahasta, jonka tähden sen sijasta annettiin eri-
laista tavaraa ja maakappaleitakin. Perinnönjaossa annettiin, 
niinkuin aikaisemmin olemme maininneet, pieniä pelto- ja niitty-
kappaleita nuoremmille lapsille, kun vanhin poika sai huostaansa 
loput kotitalosta. Myöskin velan maksuksi annettiin usein maa-
palstoja talosta. Tällainen menettely oli sangen tavallinen, jos 
maanomistaja ei voinut maksaa hänelle tuomittuja sakkoja. Hän 
antoi silloin pelto- tai niittykappaleen 2  sille tuttavalleen, joka 
hänen puolestaan maksoi sakot, joko velkansa kuittaamiseksi tai 
pantiksi lainasta. Muunlaisenkin lainan antaja otti usein lainan-
saajalta pantiksi maata, joka sitten hänelle lankesi, jollei lainaa 
sovitun ajan kuluessa maksettu. Maakappaleen (pellon tai nil- 
tyn) tuottama tulo oli silloin korkona lainasta. Maassamme siir-
tyi sangen paljon näitä lunastamatta jääneitä maakappaleita 
kaukana asuville saamamiehille. Siitä tavataan tuomiokirjoissa 
runsaasti esimerkkejä. 

Perinnön kautta toister kyläin taloille siirtyneistä maakappa- 

1 Maanmittaushallituksen arkisto, karttakirja A n:o 1, siv. 212; 
Thulin, Historisk utveckling af den svenska skifteslagstiftningen med 
särskildt afseende å frågan om delningsgrund vid skifte, 218 siv. 

2  Jos sakkosumma oli pieni ja talossa isännän mielestä liikenevää 
irtainta tavaraa, varsinkin karjaa, voi hän sellaista sakon maksajalle 
antaa. 
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leista voin mainita pari esimerkkiä. Huittisten käräjillä vuonna 
1648 todistettiin erään kalastusta koskevan riidan yhteydessä, 
että 11/2  veromaan peltokappale Puotilan kylässä oli jo pakanuu-
den aikoina (hedenhös) avioliiton kautta siirtynyt eräälle Helilän 1  
kylän talolle. •Tämän yhteydessä on huomautettava, että ruot-
sinkielinen sana »hedenhös» 1500- ja 1600-luvuilla käytetään 
merkityksessä hyvin kaukaisilta ajoilta, silti tarvitsematta paka-
nuuden aikaan siirtyä. 

Toisinaan voi talo tuntuvastikin vähetä perinnön kautta. 
Niin kerrottiin Lapveden ja Taipaleen pitäjäin käräjillä vuonna 
1630, että eräästä Kuivaisten (Kuivais) 2  kylän 1/6  veron talosta 
Savitaipaleen pitäjää Suur-Savossa asuva perillinen oli saanut 
puolet. Sitä hän oli ulkokyläläisenä erikseen viljellyt, joten talo 
oli suuresti heikontunut. Äskettäin oli kuitenkin toisen puolen 
omistaja lunastanut suursavolaiselta hänen osansa ja saattanut 
talon entiselleen. 3  

Sakkojen ja muitten suoritettujen maksujen vakuudeksi 
annettuja pantteja mainitaan usein tuomiokirjoissa. Eurajoen 
käräjäin pöytäkirjassa vuodelta 1551 kerrotaan erään henkilön 
saaneen pantiksi 7 kyynärän levyisen kappaleen Kainuun isoa 
niittyä, koska oli niittypalstan omistajan lunastanut kuninkaan 
vankilasta (kungens häktelse), johon tämä oli joutunut mies-
taposta. Kaiketi syyllinen oli myöskin sovittanut rikoksensa 
sopimalla surmatun sukulaisten kanssa. Vuonna 1595 oli Elimäen 
käräjillä puhetta vuosittain 6 kuormaa heiniä tuottavasta niitty-
sarasta, joka aikaisemmin oli annettu pantiksi tarkastusmuo-
nasta (synekost). Kaiketi oli niittysaran saaja maksanut pant-
taajan puolesta tarkastusmuonan. 

1 Helilan, nykyinen Hallilan kyla on Huittisissa, Puotila eli Potila 
on taas Vampulassa. 

2 Kuivaisten kyla on nykyinen Kuivanen Savitaipaleella. Viela 
viimekuhineella vuosisadalla se ruotsinkielisissä asiakirjoissa kirjoitet-
tiin Kuivais. 

3  Ala-Satakunnan tuomiokirja 1644-1649, • fol. 368 v., Huittisten 
kär. 14-16/111 1648; Lapveden kihlak. tuomiokirja 1623-1640, Lap-
veden ja Taipaleen pitäjäin kär. 21/II 1630. 
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Lainan pantiksi. annettuja maakappaleita mainitaan myöskin 
useasti tuomiokirjoissa. Helsingin pitäjän käräjillä oli vuonna 
1627 käsiteltävänä riita 8 parmasta heiniä tuottavasta niitystä, 
joka oli ollut 20 vuotta panttina tynnyristä rukiita, ja Loimaan 
käräjillä vuonna 1623 riita kaksi aamia eli parmasta heiniä anta-
vasta niitystä, joka oli luovutettu pantiksi lehmästä..Viimemaini-
tun riidan yhteydessä kerrottiin, ettei pantinsaaja niityn puolesta 
ollut ottanut pantinantajan talon veronmaksuun osaa, mikä nii-

- hin aikoihin oli hyvin tavallista. Saman vuoden Paimion kärä-
jillä ratkaistiin riita talvikuorman heiniä tuottavasta niitystä, 
joka oli annettu pantiksi 32 markasta rahaa, pannista ja 3 neli-
kosta (kaiketi panninelikosta) rukiita, sekin ilman velvollisuutta 
niityn puolesta ottaa osaa antajan talon veronmaksuun. 

Enimmästä päästä tuntuu niittykappaleita annetun pantiksi, 
mutta jätettiin semmoisiksi talolle tärkeämpääkin maata, niin-
kuin peltoja. Sen huomaamme esimerkiksi Perniön käräjäin 
pöytäkirjasta vuodelta 1623, jossa kerrotaan peltosaran olleen 
panttina 15 vuotta eli vuodesta 1608 yhdestä pannista 1  kauroja. 
Pyhtään käräjäin pöytäkirjassa vuodelta 1627 tulee puheeksi 
peltokappale,. joka oli ollut panttina kolme vuotta 3 talarista 
rahaa. Täytyy myöntää, että velallinen usein sangen vähäisestä 
lainasta oli pakoitettu antamaan maitaan pantiksi. Olen ottanut 
nämä asiat puheeksi vain osoittaakseni, että toisen kylän talolli-
sella voi olla toisessa maita muistakin syistä kuin siirtymisen 
johdosta emäkylästä siirtokylään tai muuhun uudisasutukseen. 

Hallitus oli syystä tyytymätön maakappalten eroittamiseen 
taloista, sillä sen kautta niiden veronmaksukyky tuntuvasti 

1 Edellä puheena ollut tynnyri oli jotenkin yhtä suuri kuin meillä 
ennen metrijärjestelmän voimaanastumista käytetty tynnyri eli 1 
hehtolitra 65 litraa. Pannimitta sisälsi taas puolet tästä 1600-luvun 
tynnyristä. (Melander, Muistiinpanoja Suomen paino- ja mittasuhteista 
j.n.e. Hist. Arkisto, XI osa, 74 siv.) 

2 Historiallisia tutkimuksia. Juhlajulkaisu J. R. Danielson-Kalmarin 
kunniaksi hänen täyttäessään 70 vuotta. 73-76 siv. (Melander, 
Luotosta ja rahankorosta maalaiskunnissa maassamme 1500- ja 1600-
luvuilla.) 
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väheni. Melkein sääntönä pysyi nimittäin, ettei irtilohkaistun 
maan omistaja välittänyt emätalon veroista. Tämän epäkohdan 
ehkäisemiseksi hallitus kielsi talojen lohkomisen. Siitä ilmestyi 
jo keskiaikana määräyksiä. Vuoden 1459 asetus verotalojen pysyt-
tämisestä entisellään määräsi, että verotalonpojan kuollessa hänen 
omistamaansa verotaloa ei saatu jakaa eikä jättää autioksi. 
Se oli 12 arviomiehen arvion mukaan jätettävä sellaisen läheisen 
perillisen (bördesman) lunastettavaksi, jolla ei ennestään ollut 
taloa. Jollei sellaista löytynyt, oli se vieraalle henkilölle myytävä. 
Ainoastaan pienillä muutoksilla nämä määräykset nudistuivat 
vuosien 1474 ja 1483 asetuksissa. 

Kustaa Vaasa, joka laaditutti maakirjoja erisuuruisista maa-
tiloista, asettui myöskin talojen jakamattomuuden kannalle, 
vaikka hänenkin kieltonsa olivat jotenkin yhtä tehottomat kuin 
keskiaikaiset. Tästä määräyksestä pidettiin kiinni hänen poi-
kiensa hallitessa, ja Kaarle IX julkaisi vuonna 1593 valtion halli- 
tusta hoitaessaan julistuksen siitä. Siinä sanotaan, että voutien 
ja kihlakunnan tuomarien on valvottava, että kahta taloa ei 
yhdistetä, niinkuin usein tapahtuu, jolloin kruunun verot 
.paljon vähenevät, eikä myöskään verotaloja lohota ja jaeta, 
niinkuin perilliset usein ehdottavat ja siihen saakka usein oli 
tapahtunut. 

1600-luvulla maamme hallitusmiehet erikoisilla julistuksilla 
koettivat näitä epäkohtia ehkäistä. Niin Niilo Bjelke ainakin 
jo vuonna 1627 antoi muutamissa kihlakunnissa ja seuraavina 
vuosina toisissa käräjillä julkilukea julistuksia erilaisten epäkoh-
taan poistamisesta. Niiden joukossa on myöskin yksi tätä' nyt 
mainittua epäkohtaa koskeva. Siinä Bjelke määrää, että kaikkien, 
joilla oli hallussaan osia toisten taloista, viimeistään ennen seu-
raavan toukokuun 1 päivää kuuluttamisen jälkeen oli siirrettävä 
ne jälleen sen talon yhteyteen, johon olivat kuuluneet, jolleivät 
asianomaiset kihlakunnanoikeuden tai laamannin tuomion perus-
tuksella olleet oikeutettuja omistamaan. niitä. Joka ei sitä teh-
nyt, oli joutuva rangaistukseen ja rahasakkoon, johon kunin-
kaallinen hovioikeus hänet tuomitsee. Bjelken julistuksen joh-
dosta syntyi paljon käräjäjuttuja taloista erotetuista maakappa- 

5 
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leista, jotka kihlakunnanoikeudet ratkaisivat Bjelken määrää-
mään suuntaan. 

Kuitenkaan ei Bjelke tarmokkaalla esiintymisellään saanut 
tätä tapaa hävitetyksi maastamme, vaan hänen seuraajansa 
gubernaattorina, Gabriel Oxenstierna oli pakoitettu jatkamaan 
hänen työtään. Käsityksensä asiasta tämä lausui ilmi vuonna 
1632 Turun hovioikeuden presidentille Juho Kurjelle kirjoitta-
massaan kirjeessä. Siinä sanotaan, ettei talojen lohkominen 
käynyt päinsä, koska se oli lakia ja hallituksen päätöksiä vastaan. 
Sen sijaan voi antaa toisen veljen lunastaa. toisen osan, heidän 
keskenään asiasta sovittuaan, tai lainmukaisella arvan heitolla 
ratkaista, • kelle talo tulee kuulumaan. Mutta jos talot ovat 
isoja ja niihin kuuluu siksi paljon maita, ettei yksi voi niitä 
hoitaa, voi toinen veli jäädä taloon toisen luo sekä yhdessä hä-
nen kanssaan viljellä maita ja vastata veronmaksuista. Saadak-
seen epäkohdassa parannusta aikaan Oxenstierna uudelleen kärä-
jillä luetutti edellämainitun Bjelken määräyksen talojen eheinä 
•pysyttämisestä. 1  

Hallitus ei . kuitenkaan menettelyllään voinut tarkoitustaan 
toteuttaa. Talojen jakoja tapahtui edelleen, ja vähitellen selveni 
vallanpitäjille, että jonkinmoinen myönnytys oli tarpeen. Sen-
tähden se loppupuolella kuningatar Kristiinan hallitusta vuonna 
1652 julkaisi uuden vapaamielisemmän asetuksen maanjaosta. 
Siinä uudistui kyllä määräys, että ne, jotka omistivat suurem-
pia osuuksia talossa, saisivat lunastaa pienenipiä omistavain 
osuudet, niin että talo säilyi jakamattomana. Mutta jos se oli.  
niin hyvä, että useampi talollinen siinä hyvin tulisi toimeen ja 
kruunun tulot sillä tapaa tulevaisuudessa saataisiin lisäänty-
mään, oli lupa jakoon annettava. Sitä ennen oli lautakunnan 
arvosteltava jaon mahdollisuutta. 

Melander, Suomen ynnä Käkisalmen läänin ja Inkerin veroista 
vuosilta 1617-1634, 29 ja 30 siv.; edellä (siv. 8) puheena olleet tuo-
miokirjoissa tavattavat Bjelken julistukset. 

2  Thulin, usein mainittu teos, 54 ja 55 siv. 
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Jos vertaamme Ruotsin hallituksen työtä uudisasutuksen 
hyväksi sen toimintaan autiotalojen asuttamiseksi, esiintyy edel-
linen paljon edullisemmassa valossa kuin jälkimäinen. Uudis-
asutuksessa saatiin nimittäin jokseenkin hyviä tuloksia aikaan, 
kun taas autiotalojen asuttamisessa kokeiltiin ilman mainittavaa 
menestystä milloin milläkin uudella keinolla. 





3, Mustankirjan luettelo Satakunnan 
erämaista. 

Kirjoittanut 

Väinö Voionmaa. 

Turun tuomiokirkon Mustankirjan lopussa (sivuilla 586-588) 
on julkaistu merkillinen luettelo Satakunnan erämaista keski-
ajalla. Luettelo on laadittu tunnetun ylimyksen Pentti Lyytikän-
poika Djeknin aikana; Pentti Lyytikänpoikaa mainitaan Ylä-
Satakunnan tuomarina vv. 1442-1453. Luettelon laatimisaika 

on todennäköisesti ollut v:n 1450 tienoilla. 
Tätä luetteloa on Jalmari Jaakkola laajemmin selvitellyt v. 

1923 ilmestyneessä teoksessaan »Pirkkalaisliikkeen synty», tehden 
tämän asiakirjan sekä eräiden myöhempäin Ylä-Satakunnan erä-
maaluetteloiden.nojalla laajakantoisia päätelmiä Ylä-Satakunnan 
ja Pohjanmaan muinaisista erämaa- ja asutusoloista. Hämäläisen 
heimon muinaista erämaankäyttöä tutkiessani olen minäkin tul-
lut tarkastaneeksi puheenaoleyaa Ylä-Satakunnan keskiaikaista 
erämaaluetteloa. Sen oikein ymmärtämisen ja sovelluttamisen 
ensimmäinen ehto on, että siinä mainitut erämaanomistajat, 
heidän kotipaikkansa ja heidän omistamansa erämaankappaleet 
saadaan mahdollisimman tarkoin määrätyksi. Vaikka suuri osa 
luettelosta onkin siinä kohden ollut riidattomasti selvitettävissä, 
on toisissa kohdin vielä Jaakkolan tutkimuksen jälkeenkin ollut 
selvittämistä. Näitä kohtia olen seuraavassa tutkielmassa koet-
tanut valaista, vaikka tunnustaminen on, että valitettavasti 
vielä tämänkin jälkeen jää riidanalaisia ja kokonaan selvittämät-
tömiäkin kohtia liiankin paljon. 



2 	Väinö Voionmaa, Mustankirjan luettelo Satakunnan erämaista. 

Luettelo esitetään seuraavassa kokonaisenaan, sellaisena 
kuin se on julaistu Mustassakirjassa; täydellisyyden ja yleis-
katsauksellisuuden vuoksi on mukaan otettu nekin luettelon koh-
dat, joista mitään uutta ei ole ollut esitettävänä.. Käytännölli-
sistä syistä on eri omistukset numeroitu siinä järjestyksessä, 
missä ne Mustassakirjassa esiintyvät. 

Tutkielman lopussa esitetään muutamia yleisiä päätelmiä. 
Lähdeviittauksissa käytetyt lyhennykset merkitsevät: Mustak. 

= Åbo Domkyrkas Svartbok. — MU = Finlands Medeltids 
Urkunder. — VA = Valtionarkisto. — Jaakkola, Pirkk. = Jal-
mari Jaakkola, Pirkkalaisliikkeen synty (1923). — Satak. V = 
Liitteet (Ylä-Satakunnan erämaiden ja erämaankävijäin luette-
lot vv. 1552-1557) Jalmari Jaakkolan kirjoitukseen »Pohjois-
Satakunnan vanha eräkulttuuri» Satakuntalaisen Osakunnan 
julkaisussa Satakunta V (1925). 

(1) Ff erst Benkt Lydekeson v mans skoga af f Weselax wegna. 
(2) Jtem a f f Birkal= ij mans skoga. 
(3) Jtem vj mans skoga. 
(59) Jtem Henric zErwist j manzs skoga, thet horer Benedicto 

Lydekest til. 
Tarkastettavamme luettelo näyttää olevan laadittu siten, 

että sen alkupäähän on merkitty joukko omistajainsa tai sijain-
tinsa puolesta erikoisasemassa olevia erämaanomistuksia, minkä 
jälkeen seuraavat maakunnan tavalliset talonpoikaiset erämaan-
ömistukset. Ensimmäiseksi on merkitty Pentti Lyytikänpojan 
viisi miehenmetsää eli erämaankappaletta. Pentti Lyytikänpoika 

Djekniä, jota merkintä• tarkoittaa, mainitaan asiakirjoissa vv. 
1436-1460. Vuosien 1442 ja 1453 välisenä aikana hän esiintyy 
Ylä-Satakunnan tuomarina. Pentti Lyytikänpoika oli aikansa 
tunnetuimpi ylimyksiä Suomessa ja omisti useita •taloja Ylä-
Satakunnassa; hänestä lienee saanut nimensä Pirkkalan Penttilä, 
joka on jonakin aikana ollut hänen asuinkartanonsa (Jully 
Ramsay, Frälsesläkter i Finland I, s. 96). Sanat »aff Weselax 
wegna» luettelomme ensimmäisellä rivillä ovat tietenkin ymmär- 

• rettävät niin, että puheenalaiset erämaankappaleet olivat aikai- 
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semmin olleet vesilahtelaisten omistamia tai muuten kuuluneet 
Vesilahteen. 

Olen yhtä mieltä Jaakkolan kanssa siitä, että toisella rivillä 
oleva merkintä »Jtem aff Birkal ij mans skoga» tarkoittaa niin-
ikään Pentti Lyytikänpojan omistamia erämaita, jotka aikaisem-
min olivat olleet Pirkkalan asukkaiden omistamia tai muusta 
syystä kuuluneet Pirkkalaan, ja vielä, että kolmas merkintä 
»Jtem vj mans skoga» kohdistuu samaan omistajaan ja pitäjään 
kuin sen edellinen merkintä (Pirkk., s. 96). 

Luettelon loppupäässä mainitaan vielä yksi Pentti Lyytikän-
pojan erämaanomistus, jonka entistä omistajaa kaiketi tarkoittaa_ 
nimi Henrie AErwist. Tämän• nimen perille on vaikea päästä 1. 

Pentti Lyytikänpojan monesta • osasta kokoonpantu suuri 
erämaanomistus on Hämeen keskiajan ylimystön tapoja hyvin 
edustava, mainitut ylimykset kun alkuperäisen erämaanomistuk-
sen rappeutuessa haalivat itselleen läheltä ja kaukaa talonpoi-
kain erämaita, joita sitten palkkamiehillä käyttivät hyväkseen. 

(4) [Jtem] Kulkylce aff Weselax vj mans skoga. 
Kulkkilaa ei löydy Vesilahden pitäjän keskiajan tunnetussa 

eikä myöhemmässäkään asutusnimistössä. Mutta se löytyy 
Sääksjärven rannalla nyk. Kauvatsalla entisen Huittisten taka-
maalla, seudulla, jossa Sääksmäen hämäläiset muinoin ovat ret-
keilleet (vrt. tutkielman »Muinaisten Sääksmäen hämäläisten 
retkiä Keski-Satakuntaan», Virittäjä 1926). Kulkkilaa-mainitaan 
Huittisten Keikyän neljänneskunnan kylänä Satakunnan van-
himmassa maakirjassa (VA 1920: 118). Tätä Kulkkilan seutua 
luulisin puheenaolevassa keskiajan asiakirjassa tarkoitettavan. 
Miehenmetsäin lukuisuudesta päättäen olisi siellä ollut oikea 

1  Jos saisi lausua arveluja, voisi nimen yhdistää Vesilahden Hei-
nutsuussa ja Lohnattilassa uuden ajan alussa esiintyvään Arpiaisen 
nimeen (VA 1920: 108; 2000: 28), joka tavataan Vesilahdella vieläkin 
talonnimenä ja jonka kantasana esiintyy eri tahoilla Ylä-Satakunnan 
entisen erämaa-alueen paikannimistössä (Arvojärvi Merikarvialla, Arpio-
mäki Multialla, Arpaisenjärvi Ähtärissä). Mainittakoon lisäksi, että 
Vesilahden Heinutsuun asukkaat todella ovat muinoin harjoittaneet erä-
maankäyntiä (Satak. V, s. 83; VA 2401 b : 610). 
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vesilahtelaisten erämaankävijäin valtapaikka, jollaisia muuten 
on ollut muuallakin Ylä-Satakunnan ja Hämeen muinaisissa erä-
maissa. Kun kalainen Sääksjärvi, jonka rannalla Kulkkila si-
jaitsee, on lähellä Kokemäen ikivanhaa asutusseutua, on alasata-
kuntalainenkin omistus jo varhain tunkeutunut niille seuduille. 
Vesilahtelaiset erämaanomistukset Kulkkilassa saattavat olla, 
hyvin vanhain aikain olojen jätteitä. Ken on nähnyt pyydys-
aikana asuttuja kalastajaleirejä eli »kenttiä» Perä-Pohjolan ja 
Lapin erämaanjärvien rannoilla, se hyvin voi kuvitella, millainen 
on aikoinaan ollut järjestelmä »kuuden miehen metsässä» Kulkki-
lassa. 

(5) Jtem Mengajcerf fce af f Sastamala v j mans skoga. 
Tämä erämaanomistus muistuttaa suuresti edellistä. Tässä-

kään ei ole kysymys Ylä-Satakunnan rintamailla olevasta omis-
tajasta, vaan nähtävästi kokonaisesta erämaassa sijaitsevasta 
omistusryhmästä; Menkajärvi nimistä vanhaa asutusta näillä 
rintamailla ei esiinny. Kuten Jaakkola on huomauttanut, tarkoit-
taa Menkajärvi luultavasti erästä varsin etäistä erämaanomistusta 
nykyisen Satakunnan pohjoisäären ulkopuolella, Pohjanmaan 
puolella olevaa Alajärven pitäjän Mänkijärveä (Pirkk., ss. 133 
—134). Asemansa ja luontaisten liikenneyhteyksiensä puolesta 
tämä Mänkijärvi sopii hyvin vanhaksi erämaankeskukseksi. 
Mänkijärven järven pohjoisrannalla on nykyään Alajärven huo-
mattavimpia asutuskeskuksia., joissa on »tiheitä talosikermiä 
ympäröivine peltoineen ja niittyineen» (Suomenmaa VII, s. 341). 
Mänkijärven nimen historialliseksi alkukodiksi lienee lähinnä aja-
teltava Vesilahden Menkalaa, jonka niminen kylä oli Vesilahdella 
olemassa uuden ajan alussa ja varmaan paljon aikaisemminkin. 
Merkittävä on, että v:n 1590 maatarkastuskirjan mukaan Men-
kalalla ei ollut kalavettä (VA 2400 b: 300). Tällaiset kylät kor- • 
vasivat usein tämän puutteensa ahkeralla erämaankalastuksella. 

(6) Jtem Rijppala, Sexa;mekis, ok Saris x mans skoga. 
Tällä merkinnällä varmaan tahdotaan sanoa, että jollakin 

Riippalalla sekä Sääksmäen ja Saarioisten (s.o. vanhaan Suur- 
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Sääksmäkeen kuuluneen Saarioisten hallintopitäjän) asukkailla 
on Ylä-Satakunnan erämaa-alueella ollut omistuksia tai että jos-
sakin Riippalassa Ylä-Satakunnan erämaa-alueella ovat Sääks-
mäen ja Saarioisten asukkaat omistaneet mainitun luvun miehen-
metsiä. 

Riippalan nimeen sisältyvä kantasana, jota edustanevat asia-
kirjalliset muodot Riippa, Rippo, Ripo y.m.s., esiintyy vanhoissa 
paikannimissä laajoilla aloilla Suomea, m.m. Sääksmäenkin van-
hassa asutuspiirissä. Nämä paikannimet ovat nähtävästi muo-
dostuneet henkilönimen pojalle. Sätakunnan erämaaluettelon 
laatimisen aikoina mainitaan juuri Sääksmäellä v. 1469 lauta-
miehenä Claus Rippa (MU IV, s. 326), ja v. 1483 esiintyy Akaan 
seurakunnan perustamisen yhteydessä sikäläinen, s.o. Sääksmäen 
Saarioispuolen asukas Caupi Ripo (Mustak. s. 546; vrt. Jaakkola, 
Pirkk. s. 107), jonka nimi selvästi kohdistuu nyk. Kylmäkosken 
Vuolteella vieläkin olevaan Riippa nimiseen taloon. V. 1465 mai-
nitaan Lammilla lautamies Oleff Rippoin ja v. 1486 Tennilässä 
maantarkastusmiehenä nähtävästi sama henkilö Oleff Rippanen 
(Hausen, Bidr. I, ss. 105-106 ja 36-37). Kun lisäksi vielä Sääks-

mäen kirkolla on nykyäänkin erään viljelysalueen nimenä Ripoo, 
Lammilla Rippolan talo ja Sääksmäen vanhoilla liikkumisaloilla 
Jämsässä asutusnimi Rippola, niin näyttää epäilemättömältä, 
että sellaiset asutusnimet ovat syntyneet noista vanhoista hen-
kilönimistä. 

Mutta mistä on Satakunnan erämaaluettelossa mainittu 
Riippala haettavissal Luulen, että tässäkin samalla tavoin kuin 
käsittelemässämme kahdessa edellisessä tapauksessa on kysymys 
Satakunnan erämaalla sijaitsevasta erämaankäynnin keskus-
paikasta, jonka tienoilla Sääksmäen ja Saarioisten miehillä on 
ollut kokonainen sikermä erämaanomistuksia. Ja merkillistä 
kyllä, paikannimet ohjaavat meidät taaskin oikeille jäljille. 

Perhonjoessa, joen suupuolella nyk. Alavetelissä, on koski.-
sarja, jonka muodostavat Sääsken-, Mela- ja Riippalankosket 
(Suomen kartasto 1910. Karttalehti 14 ja Tekstin koskiluettelo 

s. 19. Vrt. myös Suomenmaa VII, s. 274). Täällä kaikesta päät-

täen on ollut keskiaikaisen asiakirjamme Riippala. 
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Riippalankosken läheisyydessä on Riippa niminen talo. Tämä 
nimi on epäilemättä sangen vanha. Juuri Perhonjoen suussa 
Kokkolan pitäjän Korpilahdella mainitaan 1500-luvun puoli-
välissä Oluff Rippe niminen asukas (VA 4542: 30). Riippa on var-
maan ollut näiden seutujen muinaisten retkeläisten nimiä, joista 
nimet Riippala ja Riippalanko.ski ovat muodostuneet. Perhon- 

• joessa niinkuin useimmissa muissakin Keski-Pohjanmaan suu-
rissa joissa on muinoin ollut tärkeitä kalastuspaikkoja, joita ve-
rotettiin vielä 1500-luvulla (VA 4738: 22). Nyk. Alavetelin kir- 

• kon tienoo, jossa Riippalankoski on, on hyvinkin voinut olla mui-
naisten kalastusten ja erämaanretkien merkkipaikkoja. 

Mutta puheenaolevain seutujen paikannimistössä on selviä 
merkkejä myöskin siitä, että hämäläisiä on siellä muinoin erä-
retkillä liikkunut. Riippalankosken lähellä oleva nimi . Tastby 
on nähtävästi lyhentynyt muoto nimeä Tavastby 	Perhon- 
joella v. 1574 asukas Nils Tauast, VA 4739:54). Hämäläiset ret-
keilijät näyttävät tulleen Keski-Pohjanmaalle etupäässä muinai-
sesta Sääksmäen, Hattulan ja Hauhon Hämeestä, mikä liikenne-
maantieteellisestikin on ollut luonnollisinta. Samalla tavoin kuin 
Keski-Satakunnan Sääksjärvi on muinoin ollut sääksmäkeläisten 
eräretkeilyjen keskuspaikkoja, ovat eräät Pohjanmaankin Sääks-. 
järvet olleet sitä. Purmon ja Vimpelin Sääksjärvet ovat nimen-
omaan mainittuja asutuksen ja erämaan muinaismuistojen kes-
kuksia (Suomenmaa VII, ss. 246, 345). Sellainen kaiketi on ollut 
myöskin sillä seudulla, jossa Sääsken-, :hela- ja Riippalankosket 
ovat ja johon käsiteltävänä olevat Sääksmäen ja Saarioisten 10 
miehenmetsää kaiken todennäköisyyden mukaan ovat sijoitet-
tavat. 

Kuinka nämä omistukset ovat joutuneet Satakunnan erämai- 
den luetteloon? Varmaan siten, että kun läntisin Häme varhai-
semmalla keskiajalla erotettiin vanhasta Hämeestä ja liitettiin 
Satakunnan linna- tai kartanolääniin, tåssä alueellisessa muutok-
sessa otettiin Satakunnan puolelle läntiset erämaa-alueetkin, 
jotka vähitellen olivat joutuneet etupäässä läntisten hämäläisten 
käytettäviksi, vaikka näillä alueilla oli joitakuita vanhempia 
Sääksmäen Hämeenkin erämaanomistuksia. Sääksmäen Hämeen 
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• omistuksia Satakunnan puolella täytyy näet pitää Satakunnan 
ja Hämeen eroamista vanhempina; Satakunnan linnaläänin muo-
dostumisen jälkeen ei ulkopuolisilla enää ollut mahdollisuutta 
rikkoa uusia maakunnan- ja kihlakunnanrajoja. Näin luulen 
tutkittavana olevan keskiajan tekstin tulevan ymmärrettäväksi. 

(7) Jtem Sarkolum, Sastamala, ij mans skoga. 
Saastamalan (Karkun) Sarkoilan omistus. 

(8) [Jtem] Karkw Hultenyn i mans skoga. 
Hultti nimisiä talollisia mainitaan uuden ajan alussa Karkun 

ja Kiuralan kylissä Karkussa (V A 2000: 17, 18). Kiuralassa on 

vieläkin Hultinen (Hulttinen) niminen talo. 

(9) Jtem Mwtamayn, Weselax, ij mans skoga. 
Tämän erämaanomistajan nimen sijoittaminen on vaikea, kun 

sitä ei esiinny Vesilahden tunnetussa vanhassa nimistössä. Sama " 
nimijuuri .kuin Muntamaisessa voinee olla v. 1439 mainitun Hen-

rie aff Mwsmaga nimisen Lempäälän kapinallisten takuumiehen 
ja Satakunnan vanhimmassa maakirjassa mainitun Kyrön Aureen 
neljänneskunnassa olevan Muumäen kylän nimissä (vrt. Jaak-
kola, Pirkk., s. 100). 

(10) Jtem Alhutis skoga vj mans skoga, som Sellilth tilhorer. 

Sellilth tarkoittaa ilmeisesti nyk. Mouhijärven Selkeen kylää. 
Kylän asukkaat, joilla 1500-luvun lopulla ei ollut kalavettä lähi-
tiluksillaan (VA 2401 b: 525), harjoittivat muinoin erämaan-
käyntiä. Niinpä mainitaan Saastamalan erämaankävijäin jou-
kossa v. 1555 Brusius Selild (Satak. V, s. 93). Selkeeläisillä on 
muinoin ollut lukuisia erämaanomistuksia nyk. Siikaisten ja 
Merikarvian tienoilla, joiden vanha nimikin Sastmola ilmoittaa 
niiden yhteyttä Ylä-Satakunnan vanhan Saastamalan pitäjän 
kanssa (vrt. Ruuth, Satak. asutusoloista keskiajalla, Hist. Ark. 
XV, ss. 15-16, ja laajemmin Jaakkola, Pohjois-Satakunnan vanha 
eräkulttuuri, Satak. V, ss. 9-12). Keskiajan asiakirjassamme 

mainittu Selkeen erämaanomistus Alhutis skoga ei kuitenkaan 
ole ollut selkeeläisten kaukaisimpia eräkappaleita, vaan lienee se 
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ollut joko kylään tulevan pienen vesistön latvalla olevan Alho-
järven seuduilla (nyk. Hämeenkyrön länsiosassa) tai Suoden-
niemellä tai Kankaanpäässä, missä myös on Alhojärviä. 

(11) Jtem Mellilce, Kangasala, vj manzs skoga. 
Nimi Mellilae kohdistuu epäilemättä nyk. Pälkäneellä olevaan 

Mälkilän—Mällinojan kyläkuntaan, joka uuden ajan alussa luet-
tiin Kangasalan Ruokolan neljänneskuntaan. Sen kyläkunnan 
miehiä lienee ollut Hinza Mellila, joka v. 1439 oli Kangasalan 
kapinallisten takuumiehenä (Mustak. s: 369). Kangasalan erän-
kävijäin joukossa mainitaan v. 1557 Anders Nils Melkile (Satak. 
V, s. 97). 

(12) Jtem Ste f f cen Kartanyn iiij mans skoga. 
Kangasalan asukkaita näyttää olleen myöskin tässä mainittu 

muinainen erämaanomistaja tai -omistajakunta. Karttia . ja 
Karttialainen nimisiä talonpoikia, joiden nimeen puheenaoleva 
Kartanyn varmaan on rinnastettava (vrt. Jaakkola, Pirkk., s. 
99), mainitaan Kangasalla ainakin v:sta 1551 alkaen (VA 216 b: 8; 
1998: 46. Vrt. Orihveden Aakkblassa vanhan erätien varrella 
olevaa asutusnimeä Karttimi). Voidaanko nyk.. Kuorehvedellä 
sijaitsevaa Kertteen kylää, joka uuden ajan alussa kuului Kan-
gasalaan ja joka omisti useita kylän lähellä olevia erämaankap-
paleita (Satak. V, ss. 76 ja 77), rinnastaa Kartanyn nimen kanssa, 
jääköön tässä ratkaisematta. 

(13) Jtem Hcellynyn iij mans skoga. 
Nimen Ha>llynyn voi kohdistaa, kuten Jaakkola on tehnyt, 

Kangasalan kapinallisten takuumiehenä v. 1439 mainittuun 
Llaurens Hallaynen nimiseen mieheen (Pirkk., s. 99), jonka koti-
paikka lienee ollut Vehoniemi, missä on ollut vanha Halli niminen 
talo (V A 2401 b: 387). Toinen mahdollisuus on, että puheena-
oleva keskiajan nimi olisi sama kuin Juupajoen Höllin talon 
Kangasalan vanhalla erämaalla, ja kolmas, että kaikki nämä nimet 
kuuluvat samaan kantaan: Halli — Hälli — Hölli. Ylä-Satakun-
nan paikannimistössä eivät tällaiset äänteelliset vaihtelut ole 
harvinaisia. 
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(14) Jtem Lauio Anzinen iij manzs skoga. 

Lauio Anzinen on varmaan sama mies kuin Pirkkalan kapi-
nallisten takuumiehenä v. 1439 mainittu Laurens Ansyne (Mus-
tak. s. 369; Jaakkola, Pirkk., s. 90). 

(15) Jtem Laurens Parf fide j manzs skoga. 

Vanha kangasalalainen nimi, joka esiintyy uuden ajan alussa 
Heponiemen kylässä (Jaakkola, Pirkk., s. 99). Parvelan yksi-
näistalo on vieläkin Kangasalla Heponiemen lähellä. 

(16) Jtem Knuth Totunen j mans skoga. 

Vanha kangasalalainen nimi tämäkin, mainittu uuden ajan 
alussa Heponiemessä (Tuottine) ja Vilkkilässä (Tottine) (Jaak-
kola, Pirkk., s. 100). Vn 1590 maatarkastuksen aikoina oli Hepo-
niemessä kaksi Tuottisen nimistä talollista; kylällä mainitaan 
olleen erämaita Eväjärvellä ja Kertteessä (nyk. Längelmäellä ja 
Kuorehvedellä) (VA 216 b: 384-385). Sillä suunnalla kaiketi 
myöskin Knuth Totunen oli omistanut erämaita. 

(17) Jtem Anti Aijderepolffui ij mans skoga. 

Tämä nimi on yhteydessä Kangasalan Ruokolan kylässä uuden 
ajan alussa mainitun Knuth Aidanpoline, Knuth Aidhanpoluen 

nimen kanssa (Jaakkola, Pirkk., s. 99). Kangasalan erämaankä-
vijäin joukossa v. 1553 mainitaan useita Ruokolan miehiä, nii-
den joukossa Knuth Rokolan, joka oli kahden erämaanveron mak-
saja (Satak. V, s. 88). Ei ole mahdotonta, että siinä ovat kysy-
myksessä samat erämaankappaleet, jotka 1400-luvun puolivälissä 
omisti Anti Aijderepolffui. 

(18) Jtem Pilampi Olaff Sorri met sina skif ftis brodher iiij 

manzs skoga. 

(34) Jtem Olaff Sorri j manzs skoga. 

Olaff Sorrin kotipaikka oli ilmeisesti Pirkkalan (nyk. Aito-
lahden) Sorila, jonka miehet vielä 1500-luvulla harjoittivat erä-

maailkäyntiä (vrt. Jaakkola, Pirkk., s. 98). V:n 1552 erämaa-
luettelossa mainitaan Sorrin erämaankappaletta Väärinjärvellä 
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(nyk. Väärinmajan asutus Ruoveden itäosassa) (»Jtem Hendrich 
Sorri haffuer ett ererwm vid Väri träsk liggiandis 11 miill ifro 
hans herra ock är ther ett boorwm... »; Satak. V, s. 65). V:n 1590 
inaatarkastuskirjassa sanotaan Messukylän Sorilasta: » Are I. r 
haffue the hafft J weeris och i pelhois thr nu Sauolax boar boo 
opå» (VA 2401 b: 410). 

- Keskiajan erämaaluettelossa esiintyvä Pilampi on nähtävästi 
omistetun erämaakappaleen, tai omistettujen erämaankappaleiden 
nimi. Tämä nimi olisi lähinnä sijoitettava Juupajoelle, jossa on 
tunnettu Piilamin vuori (Suomenmaa V, s. 169). Seutu on lähellä 
Väärinmajaa, jossa Sorilalla mainitaan •olteen erämaanasutus. 

Keskiajan luettelon Pilampi tarkoittaa kuitenkin luultavasti 
samaa paikkaa kuin vm 1552 erämaaluettelossa Sorilan naapuri-
kylän Messukylän Turtoisten omistamaksi mainittu Pijlam träsk 
(»Jtem Lasse Turdoij, Morthen Turdoi oeh Simö Turdoi haffua 
ett erierwm tillhopa ved Pijlam träsk som ligger ifrå theris byy 
24 miill..» Satak. V, s. 67). Tämän paikan ilmoitettu etäisyys 
(24 silloista suomal. = n. 12 nyk. peninkulmaa) poikkeaa niin 
suuresti Väärinmajan etäisyydestä (11 suomal. penink.), ettei 
Turtoisten Pijlam träsk voine saada paikkaansa Juupajoen Piila-
min tienoilla, vaikkapa etäisyysilmoitukset v:n 1552 luettelossa 
ovatkin hyvin subjektiviset ja vaikka Pijlam träsk ja Väärinjärven 
erämaaomistus siinä ovat mainitut perätysten. Matkan puolesta 
Pijlam sen sijaan hyvin voisi sijoittua Pihlajaveden reitille, joka 
on ikivanha erämaankulkutie sekin. Pihlajaveden kansanomai-
nen nimi on Pihlainen ja Hans Hanssonin kartalla 1600-luvulta 
se esiintyy muodossa Pilavesi. Toistaiseksi tämä sijoitus on 
kuitenkin aivan epävarma. 

Mutta keskiajan oikullisella tavalla kirjoitetut paikannimet 
antavat helposti aihetta erilaisiin tulkintoihin. Siihen tulkintaan, 
että v:n 1552 Pijlam träsk tarkoittaisi Alavuden Pyylampea, ei 
nähdäkseni ole riittävää aihetta (Jaakkola, Pirkk., s. 128), vaikka 
kyllä Alavudenkin kautta on kulkenut muinainen erämatkatie. 
Messukylän ja samalla myös Messukylän Turtoistenkin erämaa-
omistukset ovat v:n 1590 maatarkastuskirjan mukaan olleet 
Ruoveden Kåutussa. (siis Väärinmajan läheisyydessä), Visuve- 



Hist. Ark. XXXV, 3. 	 11 

dellä ja Ähtärissä.  (»i a tzse wedhell»; VA 2401 b: 408); näiden 
paikannimien suunnalta eikä Alavudelta olisi Tiirtoisten v. 1552 
omistama Pijlam etsittävä, jos se pohjoisesta päin on löydettävä. 

V:n 1590 maatarkastuskirjassa esiintyvä »pelhois», joka yh-
dessä Väärin kanssa on merkitty Sorilan omistukseksi, tuskin voi 
tarkoittaa Sorrin Pilampi ja Turtoisten Pijlam nimisistä omistuk-
sista erillistä omistusta. Pelhois, kuten ylempänä on näkynyt, 
mainitaan yhdessä Väärin kanssa ja voisi parhaiten tähdätä Pih. 
laisten nimeen. 

(19) Jtem Benkt Baroinen ij manzs skoga j Esseweth. 
Niinkuin Jaakkola jo on huomauttanut, on Benkt Baroinen 

selvästi sama kuin Pirkkalan lautamiehenä v. 1442 mainittu 
Bencth Paronen (Pirkk., s. 91). Nähtävästi samaa sukua oli Pirk-
kalan käräjillä v. 1476 toimiva lautamies Laurens Paroynen 
(MU IV, s. 442). Pirkkalan Paroisten kotipaikka oli uuden ajan 
alussa Ylöjärven kylä, jonka asukkaiden joukossa v. 1556 mai-
nitaan Henr. Paroynen (VA 1998: 44). Tällä Parosella oli v. 
1552 erämaa Ruovedellä (»Jtem Henrich Paroijne haffuer ett 
erierwm vid Rååwesi siöö liggiandis 10 miill ifrå hans herra...». 
Satak. V, s. 65). Viimemain. vuonna oli kahdella Tokoi nimisellä 
Pirkkalan (= Kangasalan Toikkolan?) miehellä yhteinen erämaan 
kappale Parojärvellä (»Jtem Lasse Tockoij och Hendrich Tockoij 
haffua eth erierwm tillhopa vid Paroij siöö liggiand 28 miill 
ifrå theris by ...»; Satak. V, s. 66). Tässä erämaan nimessä saattaa 
olla muisto siitä erämaasta, jonka Benkt Baroinen keskiajalla 
omisti Ähtärissä (»j Esseweth»). 

Paroisia oli keskiajalla myöskin Kangasalla (hustak. s. 369). 
äillä Paroisilla oli uuden ajan alussa erämaita Kuorehveden 

puolella. 

(20) Jtem Juti Pelpoij ij manzs skoga. 

Jaakkola sijoittaa tämän nimen Vesilahdelle, jossa uuden 
ajan alussa Vesilahden kylässä esiintyy nimi Pelpoi (Pirkk., s. 
100). Kun Kuokkalan—Messukylän välisessä rajariidassa v. 

1465 mainitaan asianosallisena jälkimmäisen kylän puolella La- 
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rens Pelphenin (MU IV, s. 230), lienee samanaikainen erämaan-
omistaja Pelpoij pidettävä vanhan Pirkkalan asukkaana. 

(21) Jtem Pella j manzs skoga. 
Nimi on asiallisesti parhaiten yhdistettävä Pertoila nimeen, 

joka uuden ajan alussa esiintyy Vesilahden Sorvassa (Hen per-
toila soruast; VA 2000: 32). V:n 1552 erämaaluettelon mukaan 
oli kahdella Vesilahden Sorvalan miehellä yhteinen erämaan-
omistus Kuoreniemellä Vitsakosken varrella (»Koreniemi ved 
V itzakoski strom»; Satak. V, s. 83). 

Eräässä Pirkkalan kalavesiriistaa koskevassa asiakirjassa 
v:lta 1450 mainittu Paerdhanpoyca on todennäköisesti ollut Sor-
van Pertoilan isäntiä, sillä Sorva on aivan nyk. Pirkkalan rajalla 
ja Sorvan vesialueet kysymyksessä olevain Pirkkalan kalavesien 
välittömässä naapuruudessa. Niinikään voi Pmrdhanpoyca olla 
sama henkilö kuin asiakirjamme Perta, koska, niinkuin A. W. 
Koskimies on osoittanut, -poika liitteisiä nimiä keskiajalla käytet-
tiin perhe- ja sukunimenkin tavoin ja tässäkin tapauksessa sama 
henkilö on voinut käyttää sekä nimeä Perta että Pertanpoika 
(Forsman, Tutkien. Suomenkansan persoonallisen nimistön alalla 
I,ss. 144-146; toisin Jaakkola, Pirkk., ss. 91-92). 

(22) Jtem Olaff Olafson j mans skoga. 
(37) Jtem Olaff Ola fson ij manzs skoga. 
Molemmat merkinnät kohdistunevat samaan omistajaan, 

jonka olot eivät ole tarkemmin määrättävissä. Merkittävä on, 
että kummassakin asiakirjan kohdassa tämä omistaja esiintyy 
pirkkalaisten erämaankävijäin seurassa (vrt. n:ot 18-21, 23-25, 
36 ja 38-39). 

(23) Jtem Jons Hillin iiij manzs skoga. 
Kangasalan lautakunnassa v. 1441 esiintyy eräs Olaff Hyllan-

poyca (MU III, s. 211). Sukunimiä Hilli, Hylli, Hyllinen maini-
taan uuden ajan alussa Pirkkalassa ja Kangasalla. Pirkkalan 
erämiesten joukossa v. 1553 oli eräs Henr. Hijlli, jonka mukaan 
Jaakkola on ajatellut käsiteltävänä olevan asiakirjan henkilöä 
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»lähinnä pirkkalaiseksi» (Pirkk., s. 96). — Satakunnan vanhim-
massa maakirjassa on Pirkkalan Takahuhdin neljänneskuntaan 
merkitty talo »hyllele», ilmeisesti sama kuin Messukylässä vielä 
tänäkin päivänä oleva Hyllilän yksinäistila. Se on varsin hyvin 
voinut olla 1400-luvun erämiehen kotipaikka. 

(24) Jtem Gammaldh Jons ij mans skoga. 
Ilmeisesti sama mies kuin luettelomme laatimisen aikoina 

Pirkkalassa tarkastusmiehenä esiintyvä Jonis Gamall (Jaakkola, 
Pirkk., s. 90). 

(25) Jtem Lteidika Ka[n]gentaka j mans skoga. 
Jaakkola vertaa tämän erämaanomistajan nimeä Satakunnan 

vanhimmassa maakirjassa Pirkkalan Kankaantakana esiintyvään 
talollisnimeen Lodyiik (Pirkk., s. 97).  — Sennimistä sukua mai-
nitaan Kankaantakana pitkin 1500-lukua. V. 1552 tuli Pirkkalan 
Naistenmatkan erämaalle Virtain Vaskivedelle asukkaaksi Pedr 
Lodwiik (Satak. V, s. 64). 

(26) Jtem Nielis Makanyn j mans skoga. 
V. 1552 mainitaan Oluff Makaynen niminen Lempäälän talon-

poika yhdessä kolmen muun lempääläisen erämaankävijän kanssa 
omistavan kaksi erämaankappaletta nimeltä »Kallionmaia ved 
Vitzakoski siöö», 20 peninkulman päässä heidän kylästään (Satak. 
V, s. 79). 011i Maakaisen kotipaikka oli, nähtävästi Lempoisten 
kylässä, missä Satakunnan vanhimman maakirjan mukaan oli 
Maka niminen talo. Sitä taloa ilmeisesti vastaa nyk. Maakalan 
yksinäistalo Lempäälässä. Mutta koko Lempoisten kylällä on 
niuinoin ollut toisintonimi Makala (Maakala), niinkuin helposti 
voi todeta vertaamalla esim. VA 2000: 18 mainitun suuren Haka-
lan kylän talojen nimiä nykyisiin Lempoisten kylän talojen ni-
miin. Tässä vanhassa erämiespesässä, jonka miehet muinoin har-
joittivat tavattoman laajaa erämaanretkeilyä, on varmaan elä-
nyt 1400-luvun N iclis Makanyn. Tätä mielipidettä vahvistaa 
erityisesti vielä sekin, että tarkastettavassamme asiakirjassa 
mainitaan heti Maakaisen erämaanomistuksen jälkeen Mottisen 

s 
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erämaanomistus (ks. seur. n:o), joka Mottinen on sijainnut juuri 
Lempäälän Maakalassa (Lempoisissa). ' 

Vitsakoski, nyk. Kuorehvedellä, oli uuden ajan alussa huo-
mattava erämaankeskus (Satak. V, ss. 78, 79, 82). 

(27) Jtem Henn e Mottenyn ij manzs [skoga]. 
Tämä eränkävijä oli nähtävästi samaa sukua kuin Lempäälän 

käräjillä v. 1465 esiintyvä lautamies Paedher Motthinen j Lmm-
poss (ML IV, s.-  230). Vielä tänäkin päivänä on Lempoisissa 
Mottisen talo. Lempoisten Mottinen esiintyy erämaanomistajana 
vielä v. 1552 (Jaakkola, Pirkk., s. 101). Silloinen Mottisen erä-
maankappale oli Ruoveden Tarjanteella (»Jtem Jöns Mottine 
haffuer etth erierwm vid Tarienes siöö som ligger ifro hans he-
man 28 miill ...»; Satak. V, s. 81). Merkittävä on, että Jöns 
Mottine v.1554 maksoi erämaanveroa kaksi erää (Satak. V, s. 92), 
joten hänellä varmaan oli kaksi erämaanomistusta, niinkuin hä-
nen edeltäjällään sata vuotta aikaisemmin. 

Kun Mottinen 1500-luvun puolivälissä esiintyy talollisen ni-
menä Etelä-Pohjanmaalla (»oleff mottin i h%:ro» v. 1548 Kyrössä; 
VA 4534 b: 27), on luultavaa, että tämä nimi niinkuin lukuisat 
muutkin on tullut sinne erämaan kautta Ylä-Satakunnasta. 

(28) Jtem Wilhanpoika ij manzs skogct. 
Epävarmasti sijoitettava nimi. Jaakkola sen yhdistää mui-

naisen Kangasalan Ruokolan Wilekoij nimeen (Pirkk., s. 100). 
Mielestäni se olisi pikemmin rinnastettava Kangasalan laaman-
ninkäräjillä v. 1456 mainitun Pfwel Wiloinen nimen kanssa (Mti 
IV, s. 96), joka taas kohdistuu nyk. Messukylän Vilusen .ratsu-
tilaan. Kuten edellä n:o 21 kohdalla on huomautettu, on -poikä 
loppuisilla henkilönimillä keskiajalla Satakunnassakin osittain 
ollut pysyväinen sukunimen luonne, joten Wilhanpoika ja Wi-
loinen voivat edustaa samaa nimeä ja tässä tapauksessa ihan sa-
maa miestäkin. Kaksi seikkaa tuntuisi tätä otaksumaa vahvis-
tavan. Pirkkalan Viluisia mainitaan erämaanomistajina v. 1552 

(»Jtern Oluff Viluijne bch löns ibnr haffa etth ererwm tillhopa 
benempd Samalin liggiådis 23 miill ifro theris byy ther ingen 
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boorwm är»; Satak. V, s. 78) ja erämaankävijöinä vv. 1553-1555 

(Satak. V, ss. 88, 91, 92); Sammalisen erämaa on ollut Keuruulla 
(VA 2401 b: 605). Toinen Messukylän Viluiseen viittaava seikka 
on, että keskiajan luettelossa Wilhanpoika nimen vieressä esiin-
tyy erämaanomistaja Kielas (ks. seur. n:o), joka on ollut juuri sa-
man Messukylän kylän asukkaita. 

(29) Jtem Jossa Kelas i mans skoga. 
Kuuluu Pirkkalan Messukylässä uuden ajan alussa mainittuun 

Kielas sukuun (Jaakkola, Pirkk., s. 97). 

(30) Jtem Kaupi Sikkalan j manzs skoga. 
Tämän erämaankävijän nimi on säilynyt nykyisessä Pirkka-

lan Sionkylän (ennen Sikoisten 1. Sikojärven kylän) Kauppilan 
talon nimessä. Sikojärven kylällä oli v. 1552 yhteinen eräsija 

Parkusjärvellä nyk. Kurussa (Satak. V, s. 64; vrt. Jaakkola; 
Pirkk., s. 98). 

(31) Jtem Jossa Pntkanemy iiij manzs skoga. 
Ilmeisesti sama mies kuin Pirkkalan kapinallisten takaus-

miehenä v. 1439 mainittu Joonas Pyktkanirni (Jaakkola, Pirkk., 
s. 91), jonka kotipaikka tietenkin oli Pirkkalan Pitkäniemi. 

(32) Jtem Olaf/ Layanyn j • manzs skoga. 
(56) Jtem Anti Layceny j manzs skoga. 
Jaakkola sijoittaa edellisen nimen Vesilahden Hintsalaan, 

missä v. 1544 esiintyy nimi 01. Laijane (Pirkk. s. 100), mutta jäl-
kimmäisen nimen Lempäälän Tolvilaan (Pirkk.. s. 101). Kun 
puolestani en näe mitään pätevää syytä erottaa näitä nimiä toi-
sistaan, käsittelen niitä yhdessä. 
• Nimet ovat mielestäni sijoitettavat Lempäälään paremmalla 

syyllä kuin Vesilahdelle. Jos ne sijoitetaan Lempäälään, on niiden 
vastineina pidettävä Lempäälän kapinallisten -  takuumiehenä v. 
1439 mainitun Liarens Laynin nimisen miehen (Mustak. s. 369) ja 
Tolvilassa 1540- ja 1550-luvuilla mainittujen La. Laijane, las 
läiaijnen, lass läiäläine (V A 2000: 19; 1998: 47) nimisten miesten 
sukunimiä. 
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Myöskin Pirkkalasta voisi löytää lähtökohtia puheenaoleville 
erämaan omistajain nimille. Nykyisessä Pirkkalassa on sellaisia 
asutusnimiä kuin Laajanoja (Satakunnan vanhimmassa maakir-
jassa ladhiaoja) ja' Lakiala (nyk. Ylöjärvellä) ja Messukylässä on 
Laalahti (Satakunnan vanhimmassa maakirjassa ladialax, myöh. 
Laijalax). Näihin paikkoihin varmaan kohdistuvat sellaiset keski-
ajan Pirkkalan nimet kuin v. 1460 mainittu Peder Laynen (Mustak. 
s. 472) ja v. •1466 mainittu Olaff Lachiaynen (MU IV, s. 255). 
Jos Laajuisen ja Lakiaisen nimiä voisi sitää synonymisinä, voisi 
Olaff Layanyn olla suorastaan sama mies kuin v. 1466 mainittu 
Olaff Lachiaynen. Laalahden puolesta taas puhuisi se, että v:n 
1590 maatarkastuskirjan mukaan _llessukylän Layalax on omis-
tanut erämaita Ähtärissä (»i Ätze ther nu Sauolax boar boo opå»; 
VA 2401 b: 409). 

(33) Jtem Wihcetha skiptisbroder xiiij mans skoga. 
Todennäköisesti tarkoittaa tämä merkintä Tyrvään Vihattu-

lan miesten muinaisia erämaanomistuksia, jotka tämän mukaan 
olisivat olleet varsin laajat (Jaakkola, Pirkk. s. 102). Vihattula 
on ollut vanhan Kallialan suurimpia kyliä.. Merkillistä kumminkin 
on, ettei uskonpuhdistusajan asiakirjoissa ole esiintynyt muistoja 
noista muinaisista oletettavista erämaanomistuksista. Päin-
vastoin on v:n 1590 maatarkastuskirjaan nimenomaan mer-
kitty, ettei Vihattulalla ole erämaita. 

(35) Jtem Peltolampi j manzs skoga. 
On nähtävästi omistetun paikan eikä omistajan nimi ja tar-

koittanee Juupajoella olevaa Peltolammia, joka näkyy Hans 
Hanssonin Ylä-Satakunnan kartalla 1600-luvulta ja jossa ny-
kyään on Peltolammin asutus (toisin Jaakkola, •Pirkk. s. 98). 
Juupajoen — Kuorehveden — itäisen Ruoveden seudulle on si-
joitettava useita muitakin puheenaolevassa luettelossa juuri 
Peltolammin yhteydessä lueteltuja erämaanomistuksia. Pelto-
lammin nimi on kiintoinen siinäkin suhteessa, että se — ellei se 
ole vanhoista asutusseuduista kulkeutunut siirtonimi — ilmaisee 
alkavaa peltoviljelystä vanhan Pirkkalan likimmissä erämaissa. 
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(36) Jtem, Tordo ij mans skoga. 
Tarkoittaa epäilemättä Messukylän Turtojen (nyk. Turtola, 

Turtonen) erämaanomistuksia, joita mainitaan vielä v:n 1552 
luettelossa. Näiden omistusten paikasta vrt. edellä n:o 18. Turto 
nimestä ks. Jaakkola, Pirkk. s. 98.. 

(38) Jtem Per Tappia j manzs skoga. 
Tapio, Tapia on vanha yläsatakuntalainen sukunimi (Jaak-

kola., Pirkk., • s. 102). M.m. esiintyy se uuden ajan alussa Kyrön 
Kilvakkalassa, jonka asukkaat siihenkin aikaan olivat suuria erän-
kävijöitä; vielä 1590 v:n maatarkastusluettelon laatimisen aikaan 
käyttivät kilvakkalaiset erämaita (»Och haffue äremarck ther 
the fiskie bode höst och wår». VA 2401 b: 584). Kyröläiset ovat 
muinoin eräretkeilleet myöskin Näsijärven vesistöllä, niinkuin 
1500-luvun asiakirjat todistavat (Jaakkola, Pohjois-Satak. vanha 
eräkulttuuri, Satak. V, ss. 3-4. Vrt. myös VA 2401 b: 606). 
Niinpä oli kilvakkalaisillakin v. 1552 erämaankappale Kurun 
Keihäsjärvellä (Satak. V, s. 73). • 

Jo näiden yleisten havaintojen nojalla voitaisiin Ruoveden 
Kautun seudulla esiintyvän vanhan Tapion asutuksen ja nimen 
alkuperä yhdistää Kilvakkalan Tapioon. Tätä päätelmää vah-
vistaa hauskalla tavalla eräs toinen nimiyhdistelmä. Kyrön Kil-
vakkalan miehellä oli v. 1552 Ruhanpirtti niminen eräsija Kar-
vialla (»Jtem Jöns Henricksson Kiluackalan haffr etth erierwm 
benempd Ruhanpijrtte vid en liten åå hetand. Karffuian aå soz 
liggr iffrå hans hema 8 miill...» Satak. V, s. 68). Mutta juuri 
Ruoveden Tapion lähellä on myöskin Ruhalan asutus ja onpa 
tämän seudun takamailla Karvianjärvikin. Orihveden Lylyjär- 
ven kylään kuuluu vieläkin Karvia niminen-  asutus ja Karvian-
maa niminen liikamaa. Kyröön viittaa myöskin Tapion ja Ru-
halan lähellä oleva asutusnimi Viljakkala. Tällaiset nimiyhtymät 
ovat tyypillisiä muinaisille retkeilyajoille, jolloin jonkun asutuskes-
kuksen erämiehet retkeilivät eri suunnilla ja kylvivät samoja 
nimiä usein toisistaan hyvin kaukanakin oleville seuduille. 

Tämän tulkinnan mukaan siis käsiteltävänä oleva keskiajan 
merkintä tarkoittaa Ruoveden Tapiota, joka alkuaan oli ollut 



. 	18 Väinö .Voionmaa, Mustankirjan luettelo Satakunnan erämaista. 

Kyrön Kilvakkalan Tapion erämaa, mutta joka .puheenaolevan 
erämaaluettelon laatimisen aikana jo itse saattoi olla sellainen 
alkava eräämaanasutus kuin aikaisemmin käsitelty' Peltolampi 
(n:o 35) ja edempänä käsiteltävä Palzia (n:o 40): (Toisin Jaak-
kola, Pirkk., s..102). Mutta koska Tyrväälläkin esiintyy Tapio, 
Viljakkala y.m.s. nimiä, on varsin mahdollista, että jonakin 
aikana on ollut olemassa yhteyttä Tyrvään ja Kyrön vastaa-
vanlaisten nimistöjen kesken, vaikka Ruoveden Tapion suku- 
juuret lähinnä menevät Kyröön. 	 • 

(39) Jtem Peder Kurrenyn j manzs skoyha. 
(46) Jtem Kurrenyn j manzs skoga. 

• Peder Kurrenyn on sama mies, joka esiintyy v. 1460 nimellä 
Peder Kurinen maanluovutuksen todistajana Pirkkalassa (Mustak. 
s. 472) ja v. 1466 nimellä Per Kurinen Pirkkalan lautarniehenä 
(Mti IV, s. 255). Tämä Kurinen on elänyt Tammerkoskella, 
jossa sen niminen erämaankävijä esiintyy vielä v:n 1552 luette-
lossa osakkaana kahteen erämåankappaleeseen, niinkuin keski-
ajan luettelossakin (»Item Henric Partoij ock Hendrich Kurine 
haffua ett erierwm tillhopa vid Toewesi siöö liggiandis 20 miill 
frå theris byy ...» — »Item Hendrich Kuryn haffuer ett erie-
rwm ved sama siöö [Toevesi siöö] ...» Satak. V, ss. 65 ja 66). 
Kurisen muinaisten eräsijain paikoista antaa tietoja 1590 v:n 
maatarkastusluettelo, jossa sanotaan, että Ruoveden Toisvedellä 
asuivat Tammerkosken kylän entisellä erämaalla Matti ja Pertti 
Ikkalainen ja Paavali Nirvinen (VA 2401 b: 607). Ikkalan ja 
Hirvelän talot ovat vieläkin olemassa Toisvedellä, ja niitä vasta-
päätä toisella puolella vettä on muinaisaikoja muistuttava 
»Pirkkalanniemi». - 

(40) Jtem Hans Palzia j manzs skoga. 
Jaakkolan selvitys, jonka mukaan tämä nimi kohdistuu nyk. 

Kuorehveden Kertteen kylän tienoolla sijaitseviin Palsinän ja 
Palsinajärven nimiin, on varsin otollinen (Pirkk., s. 99). Nähtä-
västi on tässä kysymys samantapaisista Pirkkalanpohjan alka-
vista erämaanasutuksista kuin n:oissa 35 ja 38. 
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(41) Jtem Jonis Seland i.manzs .skoga. 
Nimi Seland tarkoittaa nähtävästi Pirkkalan Messukylän 

kylässä ollutta Selänteen taloa, jokia, esiintyy esim. v:n 1554 
maakirja.ssa nimessä henr. selände (VA 1972: 34). liessukylän 
miehet ovat kuuluneet muinaisaikain ahkerimpain eränkävijäin 
joukkoon. Se, että Seland mainitaan erämaankävijänä tietääk-
seni yhden ainoan kerran, saattaa riippua siitä, että kun Selänne 
on varsinaisesti ollut paikan eikä henkilön nimi, sen talon erä-
miehet kulkevat luetteloissa muilla nimillä eikä sillä paikan-
nimellä, jolla se on tullut _Mustankirjan luetteloon merkityksi. — 
Jaakkola sijoittaa nimen Kangasalle, jossa kuten Pirkkalassakin 
nimi Sälandh on tunnettu uuden ajan alussa (Pirkk., s. 10). 

. (4 2) Jtem Dominicus j manzs skoga. 
Jaakkola rinnastaa tämän harvinaisen nimen Lempäälässä 

v. 1455 mainitun lautamiehen nimeen Dominicus Lettama 
(Pirkk., s. 91). Luulen kumminkin, että keskiajan erämaankävi-
jän nimen alkupaikka -  on ollut lähempänä Ylä-Satakunnan erä-
maan äärtä, nim. Kangasalla, missä uuden ajan alussa, tarkemmin 
sanoen vv. 1553-1556, Herttualan kylässä esiintyy ahkera erä-
maankävijä Dominicus' (Dominics Hierttuala, Dnics Herttuala, 
Dnicus Hertualan, Dnics [Hertualä]. Satak. V, ss. 89, 92, 94 
ja 96). Herttualan asutus kuuluu todennäköisesti vanhemman 
keskiajan hallituksen toimeenpanemiin uudisasutuksiin, ja Domi-
nicus on saattanut olla sinne muualta tullut uudisasukas, jonka 
nimestä on tullut talon ja suvun nimi. Tällaiset muualta tulleet 
uudisasukkaat niinkuin . rälssimiehetkin olivat keskiajalla ah-
naita hankkimaan itselleen erämaita ja toimekkaita käyttä-
mään niitä hyväkseen (vrt. n:o 67). 

(43) Jtem Eric Hampanemmist j manzs skoga. 
Vaikeasti sijoitettava omistaja, koska Haapaniemiä, jota 

nimeä Hampanemist varmaan tarkoittaa, on keskiajalla ollut 
Tyrväällä, Karkussa ja Kangasalla (Jaakkola, Pirkk. s. 103). 
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(44) Jtem Hans Lindis ij manzs skoga. 

Luultavasti Ala-Satakunnan vouti ja pirkkalainen maan-
omistaja Hans Lindenäs, jota mainitaan asiakirjoissa 1450-
luvulla (Jaakkola, Pirkk. ss. 89-90). 

(45) Jtem Laurens Pengenyn j manzs skoga. . 
ehkä sijoitettava Lempäälään, jonka Kahanpään (Kar-

vaisenpään) sekä Pohtolan kylässä uuden ajan alussa esiintyy 
siihen verrattavia nimiä (Jaakkola, Pirkk s 101). Myös Pirk-
kalan (Ylöjärven) Penkoa tai Pengonpohjaa voisi ajatella keski-
ajan erämiehen kotipaikaksi. Viimemainitussa kylässä on tänä-
kin päivänä Penkonen niminen asutus. 

(47) Jtem Peder Kyrelcenyn j manzs skoga. 
Sukunimi Kyröläinen esiintyy jo keskiajalla useissa Ylä-

Satakunnan pitäjissä, mutta yhtäkään näistä nimistä ei voida 
varmuudella asettaa nyt puheenaolevan erämaanomistajan yh-
teyteen (Jaakkola, Pirkk., s. 103). Pirkkalan Kyröläisen puolesta 
puhuisi se seikka, että tämä nimi asiakirjassamme esiintyy pirk-
kalaisten eränkävijäin ryhmässä ja että Messukylän Takahuhdin 
kylässä on vieläkin talo Kyrölä, joka erittäin hyvin on sopinut 
muinaisten erämiesten kotipaikaksi, niinkuin se varmaan oli 
Pirkkalassa vv. 1435 ja 1460 mainitun 011i Kyröläisen (Ole Kyro-
lainen, Olof Kyrelaynen; _MT III, s. 50; Mustak. s. 472) koti-
paikka 

(48) Jtem Nielis Awesta ij manzs skoga. 
Selittämällä nimen väärinkirjoitukseksi Jaakkola lukee »Westa» 

ja sovittaa sen Pirkkalan, Ka'rkun ja Vesilahden vanhoihin Ves-
toi nimiin (Pirkk., ss. 90 ja 96). Vaikka nimi Pirkkalan Taka-
huhdin Vestoihin sovitettuna saisi erittäin sopivan yhteyden 
tätä nimeä luettelossa y mpäröiväin pirkkalaisten erämaan-
omistajain kanssa, ovat tällaiset selityskeinot aina arveluttavia. 

(49) Jtem Hinza Nielis ij manzs skoga met sina skiptisbrodre. 
Hinza on varmaan käsitettävä talon- ja sukunimeksi 

ja yhdennettävä v. 1439 esiintyvän Pirkkalan kapinallisten .takuu- 
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miehen Hindza? Takawasten nimen kanssa (Jaakkola, Pirkk., 
s. 96). Takahuhdin kylässä, joka sijaitsi Pirkkalan keskiajan erä-
miesten pesäseuduilla, on vieläkin Hinttalan talo. Samannimiset 
Kankaantaan ja Haaviston talot, joita mainitaan uuden ajan 
alussa ja jotka ovat olemassa vieläkin (Kankaantaan Hinttala. 
ja Taipaleen rälssi Hintsa), ovat luultavasti kyllä nekin keski-
ajan -  asutuksia, mutta eivät sovi keskiajan erämiesten kotipai-
koiksi niin hyvin kuin Takahuhdin Hinttala. 

(50) [Jtem] Laurens Ippinen ? manzs skoga. 
Ilmeisesti sama mies kuin Pirkkalan kapinallisten , takuu-

miehenä v. 1439 ja Kuokkalan — Messukylän rajariidassa todis-
tajana v. 1465 mainittu Larens Yppinin (Mustak. s. 369; MU 
IV, s. 230; vrt. Jaakkola, Pirkk., s. 90). Ippisen kotipaikka 
Pirkkalassa lienee ollut Haikka, jossa v. 1556 mainitaan Erkki 
Ippinen (erich ippine haikasth; VA 1998: 44) tai Penttilä, jossa 
nykyjään vielä on talo Ippilä (aikaisemmin Ippinen). 

(51) Jtem Olaff Wthama j manzs skoga. 
Pälkäneen Mallasveteen pistää idästäpäin komea Uutanan-

niemi. Varmaan sen seuduilla on ollut uuden ajan alussa 
(v. 1570) Pälkäneellä mainittu • yksitaloinen Uutanan kylä. 
Kun Uutanan seudun miehet yleensä ovat muinoin olleet ah- . 
keria erämaankävijöitä, en epäile sijoittaa puheenaolevaa keski-
ajan nimeä sinne (toisin Jaakkola, Pirkk., s. 100). Uta- ja Utu-
liitteiset paikannimet eivät muuten ole harvinaisia vanhan Ylä-
Satakunnan alueilla. Kangasalla mainitaan v. 1551 erich vthas-
iarue niminen mies (VA 216 b: 8), ja Lempäälän Rikalan mies 
omisti v. 1552 erämaankappaleen » U tuentaeffuall ved Murola_x 
siöö» (Satak. V, s. 79). Vrt. myös Utaniemi Jämsässä v. 1683 
(VA, Tuomiok. öö 1, 1. 34). 

(52) Jtem Jossa Yricen iij manzs skoga. 
Ilmeisesti sama mies kuin Kuokkalan — Messukylän raja-

riidassa v. 1465 todistajana esiintyvä Jönss Yriainin (MU IV, 
s. 101). Kun tätä todistajaa v:n 1465 asiakirjassa mainitaan 
Messukylän puolisten todistajain joukossa, täytyy hänen koti- 
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paikkanaan pitää nyk. Messukylän Takahuhdin Irjalaa, jota 
mainitaan uuden ajan alussakin (esim. v. 1556:. lass yriane taka-
huht; VA 1998: 44. Vrt. Jaakkola, Pirkk., s. 101). 

(53) Jtem Henrie Kalamces if manzs skoga. 
Kalamies niminen suku esiintyy keskiajalla Kyrössä. Olaff 

Kalameess oli Kyrön kapinallisten takuumies v. 1439 ja maini-
taan (Kyrön) lautamiehenä Kyrön ja Pirkkalan käräjillä v. 1442 
(Mustak. ss. 369 ja 401). Mutta myöskin Pirkkalan (Messukylän) 
Takahuhdin kylässä on ollut Kalamies nimisiä asukkaita; niitä 
mainitaan ainakin ' vv. 1541-1590 (VA 1921; 49; 1998: 44 ja 
2401 b: 438). Jaakkola katsoo, että keskiajan asiakirjassa mai-
nittu Henrie Kalam es on ollut sama mies, kuin Kyrön — Pirkka-
lan — Kangasalan oikaisukäräjillä v. 1405 esiintyvä Hinza Kala-
mis tai hänen poikansa, ja yhdistää nämä henkilöt Pirkkalan 
Kalamiehiin (Pirkk. ss. 96-97), mikä on kyllä mahdollinen asia. 

(54) Jtem Laurens Lcerassij j manzs skoga. 
Liera, Lieroinen on ollut aikoinaan Pirkkalanpohjan tunnet-

tuja nimiä (kuuluisasta Savossa syntyneestä noidasta Antti Lie-
roisesta ks. Waren, Keuruun pitäjän historia s. 84 seur.; Lierasta 
kerrotaan vieläkin Ruovedellä, jossa on myöskin Lieran kivi). 
Nimen alkukehto voi kuitenkin olla Vesilahdella, jossa uuden ajan 
alussa esiintyy talollisen nimi Michel leroy (VA 1998: 47). Jaak-
kolan selitys (Pirkk., s. 101) on varmaan harhaanosunut. 

(55) Jtem Per Vnattssson j manzs skoga. 
Nimi täydellä syyllä yhdistetty Lempäälän I najalan (myös 

Unalan) kylän nimen kanssa (Jaakkola, Pirkk., s. 104). 

(57) Item 11Ticlis lTiclisson j manzs skoga. 
Liian epämääräinen nimi, jotta siitä voisi mitään päätelmiä 

tehdä. 

(58) Jtem Laurens Magisson j manzs skoga. 
Maagillinen nimi, jota on vaikea selittää. Jaakkola arvelee 

tämän ja n:ossa 26 käsitellyn nimen Niclis Makanyn kuuluvan 
yhteen (Pirkk., s. 97), mikä kyllä voi olla mahdollista. 
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(60) Jtem Henne Torni j manzs skoga. 
Yhdistetty Tyrvään Kallialan Tornilaan (Jaakkola, Pirkk., 

s. 102). Tornilan asiakirjallinen toisintonimi on Stormila, Stormi 
ja Tormi.la. Vrt. Ruoveden Storminiemi. 

(61) Jtem Nicolaus Watyayn.  j manzs skoga. • 
Niinkuin Jaakkola on huomauttanut, on . 1427 mainittu 

Heiki Vathianen varmaan kuulunut samaan sukuun kuin asia-
kirjamme Nicolaus Watyayn (Pirkk., s. 100). Mutta Heikki Va-
tiaista ei v. 1427 mainita, kuten Jaakkola luulee, »talonpoikana 
Kangasalla», vaan jäsenenä maakunnanlautakunnassa, joka käsit-
teli Kangasalla olevaa rälssimiehen maanomistusta ja johon kuu-
lui jäseniä eri pitäjistä, m.m. Hauholta. Keskiajan erämiehen nimi 
kohdistuu ilmeisesti vanhan Pirkkalan Vatialaan, jossa Satakun-
nan vanhimman maakirjan mukaan oli Vatiainen niminen talol-
linen. Nykyään kyllä Vatiala kuuluu Kangasalaan. 

(62) Jtem Putka Benkt j manzs skoga. 
Tuntematon. 

(63) [Jte»n] Henric Talo . j manzs skoga. 
Paikkoja, joihin tämän nimen voisi yhdistää, •on kolmittain. 

Toinen niistä on Kangasalan Heponiemi, jossa ainakin 1590 v:n 
maantarkastuksen aikana oli Taloinen niminen asukas ja jonka 
väki vanhoista ajoista harjoitti erämaankäyritiä (VA 2401 b: 
385; Satak. V, ss. 94, 96, 97). Toinen on Vesilahti, jonka kapi-
nallisten takausmiehenä v. 1439 mainitaan Josse Taloynin (Mus-
tak. s. 369). Kolmas olisi tyrvään Talala, jossa uuden ajan alussa 
esiintyy Tala niminen asukas (VA 2000: 6). 

(64) Jtem Nicolaus Meylax j manzs skoga: 
Tuntematon. 

(65) Jtem Nicolaus Wakonyn ij mantzs skoga. 
Tällekin nimelle sopivia sijoituspaikkoja on vanhassa Ylä- 

Satakunnassa useita. Keskiajan lopulla esiintyy Kallialan (Tyr- 
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vään) kirkontileissä useasti nimi Vakoynen (Jaakkola, Pirkk., s. 
102). Pirkkalassa taas on vanhassa Tohlopin kylässä vieläkin 
Vaakkola niminen talo ja Vaakkolampi. Siihen nähden, että 
Nicolaus Wakonyn nimen seurassa asiakirjassamme esiintyy 
toisia pirkkalaisia nimiä (vrt. n;o 66), saattaisi tätä Vaakkolaa 
pitää keskiajan erämiehen kötipaikkana sitäkin kernaammin 
kuin saman seudun miehet uuden ajan alussa kävivät ahkerasti 
erämaata (Madz Hyhyn, Erich Kochma; Satak. V, s. 88, 94, 95). 
Epävarmempaa on, voiko tässä ottaa kysymykseen myös Vesi-
lahden Vakkalan kylän, josta oli kotoisin se N icl[i]ss Wakkelaff 
(: Wakkelass), joka v. 1439 oli sen pitäjän kapinallisten takaus-
miehenä (Mustak. s. 369). Jos Vakkala pääsee vertailtavaksi, 
on tuo kapinallisten takausmies varmaan sama mies kuin muuta-
maa vuotta myöhemmin mainittu erämies. Toistaiseksi kuiten-
kin täytyy kilpailussa kielellinen etusija antaa Tyrvään Vakoi-
selle ja asiallinen etusija Pirkkalan Vaakkolalle. 

(66) Jtem Henrie Rteyka j man.ss skoga. 
Pedhr Räychä, joka mainitaan erämaankävijänä Pirkkalassa 

v. 1553, on varmaan ollut keskiajan eräkkään jälkeläisiä (Jaak-
kola, Pirkk., s. 98). 

(67) Jtem Torgis j manzs skoga. 
Jaakkola rinnastaa tämän nimen Pirkkalassa v. 1422 mainitun 

Sona Torkilsson ja siinä esiintyvästä Torkil nimestä muodostu-
neen Tyrkkölän kylän nimen kanssa (Pirkk., s: 98). Tähän voi-
daan lisätä, että asiakirjamme Torgis ilmeisesti on sama henkilö 
kuin v. 1442 mainittu Torgils Sonason aff Ylewettis (ML III, ss. 
252). Kuten näistä nimistäkin voi päättää, kuuluivat niiden omis-
tajat jonkinlaiseen ruotsalaiseen vapaamiessukuun. Torkkelin 
suku oli 1420-luvulta alkaen piispan lampuotina Ylävedellä ( 
Nokian kosken yläpuolella), jossa myöskin Tyrkkölän kylä on 
(Mustak. s. 295. Vrt. VA 2401 1): 404). Pirkkalan Tyrkkölän erä-
maita on luultavasti ollut Virtain Vaskiveden Tyrkössä (vrt. VA, 
Tuomiok. nn 3, 1. 8, Ruoveden kär. 3. 2'. 1630). 
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Edellä käsitelty keskiaikainen erämaaluettelo on monessa 
kohdin vaillinainen. Ensinnäkin on siitä ilmeisesti jätetty pois 
suuri joukko erämaanomistuksia. Niinpä siinä ei ole mainittu 
ainoatakaan erämaanomistusta, joka ehdottomalla varmuudella 
olisi sijoitettava Kyröön, vaikka Kyröllä uuden ajan alussa tiettä 
västi on ollut lukuisia erämaita laajalla alueella ja niiden jou-
kossa sellaisia, joita sijaintinsa vuoksi täytyy pitää puheenaolevan 
luettelon laatimisaikaa paljon vanhempina (vrt. Jaakkola, Poli-
jois. Satakunnan vanha eräkulttuuri, liitteineen, Satak. V, ja edellä 
ss. 17-18). Niinikään Vesilahden ja Lempäälän erämaat ovat 
luettelossamme vaillinaisesti edustettuina, sillä näihin pitäjiin 
kuului uuden ajan alussa koko joukko luettelossamme mainitse-
mattomia erämaita, jotka kaikesta päättäen ovat olleet niillä 
pitäjillä jo kauan sitä ennen. Asiakirjamme luettelee varsinaisesti 
ainoastaan Pirkkalan ja Kangasalan pitäjäin erämaanomistuk-
sia: puolestatoistasadasta miehenmetsästä tulee pirkkalaisten 
omistajain osalle ainakin 55 ja kangasalalaisten osalle vähintään 
23 miehenmetsää. Syytä on luulla, ettei luettelo ole täydellinen 
edes Pirkkalan ja Kangasalankaan erämaihin nähden. 

Nekin tiedot, mitä luettelossa annetaan erämaakappaleiden 
omistajista ja omistusten sijainnista, ovat suuressa määrin vailli-
naiset ja katkonaiset. Omistajista tosin on aina tehty jokin 
merkintä (henkilö, talo, kylä, pitäjä). Muttå kun esim. 15 
miehenmetsän omistajasta saadaan tietää ainoastaan omista-
jan kotipitäjä, ei siitä ole suurtakaan iloa omistusolojen sel-
vittelylle. 

Omistusten sijainnista taas on olemassa oikeastaan vain 6 
suoranaista ilmoitusta, jotka koskevat tosin kyllä yhteensä 34 
miehenmetsää. Näistä voidaan nyt 30 miehenmetsän sijainti 
katsoa tarkemmin tunnetuksi (»Pilampi» nimellä merkityt 4 
miehenmetsää jäävät vielä varmaa sijoittamista vaille). Lisäksi 
on noin 24 miehenmetsää varmasti sijoitettavissa. Valitettavasti 
jää suurin osa Ylä-Satakunnan muinaisten erämaanomistusten 
paikoista sittenkin vielä tuntemattomaksi. 
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Tunnetuiksi tulleet paikat ryhmittyvät seuraavasti: 

Vanhan Pirkkalan lähiseudulle 3 miehenmetsää 
Kuorehveden—Keuruun seudulle 13 » 
Ruovedelle 	  3 » 
Virtain—Ähtärin vesistölle 7 » 
Vanhan Saastamalan takamaille 12 » 
Pohjanmaalle 	  16 » 

yhteensä 54 miehenmetsää 

Kuten näkyy ryhmittyvät puheenaolevat erämaanomistukset 
kolmelle erilliselle historialliselle alueelle. 	(1) Useimmat erä-
maankappaleet ovat olleet Pirkkalan muinaisella laajalla taka-
maalla eli »Pirkkalanpohjassa». Siellä luultavimmin ovat sijain-
neet myöskin ne luettelossamme mainitut lukuisat Pirkkalan 
ja Kangasalan miesten erämaat, joiden paikkoja ei ole ilmoitettu. 
Näissä historiallisesti rajoitetulle ja määrätylle alueelle levinneissä 
erämaankappaleissa on varmaan melkoinen osa sellaisia, jotka 
eivät kuulu vanhimpiin omistuskerroksiin. (2) Toinen erämaan-
omistusten leviämisalue on ollut Saastamalan takaisilla alueilla. 
Vesilahtelainen omistus sillä suunnalla viittaa sangen vanhoihin 
erämaankäyttöoloihin. (3) Kolmattä aluetta ja varmaan ikivan-
haa retkeilykautta edustavat saastamalaisten ja sääksmäkeläis-
ten keskiaikaiset erämaanomistukset Pohjanmaalla. 

e tiedot, mitä \Iustankirjan luettelo antaa Ylä-Satakunnan 
muinaisten erämaiden omistusmuodoista, ovat tärkeitä ja kiin-
toisia, mutta jättävät muuten paljon toivomisen varaa. 

Useimmat ilmoitetut .erämaanomistajat ovat henkilöllisiä 
omistajia ja heistä taas enimmät yksinäisiä omistajia. Omista-
jista on 30 sellaista, jotka omistavat kukin yhden miehenmetsän. 
Verraten lukuisat (14) ovat myöskin ne omistajat, • jotka ovat 
merkityt kahden miehenmetsän omistajiksi. Yksinäisomistajia, 
joilla kullakin oli enemmän kuin kaksi miehenmetsää, mainitaan 
luettelossa 8, niiden joukossa suuromistaja Pentti Lyytikänpoika 
nelinetoistine miehenmetsineen. Erämaanomistusten jakoon viit-
taavat omistetut puolikas-miehenmetsät (n:ot 22, 63 ja 64). 
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Mutta Ylä-Satakunnan erämaiden omistuksissa esiintyy myös-
kin yhteisomistusta. Sitä mainitaan tietolähteessämme kahta 
laatua. Eräissä tapauksissa ilmoitetaan omistuksen nimenomaan 
kuuluvan nimitetylle henkilölle ja hänen »jakoveljilleen» (n:ot 
18, 33, ja 49). Tällainen erämaiden vapaa »yhtiöoinistus» on maas-
samme ikivanhaa juurta. Kun se uuden ajan alussa Ylä-Sata-
kunnassa esiintyy erämaanomistuksen melkeinpä valtamuotona, 
on hyvin mahdollista, että se keskiajallakin on ollut yleisempi 
kuin mitä asiakirjamme päältä näyttää ja että monet siinä luetel-
luista kahden ja useamman miehenmetsän omistuksista eivät itse 
asiassa ole olleet yksityisiä suuromistuksia, vaan yhtiöomistuksia. 
Varsinainen erämaiden yksilöllinen suuromistus on varmaan 
yleensä myöhäinen historiallinen ilmiö. 

Toista yhteisomistuksen laatua keskiaikaisessa luettelossa 
edustavat kyläin (ja pitäjäin) omistamiksi merkityt erämaat, 
joista tyypillisimpiä ovat luettelon n:oissa 10, 11 ja 33 mainitut. 
Vaikka niissä saattaa olla todellisia yhteisomistuksia (kylän tai 
kylärylimäin ulkomaita, »kylämetsiä»), on kuitenkin mahdollista, 
että näissäkin omistuksissa on sellaisia, jotka alkuaan olivat 
olleet ja edelleenkin olivat yhtiöomistuksia. 

Kun tämän tutkielman tarkoitus on vain historiallismaan-
tieteellinen, jätän Mustankirjan erämaaluettelon käsittelyn 
muissa suhteissa tällä kertaa silleen. Kysymystä hämäläisten 
muinaisesta erämaanomistuksesta olen ennen ohimennen koske-
tellut (Karjalaisen heimon historia, etenkin ss. 79-87). Luulen, 
että Satakunnankin erämaakysymys on pysytettävä silloin 
esittärrälläni yleisellä suomalaisella pohjalla. Yläsatakuntalai-
nenkin erämaanomistus 1400-luvulla näet on ollut aivan taval-
lista yleissuomalaista metsästys- ja kalastusomistusta, pääasial-
lisesti jo tällöin niinkuin uuden ajan alussakin kaiketi kalastus-
omistusta. Erämaaluettelon ottaminen Turun tuomiokirkon 
Mustaankirjaan on nähtävästi aiheutunut erämaan kalastuk-
sista piispalle maksettavasta kalaverosta. Kansan ikivanhassa 
erämaankäytössä tapahtui aikain kuluessa luonnollista kehi-
tystä; joka tekee sen, että alkuperäiset erämaanolot keski-
ajan ja uskonpuhdistusajan asiakirjoissa esiintyvät jo yleensä 
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rappeutuneina ja tavattoman monimutkaisina ja vaikeasti tun-
nettavina. Kehitystä ja muutoksia oli tapahtunut erämaankäytön 
tekniikassa, esim. arvokkaan metsänriistan häviämisen ja kalas-
tuksen suhteellisesti kasvavan arvon sekä erämaa-alueilla alkavan 
asutuksen vuoksi, mutta mullistavampia epäilemättä olivat ne erä-
maiden omistusoloihin kohdistuvat muutokset, mitä rintamai-
den asutuksen vakaantuminen, sukujen sammuminen tai kasva-
minen ja erämaaomaisuuden saantitavat aikain kuluessa saivat 
aikaan. Kun tällaisia seikkoja otetaan huomioon ja katsellaan 
asioita luonnollisissa yhteyksissään, saapi Ylä-Satakunnan väi-
tetty erikoisuus ja valta-asema muinaisessa erämaaelämässä jär-
kevänimät mittasuhteet ja lähtee • liika kultaus pois kuvitellusta 
muinaispirkkala isesta loistosta. 



Tieteellisiä ilmoituksia. 

Lisätietoja 011i Tiaisesta. 
Tammik. 28 p. 1924 esitetty OLLI KOISTISEN tiedonanto. 

• Katsellessani Nurmeksen vanhoja oikeudenpöytäkirjoja löy-
sin v:n 1811 pöytäkirjoista kaksi laskua ja kaksi oikeusjuttua, 
jotka luullakseni sopisivat Historiallisessa Arkistossa julkaista-
viksi lisinä 011i Tiaisen elämäkertaan. Edellisen laskun on alle-
kirjoittanut 011i Tiaisen appi Reitto eli Reijus Tolvanen, toisen 
hänen naapurinsa Petter Suhonen, joka v. 1833 oli 011i Tiaista 
hautaan saattarnassa ja 1870-luvun lopulla tiesi savokarjalaisille 
ylioppilaille neuvoa hänen hautansa paikan, kun he puuhasivat 
siihen hautakiveä. Tällaisia laskuja on vv:n 1808-1809 sodan 
jälkeen oikeudenpöytäkirjoissa paljon, sillä valtio korvasi kaikki 
venäläisen sotajoukon ottamat tarveaineet (Salenius, Kuopion 
kaupunki Ruotsin vallan aikana). 

I. 
Förteckning uppå de skadorne som underskrifven genom 

Kejserliga Ryska Troppers framtog genom Landet under Herr 
Öfverste Gerngrosses befäl tillskyndats år 1808 om hösten. 

Riksg[äl]ds R( 
1 häst Valak 	  10: —
1 par Kärr Juhl med jern beslagen 5: —
Desutom låtit förut förtekna her 

Expeditions Befallningsman 
Boisman för 	  95: — 

Nurmis den 26 November 1811. 	Grels Tollwain 
Bonde å .ht n:o 8 i 

Ylikylä by 
af Carl Stenius. 	 G:. T: 
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Tätä koskeva § 188 27/11 1811 kuuluu: 
Älven förekom B:d Grels Tollwain jfr. Ylikylä och ingaf 

sådan förteckning: 

	  (B äradsrätten) 
Hvarpå B:d Olof Mardikain såsom til H:rn påkallad sade sig 

känna, att Tollwanen lidit skada uppå den i förtekningen uptagne 
häst. Huruwida Tollwanen förlorat annan Egendom wiste V:net 
icke. 

Sökanden Tollwanen bekräftade med sjelf sin ed, att honom 
drabbat ofvanförteknade förlust. Och skall til lievis häröfwer 
Utdrag af protocollet honom meddelas. 

II. 

Förtecning uppå de skador och förluster som underskrifwen• 
wid Kejserliga Ryska Trouppers antåg genom Soken under herr 
Öfß erste Gerngrosses befäl lidit år 1808. 

Banco 
assigt 

2 ste Får å 3 Rubel 84 kop. 	 

	

 	7: 68 
10 Lispund fläsk år 5 Rub. 76 kop. L ti 	 57:  60 
2 L tz Tobak 	  19: 20 
2 par Sämisk byxor • 	  5: 76 
1 par Wallmars byxor 	  3: — • 
3 L t7 Bröd 	  3: 
1 Lärfts skjorta 	  4: — 
2 par fyrskefts byxor 	  2: — 
4 L %r 	fisk 	  8: — 

Summa 110: 24 

\ urmis den 26 nowember 1811. 

af Carl Stenius. 

Petter Suhoin 
å ht n:o 8 i Ylikylä 

bd 
P: S: 
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Tämän johdosta syntynyt oikeuden pöytäkirja kuuluu: 
Den 27. \ owember 

§ 1.87. 

Bonden Pehr Suhonen ifr. Ylikylä inlämnade sålydande skrift: 

Efter hwars upläsande Suhonen anhöll, att ang:de sin 

lidne förlust få lita afhöra s.som V:ne B:d Olof Mardikain, 
hwilken ock ojäfwig aflade Vittneseden och besannade: att 
Kejserliga Troupperna under Herr öfwerste Gerngross befäl 1808 
'om hösten tillfogat Suhonen den förteknade förlusten samt att 
Suhonens husfolck derwid warit hemma stadd, ehuru Suhonen 
sjelf legat sjuk ä annat hemman. Antecknades] erk[ändes]. - 

Och sedan sök:den Suhonen äfwen nu sjelf med ed bekräftat 
ofvaninta'gne förteknings riktighet; s . tillsades (l) honom Utdrag 

af detta Protokoll. 

liämäläisasutuksen kaakkoisraja, 

Hajaniietteitä erään äsken löydetyn keskiaikaisen kirjeen johdos.ta 

Huhtik. 26 'p. 1926 esittänyt RAGNAR ROSEN. 

Järjestäessäni pari vuotta sitten Valtionarkistossa säilytettä-
vää, Pietarissa aikoinaan toimineen Oikeuskollegion n.s. suoma-
laista arkiston huomioni kiintyi erääseen asiakirjavihkoon v:lta 
1780, joka koskee Valkealassa sijaitsevan Oravalan kartanon 
silloisen omistajan Erik Bruunin ja hänen torppariensa välistä 
riitaa viimemainittujen päivätyövelvollisuudesta.1  Itse riidan ja 
sen johdosta syntyneen oikeusjutun selostaminen ei kuulu tämän 
esityksen puitteisiin; selvyyden vuoksi vain mainittakoon, että, 
torpparit katsoivat olevansa eräänlaisia lierintötalojen haltijoita. 
Tämän väitteensä tueksi he m.m. esittivät näin kuuluvan asia-
kirjan: • 

»Anno 1670 dhen 11 junij enähr ordinarie häradz. sommar 
tingh blef hållit medh- Weckelax Wallkiala och Kymmenes 

1  Oikeuskollcgion asiakirjavihko N:o 2650. 
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sochnar uthi Weckelax nystadh, närwahrande cronones befall-
iiingzmann Lars Jörnson sampt nembdhe.n, hwilke i protocollet 
ahnteknadhe finnas. 

Företieddhe för sitthiande rätt dhe samptl. Orawala beer 
af Walkiala soch[n] och innladhe ett söndrigt breef af fordhorn 
konungh Albrecht uthgifwit och sedhermehra 1575 dhen 26 
februarij af dhe förnemblige herrar h:r Hendrich Claeson til 
Kaukas» och Claess Åkeson til' Bystadh, . riddare förnyat och 
afskrifwit sampt medh deras ehrborne (!) signeter verificerad, 
begärandes att såsom bem:te breef alt söndrigt och på några 
ställen oläsligit wore, sådant måtte dhem till större säkerhet af 
rätten la.gl. renoveras och förnyas, dett man efter lagh och rätt-
wijsan till styrkio, dhem icke förwägra kundhe, och lydher 
sielfwa brefwet såsom föllier. 

Wij efterskrefwne Hendrich Claeson -til Kaukas. och Claess 
$keson till Bystadh, riddare bekenna .och giöra witterligit medh . 
dhz w- rth närwarandes öpne breef, att åhren efter Christi byrdh, 
tusendhe, femhundradhe, siuttio, på thz fempte den 26 februarij, 
då wij stadde woro i Orawala by, udhi Weckelax sochn, i Lapp-
wishäradet, då hafwer wij seedt och läsit ett konungh Albrechtis. 
breef, af pergementh, lydandes ordh fr-„n .ordh, som härefter 
föllier, emedan doch secretet war lööstrifwit, doch kunne mann . 

see, att det war skeda af oachtsamhet; hwilket breef wij för 
synnerliga rijksens lägenheter skuldh hafwe till oss ahnnammadt. 

Wij Albriht medh Gudz nådh Swee och göte konunge kien-
noinps mz tesso brefue att wij hafwom athdömpt thessom breef 
oräwe Mattisse aff orewall, alt thät godz han kan mz skiälom 
wijsa, och räkna thed olle aff paijpene, Other molon, olle anna-

pelte, olle aff Heihialom, Påwell af Hetseerm ok twe hanss 
söner, olle syntiäson, pawell Lenuze, 011i Willika, ok pawell 
Lanekäs pänto ok orättelike toke alf samme Mattisse; biudom 
wij förnä[m]pdoni alle, päthre och there kompanom, att the 
före innan siäx wikur epter thz the brefwet hört - hafwa, thz 
föresagde godz, samma Matisse ååthergifuen mz sämio eller 
dornom (!) edh under fyratigi mrker till währe (!) ensaak och 

till os take till treeskipt före nemth, dat. apud castru Aboens 
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anno Dni mdo coclx quto fr. feria pxia post festum bri Sig fridi 
ppi a cofessor, rro sb secto. 

Och tess till wisso att så i sanningen ähr som föreskrifwit 
ståår, tryckia wij wåhre innsegler här nedhanföre, gifwit och 
skrifwit ähr som föreskrifwit ståår. 

.Att detta således ähr lijkalydhande med sielfwa renoverade 
breefwet, betygar medh egen hand underskrifwande sampt till 
wijdare bekräfftelse ähr detta medh häradz secretet verificerat. 
Actum ut supra. 

Canütus Munselius 
häradzdomare. 

P:t -trägen begäran är det föregående så noga som möijeligit 
warit, efter häradzrättens under dess sigill år 1670 utfärdade 
protocolls-extract afskrifwit af nnderskrefwen som intygas Wi-
borg d. 9:de december 1779. 

Andreas Nessin 
Rector schol. Cäs. oath. et assess. consist. TW%ib.> 

Ennenkuin tutustumme kirjeessä esitettyihin asutushistorialli-
siin seikkoihin, on syytä hiukan tarkastaa sen luotettavaisuutta 
sellaisenaan. Toteamme tällöin ensiksi, että silloisen Oravalan 
kylän maanomistusseikkoja koskeva juttu on ollut kihlakunnan-
oikeuden käsiteltävänä syyskäräjillä v. 1670; säilyneestä, hovi-
oikeuden tarkastettavaksi lähetetystä tuomiokirjan kappaleesta 
emme kyllä kesäk. 9-11 p. pidettyjen kesäkäräjien pöytäkirjan 
kohdalta löydä mitään edellämainittua kirjettä koskevaa mer-
kintää, mutta tämä onkin luonnollista, koska vanhempien asia-
kirjojen renoveerauksia ajan tavan mukaan ainoastaan poikkeus-
tapauksissa merkittiin tuomiokirjojen puhtaaksikirjoitettuihin 
kappaleisiin. Henrik Klaunpojasta ja Klaus Aakenpojasta me 
taas tiedämme, että he suunnilleen kirjeessä mainittuun aikaan 
n.s. ylätietä kulkien matkustivat Lappeen ja Vehkalahden pitä-
jien läpi. 1  Mitkä ne muka tärkeät valtiolliset seikat olivat, joi- 

1  Helmik. 10 p. 1575 he yöpyvät Matti Vainikan taloon — tar-
koittanee nykyistä Lappeen Vainikkalaa — ja saman kuun 14 p. en- 
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den perusteella he riistivät Oravalan kyläläisiltä alkuperäisen 
kirjeen, jäänee epävarmojen arvelujen varaan. — Itse keski-
aikaisen asiakirjan loppulause: datum j.n.e., saattaa nykyisessä 
turmeltuneessa muodossaan ehkä ensi nikemältä tuntua hieman 
epäilyttävältä; se qn kuitenkin kaikesta päättäen luettava: 

datum apud castrum Aboense anno Dom.ini millesimo treeente-
sirno sexagesimo quinto feria proxima post festum beati Sigfridi 
episcopi et eonfessoris, nostro sub secreto, jolloin selviää, että 
kirje vaivattomasti liittyy niihin asiakirjoihin, joita Albrekt 
kuningas allekirjoitti piirittäessään Turun linnaa talvella ja ke-
väällä v. 1365._1  

Kirjeen lähdearvo lienee  juuri esittämieni seikkojen perus-
teella kiistämätön. Missä määrin se valaisee erään maamme 
kolka:n asutushistoriaa, selvinnee seuraavasta. 

Kymijoen itäpuolella sijaitsevan, mutta maakunnallisesti 
Hämeeseen kuuluvan Valkealan pitäjän lounaisosan, n.s. Suur-
Valkealan kanta-asutus on aikaisemmin yleensä arveltu olleen 
hämäläistä alkujuurta; niinpä erään vankan, jo v. 1771  muistiin-
nierkityn kansantarinan mukaan nykyisen Ora valan kartanon 
seutu ensin oli ollut hollolalaisten erämaana, kunnes muuan 
Matti Orava — Hollolasta hänkin kotoisin — rupesi sitä vakinai-
sesti viljelemään ja vihdoin sai siihen Ruotsin kuninkaalta pe-
rintöoikeuden. 

Kansantarinassa kuvastuvaa käsitystä Suur-Valkealan alku-
väestön hämäläisyydestä, jota useat aikaisemmat tutkijat, m.m. 
F. P. von Knorring ja tunnetun Allmogens i Viborgs län ekono-
miska ställning nimisen tutkielman tekijä pitivät oikeana, ovat 
viime vuosikymmenien kuluessa suoritetut tutkimukset olleet 
omiansa pahasti järkyttämään. J. W. Ruuth on osoittanut, että 

sinmainittu. on Luumäen Anjalassa (»boolmannen i Anians», epäile-
matta sama kuin neljännesmies Lauri Aniainen, joka juuri asui ylä-
tien varrella). S. V. A. 5413 : 19 ja 5414 :50 v. 

Tulkintaan nähden ks. Mustakirja, asiak. n:ot 159-194, sekä 
Hausenin Bidrag I, liite. 

2 Ad. Neoviuksen toimittama jäljennös Valkealan kirkonarkistossa 
olevasta alkuperäisestä kertomuksesta Sukukirja-aineksissa S. V. A:ssa. 
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Ruotsin ja Novgorodin valta.piirejä toisistaan erottava. raja. toi-
sen ja kolmannen ristiretken välisenä aikana kulki Kymijokea 
myöten, Wä:inö Waara on esittänyt joukon seikkoja, jotka hänen 
mielestään puhuvat koko Valkealan karjalaisuuden puolesta, ja 
vihdoin J. Jaakkola vastikään ilmestyneessä, Suomen muinaisia 
valta.rajoja käsittelevässä tutkimuksessaan lausuu mielipitee-
nään, että hämäläisten ja karjalaisten välinen, Kymen alajuok-
sua myöten kulkenut eränautinta olisi syntynyt jo aikana ennen 
toista ristiretkeä ja sittemmin, Ruotsin ja Novgorodin intressien 
näillä seuduin käydessä yhä ristiriitaisemmiksi, muuttunut siksi 
»ve-näläisrajaksi», rona se vielä vuosisatoja myöhemmin esiintyy.1  

Niin luonnolliselta: kuin edellä selostamani kanta ensi näke-
mältä näyttääkin, ei se kuitenkaan ole heikkoja puolia vailla. 
Selvittämättä jää se hämäläisvoittoisuus, joka vieläkin on huo-
mattavissa Kymen, Vehkalahden, Sippolan ja Valkealan mur-
teissa ja jonka jälkiä voitaneen seurata 1600-luvulle saakka, sel 
vittämättä eräät huomattavat kansatieteelliset ilmiöt, jotka 
meidänkin päivinämme — 1700-luvun vainovuosien jälkeisestä, 
karjalaisseuduilta tulleesta voimakkaasta uudisasutuksesta huoli-
matta — ovat tunnettavissa, selvittämättä vihdoin eräät' histo-
rialliset seikat. On myönnettävä, että Kymijokea.myöten mui-
noin on kulkenut valta-, ja mikseipä myös eräänlainen heimo-
raja, jonka eteläisiä rajapaikkoja ovat olleet Kymenkartanon 
Venäläiskivi, Hurukselan Ka.hrinsaarella oleva Tyllikivi ja vih-
doin Anjalan Ankapora eli Ankkapurha.'- Mutta onko tämä 
raja-  ollut todellinen heimojen välinen eränautintaraja vai ehkä 
sittenkin yleispoliittisista syistä aiheutunut väkivaltaraja, ei 
mielestäni ole yhtä varmaa. 

1  J. W. Ruuth, Eräästä vanhasta, Kymijokea myöten kulkeneesta 
valtarajasta; Hist. Ark. XI siv. 271. — W. Waara, Hämeen ja Kar-
jalan heimoraja Kymenjoessa; Hist. Aikakauskirja 1918 siv. :6. — J. 
Jaakkola, Suomen muinaiset valtarajat v:een 1323 siv. 47. 

2  Tyllikivi, josta Augustin Ehrensvärdin matkakertomuksessa vota 
1747 on hauskoja tietoja (käsikirjoituksessa myös kuva), on vieläkin 
olemassa, sijaiten Hurukselan kylän maalla Muhujärven itärannalla. 
Vrt. Aug. Ehrensvärd, Ant. under en resa i Finland år 1747, julk. R. 
Hausen, siv. 17. 
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Etsiessään tukea teorialleen Valkealan karjalaisuudesta ei 
Waara mielestäni ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota siihen seik-
kaan, että ainakin ennen tehtiin tarkka ero koillis- eli Vähän-
Valkealan ja lounais- eli Suur-Valkealan välillä. Edellisen kar-
jalaisuutta ei ole milloinkaan epäilty. Kuten 1500-luvun asia-
kirjoissa esiintyvistä henkilönimistä saattaa päättää, on se saanut 
ensimmäiset asukkaansa • vanhan Lappeen alueelta; sopii myös 
huomauttaa siitä, että se vielä pitkät ajat itsenäisen Valkealan 
seurakunnan syntymisen jälkeen hallinnollisesti ja oikeudellisesti 
kuului Lappeen kihlakuntaan, kun sitävastoin Suur-Valkeala• 
muinaisen Vehkalahden osana kuului Kymenkartanon lääniin. 
Näin ollen myös tuntuu luonnollisimrnalta otaksua, että kun 
_Nicolaus Magni Carelins pitäessään v. 1631 piispantarkastusta 
litissä puhuu Karjalan puolen talonpojista, ei hän näillä sanoilla 
tarkoita koko Kymentakaista osaa Iitin pitäjää — siis koko 
nykyistä Valkealaa, vaan ainoastaan sen koilliskulmaa — siis 
Vähää-Valkealaa. 1  

Toisin on Suur-Valkealan laita. Maantietellisesti sen pesä-
seudut liittyvät Etelä-Hämeen ja LTudenmaan savikkomaihin, 
asutushistoriallisesti se nähtävästi on ollut eräänlaisena etappi-
paikkana 'Hämeestä Kymijoen suulle ja kalaisan Vehkalahden 
(nykyjään soistumaisillaan oleva, Haminan pohjoispuolella sijait-
seva Kirkkojärvi) rantamille pyrkiville erämiehille ja uudisasuk-
kaille. Ryhtymättä tässä yhteydessä kyseessä olevia asutus-
historiallisia seikkoja sen tarkemmin selostamaan mainitsen, että 
Waaran esittämä nimi Karjalanjoki, jolla epäilemättä on tarkoi-
tettu nykyistä n.s. Valkealan reittiä;  mielestäni on pidettävä sen 
sunpuolella asuneiden h ä m ä l ä i s t en antamana, koska se 
muodosti sopivan reitin Karjalaan matkattaessa. Huomautetta-
koon vihdoin siitäkin, että Arvid Tönnenpoika Wildeman ja 
Filip Scheding määrätessään v. 1608, että Suur- ja Vähän-
Valkealan rajaseuduilla sijaitsevat Kannuskosken ja Jyränkosken 
ankeriaanpyyntipaikat oli asetettava Viipurin linnaväen käy- 

Waara siv. 55. 
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tettäviksi, nimenomaan sanovat niiden sijaitsevan hämäläis-
rajalla. 

Kirjoitelrhani alussa esittämäni keskiaikainen asiakirja näh-
däkseni tukee käsitystä siitä, että Kymijoki ainoastaan määrä-
tyllä ajankohdalla on ollut karjalaisten ja hämäläisten välisenä 
rajana ja että varsinainen e.ränautintaraja, mikäli sellaisesta voi-
daan puhua, on kulkenut idempänä, suurin piirtein seuraten sitä 
Suur- ja Vähää-Valkealaa erottavaa viivaa, joka voidaan vetää 
Kaipiaisten asemalta Rämälän ja Inkerilän kylien'valitse Vuohi-
järvessä sijaitsevien Kuisaarten kohdalle. 2  Itse kirjeestä selviää, 
että vilkas asutustoiminta jo joitakuita vuosikymmeniä Pähkinä-
linnan rauhanteon jälkeen oli käynnissä Oravalan tienoilla. 
"Valitettavasti muutamat kirjeessä esiintyvät nimet jäljennöksiä 
toimitettaessa ovat vääntyneet tuntemattomiksi; sen verran 
jäljellä olevat — Matti Orava, Päther Molan, 011e Annepelte 
ja 011i Willika, ehkä myös 011e aff Heihialom (Lammin lIan-
hiala?) ja På,well af Hetseerm (Hollolan Hatsina?) — kuitenkin 
näyttävät osoittavan, että näistä erämiehistä tai uudisasukkaista 
useimmat, ehkä kaikki olivat .Lounais-Il äaneestää kotoisin. 3  Tuntuu 
ehkä hieman oudolta, kun siksi pieneltä alueelta tapaamme useista 
eri pitäjistä tulleita miehiä, mutta toiselta puolen on otetta va 
huomioon, että samantapainen järjestelmä sekavine omistus-
oikeuksineen on ollut vallalla myös Kymijoen länsipuolella, 
nykyisten Jaalan, litin ja Nastolan pitäjien alueella, mikä käy 
ihni esim. Älfsborbin lunnaitten luetteloista. 

Kuten jo mainitsin, on tri Jaakkolan mielestä Kymijokea 
myöten kulkenut raja alkujaan ollut eränautintaraja, joka vähi-
tellen sai valtiollisen rajan luonteen. Edellä esittämieni seikkojen 
perusteella ei mielestäni tällainen otaksuma tunnu täysin oikealta. 
Omasta puolestani pidän enemmän luultavana, ettei varsinaista 
hämäläisten ja karjalaisten välistä rajaa ainakaan Kymijoen 

1  »det ringe ålfiske vthi Kannus- cch Jörnkåski i Weckelax scchn 
wedh tawestcgrändzen skall liggie under Wiborg'o.» S. V. A. 5898: 33. 

2  Ks. Arrzac) Bbiöoprchoii ry6epxiu v:lta 1799 S. V. A:ssa. 

3  Ks. Hausenin painattamia Kaakkois-Hameen tuomiokirjoja vv:lta 
1443-1:102, passim (nimiluettelot). 
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seuduilla ennen Birger jaarlin retkeä vielä ollut olemassa, vaan 
että se vasta poliittisen tilanteen'kärjistyessä vähitellen muo-
dostui, saaden siten sille ominaisen venäläisrajan luonteen. Länsi-
Karjalan valloituksen jälkeen, jolloin jonkun aikaa keskeytyk-
sissä ollut, Kymijoen itäpuolelle suuntautuva kaakkoishärnäläi-
nen asutustoiminta jälleen pääsi käyntiin, kadotti jokea myöten 
kulkenut raja merkityksensä, ja ainoastaan muutamissa paikoissa, 
kuten Ankkapur'nan lohikalastamoilla:, vanhat rajavastakohdat 
olosuhteiden pakosta säilyivät muistissa. — Kumpi kanta on 
oikea, kumpi väärä, ei voitane lopullisesti ratkaista,' ennenkuin 
Kymenlaakson toistaiseksi verraten vähän . tunnettu asutus-
historia- on perinpohjaisesti tutkittu. 



• Suomen Historiallisen Seuran 

PÖY TAKT   HJAT 

24 p:stä syysk. 1923-31 p:ään tonkok. 1926. 

- 





Kokous 24 p. syysk. 1923. 

Läsnä olivat esimies J. Gummerus, tutkijajäsenet K. Blom-
stedt, K. Grotenfelt, Jalmari Jaakkola, K. 0. Lindeqvist, K. R. 
Melander, G. Rein, J. W. Ruuth, G. Sarva, G. Schauman ja 
allekirjoittanut sekä Seuran ulkopuolelta maist. A. _Malin. 

1 §. 
Tarkastettiin edellisen toukokuun 28 p. pidetyn kokouksen 

pöytäkirja. 
2 §. 

Hyväksyttiin uudeksi asiamieheksi Poriin, entisen asiamiehen 
sieltä muutettua, pankinjohtaja F. 0. Viitanen. 

3 §. 
Merkittiin kiitollisuudella pöytäkirjaan, että kauppaneuvokse-

tar Maria Lallukka oli testamentissaan muistanut Suomen Histo-
riallista Seuraa. Testamentin mukaan oli toinen puoli omaisuutta 
jaettava kahteenkymmeneen yhtä suureen osaan, ja niistä on 
tuleva kolme osaa Historialliselle Seuralle, joiden korot ovat 
annettavat herra Jalmari Finnen vapaasti käytettäväksi histo-
riallisten töittensä jatkamiseksi hänen elinaikanaan, ja hänen 

kuoltuaan on rahaston koroilla jatkettava tätä työtä. — Testa-
mentin valvonnan oli Seuran puolesta toimittanut Johan Bro-
feldtin asianajotoimisto -Viipurissa. 

4 §. 
Ilmoitettiin, että Seuran saatua kutsun Savon Seuralta ole-

maan edustettuna Porrassalmen patsaan paljastustilaisuudessa 

kesäkuun 17 p., oli Seuran puolesta lähetetty tilaisuuteen sähkö-
sanoma. 



  

Kokous 24. p. syysk. 1923. 

   

3 §. 
Ilmoitettiin niinikään, että Kordelinin säätiöltä oli pyydetty 

50,000 mkn suuruista avustusta Biografista Nimikirjaa varten. 

6 §. 
Med. kand. Valborg Stockmann oli Seuralle lahjoittanut kir-

jeen valta 1867, joka kirje on osotettu apteekkari A. W. Björk-
lundille Loviisassa ja sisältää yksityiskohtaisia ja mielenkiintoisia 
tietoja hätäaputoimista. Seura otti kiitollisuudella lahjan vas-
taan liittäen sen nälkävuosia koskevien asiakirjain kokoelmaan. 

7 §. 
Maisteri Aarno Malin, joka tänä vuonna maalis—kesäkuussa 

on Seuran lähettämänä edustanut Suomea Pohjoismaisessa 
arkistokomissionissa Roomassa, seloasti Vatikaanin arkistossa 
viime vuosina suoritettua pohjoismaista yhteistyötä asianom. 
maita koskevier keskiaikaisten asiakirjojen etsimiseksi. Tarkoi-
tuksena on yhteisvoimin tarkistaa ja suorittaa loppuun aikaisem-
pien tutkijain työt tällä alalla. Skandinavisten maiden puolesta, 
ön tätä yhteistyötä tehty vv. 1920-23 kolmena eri retkikuntana 
kaikkiaan 17 kuukautta. Tanskan edustajana on ollut yliopiston-
kirjastonhoitaja tri A. Krarup, Norjan professorit 0. Kolsrud 
ja 0. A. Johnsen, Ruotsin ensim. arkivario tri L. M.- 
yhteistyön alkuunpanija, apulaisinaan tri E. Nygren ja maist. 
S.. Carlander. . 

Viimeksi työskenteli komissioni tänä vuonna 4 kk. Tällä 
kertaa oli Suomikin edustettuna, senjälkeen kuin opetusministe-
riö Historiallisen Seuran esityksestä myönsi tarkoitukseen määrä-
rahan ja antoi Seuran tehtäväksi edustajan valitsemisen. 

Komissionin tähänastinen saalis on ollut runsas. Löydetty-
jen uusien pohjoismaisten asiakirjojen kokonaisluku lähenee 
kahtatuhatta. Suomea koskevia uusia asiakirjoja on luonnolli-
sesti muihin pohjoismaihin verrattuna suhteellisen vähän. Täällä 
oli keskiaikana vain yksi suffragaanihiippakunta, kun Skandi-
naviassa'. oli kaikkiaan parikymmentä piispanistuinta.. Suomea 
koskevaa saalista täytyy kuitenkin pitää varsin tyydyttävänä 



Hist. Ark. XXXV, Pöytäk. 	 5 

ottamalla huomioon, kuinka perin vähän meillä keskiaikaista 
asiakirja-ainehistoa on säilynyt. Tänä vuonna löydettiin Vatikaa-
nissa kolmekymmentä Suomea koskeaaa•uutta -åsiakirjaa. Osan-
ottonsa kautta tämänvuotiseen retkikuntaan saa Suomi lisäksi 
jäljennökset aikaisempien retkikuntien Suomea koskevista löy-
döistä. Mitä suomalaisten asiakirjojen sisältöön tulee, käsittele-
vät ne yleensä kirkkohallinnollisia asioita, kuten avonaisten hen-
gellisten virkojen täyttämistä ja kirkollista verotusta, ja antavat 
ne m.m. huomattavia henkilö- ja paikallishistoriallisia lisiä keski-
aikamme tuntemiseen. 

Tähän saakka on tarkastettu n.s. Regesta-sarjat v:een 1503, 
kameraliset asiakirjat kokonaisuudessaan ja. lisäksi erinäisiä 
muita arkiston osastoja. Jäljellä olevista osastoista huomatta-
vimmat ovat Regestat 1503-27 sekä n.s. Supliikit kokonaisuu-
dessaan. On tärkeätä, että Suomi nyt jatkaa loppuun saakka 
osanottoansa tähän pohjoismaiseen tieteelliseen yhteistyöhön, 
koska muussa tapauksessa suomalainen keskiajantutkimus menet-
täisi tilaisuuden merkitsevän kansallisen tutkimusainehiston saa-
miseen. 

S §. 
Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta, että maist. Malinin 

Rooman matkaa varten Seuran varoista saama laina 100 Ruotsin 
kruunua oli katsottava etumaksuksi, jonka korvaamista valtion- 
varoista oli sopivassa tilaisuudessa pyydettävä. Siitä, miten 
aikaisempien retkikuntien asiakirjakopioista Tukholmassa oli 
jäljennökset hankittava, oli maist. Malin tekevä ehdotuksen 
Seuralle. 

9 §. 
Luettiin Maanmittaushallitukselta saapunut syysk. 19 p. 

p äivätty • kirjelmä: 

»Historialliselle Seuralle. 
Vuonna 1933 tulee kuluneeksi 300 vuotta siitä kuin maan-

mittaustoimi Suomessa pantiin alulle.. Vuonna 1633 annettiin 
nimittäin Olof Gangiukselle valtakirja maanmittariksi Suomeen 
ja alotti hän samana vuonna täällii toimintansa. Näin ollen ja. 
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ottaen huomioon, että maanmittauslaitoksen 300-vuotiseen toi-
mintaan liittyy varsin huomattava osa meidän maamme ja eri-
tyisesti meidän maaseutumme taloudellista ja yhteiskunnallista 
sekä yleistä sivistyshistoriaa, on Maanmittaushallituksesta näyt-
tänyt olevan syytä herättää kysymys yhtenäisen maanmittaus-
laitoksen historian aikaansaamisesta maanmittauslaitoksen 300-
vuotispäivään mennessä. Tosin sanottuun muistopäivään on 
vielä melkoisesti aikaa. Kysymyksessä oleva tehtävä on kuiten-
kin siksi suuritöinen ja vaikea, että Maanmittaushallituksesta; 
on näyttänyt jo nyt olevan aika työn suunnittelemiseen ja alkuun 
saamiseen. Maanmittaushallitus katsoo puolestaan asian eri-
koisen läheiseksi Historialliselle Seuralle ja pyytää saada Seuran 
harkittavaksi alistaa, eikö sen olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
tuollaisen historian aikaansaamiseksi. _Maanmittaushallitus olisi 
puolestaan valmis antamaan asiassa Seuralle kaikkea sitä apua, 
mikä sille mahdollista on. Maanmittaughallitas siis puolestaan 
pyytää saada jättää asian Historiallisen Seuran suosiolliseen 
huomioon. 

Kyösti Haataja. 	Walter Nohrström.» 

Katsottiin, että asiaa oli suullisesti valmistettava Maanmit-
taushallituksen ja Seuran edustajain kesken. Seuran puolesta 
valittiin neuvottelijoiksi prof. K. R. Melander, tri G. Sarva ja 
allekirjoittanut sihteeri. 

10 §. 
_asetettiin johtokunnan ehdotuksesta toimikunta, jäseninä 

prof. K. R. Melander ja tri G. Sarva, harkitsemaan kysymystä 
Seuran virkailijain palkkojen järjestelystä. 

11 §. 
Päätettiin valtionarkistonhoitajan prof. J. W. Ruuthin 70-

vuotispäiväksi julkaista Historiallisen Arkiston 32:n osa hänelle 
omistettuna juhlajulkaisuna, ilman pöytäkirjoja ja tieteellisiä 
ilmoituksia. Toimitustyöstä oli sihteeri huolehtiva. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RArHALA. 



,  
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Kokous 29 p. lokak. 1923. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
J. Gummerus, tutkijajäsenet K. Grotenfelt, Jalmari Jaakkola, 
Einar Juvelius, G. Rein, J. W. Ruuth, G. Sarva ja allekirjoitta-
nut, kannattajajäsen Aug. Ramsay sekä l:ssä ja 2:ssa §:ssä mai-
nittujen esitelmien aikana joukko yleisöä. 

1 §. 
Tri Jalmari Jaakkola piti esitelmän Suomen vanhimmista 

historiallisista valtarajoista. Esitelmä julkaistaan eri kirjoituk-
sena Historiallisessa Arkistossa. 1  

2 §. 
Tri Einar Juvelius esitelmöi Suur-Sysmän asuttamisesta. 

Suur-Sysmäksi on luettava se alue, mikä sulkee sisäänsä nykyiset 
Sysmän, Hartolan, Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen pitäjät 
sekä osia Mäntyharjusta ja Asikkalasta, mikä alue tähän aikaan 
muodosti historiallisen Sysmän pitäjän. Tämän alueen asuttami-
nen on sangen mielenkiintoinen, alue kun on hämäläis- ja savolais-
asutuksen rajalla. Asutuskysymyksiä ratkaistessaan historia saa 
käyttää hyväkseen usean muun tieteen tuloksia. Maantiede 
laajimmassa merkityksessä, arkeologia, etnologia ja kielitiede 
sekä paikannimitutkimus valaisevat kukin osaltaan näitäkin 
kysymyksiä. Maantieteellisen asemansa puolesta Sysmällä on 
ollut edellytyksiä tulla asutuksi, Päijänteen rannalla sijaiten ja 
omaten runsaasti toistensa yhteydessä olevia vesistöjä. Riista-
ja kalarikkaus on eräviljelyksen aikana houkutellut asukkaita, 
ja maan laatu, olletikin nykyisessä Sysmässä, on taannut hyvät 
mahdollisuudet myös maanviljelykselle. Alkuasutus lienee vasta 
noin 500-600 paikkeilta, joilta ajoilta ovat ensimäiset kiinteät 
muinaismuistot. "Mistä ensimäiset asukkaat ovat tulleet, Savosta 
vai Hämeestä, siitä ei ole varsinaisia historiallisia lähteitä. Arkeo- 

1  Julkaistu laajennettuna sarjassa »Historiallisia Tutkimuksia» (n:o 
VII). 

8 
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logiset, etnologiset ja kielelliset todistuskappaleet kertovat suh-
teista sekä itään että länteen, joskin varsinkin nykyisessä Sys-
mässä hämäläinen tuntu on huomattavampi. Asutustarinat kerto-
vat myös hämäläisten erämiesten ensi valtauksista täällä Vielä 
saa paikannimistöstäkin tukea samalle käsitykselle, vaikkakin 
Suur-Sysmässä on runsaasti sellaisiakin paikannimiä., jotka ovat 
yleisiä koko maassa, jonka takia paikannimistöä on hyvin suu-
rella varovaisuudella käytettävä todistusaineistona. Kun taas 
tarkastaa Suur-Sysmän asuttamista sinä aikana, jolloin sitä voi 
seurata varsinaisten historiallisten lähteitten avulla, nim. 1400-, 
1500- ja 1600-luvuilla, huomaa, että alkuasutus on keskittynyt 
nykyisen Sysmän keski- ja eteläosiin, Hartolan länsiosiin ja 
Luhangan lahden pohjukkaan. 1 äistä keskuksista asutus on 
sitten levinnyt eri haaroille avautuvia vesistöjä pitkin pääsuun-
tina pohjoinen, koillinen ja itä. I: seasta syystä on Suur-Sysmän 
asutusta pidettävä verraten myöhäisenä. Itsenäisenä usutus-
keskuksena se ei ole 1300-luvun loppupuolta vanhempi. Sitä 
ennen se on ollut Hämeen eri pitäjien erämaaseutuna ja sittem-
min •kirkollisesti ja hallinnollisesti kuulunut Suur-Hollolaan, mikä 
on ollut Päijänteen Hämeen varhaisimpana keslouksena. Suur-
Sysmän savolaisuus on myöhäisempää alkujuurta kuin hämäläi-
syys. vielä on lisättävä, että lappalaisia on nähtävästi kierrellyt 
aikaisemmin Suur-Sysmänkin alueilla, kuten muuallakin näillä 
mailla; esim. vielä 1500-luvun puolivälissä heitä tiedetään asu-
neen Suur-Sysmän lähimmässä naapnristossa, Pellosniemessä. 

3 §. 
Esimies puhui muutamia sanoja Pähkinäsaaren rauhan merki-

tyksestä, jonka 600-vuotismuiston johdosta kokous oli järjestetty 
yleiseksi esitelmäkokoukseksi, ja jota edellämainituissa esitelmissä 
oli kosketeltu. 

4 §. 

Valtioneuvos Aug. Ramsay esitti tiedonannon »Gräsa frälse 
i Esbo». Tiedonanto painetaan Historialliseen Arkistoon. 1  

1  Julkaistu Hist. Ark. XXXII:ssa. 
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5 §. 
Tarkastettiin syysk. 24 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

6 §. 
Päätettiin suorittaa lasku, jonka Johan Brofeldtin asianajo-

toimisto Viipurista oli jättänyt kauppaneuvoksetar Maria Lallu-
kan testamentin valvomisesta. 

7 §. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjelmän johdosta lokak. 

26 p:ltä, jossa ilmoitettiin, että Suomalaisen kirjallisuuden edistä-
misrahaston toimikunnan jäsenten valtuudet pian loppuivat, 
valittiin Seuran edustajiksi entiset edustajat, varsinaiseksi prof. 
K. O.. Lindeqvist ja varamieheksi tri G. Sarva. 

S §. 
Johtokunta valtuutettiin hyväksymään uudet asiamiehet 

Tampereelle ja Viipuriin, jos henkilöt, joiden puoleen päätettiin 
kääntyä, suostuisivat asiamiehiksi rupeamaan. 

9 §. 
Päätettiin Seuran virkailijain palkkiot järjestää seuraavasti. 

Sihteeri sai peruspalkkaa 3,000 mk., Historiallisen Arkiston toimi-
tuksesta 60 mk. painoarkilta, Historiallisista Tutkimuksista 
20 mk. arkilta; toimitustyö erityisissä tapauksissa palkitaan 
harkinnan mukaan. Rahavarainhoitajan tehtävistä oli kaikki 
teknillinen työ varojen hoitoon ja tilinpitoon nähden siirtyvä 
Kansallis-Osake-Pankille erityisen sopimuksen mukaan ja raha-
varainhoitaj alle jälellejääneistä tehtävistä suoritetaan palkkaa 
400 mk. Kokoelmien hoitajalle suoritetaan palkkiota 200 mk. 
vuodessa. Lopullinen päätös sihteerin ja rahavarainhoitajan 
palkkoihin nähden tehdään sääntöjen mukaisesti Seuran vuosi-
kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RALxALA. 
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Vuosikokous 9 p. marrask. 1923. 

Läsnä olivat esimies J. Gummerus, tutkijajäsenet K. Blom-
stedt, K. Grotenfelt, Jalmari Jaakkola, K. 0. Lindeqvist, K. R. 
Melander, G. Rein, J. W. Ruuth, Martti Ruuth, G. Sarva ja alle-
kirjoittanut sekä 2:ssa pykälässä mainitun esitelmän aikana 
joukko yleisöä. 

1 §. 
Esimies lausui tutkijajäsenen tri Petrus Nordmannin kuole-

man johdosta muistosanoja. Seura kunnioitti vainajan muistoa. 
seisoalleen nousemalla. 

2 §. 
Eroava esimies piispa J. Gummerus piti esitelmän »Uskon-

puhdistus Suomessa uskonnollisen elämänkatsomuksen uudis-
tuksena». 

3 §. 
Allekirjoittanut sihteeri luki seuraavan vuosikertomuksen: 

»Vuosikertomus toimintavuodelta 1922-1923. 

Historiallinen harrastus on toimintavuoden kuluessa edelleen 
näyttänyt elpymisen merkkejä. Kaikesta päättäen on historian 
opiskelijain ja tutkijain lukumäärä nuoremman polven keskuu-
dessa kasvamassa. Myöskin historiallista kirjallisuutta on ilah-
duttavassa määrässä ilmestynyt. Mutta historiantutkijain ja 
-opettajain kokous, joka aiottiin pitää vuoden alkupuolella, lyk-
käytyi toistaiseksi. 

Göteborgissa heinäk. 5-7 p. pidettyyn Pohjoismaiseen histo-
riantutkijain kokoukseen ottivat eräät Seuran jäsenet osaa. 

Seuran sisäiseen järjestykseen nähden ei ole suoritettu muita. 
toimia kuin Seuran virkailijain palkkojen järjestelyjä. Tuntu 
vimmin ne ovat koskeneet rahavarainhoitajan palkkausta. Sih-
teerin ja rahavarainhoitajan palkkain määrääminen suoritetaan 
sääntöjen mukaan lopullisesti tässä kokouksessa. Toimikuntaan, 
joka oli asetettu asiaa valmistamaan, kuuluivat prof. K. R. 
Melander ja tri G. Sarvia. 

Säännöllisesti pidettyjen kuukausikokouksien luku on. 9, 
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tämä vuosikokous niihin luettuna. Yksi niistä oli järjestetty 
julkiseksi esitelmäkokoukseksi Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotis-
muiston viettämiseksi. Esitelmiä pitivät siinä teit Jalmari Jaak-
kola ja Einar Juvelius. 

Seuraavat esitelmät tai tieteelliset tiedonannot on esitetty 
kokouksissa. 

Seuran tutkijajäsenet: 
Tri. K. Blomstedt, \uijasodan jälkeisten vuosien oloja ja mieli-

aloja koskevista uusimmista tutkimuksista ja tähän asti käyttä-
mättöxnistä lähteistä. • 

Prof. K. Groten felt, Tietoja Viipurin läänin oloista 1700-1710. 
Piispa J. Gummerus, Uskonpuhdistus Suomessa uskonnollisen 

elämänkatsomuksen uudistuksena. 
Tri Jalmari Jaakkola, Pähkinäsaaren • rauhan rajan pohjois-

osasta. 
Sama, Suomen vanhimmista historiallisista valtarajoista. 
Tri Einar Juvelius, Suur-Sysmän asuttamisesta. 
Tri J. Rinne, Hautatutkimuksista Turun tuomiokirkossa. 

• Lehtori J. M. Salenius, Ruotsin valtakunnan v. 1442 vahvis- 
tettu maanlaki sekä siitä huomattavia tapoja ja oloja. 

Prof. V. Voionmaa, Suomen keskiajan maalaiskirkkojen maa- 
omaisuudesta. 	• 

Allekirjoittanut sihteeri, Maalaiskuntain kunnalliselä.män 
uudistamisesta v. 1865. 

Sama, Miten senaatin talousosaston hallitsijalle lähettämät 
hallintokertomukset vuosina 1816-1821 valmistettiin. 

Muut tieteenharjoittajat: 
Maist. A. lfalin, Pohjoismaisen historiallisen retkikunnan 

töistä Vatikaanin arkistossa. 
Valtioneuvos Aug. Ramsay, Skattmarkstal och åkervidd på 

1500-talet. 
Sama, Ett vittnesmål rörande äganderätten till Gräsagård 

i Esbo. 
Vuoden kuluessa ilmestyneen historiallisen kirjallisuuden jou-

kossa ovat Seuran jäsenten julkaisemat tutkimukset arvokkaalla 
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tavalla edustettuina. Valtion.envos Danielson-Kalmarin teok-
sesta on ilmestynyt Aleksanteri 1:n ajan toisen osan ensi nide. 
Prof. K. Grotenfeltin julkaisemasta.  teoksesta Suomen historia 
Ruotsin mahtavuuden ajalla on ilmestynyt loppunide ja S. ti  or-
denstrene,in Porvarissäädyn historiasta 2:n osa. Prof. J. W. 
Ruuthin teos »Åbo stads historia under medeltiden och 1500-
talet» on lopullisesti valmistunut. 

Kunniajäsenensä valtioneuvos Danielson-Kalmarin 70-vuotis-
päiväksi viime toukokuussa toimitti Seura juhlajulkaisun »His-
toriallisia tutkimuksia J. R. Danielson-Kalmarin kunniaksi». 
Siinä ovat useat Seuran jäsenet ja muut tieteen harjoittajat 
julkaisseet tutkielmia. 

Julkaisusarjassa »Historiallisia Tutkimuksia» on ilmestynyt 
n:ona. 5 tri Ilmari Mannisen teos »Pohjoisen Karjalan vanhan-
aikainen talous». Samaan sarjaan on otettu 6:nneksi numeroksi 
tri Arvi Korhosen teos »Vakkalaitos, yhteiskuntahistoriallinen 
tutkimus». 

Historiallisen Arkiston 31:sessä osassa, joka ei ole ennättänyt 
valmistua tähän vuosikokoukseen, julkaisevat laajempia tutki-
muksia .valtioneuvos Aug. Ramsay, prof. V. Voionmaa sekä 
tohtorit Einar Juvelius ja G. Rein ja tieteellisiä tiedonantoja 
professorit K. Grotenfelt ja K. R. Melander, valtioneuvos W. Ta-
waststjerna, tohtorit M. Hammarström ja G. Rein, lehtori J. M. 
Salenius •ja allekirjoittanut. 

Ilistoriallisen Arkiston 32:n osa on päätetty julkaista valtion-
arkistonhoitajan prof. J. W. Ruuthin 70-vuotispäiväksi touko-
kuussa ensi vuonna juhlajulkaisuna. 

Julkaisujen vaihtoon on. ryhdytty Suomen Sukututkimus-
seuran kanssa. 

Seuralle on kauppaneuvoksetar Maria Lallukan testamentissa 
määrätty kolme osuutta, joiden korot ovat annettavat kirjailija 
Jalmari Finnen vapaasti käytettäväksi historiallisten töittensä 
jatkamiseksi hänen elinaikanaan, ja hänen kuoltuaan on rahaston 
koroilla jatkettava tätä työtä. 

Suomen 19-vuosisadan historian edistämiseksi määrätyistä 
varoista on 5,000 mk. annettu apurahana maist. L. Kuusan- 
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mäelle kunnallishallinnon historiaa koskevien tutkimusten suo-
rittamiseksi Ruotsissa. 

Sittenkuin valtioneuvos Danielson-Kalmari oli Seuran käy-
tettäväksi jättänyt Hårdhin palkinnon 3,000 mk., annettiin 
tämä palkinto tri A. Korhoselle hänen teoksestaan »Vakkalaitos, 
yhteiskuntahistoriallinen tutkimus». 

Ramsayn palkinnoista, joiden jakamista varten asetettuun 
palkintolautakuntaan kuuluivat prof.. C. v. Bonsdorff ja hänen 
erottuaan ylikirjastonhoitaja tri G. Schauman sekä professorit 
K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth, annettiin persoonahistoriallisista 
tutkimuksista jaettava palkinto 900 mk. kamreeri Osmo Durch-
manille. Toinen, Viipurin historiaa varten määrätty palkinto 
jätettiin jakamatta. 

Eräs mitä tärkein Seuran ajama asia on vihdoin saatu päätök-
seen. Opetusministeriön myönnettyä Seuralle 20,000 mk. Suo-
men osanottoa varten Skandinavisen tutkijakomissionin työhön 
Vatikaanin arkistossa Roomassa ja annettua Seuralle valtunden 
määrätä Suomen edustajan samoinkuin valvoa työn suoritusta 
ja tarkastaa sen tuloksia valitsi Seura tehtävän snorittajaksi 
yliopistonkirjaston assistentin maist. A. Malinin, joka oleskeli 
Roomassa maaliskuun alkupuolelta kesäkuun loppuun. Komis-
sionin kokoomain asiakirjain luku on melko runsas. Suomen 
osalle tulevain asiakirjain määrä lisääntyy vielä huomattavasti 
sen kautta, että aikaisempien retkikuntien kopioista saadaan 
jäljennökset, kun Suomella on nyt ollut edustajansa työssä 
mukana, mikä on ollut ehtona jäljennösten saamiselle. Kysymys 
siitä, miten nämä jäljennökset hankitaan, sekä myös kysymys 
Vatikaanin arkistosta tulleiden asiakirjain tarkastuksesta, säi-
lyttämisestä ja julkaisemisesta on vielä avdin. 

Muista käsiteltävinä olleista asioista lueteltakoon seuraavat: 
Valtioneuvos Danielson-Kalmarin alotteesta teki Seura l lko-

asiainministeriölle esityksen, jossa pyydettiin ministeriötä toimi-
maan siihen suuntaan, että Suomen ja Venäjän kesken vaihdetta-
vat arkistot luovutettaisiin sopimusvalloille kokonaisuudessaan, 
ja että, jos Tarton rauhan pohjalla venäläiset vaatisivat asia-
kirjoja Valtiosihteerinviraston arkistosta, asetettaisiin jako- 
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ehdotusta laatimaan erityinen asiantuntijakomissiooni. Sanoma-
lehtitiedoista päättäen on ainakin kysymyksen edellinen osa nä- • 
kyny-t kehittyvän esitettyyn suuntaan. 

Kysymys Porin rykmentin historian valmistamisesta tuli Seu-
ran harkittavaksi sen johdosta, että Satakunnan museon johto-
kunta pyysi Seuran puoltolausetta hakeakseen avustusta Kor-
delinin säätiöltä teosta varten, jonka tri Einar Juvelius tulisi 
sanotun johtokunnan toimesta kirjoittamaan Historian kirjoit-
taminen oli pantu alulle myös Porin rykmentin taholta, joka oli 
uskonut tehtävän rykmentinkasööri E. Lindhille. Seura kehotti 
Satakunnan museon johtokuntaa toistaiseksi odottamaan kasööri 
Lindhin teoksen valmistumista ja tarjoutui antamaan lausun-
tonsa tämän teoksen tieteellisestä pätevyydestä, jolloin Seura 
myös ilmoittaisi käsityksensä, oliko syytä ryhtyä uutta teosta 
valmistamaan. 

Kansainliiton alainen »Commission de Cooperation intellec-
tuelle» on saanut pyytämässä tiedot Seuran toiminnasta. 

Kysymys maanmittauslaitoksen historian aikaansaamisesta 
on vasta ensi valmistelujen asteella. 

Toimikunnista on ylempänä mainittu se, joka käsitteli kysy-
mystä Seuran virkailijain palkkauksen järjestelystä. 

Kun oli herätetty kysymys, että Seuran taholta ryhdyttäisiin 
toimiin harrastuksen suuntaamiseksi kunnalliselämää koskeviin 
tutkimuksiin, jätettiin asian lähempi valmistelu tri G. Sarvan 
ja allekirjoittaneen tehtäväksi. 

Biografisen Nimikirjan toimikunta, jonka kokoonpano on 
entinen, on suorittanut toimia varojen hankkimiseksi, jotta jul-
kaisutoimeen voitaisiin ryhtyä; m.m. on Kordelinin säätiöltä 
pyydetty 50,000 mk. apurahaa tarkotusta varten ja saatu 40,000 
mk. 

Vanhempien maakirjain kopioituttamistyii on edistynyt niin 
pitkälle, että Varsinais-Suomen maakirja vuodelta 1540 on koko-
naisuudessaan kopioitu. Toimikunta, joka asiasta huolehtii, on 
ollut kokoonpanoltaan entinen. Muidenkaan toimikuntien ko- . 
koonpanoon ei ole tullut muutoksia. 

Johtokunta on pitänyt 9 kokousta. 
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Seura on ollut edustettuna Karjalan ulkomaisen valtuuskun-
nan toimesta asetetussa valmistavassa komiteassa, jonka tehtä-
vänä on hankkia asiantuntijalausuntoja Itä-Karjalan historialli-
sista, kielellisistä ja kansallisista suhteista. Edustajana on ollut 
prof. Ir. L. Lehtonen. 

Edustajaksi Määräaikaisten tutkijainkokousten edustajakomi-
teaan on valitti uuden toimikauden ajaksi entinen edustaja, val-
tionarkistonhoitaja prof. J. W. Ruuth. 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimikuntaan. 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi on valittu entiset edustajat, 
varsinaiseksi prof. K. O. Lindeqvist ja varamieheksi tri G. Sarva. 

Seura on kadottanut yhden tutkijajäsenistään. Filosofian 
tohtori kirjailija Gottfrid Petrus Nordmann kuoli Porvoossa 
viime kuun lopussa. Tri \ ordmann osotti aikanaan harrastusta 
Seuran toimintaan. Laajalla kirjailijatoimellaan on hän huo-
mattavassa määrin tehnyt tunnetuksi historiatieteen tuloksia 
suuren yleisön keskuudessa. Seuran puolesta laskettiin hänen 
haudalleen seppele. 

L usia kannattajajäseniä on hyväksytty 8, vuosijäseniä 40. 
Seuran asiamieheksi Ouluun, mistä entinen asiamies on muut-

tanut, on kutsuttu tri Walter J. Snellman, Kuopioon koulun-
johtaja Edv. Vaarama ja Kokkolaan lehtori I. T. Björklund 
sekä Poriin, mistä myös entinen asiamies on muuttanut pois, 
pankinjohtaja F. O. Viitanen. 

Esimiehenä on toiminut piispa J . Gummerus, varaesimiehenä 
tri G. Sarva, kokoelmienhoitajana tri G. Rein, rahavarainhoita-
jana prof. K. Grotenfelt, taloudellisena neuvottelijana tri J. Rinne 
ja sihteerinä allekirjoittanut. Tilintarkastajina ovat olleet prof. 
Martti Ruuth ja valtioneuvos W. Tawaststjerna, sekä tilintarkas-
tajain varamiehinä.  trit K. Blomstedt ja Jalmari Jaakkola. 

Helsingissä marraskuun 9 päivänä 1923. 
K. W. Rauhala,>. 

4 §. 
K_okoelmienhoitaja tri G. Rein esitti seuraavan vuosikerto- 

muksen: 
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»Kirjasto on toimintavuotena kasvanut 131 niteellä.—Vaihto-• 
kappaleita ovat lähettäneet seuraavat ulkomaalaiset laitokset ja 
seurat: Tarton yliopisto, Lundin yliopisto, Kongelige nordiske 
oldskrift-selskab, Bayerische Akademie der Wissenschaften, If isto-
rischer Verein für Niedersachsen, Verein für Mecklenburgische 

. Geschichte und Alterthumskunde, Verein für Hamburgische Ge-
schichte, Verein für Lübeckische Gesichte, Gesammtverein der 
deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, Schweizerisches 
Landesmuseum, Aceademia nazionale del Lincei. 

Seuraavat kotimaiset laitokset ja seurat ovat antaneet vaihto-
kappaleita ja lahjoja: Helsingin yliopisto, Turun suomalainen 
yliopisto, Turun ruotsalainen akatemia, Muinaismuistoyhdistys, 
Suomalais-ugrilainen seura, Ruotsalaisen kirjallisuuden seura, 
Maantieteellinen seura, Sukututkimusseura, Tilastollinen pää-
toimisto, Helsingin kaupungin tilastokonttori. 

Sidottu on 29 nidettä Historiallista Arkistoa, joka rekisteriosan 
kanssa tekee 30 nidettä. 

Kirjastosta on 1 henkilö vuoden kuluessa lainannut kaikkiaan 
8 nidettä. 

Arkisto on saanut seuraavat lisäykset: Valtioneuvos J. R. 
.Danielson-Kalmari on jättänyt seuralle jäljennöksen Kuopion 
maaherran sisitasiain ministerille tekemästä maakunta-arkistojen 
perustamista koskevasta esityksestä. joulukuulta 1922; 

Lääketieteen kandidaatti V alborg Stockmann on Seuralle lah-
joittanut apt. K. J. Hougbergin 1867 apteekkari A. W. Björk-
lundille Loviisassa lähettämän kirjeen, joka sisältää tietoja hätä-
aputoiznista mainittuna vuonna. 

Seuran valokuvakokoelmaan on saatu lisäksi2 muotokuvaa. 
Arkistossa on vuoden kuluessa kaksi henkilöä suorittanut 

tutkimuksia. 
Arkistoon on palautunut ne neljä nidettä Gottiundin kokoel-

mista, jotka Seuran suostumuksella viime vuoden kuluessa oli lä-
hetetty Suomen valtionarkiston välityksellä Kristianian valta-
kunnan arkistoon erään norjalaisen tutkijan käytettäväksi. 

Helsingissä marrask. 9 p:nä 1923. 
G. Rein». 
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5 §. 
Rahavarainhoitaja prof. K. Grotenfelt esitti seuraavan selon- 

teon rahavarojen tilasta: 

»Suomen Historiallisen Seuran rahastojen tili 31/10 1922-31/10 1923. 

Vast attavaa: 
Säästö edell. tilivuodelta 	 	643,834: 38 
T u 1 o j a: Myydyistä kirjoista  	625: 04 

Valtioapu 	  37,250: — 
Vatikaanin tutkimuksiin 	 20,000: — 
Sohlbergin pesän loppusuoritus 7,250: — 
Vuosi- ja keräysmaksuja 	 6,620: — 
Korkoja 	  41,570: 46 	113,315: 50 

Yhteensä 757,149: 88 • 

Vastaavaa: 
Menoja: Palkat 	  4,900:— 

Kirjapainolaskut 	 33,458: 58 
Palkintoja, avustuksia 	 9,900: — 
Matkaraha Roomaan 	 20,000: — 
Hist. Aikakauskirjan kannatus 5,000: — 
Kaikellaista (korrehtuuri, 
käännöstyö, lähetykset y.m.) 8,543: 01 

Ostettu Turun kaupungin 7% obligatsio- 
neja (nimell. 40,000 mk.) 	 38,800: — 

Säästö ensi tilivuodeksi 	  

Seuran varat ovat vuoden kuluessa 1 i s ä ä n t y n e e t: 
31,513: 91, joista yleiseen rahastoon tulee 16,670: 91 ja erikois-
rahastoihin 14,843: —. Siten on Suomen Historiallisen Seuran 
rahastojen tila tänä päivänä 
Seuran yleinen, vapaasti käytettävä, rahasto 	 406,444: 49 • 
erikoisrahastot, joiden käytöstä on erikseen_ määrätty 268,903: 80 

siis yhteensä 675,348: 29 
Helsingissä 31 p. lokak. 1923. 

K. Grotenfelt». 

81,801: 59 

675,348: 29 
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6 §. 
Tilintarkastajien puolesta ilmoitti prof. Martti Ruuth, että 

tilit oli havaittu oikein pidetyiksi, mutta että rahavarain tilaa 
ei oltu voitu vielä täydelleen tarkastaa. Rahavarainhoitajalle 
myönnettiin tilivapaus edellyttäen, että tilintarkastajat voivat 
todeta varojen vastaavan tileihin merkittyjä arvoja; mistä hei-
dän oli Seuralle ilmoitus tehtävä. 

7 §. 
Ramsayn palkintolautakuntaan valittiin jäseniksi professorit 

C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth. 

8 §.  
Sihteerin palkkio määrättiin 3,000 mksi ja rahavarainhoitajan 

palkka 400 mksi niillä edellytyksillä, jotka sisältyvät edellisessä 
kokouksessa tehtyyn, näitä palkkoja koskevaan päätökseen. 

9 §. 
Todettiin, että sääntöjen mukaan esimieheksi siirtyy entinen 

varaesimies tri G. Sarva. Senjälkeen toimitettiin muiden virkaili-
jain vaali sääntöjen määräämällä tavalla ja tuli: 

varaesimieheksi prof. Gunnar Suolahti, 
sihteeriksi dosentti K. W. Rauhala, 
kokoelmien hoitajaksi dosentti G. Rein, 
rahavarainhoitajaksi prof. K. Grotenfelt, - 
taloudelliseksi neuvottelijaksi tri J. Rinne, sekä 
tilintarkastajiksi trit K. Blomstedt ja Jalmari Jaakkola, ja 

tilintarkastajain va•ramiehiksi professorit Martti Ruuth ja K. R. 
Melander. 

10 §. 
Rahavarainhoitaja ja taloudellinen neuvottelija valtuutettiin 

tekemään sopimus Kansallis-Osakepankin kanssa niiden toimien 
siirtämisestä pankille, jotka Seuran edellisessä kokouksessa teke-
män päätöksen mukaan rahavarainhoitajan tehtävistä erotetaan. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 
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Kokous 10 p. jouluk. 1923. 

Läsnä olivat esimies G. Sarva ja tutkijajäsenet K. Blomstedt, 
K. Grotenfelt, J. Gummerus, J. W. Ruuth ja allekirjoittanut 

sekä Seuran ulkopuolelta maist. A. _Malin. 

1 §. 

Tarkastettiin lokak. 29 p. pidetyn kokouksen sekä marrask. 

9 p. pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjat. 

2§. 

Tilintarkastajain puolesta tri K. Blomstedt ilmoitti, että 

tarkastettaessa rahavarain tilaa oli sen havaittu vastaavan ti-
leissä esitettyjä määriä; mikä merkittiin. 

3 §. 

Sittenkuin sihteeri oli tehnyt selkoa neuvotteluista, joita 
oli käyty Maanmittaushallituksen ja Seuran edustajien kesken 
maanmittauslaitoksen historian valmistamisesta, päätettiin, että 

Seura myötävaikuttaa mainitun historian aikaansaamiseksi 

valitsemalla jäseniä pysyväiseen toimikuntaan, jonka asiana on 

ryhtyä toimiin aikeen toteuttamiseksi, ilman että Seura menee 
sitomnukseen teoksen valmistamisesta. Jäseniksi valittiin prof. 

K. Grotenfelt ja allekirjoittanut. 

4 §. 

Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin myöntää Historialli- 

selle. Aikakauskirjalle lisäavustasta kuluvalta vuodelta 2,500 mk. 

5 §. 

llmoitettiin, että prof. C. v. Bonsdorff oli lahjoittanut Seu-

ralle kaksi kirjettä, jotka prof. Fr. Elf ving oli hänelle jättänyt. 
Kirjat olivat vata 1859, C. E. Soldanin Rabbelle lähettämiä. 

Seura otti lahjan kiitollisuudella vastaan ja päätti liittää ne ltab-
ben kokoelmaan. 
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6 §. 
Maist. A. Malin luovutti Seuralle asiakirjajäljennökset, • 

jotka hän oli tuonut Vatikaanin arkistosta. Samalla hän luki 
seuraavan ehdotuksen, jota Seura oli häneltä pyytänyt: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

011essani kuluvan vuoden aikana Historiallisen Seuran lähet-
tämänä jäsenenä pohjoismaisessa arkistokomissionissa Vati-
kaanissa, sain tehtäväkseni paluumatkalla tarkastaa ne Ruotsin 
Valtionarkistossa säilytettävät Ruotsi-Suomea koskevat asia-
kirjajäljennökset, jotka vv. 1920-22 olivat kerätyt Vatikaanin-
arkistosta, etsiäkseni näistä Suomea koskevat jäljennökset ja 
valokuvauttaåkseni ne. Matkaani varten myönnetyn määrä-
rahan pienuus esti minua kuitenkin tätä tehtävää suorittamasta, 

se kun olisi vaatinut paljon enemmän aikaa kuin olin laskenut. 
Näistä asiakirjajäljennöksistä ei nimittäin ole luetteloa, jonka 
nojalla suomalaisten asiakirjojen etsimisen olisi voinut suorittaa. 
Viiden päivän kuluessa, jotka tähän työhön saatoin käyttää, 
ehdin ainoastaan orienteerautna siihen ja tarkastaa vain pienen 
osan jäljennöksistä. 

Ruotsi oli saanut i . ja 2. Vatikaani-retkikunnan töistä 664 
asiakirjaa, mikä merkinnee noin 2,000 valokuvasivua. Nämä täy-
tyy meidän taholtamme lukea aivan tarkkaan läpi, koska kaik-
kien suhteen on mahdollista, että niissä esiintyy seikkoja, jotka 
liittävät ne Suomen historiaan. Kopioiden läpikäymiseen täytyy 
keskiaikaisten tekstien lukemiseen tottuneelta henkilöltä laskea 
menevän 4 a ö viikkoa (6-tuntisia työpäiviä). 

Olisi toivottavaa, että vv. 1920-22 kerätyt Suomea koskevat 
asiakirjat saataisiin tänne ennen kuin Vatikaani-tutkimuksia 
uudelleen jatketaan. Ensiksi voitaisiin niitä tarkastettaessa ehkä 
huomata aihetta täydennyksien hankkimiseen Vatikaanista. 
Toiseksi olisi meillä sen kautta tarkempia tietoja niistä ajankoh-
dista, joina suomalaisia kysymyksiä oli käsiteltävinä paavilli-
sessa kansliassa, mikä seikka olisi eduksi etenkin Supliikki-
sarjoja läpikäytäessä. 
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Jos Historiallinen Seura haluaa antaa yllä mainitun tehtävän 
.minulle, otan sen suorittaakseni ensi kev.ännä tahi kesänä, olet-
taen että saan virkavapautta , toimestani Helsingin Yliopiston 
Kirjastossa. Tässä tapauksessa edellytän, että Seura suorittaa 
minulle matkakuluni sekä 25 kruunua päivärahaa työajaltani 
Ruotsissa. Kustannukset kuukauden työstä olisivat siis 775 kr. 
Matkakulut täytynee laskea 100 kruunuksi. Valokuvausta var-
ten riittänee hyvin 150 kr., millä summalla pitäisi saada noin 250 
kuvaa. — Koska tässä on kysymys toiskertaisesta valokuvaa-
misesta, olisi ehkä syytä pyytää näyte si itä, miten Ruotsin Yaltion-
arkiston valokuvaaja työn suorittaa. 

Helsingissä 10:ntenä jouluk. 1923. A arno Mahn.» 

Koska Seura hallituksen antaman määräyksen mukaan oli 
velvollinen tarkastamaan työn tulokset, pyysi Seura. prof. J. W. 
Ruuthia ja piispa J. Gummerusta tarkastuksen toimittamaan, 
johon he myös suostuivat. Kun sitäpaitsi on herännyt kysymys 
asiakirjain säilyttämisestä ja julkaisemisesta ja lisäksi piispa 
Gummerus ilmoitti, että kohdakkoin tullee taas harkittavaksi 
kysymys työn jatkamisesta Roomassa, päätettiin jättää asia 
koko• laajuudessaan mainittujen tarkastajien käsiteltäväksi, 
ja siis myös maist. Malinin ylläoleva ehdotus. 

7 §.  
Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta. asettaa Seuran 50-vuo-

tisjuhlaa valmistamaan toimikunta, jonka jäseniksi valittiin 
prof. G. Suolahti ja trit J. Rinne ja K. Blomstedt. Toimikunta 
oli suunnitteleva toimenpiteitä ja tekevä ehdotuksia Seuralle 
sellaisista asioista kuin piti tarpeellisena. Tri Blomstedt otti 
kutsuakseen toimikunnan kokoon. 

8 §. 	• 
Prof. K. Grotenfelt esitti Suomea koskevia tietoja, jotka 

sisältyvät amiraali. Tersmedenin rnemoaareihiu. 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. W. RAL-IIALA. 



22 	 Kokous 28 p. tammik. 1924. 

Kokous 28 p. tammik. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies G. 
Sarva sekä tutkijajäsenet K. Blomstedt, K. Grotenfelt, E. Ju-
velius, U. L. Lehtonen, K. R. Melander, G. Rein, V. Voionmaa 
ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Tarkastettiin joulukuun 10 p. 1923 pidetyn kokouksen pöytä- 

kirja. 
2 §. 

Hyväksyttiin eräin muutoksin johtokunnan ehdottama tulo- 
ja menoarvio toimintavuotta varten. 

3 §. 
Sittenkuin Biografisen Nimikirjan toimituskunnan puheen-

johtaja prof. K. Grotenfelt oli tehnyt selkoa neuvotteluista, 
joita oli käyty Tietosanakirja O. Y:n kanssa teoksen kustanta-
misesta, päätettiin keskustelun jälkeen, että kustantamisoikeus 
luovutetaan mainitulle kustannusyhtiölle, että Historiallinen 
Seura tekee voitavansa hankkiakseen ne 60,000 mk., mitkä 
vielä puuttuvat summasta, jota kustantaja pitää tarpeellisena 
yrityksen toteuttamiseksi, ja että toimituskunnan oli koetet-
tava saada sopimus mahdollisimman edulliseksi Seuralle. 

1 §. 
Tri K. Blomstedt ilmoitti 50-vuotisjuhlatoimikunnan puolesta, 

että toimikunta ehdotti juhlapäivän määrättäväksi marrask. 
9 p:ksi 1925. Päätöksen tekeminen lykättiin seuraavaan kokouk- 
seen. 

5 §. 
Ilmoitettiin, että johtokunnassa oli uusiksi kannattajajäse-

niksi hyväksytty Kuopion Isänmaallinen Seura ja liikkeenjohtaja. 
Janne Vartiainen, sekä vuosijäseniksi lehtori Fritjof Laukka-
nen, lehtori Kurt Enwald, liikkeenjohtaja Otto Piisinen, läänin-
sihteeri Väinö Mielonen, agronoomi Tatu Nissinen, isännöitsijä 
Frans Andersson, liikkeenjohtaja M. Anttonen, kunnallisneuvos 
Bruno Granit-Ilmoniemi ja tuomari Niilo Luukanen. 
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6 §. 
Johtokannan esityksestä päätettiin, että tunnustukseksi eri-

koisesta harrastuksesta, jota Kuopiossa oleva asiamies rehtori 
Edv. Vaarama oli osottanut Seuran pyrkimyksiä kohtaan, hänelle 
annetaan ne Historiallisen Arkiston osat, joita hän halusi, mikäli 
niitä oli riittävästi varastossa. 

s• 
Niinikään johtokunnan ehdotuksesta, päätettiin, että milloin 

Seuran julkaisuihin sisältyvä teos oli väitöskirja, annetaan teki-
jälle Seuran painoksesta 2 vapaakappaletta. 

s§. 
Prof. Grotenfeltin pyynnöstä päätettiin, että ylioppilaille, 

jotka opintojaan varten tämän lukuvuoden kuluessa tarvitsivat 
'reitin valitusluetteloa, myydään sitä suoraan varastosta. 30 ";, 
alennuksella, mikäli teosta oli riittävästi jälellä. 

9 §. 
Johtokunta valtuutettiin •pitämään huolta J. W. Ruuthin 

juhlajulkaisun painatusta ja toimittamista koskevista seikoista. 
sekä käyttämään tarvittaessa varoja. yli menoarvioon tarkotusta 
varten otetun määrän. 

10 §. 
Prof. K. R. Melander esitti lehtori O11i Koistisen lähettä.niän 

tiedonannon 011i Tiaisesta. Tiedonanto painetaan Historialliseen 
Arkistoon tieteellisiin ilmoituksiin. 1  

11 §. 
Prof. Väinö Voionmaa piti esitelmän Itä-Hämeen asutuk-

sen alkuperästä. Esitelmässä kiinnitettiin • huomiota siihen 
. merkilliseen nimien yhtäläisyyteen, mikä on olemassa Sys- 

män keskusseudulla jo keskiajalla esiintyvän kyläryhmän: 
Rapala (vanhoissa asiakirjoissa Rapoila, Rapola) — V oi.pala — 

1  Ks. edellä Tiet. ilmoituksia, siv. 1. 
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Huittila (vanhoissa asiakirjoissa myös Huittula, Otamon kylän .  
toisintonimi) — Linna — Saari sekä Sääksmäen pesäseudulla 
olevan ikivanhan Rapoilan — Voipaalan — Huittulan — Lin-
naisten — Saarioisten kyläryhmän välillä. Historiallisilla perus-
teilla osoitettiin, että nimiyhtäläisyys tässä merkitsee asutus-
y hteyttäkin. Noilla vanhoilla Sääksmäen eränkävijäkylillä on 
ilmeisesti ollut Sysmän seuduilla. erämaanomistuksia, joista sitten 
kehittyi pysyviii. asutuk sia; luultavasti sääksmäkeläiset itse 
asuttivatkin melkoisen osan näitä erämaitansa. Lummeneen ja 
ja Vesijakajan kautta kulki muinoin käyttökelpoisia vesiteitä 
Sääksmäen vesiltä Päijänteelle. — Mutta Sysmän seutujen val-
taukseen ja asuttamiseen ovat ottaneet osaa myöskin Sääksmäen 
lähellä olevan Hattulan--Vanajan seudun muinaiset kylät. Jo 
ennestään on tiedetty, että Mäskälän tunnetulla muinaiskylällä 
(ollut lähellä Hämeenlinnaa) oli keskiajalla erämaakappaleita 
Lusin tienoilla ja muualla nykyisen Heinolan pitäjän seuduilla. 
Vanajan Koljalalla (alk. Kodialalla) on allut erämaita Hollo-
lassa ja mahdollisesti aina Savon rajoilla saakka. Nyt esitelmän-
pitäjä esitti uusia asiakirjallisia tietoja, joista ilmeni, että Hattu-
lan Nihattulan kylä (lähellä nyk. Hämeenlinnan) on keskiajalla 
omistanut erämaita Nuorasmäellä Suontien järven rannalla 
lähellä Hämeen itärajan. Näyttää siltä, että Hattulan—Vanajan 
muinäisilla kylillä on ollut oma Hollolan ja Ruotsalaisen—Rieve-
lin suuntaan kulkeva erätiensä Itä-Hämeen erämaille ja Sääks-
mäen puoleisilla-  oma pohjoisempi tiensä. Varmaan on tuota 
eteläistäkin tietä tullut varsinaista asutusta Sysmän seuduille. 
Läntisiin asutussuhteisiin viittaa sekin, että Sysmän etelärajalla 
oleva Vaippilaisten asutus uuden ajan alussa kuului Lammin 
pitäjään. — Esitelmä, jossa ohimennen kosketeltiin myöskin 
kysymyksiä Päijänteen itäpuolelle tulleen länsihäanäläisen asu-
tuksen ajasta .ja mahdollisista karjalaisista asutuksista samalla; 
alueella, tulee julkaistavaksi. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 
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Kokous 25 p. helmik. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
G. Sarva ja tutkijajäsenet K. Blomstedt, K. Grotenfelt, K. O. 
Lindegvist, G. Rein, J. W. Ruuth ja allekirjoittanut. 

1 §• 

Tarkastettiin tammik. 28 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

§ 

Otettiin ratkaistavaksi pöydälle pantu kysymys Seuran 50-
vuotisjuhlan ajasta ja päätettiin, että juhla vietetään syksyllä 
1925 vuosikokouksen yhteydessä. 

3 §. 
Rahavarainhoitaja prof. K. Grotenfelt ilmoitti, että Seura oli 

saanut nostaa Längmanin varoista apurahaa 3,000 mk., jotka oli 
käytettävä vanhojen maakirjojen julkaisemiseen. 

4 §. 
Määrättiin Johtokunnan ehdotuksesta ilmestyvän Historialli- 

sen Arkiston 31:n osan hinnaksi 2ü mk. 

5§ 
Määrättiin tri A. Korhoselle hänen teoksestaan »Vakkalaitos» 

annettava avustus 6,000 mk:ksi, jonka summan hän oli Seuralta 
saanut ennakkolainana. 

6 §. 
Sihteerin tehtyä selkoa toimenpiteistä, joita oli viime vuo-

sina suoritettu historiallisen bibliografian aikaansaamiseksi, pää-
tettiin ryhtyä uuteen alotteeseen. Yhteistoimintaan oli pyydet-
tävä Kirkkohistoriallista Seuraa, Sukututkiniusseuraa, Muinais-
muistoyhdistystä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa ja Ruotsa-
laisen Kirjallisuuden Seuraa. Etusijassa oli ryhdyttävä toimiin 
25 vuotta, 1901-1925, käsittävän bibliografian aikaansaamiseksi 
ja oli käännyttävä sekä valtion että sivistysrahåstojen puoleen 



26 	 Kokous 31 p. maalisk. 1924. 

varojen saamiseksi. Johtokunnan oli valmistettava tarkempi 
kustannusarvio, jolloin se sai käyttää apuna asiantuntijoita, suo-
rittaen tarvittaessa heille korvausta, sekä ehdotus hallitukselle 
jätettäväksi alistukseksi. Seura oli kutsuttava sen hyväksymistä 
varten ylimääräiseen kokoukseen, elleivät erityiset asianhaarat 
tehneet sitä tarpeettomaksi. Myöskin vuosiluettelojen aikaan-
saaminen v:sta 1926 alkaen pidettiin tarpeellisena, ja oli johto-
kunnan laadittava johonkin seuraavaan kokoukseen lähempi 
ehdotus asiasta sekä käytävä neuvotteluja Historiallisen Aika-
kauskirjaa-toimituksen kanssa sen selvillesaamiseksi, millä ehdoilla 
ehkä Aikakauskirja ottaisi vuosiluetteloja painattaakseen. 

7 §. 
Biografisen \iiuikirjan toimituskunnan puheenjohtaja prof. 

• K. Grotenfelt ilmoitti, että Nimikirjan toimittamiseen oli ryh-
dytty, ja kertoi, mitä tähän saakka oli tehty. 

8 §. 
Merkittiin, että tri A. Korhosen teos »Vakkalaitos» oli ilmesty- 

nyt »Historiallisissa Tutkimuksissa», 6:ntena numerona. 

• Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. W. RAUHALA. 

Kokous 31 p. maalisk. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
G. Sarva, tutkijajäsenet K. Blomstedt, J. Gummerus, E. Juve-
lius, K. 0. Lindegvist, G. Rein, J. W. Ruuth, Martti Ruuth ja 
allekirjoittanut sekä Seuran ulkopuolelta maista A. Malin. 

1 §. 
Tarkastettiin helmik. 25 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
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S. 
Luettiin Liettuan lähetystöltä saapunut kirjelmä, jossa ilmoi-

tettiin, että Liettuan Valtionyliopisto oli pyytänyt päästä julkai-
sujen vaihtoon Seuran kanssa. Pyyntöön päätettiin suostua. 

3 §. 
Luettiin seuraava lausunto: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Allekirjoittaneet ovat tarkastaneet sen asiakirjakokoelman, 
minkä kirjastonamanuenssi maist. Aarno Malin on Historialliselle 
Seuralle jättänyt Suomen osalle kuuluvana tuloksena Pohjois-
maisesta historiallisesta tutkimusretkestä Vatikaanin arkistoon 
keväällä 1923. Kokoelma sisältää valokuvajäljennöksinä 35 asia-
kirjaa, enimmäkseen vuosien 1449 ja 1489 väliseltä ajalta. Ne 
ovat kaikki uusia, Suomessa ennestään kopioimattomia; joukossa 
on joitakuita asiakirjoja, jotka eivät koske yksinomaan Suomea, 
vaan pohjoismaista kirkkoa yleensä. Niinkuin odotettavissa oli, 
eivät. nämät asiakirjat kylläkään tuo olennaisesti uutta siihen, 
niitä ennestään on, tunnettu keskiaikamme oloista, mutta täy-
dentävät kuitenkin arvokkaa].la tavalla varsinkin henkilötunte-
musta ja ovat tervetulleita lisiä ennestään niin niukkoihin lähtei-
siim=.tie. Valokuvajäljennökset ovat varsin selviä ja antavat täy-
sin luotettavan pohjan vastaiselle julkaisutyölle. Edellyttäen, että 
jäljennökset, niin pian kuin on saatu vastaanottaa myöskin Ruot-
sista tulevat lisät, siirrettäisiin Valtionarkistoon, katsomme nii-
den julkaisemisen — ellei Historiallinen Seura tahdo asiasta toi-
sin päättää -- siellä voitavan sopivimmin toimittaa yhteydessä 
arkistoon ennestään koottujen vatikanolaisten asiakirjajäljennös-
ten kanssa tri Hausenin paraillaan tekeillä olevassa »Finlands 
Medelti dsurkun der» julkaisussa. • 

Niinhyvin nyt Seuralle jätetty kokoelma kuin ne arvostelut, 
joita maist. Malin on työstänsä saanut retkikunnan muilta osan-
ottajilta, todistavat, että maist. Malin on kaikin puolin hyvin 
täyttänyt tehtävänsä Suomen edustajana. 
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Mitä tulee pohjoismaisten Vatikaani-tutkimusten merkityk-
seen Suomen historiantutkimukselle; pyytävät allekirjoittaneet 
täydellisesti yhtyä siihen, mitä osittain Historiallinen Seura, osit-
tain Tieteellinen Keskuslautakunta asiassa ovat .esiintuoneet, 
sekä niin ollen lämpimästi suosittaa Suomen osanottoa suunnitel- 
tuun, todennäköisesti keskiajan osalta lopulliseen retkikuntaan, 
puoltaen myöskin maisteri Malinin valitsemista Suomen edusta-
jaksi siinä. 

Sen ohessa saamme ehdottaa, että Seura valtuuttaisi maisteri 
Malinin. toimittamaan jäljennök:set myöskin niistä Suomea koske-
vista kopioista, mitkä edelliset Pohjoismaiden historialliset retki-
kunnat, joihinka Suomi ei vielä ottanut osaa, ovat Vatikaanin 
arkistossa tehneet, sekä että Seura sen johdosta ryhtyisi tar-
peellisten varojen hankkimiseen maisteri Malinin tässä tarkoituk-
sessa Tukholmaan tehtävää matkaa varten. 

Helsingissä 31 p. maaliskuuta 1924. 

J. W. Ruuth. Jaakko Gummerus.» 

Päätettiin, että ilmoitus tarkastuksen tuloksista oli lähetet-
tävä Opetusministeriölle ja . että samalla oli pyydettävä varoja 
jäljennösten hankkimiseksi aikaisempien komissionien kopioista 
Tukholmasta, jonka tehtävän Seura aikoi antaa maist. Malinille. 
Kirjelmän ja tarpeellisten laskelmien iaatirninen jätettiin Johto-
kunnan tehtäväksi. Kysymys asiakirjajäljennösten siirrosta 
Valtionarkistoon ja julkaisemisesta jätettiin toistaiseksi avoi-
meksi. 

4 §. 

Ilmoitettiin, että oltiin aikeissa perustaa »Kannatusyhdistys 
Suomen maanmittauslaitoksen historian aikaansaamista varten» 
ja että oli tiedusteltu, haluaisiko Seura puolestaan valita kaksi 
jäsentä sen hallitukseen. Keskustelun jälkeen päätettiin olla 
jäseniä valitsematta.. 

5 §. 
Päätettiin ottaa »Historiallisiin Tutkimuksiin» tri Jalmari 

Jaakkolan teos sSuomen vanhimmista valtarajoista». 
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6 §. 
Ilmoitettiin, että niiden seurojen puolesta, joiden myötä-

vaikutusta Historiallinen Seura oli pyytänyt historiallisen 
bibliografian aikaansaamiseksi, oli neuvottelijoiksi valittu seu-
raavat henkilöt: Kirkkohistoriallisen Seuran puolesta prof. Martti 
Ruuth. Muinaismuistoyhdistyksen prof. A. M. Tallgren, Suku-
tutkimusseuran kamreeri Osmo Durchman, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran prof. V. Tarkiainen, Ruotsalaisen Kirjallisuu-
den Seuran maist. R. Dahlberg. Samalla ilmoitettiin, että mai-
nittujen seurojen ja Historiallisen Seuran puolesta oli Opetus-
ministeriölle jätetty anomus varojen saamisesta tarkotukseen. 

7 §. 
Lehtori Ilmari Lehtosen anomus, että hänen väitiiskirjaksi 

aikomansa tutkimus Maaherra Ehrenstolpesta ja Oulun läänin 
hallinnosta otettaisiin Seuran julkaisuihin, jätettiin lopullisesti 
ratkaisematta, kunnes asiantuntijat olivat siitä antaneet lausun-
tonsa, mutta varojen varaamiseksi tarkotukseen päätettiin jät-
tää haettavaksi julistamatta se apuraha, joka oli menoarvioon 
otettu. 

8 §. 
Prof. Martti Ruuth piti esitelmän 1790-luvulla  toimineesta 

»Pro Natura»-seurasta. Esitelmä julkaistaan Historiallisessa 
Arkistossa. 1  

9 §. 
Esitettiin seuraava kirjelmä: 

»Katsoen siihen erinomaisen runsaaseen ja täysipainoiseen 
satoon, minkä Johan Widhel,>a Ruuthin tutkijantyö on tuottanut 
Suomen historiantutkimuksen työvainiolla, pyydämme me alle-
kirjoittaneet täten ehdottaa hänet Suomen Historiallisen Seuran 
kunniajäseneksi. Tässä ei ole tarvis antaa mitään tyhjentävää 
luetteloa hänen ansioistaan siinä suhteessa. Tahdomme vain 

. lyhyesti viitata hänen lukuisiin tutkimuksiinsa, jotka ovat luo- 

1  Julkaistu Hist. Ark. XXXII:ssa. 
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fleet uutta valoa Suomen keskiajan ja alkavan uudenajan mo-
nissa kohdin hämäriin oloihin, sekä hänen laajoihin, ansiokkaihin 
ja rikassisältöisiin kaupunginhistorioihinsa: Porin, Viipurin, 
Turun. Nämä .hänen tutkimuksensa ovat epäilemättä kauvån 
ja aina pysyvät runsaana löytösuonena ja pohjana tuleville Suo-
men historian' tutkijoille. 

Tämän kirjallisen työnsä ohella• on J. W. Ruuth pian 10-
vuotisen toimintansa kautta Suomen valtioarkistossa (v:sta 1S$5 
alkaen), ensin aktuaarina, sitten arkki.vaarina ja viimein valtio-
arkistonhoitajana, sekä siinä suoritetulla virka- ja arkiston jä•r-
jestämistyöllä että myös sen persoonallisen avun ja n.euvonannon 
kautta, minkä hän aina auliisti rikkaaseen kokemukseensa ja 
tietoarteeseensa perustuen on suonet työskenteleville Suomen 
historian tutkijoille, sekä nuoremmille että vanhemmille, mitä 
tärkeimmällä tavalla hyödyttänyt Suomen • historiantutkimusta. 

Näihin saltioarkistonhoitaja J. W. Ruuthin suuriin ansioihin 
viitaten Suomen historian alalla ehdotamme siis hänen valitse-
mistansa Seuran kunniajäseneksi: . 

Helsinki, 31 p. maalisk. 1924. 
Kustavi Grotenfelt. 	 Gunnar Suolahti.s 

Kirjelmä pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. R AL IHALA. 

Kokous 28 p. huhtik. 1924. 

Läsnä olivat esimies G. Sarva sekä tutkijajäsenet K. Blom- 
stedt, K. Grotenfelt, Einar Juvelius, C. L. Lehtonen, K. R. Me-

lander, G. Rein ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Ilmoitettiin, että prof. Axel Bergholmin haudalle Porvoossa 

oli Seuran puolesta laskettu seppele. — Seura kunnioitti vainajan 
muistoa seisaalleen nousemalla. 
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3 §. 
Pöydälle pannun kirjelmän johdosta suoritettiin vaali sään-

töjen määräämällä tavalla ja valittiin yksimielisesti Seuran 
kunniajäseneksi valtionarkistonhoitaja prof. J. W. Ruuth. 

3§. 
Tarkastettiin maalisk. 31 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

4 §. 
Maanmittauslaitoksen historian aikaansaamista varten ase-

tetun toimikunnan puheenjohtajan kirjelmän johdosta, jossa 
pyydettiin Seuran lausuntoa toimikunnan apuraha-anomuksesta, 
jonka se aikoi jättää Opetusministeriölle, päätettiin lausunto an-
taa, ja oli se laadittava niiden mielipiteiden mukaisesti, joita kes-
kustelun kuluessa oli esiintuotu. 

5 §. 
Ilmoitettiin, että Johtokunta oli kutsunut asiamieheksi Vii- 

puriin lehtori J. P. Tirkkosen. 

6 §. 
Luettiin kiitoskirjelmä, joka oli saapunut Liettuan lähetys • - 

töstä sen johdosta, että Seura oli suostunut rupeamaan julkaisu- • 
jen vaihtoon Liettuan valtionyliopiston kanssa. 

7 § 
. Päätettiin jättää tri Jaakkolan teoksen painatus Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kirjapainolle. 

S §. 
Luettiin seuraava Ramsayn palkintolautakunnan lausunto: 

»Valittuina palkintolautakuntaan ehdottamaan Jully Ram-
sayn palkintojen jakoa saamme mielipiteenämme esittää, että 
persoonahistoriallisesta kirjallisuudesta annettava palkinto mää • - 
rättäisiin kanslianeuvos A. W. Westerlundille teoksesta »Åbo 
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hovrätts presidenter, ledamöter och tjenstemän 1623-1923» 
(2 osaa, myös suomeksi ilmestynyt) ja Viipurin kaupungin his-
toriaa koskevista tutkimuksista yhden vuoden korkovårat leh-
tori H. Hnttinille julkaisusta »Finlands äldsta apotek, "apoteket 
vid salutorget i Viborg.» 

Helsinki, 21 p. huhtik. 1941. 

J. W. Ruuth Carl v. Bonsdorff 	K. Grotenfelt.» 

Sen mukaisesti päätettiin antaa palkinto persoonahistorialli-
sesta kirjallisuudesta kanslianeuvos A. W. Westerlundille teok-
sesta »Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjensternän 
1623-1923» ja palkinto Viipurin kaupungin historiaa koskevista 
tutkimuksista lehtori H. Hultinillc julkaisusta »Finlands äldsta 
apotek, apoteket vid salutorget i Viborg.» 

9 §. 
Prof. K. Grotenfelt esitti tietoja vanhemmista suomalaisista 

kirjailijoista Satakunnan alueella. 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. W. RAUHALA. 

Kokous 26 p. toukok. 1924. 

Läsnä olivat esimies G Sarva sekä tutkijajäsenet K. Blom-
stedt, Einar Juvelius ja allekirjoittanut. 

1 §• 

Tarkastettiin huhtik. 28 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

J 2̀  §. 
Sen johdosta, .että prof. II. L. Lehtonen oli pyytänyt vapau-

tusta historiantutkijain ja.  -opettajain kokousta valmistavan 
toimikunnan jäsenyydestä, valittiin hänen sijalleen tri Einar Ju-
velins Seuran edustajaksi. Ja koska toimikunnan puolelta oli 
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jätetty Seuran harkittavaksi, eikö myös kolmas edustaja Seuran 
puolesta olisi toimikuntaan valittava, otettiin tämä kysymys 
käsiteltäväksi, ja kolmanneksi edustajaksi valittiin allekirjoitta-
nut sihteeri. 

3 §. 
Kun prof. K. R. Melander oli ilmoittanut, että hän'ehkä pian 

alkaisi painattaa luotsilaitosta koskevaa• teostaan, päätettiin 
että painatustyö jätettäisiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjapainolle. 

4 §. 
Päätettiin, että johtokunta valtuutettaisiin- määräämään 

tarkastajat lehtori Ilmari Lehtosen ennenmainittua teosta var-
ten. Edellytyksellä, että tarkastajain lausunto oli hyväksyvä, 
päätti Seura periaatteessa kannattaa teoksen julkaisemista 
samanlaisilla ehdoilla kuin tri Korhosen väitöskirjaa, mutta lo-
pullisen päätöksen teko lykättiin syksyyn. Tämä päätös pidet-
tiin tarkistettuna. 

5 §. 
Tri K. Blomstedt ilmoitti, että hänen välityksellään oli Viron 

keskusarkiston johtaja A. Sildnik lahjoittanut Seuralle keskus-
arkiston vuosikertomukset v:lta 1922 ja 1923. Seura otti lahjan 
kiitollisuudella • vastaan, ja säilytetään kertomukset Seuran ar-
kistossa. Kiitoskirjelmä oli johtaja Sildnikille lähetettävä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 29 p. syysk. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. W. Ruuth, esimies G. Sarva, tut-
kijajäsenet K. Blomstedt, K. Grotenfelt, Einar Juvelius, K. 0. 
Lindeqvist, G. Rein ja allekirjoittanut, sekä Seuran ulkopuolelta 
maist. A. _Malin ja lehtori M. Vaula. 

1 §. 
Tarkastettiin edellisen tonkok. 26 p. pidetyn kokouksen pöy- 

täkirja. 



Kokous 29 p. syysk. 1924. 

2 §. 

Sittenkuin oli ilmoitettu, että hallitukselta oli saatu pyydetty 
9,800 mkn suuruinen määräraha kopioiden hankkimiseksi Tuk-
holmasta niistä Suomea koskevista jäljennöksistä, joita aikai-
semmat tutkijakomissionit olivat Vatikaanin arkistosta tuoneet, 
päätettiin, että tehtävä, kopioiden ottaminen ja Suomeen toi-
mittaminen, uskottaisiin maist. A. Malinille. Kysymys Vatikaa-
nista saatujen kopioiden jättämisestä Valticinarkistolle oli jäävä 
avoimeksi, kunnes kaikki kopiot oli Suomeen saatu. Maist. Ma-
linin esittämien syiden perustuksella.  suostuttiin siihen, että hän 
sai siirtää matkansa Tukholmaan ensi kesään. 

§ 
Otettiin lopullisesti käsiteltäväksi kysymys lehtori O. I. Leh-

tosen v iitöskirjaksi aikoman teoksen painattamisesta Seuran 
julkaisuissa, joka teos oli nimeltään »Kuvauksia Oulun läänin 
oloista Aleksanteri I:rr aikana. Edellinen osa. Maaherra Ehren-
stolpesta ja läänin hallinnollisista oloista». Kun oli ilmoitettu, että 
johtokunta oli asiantuntijoiksi määrännyt prof. C. v. Bonsdorffin 

. ja allekirjoittaneen sihteerin, ja esitetty asiantuntijain mieli-
pide, päätettiin teos ottaa sarjaan »Historiallisia Tutkimuksia». 
Seura oli maksava omista kappaleistaan ylipainoksen hinnan, ja 
sittenkuin nähtiin, mitä. kustannuksia tekijän osalle jäisi, oli Seura 
ottava niihin osaa kolmella neljäsosalla. Painatus sai alkaa., kun 
tekijä oli suorittanut asiantuntijain ehdottarnat muutokset hei-
dän huomautustensa ja ohjeittensa mukaan. Teoksen painatus 
oli suoritettava. Suomalaisen Kirjallisuuden. Seuran kirjapainossa. 

§. 

Lehtori M. Vaula piti esitelmän »Eräs talonpoikaissäädyn 
kieli- ja koulutaistelija 1860-80-luvulta». 

Esitelmä koski talonpoikaissäädyn jäsentä J. Riihimäkeä, 
Jyväskylän tuomiok. edustajaa, joka oli otettu kuvauksen esi-
neeksi sen vuoksi, että häntä saattaa pitää hyvin edustavana 
tyyppinä aikansa kieli- ja koulutaisteluissa; monikin sääty- 
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kumppani voi olla suoranaisiin aikaansaannoksiin katsoen kyllä 
häntä etevämpi. 

Riihimäen harrastukset pohjautuivat niihin vaikutteisiin, 
mitä hän oli saanut ja sai kotipitäjässään Keuruulla sekä valtio-
päivämieheksi jouduttuaan Helsingissä. Jääden vaille koulu-
sivistystä hän omin neuvoin •tyydytti tiedonhalunsa: nuorena 
isäntämiehenä hän seurusteli paljon seurakunnan silloisten pap-
pien kodeissa, joissa tuntui ajan sekä herännäisyys- että kansalli-
sen liikkeen vaikutus. Paikkakunnalla vieraili niin pappilassa 
kuin Riihimäen talossakin suomea oppimassa useita kesävieraita, 
jotka tietysti keskinäisessä seurustelussaan käyttivät, samoin-
kuin pappilan väkikin, ruotsin kieltä. Ensimäisen tottumuksensa 
yhteiskunnallisten asiain käsittelyyn Riihimäki taas sai, kun hän 
jo varsin nuorena otti hoitaakseen »kirkkoväärtin» tehtävät ja 
joutui mukaan myös kunnallisten asiain suunnittelemiseen ja 
niiden aiheuttamiin lukuisiin tehtäviin. Ilelsingissä saivat eri-
tyisesti kansalliset harrastukset uutta virikettä; Riihimäki tuli 
siellä piankin eräiden huomattavien sekä ruotsin- että suomen-
kielisten säätytoveriensa ja sitäpaitsi Yrjö Koskisen henkilö-
kohtaiseksi tuttavaksi. 

Riihimäen osanotto kielitaisteluun alkaa jo hänen ensirnm?äi-
siltä (v. 1867) valtiopäiviltään, jolloin talonpoikaissäädystä vielä 
puuttuivat sellaiset myöhemmät johtohenkilöt kuin esirn.11eur--
man ja Castron. Niistä suomen kielen oikeuksia koskevista kysy-
myksistä, joiden ratkaisuun talonpoikaissäädyssä Riihimäki vai-
kutti, mainitsi esitelmöitsijä esimerkkeinä suomen kielen käytön 
edistämisen valtion rautatiellä, valtiokalenterin suomenkielisen 
laitoksen julkaisemisen ja vaatimuksen suomalaisille kunnille 
lähetettävien virkakirjeiden kielestä, s.o. näitä koskevat anomus-
ehdotukset. — Suomenkielisten oppikoulujen asioista taas oli 
huomattavin Riihimäen ehdotuksesta syntynyt talonpoikais-
säädyn ja koko valtiopäivien päätös, että talonpoikaissäiity luo-
puisi karttapaperimaksujen suhteen nauttimastaan erivapaudesta 
ehdolla, että siten kertyneet lisävarat käytettäisiin suomenkielis-
ten oppikoulujen hyväksi (1877-78). Samaan yhteyteen kuuluu 
Riihimäen 'ehdotuksesta talonpoikaissäädyssä päätetty anomus 
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Jyväskylän suomalaisen tyttökoulun ottamisesta valtion huos-
taan. (Toinen suomalainen tyttökoulu oli Helsingissä, samaan 
aikaan oli jo 7 ruotsinkielistä valtion tyttökoulua.) 

Riihimäen toiminnassa valtiopäivillä tulivat näkyviin useat 
silloisille talonpoikaissäädyn jäsenille tyypilliset ominaisuudet: 
harrastuspiirin laajuus, •etupäässä kokemukseen perustuvat tie-
dot, vaatimusten jyrkkyys ja realipoliittinen katsantotapa nii-
den toteuttamismahdollisuuksiin nähden, valmeus uhrauksiin 
sivistystarpeiden edistämiseksi, johon kuitenkin sisältyi erään-
laista vanhoillista pidättyväisyyttä, sekä oman säätyluokan pi-
täminen varsinaisena Suomen »kansana». 

5 §. 
Ilmoitettiin, että hrat Edvard ja. Lars Krogius olivat lahjoitta-

neet Seuralle teoksen »»Släkten Krogius under trenne sekel». Ot- 
taen lahjan kiitollisuudella vastaan Seura antoi kirjastonhoitajan. 
tehtäväksi lähettää Seuran puolesta lahjoittajille kiitoskirjeen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 27 p. lokak. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 

Ruuth, esimies G. Sarva, tutkijajäsenet K. Grotenfelt, Jalmari 
Jaakkola, Einar Juvelius, K: O. Lindeqvist, K. R. Melander, 

G. Rein, Martti Ruuth, W. Tawaststjerna ja allekirjoittanut sekä 
Seuran ulkopuolelta prof. J. Mikkola. 

1 §- 
Tarkastettiin syysk. 29 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 
§. 

 
J 

Prof. K. Grotenfelt ilmoitti 'Biografisen Nimikirjan toimikun-
nan puolesta, että koska Tietosanakirja. O.Y. oli hajonnut.ja-sen 



Hist. Ark. XXXV, Pöytäk. 	 37 

kautta tehty sopimus rikkoutunut, oli uusi kustannussopimus teli-

tävä Werner Söderström O.Y:n. kanssa, jolle teoksen kustanta-
minen oli siirtynyt, sekä kertoi, millä kannalla neuvottelut olivat. 

3 §. 

• Prof.. J. Mikkola esittelyssään selosti »Ensimäisten fennomaa-
lien, etenkin Abr. Poppiuksen kirjevaihtoa». 

Kirjeiden julkaisemisesta oli prof • Mikkola tekevä yhdessä 

prof. K. Grotenfeltin kanssa lähemmän ehdotuksen».. 

4 §. 

Prof. K. R. Melander esitti tiedonannon »Pari Suomen kautta 

Ruotsiin 1600-luvulla matkustantitta muhamettilaista lähetystöä». 

Tiedonanto painetaan Historialliseen Arkistoon. 1  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. W. RAUHALA. 

Vuosikokous 9 p. marrask. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 

Ruuth, esimies G. Sarva, tutkijajäsenet K. Blomstedt, C. v. Bons-
dorff, K. Grotenfelt, Jalmari Jaakkola, Einar Juvelius, U. L. 
Lehtonen, G. Rein, Martti Ruuth, G. Suolahti, V. Voionmaa ja 

allekirjoittanut sekä 1:ssä §:ssä mainitun esitelmän aikana muuta-
mia henkilöitä Seuran ulkopuolelta. 

. 	1. §. 

Eroava esimies G. Sarva piti esitelmän »Venäläis-norjalaisen . 

yhteisalueen rajat Suomea vastaan ennen jakosopimusta 1826».1  

1  Julkaistu list. Ark. XXXIV:ssä. 
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2 §. 
Allekirjoittanut sihteeri luki seuraavan vuosikertomuksen: 

»Vuosikertomus toimintavuodelta 1923-1924. 

Viime vuosina, kun on näkynyt merkkejä siitä, että historian 
opiskelijain luku yliopistossa olisi kasvamassa, on ollut aihetta. 
toivoon, että myös niiden luku enenisi, jotka nuoremman polven 
keskuudesta antautuvat historiantutkijoiksi. Tämä toive ei ole 
vielä siinä määrin toteutunut kuin olisi odottanut. Historian-
tutkimuksen alalle antautuu edelleen liian vähän työvoimaa. 
On välttämätöntä saada herätetyksi nuoremman polven keskuu-
dessa harrastusta historiantutkimukseen ja tietoisuutta tämän 
tutkimuksen merkityksestä kansamme kehitykselle. Historialli-
sen Seuran olisi ehkä otettava lähemmin harkittavaksi, niitä 
keinoja siinä olisi käytettävä. 

Seuran sisäinen järjestys kuluneen toimintavuoden aikana on 
pysynyt ennallaan ja toiminta on kulkenut entiseen suuntaan. 

Säännöllisiä kuuka.usikokouksia on pidetty 9, tämä vuosi-
kokous niihin luettuna. 

Seuraavat esitelmät tai tieteelliset tiedonannot on 'esitetty 
kokouksissa: 

Seuran tutkijajäsenet: 
Professori K. Grotenfelt, Amiraali Tersmedenin memoaareihin 

sisältyviä Suomea koskevia tietoja. 
Sama, Tietoja vanhemmista suomalaisista kirjailijoista Sata- 

kunnan alueella. 
Professori K. R. Melander, Pari. Suomen kautta Ruotsiin 

1600-luvulla matkustanutta muhamettilaista lähetystöä. 
Professori. Martti Ruuth, »Pro Natura»-seurasta. 
Tohtori G. Sarva, Venäläis-norjalaisen yhteisalueen rajat 

Suomea vastaan ennen jakosopimusta 1826. 
Professori V. Voionmaa, itä-Hämeen asutuksen alkuperästä. 

Muut tieteen harjoittajat: 
Lehtori 011i Koistinen, Tiedonantoja 011i Tiaisesta. 
Professori J. Mikkola, Ensimäisten fennomaanien, etenkin 

Abr. Poppiuksen kirjevaihtoa. 
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Lehtori M. Vaala, Eräs talonpoikaissäädyn kieli- ja koulu-

taistelija 1860-80-luvuilla. 
Toimintavuoden kuluessa ilmestynyttä historiallista kirjalli-

suutta ovat Seuran jäsenten teokset arvokkaalla tavalla. kartutta-
neet. Niistä mainittakoon -  valtioneuvos Danielson-Kalmarin 

Aleksanteri I:n ajan historian kolmas osa, S. N ordenstrengin 
Porvarissäädyn historian kolmas osa ja professori M. G. Schy-

bergsonin Finlands politiska historia 1809-1919. 
Seuran omiin julkaisuihin ovat useat Seuran jäsenet painatta-

neet lukuisia tutkimuksia. 
Aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti ilmestyi Histo-

riallisen Arkiston 32:n osa valtionarkistonhoitaja.n professori 

J. W. Ruuthin. 70-vuotispäiväksi juhlajulkaisuna. Siihen olivat 
kirjoituksia antaneet .J. B. Danielson-Kalmari, K. Blomstedt, 

A. R. Cederberg, K. Grotenfelt, Torsten Hartman, Jalmari Jaak-

kola, K. O. Lindeqvist, K. R. Melander, Aug. Ramsay, G. Rein, 

Martti Ruuth, J. M. Salenius, M. G. Schybergson, Gunnar Suo-
lahti, Väinö Voionmaa ja allekirjoittanut sekä eräät tutkijat 
Seuran ulkopuolelta. Historiallisen Arkiston edellinen eli 31:n-
osa, jonka sisällyksestä on. tehty selkoa edellisessä vuosikerto-
muksessa, ilmestyi myös tämän toimintavuoden aikana. 

Sarjassa »Historiallisia Tutkimuksia» on ilmestynyt 6:ntena 
osana tohtori A. Korhosen teos »Vakkalaitos, yhteiskuntahisto-
riallinen tutkimus». Samaan sarjaan on päätetty ottaa. tohtori 
Jalmari Jaakkolan teos »Suomen vanhimmista valtarajoista» sekä 
lehtori O. L -  Lehtosen teos »Kuvauksia Oulun läänin oloista 
Aleksanteri I:n aikana. Edellinen osa. Maaherra Ehrenstolpesta 
ja läänin hallinnollisista oloista». 

Seuran julkaisuihin kuuluu myös Biografinen Nimikirja. 
Sittenkuin uuden laitoksen julkaisemiseksi oli saatu Kordelinin 
säätiöltä 40,000 markkaa, tehtiin sopimus teoksen kustantami-
sesta Tietosanakirja O.Y:n kanssa ja toimitustyö pantiin alkuun. 
Mutta kun mainittu kustannusyhtiö sittemmin hajaantui, siir-
tyi teoksen kustantaminen Werner Söderström O.Y:11e, jonka 

kanssa on neuvotteluja käyty kustannussopimuksesta; sopimusta 
ei vielä ole allekirjoitettu. 

10 
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Julkaisujen vaihtoon on ryhdytty Liettuan valtionyliopiston 
kanssa. 

Seura on saanut nostaa Längmanin varoista 3,000 markkaa 
käytettäviksi vanhojen maakirjain julkaisemiseen. 

Seuran varoista annettiin Historialliselle Aikakauskirjalle 
vuodelta 1923 varsinaisen avustuksen ohella lisäavustusta 2,500 
markkaa. — Matka- ja tutkimusapurahoja ei toimintavuoden 
kuluessa ole jaettu. 

Seuran määrättävänä oleva Ramsayn palkinto personahisto-
riallisista tutkimuksista annettiin kanslianeuvos A. W. Wester-
lundille teoksesta »Abo hovrätts presidenter, ledamöter och 
tjenstemän 1623-1923», ja palkinto Viipurin kaupungin histo-
riaa koskevista teoksista lehtori H. Hultinille julkaisusta 
lands äldsta apotek, apoteket vid salutorget i Viborg». Lauta-
kuntaan, joka teki ehdotuksen palkintojen jakamisesta, kuului-
vat professorit J. W. Ruuth, C. v. Bonsdorff ja K. Grotenfelt. 

Käsiteltävänä on ollut erinäisiä tärkeitä ja laajakantoisia 
kysymyksiä, joita tässä lyhyesti kosketeltakoon. . 

Sittenkuin maisteri A. 31 alin" oli Seuralle jättänyt asiakirja-
jäljennökset, jotka hän oli tuonut Vatikanin arkistosta työsken-
neltyään siellä Suomen edustajana Skandinavisessa tutkija-
komissionissa, pyysi Seura, joka hallituksen antaman määräyk-
sen mukaan oli velvollinen tarkastamaan maisteri Malinin työn 
tulokset, professori J. W. Ruuthia ja piispa J. Gummerusta tar-
kastuksen toimittamaan. He samalla saivat ottaa harkittavak-
seen kysymyksen näiden jäljennösten säilytyksestä sekä entisten 
tutkijakomiteain kopioiden jäljentämisestä Tukholmassa Suo-
mea varten ja työn jatkamisesta Vatikanin arkistossa. Tarkas- 
tuksen tapahduttua sekä sitä koskevan kertomuksen ja edellä-
mainitun ehdotuksen saavuttua Seuralle, tehtiin ilmoitus Opetus-
ministeriölle tarkastuksen tuloksista ja samalla pyydettiin varoja 
jäljennösten hankkimiseksi aikaisempien komissionien kopioista 
Tukholmassa. Opetusministeriö antoikin . Seuran käytettäväksi 
9,800 markkaa, jonka jälkeen Seura uskoi tehtävän suorittami-
sen maisteri A. Malinille. Kysymys Seuralle jo jätettyjen kopioi-
den luovuttamisesta virallisesti Valtionarkistolle on jäänyt avoi-
meksi, siksi kunnes kaikki kopiot on Suomeen saatu. . 
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Aikaisempien yritysten rauettua historiallisen bibliografian 
aikaansaamiseksi päätettiin ryhtyä uuteen alotteeseen etusijassa 
luettelon aikaansaamiseksi v:lta 1901-1925, ja yhteistoimintaan 
pyydettiin Kirkkohistoriallista Seuraa, Sukututkimusseuraa, Mui-
naismuistoyhdistystä sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa ja 
Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuraa. Tarkotus on myös saada 
vuosiluetteloja julkaistuksi v:sta 1926 alkaen. Mainittujen seuro-
jen valittua neuvottelijoita ja näiden yhdessä Historiallisen Seu-
ran johtokunnan kanssa pohdittua kysymystä• jätettiin kaikkien 
mainittujen seurojen puolesta Opetusministeriölle yhteinen ano-
mus varojen myöntämisestä lähinnä vuosia 1901-1925 koske-
van bibliografian aikaansaamista varten. 

Sittenkuin Maanmittaushallitus oli pyytänyt seuraa myötä-
vaikuttamaan maanmittauslaitoksen historian aikaansaamiseksi 
ja neuvotteluja käyty mainitun hallituksen ja Seuran edustajain 
kesken, suostui Seura yhteistyöhön siten, että se valitsi jäseniä 
pysyväiseen toimikuntaan, jonka asiana on ryhtyä toimiin aikeen 
toteuttamiseksi, ilman että Seura meni sitoumukseen teoksen 
valmistumisesta. Jäseniksi tulivat Seuran puolesta professori 
K. Grotenfelt ja allekirjoittanut. Toimikunnan jättäessä Opetus-
ministeriölle anomuksen valtioavun myöntämisestä, antoi Seura 
toimikunnan puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon, jossa se 
puolsi anomusta. 

Seura on saanut Opetusministeriöltä kehotuksen valita puo-
lestaan edustajan asetettuun Maakunta-arkistovaltuuskuntaan. 
Edustajan valitseminen toimitetaan •tässä kokouksessa. 

Toimintavuoden kuluessa on asetettu toimikunta valmista-
maan Seuran 50-vuotisjuhlaa, joka on päätetty viettää vuosi-
kokouksen yhteydessä ensi vuonna. Siihen kuuluvat professori 
G. Suolahti sekä tohtorit J. Rinne ja K. Blomstedt. 

Entisten toimikuntain kokoonpanossa ei ole tapahtunut 
muutoksia. 

Johtokunta on pitänyt 10 kokousta, 
Seuran edustuksesta maanmittauslaitoksen historiaa valmis-

tavassa toimikunnassa on edellä puhuttu. Edustukseen nähden 
ennen asetetuissa johto- ja toimikunnissa ulkopuolella Seuraa on 
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tapahtunut muutoksia ainoastaan siihen nähden, mikä koskee 
historiantutkijain ja -opettajain kokousta valmistavan toimikun-
taa. Siinä olivat Seuran edustajina professorit K. R. Melander 
ja U. L. Lehtonen. Viimemainitun pyydettyä vapautusta valit-
tiin hänen sijalleen tohtori Einar Juvelius, ja kolmanneksi Seu-
ran edustajaksi, koska toimikunta oli halunnut, että Seura olisi 
lukuisammin edustettuna, allekirjoittanut sihteeri. 

Seura on kadottanut kuoleman kautta yhden vanhimpia 
tutkijajäseniään. Viime huhtikuun 18 päivänä kuoli Porvoossa 
professori Axel Bergholm. Hänen Seuran toimesta suorittamis-
taan tehtävistä on erityisesti inuistettaba laaja biografinen teos 
»Suomen hallituskonseljin . ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet 
ja virkamiehet 1809--1909». Vainajan haudalle laskettiin Seuran 
puolesta seppele. 

Kunniajäsenekseen Seura on kutsunut valtionarkistonhoita- 
jan professori J. W. Ruuthin. 	 - . 

tTusia kannattajajäseniä on hyväksytty 2, vuosijäseniä 9. 
Asiamieheksi Tampereelle, entisen asiamiehen sieltä.muutet-

tua, on kutsuttu pankinjohtaja maisteri Heikki Paloheimo; ja 
Viipuriin .  lehtori J. P. Tirkkonen. 

Esimiehenä on ollut tohtori G. Sarva, varaesimiehenä profes-
sori Gunnar Suolahti, koko.elmienhoitajana tohtori G. Rein, 
rahavarainhoitajana professori K. Grotenfelt, taloudellisena neu-
vottelijana tohtori J. Rinne ja sihteerinä allekirjoittanut. Tilin-
tarkastajina ovat olleet tohtorit K. Blomstedt ja Jalmari Jaak-
kola sekä varamiehinä professorit Martti Ruuth ja K. R. Melander. 

Helsingissä marraskuun 9 päivänä 1924. 
K. W. Rauhala». 

. 3§. 
Kokcielmienhoitaja tri G. Rein esitti seuraavan vuosikerto- 

muksen: 

»Kertomus Suomen Historiallisen Seuran kokoelmien hoidosta 1923-1924. 

Arkistoon ovat seuraavat henkilöt antaneet lahjoituksia: 
Professori C. G. v. Bonsdorff on lahjoittanut kaksi 0. E. Soldanin 
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kirjettä F. J. Rabbelle v:lta 1859, ja Viron keskusarkiston joh-

taja A. Sildnik keskusarkiston kertomukset vuosilta 1922 ja 

1923. 
Kirjasto on tänä toimivuotena kasvanut kaikkiaan 144 nidok-

sella. Kenraali Edvard Krogius ja kauppaneuvos Lars Krogius 

ovat Seuralle lahjoittaneet maisteri J. E. Roosin kirjoittaman 
teoksen »Slåkten Krogius under tre århundraden». Valtioneuvos 

J. R. Danielson-Kalmari on lahjoittanut 4 kappaletta kirjoitel-
maansa »Suomen laki ja Venäjän kruunu Viipurin läänissä», 
ylipainoksena teoksesta »Historiallisia tutkimuksia Artturi H. 
Virkkusen kunniaksi, toimittanut Turun hist. yhdistys». Vaihto-
kappaleita ja lahjoja kirjastoon on saatu seuraavilta kotimaisilta 
seuroilta ja laitoksilta: Helsingin yliopisto, Turun suomalainen 
yliopisto, Åbo akademi, Muinaismuistoyhdistys, Vluinaistieteelli-
nen toimikunta, -Suomen sukututkimusseura, Suomen maantie-
teellinen seura, Suomalais-ugrilainen seura, Svenska litteratur-

sällskapet i Finland, Kansantaloudellinen yhdistys, Turun his-
toriallinen yhdistys, Suomen suoviljelysyhdistys, Valtion kirjasto-
toimisto, Tilastollinen päätoimisto, Helsingin kaupungin tilasto-
konttori ynnä erinäiset virkakunnat. Seuraavat ulkomaiset seu-
rat ovat lähettäneet painotuotteita: Ruotsin valtioarkisto, Ruot-
sin pää-esikunta, Kongelige nordiske oldskrift-selskab, Tarton 

yliopisto, Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu 
Riga, Gesammtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-
vereine, Institut für Finnlandkunde der Universität Greifswald, 
Verein für Hamburgische Geschichte, Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Schweizerisches Landesmuseum, Accademia na-
zionale dei Lincei, Universitas atque bibliotheca Hierosolymi-
tanae. 

Helsingissä narrask. 9 p:nä 1924. 
G. Rein.» 

4 §. 

Rahavarainhoitaja prof. K. Grotenfelt esitti seuraavan selon-
teon rahavarojen tilasta: 
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»Yhteenveto Suomen Hist. Seuran tileistä 1/111923-31/10 24. 

Menot: 
Palkat y.m. (seppele) 	  
Avustuksia 	  
Painatusmenoja y.m. 	  
Erikoisrahastojen menoja 	 

5,250: — 
63,900: — 
44,040: 30 
6,900: — 120,090: 30 

   

Tulot: 
Kirjoista 	  
Valtioapu 	  
Kordelinin säätiöstä 	  

Yhteensä 120,090: 30 

1,547: — 
40,000: — 
40,000: — 

Furuhjelmin rahastosta 	  2,000: — (jo ennen 
Längmanin varoja 	  3,000: — 	saatu) 
Jäsenmaksuja 	  3,180: — 
Korkotuloja (yl. rahasto) 	 33,008: 42 

» 	(erikoisrahastot) 	 14,497: 55 
Valokuvajäljennöksiä varten 	 9,800: — 	147,032: 97 

Yhteensä 	147,032: 97 

Säästö edelliseltä tilivuodelta oli 675,348: 29 ja lisäys vuoden 
kuluessa 25,093: 67, joten säästö vuoden lopussa oli 700,441: 96. 

äistä varoista kuului yleiseen rahastoon 423,940: 61 ja eri-
k oisrahastoihin 276,501:  35. 

K. Grotenfelt.» 

5 §. 
Tilintarkastajain puolesta esitti tri K. Blomstedt seuraavan 

lausunnon: 

»Valittuina tarkastamaan Suomen Historiallisen Seuran tilit 
vuodelta 1923-1924 olemme tarkastuksen tänään toimittaneet 
ja siinä havainneet 

1:o että kassatilin merkinnät ovat meille osoitettujen verifi-
kaattien mukaiset, 
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2:o .että tilinpäätös on oikein tehty, 
3:o että omaisuusbilanssi päättyy 700,441: 96 Smk., 
4:o että tämän mukaisen, Kansallis-Osake-Pankin antaman 

varojensijoitusluettelon olemme havainneet oikeaksi. 
Tämän nojalla ehdotamme tilikaudelta 1923-1924 raha- 

varainhoitajalle täyttä tilivapautta. 
Helsingissä rnarrask. 8 p:nä 1924. 
Jalmari Jaakkola. . 	 Kaarlo Blomstedt» 

Lausunnon perustuksella annettiin rahavarainhoitajalle prof. 
K. Grotenfeltille tilivapaus. 

6 §. 
Ramsayn palkintolautakuntaan valittiin jäseniksi professorit 

C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth. 

7 §.  
Esimies luki seuraavan Opetusministeriön kirjelmän: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Tänään edelleen esiteltäessä Eduskunnan anomusta syyskuun 
23 päivältä 1921 m.m: maakunta-arkistojen perustamisesta on 
Valtioneuvosto asian jatkuvaa käsittelyä sekä erinäisen selvityk-
sen aikaansaamista varten katsonut tarpeelliseksi asettaa valtuus-
kunnan, johon Historiallinen Seura, Valtionarkisto ja Yleisten 
rakennusten Ylihallitus ovat oikeutetut asettamaan kukin yhden 
valtuutetun. 

Mainitun valtuuskunnan tulee Eduskunnan anomuksessä esi-
tetyn suunnitelman pohjalla laatia, ei vain ohjelma maakunta-
arkistoa varten yleensä, vaan myöskin erikoisehdotukset maa-
kunta-arkistojen perustamiseksi Lounais-Suomea varten Tur-
kuun sekä Etelä-Karjalaa, vaihtoehtoisesti Viipu'rin,. Mikkelin 
ja Kuopion läänejä varten Viipuriin. Näitä arkistorakennuksia 
suunniteltaessa on varteen otettava, että ne tarpeen tullen voi-
vat vastaanottaa myöskin asianomaisen tuomiokapitulin arkiston 
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ynnä arkistopiiriin kuuluvien seurakuntien kirkonarkistot; ja 
tulee ehdotuksia seurata kustannusarviot niin hyvin maakunta-
arkistojen perustamisesta kuin näiden laitosten vuotuisista yllä-
pito-kustannuksista. 

Edelleen ja koska kulunee vuosia ennenkuin kaikki Eduskun-
nan edellyttämät maakunta-arkistot voidaan saada valmiiksi, 
tulee valtuuskunnan — jos niin tarpeelliseksi havaitaan, erik-
seen — antaa lausunto siitä, onko välttämätöntä ja mahdollista 
aikaansaada niitä arkistopiirejä varten, joihin vasta myöhemmin 
voidaan perustaa arkistot, eli siis Hämeenmaata—Uuttamaata, 
Pohjanmaata ja•Lappia sekä vaihtoehtoisesti Savua varten väli-
aikaiset varikkoarkistot, joihin asianyminärtävällä johdolla koo-
taan piirissä löytyvät paikalliset arkistot ja arkistoainekset 
'säilytettäväksi, kunnes maakunta-arkistot ovat valmistuneet, 
niin myös siitä mitä kustannuksia kunkin varikkoarkiston perus-
taminen ja vastainen hoito tulisi vaatimaan. 

Koska asiaa aikaisemmin käsiteltäessä on lausuttu ajatus, 
että kirkonarkistot olisivat säilytettävät tuomiokapitulien yhtey-
dessä, tulee valtuuskunnan kiinnittää huomionsa tähänkin seik-
kaan sekä antaa lausunto siitä, kykenevätkö tuomiokapitulin-
arkistot vastaanottamaan hiippakunnan kirkonarkistot ja seura-
kuntain muut arkistoainekset. 

Koska kysymys maakunta-arkistojen perustamisen järjestyk-
sestä on Eduskunnan anomuksessa jätetty osittain riippuvaksi 
siitä avustuksesta, jolla eri- paikkakunnat tahtovat käydä osalli-
siksi kustannuksiin, on Valtioneuvosto oikeuttanut valtuuskun-
nan ryhtymään asianomaisten piirien tai niihin kuuluvien kun-
tien kanssa alustaviin neuvotteluihin ja niiden kanssa tekemään 

. ehdollisia sopimuksia 
Vihdoin Valtioneuvosto on oikeuttanut valtuuskunnan otta-

maan avukseen sihteerin ja tarpeen tullen kuulemaan asiantunti-
joita, jonka lisäksi valtuuskunnan jäsenille on vakuutettu kor-
vaus heidän työstään samojen perusteiden mukaan kuin valtion 
komiteain jäsenille, niin myös heille ja sihteerille matkakustan-
nusten ja päivärahaa korvausta matkoista, mitkä heidän on 
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tehtävä paikkakunnille, jonne maakunta-arkistoja ehdotetaan 
perustettavaksi. 

Tämän kuin myös että valtuuskunnan tulee Opetusminis-
teriölle ilmoittaa, kutka henkilöt on asetettu valtuuskuntaan ja 
kuka heistä on puheenjohtajaksi valittu, Opetusministeriö, Val-
tioneuvoston päätöksen mukaan, ilmoittaa Seuran tiedoksi sekä 
asianmukaisiin toimiin ryhtymistä varten. 

Apulaisininisteri Antti Kukkonen. 

Esittelijäneuvos Ivar Groundstroem.» 

Seuran edustajaksi kirjelmässä mainittuun valtuuskuntaan 
valittiin prof. K.. Grotenfelt. 

• 8 

Sihteerin palkkio määrättiin entiseksi, rahavarainhoitajan 
1,000 mksi, ja kokoelmainhoitajan 500 mksi. 

0 §. 

Todettiin, että sääntöjen mukaan esimieheksi siirtyy vara-
esimies prof. G. Suolahti. Senjälkeen toimitettiin muiden virka-ili-
jain vaali sääntöjen määräämällä tavalla ja tuli 

varaesimieheksi tri K. W. Rauhala 
sihteeriksi tri, dosentti K. Blomstedt 
kokoelmienhoitajaksi tri, dosentti G. Rein 
rahavarainhoitajaksi prof. K. Grotenfelt 
taloudelliseksi neuvottelijaksi prof. A. M. Tallgren sekä 
tilintarkastajiksi trit Jalmari Jaakkola ja Einar Juvelius, ja 

näiden varamiehiksi professorit Martti Runth ja V. Voionmaa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. W. RAusALA. 
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Kokous 1 p. jouluk. 1924. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
G. Suolahti, tutkijajäsenet E. W. Juvelius, K. O. Lindeqvist, 
G. Rein ja allekirjoittanut sekä Seuran ulkopuolelta kouluneuvos 
A. Takolander. 

1 §. 

Esimies lausui Seuran manallemenneestä tutkijajäsenestä 
A. H. Virkkusesta seuraavat muistosanat: 

»Sittenkuin viimeksi kokoonnuimme, on keskuudestamme 
ainiaaksi poistunut Turun suomalaisen yliopiston rehtori Artturi 
Heikki Virkkunen. Viime vuosina vaativat yhteiskunnalliset, 
hallinto- ja opetustehtävät hänen parhaimmat voimansa. Mutta 
innokas ja taitava tutkijä hän aikoinaan oli. Kansallinen harras-
tus saattoi hänet ensinnä syventymään kansansa menneisyyteen, 
ja kansallisen romantiikan merkeissä hän suoritti tutkijatehtä-
väänsä koko elämänsä ajan. Jo nuorena ylioppilaana hän keräili 
kotitienoonsa menneisyyden jätteitä; Kertomus Oulun kihla-
kunnasta oli näiden harrastusten tulos. Opettajansa J. R. Aspe-
linin vaikutuksesta hänen työnsä sittemmin suuntautui historian 
ja muinaistieteen rajamaille, noihin historian hämärän aikoihin, 
missä monet arvoitukselliset tutkimuskysymykset kaipasivat sei' 
vittäjää. Näihin hän syventyi pääteoksissaan »Itämeren suoma-
laiset itsenäisyytensä aikana» ja »Itämeren suomalaiset saksalai-
sen valloituksen aikana»; tutkielma Kekri-juhlasta kohdistui 
kansamme ikivanhoihin uskomuksiin ja tapoihin, tutkimus Turun- . 
linnan vaiheista maamme varhaisemman historian muinoin niin 
mainehikkaaseen keskukseen. Mutta yrittäessään myöhemmin 
solmia uudelleen tutkimustensa katkenneita säikeitä oli hänen 
kätensä jo herpaantunut, ja hänen Oulun kaupungin historiansa 
jäi kesken. Parhaansa hän vielä antoi juurruttamalla historian 
harrastusta Turun suomalaisen yliopiston opiskelevaan nuori-
soon. Pyydän Suomen Historiallisen Seuran jäseniä seisaalleen 
nousten kunnioittamaan tutkijan muistoa.» 
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2 §•. 

Tarkastettiin lokak. 27 p:nä pidetyn kokouksen ja marrask. 
9 p:nä pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjat. 

- 3 §. 
Seuralle saapunut pyyntö liittyä jäseneksi Suomen maan-

mittauslaitoksen historian kannatusyhdistykseen jätettiin johto-
kunnan valmistettavaksi. 

4 §. 
Yleisten rakennusten ylihallitukselta• oli tullut kirjelmä, jossa 

ilmoitettiin, että Ylihallitus cili edustajakseen Valtioneuvoston 
asettamaan maakunta,-arkistovaltuuskuntaan määrännyt ensim-
mäisen arkkitehdin E. A. Kranekin. Samalla ilmoitti allekirjoit-
tanut, että Suomen valtionarkiston edustajana on valtionarkiston-
hoitaja,' professori J. W. Ruuth, joka myös on valittu valtuus-
kunnan puheenjohtajaksi, ja että valtuuskunta sihteerikseen on 
ottanut allekirjoittaneen. 

5 §. 
Ilmoitettiin, että historiantutkijain ja. -opettajain kolmatta 

yleistä kokousta valmistavalta toimikunnalta oli saapunut kierto-
kirje kokouskutsuineen ja ohjelmineen. ' Samalla tehtiin selkoa 
toitnikunnalle kouluhallitukselta tulleesta tiedonannosta siitä, 
millä ehdoilla hallitus oli myöntänyt apurahan kokousta varten. 

6 §. 
Seuran 50-vuotisjuhlan toimikunnan esityksestä päätettiin 

johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kuluvan vuoden meno-
arvioon oli otettava määräraha juhlaan toimitettavaa julkaisua 
ja muita juhlan aiheuttamia menoja varten. 

7 §. 
Biografisen Nimikirjan toimituskunnalle päätettiin johtokun-

nan esityksestä myöntää valtuutus Seuran puolesta ja nimessä 
tehdä uusi sopimus teoksen julkaisemisesta Weiner Söderström 
Oy:n kanssa, senjälkeen kuin toimituskunta ja kustantaja ovat 
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päässeet yksimielisyyteen toimituskunnan Seuralle selostamista 
muutoksista aikaisemmin Tietosanakirja Oy:n kanssa tehtyyn 
sopimukseen.• 

8 §. 

Skolrådet A. Takolander höll ett föredrag om, Erik Gabriel 
Melartin och finskhetssträvandena. Efter att ha belyst Melartins 
ställning till den finsknationella rörelsen under det nittonde 
seklets första årtionden redogjorde föredragaren för de förhopp-
ningar, med vilka Melartin motsåg inrättandet av lektorstjänsten 
i finska vid universitetet 1828, »i fall den bleve beklädd med rätt. 
man», saint för hans verksamhet såsom Finska litteratursällska-
pets ordförande ävensom särskilt för hans betydelsefulla arbete 
inom de skolmissioner, vilka förberedde skolförordningarna av 
1841 och 1843. Vidare berördes hans såsom ärkebiskop år 1837 
uppsatta och för ministerstatssekreteraren avsedda promemoria 
rörande finska språkets insättande i dess rättigheter liksom hans 
aktion år 1840 till förmån för en professur i nämnda språk. 
Ytterligare dröjde föredragaren något vid de bland Melartins 
papper funna anteckningarna i finsk grammatik samt Finlands 
geografi, statistik och historia, varjämte han påpekade det intresse 
Melartin alltid ådagalade ifråga om arbeten rörande Finland, 
t.ex. hans andel i Genealogia Sursillianas befordrande till trycket. 
Sist berördes, hurusom ärkebiskopen alltid gärna i domkapitlets 
cirkulärbrev rekommenderade åt sina ämbetsbröder, »särdeles.  de 
yngre», nyutkomna• finskspråkiga böcker, ej blott av teologisk 
art, utan även arbeten, som syftade till ett grundligare inhäm-
tande av språket. 

Vakuudeksi: 

KAARLO BLOMSTEDT. 
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Kokous 26 p. tammik. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies G. Suolahti, tutkijajäsenet K. Grotenfelt, E. W. 
Juvelius, K. O. Lindeqvist, K. W. Rauhala, G. Rein, G. Sarva, 
V. Voionmaa ja allekirjoittanut sekä kolme henkilöä Seuran 
ulkopuolelta. 

1 § 
Esimies lausui seuraavat muistosanat Seuran kuolleesta tut- 

kijajäsenestä, piispa O. I. Collianderista: 

»Rivimme ovat jälleen harventuneet. Joulukuun 17 p:nä kuoli 
seuramme jäsen, Savonlinnan piispa Otto Immanuel Colliander. 
Tosin ei hän ole suoranaisesti ottanut osaa Seuran toimintaan. 
Mutta yli kolmen vuosikymmenen ajan hän uutterasti on työs-
kennellyt historian tärkeän aputieteen, sukututkimuksen alalla. 
Matkoillaan maamme kirkonarkistoista sekä laajassa kirjeen-
vaihdossa pappien kanssa hän keräsi ainesta ja selvitti Suomen 
papiston sukujohdot 19:nneltä vuosisadalta sen viimeksi synty-
neitä jälkipolvia myöten: Vaikeitten painatusolojen vuoksi sai 
hän ainoastaan alkuosan sukuselvityksistään julkaistuksi »Suo-
men kirkon paimenmuisto»-teoksessa. Mutta käsinkirjoitettuina 
ne ovat täysin viimeisteltyinä tutkijain käytettävissä, Savon-
linnan tuomiokapitulin arkistossa 80:ssä vankassa niteessä. Pyy-
dän Suomen historiallisen Seuran jäseniä seisaalleen nousten 
kunnioittamaan tutkijan muistoa.» 

Ilmoitettiin, että prof. K. Grotenfelt oli vainajan hautajaisissa 
Savonlinnassa Seuran puolesta laskenut seppeleen. 

2 §. 
Tarkastettiin jouluk. 1 p:nä 1924 pidetyn kokouksen pöytä- 

kirja. 
3 §. 

Kirjailija Jalmari Finne piti esitelmän niistä menetelmistä, 
joiden avulla voidaan ratkaista 1500- ja 1600-luvuilla asutus 
maassamme, esittäen taulukkoja, joissa tällainen ratkaisu on 
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suoritettu siten, että talojen omistajista tiedot voidaan saada 
vuosittain 1700-luvun alkuun asti ja määritellä talojen nimet, 
vaikkakin niitä 1500- ja 1600-luvuilla ei asiakirjoissa mainita.. 

Senjälkeen esitelmöitsijä selosti niitä töitä, joita aiotaan Suo-
rittaa Maria. Lallukan lahjoitusvarojen koroilla. 

4§. 
Rahavarainhoitaja K. Grotenfelt teki selkoa Seuralle Maria 

Lallukan kuolinpesästä tulleista testamenttivaroista. Niitä oli 
viimekuluneen joulukuun 30 p:nä saatu vastaanottaa yhteensä 
360,000 markkaa, joista kahtena velkakirjana 150,000 mk ynnä 
niiden maksettaviksi langenneet korot 5,500 mk sekä samoin 
kahtena velkakirjana niinikään 150,000 mk ynnä niiden makset-
taviksi langenneet korot Smk 7, 312: 50 ja lisäksi puhtaassa ra-
hassa Smk 47,187: 50. 

Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti Seura päätti 
1) että rahavarat hoidetaan erillisenä, Maria Lallukan tes-

tamenttirahastona, jonka hoitopalkkioksi Seuran sääntöjen mu-
kaan pidätetään 1/2  prosenttia; 

2) että rahaston korot suoritetaan kirjailija J. Finnelle ku-
luvan vuoden alusta lukien rahavarainhoitajan ja herra Finnen 
kesken tehtävän sopimuksen mukaan, sikäli kuin korkovaroja 
karttuu; 

3) että herra Finneä pyydetään Seuran vuosikertomusta 
varten vuosittain antamaan selonteko testamenttirahaston korko-
varoilla suoritetuista historiallisista tutkimuksista. 

5 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin hyväksyä Seuralle tul-

lut pyyntö liittyä jäseneksi »Kannatusyhdistys Suomen maan-
mittauslaitoksen historian aikaansaainista varten r. y.» nimiseen 
yhdistykseen ja suorittaa kertakaikkinen jäsenmaksu, 1,500 
markkaa. 

6 §. 
Lehtori V. Perälä oli jättänyt seuraavan matkaraha-anomuk- 

sen, johon liittyi piispa J. Gummeruksen ja professori A. H. Virk- 
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kus-vainajan antamat kirjalliset lausunnot anojan tähänastisesta 
tutkimustoiminnasta: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Täten pyydän kunnioittavimmin, että Historiallinen Seura . 
myöntäisi allekirjoittaneelle erinäisiin Ruotsin kirjastoihin ja 
arkistoihin tehtävää tieteellistä opintomatkaa varten Smk. 1,500 
suuruisen avustuksen, 

Olen vuodesta 1922 alkaen työskennellyt valmistaakseni elä-
mäkerrallista teosta professori ja piispa Eskil Petraeuksesta, jota 
työtä varten Kirkkohistoriallinen Seura v. 1922 on antanut Smk. 
600 suuruisen apurahan. 

Työssäni olen saattanut käyttää hyväkseni Turun kirjastoja 
sekä tuomiokapitulin ja maistraatin arkistoja, Helsingin yliopis-
ton kirjaston ja Valtioarkiston kokoelmia, samoin asiakirjoja 
Piikkiön, Naantalin, Sauvon ja Huittisten kirkonarkistoissa. 

Keräämieni tietojen nojalla olen valmistanut aikajärjestyksen 
mukaisen luonnoksen Petraeuksen elämäkertaan. Kun työn 
loppuun saattamiseksi on välttämätöntä käyttää myöskin Ruot-
sista saatavia tietoja, olisi tarkoitukseni perehtyä Tukholmasta 
valtionarkistosta ja yleisestä kirjastosta, Üpsalan yliopiston kir-
jastosta ja maakunta-arkistosta, Wäxiön lukion kirjastosta, sa-
moin mahdollisesti Karlstadin, Vesterå sin ja Linköpingin arkis-
toista saataviin tietoihin. 

Kun käsittelemästäni . aiheesta ei ole laajempaa esitystä ole-
massa, rohkenen toivoa, että Historiallinen Seura suosiollisesti 
on myöntävä anomani Smk. 1,500 suuruisen matka-avustuksen. 
Matkan aikoisin suorittaa ensi kesänä. Selitykseksi saan mukaan 
liittää jäljennökset piispa J. Gummeruksen ja professori A. H. 
Virkkusen lausunnoista. 
' Helsingissä tammikuun 12 p. 1925. 

Väinö Perälä, 
fil. maist., teol. kand., Turun 

-suom. lyseon lehtori». 
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Johtokunta ilmoitti katsovansa anomuksen ansaitsevan huo-
miota ja kannatusta, mutta ehdotti,-Seuran varhemmin noudatta-
maan periaatteeseen nähden, että Seura julistaisi aikanaan suu-
ruudeltaan määrättävinä matka- ja tutkimusapurahoina haetta-
vaksi yhteensä 10,000 markkaa, joista 7,000 markkaa olisi käy-
tettävä 19:nnen vuosisadan historian tutkimista varten. Lehtori 
Perälän anomus olisi, jollei hän jätä uutta, katsottava jo jäte-
tyksi haettavien apurahain hakemukseksi. 

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin. 

7 §. 
50-vuotisjuhlan toimikunnan puolesta tehtiin seuraava eh- 

dotus juhlan viettämiseksi: 
1) Päivällä kokoonnutaan Tieteellisten seurain talon saliin 

juhlatilaisuuteen, jossa esitelmiä pitävät eroava puheenjohtaja 
ja (ruotsin kielellä) prof. Gabriel Nikander, minkä lisäksi esite-
tään lyhyt katsaus Seuran vaiheisiin kuluneena 50-vuotiskautena, 
ta johon tilaisuuteen kutsutaan hallituksen sekä tieteellisten lai-
josten ja seurojen edustajia; 

2) illalla pidetään Seuran varsinainen vuosikokous ja senjäl-
keen Seuran tutkijajäsenten kesken juhlaillalliset, joihin kutsu-
taan Seuran kunniajäsenet; 

3) juhlaan ilmestyy Historiallisen Arkiston 33:s osa juhla-
numerona, johon Seuran tutkijajäsenille ja eräille muille Seuran 
toimintaa lähellä oleville tutkijoille varataan tilaisuus kirjoittaa 
tutkielmia sekä jossa myös julkaistaan 7 å 10 arkkia käsittävä 
Seuran 50-vuotishistoriikki muotokuvineen Seuran. perustajista 
ja manalle menneistä tutkijajäsenistä; historiikki lähetetään myös 
juhlatilaisuuteen kutsutuille vieraille. 

Johtokunta, ilmoittaen puoltavansa tehtyä ehdotusta, esitti 
menoarvioon otettavaksi Historiallista Arkistoa varten 35,000 mk 
toimitus- ja painatusmenoihin sekä juhlan aiheuttamia yleisiä 
menoja varten 3,000 mk. jonka summan johtokunta tarpeen 
vaatiessa saisi ylittää, ja lisäksi historiikin tekijäpalkkiota 
varten, jota oli suoritettava 1,000 ink painoarkilta, korkeintaan. 
10,000. Vielä johtokunta esitti, että se valtuutettaisiin yhdessä 
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50-vuotisjuhlan toimikunnan kanssa yksityiskohtaisemmin päät-
tämään juhlan vietosta ja julkaistavasta Historiallisesta Arkis-
tosta-  sekä siihen tulevasta historiikistä Seuran kokouksissa teh-
tyjen päätösten toimeenpanernisesta, vahvistetun menoarvion 
rajoissa. 

Juhlatoimiknnnan ja johtokunnan ehdotukset hyväksyttiin. 

8 §. 
Lehtori E. Granit-Ilmoniemi oli jättänyt.  seuraavan esityksen: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Historiallista tutkimusta maassamme hidastutta.a sangen suu-
ressa määrässä välttämättömien oppaiden ja käsikirjojen puute. 
Ensi sijassa olisi aikaansaatava käsikirja, joka sisältäisi selvityk • -
sen siitä, mihinkä hallinnolliseen ja kirkolliseen alueeseen mikin 
kylä on aikojen kuluessa kuulunut. Asian valaisemiseksi seuraava 
esimerkki: 

On tutkittava suku Saastamoinen, josta tiedetään, että se on 
satoja vuosia asustanut Vuonamolahden (kirjoitettu aikaisem-
min myös V uonomalahti, Vuonamalahti) kylässä, mikä on ny-
kyään Keiteleen pitäjässä, mutta on aikaisemmin kuulunut Pie-
laveden pitäjään. Painetuista lähteistä tiedämme, että Pielavesi 
on syntynyt siten, että osia on lohkaistu Kuopion, Iisalmen ja 
Rautalammin pitäjistä. Mihinkä noista kolmesta pitäjästä. on 
Vuonamolahti kuulunut? • Vastauksen saamiseksi voi käyttää 
kahta eri tietä. Jos kirjoittaa Pielaveden kirkkoherranvirastolle, 
niin pääsee heti perille. Sattuu nim. tässä tapauksessa niin on-
nellisesti, että Pielaveden kirkonarkistossa on vanhemmalta 
ajalta eri kirjat niistä mainitun kolmen pitäjän osista kustakin, 
joista Pielaved.en pitäjä on muodostunut. Toinen tie vastauksen 
saamiseksi olisi se, että kysyisi neuvoa Valtionarkiston herroilta, 
mutta asia ei ole niinkään helposti ratkaistu. Tietysti lopulta 
päästään perille, kun on tutkittu joukko painettuja ja kirjoitet-
tuja lähteitä. _\'o niin, tutkitaan sitte Rautalammin kirkonkir-
joja ja tullaan niissä Saastamoisen sukuun nähden tietämisen 

11 
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rajaan. Mutta nyt saattaa helposti syntyä uusi vaikeus. Mihin- 
kä sitte on Rautalampi kuulunut hallinnollisessa suhteessa? Tie-
tysti tähänkin kysymykseen vastaus löydetään, se nim. että 
Rautalampi on kuulunut Ylisen Sääksmäen kihlakuntaan, siis 
Hämeen alueeseen. Mutta aikaa on tutkijalta ja Valtionarkiston 
virkamiehiltä paljon kulunut; liiankin paljo, sillä tällä kertaahan 
oli aikomus käyttää aika Saastamoisen suvun tutkimiseen. Edellä 
oleva esimerkki, joka on otettu sukututkinmksen alalta, on mie-
lestäni omiaan asiaa valaisemaan. Mutta kysyin. olevan käsi-
kirjan tarpeellisuutta'voi todistaa minkä historiallisen tutkimuk-. 
sen alalta tahansa. Historiallinen Seura on tietääksemme jo 
kauvan sitte huomannut mainitun käsikirjan ynnä monen muun 
tarpeellisuuden, eikä voine ajatella, että mikään muu olisi estä-
nyt yrityksiä toteuttamasta kuin vaarojen puute. Sitä paitsi on 
tarkoituksenmukaisinta, että. Valtionarkisto ryhtyy toimiin sel-
laisten oppaiden ja käsikirjojen hankkimiseksi, jotka ensi sijassa 
ovat välttämättömiä siellä työskenteleville tutkijoille. Tästä 
huolimatta haluaa allekirjoittanut vaivata Historiallista Seuraa 
pohtimaan kysymystä ja laatimaan suunnitelman, minkä mukaan 
Suomen kyliä sekä kirkollisessa että hallinnollisessa suhteessa 
käsittelevä käsikirja olisi toteutettava. Itsestään on selvää, että 
valtion on myönnettävä tarpeelliset varat, varsinkin kun nyt on 
kysymys laajoista esitöistä, ehkä _vuosikausia kestävistä. Toi-
vottavaa on, ettei asia kovin kauvan viipyisi. Voisihan vaikka 
nyt heti Historiallisen Seuran menoarviota vahvistettaessa ottaa 
mukaan jonkun summan, jotta työ saataisiin läheisessä tulevai-
suudessa alulle. Lopuksi pyydän saada kiinnittää Seuran suo-
siollista huomiota siihen tosiseikkaan, että on olemassa vieläpä 
yliopistosivistystä omaava köyhälistö herroja ja naisia, jotka 
työtä odottavat ja epäilemättä suhteellisen pientä palkkiota 
vastaan suorittaisivat m.m. sellaisia töitä, jotka usein mainitun 
käsikirjan aikaansaamiseksi tarvitaan. 

Helsingissä, tammikuun 24 p. 1925. 

E. Granit-Il noniemi.» 
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Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin esitys jättää johto-
kunnan valmistettavaksi, ja oli samalla otettava harkittavaksi 
myös eräiden muiden käsikirjain tarpeellisuus ja sen mahdolli-
sesti aiheuttamat toimenpiteet. 

9§. 
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 1914-1925. 
Tämän yhteydessä esimies esitti johtokunnan jäsenten kes-

kuudessa virinneen ajatuksen, että Seuran olisi ryhdyttävä toi-
menpiteisiin suullisen perimätiedon keräämiseksi. Seura päätti, . 
että ajatuksen toteuttamista varten oli asetettava toimikunta, 
senjälkeen kuin • johtokunta oli asian tarkemmin valmistanut ja 
ehdottanut toimikuntaan jäsenet. Keräysapurahoja ajateltiin 
voitavan myöntää esim. menoarvioon otetusta, haettavaksi ju-
listettavasta 7,000 markan määrärahasta 19:nnen vuosisadan 
tutkimista varten. Keräystyön yhteydessä mainittiin suotavaksi 
myös yksityisten hallussa olevien kirjeiden talteenottamista. 

10 §. 
Biografisen Nimikirjan toimituskunnan puheenjohtajana prof. 

K. Grotenfelt ilmoitti Werner Söderström Oy:n nyt jättäneen 
toimituskunnalle lopullisen ehdotuksen julkaisusopimukseksi, 
jossa ehdotuksessa oli otettu huomioon Seurassa ja toimitus-
kunnassa esitetyt toivomukset. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 23 p. helmik. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. W. Ruuth, esimies G.• Suolahti 
sekä tutkijajäsenet K. Grotenfelt, J. Jaakkola, E. W. Juvelius, 
K. O. Lindeqvist, K. R. Melander, G. Rein, V. Voionmaa ja alle-
kirjoittanut. 

1 §. 
Tarkastettiin tammik. 26 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
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2 §. 
Prof. V. Voionmaa piti esitelmän, jonka aiheena oli »Mustan-

kirjan luettelo Satakunnan erämaista.» Esitelmä julkaistaan 
Historiallisessa Arkistossa. 1  

3 §. 
Esimies ilmoitti käyneensä yksityisesti ministeri Mantereen 

luona tiedustelemassa, mitä mahdollisuuksia oli olemassa apu-
rahan saannille historiallisen bibliografian valmistustöitä varten, 
sekä saamiensa tietojen johdosta ja keskulteltuaan alikirjaston-
hoitaja maist. A. Malinin kanssa työn suoritustavasta ottaneensa 
asian esille Seuran johtokunnan kokouksessa, jossa myös maist. 
Malin oli• asiantuntijana saapuvilla. Johtokunta oli päättänyt 
kutsua koolle niiden seurojen edustajat, jotka yhdessä Historialli-
sen Seuran kanssa olivat hankkeeseen ryhtyneet. Valmistavan 
biblioa afiatoimikunnan kokouksen tuloksena oli seuraava kir-
jelmä: 

»Suomea Historialliselle Seuralle. 

Toimikunta, jonka erinäiset seurat ovat asettaneet suoritta-
maan valmistustöitä historiallisen bibliografian aikaansaamista 
varten ja jossa Suomen Historiallista Seuraa on edustanut sen 
johtokunta, on t. k. 16 p:nä pitämässään kokouksessa, koska jo 
täksi vuodeksi on toivoa saada valtion apuraha työn aloittamista 
varten ja kun seuraavaksi vuodeksi on luvattu ottaa tarvittava 
määräraha valtion menoarvioehdotukseen sekä myös koska muut-
kin edellytykset työn alkuunpanemiseen ovat olemassa, päättänyt 
asianomaisille seuroille ehdottaa 

että valittaisiin toimikunta, joka saisi työn lopulli-
sen suunnittelun ja ylimmän valvonnan huolekseen, sekä 

että tähän toimikuntaan Suomen Historiallinen 
Seura valitsisi kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen sekä 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Niulnais- 

1 Julkaistu laajennettuna edellä. 
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muistoyhdistys, Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 
Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Suku- 
tutkimusseura kukin yhden jäsenen ja yhden vara- 
jäsenen. 

Edellämainittuja seuroja on pyydetty ilmoittamaan päätök- 
sensä Suomen Historialliselle Seuralle, jonka toimesta uusi toimi- 
kunta kutsuttaisiin perustavaan kokoukseen. 

Helsingissä helmik. 19 p:nä 1935. 
Valmistavan toimikunnan puolesta: 

Gunnar Suolahti 
Kaarlo Blomstedt» 

Johtokunnan esityksen mukaan Seura, hyväksyen kirjel-
mässä tehdyt ehdotukset, valitsi bibliografiatoiniikunnan jäse-
niksi professorit K. Grotenfeltin ja V. Voionmaan sekä varajäse-
neksi toht. K. W. Rauhalan. 

4 §. 
Edellisessä kokouksessa saamansa tehtävän mukaisesti johto-

kunta esitti seuraavan lausunnon ehdotuksista keräystyön toi-
meenpanemiseksi ja käsikirjain aikaansaamiseksi: • 

»Kehittäessään alotettaan suullisen perimätiedon keräämi-
seksi ja tämän yhteydessä harkitessaau muutakin Suomen His-
toriallisen Seuran itselleen viitoittamaa työohjelmaa, on Seuran 
johtokunta tullut seuraaviin tuloksiin: 

Koska Seura äskettäin on ryhtynyt toimenpiteisiin kahden 
laajaksi suunnitellun hakemiston, Biografisen Nimikirjan ja His-
toriallisen bibliografian aikaansaamiseksi, ja. koska. Seuran 50-
vuotisjuhlaksi julkaistava juhla-arkisto niinikään vaatii Seuran 
jäseniltä työtä, ei johtokunta katso mahdolliseksi ryhtyä kovin 
laajassa mitassa toteuttamaan muuta työohjelmaa. 

Kysymykseen tulevista: töistä katsoo johtokunta kiireelli-
simmäksi, sekä myös tulevan historiantutkimuksen kannalta 
erittäin tärkeäksi, viime kokouksessa tekemänsä alotteen suulli- 
sen perimätiedon keräämiseksi, johon välittömästi liittyisi myös 
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yksityisten hallussa olevan kirjoitetun lähdeainehiston talteen-
ottaminen. Sen sukupolven mukana, joka nyt on väistymässä 
elävien ilmoilta, katoaa paljön historiallista tietoa, joka kerran 
kadonneena ei ole millään korvattavissa, jotapaitsi jokainen ku-
lunut vuosi himmentää muistitietoa ja varmaan hukuttaa myös 
yksityisten hallussa olevia kirjallisia lähteitä. Ja johtokunta 
katsoo voitoksi historiantutkimuksellemme, että juuri tuollaista 
lähdeainehistoa, johon sisältyy niin: paljon menneen elämän me-
hua ja väriä, arkistolähteitten ohella aletaan suuressa määrässä 
käyttää. Aivan erikoinen arvonsa on tällä ainehistolla sikäli kuin 
se kuvastaa kansassa, eri yhteiskuntaluokissa, eri piireissä j.n.e. 
määrättvinä aikoina vallinneita käsityksiä ja tunteita. 

Runsasta muisti- ja: perimätiedon satoa on saatavissa mitä eri-
laisimmilta elhmän aloilta. Kansan vanhin polvi tuntee vielä 
tarkoin maalaisolomme sellaisina kuin ne olivat 1800-luvun puoli-
maissa. On paljon tietoja entisajan kyläelämästä ja sarkaja-
,koisesta vainiojärjestelmästä, silloisista talonpoikaispohatoista 
ja loisväestöstä, kotiviinanpoltosta, j.n.e. Samaten on kansa 
uskollisesti säilyttänyt mielessään tietoja entisajan virkamie-
histä ja papeista:, joista useat ovat monien tarujen ja kaskujen 
sankareina, vaikka ovat eläneet jo satakunta vuotta sitten ja 
joskus kauemminkin ajassa taaksepäin. Kann sitten eläneitten 
pappien .saarnoistakin muistetaan erinäisiä kohtia, jotka syystä 
tai toisesta erikoisuudellaan ovat herättäneet. huomiota. Jotta 
oikein voitaisiin arvioida virkamiessäädyn merkitys ja suhtaii-
tuminen kansaan, olisi välttämättä kuultava, mitä kansanomai-
sella perimätiedolla siitä on sanottavaa. 

Mutta yhtä tärkeätä kuin on perimätieto sen ajan oloista, on 
myös sunsanallinen tieto siitä suuresta muutoksesta, jonka kehi-
tys viime vuosisadan puolimailta asti on aiheuttanut kansamme 
oloissa. Paljon satoa olisi saatavissa kansanopetuksen alalta, 
alkaen vanhan ajan lukusijoista• ja entisajan koulumestareista 
kansakoulujen perustamiseen. Mainittakoon, että niin merki-
tyksellinen sivistyssaavutus, kuin kirjoitustaito, yleensä on aivan 
myöhäistä alkuperää, ja pitäisi sen leviäminen kansan keskuuteen 
olla muisti- . ja perimätiedon avulla selvitettävissä. Samoin se, 
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miten on ajettu lukea sanomalehtiä ja harrastaa yleisiä. asioita. 
Sosialisten harrastusten, suomalaisuudenliikkeen, raittiusliikkeen, 
työväenliikkeen ensimmäisestä ilmenemisestä ja niiden ensim-
mäisistä esitaistelijoista eri paikkakunnilla voisi vielä niinikään 
samasta lähteestä saada paljon ensiluokkaista ainehistoa. 

Edellä esitetyistä viittauksista selviää,' miten ensilubkkainen 
ja runsas historiallinen tietoaines suusanallisen tiedon keräyksellä 
olisi pelåstettaviisa joutumasta häviöön. Historiallisen Seuran 
johtokunta katsoo, että saatavissa olevan tiedon runsauden 
vtioksi olisi lähinnä harkittava, miltä aloilta suusanallista tietoa 
ensi sijassa olisi kerättävä, sekä sitäpaitsi, niillä keinoin sitä sekä 
yksityistä kirjallista lähdetietoa olisi järjestelmällisesti otettava 
talteen. Se arvelee keräyksen paraiten voivan tapahtua osittain 
kyselykaavakkeitten avulla, joita lähetettäisiin soveliaiksi kat-
sotuille henkilöille, osittain stipendiaattien kautta, jotka hake-
muksissaan ilmoittaisivat, miltä alalta aikoivat tietoja kerätä, ja • 
minkä suunnitelman mukaisesti. Ohjeitten laatiminen tällaisille. 
stipendiaateille olisi erittäin suotavaa. 

Johtokunta ehdottaa, että Historiallisen Seuran keskuudesta 
valittaisiin kolmimiehinen toimikunta sekä sille yksi varamies 
laatimaan tästä yksityiskohtainen esitys Seuralle. 

Toimikunta . saisi myös tehtäväksi ehdottaa tavan, millä 
haettavaksi julistettavat tutkimusapurahat, 7,000, olisi jaettava, 
huomioon ottamalla myös kysymyksessä olevat keräysstipendit.» 

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin, ja keräystoimikunnan 
jäseniksi valittiin professorit G. Suolahti ja A. M. Tallgren sekä 
•toht. J. Jaakkola ynnä varajäseneksi prof. G. Nikander. 

5 §. 
Viron Kirjallisuuden Seuralta (Eesti Kirjanduse Selts) Tar-

tosta oli tullut kirjelmä, jossa Seuraa pyydettiin ryhtymään sen -
kanssa julkaisujen vaihtoon; kirjelmän mukana oli tullut luettelo 
tarttolaisen seuran v:een 1924 julkaisemista teoksista. Johto-
kunta esitti pyyntöön suostuttavaksi sillä ehdolla,että Viron Kir-
jallisuuden Seura, jos se haluaa Historiallisen Seuran vanhem- 
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piakin julkaisuja, myös puolestaan suostuu antamaan aikai-
sempia julkaisujaan, sikäli kuin Historiallinen.Seura niitä ilmoit-
taa haluavansa. 

6 §. 
Ruotsin kaupunkihistoriallinen instituutti (Stadshistoriska 

institutet) oli Historiallisen Arkiston toimitukselle osoittamassaan 
kirjeessä lähettänyt kertomuksensa v:lta 1924 ja instituutin sih-
teerin, dosentti Nils Herlitzin kirjoittaman katsauksen »Stads-
historisk revy» vuodelta 1923-1924. Vuosikertomuksesta näkyy, 
että instituutin toiminta kaupunkihistoriallisen tutkimuksen 
edistämiseksi on ollut tarmokasta ja tuloksellista; m.m. on sen 
toimesta laadittu käytännöllisesti järjestettyjä rekistereitä 
Ruotsin valtionarkistossa säilytetyistä pergamenttikirjeistä vv. 
1421-1520, privilegioista ja kunink. kirjeistä vanhimmista 
ajoista v:een 1636, kaupunkien rakennusoloja koskevista kunink. 
kirjeistä 1521-1560, valtakunnan registratuuraan sisältyvistä 
kunink. kirjeistä v:sta 1611 lähtien, kaupunkien valituksiin an-
netuista päätöksistä, kamarikolleg•in • y.m. kunink. majesteetille 
lähettämistä kirjeistä v:een 1809 j.n.e. Rekisterit ovat Ruotsin 
valtionarkistossa tutkijain kä:ytettävinä. 

7 §. 
J ully Ram sayn palkintolautakunnan puolesta ilmoitettiin, 

ettei lautakunta vielä ollut ehtinyt saada lausuntoansa valmiiksi. 

8 §. 
Koska Hz rdhin palkinnon . jaon tulee tapahtua Seuran ensi 

vuosikokouksessa, päätettiin pyytää Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuraa ja Suoinen Kirkkohistoriallista Seuraa kumpaakin valit-
semaan yksi vakinainen' ja yksi varajäsen palkintolautakun-
taan, ja oli Seura valitseva lautakuntaan edustajansa, sen-
jälkeen kuin bli saatu tieto mainittujen seurojen päätöksestä. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 
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Kokous 30 p. maalisk. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies G. Suolahti sekä tutkijajäsenet J. Jaakkola, E. W. 
Juvelius, U. L. Lehtonen, K. W. Rauhala, G. Rein ja allekir-
joittanut ynnä Seuran ulkopuolelta m.m. toht. W. J. Snellman, 
ylitir: K. Snellman ja johtaja Aug. Snellman. 

1 §. 
Tarkastettiin helmik. 23 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja 

2 §. 
Esitettiin seuraava suullisen sekä yksityisten hallussa olevan 

kirjoitetun lähdeainehiston keräystä varten asetetun toimikun-
nan tekemä ehdotus: 

»Suome.n Historialliselle Seuralle. 

Seuran asettama toimikunta suullisen sekä yksityisten hal-
lussa olevan kirjoitetun lähdeainehiston keräystä varten on, 
alustavasti tehtäväänsä harkittuaan, tullut seuraaviin johto-
päätöksiin: 

Jotta suullisen lähdetiedon keräys tuottaisi tulevalle historian: 
tutkimukselle mahdollisimman täysikelpoista ainesta, olisi keräys 
pantava toimeen yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Mutta 
kun ei toistaiseksi ole täyttä varmuutta siitä, millä keinoin ja 
millä muisti- ja perimätiedon aloilla päästäisiin runsaimpiin ja 
arvokkaimpiin tuloksiin, olisi alustavasti ryhdyttävä allamainit-
tuihin toimenpiteisiin, ja vasta niistä saadun kokemuksen perus-
talla olisi lopullinen suunnitelma laadittava. Katsoen tehtävän 
tärkeyteen ja laajakantoisuuteen pitää toimikunta välttämättö-
mänä, että sen suorittamiseen on varattava useamman vuoden 
aika. . 

Työ olisi pantava alulle lähettämällä stipendiaatteja ensi 
kesän aikana keräilemään ainesta ohjeitten mukaan, jotka toimi-
kunta laatii. Viitaten Seuran johtokunnan esittämään ja Seu-
ran viime kokouksessaan hyväksymään ehdotelmaan katsoo 
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toimikuntakin suotavaksi, että maalaiskansan vanhimman pol-
ven säilyttämä runsas muistitieto viime vuosisadan alkupuolis-
kon ja puolivälin oloista ensi sijassa saadaan pelastetuksi, ja 
esittää senvuoksi, että tätä tietoa stipendiaattien avulla pää-
asiallisesti olisi kerättävä. Samalla se kuitenkin pitää mahdolli-
sena, että stipendiaatteja voitaisiin lähettää muutakin suullista 
tietoa keräämään, jos he apurahanhakemuksissaan ilmoittavat 
sellaisen keräyssuunnitelman, jonka toteuttaminen erikoisesti 
tuntuisi suotavalta. 

Katsoen siihen, että vuosittain arvokasta kirjoitettua lähde-
ainesta tahallisesti hävitetään tai muuten häviää, esittää toimi-
kunta, että yksi stipendiaatti jo ensi kesän aikana lähetettäisiin • 
tällaista ainesta keräämään. Sopivimpina keräyspaikkoina se 
pitää Länsi-Suomen ja mahdollisesti Uudenmaan vanhoja kult-
tuurikeskuksia; kuten Turun ympäristöä, Raumaa ja Porvoota. 

Saadakseen keräystyön tehokkaammaksi on toimikunta päät-
tänyt kääntyä kotiseutututkimusjärjestöjen ja ylioppilasosakun-
tien puoleen, jotta nämät kehottaisivat jäseniään ilmoittautu-
maan keräilijöiksi ja, mikäli mahdollista, rahallisestikin .avustai-
sivat niiden omalla alueella toimeenpantavaa keräystä. Toimi-
kunta on vakuutettu siitä, että tuollaisella työllä olisi keräilijöille 
itsellensäkin suuri merkitys, koska se saattaisi heidät välittö-
mästi tutustumaan kansan käsitystapaan, elämään ja kehityk-
seen. 

Toimikunta ehdottaa senvuoksi, että niistä - 7,000:sta mar-
kasta, jotka Seuralla tänä vuonna on käytettävissä apurahoihin 
1800-luvun •tutkimista varten, suurin osa käytettäisiin esitettyä 
keräystyötä varten. Koska summa tässä tapauksessa tulisi ole-
maan tarkoitukseensa varsin vähäinen ja tuskin riittäisi enem-
pään kuin kahteen, kolmeen apurahaan, on toimikunta ajatellut 
edellä viitattua yhteistoimintaa erinäisten järjestöjen kanssa 
erittäin suotavaksi. Ja kun Kotiseutututkimuskeskusvaliokunta 
on äskettäin määrännyt 7,000 markkaa pääasiallisesti samaan 
tarkoitukseen käytettäväksi, esittää toimikunta, että Seura 
julistaisi 7,000 markkaa jaettavaksi apurahoina 1800-luvun tutki-
mista ja sen suullisen lähdetiedon keräystä varten, jotapaitsi pie- 
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nempi osa mainitusta summasta olisi käytettävä yksityisten hallussa 
olevan kirjoitetun lähdeaineksen kokoamiseen, ja että Seura julis-
tuksessaan samalla viittaisi Kotiseutututkimusvaliokunnan mää-
räämiin sekä muihin mahdollisesti samaan tarkoitukseen -saatavien 
apurahoihin tai suorastaan julistaisi ne samalla kertaa haettaviksi, 
mikäli se siihen oikeutetaan. Ja olisivat apuraha-anomukset 
Seuralle jätettävät viimeistään ensi huhtikuun 22:na päivänä, 
joka päivä myöskin on Kotiseutututkimusvaliokunnan asettama 
määräpäivä, jotta . apurahoista sitten voitaisiin Seuran huhti-
kuun kokouksessa päättää. Toimikunta katsoo myös tehtävänsä 
kannalta välttämättömäksi, että se saisi tehdä omalta kohdal-
taan apurahain jakamisesta Seuran johtokunnalle ehdotuksen. 

Toimikunta pitää sitäpaitsi erittäin toivottavana, että toi-
sellakin tavalla edistettäisiin suullisen lähdetiedon kokoamista. 
Jotta saataisiin harrastus siihen elpymään ja jotta saataisiin 
monipuolisempaa kokemusta kerättävissä olevasta ainehistosta, 
olisi julistettava kilpatehtäväksi paraimman kuvauksen laatimi-
nen entisajan kansanelämästä, joka kuvaus joko kokonaan tai 
etupäässä perustuisi suulliseen muistitietoon, ja jota arvostel-
taessa kuvauksen asiallisuus, täyteläisyys ja luotettavuus pää-
asiassa olisi otettava huomioon. Toimikunta esittää, että Seura 
palkinnoksi kilpatehtävän paraimmasta suorituksesta varaisi tule-
van vuoden menoarvioon 5,000: — markkaa. Siltä varalta, että 

• Seuralle jätettäisiin useampia täysipitoisia kuvauksia, olisi suota- 
• vaa, että lähinnä paraimmistakin annettaisiin tunnustukseksi 

ja korvaukseksi niihin uhratusta työstä joitakuita palkintoja. 
Toimikunta siis esittää, että Historiallinen Seura tässä tarkoituk-
sessa kääntyisi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen, Kotiseutututki-
musvaliökunnan, Suomalaisen ja Ruotsalaisen Kirjallisuudenseu-
ran puoleen pyynnöllä, että ne yhteisesti Suomen Historiallisen 
Seuran kanssa anoisivat valtion varoista määrättyä rahasummaa 
ja mahdollisesti omasta kohdastaankin rahallisesti avustaisivat tar-
koituksen toteuttamista, jolloin ne myös olisivat oikeutetut olemaan 
kukin edustajiensa kautta osallisina palkintoja määrättäessä. Val-

tion varoista pyydettävän summan on toimikunta puolestansa 
ajatellut noin 10,000: — markan suuruiseksi, ja olisi kilpatehtä- 
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vän suoritukseen varattava puolen toista vuotta luettuna sen 
julistamisesta asti. Jos Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura suos-
tuisi olemaan varain hankkimisessa mukana, olisi osa niistä käy-
tettävä ruotsalaisen kansanelämän kuvauksen palkitsemiseen; la 
ellei yleensä kylliksi päteviä kilpatehtävän suorituksia •jätettäisi 
palkittavaksi, olisi palkintolautakunta oikeutettava säästämään 
varain ylijäämän uutta kilpailua varten. 

Siinä tapauksessa, että Seura pääpiirteiltään hyväksyy yllä 
esitetyn suunnitelman, pyytää toimikunta, että Seura valtuut-
taisi sen yhdessä Seuran johtokunnan kanssa ryhtymään kaik-
kiin niihin toimenpiteisiin, joita suunnitelman toteuttaminen 
aiheuttaa. 

Helsingissä 30 p. maaliskuuta 1925. 
Gunnar Suolahti. 

	

	 A. 31. Tallgren. 
Jalmari Jaakkola.» 

Ehdotus, jota johtokunta kannatti, hyväksyttiin. 

3 §. 
Tohtori Walter J. Snellman luki esityksen eräistä J. V. Snell-

manin kirjeistä hänen senaattoriajaltaan. Esitys päätettiin jul-
kaista Hist. Arkistossa. 1  

4 §. 
Prof. J. W. Ruuth esitti seuraavan lausunnon tohtori 31. Ham- 

marströmin laatimasta keskiaikaisen latinan kielen glossariumista: 

»Pyydän toht. Hammarströmin puolesta saada uudelleen 
Seuralle julkaisemista varten esittää hänen toimittamansa keski-
aikais-latinalaisen 'glossarion. Sen jälkeen kuin tekijä syksyllä 
1922 selosti Seuralle teostaan, on hän viimeisten parin vuoden 
kuluessa sitä suuresti täydentänyt ja parannellut, erittäinkin 
huomioonottaen ne toivomukset, jotka silloin.Seurassa lausuttiin. 
Silloin vielä jossakin määrin vaillinainen teos on tämän viimeiste-
lyn kautta saatettu suhteelliseen täydellisyyteen, varustettuna 
tärkeillä lisäyksillä, jotka suuresti kohottavat sen arvoa. 

1  Julkaistu Hist. Ark. XXXIV:ssä. 
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Tekijä on nyt teostaan varten hyväkseen käyttänyt, paitsi 
jo 1922 mainitsemiaan lähteitä, myöskin seuraavia julkaisuja: 
Diplomatorium svecanumia ja Svenskt diplomatariumia v:sta 
1401, Reuterdahlin synodaalistatuutteja, erään tuntemattoman 
tekijän lisäystä Länsi-Göötanmaan lain kirkkokaareen, Diarium 
Vadstenensea, Acta et processus canonisationis Birgitte-teosta, 
mikäli se on painettuna Svenska Fornskriftsällskapetin latinalai-
sessa julkaisusarjassa, Vita Ansgarii ja Vita S:ti Erici-nimisiä 
pyhimyselämäkertoja. 

Sitäpaitsi on teoksen tieteellinen arvo suuresti kohonnut sen 
kautta, että tekijä on sen varustanut melkoisella määrällä todis-
tavia esimerkkejä (belägg) ja valaisevia sanontatapoja, jotka 
osaltaan selventävät sanojen käyttöä ja merkitystä keskiaikai-
sessa latinassa. 

Se systemaattinen johdatus Ruotsin ja Suomen keskiaikaisen 
latinan tuntemiseen, joka teoksessa käy aakkosellisen osan edellä, 
ja josta toht. Edv. Rein, Seuran puolesta pyydettynä sitä tar-
kastamaan, jo 1923 antoi puoltavan lausuntonsa, esiintyy sekin 
nyt suureksi osaksi uudelleen laadittuna ja parannettuna. Tekijä 
on siinä lyhyesti, mutta .selvästi piirtänyt keskiaikaisen latinan 
aariviivat ja samalla esittänyt ne seikat, jotka ovat huomioon 
otettavat tätä kieltä tutkittaessa. Toht. Rein, joka myöskin 
on lukenut kysymyksessä olevan johdannon sen uudessa asussa, 
suosittelee nyt, niinkuin ennenkin, sen julkaisemista. Omasta 
puolestani pyydän minäkin, joka usein keskiaikaisia latinalaisia-
tekstejä tutkiessani olen kaivannut sanakirjallisia apuneuvoja 
ja joka, uudelleen tarkastettuani toht. Hammarströmin teosta, 
olen havainnut sen hyvin vastaavan tarkoitustaan ja täyttävän 
kauan tunnetun puutteen tieteellisessä kirjallisuudessamme, 
lämpimästi suositella sen painattamista Historiallisen Seuran 
julkaisuihin. 

Tekijän laskujen mukaan tulisi aakkosellinen osa käsittämään 
noin 250 painettua sivua samaa kokoa kuin ensimäinen osa 
»Historiallisia Tutkimuksia» sekä Johdanto noin 75 painettua 
sivua.. Koko teos tulisi siis käsittämään n. 20 painoarkkia. Esi-
puhetta varten pyytää tekijä, joka siinä tekee selkoa etupäässä 
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niistä muutoksista, joita hän on tehnyt teokseensa sen jälkeen 
kuin siitä esitys julkaistiin Hist. Arkiston XXXI:ssa, kolme 
sivua. 

Vihdoin pyytää tekijä, että Historiallinen Seura myöntäisi 
hänelle oikeuden saada, teoksensa valmistuttua, omassa nimes-
sään jonkun kustantajan kautta julkaista siitä suomeksi lyhenne-
tyn, ylioppilaita varten tarkoitetun laitoksen, poisjättämällä 
todisteet ja esimerkit.» 

Seura päätti johtokUnnan ehdotuksen mukaan periaatteessa 
hyväksyä teoksen painettavaksi Seuran julkaisuissa, mutta jätti 
lopullisen päätöksen teon toistaiseksi, kunnes johtokunta oli 
saanut tilaisuuden valmistaa asian yksityiskohtaisemmin ja 
esittänyt senmukaisen ehdotuksen. 

5 §. 

Ilmoitettiin, että Bibliografia-toimikuntaan oli valittu Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran edustajaksi prof. Viljo Tarkiai-
nen ja hänelle varamieheksi maist. E. A. Saarimaa, Suomen 
Kirkkohistoriallisen Seuran edustajaksi prof. Martti Ruuth ja 
varalle toht. Aarni Voipio, Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuran 
edustajaksi maist. Ragnar Dahlberg ja varalle maist. Emil 
Hasselblatt sekä Suomen Sukututkimusseuran edustajaksi kam-
reeri Osmo Durchman ja varalle maist. John E. Roos. Senjäl-
keen kuin Suomen _V luinaismuistoyhdistys on ilmoittanut valitse-
mansa edustajan ja varamiehen, oli toimikunnan kutsuva koolle 
toinen Seuran edustajista, prof. V. Voionmaa. 

6 §. 

Ilmoitettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta tulleen tie-
don, että se oli Emil Hårdhin palkintorahaston palkintolauta-
kuntaan valinnut edustajakseen prof. V. Tarkiaisen ja vara-
edustajaksi toht. J. V. Lehtosen. 
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7 §. 
Toht. K. W. Rauhala ilmoitti Valtionarkiston sotilasasia-

kirjoja järjestettäessä löydetyn papereita, jotka kääröön tehdyn 
merkinnän mukaan olisivat kuuluneet G. Rein vanh:n kokoel-
maan 1788-90 vuosien sodan asiakirjoja, jollaisia aikoinaan on 
jätetty Seuran haltuun. Päätettiin antaa johtokunnan tehtä-
väksi harkita, olisiko syytä siirtää Seuran arkistossa olevat vas- 
taavat G. Reinin paperit, lahjoittajan suostumuksella, Valtion-
arkistoon. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 27 p. huhtik. 1925. 

Läsnä olivat esimies G. Suolahti sekä tutkijajäsenet J. Jaak-
kola, E. W. Juvelius, K. 0. Lindeqvist, K. W. Rauhala, G. Rein, 
G. Sarva ja allekirjoittanut sekä Seuran ulkopuolelta maist. 
Lauri Kuusanmäki. 

1 §. 
Tarkastettiin maalisk. 30 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 §. 
Maist. Lauri Kuusanmäki piti esitelmän aiheesta: Köyhäin-

hoito Etelä-Hämeen pitäjissä ennen v:n 1865 kunnallisasetusta. 
Esitelmänpitäjä rajoitti esityksensä lähinnä käytännössä 

olleiden köyhänhoitomuotojen, köyhien avustustapojen selvittä-
miseen. Köyhäintupia ei Etelä-Hämeessä suostuttu rakentamaan, 
vaikka kerjuujärjestys v:lta 1642 oli seurakunnat siihen velvoit-
tanut. Sen sijaan ryhdyttiin kaikissa seurakunnissa 1700-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla, hiippakuntahallitusten kehoitusten joh-
dosta, huolehtimaan köyhistä sillä tavoin, että talot — ja eräissä 
tapauksissa myös torpat — jaettiin ruotuihin ja nämä osoitet-
tiin avustamaan jokainen aina yhtä köyhää. Pitkän aikaa oli 
tavallisinta, että ruotuavustus suoritettiin viljassa ja ruoka- 
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aineissa. Kauan näyttää annetun avustuksen suuruus olleen 
riippuvainen antajain hyvästä tahdosta. Vasta 1820-luvulla 
päästiin kaikkialla niin pitkälle, että tehtyjä seurakuntain sopi-

muksia manttaalilta ja manttaalin osilta maksettavan ruotu-
viljan suuruudesta käytännössä ruvettiin yleisesti noudatta-
maan. Mutta ruotuköyhiä saatettiin myös elättää ja hoitaa 
.ruotujen taloissa määrätty aika kussakin. Tämä ruotuavustuksen 
muoto vakaantui Etelä-Hämeessä käytäntöön lopullisesti 1800-
luvun puolivälin tienoossa. — Seurakunnan kotiavustus ja elät-
teelleanto olivat avustuksen rinnalla tärkeimmät. köyhien avus-
tustavat. Jo 1600-luvulla koottiin seurakunnissa rahavaroja 
köyhille jakamista varten. 1800-luvulla ryhdyttiin torppareita, 
käsityöläisiä y.m. seurakuntalaisia vetottamaan henkilökohtaisella 
verolla köyhien hyväksi, ja lopulta, kun apua tarvitsevien luku 
pelottavasti eneni, suostuivat maanomistajat useissa seurakun-
nissa, ruoturasituksen lisäksi, erityisen köyhäinveron maksami-
seen talojensa manttaalin perusteella. Vielä kauan 1800-luvulla 
jaettiin kertyneet varat pieninä raha-almuina tarvitseville. 
Mutta vähitellen tuli vilja. avun antaminen käytäntöön ja myö-
hemmin pyrittiin kaikkialla järjestämään enemmän tarvitse-
ville annettu kotiavustus riittävän suureksi. — Vaikeasti käsi-
teltävien köyhien, nimenomaan aivan pienien lasten ja mieli-
sairaiden, huoltamiseksi turvauduttiin elätteelleantoon toisinaan-
jo 1700-luvulla. .Enemmän merkitseväksi ja vakituisesti vuosit-
tain käytetyksi tämä avustustapa kuitenkin tuli useimmissa Etelä-
Hämeen seurakunnissa vasta 1850-luvulla. Aikaisemmin köy-
hien elätteelleannosta aiheutuneet kustannukset useimmiten 
suoritettiin verottamalla maanomistajia erityisverolla aina kussa-
kin yksityisessä tapauksessa erikseen, myöhemmin ne yleensä 
maksettiin seurakunnan yhteisistä köyhäinvaroista. Muutamissa 
seurakunnissa luovuttiin ruotujärjestelmästä kokonaan ja jäi 
köyhäinhoito niissä. lähinnä seurakunnan kotiavustuksen ja elät-
teelleannon varaan. — Erityisenä köyhien avustustapana on mai-
nittava köyhien oikeuttaminen kerjäämään oman seurakunnan 
alueella. Muutamille köyhille saatettiin esim. antaa erityisiä 
kerjäämiseen oikeuttavia merkkejä eli poletteja. Hyvin huonossa 
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tilassa olevista köyhistä, nimenomaan mielisairaista ja samoin 
ilkeäluontoisista köyhistä pidettiin usein huolta siten, että heitä 
kuljetettiin ympäri seurakunnan ja elätettiin lyhyt aika, esim. 
vuorokausi kerrallaan kussakin talossa. — Yhdessä seurakunnassa, 
nimittäin Vanajassa vv. 1836-1853, oli käytännössä sellainen 
järjestys, että seurakunta oli jaettu piireihin, joista jokainen vas-
tasi omien köyhiensä huollosta. 

3§. 

Haettavaksi julistetusta 3,000 markan suuruisesta määrä-
rahasta olivat tutkimusapurahoja hakeneet prof. A. R. Cederberg, 
toht. Aarno Malin, jääkärimajuri, maist. Heikki Nurmio, leht., 
teol. kand. V. Perälä ja maist Hans Hirn. Ansiokkaiden hakijain 
runsauteen nähden ja kun heidän esittämiensä tutkimustehtävien 
katsottiin ansaitsevan kannatusta, päätettiin johtokunnan ehdo-
tuksesta korottaa jaettava määräraha 6,000 markaksi ja myöntää 
prof. Cederbergille, toht. Malinille, majuri Nurmiolle ja leht. 
Perälälle kullekin 1,500 mk. 

4 §. 

19:nnen vuosisadan historiaa valaisevan suullisen muistitie-
don ja yksityisten hallussa olevien kirjallisten lähteiden keräystä 
varten haettavaksi julistettuja apurahoja oli Seuralta ja Koti-
seutututkimuksen Keskusvaliokunnalta haettu yhteensä noin 
50,000 markkaa. Kim keräystoimikunta oli saamansa valtuuden 
nojalla pyytänyt' tarkoitukseen varoja myös muilta järjestöiltä ja 
laitoksilta, mutta lopullisia vastauksia ei vielä ollut saapunut, 
päätettiin johtokunnan ehdotuksesta jättää apurahojen jaka-
minen johtokunnan ja keräystoimikunnan tehtäväksi. 

5 §. 

Jully Ramsayn palkintolautakunnalta oli tullut seuraava 
lausunto: 

t °~ 
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»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Historiallisen Seuran asettama Jully Ramsayn rahastojen 
palkintolautakunta saa täten kunnioittaen ilmoittaa, että lauta-
kunta, arvosteltuaan v:na 1924 ilmestynyttä henkilö-historiallista 
kirjallisuutta, on yhtynyt seuraavaan lausuntoon. Jos lahjoitus-
kirjassa palkittavasta kirjallisuudesta käytettyä sanamuotoa 
»henkilöhistoriallinen tutkimus», »personhistorisk forskning» saisi 
käsittää laajemmassa merkityksessä, niin että sillä tarkoi-
tettaisiin myöskin kertomuksia eri henkilöiden toiminnasta ja 
elämän vaiheista yleensä, ovat kaksi lautakunnan jäsentä olleet 
sitä mieltä, että palkinto olisi annettava K. A. Wegeliukselle 
hänen teoksestaan »Aseveljet», joka, perustuen sekä asiakirjalli-
siin lähteisiin että eri paikkakunnilla koottuihin suusanallisiin 
tiedonantoihin, harvinaisella lämmöllä kuvailee kahden vapaus-
sotamme sankarin viimeisiä kohtaloita ja kuolemaa, jota vastoin 
kolmas lautakunnan jäsen katsoi Bruno Leschin ansiokkaan hen-
kilöhistoriallisen, »Carl Erik Mannerheim» nimisen tutkimuksen, 
joka myöskin sisältää sukuhistoriallisia tietoja, ansaitsevan etu-
päässä tulla kysymykseen. Mutta koska lahjoituskirjassa nimen-
omaan sanotaan, että palkinnoilla olisi edistettävä sellaista tut-
kimustyötä, jonka alalle valtioneuvoksetar Ramsay itse oli antau-
tunut, ja sen johdosta voidaan päättää, että näillä sanoilla lä-
hinnä tarkoitetaan varsinaista sukututkimusta, ovat lautakunnan 
jäsenet, siihen nähden että palkittaviksi arvosteltujen teosten 
joukossa myöskin on juuri tähän tutkimusalaan kuuluva ansio-
kas teos, yhtyneet ehdottamaan Jully Ramsayn palkinnon tällä 
kertaa annettavaksi John E. Roos'ille hänen teoksestaan: Släkten 
Krogins under . trenne sekel, joka mitä suurimmalla huolella ja 

tarkkuudella toimitettu sukututkimus katsottiin lähinnä täyt-
tävän niitä ehtoja, joita lahjoituskirja asettaa. 

Päätöstä Jully Ramsayn toisesta palkinnosta, joka on annet-
tava Viipurin kaupunkia tai sen asukkaitten vaiheita koske-
vista teoksista, lautakunta ei vielä ole tehnyt. 

Helsingissä, 27 p. huhtik. 1925. 
Lautakunnan puolesta: 

J. W. Ruuth.» 
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Yhtyen lautakunnan ehdotukseen, jota johtokunta kannatti, 
Seura päätti antaa palkinnon amanuenssi, fil. maist. John E. 

Roosille. 

• 6 §.  

Suomen Kirkkohistorialliselta Seuralta oli tullut ilmoitus, 
että sen edustajaksi Emil Hårdhin palkintolautakuntaan oli 
valittu prof. K. Grotenfelt sekä tämän varamieheksi prof. Martti 

Ruuth. Seura puolestaan valitsi edustajikseen valtion. J. R. 
Danielson-Kalmarin, prof. K. 0. Lindeqvistin ja prof. G. Suolah-
den sekä näiden varamiehiksi prof. A. M. Tallgrenin ja allekir-
joittaneen; kokoonkutsujaksi määrättiin prof. Lindeqvist. 

7 §. 

Johtokunnan ehdotuksen mukaan päätettiin ottaa toht. 
M. Hammarströmin Glossarium-teos Seuran julkaisuihin. Paina-
tusmenot oli suoritettava ensi vuoden menoarvioon merkittävistä 
varoista, teos painettava Suom. Kirj. Seuran kirjapainossa, samaa 
kokoa kuin teos »Henrik Klaunpoika Horn», glossario-osa kah-
delle palstalle. Sarjan nimi, johon teos oli liitettävä, oli määrät-
tävä myöhemmin. Teoksesta oli otettava 600 kpleen painos, ja 
oli tekijällä oleva oikeus koettaa saada teoksensa jonkun yksi-
tyisen kustantajan kustannuksella julkaistuksi lyhennettynä suo-
men kielellä, senjälkeen kuin Seuran julkaisema laitos oli ilmes-
tynyt kirjakauppoihin. 

8 §. 

Ilmoitettiin, että johtokunta oli päättänyt oikeuttaa Seuran 
50-vuotishistoriikin kirjoittajan lainaamaan _ Seuran arkistoa 
Valtionarkistoon. 

9 §. 

Seuralle lahjoitettuun G. Rein vanh:n keräämään 1788-90 
vuosien sodan historian muistiinpano- ja jäljennöskokoelmaan 
nähden päätettiin johtokunnan ehdotuksen mukaan, että se oli 
jätettävä Seuran arkistoon. 
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10 §. 
Suomen 1V luinaismuistoyhdistykseltä oli tullut ilmoitus, että 

yhdistys oli hyväksynyt bibliografia-toimikuntaa koskevan eh-
dotuksen ja puolestaan valinnut siihen edustajakseen prof. A. 
M. Tallgrenin sekä varalle dos. C. A. Nordmanin. 

• 

11 §. 
Opetusministeriöltä oli tullut seuraava kirjelmä: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Sittenkun Opetusministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa 
esittelyssä nähnyt hyväksi myöntää Suomen Historialliselle Seu-
ralle 30,000 markkaa Suomen osanottoa varten Skandinavisen 
tutkijakomissioonin työhön neljän kuukauden aikana tänä vuonna 
Vatikaanin arkistossa Roomassa, saa Opetusministeriö, joka tänä 
päivänä Historiallisen Seuran esityksen mukaisesti on määrän-
nyt filosofianmaisteri Aarno Malin'in suomalaiseksi jäseneksi 
edellämainittuun tutkijakomissiooniin, kehoittaa Seuraa valvo-
maan työn suoritusta ja tarkastamaan sen tuloksia; mistä kuin 
myös, että Uudenmaan läänin Maaherra on käsketty Seuralle 
suorituttamaan puheena olevaan tarkoitukseen myönnetyt 30,000 
markkaa, Seuran tiedoksi täten ilmoitetaan. 

Ministeri E. N. Setälä. 
Nuorempi hallitussihteeri Väinö Falck.» 

Ilmoitettiin, että toht. Malin jo oli nostanut rahat ja matkus-
tanut Roomaan. 

12 §. 
Lehtori E. Granit-Ilmoniemeltä oli saapunut seuraava esitys: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Monet kaupungit, jotka äskettäin ovat juhlineet valtuustonsa 
viisikymmenvuotista olemassa-oloa, ovat ryhtyneet toimiin 
kaupunkinsa historian kirjoittamiseksi, myöntäneet tarkoitusta 
varten alustavasti suuremman tai pienemmän summan sekä 
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valinneet toimikunnan asian ajamiseksi. Ja kun kysym. olevilla 
paikkakunnilla ei ole pätevää henkilöä, joka kunnialla suoriutuisi 
näin vaativasta tehtävästä,. on luonnollista, että toimikunnat 
koettavat Suomen Historiallisen Seuran välityksellä löytää sopi-
van henkilön. Mutta tie nousee nytkin helposti pystyyn, sillä 
tunnetut historiantutkijat ovat ennestään siinä määrin kiinni 
kaikellaisissa tehtävissä, etteivät uskalla uusia ottaa suorittaak-
seen. Ei historian lehtoreistakaan, vaikka heillä on yliopistollinen 
kouluutus, ole sanottavaa apua, heillä kun myös on tarpeeksi 
työtä virkansa hoitamisessa ja tahtovat loma-aikoina levätä. 
Muuta keinoa ei ole kuin ruveta työvoimia kouluuttamaan, kun 
niistä kerta on puute. Asia kuuluu lähinnä valtionarkistolle, 
Suomen Historialliselle Seuralle ja yliopistolle, jotka tässä suh-
teessa edustavat suurinta asiantuntemusta.. Kun yliopistolla on 
historialliskielitieteellinen laitos, niin arvelemme, että pohjois-
maiden historian professori omalla osastollaan panisi toimeen 
työnjaon, antaisi kysyin. olevain historiain aikaansaamiseksi 
eri tehtäviä tuleville historiantutkijoille, mikä ei estäisi anta-
masta töitä yliopiston ulkopuolellakin oleville henkilöille. Loma-
aikoina lähetettäisiin stipendiaatteja niille seuduille, joiden his-
toria on kirjoitettava. Kun aineksia olisi suurempi määrä koossa, 
olisi paljoa helpompaa löytää sopiva henkilö, joka ottaisi historian 
lopullisesti kirjoittaakseen. Työn johdon ollessa pätevissä käsissä, 
on varmaa, ettei varoja tule puuttumaan, siksi nykyään on his-
toriallinen harrastus sekä kaupungeissa että maaseudulla ilah-
duttavassa määrässä herännyt. Onhan juuri näihin aikoihin 
perustettu uusia seurojakin, jotka ovat ottaneet paikkakuntansa 
historialliset muistot suojelukseensa ja ryhtyvät menneiden vai-
heiden valaisemiseen. 

Suljemme edellä esitetyn asian Suomen Historiallisen Seuran 
suosiolliseen huomioon, toivoen, että Seura ottaisi sen perusteelli-
sen harkimian alaiseksi. 

Helsingissä 30 p. maaliskuuta 1925. 
E. Granit-Ilmoniemi.» 

Johtokunnan ehdotuksen mukaan päätettiin, että esitys ei 
antanut aihetta toimenpiteisiin. 
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13 §. 
Maist. Lauri Kuusanmäki oli Seuralle jättänyt seuraavan 

matkakertomuksen: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Suomen Historialliselle Seuralle saan täten antaa kertomuksen 
Seuran minulle myöntämän 5,000 markan suuruisen matka-
apurahan käyttämisestä. 

Koko huhtikuun viime vuonna käytin opinnoihin Ruotsin 
valtakunnanarkistossa ja .kuninkaallisessa kirjastossa Tukhol-
massa. Valtakunnanarkistossa tutustuin lähinnä Suomen hiippa-
kuntahallitusten sekä Hämeen ja Uudenmaan läänin maaherran-
viraston kuninkaalliselle majesteetille lähettämiin kirjeisiin ajan-
jaksona 1721-1805, valiokunta-asiakirjoissa oleviin maaherrojen 
relatsioneihin läänien tilasta, sekä edelleen n.s. ecelesiastica sarjan 
asiakirjoihin, myöskin käytin hyväkseni valtakunnan registratu-
raa. Kuninkaallisessa kirjastossa tutkin pitäjäitsehallintoa ja kun-
nallisia oloja käsittelevää kirjallisuutta; m.m. kävin siellä läpi 
melkoisen määrän pitäjänkertomuksia ja muita paikalliskuvauk-
sia. Vähäisessä määrin käytin myös hyväkseni pohjoismaisen, 
museon kirjastossa olevaa topografista kirjallisuutta. 

Sekä meno- että paluumatkalla viivyin muutamia päiviä 
Turussa opiskellen tuomiokapitulinarkistossa. Toukokuussa, kesä-
kuussa ja heinäkuussa minä matkustelin usean viikon ajan Etelä-
Hämeessä harjoittaen tutkimuksia lääninhallituksenarkistossa 
Hämeenlinnassa sekä kaikkiaan 11 kirkonarkistossa ja useassa 
kunnanarkistossa. 

Helsingissä 25 p:nä huhtikuuta 1925. 
Lauri Kuusanmäki. 

fil. kand.» 

14 §. 
Johtokunnan ilmoitettiin päättäneen suorittaa varastomes-

tari Wilhelmssonille palkkiota Seuran julkaisujen myynnistä 
edelliseltä kalenterivuodelta 100 mk. 



Hist. Ark. XXXV, Föytäk. 

15 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin hyväksyä prof. U. L. 

Lehtosen pyyntö päästä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vara- 
jäsenyydestä; hänen sijaansa varajäseneksi valittiin toht. G. 
Rein. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 27 p. toukok. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
G. Suolahti sekä tutkijajäsenet K. 0. Lindeqvist, K. R. Melander, 
K. W. Rauhala ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Tarkastettiin huhtik. 27 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 §. 
Ilmoitettiin, että historiallisen muistitiedon keräysapurahat 

oli johtokunnan ja keräystoimikunnan yhteisellä päätöksellä 
jaettu seuraaville henkilöille: opettaja K. Kalliolle (Kokemäki) 
1,500 mk, yliopp. P. Kaarelalle (Hämeenlinnan tienoo) 1,500 mk, 
yliopp. P. Kuusistolle (Porin maaseurakunta) 1,250 mk, yliopp. 
E. Virralle (Aura ja Lieto) 1,250 mk, toht. K. I. Karttuselle (Etelä-
Savo) 1,000 mk ja yliopp. A. I-Iuldenille (Munsala) 2,000 mk. 
Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta oli tarkoitukseen myön-
tänyt Seuralle 1,500 mk, joista kuitenkin 1,000 mk saadaan vasta 
syksyllä; johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että Seura myön-
tää viimemainitun summan lainana omista varoistaan ensi 
syksyyn asti. Päätös pidettiin heti tarkistettuna. Sitäpaitsi oli 
Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura jättänyt Hist. Seuran käytet-
täväksi stipendinä maist. Leo Backmanille (Helsingin pitäjä) 
3,500 mk. 

Samalla ilmoitettiin, että Seuran asettama keräystoimikunta 
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oli yhtynyt Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan päätök-
seen keräysapurahain jakamisesta seuraaville henkilöille ja 
järjestöille: yliopp. Arne Appelgrenille (Turun seutu) 1,000 mk, 
Artjärven Kotiseutuyhdistykselle 300 mk, opettaja H. Impolalle 
(Raahen Salo) 800 mk, toimittaja F. M. Karrakoskelle (Uusi-
kirkko T. 1.) 1,400 mk, maist. V. Karviselle (Kuopio) 750 mk, 
prokur. S. Kinnuselle (Ruokolahti) 500 mk, kaupanhoitaja V. 
Saariluomalle (Elimäki) 1,250 mk ja opettaja I. Sippolalle (Lohja) 
500 mk. Näiden henkilöiden keräystoiminta oli kohdistuva pää-
asiallisesti etnografian alalle. 

3 §. 
Opetusministeriöltä oli tullut kehotus Seuralle antaa lausun-

tonsa Kokkolan maaseurakunnan ja maalaiskunnan anomuksesta 
muuttaa nimi Gamla Karleby nimeksi Karleby. Johtokun-
nalle päätettiin antaa tehtäväksi lausunnon laatiminen ja lähet-
täminen Seuran nimessä, huomioonottamalla kokouksessa tapah-
tunut keskustelu, jossa yleensä katsottiin anomuksen historialli-
sesti nähden saattavan tulla hyväksytyksi, koska sanotun maa-
seurakunnan alue on aikoinaan ollut Karlebyn pitäjän keskus. 

4 §. 
Toht.. Walter J. Snellmanin pyyntö saada kirjakaupoissa 

myytäväksi julkaista 500 kappaleen ylipainos Hist. Arkistoon tu-
levasta, J. V. Snellmanin ja J. W. G:son Snellmanin kirjeenvaih-
toa koskevasta esityksestä hyväksyttiin johtokunnan ehdotuk-
sesta sillä ehdolla, että tekijä suorittaa kaikki ylipainoksen aiheut-
tamat lisäkustannukset ja että sitä ei jaeta kirjakauppoihin ennen 
Historiallisen Arkiston ilmestymistä. 

5 §. 
Maist. A. Karjalaisen väitöskirja päätettiin ottaa julkaisu-

sarjaan »Historiallisia Tutkimuksia» ja avustaa sen painatusta 
5,000 markalla, jotka suoritetaan ensi vuoden menoarvioon mer-
kittävästä määrärahasta. Lisäksi lunastaa Seura tarvitsemansa 
kappaleet ylipainoshinnasta, mistä tekijän välityksellä on etukä- 
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teen sovittava Jyväskylän kirjapainon kanssa, jossa teos pai-
netaan. Päätös pidettiin heti tarkistettuna. 

6 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin 50-vuotisjuhlaan il-

mestyvän Hist. Arkiston painatus (ulkoasu y.m.s.). jättää juhla-
toimikunnan päätösvaltaan. 

7 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin 50-vuotishistoriikin 

kirjoittajan käytettäväksi luovuttaa Historiallisen Arkiston 
osia, mikäli niitä varastosta riittää. 

8 §. 
Varajäseneksi 50-vuotisjuhlan toimikuntaan valittiin toht. 

E. W. Juvelius. 
9 §. 

Aikakauslehden Historisk Tidskrift för Finland anomus saada 
Seuralta samanlainen ilmoitus kuin on Historiallisessa Aikakaus-
kirjassa hyväksyttiin sillä ehdolla, että vuosimaksu neljästi vuo-
dessa julkaistavasta ilmoituksesta on 500 mk ja että maksu 
suhteellisesti vähenee, sikäli kuin erillisiä numeroita, joissa il-
moitus on, ilmestyy harvemmin. Päätös pidettiin heti tarkistet-
tuna. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 28 p. syysk. 1925. 

Läsnä olivat esimies G. Suolahti sekä tutkijajäsenet K. Gro 
tenfelt, G. Rein, V. Voionmaa ja allekirjoittanut ynnä Seuran 
tutkijajäsenistön ulkopuolelta tohtorit A. Malin ja E. Laine sekä 
yliopp. P. Kaarela. 

1 §• 

Tarkastettiin toukok. 25 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja- 



80 	 Kokous 28 p. syysk. 1925. 

2§. 
Toht. Aarno Malin selosti Neljännen skandinavisen historialli-

sen Rooman-retkikunnan töitä Vatikaanin arkistossa v. 1925. 

Opetusministeriö oli kirjelmällään 4/4 1925 määrännyt hänet 
retkikunnan suomalaiseksi jäseneksi 4 kuukauden työvelvolli-
suudella. Hän saattoi lähteä matkalle vasta 21/4 ja työskenteli 
Vatikaanin arkistossa 15/7 saakka, jolloin arkisto suljettiin 2 1/2  
kk:ksi. Säädetystä työajasta on siis jäljellä alun toista kuu-
kautta; sen aikoo M. suorittaa kesällä 1926. 

V:n 1925 retkikuntaan ottivat osaa Suomen ohella Tanska, 
edustajanaan yliopiston kirjastonhoitaja Alfr. Krarup, joka työs-
kenteli Vatikaanissa 6 kk. (tammik.-kesäk.), sekä Norja, edustaja-
naan professori Sigurd Kolsrud, 5 kk. (helmik.-kesäk.). .Ruotsi 
ei nyt ollut mukana. 

Tällä kertaa kohdistettiin työ suppliikkirekisterin tarkastami-
seen. Mainittu asiakirjasarja, joka sisältää lyhennettyinä yhteen-
vetoina kopiot sellaisista kuuriaan tulleista anomuksista, jotka 
esitettiin paaville ja saivat hänen hyväksymisensä, ja jota sarjaa 
on säilynyt 1340-luvulta, aluksi katkonaisena, mutta v:sta 1417 
suhteellisen täydellisenä, käsittää v:een 1527 lähes 2,000 nidettä, 
joista noin puolet tulee 1500-luvun osalle. Niteiden asiakirjat 
eivät ole minkäänlaisessa topografisessa järjestyksessä eikä 
niistä ole käyttökelpoisia luetteloita, joten koko sarja on tarkas-
tettava lehti lehdeltä. Tutkituksi tuli sarja v:een 1495 (nide 995) 
sillä poikkeuksella, että Sixtus IV:n aika (1471-84) jätettiin 
Ruotsin edustajan vastedes tarkastettavaksi. Lisäksi tarkasti 
Krarup Brevia sarjan keskiaik. osan sekä Clemens VII:n ja 
Paulus Illan regesta- ja suppliikkiniteitä ja Kolsrud Julius II:n 
aikaiset Regesta Laterana. Malinin tarkastettavina olivat Nico-
laus V:n ja Calixtus Illan suppliikit sekä Aleksanteri VI:n supp-
liikkirekisterin alkupuoli, kaikkiaan noin 130 nidettä. 

. Löydettyjen uusien asiakirjojen kokonaismäärä lienee noin 
900 (vielä tarkistamattomien tietojen mukaan). Suurin osa 
kuuluu Tanskalle. Löydöstä kuitenkin melkoinen osa liittyy vain 
periferisesti skandinavisten maiden historiaan. Malinin löytöjen 
summa on n. 170, näistäkin suurin osa tanskalaisia. Erikoisesti 
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Turun hiippakuntaa koskevia löytöjä on vain 10; lisäksi on sel-
laisia asiakirjoja parikymmentä, jotka yleisemmän luonteensa 
vuoksi kuuluvat myöskin Suomen historiaan. Näistä oli M. tuo-
nut mukaan valokuvajäljennökset. Pohjoismaita koskevien 
etsintöjensä ohella oli hän merkinnyt muistiin joukon Balticumia 
koskevia uusia asiakirjoja ja tarjoutui niistä hankkimaan Seu-
ralle jäljennökset. Tiedonantaja piti suotavana, että hänen jäl-. 
jellä olevaa työkauttansa Vatikaanin arkistossa voitaisiin piden-
tää noin 1 kuukaudella, jotta hän ennättäisi toisaalta lopettaa 
Aleksanteri VI:n suppliikkien tarkastuksen, jos mahdollista, ja 
toisaalta suorittaa erinäisiä suomalaisia asiakirjoja koskevia 
tarkistustöitä. 

Päätettiin, että senjälkeen kuin toht. Malin on Seuralle anta-
nut selostuksen vielä suoritettavista töistä tutkimusten loppuun-
saattamiseksi Vatikaanin arkistossa, on johtokunnan Seuralle 
esitettävä ehdotus väliaikaiseksi lausunnoksi, joka jätetään 
Opetusministeriölle. Lopullinen lausunto töistä ja niiden tulok-
sista annetaan, kun työt ovat päättyneet. Toistaiseksi säilyte-
tään töiden tulokset Seuran hallussa. 

Tohtori Malinin tarjous hankkia tekemiensä muistiinpanojen. 
nojalla. Seuralle valokuvajäljennökset erinäisistä Viroa ja muita 
Baltian maita koskevista asiakirjoista otettiin mielihyvällä vas-
taan, ja oli niistä aikanaan suoritettava kulunkien korvaus toht. 
Malinille. 

3 §. 
Yliopp. P. Kaarela selosti Vanajan pitäjässä .Seuran stipen-

diaattina tekemäänsä keräysmatkaa ja sen kuluessa saamiaan 
kokemuksia. ja havaintoja. 

4 §. 
Lappeen pitäjän historiatoimikunnalta oli tullut seuraava 

kirjelmä: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 
Helsinki. 

Tänä keväänä pitämässään kokouksessa päätti Lappeen kun-
nan Valtuusto toimituttaa Lappeen pitäjän historian ja sitä 
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varten se asetti erikoisen historiatoimikunnan asiata valmista-
maan. T. k. 7 p:nä pitämässä kokouksessaan päätti mainittu 
toimikunta kääntyä Suomen historiallisen seuran puoleen pyyn-
nöllä, että Seura esittäisi toimikunnalle sellaisia päteviä historian 
kirjoittajia, jotka ottaisivat tämän työn suorittaakseen kahden 
vuoden sisällä sen ohjelmaluonnoksen mukaisesti, mikä eri 
liitteenä seuraa tätä kirjelmää. Historian kirjoittajalla on oikeus 
oman harkintansa mukaan tehdä tarpeellisia muutoksia, mikä 
kirjalle tulee eduksi ja enemmän tarkoitusta vastaavaksi. Kir-
jan suuruus on ajateltu 25-30 painoarkiksi tavallista kokoa. 
Kirja tulee myös kuvitettavaksi. 

Samalla toimikunta toivoo, että Te hyväntahtoisesti antaisitte 
ylempänä mainittuun pyyntöömme vastauksen ensi t i-
1 a s s a mikäli se Teille on mahdollista. Kirjan ilmestyminen 
pitäisi joutua kahden vuoden perästä toimeenpantavaan erääseen 
50-vuotiseen juhlaan, siksi mielestämme on asialla kiire. 

Jäämme odottamaan arvoisaa vastaustanne ja muuta mah-
dollistä myötävaikutustanne asiamme hyväksi. 

Lappeenranta. 
Historiatoiinik. puolesta: 

A. Simola. 	 B. Hako. 

(Luonnos) 

1. Maantieteellinen katsaus (noin 10-20 sivua). 
2. Asukkaat. 
3. Lappeen vanhin historia. 
4. » myöhempi historia nykypäiviin asti. 
5. Kirkolliset olot varhaisemmilta ajoilta nykypäiv. .asti. 
6. Kunnallisen elämän kehitys eri haaroineen. 
7. Kouluolot 
8. Kirjastot. 
9. Eri seurojen ja yhdistyksien kehitys. 

10. Taloudellinen elämä: 
a) maanvilj. ja karjanhoito sivuelinkeinoineen. 
b) teollisuus ja liikenne. 
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c) osuustoiminta, 
d) pankki, 
e) asutushistoria. 

11. Oikeushoito. 
12. Verojen kehitys. 
13. Huomattav. henkilöistä lyhyt elämäkerta.» 

Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, koska oli nähty, että 
historian kirjoittaminen sillävälin oli julistettu haettavaksi, 
ilmoittaa Seuran olevan valmiin, jos niin halutaan, antamaan 
lausuntonsa ilmaantuvista hakijoista. 

5 §. 
Johtokunta ilmoitti päättäneensä toht. Walter J. Snellmanin 

tiedusteluun, saisiko hän Historialliseen Arkistoon tulevaan kir-
joitukseensa »Johan Vilhelm Snellmanin kirjeenvaihtoa» liittää 

• kirjeiden suomenkieliset käännökset, vastata, että käännöksiä ei 
tarvita Arkistoon, mutta että ne voidaan tekijän omalla kustan-
nuksella liittää kirjoituksesta. otettavaan ylipainokseen. 

6 §. 
Allekirjoittanut ilmoitti, että kirjapainossa oli parhaillaan pai-

nettavina Seuran julkaisuja, paitsi 50-vuotisjuhlaan ilmestyvää 
Hist. Arkistoa, tohtorien J. Jaakkolan ja M Hammarströmin teok-
set sekä lehtori O. I. Lehtosen ja maist. A. Karjalaisen teokset, 
jotka myös julkaistaan väitöskirjoina. 

7 §. 
Ilmoitettiin, että johtokunta oli Seuran valtuutuksen nojalla 

antanut seuraavan lausunnon Kokkolan maalaiskunnan ja maa-
seurakunnan anomuksesta saada muuttaa nimensä Gamla Karleby 
nimeksi Karleby: 

»Helsingfors, den 27 Maj 1925. 
Till Undervisningsministeriet. 

Undervisningsministeriet har genom remiss av den 19 dennes 
anmodat Finska Historiska Samfundet att inkomma med ut- 
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låtande i anledning av Gamlakarleby landsförsamlings och kom-
muns ansökan att församlingens och kommunens namn måtte 
ändras till Karleby. Till följd härav har Samfundet äran framhålla 
följ ande: 

Karleby var ända till början av 1600-talet namnet på en vid-
sträckt församling i Södra Österbotten. Då Karleby pastorat år 
1607 bildades, fick Karleby till skillnad från detta det nya nam-
net Gamlakarleby. Sedan år 1620 (1617) städerna Gamla- och 
lykarleby anlagts, koin sålunda Karleby att ingå i fyra olika 
orters namn, och så är förhållandet än i dag. Då nu fråga uppstått 
om att en av dessa kyrkliga och administrativa enheter finge an-
taga det ursprungliga gemensamma namnet, ha såsom skäl därtill 
anförts både praktiska och historiska omständigheter. Vad den 
praktiska sidan av saken beträffar, vill Finska Historiska Sam-
fundet endast påpeka, att även den ifrågavarande namnför-
ändringen måhända kunde hos personer, mindre inkomna• i de 
officiella benämningarna, föranleda misstag och förväxlingar, 
då ju de tre övriga orterna ej fått sina namn utbytta mot andra, 
ävensom att i alla fall två församlingar (resp. kommuner) på finska 
skulle allt fortfarande hava samma namn: Kokkola. Dock torde 
socknens och ortsbornas ävensom landshövdingens och övriga 
myndigheters vittnesbörd i denna• praktiska del böra tillmätas 
avgörande betydelse. tir historisk synpunkt sett åter är det av 
vikt att den socken, som, nu skulle erhålla det namn, vilket ur-
sprungligen tillkom de ifrågavarande fyra församlingarnas hela 
område, just varit medelpunkten för det odelade Karleby. Vid 
sådant förhållande och då det varit synnerligen vanligt att vid 
delning av församlingar en del, och då uttryckligen församlingens 
gamla centrum, fått behålla det forna gemensamma namnet, sy-
nes enligt Finska Historiska Samfundetså sikt förslaget att Gamla-
karleby landsförsamling (resp. kommun) finge ändra sitt namn till 
Karleby i historiskt avseende ej giva anledning till anmärkning. 
Samfundet kan således för sin del tillstyrka bifall till ifrågava-
rande ansökan. 

Remissakten återställes. 
Gunnar Suolahti. 	 Kaarlo Blomstedt». 
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S §. 

Historischer Verein für Steiermark oli lähettänyt julkaisujen 
vaihdosta ehdotuksen, joka johtokunnan esityksen mukaan 
hyväksyttiin sikäli, että Seura puolestaan lähettää vaihtojulkai-
suna Hist. Arkiston. 

9 §. 

Eesti Rahva Muuseumin pyyntöön ryhtyä julkaisujen vaih-
toon ja saada vaihtokappaleena Hist. Arkisto päätettiin johto-
kunnan ehdotuksesta suostua. 

10 §. 

Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että Seuran 50-vuotis-
juhlaan kutsuttaisiin myös Tasavallan presidentti, Eduskunnan 
puhemies sekä pää- ja opetusministerit. 

Samalla ilmoitti johtokunta päättäneensä juhlaillallisille kut-
sua Seuran puolesta, paitsi kunniajäseniä, myös Seuran vanhim-
man jäsenen, lehtori J. M. Saleniuksen, joka sitäpaitsi oli ollut jo 
Historiallisen Osakunnan jäsen. 

11 §. 

Johtokunta ilmoitti päättäneensä, että 50-vuotisjuhlaan il-
mestyvää Hist. Arkistoa otetaan tarpeellinen määrä kappaleita 
paremmalle paperille painettuina ja paremmilla kansilehdillä 
varustettuina, jaettavaksi Seuran tutkijajäsenille ja kutsuvie-
raille, ja oli nämä kappaleet numeroitava. 

Vakuudeksi: 

KAARLO BLOMSTEDT. 
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Kokous 26 p. lokak. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies G. Suolahti sekä tutkijajäsenet E. W. Juvelius, 
K. 0. Lindeqvist, K. W. Rauhala, G. Rein, M. Ruuth, A. M. 
Tallgren, W. Tawaststjerna ja allekirjoittanut. 

1.§. 
Tarkastettiin syysk. 28 p:nä 1925 pidetyn kokouksen pöytä- 

kirja. 
2§. 

Allekirjoittanut piti esitelmän aiheesta: Suomen Historiallisen 
Seuran perustaminen. Eri suuntien välistä taistelua. 

3 §. 
Esitettiin seuraavat ehdotukset uusien tutkijajäsenten valit- 

semisesta: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Professori Uuno Taavi Sirelius on useamman vuosikymmenen 
kuluessa keräillyt ja kehityshistoriallisesti määritellyt kansan-
omaisen kulttuurimme jätteitä sekä laajoissa erikoistutkimuksissa 
käsitellyt tärkeitä tämän kulttuurin ilmiöitä. Suuressa teokses-
saan »Suomen kansanomaista kulttuuria» on hän luonut esineel-
lisestä kulttuuristamme yksityiskohtaisen kokonaiskuvan, aset-
taen sen samalla yleisen kulttuurihistorian puitteisiin ja koske-
tellen siinä, paitsi kansanomaista, myös n.s. ylempien säätyjen 
kulttuurihistoriaa. Tällä hän on tehnyt kulttuurihistorialliselle 
tutkimuksellemme palveluksen, joka ei ole helposti unohtuva. 
Kun prof. Sireliuksen tutkimustyö paraillaan on laajentumassa ja 
syventymässä, katsomme, että välitön vuorovaikutus sen kanssa 
olisi Suomen Historialliselle Seuralle eduksi, ja ehdotamme sen-
vuoksi, että professori Sirelius kutsuttaisiin Seuran jäseneksi. 

Helsingissä 26 p. lokak. 1925. 
Gunnar Suolahti. 	 A. M. Tallgren.» 
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»Suomen Historialliselle Seuralle. 
Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi pyydämme tä-

ten ehdottaa dosentin, fil. tohtorin Arvi Korhosen. V. 1923 väi-
töskirjana julkaisemallaan perusteellisella tutkimuksella »Vakka-
laitos» sekä lukuisilla sitä ennen ja sen jälkeen julkaisernillaan 
pienemmillä tutkielmilla tri Korhonen on osoittautunut eteväksi 
historiantutkijaksi ja tuotteliaaksi historialliseksi kirjoittajaksi. 
Baltian maiden yhteiskuntahistoria, johon hänen tähänastinen 
tutkimistyönsä on pääasiallisesti kohdistunut, on jo sinänsä mei-
dän kansamme historialle siksi tärkeä ala, että hänen saavu-
tuksensa sillä ansaitsevat huomiota Suomenkin historian tutki-
muksen taholta. Mutta tri Korhonen on sekä väitöskirjassaan että 
erinäisissä muissa tutkielmissaan ansiokkaalla tavalla valaissut 
Suomen historiaa välittömästikin koskevia kysymyksiä, minkä 
lisäksi hän käytännölliselläkin toiminnallaan m.m. Turun suoma-
laisen yliopiston historian opettajana on hyödyttänyt Suomen 
historian tutkimusta. Näin ollen katsoisimme tri Korhosen an-
saitsevan sen tunnustuksen ja luottamuksen, minkä jäsenyys His-
toriallisen Seuran tutkijapiirissä sisältää. 

Helsingissä 26 p. lokak. 1925. 
Gunnar Suolahti. 	 Väinö Voionmaa.» 

Ehdotuksista oli äänestettävä ennen vuosikokousta pidettä-
vässä ylimääräisessä kokouksessa. 

4 §. 
Johtokunta ilmoitti päättäneensä painattaa 50-vuosijuhlaan 

ilmestyvää Hist. Arkistoa kaksi eri osaa, n:ot XXXIII ja XXXIV, 
joista edellinen käsittää esimiehen juhlaesitelmän »Suomen histo-
rian synty» ja allekirjoittaneen kirjoittamaa Hist. Osakunnan ja 
Suom. Hist. Seuran historiikit sekä jälkimäinen muut juhlajul-
kaisun tutkielmat. Arkistoja oli, päätetty ottaa 700 kappaletta, 
niistä 200 kappaletta erikoisella kansilehdellä varustettuina Seu-
ran tutkijajäsenille ja kutsuvieraille juhlan jälkeen jaettaviksi. 
Arkistojen hinnoiksi oli ajateltu 30 ja 35 mk, mutta oli lopullinen 
päätösvalta tässä niinkuin muissakin Arkistoja ja niiden paina-
tusta koskevissa asioissa jätetty esimiehelle ja sihteerille. 

13 
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5 §. 
Toht. J. Jaakkolan teosta Suomen vanhimmista valtarajoista 

päätettiin johtokunnan ehdotuksesta painattaa 500 kappaletta. 
Teoksen hinta, joksi johtokunta oli ajatellut 25 a 30 mk, päätet-
tiin jättää esimiehen ja sihteerin määrättäväksi. 

6 §. 
Johtokunta ilmoitti varanneensa 600 mk. 50-vuotisjuhlaan 

ilmestyvien Arkistojen korrehtuurin tarkastuslukua varten. 

7 §. 
Ilmoitettiin, että johtokunta oli päättänyt suorittaa varasto-

mestari Wilhelmssonille 50 mk:n korvauksen Seuran julkaisu-
varaston inventoimisesta. 

8 §. 
Luettiin seuraava Määräaikaisten tutkijainkokousten jär- 

jestelyvaliokunnan kirjelmä: 

»Arvoisa Suomen Historiall-inen Seura. 

Määräaikaisten tutkijainkokousten järjestelyvaliokunta saa 
täten kohteliaimmin ilmoittaa, että toinen määräaikainen tutki-
jainkokous pidetään Helsingissä ensi tammikuun 10-15 päivänä 
suunnilleen saman laajuisena kuin v. 1922 pidetty ensimäinen 
määräaikainen tutkijainkokous. Samalla pyytää järjestelyvalio-
kunta kääntyä seuran puoleen kehoituksella, että seura tahtoisi 
edustamaltaan alalta ehdottaa jonkun yleiskatsauksen, esitelmän, 
selostuksen tai keskustelukysymyksen sanotussa tutkijainkokouk-
sessa esitettäväksi, sekä että seura samalla tahtoisi myös tehdä 
esityksen ehdottamansa aineen esittäjäksi. Pyydetyt esitykset 
toivoo järjestelyvaliokunta saavansa vastaanottaa yleissihtee-
rille osoitettuina ennen ensi joulukuun 15 päivää, jotta ohjelman 
alustava järjestely voitaisiin ajoissa suorittaa. 

Helsingissä 7 p. lokakuuta 1925. 
_Määräaikaisten tutkijainkokousten järjestelyvaliokunnan puolesta 

• Gust. Komppa 	 Yrjö Kajava 
Puheenjohtaja 	 Yleissihteeri.» 
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Johtokunnan ehdotuksesta annettiin johtokunnalle valtuu-
tus päättää kirjelmään annettavasta vastauksesta. 

9 §. 
Luettiin Seuralle saapunut leht. V." Perälän matkakertomus, 

joka oli näin kuuluva: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Seuran minulle myöntämällä Smk. 1,500 suuruisella matka-
avustuksella tekemästäni tutkimusmatkasta, johön olin saanut 
avustusta myöskin Kouluhallitukselta ja Kirkkohistorialliselta 
Seuralta, saan täten kunnioittavimmin esittää seuraavan kerto-
iiiuksen: 
- Työni alotin kesäkuun 4 p. 1925 Tukholmassa. Pääasialliset 

työpaikkani siellä olivat Ruotsin Valtioarkisto ja Kuninkaallinen 
Kirjasto. Kun kirjasto oli kesäkuun 23 p:ään asti auki kello 9:ään 
illalla, sen jälkeen kello 6:een, valtioarkisto kello 10-5, järjes-
tyi työni siten, että aamupäivällä työskentelin arkistossa ja ilta-
päivällä kirjastossa. 

Kun tutkimustyöni tarkoitti Suomesta saatujen ainesten li-
säksi Ruotsista koota aineksia piispa Eskil Petraeuksen toimin-
taa esittävää elämäkerrallista tutkielmaa varten, oli valtioar- 

• kistossa tarkastettava erityisesti 1600-luvun asiakirjoja. 
Näistä on mainittava pappisäädyn arkiston asiakirjat, run-

sassisältöinen Skokiosterin kokoelma,. Acta ecclesiastica, tuomio-
kapitulin kirjeet, Biographica-osasto, Oxenstjernan kirjekokoelma, 
samoin suomalaista raamatunkäännöstä koskevat asiakirjat, 
lisäksi useat muut asiakirja- ja kirjekokoelmat. Kun jo Helsin- 
gissä. olin saattanut käyttää siellä jäljennettynä olevaa Riksre-
gistratur-kokoelmaa, oli tämän kokoelman eräiden osien käyttä-
minen ainoastaan aikaisemman työn täydennystä. 

Kuninkaallisessa Kirjastossa kohdistui työni, paitsi sellaiseen 
kirjallisuuteen, jota Suomessa ei ollut saatavissa, käsikirjoitus-
kokoelmiin. Näistä on mainittava Biographica, von Engeströ-
min ja Rålambin kokoelmat sekä Fredrik Fryxell'in Värmlands 
Slägtbok, samoin muut Wärmlannin kokoelmat. 
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Kirjaston välityksellä sain myöskin käyttää paria Wäxjön 
lukion kirjastossa säilytettyä käsikirjoitusnidosta, joihin työni 
aikaisemmat lähteet viittasivat. 

Tukholmassa oleskellessani oli minun myös käytettävä hyväk-
seni Ruotsin Tiedeakatemian arkistoa ja siellä erityisesti Bergiani-
seen kokoelmaan sisältyviä käsikirjoituksia. 

Käyntini Ruotsin kamariarkistossa ja Tukholman kaupungin 
arkistossa tuottivat eräitä lisiä tutkimukseni aineksiin. 

Linköpingin hiippakunta-kirjaston runsaat käsikirjoitus- ja 
kirja.kokoelmat antoivat runsaasti työtä heinäkuun 2 päiväksi, 
jolloin siellä työskentelin. • 

Vaikka nämä eivät tutkimukseeni antaneetkaan mitään huo-
mattavaa lisää, on runsaiden kokoelmien joukosta. mainittava 
Linköpingin piispan, aikaisemman Turun professorin Fileniuk-
sen suomenkieliset saarnaluonnokset, joita kirjastossa on kymmen-
kunta. . Ne on pidetty Fileniuksen prebendaseurakunnåssa Naan-
talissa ja sen kappeleissa 1730-40 vaiheilla. 

Kun eräät- Linköpingistä saamani tiedot viittasivat Norr-
köpingin Olai-seurakunnan arkistoon, pysähdyin Norrköpingiin, 
heinäkuun 3 p:nä, jolloin käytin hyväkseni raatihuoneen arkis-
tossa säilytettyjä Olai- ja Iledvig-seurakunnan vanhimpia asia-
kirjoja. 

Vaikka matkaohjelmaani ei kuulunut, katsoin kuitenkin 
tarpeelliseksi käydä Strängnäsin tuomiokapitulin arkistossa hei-
näk. 5 p. Huomattavampia lisiä ei matkasta kertynyt, vaikka. 
arkistossa onkin säilynyt asiakirjoja 1600-luvun alkupuolelta. 
alkaen. Heinäk. 6 p. tutustuin Väster's'in tuomiokapitulin arkis-
toon ja lukion kirjastoon. Molemmat sisältävät suomalaiselle 
tutkijalle huomattavaa, vaikka minun tehtävääni koskettavat 
ainekset olivatkin verraten niukkoja. 

Heinäk. 10-29 p:n välisenä aikana työskentelin Upsalassa, 
etupäässä yliopiston kirjastossa. Käytin hyväkseni etupäässä kir-
jaston yleiseen käsikirjoituskokoelmaan kuuluvia käsikirjoituksia, 
samoin Nordinin, Palmskiöldin ja Westin'in kokoelmia. Huomat-
tavia lisiä tuottivat keräelmiini ylikirjastonhoitaja Annerstedt'in 
kirjastoon jättämät runsaat käsikirjoitukset ja muistiinpanot, 
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jotka koskivat etupäässä Upsalan yliopiston historiaa. tipsalasså 
oli myös tilaisuutta käyttää sellaista kirjallisuutta, jota en muualta 
ollut tavannut. 

Upsalan yliopiston konsistorin arkiston asiakirjat, erityisesti 
konsistorin pöytäkirjat, antoivat eräitä uusia tietoja, sen sijaan ei 
Upsalan maakunta-arkistoon sijoitettu vanhin Upsalan tuomio-
kapitulin arkisto sisältänyt mitään erityistä työhöni kohdistuvaa. 

Karlstadin lukion kirjastoon saatoin tutustua heinäkuun 30 p. 
Tuomiokapitulin vanhin arkisto on palanut tulipalossa, mutta 
lukion kirjastosta sain eräitä huomattavia lisiä tutkimukseeni: 
tiellä ovat säilyneet Petraeuksen Saksassa julkaisemat . väitös-
kirjat sekä eräitä muita, joita en ole muualta tavannut.. Ei ole 
liioin jätettävä mainitsematta kirjaston käsikirjoituskokoelmia. 

Karlstadista palattuani saatoin vielä heinäk. 31—elok. 1 p. 
Tukholmassa täydentää kokoelmiani tarkastamalla eräitä käsi-
kirjoituksia, joihin muualta tapaamani tiedot olivat viitanneet. 
Mainitsen violä, että Tukholman Kuninkaallisessa Kirjastossa ja 
Upsalan yliopiston kirjastossa on säilynyt kappale v. 1655 pai-
nettua Turun yliopiston silloisen kirjaston luetteloa; siitä lienee 
nyttemmin hankittu fotostatinen jäljennös Helsingin yliopiston 
kirjastoon. 

Pyydän lopuksi lausua Historialliselle Seuralle kunnioittavim-
mat kiitokset siitä auliudesta, jolla Seura on tutkimustani avus-
tanut. 

Iisalmessa elokuun 22 p. 1925. 
Väinö Perälä. 

Turun suomal. lyseon lehtori.» 

10 §. 
Eesti Kirjanduse Seltsiltä oli tullut seuraava ilmoitus: 

»Suomen Historiallinen Seura, 
Helsingis. 

Käesolevaga teatame, .et oleme_ Tallinnasse, Soome Saat-
konnale Eestis ära saatnud Teile edasitoimetamiseks järgmised 
Teie kirjas 29. sept. s.a. loetletud meie väljaanded: 
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Dr. F. J. Wiedemann: Eesti—Saksa sönaraamat. 
Mag. A. Saareste: Eesti, eestlased ja eesti keel, 
Prof. L. Kettunen: Lauseliikmed eesti keeles; 
Mag. H. Kruus: Eesti ajaloo lugemik I., 
B. Russow: Liivimaa kroonika I. ja II. osa, 
Palamuse kihelkond, 
Koguteos »Eesti» I, osa »Tartumaa», 
Kuukirja »Eesti Kirjanduse» aastakäigud 1918-19, 1920, 

1921, 1922, 1923, 1924, ja 
Eesti Kirjanduse. Seltsi aastaraamatud I, II, III, IV, VI, VII, 

IX ja X. 
Teisi, Teie pooli soovitud raamatuid ei olnud meil vöimalik 

saata, kuna neist osa veel ilmumata (Eesti entsüklopeedia, Ajaloo 
lugemik II., Vörumaa) ning osa väljaspool meie kirjastustilmunud 
(Eisen: Eesti ennemuistsed jutud, Kalevala I., Suur Tä11 ja F. E. 
Kreutzwald: Ennemuistsed jutud.) Samuti ei olnud meil vöima- 
lik Teile saata Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamatuid V. ja VIII. 
kuna need viimse eksemplarini läbi müüdud on. 

Raamatute kättesaamisest palume meile teatada. 
Austavalt 

Eesti Kirjanduse Selts 
Esimiehe eest: E. I. Mönberg 

Asjaajaja eest: Rud. Keiss.» 

11 §. 
50-vuotisjuhlan toimikunnan puolesta ilmoitettiin, että Seuran 

vuosikokous pidettäisiin klo 8 ill., ja että sen päätyttyä siirryt-
täisiin tutkijajäsenten kesken pidettäville juhlaillallisille. 

12. §. 
Esimies jätti Seuran arkistoon joukon asiakirjoja, jotka Seu-

ran stipendidaatti, maista. Leo Backman oli kerännyt. 
Vakuudeksi: 

KAARLO BLOMSTEDT. 
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Kokous 2 p. marrask. 1925. 

Läsnä olivat esimies G. Suolahti sekä jäsenet C. von Bonsdorff, 
J. Jaakkola, E. W. Juvelius, K. 0. Lindeqvist, K. W. Rauhala, 
G. Rein, V. Voionmaa ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Seuran tutkijajäseniksi valittiin suljetuilla lipuilla yksimieli 

sesti professori Uuno Taavi Sirelius ja dosentti Arvi Heikki Kor-.  
honers. 

2 §. 
Seuran harkittavaksi alistettu kysymys siitä, oliko 50-vuotis-

juhlaan ilmestyvien Hist. Arkistojen nimilehdillä käytettävä 
sekä suomen että ruotsin kieltä, vaikka ainoastaan suomenkielisiä 
kirjoituksia oli juhlajulkaisuun jätetty, päätettiin ratkaista myön-
teisesti. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

T iisikymmenvuotisjuhla 9 p. marrask. 1925 klo 1 päivä.11 i. 

Läsnä olivat kutsuvieraina Tasavallan presidentti, pääminis-
teri, Eduskunnan puhemies, useiden tieteellisten seurojen ja 
laitosten edustajat sekä joukko historiatieteen ystäviä, yh-
teensä puoliväliin toistasataa, ynnä Seuran kunniajäsenet J. 
R. Danielson-Kalmari ja J. W. Ruuth, esimies G. Suolahti ja 
tutkijajäsenet C. von Bonsdorff, A. R. Cederberg, A. G. Fontell, 
K. Grotenfelt, J. Gummerus, T. Hartman, J. Jaakkola, E. W. 
Juvelius, A. Korhonen, K. 0. Lindeqvist, K. R. Melander, E. 

evanlinna, G. Nikander, S. Nordenstreng, K. W. Rauhala, 
G. Rein, J. Rinne, M. Ruuth, J. A.T. Salenius, G. Sarva, G. Schau-
man, U. T. Sirelius, A. M. Tallgren, W. Tawaststjerna, P. 0. 
von Törne, V. Voionmaa ja allekirjoittanut. Tieteellisten seurain 
talon juhlasali oli tilaisuutta varten koristettu vanhojen histo-
riantutkijaimme muotokuvilla. 



50-vuotisjuhla 9 p. marrask. 1925. 

1 §. 
Esimies, prof. G. Suolahti lausui' juhlayleisön tervetulleeksi. 

2 §. 
Esimies piti juhlaesitelmän aiheesta »Suomen historian synty». 

Esitelmä on painettuna Hist. Arkiston XXXIII:ssa osassa. 

3 §. 
Toisen juhlaesitelmän piti prof. G. Nikander, aiheenaan 

maamme vuoriteollisuuden aikaisemmat vaiheet. Esitelmä, joka 
valaistiin varjokuvin, julkaistaan Hist. Arkistossa.l 

4 § 
Senjälkeen kuin esimies. ja sihteeri olivat asettuneet juhla- 

salin korokkeelle, astuivat Seuralle esittämään onnittelunsa: 

_1. Pääministeri, professori Antti Tulenheimo: Arvoisa Suo-
men Historiallinen Seura! Tasavallan presidentin ja valtioneuvos-
ton puolesta minulla on kunnia tuoda esiin tervehdys ja mitä 
parhain onnittelu Seuralle sen 30-vuotisen toiminnan johdosta 
sekä samalla lausua se toivomus, että Seura vastaisuudessakin 
voisi suorittaa tehtävänsä samalla kunnialla kuin toimintansa 
ensimmäisen vuosisatapuoliskon aikana. Historia on jokaiselle 
kansalle ikäänkuin kuvastin, joka näyttää sille sen kasvot mui-
naisena ja nykyisenä aikana. Koska meidän nykyinen elämämme 
pohjautuu muinaisuuteen, emme, kuten Te, Herra Esimies, juhla-
esitelmässännekin olette huomauttanut, voi täysin nykyisyyttä 
ymmärtää tuntematta muinaisuutta. Vaikkakin tilanteet eivät 
kansan elämässä milloinkaan ole aivan samanlaisina palautuneet, 
on kuitenkin historia jokaisen kansakunnan suuri opettaja, ensin-
kään puhumatta siitä merkityksestä, mikä tieteellisen totuuden 
etsimisellä ja löytämisellä sinänsä on. Tässä mielessä esitän 
hallituksen kiitoksen Suomen Historiallisen Seuran ansiokkaasta 
työstä isänmaan historian valaisemiseksi ja siinä mielessä toivo- 

1  Julkaistu edellä. 
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tan Seuralle menestyksellistä, tuloksista rikasta toimintaa vas-
taistenkin vuosisatojen aikana. 

;.d. Eduskunnan puhemies, maisteri Wäinö Wuolijoki: Minulla 
on kunnia Suomen Eduskunnan puolesta-  lausua onnontoivotuk-
seni 50-vuotiaalle Suomen Historialliselle Seuralle. Historiallisen 
Seuran työ on mitä suurimerkityksellisin Suomen Eduskun-
nan. työlle. Ei mikään menestyksellinen lainsäädäntö ole 
mahdollista, ellei se nojaudu historialliselle kehitykselle. Ainoas-
taan menneisyyden tunteminen antaa meille tilaisuuden 
oikein arvioida nykyisyyden tarpeet ja myöskin tulevaisuuden 
mahdollisuudet. Ottakaa vastaan, Herra Puheenjohtaja, Suomen 
Eduskunnan onnentoivotukset vastaiselle menestykselliselle työl-
lenne. 

3. Helsingin Yliopiston rehtori, professori Hugo Suolahti: 
Herra Esimies ja Herra Sihteeri! Helsingin yliopisto lausuu His-
torialliselle Seuralle 50 vuotta kestäneen menestyksellisen ja 
hedelmällisen toiminnan johdosta lämpimät onnittelut. Yliopis-
ton humanististen aineiden joukossa on historialla vanhastaan ollut 
keskeinen asema ja muut ryhmittyvät joko osina tahi aputieteinä 
sen ympärille. Myöskin maamme sivistyselämän kehityksessä on 
historiatieteellä ollut keskeinen tehtävä ja sen merkitys on ehkä 
ollut suurempi kuin minkään muun tieteen. Porthan, jonka muistoa 
Historiallinen Seura tänään juhlii, merkitsee uutta ajanjaksoa 
sivistyselämässämme ja myöhempinä aikoina merkitsee Yrjö-
Koskinen uutta ajanjaksoa kansallistunteen kehityksessä. -_Maan 
vanha yliopisto, jonka tehtävänä on ollut vuosisatojen vieriessä 
olla sivistyksen vaalijana maassamme, lausuu lämpimät kiitok-
set Historialliselle Seuralle siitä työstä, jonka se historiallisen 
tutkimuksen alalla on suorittanut, ja siitä arvokkaasta lisästä, 
minkä se on tuonut kansamme sivistykseen. 

4. Professor P. 0. von. Törne: Herr Ordförande! Herrar 
Medlemmar av Historiska Samfundet! Finska Historiska 
Samfundets gärning till den inhemska hävdaforskningens 
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frommå hör till dem, vilkas betydelse icke kan angivas 
i ngra få ord. Såsom självständigt samfund har det i dag 
verkat i 50 år, men det kan i själva verket blicka på ännu 
ett årtionde till av måhända något mer undanskymd verksam-
het såsom avdelning av Finska Litteratursällskapet, ur vilket 
det tog sitt upphov. L"tom landets gränser i Skandinavien kän-
ner man skriftserien. Hist. Arkisto, där Samfundets banbrytande 
fosterländska arbete främst finnes nedlagt, och vilken ingen in-
hemsk historieforskare kan undvara, når sålunda om ett år red an 
60 års åldern. Men varje nytt år i. livslängden har betecknats 
genom tillkomsten av nya skrifter eller av serier av urkunds-
publikationer. Samfundets stadgar angiva dess uppgift i främsta 
rummet vara att sprida ljus i Finlands hävder »genom detalj-
forskning i Finlands historia, arkeologi och dithörande hjälp-
vetenskaper». Formuleringen förefaller oss i dag påfallande an-
språkslös i jämnbredd med det vi veta att sedan dess uträttats. Till 
Samfundets ledamöter borde enligt stadgarna vidare kallas »lands-
män, som genom utgivna skrifter visat prov på förmåga av veten-
skaplig forskning i Finska historienu. Den första, som kallades, 
var skalden Z. Topelius. Den blide diktarens meriter voro av 
ett eget slag. Han kallades, såsom det heter i protokollet, »på 
grund av texten till 'Finland framställt i teckningar' och den 
historiska romanen 'Hertiginnan av Finland' ävensom de f öre-
läsningar i Finlands historie dem han hållit i många år». Och 
han kallades oaktat han skrev på det språk, som icke var Sam-
fundets huvudspråk. Att vid inhemska forskares hedrande genom 
ledamotskap allt sedan hänsyn aldrig tagits till deras språk, 
skall av alla sådana med svenskt modersmål städse utgöra en 
grund till tacksamhet och högaktning. 

Av de tre övriga, som vid samma möte som Topelius kal-
lades till ledamöter, är ännu en 'I livet, rent personligt alltså 
företrädande den kontinuitet i utvecklingen historieforskaren 
så gärna söker hos sitt ämne. En dylik vacker kontinuitet upp-
visar Historiska Samfundets egen verksamhet under den långa 
arbetsperiod det nu kan blicka tillbaka på. Måtte det varda det 
förunnat att kontinuerligt och med ständigt ökad framgång 
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fortgå pa sin väg under halvsekel efter halvsekel framåt i tiden 
fosterlandet och dess historiska forskning till fromma!_ 

Åbo Akademi ber till Finska Historiska Samfundet fä fram-
bära sin uppriktiga, aktningsfulla lyckönskan. 

ä. Dosentti Arvi Korhonen: Historialla tieteenä on koko 
kansalle sama merkitys kuin kokemuksella on yksityiselle ihmi-
selle. Kansa voi riittävästi tuntea itsensä vain sikäli kuin sen 
menneisyys on valaistu kunkin ajan olosuhteita ja tarpeita vas-
taavasti, tieteellisellä puolueettomuudella, mutta myös kansalli-
sella rakkaudella. Suomen Historiallisen Seuran työala on siis 
yhtä kiitollinen kuin velvoittavakin. Vaikka sen johtama ja 
sen piirissä suoritettu työ tieteellisen luonteensa mukaisesti ei 
olekaan voinut välittömästi vedota laajoihin kansankerroksiin, on 
sillä sellaisenakin ollut perustavalaatuinen merkitys kansamme 
henkisessä kehityksessä. Suomen Historiallisen Seuran piirihän 
miltei ensimmäisenä alkoi käyttää suomea tieteen kielenä, sen 
keskuudessahan on kirjoitettu ensimmäinen johdonmukaisesti 
kansallista katsomustapaa toteuttava isänmaan historia ja sen 
tehtäväksihän melkoiselta osalta jäi valtiollisina sortoaikoina 
todistaa maamme erikoisaseman oikeutus. Näin ollen on täysi 
syy pitää Suomen Historiallisen Seuran tähänastista vaikutusta 
-välttämättömänä pohjana sekä kansallistunnon syventymiselle 
että myöskin sille arvonannolle, jota kansamme ilmeisesti osoit-
taa tieteellistä tutkimusta ja yleensäkin korkeampaa kulttuuria 
kohtaan. Onnitellessaan Suomen Historiallista Seuraa sen puoli-
vuosisataisen toiminnan tuloksista ja toivottaessaan sille menes-
tystä niiden uusien tehtävien suorittamisessa, joita maamme 
itsenäistyminen asettaa kotimaiselle historian tutkimukselle, tun;  
tee Turun Suomalainen Yliopisto samalla tarvetta lausua erikoi-
sen kiitollisuutensa niiden edellytysten luomisesta, jotka ovat 
tehneet mahdolliseksi sen oman syntymisen kansan uhrautuvan 
kulttuuritahdon ilmauksena. 

6. Professorit Kustavi Grotenfelt, Kaarle Krohn ja V. Tar-
kiainen, joista ensinmainittu lausuii Kun Suomen Historiallinen 
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Seura tänään viettää olemassaolonsa 50-vuotista juhlaa, pyytää 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura meidän kauttamme lausua 
sille lämpimän tervehdyksensä. Tämä ei ole vieraan tervehdys 
vieraalle, vaan se on läheisen ystävän kädenlyönti. Onhan His-
toriallinen Seura oikeastaan saanut alkunsa Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seurasta. 11 vuotta ennen nykyisen Historiallisen 
Seuran syntyä v. 1864 muodostettiin näet jo Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seurassa n.s. Historiallinen osakunta, josta myöhem-
min on sukeutunut nykyinen Historiallinen Seura.. Tämän osa-
kunnan ensimmäisiä jäseniä olivat Mathias Akiander, Gabriel 
Rein, Zachris Topelius, Fredrik Cygnaeus, Sven Gabriel Rlm-
gren, nuoremmista Yrjö-Koskinen, muita nimiä mainitsematta. 
Näemme tässä sen henkilöpiirin, joka siihen aikaan edusti isän-
maan vaiheiden tutkimista. Sen kokouksissa esitettiin historialli-
sia tiedonantoja ja historiantutkimuksen tuloksia ja ruvettiin. 
julkaisemaan Historiallista Arkiston, jonka neljä ensimmäistä 
osaa ovat painetut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta 
ja sen julkaisujen joukossa. Mutta elämisen laki on kasvaminen, 
ja niin syntyi.18 i 5 erityinen Suomen Historiallinen Seura. Mutta 
ne läheiset siteet, jotka yhdistivät nämä molemmat seurat, His-
toriallisen Seuran ja Kirjallisuuden Seuran, eivät ole katkenneet. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on yhäti mielenkiinnolla ja 
innolla seurannut Historiallisen Seuran toimintaa ja kehkeyty-
mistä, sillä kansallisen elämän voimistuminen edellyttää sen vai-
heiden tuntemista. Seuran työ on ollut laajaa ja tuottavaa ja 
kun sen 50-vuotisjuhlaa nyt vietämme, on meidän ilo nähdä 
sen tapahtuvan vapaassa, itsenäisessä isänmaassa. Lausumme 
kiitoksemme Suomen Historialliselle Seuralle sen suorittamasta 
rikkaasta ja kansallisesta työstä, kiitoksemme sen osallisuudesta 
kansamme kasvattamisessa ja toivomme, että sen on suotu vielä 
kauan jatkaa tärkeätä ja hyödyllistä toimintaansa. 

7. Professor Hugo Pipping och rektor B. Estlander, vilka 
uppläste och till Samfundet överlämnade en sålydande adress: 
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Till Finska Historiska Samfundet. 

På Finska Historiska Samfundets femtionde årsdag framför 
Svenska Litteratursällskapet sin vördsamma lyckönskan. 

Ställda, det ena under Porthans hägn, det andra under Rune-
bergs — två av våra största namn från de epoker då vår national-
anda väcktes — förete dessa bägge sällskap i sin verksamhet 
en påtaglig frändskap. Svenska Litteratursällskapets uppgifter 
röra sig visserligen enbart inom den svenska språkformen, medan 
Samfundet verkat på våra båda språk, sammanförande de ypper-
sta av landets finska och svenska historiker till gemensamt 
arbete på den fosterländska historieforskningens ' fält. Likvisst 
har Litteratursällskapet, medan det samlat vittnesbörden om 
vår svenska kulturs uppkomst och utveckling, i kraft av det 
svenska 'språkets historiska ställning i vårt land kommit att 
arbeta jämsides med Historiska Samfundet, liksom det ock i. 
sina medlemsförteckningar uppvisat icke så få namn gemensamma 
med Samfundet. Under den haivsekellånga verksamhet, som 
dagens minne omfattar, har Samfundet genom sina på djup-
gående historisk forskning vilande undersökningar lagt en fast 
grund för uppfattningen av vår historia icke blott som ett forsk-
ningsområde för sig utan ock som historien om ett bland natio-
nernas antal upphöjt folk, medan på samma sätt Svenska Litte-
ratursällskapet i sin verksamhet sökt visa den svenska bildnings-
formens betydelse för fosterlandet, för den gemensamma national-
anda, i vars renhet och djup vårt folks framtid ligger. 

Svenska Litteratursällskapet i Finland, övertygat att det 
folk, som ej aktar sin forntid, ej heller äger någon framtid, önskar 
vid detta minnesvärda tillfälle betyga Finska Historiska Sam-
fundet sin höga uppskattning av det fosterländska forsknings-
arbete, på vilket Samfundet i dag blickar tillbaka: 

Helsingfors, den 9 november 1925. 

Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
Gunnar Castrén. 

Arvid Hultin. 
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8. 	Professorerna A. F. Luther och F. El fving, vilka uppläste 
och till Samfundet överräckte en sålydande adress: 

Suomen 
Historiallinen 

Seura 

Suomen Historiallisen Seuran 
viettäessä 50:ttä vuosipäiväänsä 
on .Suomen Tiedeseuralla ilo 
tässä juhlassa esiintuoda vil-
pittömät onhentoivotuksensa 
sen merkityksellisen työn joh-
dosta, minkä Historiallinen 
Seura on kuluneen puolen 
vuosisadan aikana suorittanut. 

Tiedeseura, jonka tarkoituk-
sena, silloin kun se perustet-
tiin, oli käsittää kaikki tieteet, 
ja joka toimituksissaan on jul-
kaissut useita historiallisia teok-
sia, on nähnyt monen jäse-
nensä tehokkaasti työskentele-
vän siinä piirissä, jonka Ilisto-
riallinen Seura on koonnut tie-
teellisesti suppeamman isän-
maallisen ohjelman ääreen. 

Tiedeseura ymmärtää täysin, 
että tällaisesta erikoistumisesta 
johtuvan työn keskittymisen 
täytyy tuottaa tutkimukselle 
hyötyä, ja toivoo hartaasti, 
että Suomen Historiallisen Seu-
ran on onnistuva luoda yhä 
kirkkaampaa valoa menneiden 
sukupolvien osuuteen synnyin- 

Finska 
Historiska 
Samfundet 

Då Finska Historiska Sam-
fundet begår sin femtionde års-. 
dag, är det för Finska Veten-
skaps-Societeten en glädje att 
vid denna högtid frambära sina 
uppriktiga lyckönskningar till 
den betydelsefulla verksamhet 
Samfundet under det gångna 
halvsekel utövat. 

Societeten, som vid sin stif-
telse avsågs att omfatta alla 
vetenskaper och som i sina 
skrifter offentliggjort en mängd 
historiska arbeten, har sett 
flere av sina ledamöter verk-
samt arbeta inom den krets 
Samfundet skapat kring ett i 
vetenskapligt  avseende mera 
begränsat fosterländskt pro-
gram. 

Societeten inser till fullo, att 
den koncentration i arbetet, 
som en dylik specialisering med-
för, måste lända forskningen 
till gagn, och önskar livligt, att 
det skall lyckas Finska Histo-
riska Samfundet att sprida ökat 
ljus över de gångna släktlede-
nas inlägg i fosterlandets histo- 
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maan historiassa ja siten teräs-
tää katsetta oivaltamaan tule-
vaisuuden vaatimuksia. 

Helsingissä 19 p:nä loka-
kuuta 1925. 

Rolf Witting. 

ria och därigenom skärpa. blic-
ken för framtidens krav. 

Helsingfors den 19 oktober 
1925. 

Fredr. Elfving. 

9. Professorit J.W. Lindeberg ja Kaarle Kr0hn, joista edellinen 
lausui: Suomalaisen Tiedeakatemian puolesta pyydämme saada 
esiintuoda Akatemian onnentoivotukset 50-vuotisjuhlanne joh-
dosta. Suomen Historiallinen Seura kuuluu niihin vanhempiin 
seuroihin, jotka ovat valmistaneet sitä henkistä maaperää, josta 
Tiedeakatemiakin on syntynyt, mutta historiallisella ajanmitalla 
mitattuna ikäero sittenkään ei ole suuri. Molemmat astuvat 
vielä alkutaipalettaan ja työtä on runsaasti edessä. Toivo-
tamme jatkuvaa menestystä toiminnallenne. 

10. Valtioneuvos Anders Donner ja professori Arvi Groten felt, 
joista edellinen lausui: Kiittäen kutsusta tähän muistojuhlaan 
saa Valtion Tieteellinen Keskuslautakunta meidän kauttamme 
esiintuoda sydämelliset onnentoivotukset. Jokaiselle kansalle, 
jolle oikeus itse määrätä olemuksensa muodot on. kallis, on tär-
keätä voida näyttää, kuinka sen vaatimukset itsenäiseen ole-
massaoloon ovat perustetut ja motiveeratut sen aikaisemman 
historian kannalta, sillä sen, mitä nykyisyydessä ja tulevaisuu-
dessakin tehdään, on pohjattava menneisyyteen. Tähän tarvi-
taan syvennettyä tietoisuutta siitä, mikä on kansan entisen histo-
rian todellista sisällystä. Niistä monista painavista lisistä tähän, 
joista voimme kiittää Suomen Historiallisen Seuran toimintaa, 
saa Tieteellinen Keskuslautakunta lausua erikoisen arvonantonsa, 
samalla toivottaen Seuralle jatkuvaa menestystä toimessaan. 

Minä saan samalla Tieteellisten seurain valtuuskunnan puo-
lesta esiintuoda sen kunnioittavat onnentoivotukset sekä sama-
ten myöskin kauppaneuvos Otto Malmin lahjoitusrahaston hoito-
kunnan puolesta, joka joskus on ollut tilaisuudessa myötä-
vaikuttamaan historiallisen tutkimustyön aineelliseen tukemiseen. 
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11. Professori J. W. Ruuth: Herra Esimies! Herra Sihteeri! 

Suomen Historialliselle Seuralle, joka tänään viettää olemassa-
olonsa ja kunniakkaan toimintansa 50-vuotisjuhlaa, saa Suomen 
valtionarkisto esiintuoda tervehdyksensä ja onnittelunsa. Tuskin 
•mikään laitos meidän maassamme, tieteellinen tai virastollinen, 
on ollut lähemmissä suhteissa ja kiinteämmillä siteillä yhdisty-
nyt Historialliseen Seuraan kuin Valtionarkisto. Onhan Valtion-
arkisto se aarreaitta, jonka tietovarat ovat tarjonneet Seuran 
työskentelylle sen vankan pohjan, jolla Seuran työ on saavutta-
nut rikkaimmat ja hedelmällisimmät tuloksensa. Ja onhan toi-
selta puolen Historiallinen Seura juuri sen kautta, että sen työ 
suureksi osaksi on suoritettu Valtionarkistossa, tuottanut tälle 
laitokselle, mikäli se on pidettävä historiantutkimuksen keskus-
ahjona maassamme, lisättyä merkitystä ja arvoa. Onhan Seura 
myöskin ollut Valtionarkiston tukena monessa, erittäinkin arkisto-
jen hoitoa koskevissa kysymyksissä, joissa maamme hallitus on 
tiedustellut sen mielipiteitä ja kehoittanut sitä antamaan lausun-
tonsa. Onhan Seura myöskin toisinaan omasta alotteestaan 
myötävaikuttanut Valtionarkiston pyrkimyksiin, esim. tuossa 
niin vaikeasti ratkaistavissa olevassa maaseutuarkistokysymyk-
sessä, jonka toetuttamiseksi Valtionarkisto itsekin, vaikka tur-
haan, kauan on ponnistellut. Tällaisen Historiallisen Seuran ja 
Valtionarkiston välisen yhteistyön tuloksena on ollut se virkeys 
ja edistys historiantutkimuksen alalla, joka .on ollut menneen 
puolivuosisataisen ajan huomattavimpia ilmiöitä maamme tie-
teellisessä elämässä. Esiintuoden onnittelunsa niitten suuri-
arvoisten tulosten johdosta, joita Historiallinen Seura tänään 
saattaa merkitä 50-vuotisen toimintansa saavutuksina, saa Suo-
men valtionarkisto toivottaa Seuralle yhä edelleen jatkuvaa 
menestystä ja onnea vielä suurempien voittojen saavuttamiseksi 
sillä isänmaallisen työn alalla, jonka se on tehnyt omakseen: 

12. 	Professori H j. Appelgren-Kivalo ja tohtori Julius Ailio, 

joista edellinen' lausui: Suomen Kansallismuseo pyytää tänä 
merkkipäivänä lausua Suomen Historialliselle Seuralle parhaat 
onnittelunsa Seuran kunniakkaasta puolisatavuotisesta töimin- 
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nasta maamme menneiden vaiheiden valaisemiseksi. Kaikista 
niistä erikoistieteistä, jotka koskettavat Historiallisen Seuran 
alaa, on muinaistiede, jonka tärkeimpiä aineellisia lähteitä Kan-
sallismuseon kokoelmat ovat, historiatieteen kaikkein läheisimpiä 
sukulaisia. Oli aika, jolloin muinaiset käsiteollisuuden tuotteet 
ja kiinteätkin muinaisjäännökset pidettiin ainoastaan lisävalais-
tuksena ennestään tunnetuille historiallisille tapahtumille. Mutta 
jota lukuisammiksi muinaislöydöt museoissa' karttuivat ja jota 
ahkerammin niitä ruvettiin toisiinsa vertaamaan ja kun vihdoin 
keksittiin se vertaileva tutkimusmetoodi, jonka avulla nuorem-
pia ja vanhempia löytöjä voitiin toisistaan erottaa, kävi myöskin 
selväksi, että muinaistieteellä oli oma tehtävänsä. Kun historia-
tiede ammentaa pääasiallisesti kirjallisista lähteistä ja käsittelee 
niitä ihmiskunnan myöhempiä vaiheita, joita nämä valaisevat, 
voipi muinaistiede laajentaa näitä selvittelyjä niihin kaukaisiin 
vuosituhansiin, joista ei mitään kirjoitettuja tietoja ole olemassa, 
rakeiitaen kronologiaa, selittäen eri asteella olevia kulttuuri-
muotoja ja kulttuurivirtauksia sekä joissakin määrin myös kan-
sallisuusilrniöitä. Mutta mikäli muinaislöytöjä ei seuraa mitkään 
kirjoitukset, tulee muinaistieteestä aina puuttumaan kuva per-
soonallisuuksista eli juuri se, mikä elävöittää historiatiedettä, 
mikä opettaa tuntemaan henkilöiden tarkoitukset ja toimet, syyt, 
ja seuraukset ihmiskunnan kaikilla sekä henkisillä että aineelli-
silla aloilla. Tällaisten Suomen kansan vaiheiden valaisemisessa 
on Suomen Historiallinen Seura suorittanut suuriarvoisen työn, 
julkaisemalla ei ainoastaan laajoihin arkistotutkimuksiin perus-
tuvat henkilötiedot maamme merkittävistä miehistä ja naisista 
sekä asiakirjoja, vaan myös laajempia yhtenäisiä selontekoja 
kansamme toimista sodan ja rauhan aikana, jotka kaikki ovat 
omiansa kohottamaan kansan siihen itseensäluottamiseen ja kan-
salliseen itsetietoon, joka inhimillisesti katsoen.on jokaisen kansa-
kunnan paras turva. Näistä ansioista ja siitä avusta, minkä 
Kansallismuseon toimihenkilöt ovat saaneet nauttia Historialli-
sen Seuran tutkijain puolelta, pyytää Kansallismuseo saada lau-
sua Seuralle syvimmän kunnioituksensa ja kiitollisuutensa sekä 
toivottaa Seuralle jatkuvaa menestystä sen toiminnassa. 

14 
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13. Professori U. T. Sirelius sekä tohtorit T. J. Itkonen ja 
Kai Donner, joista ensinmainittu lausui: Suomen Historiallisen 
Seuran merkkipäivänä tahtovat myöskin Suomen Mluinaisinuisto-
yhdistys ja Suomalais-ugrilainen Seura, nuo kaksi seuraa, joiden 
toiminta niin huomattavalta osalta perustuu suuren kansalai-
semme ja tutkijamme Mathias Aleksanteri C.astrenin elämäntyö-
hön, olla mukana ilmituomassa tunnustuksensa sisarseuralleen 
sen suuremmoisista saavutuksista. Sanoin: sisarseuralleen, sillä 
ovathan nämä kolme seuraa läheistä sukua toisillensa. Voitai-
siinpa ehkä tutkimusaloihin katsoen sanoa, että tervehtivät seu- 

• rat ovat ikäänkuin'isän suhteessa tervehdittävään seuraan. Sillä 
kun Suomen Historiallinen Seura tutkii aikoja, joilta on kirjoi-
tettuja lähteitä, niin nämä .tervehtivät seurat koettavat valaista 
jo niitä aikoja, joitten päätepisteestä varsinaisesti vasta Suomen 
Historiallisen Seusan toiminta alkaa. Niin nämä kolme seuraa 
yhdessä siis ikäänkuin muodostavat tutkimusahjon, joka pyrkii 
valaisemaan Suomen . kansan ja siinä ohella osittain myöskin 
koko Suomen suvun historiaa aina hämärästä muinaisuudesta 
lähtien nykypäiviin asti, Suomen MVluinaismuistoyhdistys perus-
taen päätelmänsä löytöihin ja elävässä elämässä vielä säilynei-
siin todistuskappaleisiin, Suomalais-ugrilainen Seura heimomme 
kaikissa kielissä säilyneeseen muinaisperintöön ja Suomen Histo-
riallinen Seura ennen kaikkea arkistotietoihin. Maamme itsenäi-
seksi tultua on Suomen Historialliselle Seuralle avautunut uusia 
arvokkaita tehtäviä ja se on saanut myöskin uusia velvollisuuk-
sia. Olkoon teidän seurallanne voimia lietsoa Suomen kansaan 
historiallista henkeä ja tälle rakentuvaa- valtiollista ja isänmaal-
lista itsetuntoa, joka on oleva hyödyksi yleensäkin tieteelliselle 
elämälle meidän maassamme! Olkoon Suomen Historiallisen Seu- 

• ran tulevaisuus loistava! 

14. Piispa J. Gummerus ja professori Martti Ruuth, joista 
edellinen lausui: 

Suomen Historialliselle Seuralle sen puolivuosisataisen toimin-
takauden täyttyessä pyytää Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 
meidän kauttamme esiintuoda kunnioittavan tervehdyksensä. 
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Niin kuin aikanaan tieteellisen historiantutkimuksemme isä, 
Henrik Gabriel , Porthan, tutkimuksillaan kansamme historian 
valaisemiseksi suoritti perustusta laskevan työn erikoisesti myös 
maamme kirkkohistoriaa koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla, 
niin on myös Suomen Historiallinen Seura suorittaessaan satoi-
saa työtänsä Porthanin perinnön kartuttajana ja kehittäjänä 
tullut joko välillisesti tai välittömästi kohdistaneeksi tutkimuk-
sensa myös siihen puoleen kansamme kehitystä, jota kirkko-
historiatiede varsinaisesti edustaa. Historiallisen Seuran tutki-
mustyö ei ole ainoastaan selventänyt ja syventänyt käsitys-
tämme niistä yleisistä oloista tai siitä yleiskehityksestä, jonka 
puitteissa ja pohjalla kirkollinen elämä ja työ on maassamme eri 
aikoina tapahtunut, vaan se on myös huomattavalta osalta 
suoranaisestikin kohdistunut kirkkohistoriamme tutkimuksen 
alalle. Vähäiseksi ei näin ollen ole suinkaan arvattava se Merki-
tys,_ mikä Historiallisen Seuran työllä on ollut ja on Suomen 
kirkkohistoriatutkimukselle. 

Mutta Historiallisen Seuran ansiot kirkkohistoriatutkimuk-
seemme nähden eivät suinkaan rajoitu siihen työhön sellaisenaan, 
mikä on suoritettu Historiallisen Seuran omassa keskuudessa. 
Historiallisen Seuran isänmaallinen tutkimustyö • on myös ollut 
omiaan tehokkaasti innostamaan ja tukemaan maamme kirkko-
historiatutkimuksen alalla tehtyä työtä ulkopuolella Seuran 
omaa piiriä. Kun Suomen Kirkkohistoriallinen Seura kolmannes 
vuosisataa sitten perustettiin maamme kirkkohistorian tutki-
musta vaalimaan, ei sen synty, vielä vähemmin sen suorittama 
työ ole tapahtunut ilman sitä innostavaa esimerkkiä ja sitä teho-
kasta tukea, minkä Suomen Historiallinen Seura ja ,sen jäsenet 
ovat antaneet. Niinpä Kirkkohistoriallinen Seura on toimin-
tansa aikana saanut nauttia korvaamatonta etua olla tuon 
tuostakin suoranaisessa yhteistoiminnassa Suomen Historialli-
sen Seuran kanssa. Ja vielä enemmän 'läheiselle yhteistoimin-
nalle on merkinnyt se mieskohtainen osanotto Kirkkohistorialli-
sen Seuran toimintaan, jolla useat Historiallisen Seuran jäsenet 
ovat mitä tehokkaimmalla tavalla Kirkkohistoriallisen Seuran 
jäseninä edistäneet tämän työtä. 
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Tervehtäessään Suomen Historiallista Seuraa tänä sen kunnia-
päivänä Suomen Kirkkohistoriallinen Seura pyytää lausua julki 
kiitollisen tunnustuksensa erittäinkin siitä suuriarvoisesta työstä, 
jonka Historiallinen Seura kuluneitten 50 vuoden aikana on suo-
rittanut myöskin maamme kirkkohistoriallisen tutkimuksen 
alalla ja hyväksi, samoin kuin siitä ymmärtämykseliisestä yhteis-
työstä, mikä on vallinnut sen ja Kirkkohistoriallisen Seuran 
välillä. Ja toivottaessaan menestystä Historiallisen Seuran työlle 
nyt alkavana • uutena työkautena, Kirkkohistoriallinen Seura 
tekee sen siinä varmassa toivossa, että se ja sen edustama kirkko-
historiallinen tutkimustyö on vastaisuudessakin saava Suomen 
Historiallisen Seuran puolelta osakseen samaa lämmintä harras-
tusta ja tehokasta tukea kuin kuluneen puolen vuosisadan aikana. 

15. Doktorerna Alvar Palmgren och Gunnar Ekman, vilka 
uppläste och till Samfundet överlämnade följande adress: 

Finska Historiska Samfundet. 

På Finska Historiska Samfundets 50-årsdag frambär Societas 
pro Fauna et Flora Fennica en aktningsfylld lyckönskan till god 
gärning, en varm välönskan till fortsatt växt. 

Finska Historiska Samfundet samt Societas pro Fauna et 
Flora Fennica söka bägge sitt främsta arbetsfält inom foster-
landets gränser. Bägge finna de häri en fosterländsk förpliktelse, 
en förpliktelse mot den natur, som skänkt vårt folk dess bärg-
ning, givit dess själ dess lyftning, en förpliktelse mot gångna 
släktleds minne och gärning. Men bortom detta närmaste syfte, 
att vidga kännedomen om eget land och folk, stiger för våra 
bägge samfund ett vidare och större mål: att foga en sten till 
världskulturens av inga land- och folkgränser bundna. stora bygg-
nad, att lämna ett bidrag till förståendet av de lagar, som be-
stämt och bestämma utvecklingens gång inom den organiska 
världen, inom mänskligheten. I ett litet land som vårt med 
starkt begränsade ekonomiska möjligheter, har forskningen för-
visso de största utsikterna att häri lyckas, där den knyter till 
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de specifika vetenskapliga förutsättningar, som givas i landets 
egenart, forutsättningar vilka icke i samma grad giva sig annor-
städes. 

När Societas pro Fauna et Flora Fennica i dag hälsar Finska. 
Historiska Samfundet, sker det i känslan av att stå på samma 
fosterländska och kulturella grund. Genom sitt arbete för bely-
sande af kulturens utveckling i vårt land har Finska Historiska 
Samfundet direkte främjat den forskning Societas pro Fauna et 
Flora Fennica gjort till sin. Genom sitt studium av den histo-
riska utvecklingens gång har Samfundet verksamt bidragit till 
att samla den bas av fakta, mot vilken utvecklingen i vårt land 
i dag skall ses och dömas, att teckna det historiska perspektiv 
som utgör förutsättningen för ett framsynt och fjärrskådande 
arbete för kommande tid. Härmed har Finska Historiska Sam-
fundet vidgat grunden för varje kulturarbete i landet. 

Helsingfors den 9 november 1925. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 

Alvar Palmgren 	 Gunnar Ekman 
Ordförande. 	 Sekreterare. 

Suomen Historiallinen Seura. 

Suomen Historiallisen Seuran 50-vuotispäivänä Societas pro 
Fauna et Flora Fennica ilmilausuu kunnioittavan onnittelunsa 
Seuran runsassatoisestä työstä ja toivottaa lämpimästi sille yhä 
karttuvaa kasvua. 

Suomen Historiallinen Seura sekä Societas pro Fauna et 
Flora Fennica ovat valinneet kumpikin varsinaisimman työ-
vainionsa synnyinmaan rajojen piiristä. Kumpaisellekin siinä 
ilmenee isänmaallinen velvoitus — velvoitus sitä luontoa koh-
taan, joka on suonut pohjan kansamme aineelliselle toimeen-
tulolle sekä sen henkisille herätteille ja riennoille, velvoitus men-
neitten sukupolvien muistoa ja työtä kohtaan. Mutta tämän 
lähimmän, yhä avartuvaan oman maan ja kansan tuntemukseen 

tähtäävän tarkoitusperän takaa kohoaa kumpaisellekin seuralle 
avarampi ja suurempi päämäärä: liittää kivi maailmankulttuurin 

J 
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valta- ja kansanrajain kahlehtimattomaan suureen rakennukseen, 
liittää oma lisämme niiden lakien ymmärtämiseen, jotka ovat 
määränneet ja edelleen määräävät kehityksen kulun niin ihmis-
kunnassa kuin kaikessa elimellisessä maailmassa. Pienessä vähä-
varaisessa maassa on tutkimuksella tähän pyrkiessään varmaan-
kin suurimmat onnistumisen toiveet siinä, missä se voi rakentaa 
niille nimenomaisille edellytyksille, jotka johtuvat maan erikois-
luonteesta ja joita ei muualla samassa määrin ole olemassa. 

Suomen Historiallista Seuraa tänään tervehtiessään Societas 
pro Fauna et Flora Fennica; tekee sen tuntien seisovansa samalla 
isänmaallisen .ja tieteellisen viljelyksen pohjalla. Työllään kult-
tuurin kehityksen valaisemiseksi maassamme Suomen Historialli-
nen• Seura on suoranaisesti edistänyt sitä tutkimusta, jota Socie-
tas pro Fauna et Flora Fennica vaalii omanaan. Tutkiessaan 
historiallisen kehityksen kulkua Seura on osaltaan tehokkaasti 
kartuttanut sitä asiatietojen perustaa, jota vastaan maamme 
nykypäiväistä kehitystä on katseltava ja arvosteltava, se on au-
konut ne. historialliset näköalat, jotka ovat edellytyksenä kauko-
näköiselle ja kauastähtäävälle toiminnalle tulevaisuuden hyväksi. 

Siten Suomen Historiallinen Seura on avartanut pohjaa kai-
kelle Suomessa suoritettavalle kulttuurityölle. 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1925. 	, 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 

Alvar Palmgren 	 Gunnar Ekman 
Puheenjohtaja. 	 Sihteeri. 

16. Ylitirehtööri Kyösti Haataja ja professori J. Granö, joista 
edellinen lausui: Pyydämme esittää Suomen Maantieteellisen 
Seuran kunnioittavimman onnittelun Suomen Historialliselle Seu-
ralle sen merkkipäivän johdosta. Entisaikojen tutkimus ei ole 
myöskään Suomen Maantieteelliselle Seuralle vieras, vaikka sen 
tutkimus liikkuå toisella osalla tätä alaa kuin Historiallisen Seu-
ran vastaava tutkimus. Tästä alojen yhteydestä johtuu, että 
Maantieteellisen Seuran piirissä tiedetään antaa erityisen suuri 
arvo Historiallisen Seuran 50-vuotisen toimintakautensa aikana 
suorittamalle arvokkaalle ja ansiokkaalle tutkimustyölle. Meidän 
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harras toivomuksemme on, että tämä työ voisi jatkuvalla tar-
molla kulkea eteenpäin. Samalla kuin onnittelemme Seuraa sen 
saavuttamista tuloksista, toivomme sille jatkuvaa menestystä 
ja uusia saavutuksia isänmaallisessa tehtävässään. 

17. Kamreeri Osmo Durehman ja vapaaherra Tor Carpelan, 
joista edellinen lausui: Tänä Suomen Historiallisen Seuran suu-
rena merkkipäivänä pyytää Suomen Sukututkimusseura meidän 
kauttamme saada esiintuoda kunnioittavimmat onnentoivotuk-
sensa Seuran 50-vuotispäivän ja sen mitä ansiokkaimman puoli-
vuosisataisen toiminnan johdosta. Suomen Sukututkimusseuran 
kiitollisena velvollisuutena on saada lausua kiitoksensa Historialli-
sen Seuran suorittamasta suuriarvoisesta työstä henkilöhistorian, 
vaakunatieteen ja sinettitieteen alalla ja siitä huomiosta, joka 
Historiallisen Seuran puolelta on monessa muodossa tullut 
näiden tutkimusalojen hyväksi, varsinkin lukuieina arvokkaina 
tutkimuksina Seuran eri julkaisuissa, etenkin Historiallisessa 
Arkistossa, mitkä tutkimukset ovat osaltaan henkilöhistorian-
tutkimuksemme kulmakiviä. Sukututkimusseura pyytää saada 
toivottaa Historialliselle Seuralle edelleen parhainta onnea ja 
menestystä ja toivottaa samalla yhä laajentuvaa tutkimus- ja 
julkaisutoimintaa isänmaan entisten vaiheitten valaisemiseksi. 

18. Professori A. M. Tallgren: Suomen Kotiseutututkimuk-
sen Keskusvaliokunta tervehtää Suomen Historiallista Seuraa. 
Seuran jäsenten työn vaikutusta on suureksi osaksi ollut sen 
isänmaatunteen muodostuminen, joka on tehnyt mahdolliseksi 
Suomen kansallisvaltion syntymisen. Seura on näin ollen pyrki-
nyt ja. päässyt synteesiin. Mutta toiselta puolen ovat Seuran 
jäsenet perustajistaan Yrjö Koskisesta ja Saleniuksesta alkaen, 
vieläpä edelliset historiantutkijat alkaen Jusleniuksesta ja 
Porthanista kiinnittäneet huomiota eri paikkakuntiin ja siten 
tahtoneet syventää sitä historiallista henkeä, joka pienilläkin 
aloilla tekee mahdolliseksi yhteisen toiminnan. Tässä leikkaa 
Historiallisen Seuran toiminta Suomen kotiseutututkimuksen 
työtä. Samassa kun Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvalio- 
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kunta kiittää ja onnittelee Suomen Historiallista Seuraa tähän-
astisten saavutusten johdosta, lausuu se toivomuksensa, että kun 
Seura vuonna 1975 viettää 100-vuotista muistojuhlaansa, mei-
dän maassamme ei ole olemassa monta kaupunkia eikä pitäjää, 
joilla ei olisi meidän yhteisen työmme vaikutuksesta olemassa 
oma historiansa. Voimaa yhteiseen työhön! 

19. Professori Edv. Rein ja professori K. R. Brotherus, joista 
edellinen lausui: Niihin lukuisiin .onnentoivotuksiin, joita tässä 
tilaisuudessa on esitetty Suomen Historialliselle Seuralle sen juh-
liessa puolivuosisataismuistoa, pyytää Historiallisen Aikakaus-
kirjan toimituskin saada liittää kunnioittavan tervehdyksensä. 
Historiallinen Aikakauskirja on ottanut tehtäväkseen seurata 
historiallista tutkimusta sekä kotimaassa että ulkomailla ja kat-
soo tämän toimintansa nojalla olevansa varsin lähellä Suomen. 
Historiallista Seuraa. Kuuluvathan useimmat aikakauskirjan 
nykyisen toimituksen jäsenistä tähän seuraan. Sitä suurempi 
syy on Historiallisen Aikakauskirjan toimituksella tämänvuoksi 
ilmituoda tässä vilpitön tunnustuksensa ja kiitollisuutensa Seu-
ralle sen syvävakoisesta, runsassatoisesta työstä, minkä se on jo 
tähänastisen toimintansa aikana suorittanut isänmaan vaiheiden 
kaikinpuoliseksi valaisemiseksi. Historiallisen Aikakauskirjan 
toimitus pyytää sitäpaitsi vielä saada erikoisesti kiittää Seuraa 
sen alati osoittamasta rohkaise vasta myötätunnosta ja osanotosta 
ja myös siitä aineellisesta kannatuksesta, mitä Historiallinen 
Aikakauskirja on saanut Seuran puolelta nauttia. 

20. Doktor E. Anthoni: Historisk Tidskrift. för Finland har 
även velat sälla sig till dem, som lyckönska Finska Historiska 
Samfundet på dess femtioårsdag. Historiska Samfundet har i 
sin publikationsverksamhet sysslat med utgivande dels av vik-
tigare källmaterial, dels av självständiga' större arbeten. Vid 
sidan därav .har senare behovet av tidskrifter, som skulle pub-
licera mindre artiklar och följa med den historiska litteraturen, 
yppat sig. Så har på finskt håll Historiallinen Aikakauskirja 
uppstått och av samma anledning har på svenskt håll Historisk 
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Tidskrift för Finland fått_ sitt upphov. Historisk Tidskrift har 
som sagt tagit till uppgift att giva tillfälle åt forskare att i smärre 
undersökningar beröra de historiska ämnena. Den har velat 
följa med litteraturen, och den har icke minst velat låta den 
finskspråkiga litteraturen i sina spalter belysas i referat, någon 
gång av den finska författaren själv, i annat fall genom redak-
tionen. I sitt arbete har Historisk Tidskrift för Finland 
i Finska Historiska Samfundets verksamhet sett ett upp-
muntrande föredöme. Den vet ju med sig själv, att dess krafter 
äro små, men har dock trots det. velat sälla sig till dem, som i 
dag lyckönska Finska Historiska Samfundet på dess femtios rs 
dag. 

Jag ber samtidigt att få framföra en hälsning från de yngre 
och yngsta historieforskarna på svenskt hå 11. Jag ber att fa 
lyckönska Samfundet å Svenska studenters historiska förenings 
vägnar. 

21. Maisterit Lauri Kuusanmäki ja Heikki Varis, joista 
edellinen lausui: Historiallinen Yhdistys, edustaen nuorten histo-
rianopiskelijain ja -tutkijain polvea, lausuu Suomen Historialli-
selle Seuralle sen merkkipäivänä  kunnioittavimman tervehdyk-
sensä ja onnittelunsa. Yhdistys tuntee syvää kiitollisuutta His-
toriallista Seuraa kohtaan erityisesti myös sen johdosta, että . 
Historiallinen Seura on vuosien kuluessa monilla tavoin tukenut 
nuorten historiantutkijain työtä ja että sen jäsenet ovat olleet 
mukana johtamassa ja ohjaamassa yhdistyksen toimintaa. 

22. Maisteri Kaarlo Jäntere ja tohtori Arvi Korhonen, joista 
edellinen lausui: Suomen Historialliselle Seuralle pyytää Henrik 
Gabriel Porthanin kaupunkiin - pari vuotta sitten perustettu 
Turun Historiallinen Yhdistys lausua kunnioittavat onnittelunsa. 
Suomen Historiallinen Seura on syvästi ja herkästi tuntien histo-
riatieteen oman hengen ja sen erikoisen merkityksen koko kansa-
kunnan sivistys- ja valtioelämälle laskenut vaikeissa oloissa tälle 
tutkimukselle sellaisen pohjan, että tieteenharjoittajat sekä ystä-
vät ja harrastajat maaseudullakin ovat vakuutettuja siitä, että 
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Seura edelleen on oleva sinä toimivana ja johtavana keskusjärjes-
tönä, josta tutkimus ja sen vakava harrastus on leviävä myös 
pääkaupungin ulkopuolelle. 

23. Piispa J. Gummerus: Suomen Historialliselle Seuralle 
pyytää Tampereen Historiallinen Seura kauttani julliilausua 
syvän kunnioituksensa ja vilpittömän onnittelunsa. 

Se suuri ja kunniakas työsaavutus, joka Suomen Historialli-
sella Seuralla on takanaan, antaa loistavan todistuksen yhteis-
työn ja -toiminnan merkityksestä myöskin tieteen harjoituksen 
ja harrastelun alalla. 

Äsken toimintansa aloittaneena vaatimattomana historian 
harrastajain paikallisena yhteenliittymänä Tampereen Historialli-
nen Seura syvästi tuntee, että sen koko olemassaolo ja vastaisen 
toiminnan menestys perustuu siihen työhön, minkä Suomen 
Historiallinen Seura alansa tieteellisenä keskusseurana on suo-
rittanut, ja siihen tukeen, jota luotamme siltä saavamme. 

. 24. Valtioneuvos J: R. Danielson-Kalmari: Herra Esimies! 
Minä olen rohjennut omistaa vastikään ilmestyneen osan teostani 
Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää Suomen Historialliselle 
Seuralle. Minä olen tahtonut tällä tavoin antaa julkisen todis-
tuksen siitä erinomaisesta kunnioituksesta, siitä syvästä kiitolli-
suudesta, jota minä tunnen Historiallista Seuraa kohtaan. Minä 
kiitän kaikesta siitä avusta ja kannatuksesta, kaikista niistä 
herätteistä, joita minä olen saanut tämän seuran piirissä aina 
niistä ajoista asti, jolloin minä enemmän kuin 40 vuotta taka-
perin sain astua sen keskuuteen ja jolloin Yrjö-Koskinen, Zacha-
rias Topelius, Kaarle Ferdinand Ignatius, Sven Gabriel Elmgren 
ja toiset manalle jo menneet olivat siinä johtomiehinä. Vastaan-
ottakaa, minä pyydän sen, tämä vaatimaton kunnioituksen ja 
kiitollisuuden • todistus. 
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5 §. 

Esimies ilmitoi Seuran kiitollisuuden seuraavin sanoin: 

Suomen Historiallinen Seura on syvästi kiitollinen niistä 
tervehdyksistä ja onnitteluista, joita se 50-vuotispäivänään on 
saanut niin monelta taholta vastaanottaa. 

Seuran toiminta on kohdistunut tutkimuksen yksityiskohtiin, 
mutta suurin_ piirtein katsoen se aina on ymmärtänyt yhteen-
kuuluvaisuutensa valtion ja maan, sen elämän, ja erikoisesti 
sivistyselämän, ilmausten kanssa. Se on aina ollut tietoinen 
siitä, että valtion hyväntahtoinen kannatus on ollut sen toimin-
nan edellytyksenä ja se on kohdistanut työnsä viime sijassa 
maahan ja kansaan. Se tuntee sentähden erikoista kiitollisuutta 
siitä tunnustuksesta, jonka maan hallitus ja maan eduskunta 
ovat sille esittäneet. 

Se pyrkii luomaan sitä henkistä aarretta, jota ihmiset luovat 
kautta vuosisatojen ja vuosituhansien rikastuttaakseen sillä elä-
määnsä, lämmittääkseen sillä mieltänsä, luodakseen sen hohteen, 
jota ilman heidän elämänsä olisi karua ja köyhää. Se on tässä 
suhteessa erikoisessa kiitollisuudenvelassa maan yliopistoille, 
jotka ovat kasvattaneet sen jäseniä, osottaneet heille niitä pää-
määriä, joita heidän tulisi tavoitella. Se koettaa ylläpitää sitä 
käsitystä, että historia on tieteistä keskeinen ja se koettaa 
toimia sen mukaan. 

Kartuttaessaan tätä henkisen tiedon aarretta, joka on tarkoi-
tettu kanssaihmisille yhteisen kulttuurin muodostamiseksi ja 
rakkauden herättämiseksi tätä kulttuuria kohtaan, se on ollut 
erikoisen läheisessä suhteessa maan kirjallisuuteen. Seura on 
lähtenyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskuudesta, ja 
jatkaa niitä pyrkimyksiä, jotka tälle Seuralle ovat ominaiset. 
Mutta se tuntee Ruotsalaisenkin Kirjallisuuden Seuran sisar-
seurakseen senvuoksi, että tämä seura on ottanut niin suuressa 
määrässä tutkiakseen ja julkaistakseen maamme vanhan kulttuu-
rin tuotteita. 

Seura on yhä enemmän pyrkinyt tavoittelemaan tieteellisiä 
menettelytapoja ja tieteellisiä päämääriä. Se ei tahdo ainoastaan 
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luoda kansalliskirjallisuutta, vaan myöskin tiedettä, joka rat-
kaisee elämän arvoituksia ja viittaa tietä uusiin. Tässä mie-
lessä Seura kiittää niistä onnitteluista, jotka Suomen Tiedeseura. 
Suomalainen Tiedeakatemia ja Tieteellisten seurain keskuslauta-
kunta ovat sille esittäneet. 

Pyrkimyksessään on' Seura alituisessa vuorovaikutuksessa eri 
seurojen kanssa. Se tarvitsee niiden kaikkien apua ja se rohke-
nee toivoa voineensa osaltaan sisarseurojaan auttaa. Historial-
linen Seura on tietoinen siitä, että sen tutkimusainehisto on ym-
märrettävissä maan ja maaperän selvittämisen kannalta, kaiken 
sen elämän yhteydessä, joka tällä maaperällä, joka on yhteinen 
isänmaamme, kasvaa ja elää. Se on tietoinen siitä, että se tarvit-
see syvää ihmissuvun ymmärtämystä, jota se itse tutkii. Se 
pyrkii olemaan mukana siinä tutkimuksessa, jota Muinaismuisto-
yhdistys ja Suomalais-ugrilainen Seura harjoittavat niiden suku-
polvien elämän selville saamiseksi, joista eivät historialliset muis-
tot enää mitään kerro. 

Tässä mielessä sillä on kosketuksia myös Sukututkimus-
seuran kanssa ja se liittyy läheisesti niihin pyrkimyksiin, joita 
edustaa suomalainen kotiseutututkimus. Sillä historiantixtki-
mus ei ole ainoastaan valtion ja yhteiskunnan vaiheiden tutki-
mista, se kohdistuu jokaiseen ihmiseen, koettaa tutkia itsekuta-
kin, tosin yleiseltä kannalta. 

Tässä tieteellisessä sisarusparvessa on Suomen Kirkkohisto-
riallisella Seuralla erikoinen asemansa senvuoksi, että kirkko-
historiaa on tutkittu yhtenä historian kaikkein aikaisimmista 
haaroista. Se on kosketuksessa kirkkohistoriallisen tutkimuksen 
kanssa myös sikäli, että se pyrkii henkisesti syventämään käsi-
tystä ihmisestä, niinkuin kirkkohistorian kohde, uskonto, pyrkii 
sitä syventämään, koettaa nähdä ihmiset, ei niinkuin ne pin-
nalta ovat, vaan niiden salaisia syvänteitä myöden. 

Suomen Historiallinen Seura on kiitollinen kaikesta siitä 
aineellisesta kannatuksesta, jota se työssään on saanut osakseen, 
ei ainoastaan valtiolta ja yhteiskunnalta., vaan myöskin yksi-
tyisiltä säätiöiltä. 

Suomen Historiallinen Seura kiittää kunniajäsentänsä val- 
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tioneuvos Danielson-Kalmaria suuriarvoisesta lahjasta, jonka 
hän seuralle on omistanut. Monen vuosikymmenen kuluessa 
on valtioneuvos Danielson-Kaimari ollut Seuran toiminnan tu-
kena, ja hänen voittoisa tutkijauransa on oleva esikuvana 
kaikille seuran jäsenille. Ja lopuksi kiittää Suomen Historialli-

. nen Seura nuorta nousevaa polvea, joka pyrkii kulkemaan Seu-
ran jäsenten polkemaa uraa. Se näkee tämän polven pyrkimyk-
sissä tulevaisuutensa toivon. Sillä mitä olisi Suomen historian-
tutkimus, jos se jäisi vain tämän hetken tehtäväksi ja tulevai-
suus unohtaisi sen pyrkimykset. Suomen Historiallinen Seura 
on kiitollinen kaikesta siitä osanotosta, jonka se on saanut osak-
seen, sillä tämän seuran ala, historia, vetoaa kaikkiin ihmisiin 
ja pyytää heidän myötätuntoaan alaansa kohtaan. Vilpittömästi 
lausuu Suomen Historiallinen seura . kiitoksensa kaikesta siitä 
osanotosta ja ymmärtämyksestä, jota se on saanut tänä 50-vuo-
tispäivänään, tänä muistojensa päivänä. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Vuosikokous 9 p. marrask. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies G. Suolahti ja tutkijajäsenet A. R. Cederberg, 
K. Grotenfelt, J. Gummerus, J. Jaakkola, E. W. Juvelius, A. Kor-
honen, K. 0. Lindeqvist, K. R. Melander, K. W. Rauhala, 
G. Rein, J. Rinne, M. Ruuth, J. M. Salenius, G. Sarva, U. T. 
Sirelius, A. M. Tallgren, W. Tawaststjerna, V. Voionmaa ja alle-
kirjoittanut. 

1 §. 
Prof. K. 0. Lindeqvist luki Emil Hårdhin palkintolautakun-

nan päätöksen, joka oli näin kuuluva: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Lautakunta, jonka tehtäväksi on jätetty Emil Hårdhin rahas-
tosta tulevan palkinnon antaminen, on ottaen huomioon viimeksi 
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kuluneen kolmivuotiskauden (9. XL 1922-9. XI. 1925) aikana 
ilmestyneet suomenkieliseen historialliseen kirjallisuuteen kuulu-
vat teokset ja asiaa kokouksissaan harkittuaån yksimielisesti 
päättänyt antaa mainitun palkinnon tohtori Jalmari Jaakkolalle, 
joka aikaisemmin ilmestyneen yliöpistollisen väitöskirjansa lisäksi 
on pirkkalaisia ja Pohjanmaan asutusta koskevilla, tuloksiltaan 
tärkeillä ja esitystavaltaan ansiokkailla tieteellisillä julkaisuilla 
»Pirkkalaisliikkeen synty» ja »Pohjois-Satakunnan vanha erä-
kulttuuri» edistänyt Suomen keskiajan tutkimusta. 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1925. 
K. O. Lindeqvist. 
Gunnar Suolahti. 

J. R. Danielson-Kalmari. 
Kustavi Grotenfelt. 

V. Tarkiainen.» 

2 §. 
Allekirjoittanut sihteeri luki seuraavan vuosikertomuksen: 

»Vuosikertomus toimintavuodelta 1924-1925. 

Olennaisen osan Seuran huomiota on kuluneena toimivuonna 
vaatinut tänään vietettäväin 50-vuotisjuhlien valmistelu. Seu-
ran päätöksestä kirjoitettu toimintakertomus kuljetulta puoli= 
vuosisataistaipaleelta osoittanee, että Seuralla on oikeutta tuntea 
joltistakin tyydytystä jo suoritetusta työstä, mutta että paljon 
jo alullepantua on vielä viemättä tuloksiin ja paljon tärkeätä 
tehtävää kokonaan aloittamattakin; olojen kehitys vaatii myös 
ennen suoritetun korjaamista ja täydentämistä, jopa osaksi koko 
työtavan ja tutkimusmenetelmäin uudistamista. 
• Se virkeys, jolla Seura nyt päättyvänä vuotena on koettanut 

tarkoitusperienä hyväksi työskennellä, oikeuttaakin toivomaan, 
että askel askeleelta yhä kehitetään jo lujalle pohjalle' perustet-
tua toimintaa. Tärkeitä aloitteita on tehty, ennen aloitettuja 
tehtäviä viety eteenpäin. 

Esimiehen ehdotuksesta on ryhdytty laajasuuntaiseen, jär-
jestelmälliseen keräystyöhön.suullisen perimätiedon talteenotta-
miseksi, johon liittyen on pyrittävä myös saamaan •säilyyn yksi-
tyisten hallussa olevia kirjeitä ja muita kirjallisia historian läh- 
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teitä. Johtokunnan annettua esimiehen laatiman esityksen poh-
jalla lausuntonsa työn tarkoitusperistä ja suorittamistavasta ase-
tettiin tarkempaa valmistusta ja koko keräystyön toimeenpanoa 
ja johtoa varten toimikunta, johon paitsi prof. G. Suolahtea 
valittiin jäseniksi prof. A. M. Tallgren ja toht. J. Jaakkola sekä 
varalle prof. G. Nikander. Kun toimikunnan esittämä yksityis-
kohtainen ehdotus oli hyväksytty, julistettiin yhteistoimin Koti-
seutututkimuksen Keskusvaliokunnan kanssa apurahoja keräys- 
työhön halukkaiden haettaviksi, ja käännyttiin myös eräiden 
muiden seurojen ja järjestöjen puoleen pyytäen niiltä kannatusta 
asialle. Haettujen apurahojen yhteissumma nousi 50,000 mark-
kaan. Kun Seura omista käyttövaroistaan myöntämiensä 7,000 
markan lisäksi oli saanut Kotiseutututkimuksen Keskusvalio-
kunnalta 1,500 mk., voitiin keväällä jakaa yhteensä 8,500 mk. 
kuudelle henkilölle, minkä lisäksi Ruotsal. Kirjall. Seura myönsi 
Seuran.käytettäväksi 3,500 mk., jotka oli annettava toimikun-

.nan esittämälle stipendiaatille keräystyötä varten Helsingin pitä-
jässä. Yhdessä eräiden muiden seurojen kanssa tehtyyn anomuk-
seen valtioavun saamisesta, jotta voitaisiin julistaa palkittavaksi 
kilpatehtäväksi parhaan kuvauksen laatiminen entisajan kansan-
elämästä, ei ole myönnytty. Kerääjistä, jotka ohjeiksi saivat 
kolme toimikunnan valmistamaa »kyselysarjaa», on vasta kaksi, 
yliopp. P. Kaarela ja maist. Leo Backman, antanut tietoja 

työnsä tuloksista. Tarkoituksena on työtä edelleen jatkaa. 
Samaan aikaan kuin edelläkerrotut apurahat, julistettiin 

haettavaksi myös 3,000 markan määräraha tutkimustehtäviä 
varten yleensä. Ansiokkaiden hakijain runsauteen nähden ja 
kun katsottiin heidän esittämänsä tutkimussuunnitelmat kanna-
tusta ansaitseviksi, korotettiin summa kaksinkertaiseksi ja annet-
tiin prof. A. R. Cederbergille, toht. Aarno Malinille, jääkäri-
majuri, maist. Heikki Nurmiolle ja leht. teol. kand. V. Perälälle 
1,500 mk. kullekin. Epäilemättä tutkimustyöt, joita Seura näin 
on voinut jossakin määrin avustaa, ennen pitkää tuovat tulok-
siansa näkyviin. 

Monien vaikeuksien ja vastusten jälkeen voitiin vihdoin tämän 
vuoden tammikuun alkupuolella pitää Seuran aloitteesta jo kevät- 
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talvella 1917 valmisteilla olleet kolmannet historiapäivät. Monet 
arvokkaat esitelmät ja alustukset, joiden esittäjinä oli useita 
Seuran jäsenistä, ja uutta työintoa, uusia herätteitä antava 
yhdessäolo oli kokoukseen runsaslukuisina saapuneiden historian-
tutkijain ja -opettajain, ennen kaikkea maaseudulta tulleiden, 
vakuutuksen mukaan omansa kehottamaan tällaisten päivien 
uudistamiseen sopivan ajan tullen. Kokousta valmistavan toimi-
kunnan puheenjohtajana oli viime vuodesta lähtien kouluneuvos 
0. Sarva ja sihteerinä dos. Einar W. Juvelius; kolmantena Seu-
raa edustavana jäsenenä toimikunnassa oli dos. K. W. Rauhala. 

Maakunta-arkistokysymys, jonka ratkaisua Seura mahdolli-
suuksiånsa myöten on jo vuosikymmenien ajan koettanut osal-
tansa jouduttaa, mutta jonka kohtalo yhä vielä on melkeinpä 
toivottoman hämärä, on kuluneenakin vuonna ollut Seuran 
käsiteltävänä. Senjälkeen kuin näet eduskunta — Seuran jäse-
nen kansanedustaja V. Voionmaan aloitteesta — v. 1921 oli 
päättänyt kehottaa hallitusta kiirehtimään maakunta-arkistojen 
perustamista, asetti valtioneuvosto lokak. 30 p:nä 1924 »jatku-
vaa käsittelyä sekä erinäisen selvityksen aikaansaamista varten» 
valtuuskunnan, johon myös Seuraa kehotettiin valitsemaan jäsen. 
Seuran edustajaksi valittiin prof. K. Grotenfelt; muut kaksi 
jäsentä ovat: Suomen valtionarkiston edustajana Seuran kunnia-
jäsen, valtionarkistonhoitaja prof. J. W. Ruuth, joka myös on 
valittu puheenjohtajaksi, ja yleisten rakennusten ylihallituksen 
puolesta ensim. arkkitehti E. A. Kranck; valtuuskunnan sihtee-
rinä on toiminut allekirjoittanut. = Tässä yhteydessä sopinee 
mainita, että Seuran mielenkiintoa ansaitseva ja Seurassa aikai-
semmin käsiteltävänä ollut kysymys Venäjällä olevien suoma-
laisten arkistojen ja asiakirjojen palauttamisesta on vuoden 
kuluessa vihdoinkin alkanut lähestyä suotuisaa ratkaisuaan, kun 
molempien valtakuntien välinen arkistojenvaihto kuluana syk-
synä pantiin alulle. Vaihtoa hoitavan sekakomissionin suoma-
laisten jäsenten toimintaa valvovaan neuvottelevaan komiteaan 
on valtioneuvosto kutsunut Seuran tutkijajäsenistä kaksi, prof. 
V. Voionmaan ja allekirjoittaneen, joka myös on määrätty 
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puheenjohtajaksi; kolmantena jäsenenä on kenraali, vapaaherra 
Aug. Langhoff. 

Senjälkeen kuin opetusministeriö oli myöntänyt uuden, 30,000 
markan apurahan Vatikaanin tutkijakomissionin töihin, saattoi 
toht. Aarno Malin, joka nytkin, määrättiin komissionin suomalai-
seksi jäseneksi, jatkaa tätä keskiajan historiamme lähteiden 
keräämistyötä. Palattuaan kolmikuukautiselta matkaltå, — nel- 
jäs työkuukausi oli lykättävä ensi vuoteen 	toht. Malin teki 
Seuralle, joka edelleen on saanut tehtäväkseen valvoa työn suori-
tusta ja tarkastaa sen tuloksia, selkoa siitä, mihin määrään työ 
oli edistynyt. Hallitukselle annettava lausunto ja tehtävä ehdo-
tus työn loppuunsaattamisesta on Seuran johtokunnassa valmis-
tettavana. Toht. Malin on myös tarjoutunut hankkimaan Seu-
ralle valokuvajäljennökset erinäisistä Viroa ja muita Baltian 
maita koskevista Vatikaanin arkiston asiakirjoista, ja Seura on 
tarjouksen hyväksynyt. 

Määräaikaisten tutkijainkokousten järjestelyvaliokunnalta on 
tullut ilmoitus 2:sen tutkijainkokouksen pitämisestä ensi tammi-
kuussa. sekä pyyntö, että Seura edustamaltaan alalta ennen 
jouluk. 15 p:ää ehdottaisi jonkun yleiskatsauksen, esitelmän, 
selostuksen tai keskustelukysymyksen ja samalla myös esittäjän 
sille. Toivoen jonkun jäsenensä ottavan kirjoittaakseen ja pitääk-
seen tällaisen esityksen Seura on jättänyt vastauksen antamisen 
johtokunnan tehtäväksi. 

Seuran julkaisuista on ensinnä mainittava .50-vuotisjuhlaan 
ilmestynyt juhlajulkaisu, joka kaksiosaisena käsittää Historialli-
sen Arkiston numerot . XXXIII ja XXXIV. Edellinen nidos 
sisältää eroavan esimiehen G. Suolahden aamupäivällä pitämän 
juhlaesitelmän sekä allekirjoittaneen esitykset Historiallisesta 
Osakunnasta ja Seuran 50-vuotisesta toiminnasta, jälkimäinen 
nidos taas tutkielmia, joita ovat kirjoittaneet Seuran kunnia-
jäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. Ruuth sekä tutkija-
jäsenet V. Voionmaa, K. R. Melander, J. M. Salenius, K. O. 
Lindeqvist, A. R. Cederberg, Gunnar Sarvia, K. W. Rauhala ja 
G. Rein ynnä Seuran asiamies, toht. Walter J. Snellman. Nidok-
set ovat tutkijajäsenten saatavina tässä vuosikokouksessa. Lä- 

15 
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himmässä tulevaisuudessa ilmestyy myös toht. Jalmari Jaakko-
lan teos Suomen vanhemmista valtarajoista, joka jo on valmiina 
kirjapainossa; teos muodostaa »Historiallisia Tutkimuksia» sarjan 
VII:n osan. Samaan sarjaan tulevat leht. 0. I. Lehtosen ja 
maist. A. Karjalaisen teokset, jotka molemmat ovat ladottuina, 
osaksi taitettuinakin. Valmiiksi ladottuna on myös toht. Ilam-
marströmin kirjoittama keskiajan latinan glossariumi johdantoi-
neen. Painatustyö on siis kuluneena vuonna ollut erittäin vil-

kasta. 
Muualla ilmestyneistä teoksista, joita Seuran tutkijajäsenet 

ovat julkaisseet, mainittakoon professorien V. Voionmaan Kau-
pan historian pääpiirteet ja U. T. Sireliuksen Suomen ryijyt, 
sekä tohtorien S. N ordenstrengin Porvarissäädyn historian IV:s 
osa (teoksen viimeinen), G. Reinin Karl Johan Adlercreutz teok-
sen ensi osa ja Einar W. Juveliuksen Sysmän pitäjän historian 
ensimäinen osa. Seuran kannattajajäsen, tod. valtioneuvos Aug. 
Ramsay on julkaissut teoksen Esbo socken och Esbogård på 
1500-talet. Laajempia tai lyhyempiä tutkimuksia ja historia-
esityksiä on Seuran tutkija- ja muiden jäsenten toimesta sen-
lisäksi ilmestynyt eri sarjoissa ja aikakauskirjoissa. 

Tärkeä kysymys historiallisen bibliografian aikaansaamisesta 
on kuluneena toimivuonna edistynyt jonkun verran, kun opetus-
ministeriön myönnettyä sen alkuvalmistuksia varten 10,000 mar-
kan apurahan on voitu ryhtyä työtä lopullisesti järjestämään. 
Kun Seuran johtokunta ja erinäisten muiden seurojen edustajat 
yhdessä alikirjastonhoitaja toht. Aarno Malinin kanssa, joka on 
lupautunut työtä ainakin sen alkuasteilla järjestämään, olivat 
suorittaneet kysymyksen alustavan käsittelyn, on päätetty yhtei-
sesti Suomal. Kirjall. Seuran, Suomen Kirkkohistoriallisen Seu-
ran, Ruotsal. Kirjan. Seuran, Suomen Sukututkimusseuran ja 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kanssa asettaa toimikunta 
lopullisen työsuunnitehnan laatimista ja työn ylintä valvontaa 
varten. Seuran edustajiksi toimikuntaan on valittu professorit 
K. Grotenfelt ja V. Voionmaa (kokoonkutsuja) sekä varalle 

toht. K. W. Rauhala. 
Biografisen Nimikirjan toimituskunta, johon ovat kuuluneet 
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samat henkilöt kuin ennenkin, on Seuran valtuuttamana tehnyt 

Werner Söderström Oy:n kanssa uuden sopimuksen Nimikirjan 
julkaisemisesta, senjälkeen kuin Tietosanakirja Osakeyhtiö oli 
hajonnut. Teoksen ensimäisen osan painatus aloitetaan lähi-
päivinä, ja on tarkoituksena saada ensi kalenterivuoden kuluessa 

kaksi osaa julkisuuteen. 
Kokouksissa, joita — 50-vuotisjuhla vuosikokouksineen mu-

kaan luettuna — on pidetty 10, on esitetty seuraavat 11 esitel-
mää, selostusta ja esitystä: 

Seuran tutkijajäsenet: 
Professori G. Nikander, Suomen vuoriteollisuuden vanhem-

masta historiasta. 
Professori G. Suolahti, aiheesta »Suomen historian synty». 
Professori V. Voionmaa, »Mustaankirjaan» sisältyvästä Sata-

kunnan erämaiden luettelosta. 
Allekirjoittaniut, Eri suuntien välisestä taistelusta suunnitel-

taessa itsenäisen historiantutkijain seuran perustamista 1870-
luvulla. 

Tutkijajäsenistön ulkopuolelta: 
Kirjailija Jalmari Finne, Menetelmistä, joiden avulla voidaan 

ratkaista 1500- ja 1600-luvuilla asutus maassamme, ynnä töistä, 
joita on aikomus suorittaa Maria Lallukan lahjoitusvarojen 
koroilla. 

Lehtori E. Granit-Ilmoniemi, Eräiden käsi- ja hakukirjojen 
julkaisemisesta. 

Yliopp. P. Kaarela, Seuran stipendiaattina tehdystä keräys-
matkasta ja sen kuluessa saaduista kokemuksista ja havainnoista. 

Maisteri Lauri Kuusimmäki, Köyhäinhoidosta Etelä-Hämeen 
pitäjissä ennen v:n 1865 kunnallisasetusta. 

Tohtori Aarno Malin, Rooman arkistoissa suoritetuista tutki-
mustöistä. 

Tohtori Walter J. Snellman, Johan Vilhelm Snellmanin kir-
jeenvaihdosta hänen senaattoriajaltaan. 

Kouluneuvos A. Takolander, Erik Gabriel Melartinista ja 
suomalaisuuspyrinnöistä. 

Johtokunta on pitänyt 14 kokousta. 
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Opetusministeriön kehotuksesta on Seura antanut lausunnon 
Kokkolan maaseurakunnan ja maalaiskunnan anomuksesta saada 
muuttaa nimensä Gamla Karleby nimeksi Karleby. Lausunnossa 

kannatettiin anomusta, mikäli sen ratkaisussa oli historialliset 
näkökohdat otettava huomioon. 

Lappeen pitäjän historiatoimikunta on Seuralta pyytänyt 
esitystä sanotun pitäjän historian kirjoittajasta, ja on Seura, 
koska historian kirjoittaminen oli julistettu haettavaksi, ilmoit-
tanut olevansa valmis, jos niin halutaan, antamaan lausuntonsa 

ilmaantuneista hakijoista. 
Viime kalenterivuoden lopussa Seura sai vastaanottaa Maria 

Lallukan kuolinpesästä tulevat testamenttivarat, yhteensä 360,000 
markkaa. Rahavarat hoidetaan erillisenä, Maria Lallukan testa-
menttirahastona, ja suoritetaan sen korot puolivuosittain kirjai-
lija Jalmari Finnelle. Rahaston koroilla on, hra Finnen antamien 
tietojen mukaan, vuoden kuluessa »valmistettu Turun kaupun-
gista manttaaliluettelojen perustuksella yhdistelmä käytettä-
väksi tutkimuksessa vastaamaan puuttuvia rippikirjoja. Tähän 
asti on selvitetty aikaa isonvihan jälkeen. Ruotsalaisen seura-
kunnan historiakirjoista on otettu kopio, jonka perustuksella 

laaditaan perhe-korttijärjestelmä». 
Emil Hårdhin palkinto, joka jaetaan joka kolmas vuosi suo-

menkielisen historiallisen kirjallisuuden edistämiseksi, on pal-
kintolautakunnan päätöksestä tänään annettu toht. Jalmari 
Jaakkolalle tutkimuksista »Pirkkalaisliikkeen synty» ja »Pohjois-
Satakunnan vanha eräkulttuuri». Lautakunnassa ovat Seuran 

edustajina olleet valtion. J. R. Danielson-Kalmari, prof. K. O. 
Lindeqvist (kokoonkutsuja) ja prof. G. Suolahti, varamiehinä 

prof. A. M. Tallgren ja allekirjoittanut; Suomal. Kirjall. Seuran 

edustajana on ollut prof. V. Tarkiainen, varalla toht. J. V. 

'Lehtonen, ja Kirkkohist. Seuran edustajana prof. K. Grotenfelt. 

varalla prof. Martti Ruuth. 
Jully Ramsayn palkinto persoonahistoriallisista tutkimuk-

sista on tänä vuonna annettu fil maist. John E. Roosille teok-

sesta »Släkten Krogius under trenne sekel»; Viipurin kaupungin 

historiaa koskevista tutkimuksista ei ole palkintoa annettu. 
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Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet professorit C. von Bons-
dorff, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth. 

Suomen maanmittauslaitoksen historian aikaansaamista var-
ten perustetun kannatusyhdistyksen toimintaa on Seura päättä-
nyt tukea liittymällä yhdistykseen jäseneksi ja suorittamalla 
kertakaikkisen jäsenmaksun 1,500 mk. 

Niinkuin jo- aikaisemmin »Historiallista Aikakauskirjaa», on 
päätetty avustaa myös aikakauslehteä »Historisk Tidskrift för 
Finland» panemalla siihen Seuran ilmoitus julkaistuista teoksista. 

Toimikuntien kokoonpanossa on sen lisäksi, mitä edellä on 
mainittu, tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. 50-vuotisjuhlan 
valmistustöistä on lähinnä huolehtinut toimikunta, johon jo 
edellisenä vuonna valittiin prof. G. Suolahti, toht. J. Rinne ja 
allekirjoittanut, mutta johon toht. Rinteen oleskellessa poissa 
Helsingistä viime keväänä — siis varsinaisen, kiireisimmän työn 
ajaksi — tuli lisäjäseneksi toht. Einar W. Juvelius. Tieteellisten 
seurain valtuuskuntaan on prof. U. L. Lehtosen tilalle, joka oli 
pyytänyt vapautusta, varajäseneksi valittu toht. G. Rein. 

Julkaisujen vaihtoon on ryhdytty tarttolaisen, Eesti Kir-
janduse Seltsin, grazilaisen seuran Historischer Verein für Steier-
mark ja Eesti Rahva Muuseumin kanssa. 

Ruotsin kaupunkihistoriallinen instituutti on Seuralle jäsen-
ten tietoon annettavaksi ja pöytäkirjoihin merkittäväksi lähettä-
nyt " sihteerinsä, dos. Nils Herlitzin kirjoittaman katsauksen 
vv. 1923-1924 suoritettuihin töihin, joiden tulokset ovat tär-
keitä myös Suomen kaupunkihistorian tutkijoille. 

Tutkijajäsenistön keskuudesta on tuohi temmannut kaksi 
harrasta isänmaallisen kulttuurityön tekijää. Muutamia päiviä 
viime vuosikokouksen jälkeen, marrask. 17 p:nä 1924. katkesi 
Turun suomalaisen yliopiston ensimäisen rehtorin ja Suomen 
historian professorin Artturi H. Virkkusen elämä. Kelpo kansa-
laisena, rehtinä toverina ja lämminsydämisenä oman kansan ja 
sen heimolaisten vaiheiden esittäjänä häntä muistissa säilytämme. 
Tasan kuukautta myöhemmin, jouluk. 17 p:nä vaipui kuolemaan 
Savonlinnan hiippakunnan piispa Otto Immanuel Colliander, joka 
korkeasta iästään huolimatta viimeiseen saakka sitkeästi ja 
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uhrautuvasti työskenteli suurisuuntaisen genealogisen teoksensa 
hyväksi, mistä hänen itsensä oli suotu toimittaa julkisuuteen 
ensimäinen vahva nide. 

Tutkijajäsenten lukumäärä on kuitenkin nykyään sama kuin 
vuosi sitten, uusiksi tutkijajäseniksi kun on valittu professori 
Uuno Taavi Sirelius ja dosentti Arvi Heikki Korhonen. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: esimiehenä prof. G. Suolahti, 
varaesimiehenä toht. K. W. Rauhala, kokoelmienhoitajana toht. 
G. Rein, rahavarainhoitajana prof. K. Grotenfelt, taloudellisena 
neuvottelijana prof. A. M. Tallgren ja sihteerinä allekirjoittanut 
sekä tilintarkastajina tohtorit J. Jaakkola ja E. W. Juvelius ja 
heidän varamiehinään professorit Martti Ruuth ja V. Voionmaa. 

Helsingissä marrask. 9 p:nä 1925. 
Kaarlo Blomstedt.» 

3 §. 
Kokoelmienhoitaja toht. G. Rein esitti seuraavan vuosikerto- 

muksen: 

»Kertomus Suomen Historiallisen Seuran kokoelmien hoidosta 
toimintavuonna 9/u  1924-9/n  1925. - 

Lisänä arkistoon on tullut kokoelma Seuran stipendiaatin 
maist. Leo Backmanin kesällä 1925 Helsingin pitäjästä keräämiä 
asiakirjoja. — Arkistossa on toimintavuoden kuluessa kaksi 
henkilöä suorittanut tutkimustöitä. 

Kirjasto on tällä ajalla kasvanut kaikkiaan 170 nidoksella. —
Vaihtokappaleita ja lahjoja on kirjastolle saatu seuraavilta koti-
maisilta seuroilta ja laitoksilta: Helsingin yliopisto, Turun suo-
malainen yliopisto, Turun ruotsalainen akatemia, Suomen valtio-
arkisto, Suomen muinaismuistoyhdistys, Suomen maantieteelli-
nen seura, Suomalais-ugrilainen seura, Ruotsalainen kirjallisuu-
den seura, Kansantaloudellinen yhdistys, Tilastollinen päätoi-
misto ja Helsingin kaupungin tilastokonttori. 

Seuraavat ulkomaiset seurat ja laitokset ovat vaihtokappaleina 
lähettäneet Seuran kirjastolle painotuotteita: Eesti kirjanduse 
selts, Eesti rahva muuseum, Tarton yliopisto, Ruotsin valtion- 
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arkisto, T psalan yliopisto, Lundin yliopisto, Kongelige nordiske 

oldskrift-selskab Kööpenhaminassa, Liettuan yliopisto, Gesamt-
verein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, Verein 
für Lübeckische Geschichte, Verein für Hamburgische Geschichte, 
Verein für Mecklenburgische Geschichte, Bayerische Akademie 
des Wissenschaften, Schweizerisches Landesmuseum, Reale Acca-
demia dei Lincei Roomassa, Jerusalemin heprealaisen yliopisto. 

Helsingissä marrask. 9 •p:nä 1925. 	 G. Rein.» 

4 §. 
Rahavarainhoitaja prof. K. Grotenfelt selosti seuraavasti raha- 

varain tilan: 

»Yhteenveto Suomen Hist. Seuran tileistä 1/11 1924-31/10 25. 

Menot: 
Palkat 	  5,050: — 
Avustuksia, matkarahoja 	  74,300: — 
Painatusmenoja y.m. 	  17,103: 20 
Erikoisrahastojen menoja 	  13,800: — 110,253: 20 

Tulot: 
Myydyistä kirjoista 	  
Valtioapu 	  

Yhteensä 110,253: 20 

1,114: 63 
45,000: — 

» 	Rooman matkaa varten 30,000: — 
Furuhjelmin rahastosta 	  2,000: — 
Korkotili, yleinen rahasto 	  34,429: 11 

» 	, erikoisrahastot 	 	 17,653: 20 
-» 	, Lallukan rahastot 	 13,250: — 	143,446: 94 

Yhteensä: 143,446: 94 

Sitä paitsi on vuoden kuluessa (31/XII) saatu Maria Lallukan 
testamenttirahasto 360,000 markkaa, ja on yleisessä rahastossa 
nykyään 460,708: 15 ja erikoisrahastoissa (äskenmainitun lisäksi) 
293,604: 55. 	 K. Grotenfelt.» 
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5 §. 

Toht. J. Jaakkola luki näin kuuluvan tilintarkastajain lau-
sunnon: 

»Su'omen Historialliselle Seuralle. 

Valittuina Suomen Historiallisen Seuran vuosikokouksessa 
9 p:nä marrask. v. 1924 tarkastamaan Seuran tilejä toiminta-
vuodelta 1924-25, saamme täten tuloksena tarkastuksestamme 
ilmoittaa: 

1:ksi että kassatilin merkinnät olivat meille näytettyjen verifi-
kaattien mukaiset; 

2:ksi että viennit eri tileille oli oikein merkitty; ja 
3:ksi että tilinpäätös oli oikein tehty. 
Lisäksi olemme tarkastaneet Suomen Historiallisen Seuran 

tulojen ja menojen yhteissumman kuluneelta tilivuodelta, joka 
päättyy summaan 1,114,312: 70 ja luettelon varojen sijoituksesta 
ja erikoisrahastoista. 

Edellä olevan nojalla ehdotamme Suomen Historiallisen Seu-
ran rahastonhoitajalle täyttä tili- ja vastuuvapautta kuluneelta 
tilivuodelta. Helsingissä, 7 p. marrask. v. 1925. 

Einar W. Juvelius. 	 Jalmari Jaakkola.» 

Lausunnon nojalla myönnettiin rahavarainhoitajalle prof. 
K. Grotenfeltille tilivapaus. 

6 §. 

Jully Ramsayn .palkintolautakuntaan valittiin professorit 
C. von Bonsdorff, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth. 

7 §. 

Seuran virkailijain palkkiot päätettiin pysyttää entisellään, 
kuitenkin korottamalla muiden kuin Hist. Arkiston ja muitten 
erikoista huolta vaativien julkaisujen korrehtuurinlukupalkkio 
20:stä 30:een markkaan. 
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8 §. 
Ilmoitettiin, että Kustannusosakeyhtiö Otava oli Seuran kir-

jastoon lahjoittanut kappaleen Suomi-teosta omistuskirjoituk-
sella varustettuna. Lahjasta päätettiin lähettää kiitoskirjelmä. 

9 §. 
Päätettiin liittää vuosikokouksen pöytäkirjaan seuraavat 50-

vuotisjuhlaan saapuneet kirjeet ja sähkösanomat, jotka oli luet-
tava vuosikokouksen päätyttyä pidettävillä juhlaillallisilla: 

Berliinistä:-  Vivat in saecula saeculorum. — Setälä. 

Tukholmasta: Kiittäen kutsusta onnittelen, toivottaen jatku- 
vaa menestystä isänmaallisessa työssä. 	Werner Söderhjelm. 

Kaunasista: Felicitations cordiales pour travail accompli 
dans 50 ans et meilleurs souhaits pour avexlir. — Prof. Avizonis, 
recteur universite. 

Från Mariehamn: Varmaste önskan om fortsatt framgängs-
rikt arbete. — L. W. Fagerlund. 

Helsingistä: Suomen Historiallinen seura on kunnioittanut mi-
nua kutsumalla minut 9 p:nä Marraskuuta vietettävään 50-vuotis-
juhlaan. Samalla kuin vilpittömästi onnittelen Seuraa sen puoli-
vuosisataisesta tärkeästä ja .hedelmällisestä työstä historiantutki-
muksen vainiolla ja kiitän kutsusta juhlaan, täytyy minun kui-
tenkin ilmoittaa, ettei minulla valitettavasti ole tilaisuutta juh- 
laan saapua. 	 Kunnioittaen 

O. E. Tudeer. 

Helsingistä: Lähettäen kunnioittavan tervehdyksen onnitte-
len Suomen Historiallista Seuraa ja sen miehiä suoritetun suuren 
työn johdosta ja toivon jatkuvaa antautuvaa uupumatonta intoa 
kotimaisen kansan elämään syventymisessä Teille kaikille har- 
maapäiseen vapisevaan vanhuuteen asti. 	Uno Lehtonen. 

Oulusta: Hartain onnitteluni merkkipäivän johdosta, tieteelle 
ja isänmaalle omistettu runsas työ saakoon ansaitun tunnustuk-
sen. — Koskimies. 
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Från Köklaks: Hängivet arbete i den fosterländska forsknin-
gens tjänst lyse allt framgent Samfundets väg. — August Ramsay. 

Tampereelta:. Lausuen kunnioittavimmat kiitokseni Suomen 
Historiallisen Seuran juhlakutsusta saan täten kohteliaimmin 
ilmoittaa, etten valitettavasti voi olla läsnä Seuran 50-vuotis-
juhlassa. 

Hyväntahtoisesti esiintuokaa parhaat onnitteluni Suomen 
Historiallisen Seuran 50-vuotisen menestysrikkaan toiminnan 
johdosta. 	 Suurimmalla kunnioituksella 

Emil Aaltonen. 

Från Stockholm: Om historieforskningen ej funnes, bleve 
våra liv och gärningar som sandkornen på havets botten. — 
Finska Historiska Samfundet hyllas för allvarlig inspirerande 
verksamhet i vördnadsfull hälsning frän en ringa arbeterska i 
den stora vingården. — Alma Söderhjelm. 

Oulusta: Kiittäen kutsusta 50-vuotisjuhlaan pyytää onnit-
teluihin suurten saavutusten johdosta isänmaan ja kansan enti-
syyden valaisemiseksi kunnioittaen yhtyä — Walter J. Snellman. 

Kuopiosta: Kiittäen arvoisasta kutsusta lähettää Kuopion 
Isänmaallinen Seura kunnioittavimmat onnittelunsa mainehik-
kaalle 50-vuotiselle Suomen Historialliselle seuralle. 

Kuopion Isänmaallinen Seura. 

Kuopiosta: Kunnioittavimmat onnittelut 50-vuotiselle Suo-
men Historialliselle seuralle! Yhtä menestyksellisenä kuin tähän-
kin saakka jatkukoon seuran laajakantoinen historiallinen tutki-
mustyö isänmaamme vaiheiden selvittämiseksi ja kansallistun-
tomme kohottamiseksi. 

Historiallisen Seuran jäsenet: 
Maaherra Ignatius. Lehtori Vaarama. Pankinjohtaja Andersin. 
Tohtori Öhman. Lääninsihteeri Mielonen. Lääninkamreeri Sa-
lonius. Pankinkomissario Wallenius. Jääk. majuri Saari. Liik-
keenjohtaja Anttonen. Rouva Mandi Lyytikäinen. Kapteeni 
Hyvärinen. Maisteri Mustakallio. Kaupunginlääkäri Porthan. 
Nti Elli Canth. Maisteri Betty Väänänen. Lehtori Kurt H. 
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Enwald. Lehtori Vilho Koskinen. Rouva Tilda Killinen. Tri 
Harlin. Tri J. V. Johnsson. Maisteri Suomalainen. Neiti Liina 
Inkinen: Kaupunginlääkäri Hahl. Pormestari Zinck. Apteekkar 
Killinen. Kaupunginarkkitehti Nykänen. Sokeainkoulunjohtaja 
Wuorela. Tehtailija G. A. Lindh. Opettajatar Elna Pulliainen. 
Maisteri Rimpiläinen. Maanviljelijä Paavo Silvasti. Johtaja 

T. Nissinen. Maisteri Samuli Pakkala. 

Helsingistä: Seuran viisikymmenvuotisjuhlan johdosta pyy-
dän Seuraa saavutuksistaan onnitella ja toivottaa jatkuvaa 
menestystä isänmaamme historian tutkimuksessa. — Kaarle 
Soikkeli. 

Vaasasta: Kunnioittavimmat onnentoivotukseni Seuran puoli-
sata-vuotisjuhlan johdosta. — Heikki Boström. 

Lisäksi olivat ilmituoneet onnittelunsa ja kiitollisuutensa kut-
susta Seuran juhlaan: Turun ruotsal. akatemian kansleri, vapaa-
herra R. A. Wrede sekä professorit Hj. Crohns, I. A. Heikel, 
Yrjö Hirn ja Valfrid Vasenius. 

lo §. 

Todettiin, että Seuran esimieheksi siirtyy sääntöjen mukaan 
varaesimies, toht. K. W. Rauhala. Senjälkeen valittiin sääntöjen 
määräämällä tavalla muiksi virkailijoiksi seuraavat: 

varaesimieheksi toht. J. Jaakkola, 
sihteeriksi allekirjoittanut, 
kokoelmienhoitajaksi toht. G. Rein, 
rahavarainhoitajaksi prof. K. Grotenfelt, 
taloudelliseksi neuvottelijaksi prof. A. M. Tallgren sekä 
tilintarkastajiksi tohtorit E. W. Juvelius ja G. Sarva, ynnä 
niiden varamiehiksi toht. A. Korhonen ja prof. ti. T. Sirelius. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 
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Kokons 14 p. jouluk. 1925. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. W. Ruuth, esimies K. W. Rau-
hala sekä tutkijajäsenet K. Grotenfelt, J. Jaakkola, K. 0. Linde-
qvist, K. R. Melander, A. M. Tallgren ja allekirjoittanut. 

1§. 
Esimies lausui, läsnäolijain seisten, muistosanat kuluvan 

kuun 6 p:nä manalle menneestä Seuran tutkijajäsenestä, profes-
sori M. G. Schybergsonista. 

Ilmoitettiin, että vainajan hautajaisissa 10 p:nä esimies ja 
sihteeri olivat laskeneet seppeleen Seuran puolesta ja että Seu-
ralle oli saapunut rouva J. Schybergsonilta kiitos hänen mies-
vainajansa muistolle osoitetusta kunnioituksesta. 

2 §. 
Tarkastettiin lokak. 26 p:nä ja marrask. 2 p:nä pidettyjen 

kokousten, 50-vuotisjuhlan ja vuosikokouksen pöytäkirjat. 

3 §. 
Professori K. R. Melander piti esitelmän »Itämeren sillin 

kalastuksesta Suomessa, pääasiallisesti 1500-luvulla». Esitelmä
• 

	

	
, 

julkaistaan Hist. Arkistossa. 

4 §. 
Johtokunta ilmoitti saamansa valtuuden nojalla päättäneensä 

toisen määräaikaisen tutkijainkokouksen ohjelmaan ehdottaa 
otettavaksi toht. J. Jaakkolan esitelmän »Kirkollisen organisation 
alku Suomessa yleishistoriallista taustaa vastaan.» 

5 §. 
Luettiin seuraava .historiapäivien yleissihteerin kirjelmä: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Kolmatta yleistä historian tutkijain ja opettajain kokousta 
valmistanut toimikunta on viimeisessä kokouksessaan päättänyt 
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tarjota pöytäkirjansa, tilinsä y.m. Suomen Historialliselle Seu-
ralle sen arkistoon liitettäviksi ynnä rahavaransa, Smk. 3,948: 94, 
säilytettäväksi ja käytettäväksi seuraavan samanlaisen kokouk-
sen menoihin. Samalla kuin tiedustelen, suostuuko Suomen His-
toriallinen Seura ottamaan vastaan nämä toimikunnan perut, 
tuon esille kolmannessa yleisessä historian tutkijain ja opetta-
jain kokouksessa useaan kertaan lausutun toivomuksen, ettei 
kuluisi kovin monta vuotta tämän ja seuraavan kokouksen 
välillä. 

Helsingissä 4/12 25. 
Einar W. Juvelius. 

Kokouksen yleissihteeri.» 

Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin mielihyvällä vastaan-
ottaa tarjotut asiakirjat Seuran arkistoon sekä hoitaa kysymyk-
sessäolevat rahavarat Seuran säännöissä määrättyä 1/2 %:in 
hoitopalkkiota vastaan. 

6 §. 
Hyväksyttiin seuraava johtokunnan laatima kirjelmäehdotus 

Vatikaanin arkistossa suoritettavista tutkimuksista: 

»Helsingissä jouluk. 22 p. 1925. 

Opetusministeriölle. 

Senjälkeen kuin Opetusministeriö Suomen Historiallisen Seu-
ran esityksestä oli päättänyt, että Suomi olisi edustettuna myös-
kin Neljännessä skandinaavisessa Rooman retkikunnassa v. 1925, 
jonka tarkoituksena oli etsiä Vatikaanin arkistosta pohjoismaita 
koskevia keskiaikaisia asiakirjoja, määräsi Ministeriö huhtik. 
4 p:nä 1925 päivätyllä kirjelmällään tohtori Aarno Malinin ole-
maan Suomen edustajana tässä retkikunnassa neljän kuukauden 
ajan. Koska tohti Malin saattoi lähteä matkalle vasta huhtik. 

21 p:nä ja Vatikaanin arkisto suljettiin 2 1/2  kuukaudeksi heinäk. 
15 p:nä, ennätti hän ottaa osaa työhön vajaan kolmen kuukau- 
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den ajan. Lopun Suomen työosuudesta hän aikoo suorittaa 
kesällä 1926. 

Kun suomalainen tutkija näin, olosuhteiden pakosta, joutuu 
ylimääräisesti tekemään tuon pitkän ja kalliin matkan Vatikaa-
niin, olisi edullista, jos hänen työaikaansa voitaisiin pidentää 
yhdellä kuukaudella. Silloin ensinnäkin Suomen työosuus tässä 
pohjoismaisessa yhteistyössä ja samalla oikeus käyttää hyväksi 
muidenkin maiden edustajain työn tuloksia saataisiin verrattain 
pienillä kustannuksilla suurenemaan, ja toiseksi voitaisiin asian- . 
omainen henkilö, joka aikaisemman toimintansa kautta On pereh-
tynyt Vatikaanin arkiston keskiaikaisiin kokoelmiin, tuona lisä-. 
aikana määrätä toimittamaan erinäisiä nimenomaan Suomen 
keskiajan tutkimukselle tarpeellisia tehtäviä, joita ainoastaan 
Vatikaanin arkistossa voidaan suorittaa, ennen muuta vanhem-
pien, epätäydellisesti tahi virheellisesti jäljennettyjen suomalais-
ten paavinkirjeiden vertaamista alkuteksteihin. 

Kuukauden lisätyötä varten Vatikaanin arkistossa sekä tänä 
aikana tarvittavien valokuvajäljennösten hankkimista varten 
asiakirjoista laskettaisiin riittävän 7,500 markkaa. 

Samalla kuin Suomen Historiallinen Seura siis kunnioittaen 
esittää, että edellämainittua. tarkoitusta varten myönnettäisiin 
7,500 markkaa, pyytää Seura saada • lykätä lopullisen lausunnon 
antamisen tohtori Malinin työstä ja hänen keräämiensä kokoel-
mien säilyttämisestä sekä toivomusten esittämisen julkaisemis-
tavasta, kunnes keräystyö on loppuun suoritettu. Niiden yksi-
tyiskohtaisten selostusten nojalla, jotka toht. Malin on Seuralle 
antanut, on kuitenkin jo voitu todeta, että kysymyksessä oleva 
työ on suoritettu huolella ja asiantuntemuksella.» 

7 §.  

Ilmoitettiin, että esimies ja sihteeri olivat saamansa valtuu- . 
den nojalla määränneet Hist. Arkiston n:ojen XXXIII ja XXXIV 
hinnaksi 30 mk kummankin; hienommilla kansilehdillä varustet-
tujen, vielä myymättä olevien harvojen kappaleiden hinnaksi 
oli määrätty 50 mk. 
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8 §. 
Toht. J. Jaakkolan teoksen »Suomen muinaiset valtarajat 

vuoteen 1323» (Hist. Tutkimuksia n:o VII) hinnaksi määrättiin 
johtokunnan ehdotuksesta 30 mk. Tekijälle oli annettava ilmai-
seksi 25 kappaletta. 

9 §. 
Maisf. A. Karjalaisen teoksen hinnan määrääminen jätettiin 

johtokunnan ehdotuksesta esimiehen ja sihteerin tehtäväksi. 

10 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että leht. 0. I. Lehto-

sen teosta oli painatettava Seuraa varten 400 kappaletta ja että 
teoksen hinta oli oleva 30 mk. 

11 §. 
Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta aloittaa uusi julkaisu-

sarja, nimeltä »Käsikirjoja, julkaissut Suomen Historiallinen 
Seura—Handböcker, utgivna av Finska Historiska Samfundet», 
ja julkaista sen ensimäisenä numerona toht. M. Hammarströmin 
kirjoittama keskiaikaisen latinan glossario. Teos päätettiin jul-
kaista ilman saksankielistä referaattia. Sen hinta jätettiin esi-
miehen ja sihteerin määrättäväksi. 

-12 §. 
Prof. G. Nikanderille 50-vuotisjuhlassa pidetystä esitelmästä 

suoritettava palkkio määrättiin johtokunnan ehdotuksesta 
500 mk:ksi. 

13 §. 
Ilmoitettiin johtokunnan hyväksyneen uudeksi vuosijäseneksi 

leht. toht. Evert Laineen. 

14 §. 
Ilmoitettiin, että johtokunta oli hyväksynyt päätöksen käyttö-

varoista suorittaa menot kukkaistervehdyksestä, joka oli lähe-
tetty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran faktorille Carl Sim-
stedtille tunnustukseksi siitä taidosta ja auliudesta, jolla erityi- 
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sesti kuluneena syyskautena oli hoidettu Seuran kiireellisiä 
painatustöitä. 

15 §. 

Ilmoitettiin, että Seuralle olivat saamistaan 50-vuotisjuhlan 
julkaisuista lähettäneet kiitoskirjelmiä professorit 0. E. Tudeer 

ja A. Luther, maaherra L. W. Fagerlund y.m. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 25 p. tammik. 1926. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies K. W. Rauhala sekä jäsenet K. Grotenfelt, E. W. 
Juvelius, K. 0. Lindeqvist, G. Rein, G. $arva, G. •Suolahti, A. M. 
Tallgren ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Tarkastettiin jouluk. 14 p:nä 1925 pidetyn kokouksen pöytä- 

kirja. 

2 § 
Prof. K. 0. Lindeqvist piti esitelmän »Sisämaankaupunkien 

maanviljelyksestä 1600- ja 1700-luvuilla». 
Sisämaahan alettiin perustaa kaupunkeja 1600-luvun keski-

vaiheilla, etupäässä P. Brahen toimesta. Tarkoitus oli, että 
siten saataisiin hallituksen vainoama maakauppa loppumaan, ja 
myöskin maaseuduilla kiertelevät käsityöläiset asettumaan nii-
hin. Mutta hallituskaan ei uskaltanut luottaa siihen, että näiden 
kaupunkien asukkaat tulisivat toimeen yksinomaan kaupalla ja 
teollisuudella, jonka vuoksi näille annettiin viljelysmaita. Ja 
maanviljelys kapakoimisen ohessa muodostuikin sisämaan kau-
punkien miltei pääelinkeinoksi. Siten oli laita esim. Hämeen- 
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linnassa. Se verraten pieni viljelysmaa, joka sille erotettiin Ojois-
ten ja Hätilän karjakartanoista ja joka P. Brahen lahjoituskir-
jeen mukaan oli vain 8 tynnyrinalaa, jaettiin kaupunkiin asettu-
neiden porvarien kesken siten, 'että kukin sai 8 å 10 kapanalaa, 
jota paitsi pormestarilla ja raatimiehillä oli kullakin omat sar-
kansa, joka olikin heidän pääasiallisin palkkansa. Peltosarat ja 
niittylohot kuuluivat alkujaan erottamattomasti taloihin, niinkuin 
hämäläiskylissä, ja seurasivat talon mukana; maa näet oli kau-
pungin omaisuutta, ja talojen omistajat olivat saaneet osuuteensa 
nautinto-oikeuden. Aikojen kuluessa tämä kuitenkin unohtui ja 
pelto- sekä niittysarkoja ruvettiin luovuttamaan taloista erillään 
ja muillekin kuin varsinaisille porvareille. Monet joutuivat siten 
ilman viljelysmaata, mikä herätti heissä tyytymättömyyttä. 
Hallitukseenkin siitä valitettiin. Se aiheutti tarkastuksen; joka 
Hämeenlinnassa toimitettiin v. 1770. Maanmittari jakoi nyt 
kaikki pelto- ja niittymaat jotenkin yhtä suuriin kappaleisiin, 
joita kaikki porvarit saivat ja samoin maistraatin jäsenet. Pelto-
sarasta maksettiin pieni vero kaupunginkassaan; 1800-luvulla 
alettiin niitä huutokaupalla myydä, jonka kautta saatiin suu-
rempi vuokramaksu kuin entinen vero oli ollut. — Ruista kau-
punkilaisetkin pääasiallisesti viljelivät, jonka vuoksi peltosarko-
jen äärissä oli riihiä; mutta 1700-luvun loppupuolella perunan-
viljelys tuli yhä yleisemmäksi, jota vastoin tupakanviljelys, jota 
yritettiin, ei onnistunut,. eikä• myöskään hampun- ja pellavan-
viljelys päässyt vauhtiin, vaikka hallitus määräsi sellaisten hyöty-
kasvien viljelemisen kuuluvan kaupungin asukkaille.» 

3 §. 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin johtokunnan ehdottama tulo-
ja menoarvio vuodeksi 1925-1926. 

4 §. 

Tasavallan presidentille lähetetyistä 50-vuotisjuhlan julkai-
suista oli saapunut seuraava, allekirjoittaneelle sihteerille osoi-
tettu, tammik. 7 p:nä päivätty kiitoskirjelmä: 

16' 
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»Olen saanut toimeksi esiintuoda kauttanne Suomen Histo-
rialliselle Seuralle Tasavallan Presidentin vilpittömät kiitokset 
lähettämästänne juhlajulkaisusta, Historiallinen arkisto XXXIII 
—XXXIV». 

Kunnioittavimmin 
Luutnantti V. E. Hämeen-Anttila 

Tasavallan Presidentin nuorempi adjutantti.» 

5  §. 
Opetusministeriö oli Seuralle lähettänyt seuraavan kirjelmän 

Vatikaanin arkistossa suoritettavien töiden jatkamista varten 
myönnetystä apurahasta: 

»Helsingissä, 18 päivänä tammikuuta 1926. 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Historiallisen Seuran kirjeessä viime joulukuun 22 päivältä 
tekemästä esityksestä on Opetusministeriö tänään tapahtuneessa 
esittelyssä nähnyt hyväksi myöntää Seuralle 7,500 markkaa sekä 
kehoittanut Uudenmaan läänin Maaherraa tuon summan Seu-
ralle maksattamaan, jotta filosofiantohtori Aarno _3Ialin, joka • 
viime vuonna Suomen edustajana otti osaa Skandinaavisen tut-
kijakomisionin työhön Vatikaanin Arkistossa, voitaisiin Seuran 
toimesta määrätä vielä tänä vuonna yhden kuukauden lisäaikana 
toimittamaan erinäisiä nimenomaan Suomen keskiajan tutkimuk-
selle tarpeellisia tehtäviä, joita ainoastaan sanotussa arkistossa 
voidaan suorittaa ja joista Seuran tulee antaa tohtori Malinille 
lähemmät määräykset. 

Tämän kuin myös että Historiallisen Seuran tulee valvoa 
työn suoritusta ja antaa aikanaan siitä sekä tohtori Malinin 
keräämien kokoelmien säilyttämisestä Ministeriölle lausunto, saa 
Ministeriö Seuralle tiedoksi ja noudatettavaksi sekä tohtori 
_Malinin tietoon saatettavaksi ilmoittaa. 

Ministeri Lauri Ingman. 
Vanhempi hallitussihteeri J. W. Kahiluoto.» 
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Johtokunnan ehdotuksesta p'ä'ätettiin, että johtokunnan on, 

toht. A. Malinilta pyydettävän promemorian pohjalla, tehtävä 
Seuralle tarkempi ehdotus työn järjestämisestä noudattamalla 
Opetusministeriön kirjelmässä annettuja ohjeita. 

6 §. 
Vanhimmalle tutkijajäsenelleen, lehtori J. M. Saleniukselle 

päätti Seura lähettää seuraavan, johtokunnan jäsenten alle-
kirjoitettavan adressin, jonka toht. E. W. Juvelius lupautui 
saattamaan perille Porvooseen: 

»Herra lehtori Johan Magnus Salenius. 
Suomen Historiallinen Seura, jonka jäsenenä Te olette ollut 

Seuran koko toiminta-ajan, pyytää täten Teidän, vanhimman 
jäsenensä kahdeksankymmen-vuotispäivänä esittää Teille kun-
nioittavan kiitoksensa uskollisesta harrastuksestanne ja työs-
täni sekä Suomen Historiallisen Seuran hyväksi että isänmaan, 
varsinkin Karjalan historian valaisemiseksi. 

Helsingissä tammikuun 27 p:nä 1926. 
Suomen Historiallisen Seuran 

puolesta:» 

7 §. 
Allekirjoittanut ilmoitti, että Hist. Arkiston n:ot XXXIII ja 

XXXIV saksankielisine referaatteineen olivat valmistuneet ja 
jo osittain lähetetyt kannattaja- ja vuosijäsenille. 

8 §. 
Ilmoitettiin, että toht. Hammarströmin teoksen hinta oli 

määrätty 40 mk:ksi. 

9 §. 
Seuran arkistoon ilmoitettiin prof. K. Grotenfeltin antaneen 

eräitä lisiä kanslianeuvos G. Reinin kokoelmaan sekä herra Alb. 
Ringvallin lähettämän kuvauksen nälkävuosien 1867-68 muis-
toista Nauvon pitäjässä. 
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10 §. 

Esimiehelle toht. K. W. Rauhalalle myönnettiin pyynnöstä 
vapautus Bibliografia-toimikunnan varajäsenyydestä, ja valit-
tiin hänen sijaansa Seuran edustajain varamieheksi toimikuntaan 
toht. J. Jaakkola. 

11 §. 

Allekirjoittanut ilmoitti saaneensa Opetusministeriöstä tiedon, 
että Valtioneuvosto maalisk. 28 p:nä 1925 oli myöntänyt histo-
riallisen bibliografian valmistustöitä varten 15,000 markkaa ja 
että Uudenmaan lääninhallitusta oli käsketty maksattamaan apu-
raha Hist. Seuralle, jolle asiasta sitä varten oli lähetettävä tieto; 
mitään ilmoitusta ei kuitenkaan ollut saapunut. Johtokunnan 
ehdotuksesta päätettiin rahat nostaa ja suorittaa ne Bibliografia-
toimikunnalle, niin pian kuin bibliografiatyö on aloitettu. 

• 12 §. 

Seuralle oli saapunut kutsu Kööpenhaminassa ensi kesänä 
pidettävään pohjoismaiseen historikkokongressiin, minkä lisäksi 
prof. Grotenfelt ilmoitti, että hänelle ja prof. P. O. von'Törnelle 
oli tullut pyyntö esittää Suomen puolesta lausunnonantaja kysy-
myksestä, jonka kongressissa aikoi alustaa Tanskan ent. valtion-
arkistonhoitaja Kr. Erslev ja joka koski »historiantutkimuksen 
organisatiota»; prof. von Törne oli myös lähettämässään kirjeessä 
kehottanut Seuran jäseniä päättämään asiasta. Keskustelussa 
katsottiin yksimielisesti tärkeäksi, että Suomen historiantutki-
mus olisi mahdollisimman pätevästi edustettuna kongressissa, ja 
ajateltiin sopivina esitelmänpitäjinä prof. G. Suolahtea ja toht. 
J. Jaakkolaa, minkä lisäksi allekirjoittanut esittäisi edelläkdske-
tellun lausunnon. Päätettiin antaa johtokunnan tehtäväksi 
yhdessä eräiden muiden, varsinkin edellämainittujen Suomen 
edustajiksi ajateltujen kanssa tarkemmin harkita asiaa Seurassa 
edelleen käsiteltäväksi sekä viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin 
avustuksen saamiseksi yleisistä varoista matkaa ja osanottoa 
varten. Niin pian kuin oli saatu varmoja toiveita apurahan myön- 
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tämisestä, oli suomalaisten osanotosta lähetettävä ainakin val-
mistava ilmoitus kongressitoimikunnalle, joka oli, pyytänyt saada 
tällaiset ilmoitukset helmikuun alkuun. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 22 p. helmik. 1926. 

Läsnä olivat kunniajäsenet J. R. Danielson-Kalmari ja J. W. 
Ruuth, esimies K. W. Rauhala, tutkijajäsenet C. von Bonsdorff, 
K. Grotenfelt, J. Jaakkola, E. W. Juvelius, A. Korhonen, K. O. 
Lindeqvist, K. R. Melander, M. Ruuth, G. Sarva, A. M. Tall-
gren, W. Tawaststjerna, V. Voionmaa ja allekirjoittanut sekä 
Seuran ulkopuolelta maist. A. Europaeus. 

1 §. 
Tarkastettiin tammik. 25 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 §. 
Ilmoitettiin, että Opetusministeriö oli Seuran edellisessä 

kokouksessa mainituille henkilöille myöntänyt a.purahan osan-
ottoa varten Kööpenhaminan historiantutkijainkokoukseen. Joh-
tokunnan ehdotuksesta päätettiin, että jossakin seuraavassa 
kokouksessa keskusteltaisiin allekirjoittaneen esitettävän alustuk-
sen pohjalla niistä näkökohdista, joita olisi syytä ottaa • huo-
mioon, ja niistä ehdotuksista, joiden tekeminen olisi suotava sen 
lausunnon yhteydessä, jonka allekirjoittanut oli lupautunut 
Kööpenhaminan kokouksessa esittämään historiantutkimuksen 
organisatsionista meillä sekä siihen liittyen pohjoismaisen yhteis-
toiminnan mahdollisuuksista historiantutkimuksen alalla. 

Samoin päätettiin kehottaa Suomen Tiedeseuraa, Suomalaista 
Tiedeakatemiaa, Suomen Kirkkohistoriallista Seuraa, Ruotsalai-
sen Kirjallisuuden Seuraa, Suomen Muinaismuistoyhdistystä ja 
Suomen Sukututkimusseuraa kutakin valitsemaan yksi jäsen ja 
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yksi varajäsen komiteaan, joka neuvottelisi ja päättäisi Kööpen-
haminan kokouksessa esitettävästä ehdotuksesta, että järjestet-
täisiin seuraava pohjoismainen historiantutkijainkokous Suo-
meen, ja oli Seura, maaliskuun kokouksessa valittuaan komiteaan 
edustajansa, kutsuva sen kokoon. 

3 §. 
Toht. Arvi Korhonen piti esitelmän aiheesta »Ruotsin edelly-

tykset ensimäiseen ristiretkeen». 
Kun p. Eerikin ja p. Henrikin legendoista saatava luotettava 

aines ensimäisen ristiretken historiaan on sangen vähäinen ja 
muut tiedot miltei kokonaan puuttuvat, on tätä aukkoa koetet-
tava täyttää lähinnä siten, että selvitetään Ruotsissa 1100-luvun 
alkupuolella vallitseva olotila ja näin saatua tukikohtaa käyte-
tään sen lähdetiedon tulkintaan, joka kuvaa ensimäisen risti-
retken jälkeen vallinnutta tilannetta. Kun Ruotsin kirkollisten 
olojen kehittymättömyydestä kyseessäolevana aikana on run-
saasti tietoja, täytyy luopua siitä otaksumasta, että Ruotsin 
kansa olisi silloin jo niin täydellisesti omaksunut kristilliset ihan-
teet, että se olisi lähtenyt ristiretkelle pakanoita vastaan samoissa 
aatteellisissa tarkoituksissa kuin tämän ajan länsimaiset risti-
retkeilijät. Sen vuoksi onkin otaksuttava, että kysymyksessä 
on vain tavallinen leding-retki, jollaisten tekeminen kuului van-
hojen skandinavisten valtioiden olemukseen. Ristiretken leiman 
se sai Henrik-piispan mukana olosta ja jäämisestä Suomeen lähe-
tystyötä jatkamaan. 

Näiden yleisten edellytysten valossa on tarkastettava sitä 
ainoata samanaikaista lähdettä, joka kertoo ensimäisen ristiret-
ken tuloksista Suomessa, nim. paavi Aleksanteri Ill:n »Gravis 
admodum» bullaa valta 1171 tai 1172. Siinä kerrotaan varsinais-
suomalaisten aina vihollistensa uhkaamana pyytävän apua Ruot-
sista ja lupaavan kääntyä kristinuskoon, mutta vaaran ohi-
mentyä palaavan pakanuuteen. Paavi kehoittaa ruotsalaisia 
vasta samanlaisen tilanteen tullessa ottamaan haltuunsa varsi-
nais-suomalaisten linnat, minkä he ennen olivat laiminlyöneet, 
koska olivat tulleet näiden liittolaisina. Siitä, että Ruotsin ja 
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Suomen valtiolliset suhteet ovat alkaneet tällä tavalla, saa seli-
tyksensä se kehityksellemme ominainen piirre, että täällä ei 
tunneta niitä pakkovallan muotoja, joita ristiretkivalloitukset 
muualla jättivät perinnökseen. 

Esitelmän aiheuttamassa keskustelussa vaihtoivat mieli-
piteitä herrat Grotenfelt, Jaakkola, Voionmaa, Tallgren, J. W. 
Ruuth ja esitelmänpitäjä. 

4 §. 
Prof. C. von Bonsdorff luki seuraavan esityksen uuden tut- 

• kijajäsenen valitsemisesta: 

»Till Finska Historiska Samfundet. 

Till forskarmedlem av Historiska Samfundet tillåta vi oss 
härmed föreslå docenten i Finlands och Skandinaviens historia 
Bruno Lesch. 

Docenten Leschs förnämsta arbete utgöres av den år 1924 
utgivna biografien över Carl Erik Mannerheim, första delen 
(438 s.). Denna vidlyftiga avhandling grundar sig på omfattande 
källmaterial samt vittnar om både samvetsgrann forskning och 
gott historiskt omdöme. I det första kapitlet meddelas en om-
ständlig undersökning av släkten Mannerheims genealogi i Sve-
rige, varvid förf. inte ätnöjt sig med att utreda och anföra biogra-
fiska data, utan jämväl söker att ställa släktens medlemmar i 
belysningen av tidsförhållandena och att såvitt möjligt lämna 
en personlig karakteristik av dem. Om de kapitel, som behandla 
C. E. Mannerheims deltagande i Finska deputationen och Borgå 
lantdag, kan väl sägas, att förf. här rör sig på allmänt känt om-
råde, men han behandlar sitt ämne på ett självständigt och kri-
tiskt sätt, varjämte han meddelar en del upplysningar, som bi-
draga till kännedomen och bedömandet av tidsfrågorna. I det 
sista kapitlet, vari behandlas Mannerheims verksamhet i rege-
ringskonseljen, möter oss en grundlig utredning av Mannerheims 
deltagande i och ställning till administrativa, politiska och ekono-
miska frågor vid den ryska tidens början, rörande vilka förf. 
meddelar nya och intressanta bidrag. 
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Utom nu nämnda arbete har doktor Lesch publicerat ett antal 
smärre uppsatser, av vilka den längsta (61 s.) skildrar den Palm-
struchska bankens kontor i Åbo, tvenne uppsatser beröra ekono-
miska ämnen under den gustavianska tiden och de övriga hän-
föra sig till den äldre svenska rätts- och kyrkohistoriens område. 
Om de sistnämnda (Klosterlärdom och kristlig poesi i de forn-
svenska lagarna, Äldre svensk räntelagstiftning under infly-
tande av kristlig rättsuppfattning samt Olof den . helige, Gott= 
lands apostel).  kan sägas, att, ehuru kortfattade, de vittna om 
grundlig kännedom av ämnet och mogen uppfattning. 

På grund av dessa arbeten, som röra sig på olika områden 
av den historiska forskningen, ande vi docenten Lesch förtjänt 
att av Historiska Samfundet utmärkas med kallelse till forskare-
medlem. 

Helsingfors den 22 febr. 1926. 
Kustavi Grotenfelt. 	 Carl v. Bonsdorff.» 

Ehdotuksesta oli äänestettävä seuraavassa kokouksessa. 

5 §. 
Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että maaliskuun alku-

puolella pidetään ylimääräinen kokous Maanmittaushallituksen 
uudessa talossa, jossa ylijohtaja, toht. K. Haataja oli tarjoutu-
nut selostamaan erästä kuvernööri O. Sarvi-vainajan käsikirjoi-
tusta ja esittämään Maanmittaushallituksen vanhempien kart-
tojen kokoelmaa. Esimiehen ja sihteerin tehtäväksi jätettiin 
yhdessä toht. Haatäjan kanssa päättää siitä, milloin kokous 
oli pidettävä ja miten kokouskutsu toimitettava. 

6 §: 
Johtokunnan ehdotuksesta Seura päätti suostua vähentä-

mään sen painosmäärän, joka oli varattava Seuralle maist. Karja-
laisen teoksesta, 400 kappaleeseen,: jotta tekijä saisi riittävän 
määrän yliopistoon vietäviä kappaleita väitöskirjaansa. — Sa-
massa yhteydessä ilmoitti allekirjoittanut, että maist. Karjalai-
sen teoksen hinnaksi oli määrätty 30 mk. 
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7 §. 
Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta, että oli ryhdyttävä 

painattamaan Hist. Arkiston XXXV:tä osaa ja että painatus-
kustannukset oli suoritettava ensi vuoden menoarvioon merkittä- -
vistä varoista. 

8 §. 
Toht. E. W. Juvelius esitti lehtori J. M. Saleniuksen terveh-

dyksen ja kiitokset Seuralle siitä huomaavaisuudesta, jota hänelle 
oli osoitettu hänen 80-vuotispäivänään. 

9 §. - 
Ilmoitettiin leht. Saleniuksen lähettäneen Seuran käytettä-

väksi kirjoitelrnan »Suomenmaan asujamien isänmaanrakkaus ja 
suomalainen kansallishenki menneinä aikoina». 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 5 p. maalisk. 1926. 
(Maanmittaushallituksen uudessa talossa) 

Läsnä olivat kunniajäsen J. W. Ruuth, esimies K. W. Rau-
hala, tutkijajäsenet E. W. Juvelius, K. O. Lindeqvist, K. R. 
Melander, W. Tawaststjerna, V. Voionmaa ja. allekirjoittanut 
sekä ylitirehtööri, toht. K. Haataja ynnä kuusi Maanmittaus-
hallituksen virkamiestä. 

1 §. 
Ylitirehtööri K. Haataja selosti Maanmittaushallituksen kart-

takokoelmia ja kartoitustyön vaiheita Suomessa sekä esitti eri-
näisiä kokoelmien tarjoamia historiallisia tutkimusaiheita. 

2 §. 
Ylitirehtööri Haataja teki selkoa toht. Otto Sarvi-vainajan 

käsikirjoituksesta, joka käsitteli hamari- ja aurinkojakoa, sekä 
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esitti, että Seura jollakin tavalla myötävaikuttaisi käsikirjoituk-
sen julkaisemiseen. Päätettiin, että asia oli johtokunnan val-
mistamana otettava Seurassa myöhemmin harkittavaksi. 

3 §. 
Esimies lausui Seuran kiitokset ylitirehtööri Haatajalle ja 

Maanmittaushallituksen virkamiehille siitä vaivasta, jota he oli-
vat nähneet valmistaakseen Seuran jäsenille tilaisuuden tutustua 
Maanniittaushallituksen myöskin historiantutkimuksen kannalta 
arvokkaisiin kokoelmiin. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 29 p. maalisk. 1926. 

Läsnä olivat esimies K. W. Rauhala sekä tutkijajäsenet C. von 
Bonsdorff, K. Grotenfelt, J. Jaakkola, E. W. Juvelius, K. R. 
Melander, G. Rein, G. Suolahti, V. Voionmaa ja allekirjoittanut 
ynnä Seuran ulkopuolelta prof. J. J. Mikkola. 

1 §. 
Tarkastettiin helmik. 22:na ja maalisk. 5 p:nä pidettyjen 

kokousten pöytäkirjat. 

2 §. 
Professori J. J. Mikkola selosti prof. G. Liihrin Braunsber-

gissa äskettäin julkaisemaa Braunsbergin paavillisen seminaarin 
oppilasluetteloa, josta vastaiseksi on ilmestynyt ensimäinen osa 
käsittäen 589 oppilasta vv. 1578-1628. Tämä tunnetun jesuiitan 
Antonio Possevinon suunnittelema oppilaitos, jonka säännöt 
paavi Gregorius XIII jouluk. 10 p. 1578 vahvisti, oli perustettu 
silloin Puolalle kuuluvaan Itä-Preussin osaan (Ermlandiin) Itä-
meren ympärillä olevien maiden katolilaisuuden vahvistamiseksi. 
Oppilaiden ylläpitoa varten määräsi paavi senaikaiseksi varsin 



  

Hist. Ark. XXXV, Pöytäk. 	 145 

    

suuren summan 2,400 zecchinoa, s.o. hyvän joukon kolmatta 
sataa tuhatta Suomen markkaa nykyisen arvon mukaan. Sitä 
paitsi määräsi Juhana III:n puoliso Katariina Jagellonica testa-
mentissaan 10,000 taalaria Puolassa olevien tilojensa tuloista vuo-
sittain maksettavaksi viiden Ruotsista kotoisin olevan oppilaan 
ylläpitoa varten. Kun Kustaa Aadolf heinäk. 10 p. 1626 valloitti 
Braunsbergin, vietiin opiston kirjat sotasaaliina Ruotsiin, mutta 
matrikkelin olivat jesuiittapaterit ennättäneet viedä Pultuskiin, 
jossa opisto sai tyyssijan v:een 1638 saakka. Sen jälkeen opisto 
jatkoi toimintaansa Braunsbergissa aina v:een 1798, jolloin Roo-
maan marssineet ranskalaiset riistivät paavinistuimelta sen maa-
tilat ja säätiöt. Näin oli Braunsbergin paavilliselta seminaarilta 
kadonnut aineellinen turva. Matrikkelin nyt julkaistun osan 
lähes kuudesta sadasta oppilaasta. on noin 100 Ruotsista ja 
'Suomesta, muut ovat norjalaisia, tanskalaisia, saksalaisia, valko-
ja vähävenäläisiä, liettualaisia, lättiläisiä ja virolaisia sekä 
unkarilaisten ja skottilaisten aatelisten poikia. Onpa joku mos-
koviittikin (»moscus») ja Liettuan tatarilainen joukossa. Suo-
malaisia oppilaita ovat jo Leinberg ja IL Biaudet käsitelleet 
tutkimuksissaan. Vaikea on kuitenkin tarkoin sanoa, kuinka 
monta oppilasta oli Suomesta, sillä nimityksen »svecus» alla voi 
piillä muutama suomalainenkin. Sellainen oli esim. ehkä Daniel 
Forsius, joka 15-vuotiaana syksyllä 1607 merkittiin opiston mat-
rikkeliin. Tutkittava olisi, onko hän tunnetun Sigfrid Aronus 
Forsiuksen poika. Forsius kävi 1650 Saksassa ja hänen suhteensa 
Johannes lIesseniukseen viittaa siihen mahdollisuuteen, että hän 
oli myötämielinen katolisuutta kohtaan. 

Prof. Mikkola lupasi laatia selostuksen Hist. Arkistossa jul-
kaistavaksi, senjälkeen kuin selostettavan teoksen jatko on 
ilmestynyt. 	 • 

3§. 
Prof. G. Suolahti luki Seuran asettaman toimikunnan lausun-

non kesällä 1925 suoritetun suullisen muistitiedon keräilyn tulok-
sista. Lausunto oli näin kuuluva: 
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»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Suullisen muistitiedon keräilyn järjestämistä varten asetettu 
toimikunta pyytää kerkilytyön tuloksista esittää-Seuralle seuraa-
vaa: 

Saadakseen kerätyksi suullisesta muistitiedosta yhtenäistä 
ainehistoa eri osista maatamme valmisti toimikunta keräilijäin 
ohjeiksi neljä yksityiskohtaista kyselykaavaketta, nimittäin: 

I. Kartano, II. Pappila ja kirkko, III. Talonpoikaistalo, sen talous 
ja arkielämä. Vanhan väistyminen uuden tieltä, IV. Kylä. Koska 
kuitenkin professori Sirelius ilmoitti järjestävänsä tieteellisen 
retkikunnan hämäläisen kylän kaikinpuolista tutkimista varten, 
ei toimikunta katsonut enää olevan syytä ottaa neljättä kysely-
kaavaketta ohjelmistoonsa, vaan jätti sen prof. Sireliuksen käy-
tettäväksi, ja onkin prof. Sirelius ilmoittanut, että hänellä siitä 
on ollut tutkimustyönsä järjestelyssä hyötyä. 

Matka-apurahoja, joita Seuran asettamalla toimikunnalla 
yhdessä Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan kanssa oli 
käytettävänä . Smk. 14,000, haki 26 henkilöä • yhteensä noin 

50,000 markan edestä. Näistä saattoi toimikunta Kotiseutututki-
muksen Keskusvaliokunnan sekä Ruotsalaisen Kirjallisuuden-
seuran avustamana jakaa 7:11e henkilölle yhteensä Smk. 11,500: 

Maisteri Leo Baekmanille Ruotsalaisen Kirjallisuudenseuran 
myöntämän apurahan Smk. 3,500 kahden kuukauden keräys-

työtä varten Helsingin pitäjässä ja Tuusulassa. 
Tohtori K. I. Karttuselle Smk. 1,000 keräystyötä varten Mik-

kelin ympäristössä,' vähintään kolmen viikon aikana. 
Ylioppilas Pekka Kaarelalle Smk. 1,500 keräystyötä varten 

Hämeenlinnan ympäristössä, 11/2  kuukauden aikana. 
Ylioppilas Alfred Huldenille Smk. 2,000 keräystyötä varten 

Munsalassa, I7udessakaarlepyyssä ja Jepualla, kolmen kuukau-
den aikana 

Ylioppilas Paavo Kuusistolle Smk. 1,250 keräystyötä varten 

Porin maalaiskunnassa 2 kk. aikana. 

Ylioppilas Erkki Virralle Smk. 1,250 keräystyötä varten enti-

sen Prunkkalan kappelin alueella sekä Liedon pitäjässä 2 kk. 

aikana; sekä. 
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Opettaja Kaarlo Kalliolle Smk. 1,500 keräystyötä varten 

Kokemäellä. 
• Keräilijöistä ovat toimikunnalle lähettäneet työnsä tulokset 
muut paitsi yliopp. Hulden, joka jo apuraha-anomuksessaan 
pyysi itselleen pitempää keräysajan pitennystä, osittain keräys-
työn jatkamista ja täydentämistä, osittain muistiinpanojensa 
viimeistelyä varten. 

Enimmäkseen ovat keräilijät haastatelleet 60:n, 70:n ja 80:n 
ikävuoden vaiheilla olevia henkilöitä, mutta joskus nuorempia-
kin. Tiedot, jotka he ovat saaneet kootuiksi,. olisivat varmaan 
suureksi osaksi tulleet häviämään muutamien vuosien kuluttua. 
Keräilijöistä on Backman haastatellut 19 henkilöä, ja käsittää 
hänen kokoelmansa .likipitäin tuhat. käsinkirjoitettua neljännes-
arkin liuskaa, jotapaitsi hän on Seuralle jättänyt melkoisen mää-
rän keräämiään asiakirjoja, enimmäkseen 1800-luvulta, mutta 
osittain 1700-luvultakin, kuten kihlakunnanoikeuden päätöksiä, 
katselmuskirjoja, peruluetteloita, muutamia talonpitoa koskevia 
muistiinpanoja y.m. Suullista muistitietoa hän on kerännyt 
kaikkia kolmea kyselykaavaketta silmälläpitäen, ja sisältää 
ainehisto paljon Helsingin pitäjän papeista ja kirkollisista oloista, 
sekä vanhanaikaisen talonpoikaistalon oloista ja elämästä, mutta 
myös laajanlaisen haastattelun Königstedtin, Robertsbergin ja 
Tavastkullan kartanoista; haastateltava on tässä tapauksessa 
ollut muuan 75-vuotias vanhus, joka suurimman osan ikäänsä 
on ollut mainittujen kartanoitten palveluksessa. Maisteri Back-
manin keräilytyö tuntuu olevan erittäin huolellisesti suoritettu. 

Opettaja Kallio on koonnut 7:ltä kertojalta Kokemäenkarta-
nosta tietoja 86 käsinkirjoitettua liuskaa, Köyliön Vanhasta-
kartanosta 7:ltä kertojalta 44 tiheästi konekirjoitettua liuskaa 
sekä Kiikan Ruotsilasta 5:ltä henkilöltä "23 konekirjoitettua 
sivua. Jonkun verran hän on käyttänyt kirjallisia lähteitä 
apunaan. 

Yliopp. Kaarela on kerännyt tietoja Harvialan, Katisten ja 
Karlbergin kartanoista, Vanajan pitäjän kirkollisista oloista sekä 
sekalaisia kaskuja ja kansantaruja, m.m. Hämeen läänin kuver-
nööristä Rehbinderistä. Osittain hän on käyttänyt opettaja 
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Saarisen jälkeensäjä_ttämiä muistiinpanoja Ainehisto käsittää 
vajaat satakunta käsinkirjoitettua liuskaa, sekä kaipaa lisätie-
toja haastatelluista henkilöistä. 

Tohtori Karttusen ainehisto koskee Ristiinan pitäjän Kylä-
lahden ja Puntalan kartanoita sekä muutamia saman pitäjän 
talonpoikaistaloja, yhteensä vähän yli 60 konekirjoitettua lius-
kaa. Viittä henkilöä on haastateltu, jotapaitsi parin henkilön 
avulla on tarkistettu tietoja. 

Yliopp. Kuusisto on haastatellut viittä henkilöä kirkollisista 
o.loista sekä talonpoikaistalojen elämästä Porin maalaiskunnassa. 
Ainehisto käsittää 38 suurempikokoista liuskaa. 

Yliopp. Virta on kerännyt vähän yli 60 konekirjoitettua lius-
kaa kirkollisista sekä talonpoikaisista oloista. Sitäpaitsi sekalai-
sia kaskuja. Haastateltujen lukumäärä on kymmenen. — Sekä 
Kuusisto että Virta ovat ilmoittaneet aikovansa täydentää 
keräystyötään. 

Vaikkakaan keräilytyön tuloksia ei ole pidettävä kaikin puo-
lin tyydyttävinä, sisältävät ne Seuran asettaman toimikunnan 
mielestä paljon arvokasta ainesta tulevia tutkijoita varten; ja 
voisi ainehistoa täydentämällä luoda yksityiskohtaisen kuvan 
oloista, joita kyselykaavakkeet tarkoittavat. Sitäpaitsi valaisee 
kerätty ainehisto varsin monipuolisesti kansan käsitystapaa parin, 
kolmen miespolven aikana. 

Toimikunta katsoo näin ollen erittäin suotavaksi, että keräily-
työtä vastedeskin jatkettaisiin. Kun Suomen Historiallisen Seu-
ran täksi vuodeksi hyväksymä menoarvio ei kuitenkaan ole salli-
nut varojen käyttämistä keräilyapurahoihin ensi kesän varalle, 
esittää toimikunta, 

että keräystyötä tämän vuoden aikana edistettäisiin julista-
malla palkintokilpailu paraimmista entisajan kansanelämän 
kuvauksista, joita palkittaessa paitsi kuvauksen rnuotoasua 
erikoisesti aineksen asiallisuus ja luotettavuus olisi otettava huo-
mioon; ja 

että Seuran tätä varten viime vuonna varaamista viidestä 
tuhannesta markasta julistettaisiin jaettavaksi kaksi palkintoa, 
määrältään kolme tuhatta (3,000: —) ja kaksi tuhatta (2,000: —) 
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markkaa. Toimikunta pyytää, että Seura valtuuttaisi sen mää-
räämään ajan, jonka kuluessa kilpakirjoitukset olisivat Seuralle 
jätettävät sekä tekemään ehdotuksen palkintojen jakamisesta. 

Toimikunta on käyttänyt apujäsenenä maisteri Lauri Kunsan-
mäkeä, joka tehokkaasti on ottanut osaa sen työhön. 

Helsingissä 29 p. maalisk. 1926. 
Gunnar Suolahti. 

A. M. Tallgren.. 	 Jalmari Jaakkola.» 

Seura hyväksyi toimikunnan ehdotukset. Keräilyn tuloksina • 
saadut kokoelmat päätettiin liittää Seuran arkistoon. 

4 §. 
Prof. K. Grotenfelt luki Jully Ramsayn palkintolautakunnan 

puolesta seuraavan lausunnon: 

»Suomen Historialliselle Seuralle. 

Valittuina antamaan lausunnon rouva Jully Ramsayn palkin-
tojen jaosta olemme katsoneet, että vuoden kuluessa ilmesty-
neistä henkilöhistoriallisista julkaisuista on ensi sijalle asetettava 
tohtori Gabriel Rein'in »Karl Johan Adlercreutz, försök till lev-
nadsteckning», joka antaa mielenkiintoisen ja omaperäisiin tutki-
muksiin perustuvan esityksen tästä viime Suomen sodan sanka-
rista. Vaikka se onkin ainoastaan alkupuoli, päättyvä vallan-
kumoukseen maaliskuun 13 p. 1809, olemme katsoneet, että se 
kaikin puolin vastaa siihen asetettavia vaatimuksia, ja ehdo-
tamme, että mainittu palkinto määrättäisiin siitä annettavaksi. 

Viipurin kaupungin historiaa koskevista tutkimuksista tulee 
mielestämme ensi sijassa kysymykseen tohtori Arvid Hultinin 
tutkimus Viipurin lukion uudistuksesta »Om Viborgs gymnasium 
redivivum», joka antaa siitä valaisevan ja ansiokkaan kuvauksen, 
josta syystä se meidän mielestä ansaitsisi tulla tällä palkinnolla 
palkittavaksi. 

Mutta koska Viipurin historiasta määrätty palkinto on usealta 
vuodelta jäänyt jakamatta ja siis määräysten mukaan voi tulla 
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nyt jaetuksi, olemme katsoneet, että vielä eräs teos, nimittäin 
kenraalimajuri 1'ilhelm Alexander Thesleffin biografinen esitys 
»Släkten Thesleff 1595-1925», joka koskee vanhaa viipurilaista 
sukua ja suurimmaksi osaksi liikkuu Viipurissa tai sen ympäris-
töillä, on senlaatuinen, että se syystä voidaan katsoa koskevan 
juuri Viipuria ja sen elämää, jonka tähden ehdotamme, että 
entisestä säästynyt palkinto yhdeltä vuodelta myös nyt määrät-
täisiin tästä teoksesta annettavaksi. 

Helsingissä 29 p. maalisk. 1926. 
J. W. Ruuth. 	Carl v. Bonsdorff. 	Kustavi Grotenfelt.» 

Lautakunnan ehdotuksen, jota johtokunta puolsi, Seura päätti 
hyväksyä. 

5 §. 
Senjälkeen kuin toht. Aarno Malin oli johtokunnalle antanut 

promemorian Vatikaanin arkistossa suoritettavan työn jatkami-
sesta, jossa promemoriassa hän esittämillään syillä pyysi saada. 
lykätä tehtävän suorittamisen mahdollisesti ensi vuoteen asti, 
oli johtokunta päättänyt Seuralle ehdottaa, että matkaa Roo-
maan ei tarvitsisi tehdä vielä ensi kesän kuluessa, mutta että 
kysymys siitä, voitaisiinko matka lykätä ensi vuoteen, otettai-
siin ratkaistavaksi jossakin kuluvana keväänä pidettävässä 
kokouksessa, johon. mennessä olisi hankittava erinäisiä lisä-
selvityksiä. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin. 

6 §. 
Uudeksi tutkijajäseneksi valittiin suljetuin lipuin yksimieli- 

sesti dosentti, filosofian tohtori Bruno Lorenz Nicolaus Lesch. 

7 § 
Biografisen N imikirjan kustantaja oli teoksen toimituskun-

nalle esittänyt, että teoksen nimi muutettaisiin. Kysymystä 
harkittaessa oli toimituskunnassa ajateltu nimiä: Kansallinen 
Elämäkertateos, Elämäkerrallinen Tietokirja, Elämäkerralli.nen 
Nimikirja, Suomen Elämäkertateos. Kun toimituskunta ei vielä 
ollut omassa keskuudessaan päässyt asiasta yksimielisyyteen, 
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pyysi se itselleen valtuutusta Seurassa pidettävän keskustelun 
pohjalla tehdä asiasta päätöksen. Pyyntöä puolsi johtokunta. 
Keskustelun jälkeen, jossa mainittiin m.m. nimiehdotukset Kan-
sallinen Elämäkertakirja, Suomen Elämäkertakirja ja Suomen 
Kansan Elämäkertateos, Seura päätti suostua toimituskunnan 
pyyntöön. 

8 §. 
Uusiksi vakinaisiksi kannattajajäseniksi hyväksyttiin pankin-

johtaja Julius Koskinen Tampereelta sekä Kuopion Kansalais-
opisto ja Kuopion Suomalainen Yhteiskoulu. 

9 §. 
Johtokunta ilmoitti hyväksyneensä uusiksi vuosijäseniksi 

pankinjohtaja, fil. maist. Jaakko Suomalaisen, pankinjohtaja 
Ossi Walleniuksen, lääninkanslisti Eetu Vuorion, henkikirjuri 
Veikko Ikosen ja koulunjohtaja Uuno Kalman, kaikki Kuopiosta. 

10 §. 
Pohjoismaiden historiantutkijain kokouksen Suomeen kutsu-

misesta päättävään komiteaan valittiin Seuran edustajaksi prof. 

G. Suolahti, joka myös on oleva komitean kokoonkutsujia. J ui-• 
den seurojen valitsemista edustajista oli Seuralle saapunut seu-
raavat ilmoitukset: Suomen Tiedeseuran prof. Carl von Bons-
dorff, .varalla prof. Hjalmar Crohns; Ruotsalaisen Kirjallisuus-
seuran rehtori Bernh. Estlander, varalla dosentti C. A. -Nordman; 
Suomen Sukututkimusseuran prof. K. Grotenfelt, varalla yli-
opistonsihteeri, vapaaherra Tor Carpelan; Suomen Kirkkohisto-
riallisen Seuran prof. Martti Ruuth. Muita ilmoituksia ei vielä 
oltu saatu. 

11 §. 
Seuralle jätettyä toht. O. Sarvi-vainajan käsikirjoitusta tar-

kastamaan valittiin professorit K. R. Melander ja V. Voionmaa. 
Tarkastajain annettua lausuntonsa oli asia otettava uudelleen 
käsiteltäväksi. 
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12 §. 
Ylitirehtööri K. Haataja oli lähettämässään kirjelmässä esittä-

nyt, että Suomen Historiallinen Seura, Suomen Maantieteellinen 
Seura, Yleisesikunta, Suomen Valtionarkisto ja Maanmittaus-
hallitus asettaisivat komitean, jonka olisi ryhdyttävä toimen-
piteisiin erinäisten asiakirja- ja karttakokoelmien hankkimiseksi 
Ruotsista Suomeen. Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että 
Seuran edustajaksi komiteaan tulisi prof. V. Voionmaa, mutta 
että — asian tärkeyteen ja arkaluontoisuuteen nähden — komi-
tean päätökset, jolleivät ole yksimielisiä, on alistettava Seuran 
hyväksyttäviksi. 

13 §. 
Prof. J. W: Ruuth oli  pyytänyt vapautusta _Määräaikaisten 

tutkijakokousten järjestysvaliokunnan jäsenyydestä. Johtokun-
nan ehdotuksesta päätettiin pyyntöön suostua ja valita Seuran 
edustajaksi valiokuntaan prof. G. Suolahti. 

14 §. 
Kristilliseltä Taideseuralta oli tullut seuraava pyyntö valita 

edustajia. neuvottelukokoukseen, jossa oli keskusteltava retrospek-
tiivisen kirkkotaidenäyttelyn aikaansaamisesta: 

»Kristillinen Taideseura, 
kuvaamataiteitten jaosto. 

Suomen Historiallinen Seura. 

Viime vuodet ovat maassamme olleet kirkkotaiteen harrastuk-
sen nousuaikaa. Seurakuntien viettämät historialliset kirkko-
juhlat osoittavat arvonantoa ja kiintymystä vanhaan kirkolliseen 
perintöömme, ja seurakunnat hankkivat lukuisasti kirkkotai-
teellisia esineitä tähän asti monesti hyvinkin kolkkoihin kirkkoi-
hinsa. Erittäin selvästi tämä virinnyt harrastus ilmeni Kuopion 
kirkkopäivien yhteyteen järjestetyssä kirkkotaidenäyttelyssä, 
joka herätti laajaa vastakaikua sekä taiteilijain että kirkkokan- 
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san keskuudessa. Mutta tämän näyttelyn järjestämisessä selvisi 
Kristilliselle Taideseuralle, jonka huoleksi järjestelytyö oli 
uskottu, entistä selvemmin, että jos mieli saada kirkkotaiteemme 
kehitys lasketuksi terveelle pohjalle, on ajoissa saatava aikaan 
retrospektiivinen kirkkotaidenäyttely, joka tutustuttaa vanhaan 
arvokkaaseen kirkolliseen perintöömme. Ainoastaan siten saate-
taan jälleen onnellisesti sitoa varsin myöhään katkaistu kontinui-
teetti tämän taiteenhaaran kehityksessä. 

Selvää on, että näyttelyn järjestäminen on aikaa ja työtä 
vaativa ja on uskottava ammattimiehen käsiin. Yleensä näytte-
lyn aikaansaaminen ratkaisevasti riippuu valtion tai Kordelinin 
rahaston avustuksesta. Myönteisessä tapauksessa olisi kokemuk-
seen perustuvia neuvoja saatavissa esim. Englannista ja osaksi 
Ruotsistakin, missä tällaisia historiallisia kirkkotaidenäyttelyjä 
on järjestetty kirkkopäivien yhteyteen. Meidän oloissamme olisi 
näyttely tietenkin sijoitettava Helsinkiin. 

Mielestämme on hyvin tärkeätä, että kaikki näyttelyä koske-
vat seikat saavat osakseen perusteellisen harkinnan ja että asian 
ympärille kootaan alunpitäen niin laaja asiantuntijain ja -harras-
tajain piiri, että onnellista tulosta voi pitää varmana. Senvuoksi 
pyydämme Teitä valitsemaan kaksi edustajaanne neuvottelu-
kokoukseen, jossa keskustellaan retrospektiivisen kirkkotaide-
näyttelyn mahdollisuuksista ja myönteisessä tapauksessa alusta-
vista toimenpiteistä. Neuvottelukokous pidetään Seurakunta-
talossa Bulevardinkadun 16:ssa maanantaina huhtikuun 12 p:nä 
1926 klo 7 ip. 

Helsingissä helmik. 26 p:nä 1926. 
Kristillinen Taideseuran p:sta: 

Eino Sormunen.» 

Pyyntöön suostuen Seura johtokunnan ehdotuksesta valitsi 
edustajikseen tohtorit J. Jaakkolan ja J. Rinteen. 

15 §. 
Koska Seuran viime kokouksen jälkeen oli ilmoitettu apu- 

rahoja haettaviksi Längmanin testamenttirahaston korkovaroista 
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ennen maaliskuun 15 päivää, oli johtokunta Seuran nimessä 
jättänyt anomuksen 6,000 markan suuruisen apurahan saamisesta 
vanhimpien maa- ja verokirjojen julkaisemista varten. Samalla 
oli selostettu sitä ennen saaduilla varoilla suoritettu työ. Seura 
hyväksyi johtokunnan toimenpiteen. 

16 §. 
Herra I. Hovilainen Riiasta oli lähettänyt Seuralle jäljennök-

sen eräistä Jämsän oloja 1700-luvun loppuun mennessä kuvaile-
vista muistiinpanoista. Jäljennös päätettiin liittää arkistoon, ja 
oli kokoelmienhoitajan lähetettävä Seuran puolesta lahjoittajalle 
kiitoskirje. 

17 §. 
Amerikan Historiallinen Seura (American Historical Associa-

tion) oli Seuralle lähettänyt kehotuksen Suomen historiantutki-
joille saapua Genevessä toukokuussa pidettävään kokoukseen, 
jossa neuvotellaan kansainvälisen historiatieteellisen komitean 
järjestämisestä, joka m.m. julkaisisi historiabibliograafista vuosi-
kirjaa. Kutsu selostuksineen annettiin Seuran jäsenten tiedoksi. 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 

Kokous 26 p. huhtik. 1926. 

Läsnä olivat esimies K. W. Rauhala, tutkijajäsenet J. Jaak-

kola, K. 0. Lindegvist, G. Sarva, G. Suolahti, W. Taivaststjerna, 
V. Voionmaa ja allekirjoittanut sekä Seuran ulkopuolelta fil. 
maisteri R. Rosén. 

1 §. 
Sihteerin poissaollessa allekirjoittanut piti .pöytäkirjaa. 

2 §. 
Tarkastettiin maalisk. 29 p:nä 1926 pidetyn kokouksen pöytä- 

kirja. 
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3 §. 
Koska saatiin kuulla eräiden henkilöiden matkustavan Gene-

veen ensi toukokuussa, päätettiin tarkastetun pöytäkirjan 17 §:n 
johdosta, että Seuran johtokunnan oli sovittava jonkun heistä, 
esim. prof. K. R. Brotheruksen kanssa Seuran edustamisesta 
mainitussa kaupungissa pidettävässä kokouksessa, jossa neuvotel-
laan kansainvälisen historiatieteellisen.komitean järjestämisestä. 

4 §. 
Ilmoitettiin, että toimituskunta oli antanut uuden biografisen 

teoksen nimeksi Kansallinen Elämäkerrasto. 

5§. 
Vakinaisiksi kannattajajäseniksi hyväksyttiin: pankinjohtaja 

fil. maist. Heikki Paloheimo Tampereelta, fil. maist. Arvo Jalas 
Hämeenlinnasta, Lahdentakaa ja kauppias Fridolf Salminen 
Viipurista. — Ilmoitettiin, että johtokunnassa oli vuosijäseniksi 
hyväksytty: fil. maist. Felix Ahonen, fil. t:ri O. J. Brummer, 
fil. maist.-  Helli Valtavuo, fil. maist. Yrjö Ora, fil. maist. Arvo 
Virvonen, fil. kand., pastori Kustavi Lounasheimo ja lehtori 
H. A. Korhonen, kaikki Viipurista. 

6 §. 
Paikannimitoimikuntaan valittiin Seuran varaedustajaksi 

fil. t:ri E. Juvelius. 
7 §. 

Prof. V. Voionmaa piti esitelmän *Muinaisten hauholaisten 
eräretkistä ja asutuksista*. . 
• Hauhon suurseurakuntaan eli suurpitäjään, jota mainitaan 

ensi kerran v. 1329, kuuluivat nyk. Hauhon, Tuuloksen, Luopiois-
ten, Lammin ja Hämeen-Kosken alueet. Ikivanhaan hämäläiseen 
tapaan muinaisen Suur-Hauhonkin asukkaat harjoittivat useilla 
suunnilla metsästystään ja kalastustaan varten erämaanvaltausta, 
josta suotuisissa oloissa saattoi tulla pohja pysyvämmällekin 
asutukselle. 
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Kuvattuaan, kuinka muinaiset hauholaiset joutuivat retkeile-
mään pohjoiselle suunnalle, esittäjä huomautti, että hauholaisten 
erämaaomistüsten suuri keskus on ollut nyk. Laukaan kunnan 

koskirikkaalla alueella, jossa jo kivikaudella oli vilkasta kalastus-
elämää ja jossa on voitti todeta nelisenkymmentä muinaishauho- 
laista erämaanomistusta. Edelleen esittäjä paikannimien avulla 
osoitti, että Jyväsjärvestä suoraan pohjoiseen ulettuva pieni 
vesistö, joka lukuisista muinaislöydöistä päättäen on ollut tärkeä 
kulkuseutu jo kivikaudella, on ollut myöskin muinaisten hauho-
laisten pääteitä kaukaisille erämailleen. Sellaisilla tällä linjalla 
ja sen lähistöllä olevilla paikannimillä kuin Tourujoki, Nisula, 
Haukka, •Palokkojärvi, Alvajärvi, Korttajärvi, Vehniä, Pimp-
pola, Tanttila, Kangashäkkinen, Halila, Kypärämäki on vasti-
neensa juuri niillä Hauhon seuduilla, jotka muinoin omistivat 
erämaita Laukaassa päin. Laukaan Leppäveden »Vihtalahdet» • 
ja »Vihtavuoret» ovat saaneet nimensä Hauhon Vitsiälästä, joka 
muinoin oli suurin erämaanomistaja näillä seuduin (vielä v. 1570 
esiintyy Laukaassa sukunimi »Vitsiä»). Muita hauholaisia ja 
lammilaisia nimiä Laukaassa ovat esim. »Lievestuore», »Puttola», 
»Montola» ja itse »Laukaa». 

Toinen muinaishauholainen erämaankeskus oli Hankasalmella. 
Tällekin alueelle tuli suora kulkutie Päijänteeltä, nähtävästi 
Luhangan Tammilahden kautta, kuten todistavat sekä eräs 
v:n 1540 rajatuomio, jossa mainitaan hauholaisten omistuksia 
Sysmän pohjoispuolella, että paikannimet. Sellaisia hauholaisia 
nimimuistoja ovat Luhangan »Hauhajärvi» ja Leivonmäen »Havu-
mäki» (ennen »Haumäki»). Hauhon keskiajan nimistöstä löy-
dämme Havumäen itäpuolella olevan »Paappalan» kylän ja Korpi-
lahden Pajulahden »Oittilan» nimien alkujuuret (Hauhon Oitti-
sella oli keskiajalla erämaita Leppäveden suunnalla). 

Mutta muinaiset hämäläiset ja heidän joukossaan hauholaiset 
ovat kulkeneet eräretkillä Savon puolellakin vieläpä sangen kau-
kana. Se on tietenkin tapahtunut siihen aikaan, jolloin ei Savossa 
vielä ollut mainittavaa pysyvää asutusta eikä rajaa Hämettä 
vastaan. Vanha paikannimistö valaisee tätäkin asiaa. Uuden 
ajan alussa mainitaan Savossa lukuisia Häme-liitteisiä paikan- 
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nimiä. Kun nämä vanhat paikannimet ovat kieltämättä kan-
sallisuusnimiä ja omistusnimiä, on niiden ainoa mahdollinen seli-
tys se, että ne ovat hämäläisten eräretkien muistoja. Mutta juuri 
sama on laita Savon monien Hauho-liitteisten paikannimien (esim. 
v. 1561 »Hauhomäen» kylä, »Hauhonen aho», »Hauhon selkä» 
Keski-Savossa; vrt. nyk. »Hauvonmäki» Ristiinassa ja »Hauhala» 
Anttolassa). Nämäkin nimet ovat vanhoja erämaanomistus-
nimiä. Niiden hauholainen kansallisuus käy ilmi sellaisista niiden 
yhteydessä v. 1561 esiintyvistä hauholais- ja lammilaisnimistä 
kuin »Pappolan majan maa», »Lautian lahti», »Vitsienranta», 
»Vitsiänniemi», »Sappiankangas», »Montosen maa», »Mulkulanjoki», 
»Kurjalanniemi» j.n.e. 

Samaan tulokseen vie vanhain savolaisten sukuniemien tarkas-
telu. Suurella määrällä v. 1571 Länsi-Savossa esiintyvistä suku-
nimistä ei ole vastineita idempänä silloisessa Savossa, vaan kyllä 
Hämeessä. Tämänlaatuisista - länsisavolaisista sukunimistä, on 
m.m. seuraavilla lähimmät vastineensa keskiajan Hauholla: 
Halinen, Haniainen, Herranen, Hujonen, Innanen, Jurvonen, 
Karstonen, Lavikainen, Lauloja, Liikanen, Melanen, Metsonen, 
Paappanen, Pietinen, Taponen, Viljakainen. 

Savo on epäilemättä kerran ollut hämäläisten erämaa-alueena, 
ja Savon vakinaisessa historiallisessa asutuksessakin on hämäläi-
sillä ollut paljon suurempi osa kuin tähän saakka yleensä on luultu. 

Esittäjä kosketteli lopuksi muinaisten hauholaisten toden 
näköisiä eräretkiä ja asutuksia Pohjanmaalla, Pohjois-Satakun-
nassa ja Tammelan yliingöllä, huomauttaen, että täydellisemmän 
ja oikean kuvan saaminen muinaisten hämäläisten eräretkistä 
ja asutuksista on mahdollista vain Hämeen muidenkin muinais-
ten pesäseutujen asutushistorian yhteydessä. 

Esitelmän johdosta syntyneeseen keskusteluun otti osaa 
paitsi esitelmänpitäjää itseänsä t:ri J. Jaakkola. 

8 §. 
Maisteri R. Rosén esitti Pietarissa toimineen Oikeuskollegion 

papereista löytämänsä asiakirjan, joka koskee hämäläiseltä 
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taholta lähtenyttä asutustoimintaa 1360-luvulla. Tiedonanto 
pain$taan Historialliseen Arkistoon tieteellisiin ilmoituksiin.' 

9 §. 
Prof. G. Suolahti luki Yrjö Koskisen rovasti J. F. Thauvönille 

kirjoittaman kirjeen v:lta 1887, jossa m.m. kosketeltiin Suomen 
suhdetta Muurmanin rannikon suomalaisasutukseen. Kirjeen oli 
Historialliselle Seuralle lahjoittanut rovasti P. Thauvön, ja otti 
Seura sen kiitollisuudella vastaan. Seura päätti ryhtyä keräile-
mään ja kopioituttamaan Yrjö Koskisen kirjeitä, mikäli niitä on 
yksityisten hallussa, ja oli keräyksen tulokset jätettävä ehdotuk-
sentekijän käytettäviksi. Keräystyön aiheuttamat käytännölliset 
toimenpiteet oli johtokunnan yhdessä prof. Suolahden kanssa 
suoritettava. — Prof. Suolahti jätti myös Seuralle maisteri 
L. Backmanin antamia lisätietoja hänen suullisen muistitiedon 
keräelmiinsä Helsingin pitäjästä sekä hänen laatimansa selostuk-
sen keräilystä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
G. REIN. • 

Kokous 31 p. toukok. 1926. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esimies 
K. W. Rauhala sekä tutkijajäsenet K. Grotenfelt, E. W. Juvelius, 
G. Suolahti ja allekirjoittanut. 

1 §. 
Tarkastettiin huhtik. 26 p:nä pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 §. 
Sen komitean puheenjohtajana, jonka Seura yhdessä erinäis- 

ten muiden seurojen kanssa oli asettanut valmistamaan kysy- 

1  Ks. edellä Tiet. ilmoituksia, siv. 3. 
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mystä 4:nnen pohjoismaisen historiantutkijain kokouksen kut-
sumisesta Suomeen, ilmoitti prof. G.. Suolahti, että komitea oli 
yksimielisesti päättänyt asianomaisessa järjestyksessä esittää 
tällaisen kutsun Kööpenhaminan kokouksessa, jonka yleissih-
teerille prof. Suolahti sitäpaitsi oli lähettänyt asiasta ennakko-
ilmoituksen. 

3 §. 
Johtokunnan lisäjäseneksi sekä avustamaan sihteeriä ja 

m.m. huolehtimaan jäsenmaksujen perimisestä valittiin johto-
kunnan ehdotuksen mukaisesti ensi vuosikokoukseen asti toht. 
E. W. Juvelius, joka oli tältä ajalta saava palkkiota 500 mk. 
Samalla annettiin johtokunnan tehtäväksi harkita, oliko syksyllä 
otettava käsiteltäväksi ja ensi vuosikokouksessa ratkaistavaksi 
kysymys tämän järjestelyn saattamisesta pysyväiseksi ynnä 
sääntöihin ehkä tehtävistä muutoksista. Päätös julistettiin heti 
tarkistetuksi. — Tässä pykälässä mainitun asiankäsittelyn ajaksi 
poistuivat kokouksesta toht. Juvelius ja allekirjoittanut, ja muo-
dosti pykälän prof. G. Suolahti. 

4 § 
Toht. A. Malin oli-johtokunnalle jättänyt seuraavan prome- 

morian Roomassa tehtävien tutkimusten suorittamisesta: 

»Suomen Historiallisen Seuran Johto- 
kunnalle. 

Opetusministeriö määräsi 4. 4. 1925, Historiallisen Seuran 
esityksestä, allekirjoittaneen olemaan Suomen edustajana mai-
nittuna vuonna työskennelleessä Neljännessä skandinavilaisessa 
historiallisessa Rooman-retkikunnassa; varoja osoitettiin tarkoituk-
seen Smk 30,000 ja työajakseni säädettiin 4 kuukautta. Koska saa-
toin lähteä matkalle vasta 20.4. ja koska Vatikaanin arkisto suljet-
tiin (2 1/2  kk:ksi) jo 15. 7., jäi minulta n. 1 kk. suorittamatta mää-
rätystä työajasta; tätä työkautta varten on alkuperäisestä määrä-
rahasta varoja jäljellä Smk 9,000: — (siihen luettuna matkat ja 
valokuvaukset). Historiallisen Seuran ehdotuksesta on Opetus- 
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ministeriö 18. 1. 1926. myöntänyt Seuran käytettäväksi Smk 
7,500, jotta allekirjoittanut, suorittaessaan tuon velkana olevan 
työkuukauden, voisi yksin tein jatkaa työskentelyänsä Vatikaanin 
arkistossa yhdellä lisäkuukaudella. Sen johdosta, että Seura 
kokouksessaan 25. 1. 1926 on päättänyt pyytää minulta ehdo-
tusta siitä, millaiseksi työohjelmani tuona lisäkuukautena olisi 
määrättävä, pyydän kunnioittaen esittää seuraavaa. 

Koska ymmärtääkseni on syytä ottaa huomioon se ikävä 
mahdollisuus, että. kysymyksessä oleva työskentelykauteni Va-
tikaanin arkistossa tulisi olemaan viimeinen kerta, jolloin Suomi 
on edustettuna näissä pohjoismaiden yhteisissä, keskiaikaa kos-
kevissa arkistoetsinnöissä, olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää 
asia niin, että ensi matkallani voisin lopullisesti tarkistaa kaiken 
siihen asti v:sta 1920 alkaen saadun Suomea koskevan Vatikaani-
ainehiston, ja hankkia siihen täydennyksiä, sikäli kuin sellainen 
osoittautuisi tarpeelliseksi. Samalla olisi syytä toimittaa jo aikai-
semmin hankittujen ja osaksi jo toht. Hausenin julkaisemien vati-
kaani-jäljennösten kollationoimista alkuperäisten dokumenttien 
kanssa, milloin kopioitu teksti selvästi osoittaa puutteellisia tahi 
virheellisesti luettuja kohtia. (Luonnollista on, että ennenv:ta 1920 
saatujen Vatikaani-tekstien täydellistä kollationoimista en voi 
ajatellakaan tehtäväksi noin lyhyessä ajassa.) 

Tällainen suunnittelu, viime vuosien työn lopullinen tarkis-
tus, edellyttää, että käytettävänäni on se Suomea koskeva 
Vatikaani-ainehisto, jonka tri Bååth on ruotsalaisen diplomata-
riumin piiriin kuuluvana kerännyt vv. 1920-22 (jolloin Suomi 
ei vielä ollut yhteistyössä osallisena) ja joka ainehisto pääasialli-
sesti valokuvakopioina on Ruotsin Valtionarkistossa. Olisi mie-
lestäni edullisinta, että ensin kävisin Tukholmassa tutkimassa 
läpi tämän Ruotsi-Suomea koskevan laajan jäljennöskokoelman 
sekä poimisin siitä Suomelle kuuluvan osan ja toimittaisin tästä 
jäljennökset. Vasta tämän jälkeen, kun voidaan päätellä, kai-
paavatko nämä jäljennökset ehkä suomalaiselta kannalta sel-
laista täydennystä, jota voi toivoa löytyvän Vatikaanista, ha-
luaisin suorittaa kysymyksessä olevan täydennystyöni Roomassa. 

Ruotsissa suoritettava työni (jota. varten, matkat ja valo- 
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kuvat mukaan luettuina, Opetusministeriö on Seuran käytettä-
väksi myöntänyt Smk. 9,800) olen aikonut tehdä ensi kesänä. 
Roomaan lähtisin siis tämän jälkeen. Jos Seura pitää aivan vält-
tämättömänä, että työni Vatikaanissa on päätettävä kuluvan 
vuoden aikana, täytyy minun siis matkustaa sinne syyskaudella. 
Muussa tapauksessa lykkäisin matkan ensi vuoden kevääseen ja 
kesään. Lykkäys olisi mielestäni asialle eduksi. Näin ensinnäkin 
siksi, että ennättäisin paremmassa rauhassa perehtyä Ruotsista 
saataviin Vatikaani-kopioihin, ja toiseksi siitä syystä, että voisin 
tutustua t:ri Hausenin hankkimien Vatikaani-jäljennösten teknilli-
seen asuun tarkemmin kuin mitä muuten ehtisin; lisäksi olisi 
matkan lykkääminen kevätkesään 1927, yliopiston lomakauteen, 
minulle sekä taloudellisista syistä että omien, italialaisissa ar-
kistoissa suorittamieni tutkimustöiden jatkamisen kannalta var- 
sin toivottavaa. 	• 

Huomautan, että tänä vuonna ei skandinavinen arkistoretki-
kunta tule virallisesti työskentelemään Roomassa. Norjalainen 
professori Johnsen suorittaa siellä tosin yhden kuukauden työn, 
jonka hän jäi velkaa v. 1923, ja tanskalainen tri Krarup työs-
kentelee 6 viikkoa, mutta tutkien aikaa jälkeen 1527, mikä ei 
kuulu yhteiseen ohjelmaamme. Ruotsilla on vielä suorittamatta 
koko osuutensa 4:nteen (v:n 1925) retkikuntaan, eikä vielä ole 
tietoa, milloin se aikoo tämän osuutensa suorittaa. Tältä kan-
nalta katsoen ei mikään seikka vaadi minua matkustamaan Va-
tikaaniin tänä vuonna. 

Rohkenen siis ehdottaa, että Seura myöntyisi siihen, että 
saisin jäljellä olevan yhteensä kahden kuukauden työn Vatikaanin 
arkistossa suorittaa vasta v. 1927. 

Mitä tulee työohjelmaani, on minun yhden kuukauden ajan, 
4:nnen retkikunnan päätöksen mukaisesti, jatkettava Aleksan-
teri VI:n suppliikkirekisterin tarkentamista. Toisen kuukauden 
ohjelman suhteen, joka Opetusministeriön kirjelmän mukaan on 
Seuran vapaasti määrättävissä, ehdottaisin, että tehtäväkseni 
annettaisiin: 1) suorittaa sellaisia töitä, joita v:sta 1920 alkaen 
löydettyjen Suomea koskevien asiakirjojen tarkka talteen otta-
minen ja niiden tuleva julkaiseminen saattavat aiheuttaa; .2) 
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mahdollisuuksien .mukaan tarkastaa ja korjata aikaisemmin 
tunnettujen Vatikaani-jäljennösten tekstillistä asua; 3) mikäli 
aikaa riittää, jatkaa Aleksanteri VI:n suppliikkirekisterin tutki-
mista. 

Helsingissä 29. III. 1926. 	 Aarno Malin, 
• fil. toht. 

Hankittuaan Opetusministeriön asianomaiselta esittelijältä 
selvityksen siitä, että Ministeriö puolestaan ei katsonut olevan 
syytä hylätä promemoriassa esitettyä lykkäyspyyntöä, johto-
kunta puolsi toht. Malinin esityksiä. Seura päätti ne hyväksyä. 

5§. 
Satakunnan Museon Johtokunnalta oli saapunut seuraava 

kirjelmä Porin rykmentin historian kirjoittamisesta: 

»Suomen Historialliselle Seuralle 
Helsingissä. 

Satakunnan museon johtokunta sai v. 1923 vastaanottaa 
Suomen Historialliselta Seuralta suosiollisen kirjelmän, joka 
tähän jäljennettynä on näin kuuluva: 

Satakunnan Museon J ohtokunnalle 
Pori. 

Suomen Historialliselle Seuralle lähettämässään kirjelmässä 
lokakuun 25 päivältä 1922 on Satakunnan Museon Johtokunta 
pyytänyt Seuran puoltolausetta Johtokunnan aikoessa hakea 
avustusta Kordelinin säätiön varoista Porin vanhan rykmentin 
historiaa varten, jonka tohtori Einar Juvelius tulisi kirjoittamaan. 

Kysymyksen ratkaisemiseksi on Suomen Historiallinen Seura 
hankkinut selvitystä eri tahoilta. Asetuttuaan läheiseen yhtey-
teen tohtori Einar Juveliuksen kanssa on Seura, tarkan harkin-
nan jälkeen, tullut siihen käsitykseen, että kysymyksen lopulli-
nen ratkaiseminen ei vielä ole mahdollinen, jonka vuoksi Seura, 
tohtori Juveliuksen toivomusta noudattaen, kehoittaa Satakunnan 
Museon Johtokuntaa toistaiseksi odottamaan kasööri E. Lindhin 
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teoksen vahnistuxnista. Samalla Seura tarjoutuu antamaan lau- 
suntonsa herra E. Linåhin teoksen tieteellisestä pätevyydestä, 
jolloin Seura myös ilmoittaisi käsityksensä, onko syytä ryhtyä 
uutta teosta valmistamaan. 

Helsingissä helmikuun 16 päivänä- 1923. 
Suomen Historiallisen Seuran puolesta: 

Jaakko Gummerus, 
esimies. 

K. W. Rauhala,_ 
sihteeri. 

Sen johdosta että viimekuluneen helmikuun 16 päiväksi il-
mestyi Porin rykmentin toimesta julkaisu »Kuninkaallinen Po-
rin rykmentti, Juhlajulkaisu kuninkaallisen Porin rykmentin 
300-vuotispäivän muistoksi 16. II. 1626 —16. II. 1926, kirjoitta-
nut Erik Lindh. Suomennos.», pyytää Satakunnan museon johto-
kunta, oheenliittäen 3 kpl. edellämainittua julkaisua, täten kun-
nioittaen, Suomen Historiallisen Seuran edellä jäljennöksenä 
julkaistuun kirjelmään viitaten, Suomen Historiallisen Seuran 
lausuntoa rahastonhoitaja Erik Lindhin julkaisun tieteellisestä 
pätevyydestä, samoinkuin siitäkin, onko Satakunnan museon 
johtokunnalla edelleen aihetta pysyä aikaisemmissa suunnitel-
missaan Porin rykmentin historian kirjoituttamiseksi tämän ryk-
mentin kunniakasta historiaa täysin arvokkaalla tavalla vas-
taavasti ja tieteellisesti täysin pätevästi. 

Satakunnan museon johtokunta toivoo saavansa Suomen His-
toriallisen Seuran lausunnon aikanaan osoitteella: kaupungin-
valtuuston sihteeri F. 0. Viitanen, Pori. 

Porissa toukokuun 3 päivänä 1926. 
Suurimmalla kunnioituksella 

Satakunnan Museon Johtokunta: 
Hjalmar Widbom. 	 F. 0. Viitanen.» 

Johtokunnan ehdotuksesta Seura päätti hyväksyä pyynnön 

sekä valita herra Lindhin julkaisun tarkastajiksi prof. G. Suo-

lahden ja toht. G. Reinin ynnä varalle toht. K. W. Rauhalan. 
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6 §. 
Allekirjoittaneen esittämän ja .Kansallisen Elämäkerraston 

toimituskunnan sekä Seuran johtokunnan puoltaman vapautus-
pyynnön Elämäkerraston toimitussihteerin - tehtävistä Seura 
hyväksyi ja valitsi toimitussihteeriksi Valtionarkiston amanuens-
sin, maist. Ragnar Rosenin; allekirjoittanut oli kuitenkin edelleen 
pysyvä toimituskunnan jäsenenä. 

7 §. 
Bremer Wissenschaftliche Gesellschaftin ehdotukseen jul-

kaisujenvaihdosta, jota ehdotusta johtokunta puolsi, päätettiin 
suostua, siten että sanotun seuran sarjoja A (Jahrbuch) ja D 
(Abhandlungen und Vorträge) vastaan lähetetään Historiallinen 
Arkisto. 

Samoin päätettiin hyväksyä tukholmalaisen Kungl. Witter-
hets Historie- och Antikvitets-Akademien esitykset, että Forn-
vännen-julkaisua vastaan lähetettäisiin Hist. Arkisto, sekä li-
säksi tiedustella, mitä Akatemian julkaisuja voitaisiin saada luo-
vuttamalla kappaleet Seuran muitakin julkaisuji; tiedustelu 
oli kohdistuva molempien seurojen aikaisemminkin ilmestynei-
siin julkaisuihin.. 

8 §. 
Tieteellisten seurain paikannimitoimikunnalta oli tullut seu- 

raava toimintakertomus v:lta 19`5: 

»Kertomus Tieteellisten Seurain paikannimitoimikunnan 
toiminnasta v. 1925. 

Parilla pienellä muutoksella sai toimikunta edellisen vuoden 
19:?4:n lopulla laaditun ohjesääntönsä lopulliseen asuun ja vuoden 
kuluessa saatujen tietojen mukaan ovat myös järjestöt, jotka 
toimikunnan kokoonpanoon ovat ottaneet osaa, sen puolestaan 
hyväksyneet. 

Paikannimistön keruuta varten on toimikunta pitänyt viime 
kesänä kahta stipendiaattia Varsinais-Suomessa ja yhtä Ala-
Satakunnassa. Leht. Arvo Meri, joka jo aikaisemmin on n.s. 
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Vakka-Suomessa kerännyt tiudenkirkon ja Laitilan paikannimis-
töä, sekä yliopp. Yrjö Lindqvist työskentelivät Laitilassa, jonka 
paikannimet, kun entiset keräykset otetaan lukuun, nyt 'on 
saatu suhteellisen tyhjentävästi kerätyiksi. Kansakoulunopettaja 
Kaarlo Kallio keräsi paikannimet Kokemäen pitäjän alueelta, 
saaden kokoon 3,950 muistiinpanolehteä. Kun näihin lisätään 
herrain Meren ja Lindqvistin saalis, yht. 2,494 T  1,744 = 4,238 
lehteä, voidaan stipendiaattien työn tulos merkitä 8,188 muistiin-
ptinolehdeksi. Varoja näihin keruutöihin kului 11,700 mk. 

Toimikunnalla oli aikomuksensa saada keruustipendiaatti 
myöskin Halikkoon, joka samoin kuuluu vanhimpiin Lounais-
Suomen asutuksen pesäpaikkoihin. Mutta kun sikäläistä, vai-
keahkoa murretta ennakolta osaavaa kerääjää ei onnistuttu ke-
väällä saamaan, jäi keruun alottaminen sillä kulmalla myöhem-
pään aikaan. 

Keruussa on .noudatettu toimikunnan jo ennemmin hyväksy-
mää menetelmää, joka on selitettynä v. 1915 painetussa vihko-
sessa: »Kehoitus ja ohjeita paikannimien keräämiseen». 

Lahjoituksina on toimikunta saanut kokoelmiinsa Suomen 
kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnalta kaksi paikannimi-
kokoelmaa: 

Paikan- ja asumusten nimiä Salo i s t en pitäjästä, koonnut 
Heikki Impola. 11 foliosiv.; 

Paikannimistöä Keski-Savon alueelta (s.o. R a n t a s a l m en 
saaristoon kuuluvia luontonimiä). Kirj. Väinö Karvinen. 9 
fol. siv. (konekirj.). 

Toimikunnassa on huomautettu, että esim. ylioppilaille ja 
muille historia- y.m. tieteelliseen kirjallisuuteen vähemmän pe-
rehtyneille paikannimistön tutkimisen harrastajille tuottaa han-
kaluutta se, että mihinkään ei ole koottuna bibliografisia tietoja 
jo olemassaolevista painetuista taikka arkistoissa ja museoiden 
hallussa olevista paikannimikokoelmista, ei myös paikannimi-
tutkimuksista eikä historiallisista teoksista, jotka enemmän tai 
vähemmän käsittelevät paikannimi-kysymyksiä. Toimikunta 
sen 'vuoksi päätti: 

kirjeellisillä ja suullisilla tiedusteluilla ottaa selville, mitä 
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paikannimikokoelmia ehkä on olemassa eri museoiden, kotiseu-
tututkimusyhdistysten, osakuntien ja toverikuntien arkistoissa; 

koettaa saada näitä kokoelmia toimikunnan arkistoon joko 
lahjoituksina, talletuksina eli säilytettäviksi ja käytettäviksi, 
taikka vain kopioitaviksi; 

teettää arkistoaan varten lippuhakemiston kotimaisista kir-
joista, kirjoituksista, kokoelmista y.m. apuneuvoista, joita paikan-
nimien tutkija jo nykyään voi käyttää tiedonlähteinään ja apu-
neuvoinaan. 

Näistä päätöksistä kerittiin viimeksimainitun toteuttamista . 
alottaa: paikannimikirjallisuuden luetteloa on jo kirjoitettu 148 
liTFua. 

Kokoelmansa ja arkistonsa toimikunta on, Suom. Kirj. Seu-
ran johtokunnan suostumuksen saatuansa, päättänyt sijoittaa 
tämän seuran taloon, jossa ne toistaiseksi ainakin saavat sijan 
samalla parvekkeella, jonne seuran ja Sanakirjasäätiön sana-
kokoelmat on hiljakkoin siirretty. Toimikunnalla on hartaana 
toivomuksena, että sen arkistosta kehittyisi jonkinlainen keskus-
arkisto suomenkielisien paikannimien tutkimista varten. 

Toimikunnalla on vuoden mittaan ollut kolme kokousta, joi-
den pöytäkirjat sisältävät yhteensä 27 §:ää. 

Puheenjohtajana on ollut prof. A. V. Koskimies (Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen edustaja), varapuheenjohtajana prof. 
Kustavi Grotentelt (Suomal. Tiedeakatemian edustaja), rahaston- 
hoitajana prof. Väinö Voionmaa (Suomen Historiallisen Seuran 
edustaja), sihteerinä allekirj. E. A. Tunkelo (Suomal. Kirjall. 
Seuran varaedustaja), muina jäseninä toht. T. Itkonen (Suom.-
ugril. Seuran edustaja), toht. Jalmari Jaakkola (Suom. Kirjall. 
Seuran edustaja), toht. V. Salminen (S. Kotiseutututkimuksen 
Keskusvaliokunnan edustaja)- ja maist. Y. H. Toivonen (Koti-
kielen Seuran edustaja). 

Toimikunnan viimeisessä kokouksessa (31. XII) valittiin 
yllämainitut toimihenkilöt tehtäviinsä edelleen vuodeksi 
1926; tilintarkastajiksi tohtorit T. Itkonen ja J. Jaakkola, vara-
tarkastajiksi toht. V. Salminen ja maist. Y. H. Toivonen. 

V a r a jäseninä kuuluvat toimikuntaan (paitsi allekir- 
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joittanutta): prof. J. G. Granö (Kotiseutututkimuksen Keskus-
valiokunnasta), maist. Lauri Hakulinen (Kotikielen Seurasta), 
toht. Jalo Kalima (Suom. Tiedeakatemiasta), toht. Ralf Sagen 
(Suomen Muinaismuistoyhdistyksestä), prof. Fr. Aimä (Suomal. 
-ugril. Seurasta). 

Toimikunnan r a hav ar o i s t a mainittakoon seuraavaa: 

Varoja oli 1. I. 25 	  Smk. 20,302: 02 
korkotuloja on ollut 	 1,200: 53 

Yht. Smk. 21,502: 55 
Menoja on ollut 

keruutyöstä   11,700 mk. 
bibliografiasta.  	400 » Smk. 12,100: — 

S ä ä s t ö i k s i jäi siis 31. XII. 25.: 	Smk. 9,402: 55 

Helsingissä huhtik. 7 p:nä 1926. 
Toimikunnan sihteerinä: 

E. A. Tunkelo.» . 

9 §. 
Ilmoitettiin, että prof. K. R. Brotherus oli luvannut edustaa 

Seuraa Genevessä pidettävässä kansainvälisessä historiatieteelli-
sessä kokouksessa, jos ennättäisi ajoissa perille, mutta että hänen 
matkansa oli lykkäytynyt siksi myöhään, että kokous luulta-
vasti oli jo pidetty ennen hänen saapumistaan Geneveen. 

10 §. 
Ilmoitettiin, että tohtorien Jaakkolan ja Lehtosen teokset 

(Historiallisia Tutkimuksia sarjan n:ot VII ja VIIli) saksan-
kielisine referaatteineen olivat ilmestyneet ja että ne oli jaettu 
tutkijajäsenille ja vakinaisille kannattajajäsenille. 

11 §. 
Herra Elias Enne oli Seuralle lahjoittanut muistelmia ja 

muistiinpanoja menneiltä ajoilta, Päätettiin, että prof. G. Suo- 
18 
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lahden johdolla toimiva keräystoimikunta ne tarkaståisi ja että 
ne liitettäisiin Seuran arkistoon. Lahjoittajalle oli lähetettävä 
kiitoskirjelmä. 

12 §. 
Allekirjoittanut selosti suunnitelmaa, jonka mukaan hän aikoi 

Kööpenhaminassa ensi kesänä pidettävässä historiantutkijain 
kongressissa tehdä selkoa Suomen historiantutkimuksen järjes-
täytymisestä sekä sen ohella esittää ehdotuksia Pohjoismaiden 
historiantutkijain välisen yhteistoiminnan aikaansaamisesta. Se-
lostuksen johdosta keskusteltiin. , 

Vakuudeksi: 
KAARLO BLOMSTEDT. 
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Referate. 

1. Professor Dr. GABRIEL NIKANDER: Finnlands ältere Eisenindustrie. 
Am Ende des 16ten Jahrhunderts verfertigten die Bauern in Finnlanc 
Eisen aus Brucherz als Rohmaterial. Auf Grund der primitiven Metho-
den konnte diese Bauernindustrie jedoch nur geringe Mengen Eisen her-
stellen. In Schweden wurde die Eisenherstellung aus Bergerz im 16ten 
Jahrhundert allgemein. Die Herstellung geschah nach aus Deutschland 
eingeführten Methoden mit Erzschmelzen in Hochöfen und die Her-
stellung von Stangeneisen in sogenannten Deutschhämmern. Die langen 
Kriege im Anfang des 17ten Jahrhunderts vermehrten den Eisenbedarf, 
und im .Jahre 1616 liess König Gustav II Adolf das erste bestehende 
Hüttenwerk auf Staatskosten in Finnland anlegen. Der Staat überliess 
den Betrieb bald privaten Pächtern, und Privatleute legten in der fol-
genden Zeit mehrere andere Eisenwerke in Finnland an. Die Hoffnung 
hier brauchbares Eisenerz zu erhaltem schlug fehl, aber die Eisenwerke 
in Finnland erhielten das Recht Erz aus den schwedischen Scharen ein-
zuführen, von wo aus der Transport hierher zu Wasser vorsichgehen 
konnte; Am Ende des 17ten Jahrhunderts besass Finnland 8 Hochöfen 
und 15 Stangeneisenhämmer mit einer jährlichen Fabrikation von unge-
fähr 1,000 Tonnen Stangeneisen. Diese Anlagen wurden während des 
grossen Krieges (1713-1721) von den Russen vollständig zerstört. 

Nach dem Ende des Krieges wurden die Konjunkturen für das schwe-
dische Stangeneisen lange Zeit sehr gut. Die zerstörten Eisenwerke in 
Finnland wurden wieder aufgebaut und neue wurden angelegt in dem 
Grade wie die strenge Reglementierung der Gewerbe dies zuliess. Wäh-
rend der letzten Zeit der Vereinigung Finnlands mit Schweden besass 
unser. Land 25 Eisenwerke mit einer jährlichen Produktion von ungefähr 
2,200 Tonnen Stangeneisen: Nach Finnlands Vereinigung mit Russland 
wurde die aus Schweden geerbte Reglementierung weiter aufrechterhalten, 
aber Schwierigkeiten entstanden dadurch dass Schweden nicht mehr 
ohne weitgehende Entschädigung die Ausfuhr von Eisenerz zuliess. Dar-
um wurde ein neuer Versuch gemacht die spärlichen finnischen Erzfunde 
zu bearbeiten, aber mit schwachem Ergebnisse. In den 1860er Jahren 
gestattete Schweden freien Erzexport, und von dieser Zeit. an wurde die 
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Arbeit in den meisten Eisengruben Finnlands niedergelegt. Ungefähr 
zu gleicher Zeit wurden durch den englischen Puddelprozess und die Ans-
walzung des Eisens neue technische Methoden eingeführt. Mehrere. der 
älteren Eisenwerke konnten mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten 
und mussten darum ihren Betrieb einstellen. Die wechselnden Zollver-
hältnisse zwischen Finnland und Russland verursachten unsrer schwachen 
Eisenindustrie auch .viele Schwierigheiten. Bis in die 1840er und 1850er 
Jahre rauen in Finnland die alten schwedischen Vtrordnungen in betreff 
der Eisenindustrie, wodurch die Verhältnisse innerhalb dieser Industrie 
ein Gepräge vom strengen Konservatismus erhielten und für den Ge-
schichtsforscher vom grossen Interesse sind. 

2. Professor Dr. K. R. MELANDER: Über die Kolonisationstätigkeit 
der schwedischen Regierung in Finnland vom Ende des 16. bis zur Mitte 
des 17. Jahrhunderts. Diese Kolonisationstätigkeit hatte die Besiedelung 
der verödeten Güter sowie die Einrichtung von neuen Siedlungen zum 
Zwecke. Verödete Güter gab es in Finnland reichlich, und die Regierung 
versuchte durch ihre Beamten neue Bewohner für dieselben zu beschaf-
fen, denn Anwärter aus eigener Intiative gab es nur wenige. In noch 
geringerem Masse zeigten die Verwandten der einstigen Besitzer Lust 
zur Übernahme der Güter als ihre Erbteil, obwohl sie ihnen angeboten 
wurden, denn als erbliche Zinshöfe hätten sie dieselben nur nach Erle-
gung der Steuerreste an die Krone erhalten. Diese Höfe wurden deshalb 
fast ausnahmslos in Krongüter umgewandelt. Wer ein solches Krongut 
zur Bebauung übernahm, bekam gewöhnlich für einige Jahre Abgaben-
freiheit zugebilligt, damit er den Hof leichter in Stand setzen könne. 
Viele Siedler gaben jedoch den Hof nach Ablauf die steuerfreien Jahre 
auf und suchten anderswo ihr Glück. Daher stellte die Regierung die 
Forderung auf, dass nur solche Personen als Siedler in Frage kommen 
sollten, die sich durch Bürgen verpflichteten, auch nach Ablauf der 
steuerfreien Jahre auf dem Gute zu bleiben und die Steuern für die ers-
ten Jahre zu zahlen. 

Bisweilen konnte ein solches verlassenes Gut bei der Übergabe an 
den Siedler in recht jämmerlichem Zustande sein. So wurde z. B.,1631 
auf einem solchen Gute im Kirchspiel Hämeen-Kyrö festgestellt, dass 
seine Felder und Wiesen von kräftigem Walde bestanden waren. 

Da durch das Ausbieten solcher Güter sich deren Zahl nicht in nen-
nenswertem Masse verminderte, suchte die schwedi che Regierung durch 
alle möglichen Mittel die Nachfrage zu steigern. Johann III belehnte zu 
diesem Zweck die in seinen Dienst übergetretenen rus:ischen Bojaren und 
Tataren ausser mit bewohnten auch mit unbewohnten Gütern, ohne jedoch • 
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seinen Zweck zu erreichen. Unter d Vormandichåftsregierung der Kö-
nigin Christine wurden solche Güter als Pfand für an die Krone zu 
zahlende Anleihen zu äusserst günstigen Bedingungen angeboten, aber 
nur wenige waren gewillt, dieselben in Bebauung zu nehmen. Nach 
Christines Regierungsantritt sowie unter der Herrschaft Karls X Gustav 
wurden die Güter Infanteristen als eine Art Soldatengüter übergeben. 
Jedoch wurde auch dadurch keine Abhilfe geschaffen, denn viele lies-
sen das Land unbebaut, einige suchten sich anderswo ihren Wohnort. 
Die Zahl der verlassenen Güter blieb weiterhin eine recht hohe. 

Die Ursachen hierzu waren mannigfacher Art. Die drückenden Steuern 
und die in rascher Folge auftretenden Missjahre zwangen manchen ver-
armten und mit seinen Steuern stark im Rückstande befindlichen 
Bauern, sein altes ererbtes Gut zu verlassen. Dazu kam die Willkür und 
Rücksichtslosigkeit der Steuereinzieher. Infolge der sirengen Aushebung 
zum Militärdienst verlor der Hof oft seine einzige männliche Hilfe und 
verwilderte. Der Adel häufte schwere Lasten auf die Schultern der Bauern, 
und im 17. Jahrhundert wurde die Bauernbedrückung gang und gäbe, 
indem der Adel durch ungesetzliche Steuern und Frohndienste wie Fuhr-
leistungen und zahlreiche Arbeitstage u.a. die zinspflichtigen (rälssi-) 
Bauern in dem Masse bedrohte, dass sie ihr Gut an den adligen Herrn 
abzutreten gezwungen waren, von anderen gelegentlichen Beschwer-
nissen• ganz zu schweigen. 

Von besserem Erfolge waren in dieser Periode die Bemühungen der 
schwedischen Regierung gekrönt, unbewohnte Gegenden in Finnland zu 
besiedeln, hierin das Werk Gustav Wasas fortsetzend. Besonders Karl 
IX betätigte sich eifrig auf diesem Gebiete und suchte sogar bis Lapp-
land hinauf Kolonisten anzusiedeln. Die Lappen dagegen versuchte 
er mit ihren Renntierherden weiter südlich in solche Gegenden zu ver-
pflanzen, wo sich die Renntierzucht seiner Meinung nach lohnte. 

Auch diese Kolonisten erhielten Steuerfreiheit oft auf viele Jahre 
hinaus zugebilligt, und wenn auch die lappischen Kolonien nicht vor-
wärts kamen, so entstanden doch andrerseits reichlich finnische Kulturen 
auch in der Einöde. 

Gustav II Adolf setzte die Kolonisationstätigkeit seines Vaters fort, 
obwohl zu seiner Zeit selten Kolonisten in die Einöde gingen. Da-
gegen zogen sich viele von ihrem Dorf in dessen Hinterland zurück, um 
dort neue Kulturen anzulegen. Oft behielten diese Leute ihren ehemali-
gen Feldanteil im Mutterdorfe. Die Übersiedelung ins Hinterland 
begünstigte die Regierung besonders, da sie die Aufteilung der Höfe 
unter Erben nicht gern sah in der Befürchtung, dass die Höfe dann 
nicht mehr genügend steuerkräftig wären. Diese Aufteilung wurde 
durch den Widerstand der Regierung freilich wenig verhindert, obwohl 
die Kolonisation gute Fortschritte machte. 
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'Eine besondere Gruppe Neusiedlungen bilden die sog. Tochterdörfer 
(Avgärdabyar), über deren Verhältnis zu ihrem Mutterdorf sich im Ge-
setze von Ostgötland und in beiden Landesgesetzen besondere Bestim-
mungen finden. Nach Liljenstrands Meinung sollen in Finnland keine 
solchen Dörfer bestanden haben. 'Dies behauptet er mit voller Sicher-
heit in seinem Werke »Finlands jordnatur och äldre skatteväsende.» 
In dem Werke »De nordiska byggningsbalkarna» spricht er bei Erörte-
rung dieser Frage vom schwedischen Reich in seiner Gesamtheit und 
nicht besonders von Finnland. Da er aber seine Meinung in der 
Form vorträgt, dass solche Dörfer nur im Südteil des schwedischen 
Reiches entstehen konnten, hat es den Anschein, dass er hinsichtlich 
Finnland auf dem Standpunkte des ersteren Werkes verharrt ist. 

Bei meinen Untersuchungen habe ich jedoch finnische Tochterdörfer 
(Avgärdabyar) erwähnt gefunden sowohl in Gerichtsbüchern als auch in 
Erklärungen zu Dorfkarten des 17. Jahrhunderts, und zwar werden 
sie in beiden Quellen ausdrücklich als Avgärdadörfer bezeichnet. 
Überhaupt wäre es absurd, dass Finnland in dieser Beziehung eine schroffe 
Ausnahme bilden sollte, da einmal in gewissen Landesteilen Finnlands 
die Voraussetzungen zur Entstehung dieser Dörfer gegeben war. Son-
derbarerweise haben iibrigens an vielen Stellen Finnlands manche 
Höfe Anteil an Feld und Wiesen fremder Dörfer. Dies rührt teilweise 
von der Überlassung von Grund und Boden an Geldesstatt her, teilweise 
daher, dass bei Erbteilungen an Personen in anderen Dörfern Boden 
abgetreten wurde oder dass jemand seinen Anteil in einem Dorfe auch 
nach dem Wegzug vorbehalten hat, sowie von anderen Umständen, 
die hier nicht näher erörtert werden können. 

3. Professor Dr. VAINÖ VOION_MAA: Das Verzeichnis des Schwarzen 
Buches über die Einöden Satakuntas. Die Studie bezieht sich auf ein 
interessantes Verzeichnis der Einöden des Oberen Satakunta, das sich am 
Ende einer mittelalterlichen Aktensammlung der Aboer Domkirche (Re-
gistrum ecclesiae Aboensis oder »Das schwarze Buch der Aboer Dom-
kirche») befindet und das ungefähr im Jahre 1450 aufgestellt worden ist. 
Dieses Verzeichnis ist früher von Dr. Jalmari Jakkola in seiner im Jahre 
1923 erschienenen Untersuchung »Pirkkalaisliikkeen synty» (Die Ent-
stehung der Pirkkala-Bewegung) ausführlich behandelt worden. Der 
Hauptzweck der hier vorliegenden Studie besteht darin unter Benutzung 
von ortsgeschichtlichen und anderen Ortsnachrichten die Heimatsstätten 
der in dem mittelalterlichen Verzeichnisse erwähnten Besitzer der Ein-
ödhöfe und die Örtlichkeit der Einödbesitztümer genauer festzustellen. 
Mehrere neue oder ganauere Ortlichkcitsbestimmungen sind so ausgeführt 
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worden. Unter anderem werden alte tawastländische Einödebesitztümer 
in Sääksjärvi, nördlich vom Mittellaufe des Kokemäkiflusses und in der 
Nähe von Kokkola, weit oben in Österbotten festgestellt. Zugleich. wird 
der vorherrschende Anteil der alten Kirchspiele Pirkkala und Kangasala 
an der Benutzung der alten Einöde des Wassergebietes Näsijärvi oder 
des sogenannten Pirkkalalandes (Pirkkalanpohja) ausführlich klargelegt. 
Bei der Behandlung der Ortsfragen berührt der Verfasser,der längere Zeit 
den Einödenbesitz des tavastländischen Stammes untersucht: hat, auch 
mehrere allgemeinere Einödefragen und spricht am Ende seiner Studie 
seine allgemeine Meinung über den Charakter der alten Einödebebauung 
des Oberen Satakunta aus ohne in diesem Zusammenhange auf diese 
Fragen näher einzugehen. 

Wissenschaftliche Mitteilungen. 
(S. 1-3). Mag. phil. 011i• Koistinen gibt Nachrichten über den 

karelischen Bandenführer 011i Tiainen. 
(S. 3-10). Mag. phil. Ragnar Rosen teilt den Inhalt einer von ihm 

neulich aufgefundenen Urkunde mit., die s. E. die volkstümliche Auf-
fassung, dass die Bevölkerung des südlichen Teils des Kirchspiels Wal-
keala aus der Provinz Häme (Tawastland) stammt, im grossen und 
ganzen bestätigt; die Stammesgrenze zwischen Tawasten und Karelier 
sei mithin wesentlich östlicher, .als die neueste u.a. von J. Jaakkola 
vertretene Forschung einwilligen will, gelegen. 








