Erkki

Lehtori

Sarkki

Kesitydlaiset

sos Laal ikerrostumana

1860-luvun Mouhi j Ervellii

1..

Saatesanat

Henkikirjoltus

on kuivanntikdinen

tus

valvovllle

o11 kertoa

klraha
telo

jiisennelty

oli

jSrjestyksessa.
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niiyttaa

Iien
losta

talot
voi
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lanko,
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Vilheln
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Este!
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alle
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iie olivat
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julkl.

Vilheln

lrlans6n,

eivet
el

iiiti;
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valmot
Odert
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torpPahlman,

henkLrahaa,

l-uettelosta

tarvltse

julki,

on kyllli
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vanha
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Koivlsto,

vihto-

syytlnki-

l)

on tuotu

luetteloissa

yritetiiiin

huolellisesti.
maksajien

nimliiiin

Maija

rautatienrenki

16-vuotiaat

5s-vuoLiaista
henkirahaa.

tytiiri

lapset."

etta

tule

Johdn

Miina

Elisa,

5ltit

itsellLnen

torpparl

Vilheln

pitiijiinnlkkari

ette

si.is

vaimo;

vanha

lapset,

varrha;

torpparl

nlin

Samoin yli

ky-

luette-

vehltellen

vaimo

nlml,

Maija

alaikHiset

Ester

Kun muistaa,
huomaa,

Mutta

islinndn

Maija,

Levomdki,

vainro,

torpparit.

talo,

Eeva vaimo,

He1Ist6n,

Ta-

maksajat.

saa selville

luettelosta

Eeva kiily,

renki,

Leena vanhus;

mukaan aakkos-

henklrahan

soslaallkerrostumat:

syytinkiliiispalkollinen
mies

parhalten

alaiset

manttaalin

Iisak,

veronkoontiluet-

tAnA

alkukir:jaimen
kyliin

hen-

laklstiiiteinen

rekisterinumero.

etta

kaikki

Vilhelm

kyldt

1863 sen tarkoi-

Vuonna
ettii

Pitajissii

koottlln

maer5sl

slIte,

ja

"kolmanneksen
ri

kylittiiln:

Taloittaln

jiirjestyksen

lojen

peritty.

asianmukaisestl

oli

luettelo.

viranomalsille,

etta

ovat

etsiA.

vanhoja.

mainittava,

koska

Mouhi jEirven

kiisity6liiiset

E1

on ollut

.
esille
rnaksajla.

Siksi

Lalouteen:;a

heidiit

kuuluneiden

-

on lueteltu
henklrahan

4'l
Kun kytAn

lueteltu

oman piiiital.onsa
heillii

maa kuulul

kaikki

den jiisenet

nlmen

rakennuksessa

tai

Kun tarkennin

vielli

jon

jiiljessti.

oma asuinrakennus

vanhan

vai

talonpoikaistalojen
Ei

talon

tutustuu

luetteloon,

2.

maalaisk5sitydliiiset

si

sita.

voivat

l{aaseudun
laiset
vyys

oloj.ssa

ei

usein
ja

01i

men avuja

jota

huomiota

pestattaessa

tai

Kotikasvatus

t5htesi,

sulhasen

opastuksella

valmistamaan

puusta

tytivlilinelnii

kirves,

talon
ei

kuin

miehen

moninal.sissa

toki

oll

piikoja

kotona

puukko,

lisaksi

kalkkea
ja

saha

kyetteva

kotoisten

ihrnisiltii.

ot)pivat

site,

mika

hdyl5.

ol"emaan mukana nraalais-

Melkoista

klrvesmlehen

taltoa

rakennusten

pystyttAnlsessa.
oppivat

nuoret

nurkallaan,

tai

kotiplirln

rakennusta

huolehtla,

ettii

muuta

oli

Sanotaanrette

valvoessa

aittaa

morsi-apalvelukseen.

Pojat

keneemman kirvesmi.ehen
kun

Eri-

Kete-

tai

talojen

opplmiseen.

rakennustdissli,

tarvittukaan

kotona.

maaseudun

taltojen

val-

apuun.

vieraaseen

vaadittLin
ja

holho-

alueella.

valmistettiin

renkejS

kAden

Valtlovalta
kiisltydmestarit

arvioitaessa

isdnsii

miehen

tarvetta

palkeski-

kertaa
asemaa.

kauppapiirinsii

tarvlkkeet

muuan edellytys,

kiinnitettiln

Ta1la

saaneet

ollut

sivu-

yll2ittiiviin

selviSii

rajoitettua.

etujaan

kliyttcieslneet

Siihen

oIi

porvarioikeudet

mustasukkaisestl

alustalaisperjossakln

maalalsk5sity6liiisten

maaseudulla

Kaupunklen

onko

talollisen

sosiaalirakentel-sta.

1860-luvun

Arnmatinharjoitus

J.lmi,

mukaan

nurkissa.

t)rfiune seuraamaan

Entisaikojen

kay

asuvatko

suorastaan

yhteiskunnan

on kdsitybliilsperhel-

talollisille,

asianomaisten

miehet

Ko-

olemaan
valmis-

tettiin.
Emiinnlin kasvatustehteviln
- tyttdret,
minI5t,
tedit,
kaiken

taloudessa

toiset

pellavat

kiiytti56n.

Rengin

uusia

Kotona

varusteita

ja

kyettiin

nalsserkut

vaatetavaran
saatiin

kuului

varattiin

vuoden

ja

tekemaan

talon
piiat

kuluessa

perehtyi
Ko-

talonvden
vaatekerta.Syy-

saada

talosta

ilman

ulkopuolista

kuluneiden

naisvakl
-

valmistamlseen.

saada vuodessa

ol-keus

puhumattakaan

tarpeelliset
apua nyds

tarvikkeiden

uudelleen

2,

sent.Siin eteen

rusteellisempaa

villat

palkkaan

kunnostamisesta.
TuIi

klilyt,

tarvittavan

tinkisopimuksissa
asusteet.

kuului

tehtdviii,

a$mattltaitoa.

jotka

vaativat

Vaikka

yleiskiitevyyttd

valtiovallan

pe-

tarkoituksena

-T
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- verotussylsta

- olj. saada kAslty6n

mean kaupankiiynnln

tavoin

harjolttaninen

harvalukuisiin

keskltty-

kaupunkeihin,

rah-

oll

vaan vaatimuksesta esivallan
my6nnyttav5 antamaan virallisla
lupia eraiden kesity6annattien
harjoittamiseen
maaseudulla. Puhut-suutarelsta,
-sepista ja
-nahkurelsta,
tlin pitiijdnraateleistii,
-nlkkareista.
rejilla.

Niiiden lukumiisr5 klhlakunnittaln

Vuoden 1619 siiSnnos kielsi
kiisltyiiliiiset"

vanhastaan tavaksi

Kaupunklen mestarit

asuinpaikkakuntansa
oll ja anmattikunta
Aateliskartanot
varten

vahvistettiin

ke-

3)

lisiiksl

tulleet
milloin

tarvetta

3)

saaneet oikeuden palkata

ktisitydlliisla.

klertavat
anmattiaan

harjolttaa

myds maaseudulla,

sen salli.

olivat

vakinaisia

saivat

omaa tarvetta

Kun valmistuttiin

belnlintekoon,
ja uusiakin taro11 kartanon monilukulset vllkatteet
terotettava
vittiin.
Sama tarve oli talonpoikaistaloukslssakln.
Harva isiinta
oli i.tse takomataitoinen
tai h5nen kiiytdsstiiin oli sepdn viilineet,
apua 01i etsittava.
Muitakln arimattimlehiS tarvlttiin.
Jossakln
tapauksessa kartanon kasltydliiisiltii
1llkeni
alkaa nyds ]rmperist6n tdihin.
Sepen taitoa
suomalainen naalaisperinne
on vanhastaan kunnloittanut. Tiillaiseen
viittaavat
r.ui. monet sananparret.
Varhaisin
rouoto maalaissepiiksi oll se, ettS joku k5tevd talollinen
slvuaskareenaan harrasti
takomatydtii.
Rahvaan vaatimuksista
esivallan
oli laajennettava
k5sitydn harjoittamis^oikeutta
maaseudulla. Vuoden 1586 sadnndssd tosln puhuja plttijiinraatiilelsta.
taan valn pltajAnsuutareista
tr{utta tiettiiv:isti. on ol}ut myi5s seppi5.
4)
Suutaroimista
Kunnon istinnan,

kotitarpeiksi
talolllsen

har joitettiin

kai rnytis taltavamplen
puolipohjaaroaan tydjalklneensa

o1i orrrin avuln kyett.iivS
jaamaan ratkenneet ornpeleet. ErdistS
kylSnsuutareita
vallan

tal

rajoltukslsta

ny6s rnaalaistalolssa.

pojan.

kuljeskelevla

saattoi

k8sltydllilsld

tulla

renklen
ja kor-

itseoppineita

kaikista

esi-

huolimatta.

Rakennust6issa eslm. lasl-Ikkunan
valrnlstaminen tai korsteenln
riuuraus vaatl ar0mattiniehia. SitA mukaa kuin savupirtelstA
luoja savujohdolliset
vuttiin
yleistyivdt,
liimnityslaltteet
kasvoi
rilyds tarve saada pitejeen muurarimestari tai laslmestari.
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EreAsta
reksl

joka

anunattlkunnasta,

paikkakunnalle,

hyddyksi

ku lukuislsta

ei

joituksessa

on merkltty

oll

hlinkin

ja

ollut

henki-

hierojia.

sellalnen.

Johannan

on varmaan

suu-

oli

anmattinlmikettti

rnonen Ml-inatr tai

Jotakin

taldollaan

kupparelta

lienrre

itselll-snaisista

sana itselllnen.

Llmene

pitiij5ssa

varmaan

kirjoituksessa.

ja

vlilineilliiiin

Jo-

Henkikir-

kohdalle

valn

arnmatlk-

harjoittanut

seen.
Poinintoina

Mouhijlirven

henklklrjoltuksesta

1.863 luettelen

vuonna

muutarnia:
Kaisa Packal6n,
"--kyl5nitsellinen
--itselllnen
Regina,
Ester Arlund
Liisa

Sten,

sellinen

Ester

vaimo;

Ulla

--itsellinen
Sofia Juhontytart
--itsellinen
Eeva, vaivaineni

3.

Muutoksia

Valitsemanune
valta

oll

pauksla
kennellii
Tallaisia
luksessa
miehet.

oI1

186o-luku

vuonna

olivat

ka5nne.

--itsellinen

Laks;

Ester

ne,

maaseudulla.

jollIa

kalkki

heiddt
oli

Ester;

Forsmani"

5)

kul-tenkaan

mukaan.

jos

Keisarin

jullstuksella,

tarvetta

Vuonna

ty6s-

palve-

tydskennellii

kannalla

tilanne

palkata

asetus

erlkolstydmulden

laajensi

nm. muurareita

kuln

vuoclen

s51l.yi
ja

amlasimes-

7l

tullut
Venajan alainen
vuonna f 8l7 pittsj iin kiisityiiviilipittijSnvarvareista.
8)
erikoisista

kun Suomesta oli

myds sorvi.Puhuttiin

Saatlln

kuuluvat

1802 annettu

saivat
ol1.

lisiittlin

SuomenTalousseura

Polkkeustaoikeus

aateliskartanolden

saaneet

Samalla

Pitiijdt

tarelta,

suuriruhtinaskunta,

kau-

kiisity6lSiset

perustuva

talonpoikalstaloukslln

1789 asetuksen
roattiastelkkoa.

esi-

6)

sekii

NifunH eivAt

aikaiseNnin

muuttamaan.

laklin

pitdjiinkiisitydlAiset,

olivat
olevat

vuotta

Sata

sllrtiili

1723 mearettiin

valn

hyveksi.

miseksi.

Eliantytart

--ltsellinen

aikonut

or.lan isantansA

neisiin

--itJuhontytari
--kyliinltselllnen

I800-IuvuIIa

kertalskulla

punkeihin.

leski
--itseIllnen

vanha;

Ester

Karolina

vaivainen;

--sotamiehen

Kaisa,

--itsellinen

--ltselll-nen

Maija;

Packal6n

valvalsiai

--itsellinen

Eeva tyt:irt

Johan Raja1a,

Liisa

teki

aloitteen

uusi kel"sarlllinen

tilanteen
julistus

edelleen

helpotta-

vuonna 1824. Nyt

luvattiin
nahkureille,
nl.kkareille,
satulasepille,
hatuntekijdille,
ruukkumaakarellle,
karrynpytiriisepille,
sa5misk5ntekij6ille,
ja naalareille
kellosepllle
oikeus asua ja ty6skennel16

_
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maaseudulla.
i,liii.n oli

9)

valmius

amnatinharjoltuksen

taydelliseen

vapautumiseen

Iiihes saavutettu.
Suurta rruutosta ei ntiin ol1en vuonna 1868 tapahtunut anmattikunnan lakkautus juuri
tuonut. Silloln
sils vasperiaatteesta,
ta taysln luovuttiin
etta kesitydanunatit kuuluisivat

10)

valn kaupunklen oikeuksiln.

asenaan kuului,
PitiijSnkSsityillSisen
etta hAn oli saanut pltajelaisten
r,ruodolllsen suostumuksen. Tlimtin nojalla
lii6nin inaaher- antoi pira - Suonen suurLruhtinaskunnassa
lfliinin kuvernddri
Ilman lupaa ei saanut
tiijlinkiisitydl8iselle
eritylsen
valtakirjan.
pittijAlin.
kbsitytiPltejAnmlesten
suostunuksella
palvelukseensa
liilnen sal ottaa
opplpojan. I1)

muuttaa toiseen

PitHjan

lupa saatlitr kihlakunnankSrHjilld.
Valinnassa oll kolme
pyrkijdn
nakdkohtaa: pyrkljiin
hyviimaineisuus,
saana amja tavoite,
nattioppl
ette saataislin
useampla kuin yksl amnattltarkeaa

mies.

I2l

O:)lnnaytteistA

ei ollut

tarkkoja ohjelta.
Oppi saatiin tolminalla
Kun polka o1i saanut oppl-nsa, voitiin
h6net
jotta han volsl
hyviiksy5 itsendlsekst
ktislty6l8lseksi,

nrestarin oppipoikana.
karajille

noutaa valtakirjansa
'fy6verstaasta
tydskenteliv5t

ltiinin

piianleheltd.

ei mydskean ollut
joihin
taloissa,

niiiirfiyksia.

Suutarit

ja raatAlit

oli tilattu.
YleensA he saivat
ty6n tilaajalta
kaikki tarveaineetkin.
Tydviilinelden silrto
ty6paikasta toiseen ei alheuttanut ongelmla.
Sepillti

oli

orrrat pajat.

ta puutavarasta.
4.

KesityijlAisen

Kasity6leisen

toi

Ahjohiilet

Louteen kuulul, ette kaikki
- sydet - poltettlin
hiilet
Rauta oli

saatlin
varta

ty6n tilaaja.

Luonbaista-

taLonpolkaistaloudesta.

Puu-

vasten omasta metsaste saadus-

tietenkln

tuontitavaraa.

aseria 1860-luvulla

aserrla oIi

pttiijlissA

jokseenkin

vakaa. Kilpailu
ol.i
Anslomahdollisuudet oIlvat
tasalset.
"Se on j:inptl trlin",
kerrotaan pitSjiinnahkurin
sanoneen, kun tuli
tilaajan
kanssa ehdoista erirdielisyytta.
f3)
Kirkossa oli k5sitytiliiisillli
ornat
paikkansa, jos krlstillinen
penkkijdrjestys
oll. olemassa.
rajattua.

Pitejankasitydliiiset

\

muodostivat

veliasteen

talonpoiklen

ja s56-

I

5t
tyleisten

keskiviill1le.

hi jlirvellii

liihes

kieliset

liikanimet.

Siellii

toimi

entiset

Poikkeus

sotavaiki
tien

o1i

lomautettu.
oli

ninet.

Mouhijdrven

rni oll

Jiiljemp5n5

olevasta

ty6liiinen

asukkaan

vair:

jonkin

asuivat
tut.

Tiilliin

kin

kamaria.

ol-ivat

viiljernmin

ErAat

kuulua

taa aslan.

14)

kanssa

ja

Westerling

talouteen
ja

diin Iisaikseen
RAetaLi
Siihen
si

Johan
kuului

sanoin

taloudessa

Jose:f ja

hengen

Fagerl-urrdin

Iuona

rnyi5s itsellinen

Xaikkl

kahta

varmaan
oli

IvlouhijArven
EIisa

taloutta.

rramii olivat
oli

asul

Leena.

hoitivat

ehkii

luokseen

Henklkirjoitus

kaksiasuosoJt-

pe-

suuruuden

Val.borg-vaimonsa
pltlijlinnahkuri
Karl

olleen
eli

lapseton
vain

perhe.Hei-

oppipoika

Kalle.

joukko.

yhdekslinhenkinen
Nahkuri

Matts

Utter

Nikkart

Johan

Wans6n ja

lasta.

Mui.ta

hallit-

el. talouteen

hekuu-

pitiijdnkiisity,6laisie.
pitiijiin

kauppias.

1860-luvullc
HtiljiiSss;i

Tukanderin

henkikirjoiLe-

elell

henkeii.

kolmen

he kuitenkin

porstua,

ruokakunnan

ndyttlivat

nerr nraalaispitdj;iiin
15) .

kuusi

yhdeksiinhenkistA

Erikoisaser,rassa

tu.

kuului

ky-

kunkin

alaiseksi,

ottaneet

Ahlgr6n

Johanna-vairno

nen Tilda-vainonsa
Iunutkaan.

KarI

kiisi-

ollvat

osoiLtaa

ja

nl-

I{)

kukin

t6IIit

itsellisinai

olivat

Toisen

Mouhijiirvellii

YleensA

kamarl

kiisitydliiisen

Pitiijrinmaalarl

nimen

taLon

ehka sukulalsensa.

voj-rune piiiibell5

rusteelLa,

suomea?

ottanut.

kuin

tupa,

yksi

ainakin

ruotsinkielisi.ai.

henklkirjoitus

kiisity6liilset

itsellisen,

tassAkin

pienasuntoja.

tblllt

tekivAtkin,

vrerasperaiset

rakentarnat

Nain

verran

nraan jonkun

Jotain

tai

ruol.u-

1809 leh-

sitten

selvliii

rekisterlnumeroisen

saattoi

ruotusotamiehet

nliernne, nlnkii
saanut

maalla.

tietyn

Kiisitycilaisten

ole

KlisltyiilSisten

talon

kyl5ssii.

vuodesta

oli

ollvat

luettelosta

tdllelstii.

jonkin

otettu

merkitsemat

Mlekka

oli

I{ou-

ruorsin-

Eskolan

ruotusotanlehet

ruotuninet

llouhijarvellii

puhutaan
Iissii

Yleensii

oli

I.l)

ollut

kirjoihin

sukunimi

sukuninet,

Suomen suuriruhtinaskunnassa

henkikirjoituksessa

eikii

Hurska.

1863 on viela

mainitut

kruununrrriesten

val

olleen

Tyvenen.

suostumuksella

MitA

heilIe

pol.kkeus,

n5ytt?iii

Tosin

keisarin

kiiytt66n

kiisitydliiisillii

David

vuonna

sotamiehet.

otettiin

pitajiin

pitiijansuutari

Henkikirjoitukseen
ja

TliI16in

kaikilla

talouteen

Kaupan

siirryttiicssii

toimineen
kuului

perustami-

my6s salllt-

kaupplaspariskunnan
I{aija-piika.
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Pltejenseppa
renkl.

Abram t{ans€nl-n luona el- asunut muita kuLn Maurltzja Maija Hartman hal}itslvat
l{ilheln
nelltaloutta.
PitlijEnsuutarl
David ja Maija Mohellln ta-

Flt5jlnseppit

henkistli

louteen
kuulul nn. Kalle-renkl
Ja kaikkLaan kuusl
j5nrtiiitiili
ja
Davld
Ester Hagelberg ja Miika-renkL
maLnl-ttu seitsemdnhenklseste
Eeva Englundln

perheeseen kuului

rllttAv5t

osoLttamaan, ette
useanrpL kuin yksi tal kaksi
Oppipolkia

oIi

valn

Era5t rengit

matlssa

vllsl

henkee.

kdslty6liilsen

apuna.

Adolf

ja

N:irtte esimerklt

tdlllsea

oli

tarpeen

huonetta.

kolme. LisSksl

ilmeisestl

on nimelt5

Fitiijiinraiititll

vuoden 1863 henkikirjoitusval-heessa

tydlliistllti
koja.

taloudesta.

henkee. Pita-

oli

ollvat

It{itA muuta ty6ta

llouhljHrven

palkattu

renkejE

kiisija pii-

nLmenomaankSslty6lHlsen

renglll5

ollsl

ollut

am-

klisltyo-

l6isperheess6?
5.

uouhijerven

k6sitydlSisluettelo

vuonna 1863

16)

PitE jiinriiiitlillt
Eskolan kyl8ssli
samassa kyldssS
Hahnajilrvell6
Htii jii5ssli
Mustianojalla
Salmin kyliissli
samassa kylHss5
Uotsolassa
samassa kyJHssS
Yliskallossa
R5iitiilimestareita

Bl-t-aialnU&er!!

KarI Schylander
Wilheln lfalenius
Adolf Englund
Davld Hagelberg
David Hellnan
Adolf Stenroos
Gustaf Helander
Johan Fagerlund
ilohan Zessllng
Tobias Hartman
olL klmnenen.

Hahnajarvell6
entlnen
Hyynildssli
Hitij5Sssii
Pukaran kylEssti
Saikkalassa
samassa kyldssd

asui Tu1lun maalla
samoln
maalla
Irrin
Il.tun maalla
Juntun maalla
Murojan maalla
samoin
Vanhannokan maalla
samoln
Uudenrauvan maalla

nikkari
Gustaf Ekman Nlssil5n
maalla
Johan Forsman
Rossin maalla
Kuutl"n maalla
Johan Wans€n
Anders Kandell
Alanapan maalla
Matts Hellnan
HuLdan naalla
ilohan Stenman
samol-n
TervattrSessH.
maalla
David llaajanen
Vlihiltulpan
Tiisalassa
maalla
Karl Helenius
Isontiisalan
YliskaLLossa
Ahron maalla
Wilhelm Helenius
samassa kylSssii
Uudenrauvan maalla
llatts Roos
Selkeen kartanossa pit5jansorvarl
lltatts SeIln
pltiijHnsorvari
Tlisalassa
Anders AnderssLn Vehetilsalan
maalla
lilikkaritnestareita
kaksl ja yksi entlnerr
olt yhdeksiirlr sorvilr€ita
nikkari.
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PitAjensepa!
HyynilSssli
Wilheln
Stenl)lom
Rossin maalla
llall aassa
Wilhelm
llanmirr
Rouhun naalla
samassa kyISssS
Abram Wansen
Alasarkin
maaIIa
Mielolassa
David Enroos
Kilkan
naalla
RienilAssa
fsak Lindfors
Perttulin
maal-la
Salmin kyJ.iissli
Isak Albenius
Murojan maalla
S e l k e e n kartanossa
Selkeen
kartan
kartanonseppe Sirnon Siiderblom
santassa paikassa
opplpolka
Malakias
YIiskaIlossa
Thonas Stenfors
Ahron maalla
Salmin kyliissii
sepdnleski
Eeva Stenman
Jutllan
rnaalla
Seppiii

oli

kahdeksan

ja

yksi

opplpolka.

Pitei ansuutarlt
Eskolan kyliissii
David Tyvanen
Si.mon maalla
samassa kylessa
oppipoika Johan
Herr.ralassa
suutarinleski
Maija Bergman
Ylitilan
maalla
HyynilAssa
David Wansen
Toljasen
maalla
Hatl aassa
Johan crdnlund
Rouhun maalla
samassa kyl8ssli
Jullus Grdnlund
samoin
samassa kyliissE
David MohelI
samoin
Iirolassa
Karl crdnlund
Huitun
maalla
KortejarvellS
Isak Selin
Karon naalla
Vesunnin kyliissli
Henrlk Sten
V5hantykin
maaIla
Suutar i-mestarei ta o l i k a h d e k s a n j a y k s i o p p i p o i k a .
Pltiii

linmaalarit

Haij aassa
Lampisten
kyliissii
Saikkalassa

Henrik Haggstrdm
Gustaf Lindbl0n
Karl Ahlgr6n
oli

M a al a r i m e s t a r e i t a

Iltun
maalla
Penttilan
maalla
Saikan r-raall.a

ko1ne.

Pitai ennahkurit
Saikkalassa
samassa kyltissd
Uotsolassa
Kaksi nahkuria

[auppiaat
t|arl aassa

ja

Karl Westerllng
oppipoika Karl
Matts Utter
ja yksi

i:luldan

maalla

Lanmasp:ian

maalla

oppipoika.

kaupus
Josef

Tukander

Tupurlassa

entlnen kauppias Oskar Strandberg
jotka varmaan rrryds kaupustelivat
Iunrpunkerdii j dt,
Sskolan kylilssii
Gustaf Sundstrand
Ilyynillissli
Mauritz Steni.ng
samassa kylilssii
Davld Isaksson
Yksi

kaupplas

ja

kolne kaupustelljaa.

rihkamaa:
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ilmeni

Henktkirjoituksessa
tusta
sia

renkejS,

eriijtii

erikolsmiehlti,

on vaike,r arvata.

olkeaan ranklln

He elviit

saaneet onan alunattinlr.rlkkeen.
ja -nalset
(fdrsvarskarl,
vartiomiehet

Eskolan kyllissii
Iiyyniltissii
sarnassa kyllissii
samassa kylSssii
HdijSiissii
sErmassakyliissii
Karin kyl"tissa
Kortej5rvellii
Murrossa
Salmin kylfissS
samassa kyliissa
TervamAessd
s€unassa kyliiss5
isossa pappilassa
lsossa pappilassa

David Henriksson
Johan Johansson
Steffan itohansson
Wilheln Paavola
Johan Hellsten
Johan Mattsson
Johan Hannula
Henrlk Henriksson
Henrlk Henriksson
Abram Jakobsson
Wllheln Mlchelsson
Abram Karlsson
Lena Rdnn
EfraLm
Lilsa Juhontytar
ja -naista.
vartiomiesta

Ornan ryhmtin nuodostavat
rengit
ei

sijoitavalll-

koska olivat

sista erottuivat
qvinna) :

viisltoista

jolden
olteet

tyomiehet

SeIIalfdrsvarsll
l

MOrrllla
Toijasella
Rossilla
Paavolassa
Kuutilla
sepHll6
Hannulassa
NiuralIa
x6k61le
SiJnulassa
Jutilassa
Holpilla
HolpiIla

(arbetskarl).

Rengit

I

ja muona-

on lueteltu

erikseen. I"llnk6 alan erikolsmiehi8
n8m olivat,
llrnene. Sellaisla
asul (sulkeissa talon lsennen nlmi):

Iirolassa
sErmassakylilssH
Hyyniliissti
samassa kylSssli
Pukaran kyliissii
RienilAssii
Tervanaesse
sa:nassa kyllissii
Tomulassa
Uotsolassa
Vesunnln kylHssii
sanassa kyldssii
sarnassa kyldss5
YIiskaIIossa
neljAtoista

Johan Johansson
Johan Bjdrnstrom
Isak Fagerlund
Malaklas
Johansson
Davld MdkeIS
Davld Mlchelsson
David Johansson
l4atts
lltattsson
Isak Henriksson
Johan Mlcbelsson
Gustaf Berg
Matts
Johansson
Thomas Johansson
David Johansson

(Ellas Kokki)
(Johan Ylihenuninkl)
(Abram Ollari)
(Malaklas Kerlman)
(ilohan Alanappa)
(Thomas Wasara)
(Matts Isotulppa)
(Ismael llahdtulppa)
(David Tomu)
(Matts Wanhanoka)
(Alfred Isotykki)
(Johan Alavilo)
(Johan Wanbaklnkki)
(Erland Alapispa)

erikolstydmiestti.

Salmin Knuutllassa

o11 palkattu

Johansson. Hliijlilissd
Pahlr,ran. Lliikeliiisen5

oll

merkltty

muonarenki
kirjoihin

asui Vestolassa

(statdrengen)

David
jiirnv5gsdrengen Odert

entlnen

matruusi

David

Brass.
Selkeen kartanon

erlkoisnrlehlii
oli metsanvartija
Anders tlacker.
(torpfdrvaltare)
Torpanvalttarl
oli Selkeen kartanossa David Kankaantaka ja RydnSllissA David Watajanieni.

\
I
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Selkeen kartanon

lii6nlss6

Ilenkikirjoltuksessa

asui

myds kirkon

hAnen arunattlnlmeksensli

tetun kirkkovakklirl.

Nliin kirjurl

nikkeen kyrkoviickaren.

Kirkon

on saanut
elk5

Johan Tavarin.

nlikyy suoneksi
ruotsl.ksl

vahtimestarlna

konkokouksen lupaamat vlljakappansa
9elkeen kartanon

suntlo

ilnoi-

aNnattinl-

h5n on saanut kir-

n51n ollen

ole

kuulunut

tydviikeen.

}

I

RahvaanylApuolelle
lueteltaessa

kohosi kapea s5titylSiskerrostuma.
SAatylelsie
(uppbordsskrLfvaren)
veronkantajasta

voimme aloittaa

E.W.Sohlmanista.

Entlnen

kruununvoutl

Lagerblad

15sse. Maallinen esivalta
oli Tuiskun kyliissA
ja varanlmismiehen Johan Klilin
ja Tiisalassa
ll.H.lljerpen

holdossa.

Selkeen kartanoa

asui

hallitsi

asuvan nlrnismies

ekonomiedlrektoren

H.J.Grtinberg. Kirkon miehiS edusivat Mielolassa
jolla ol1 apunaan lukkarlnoppilas
taf Ahlqvist,

lukkarl

sekd varapastori
G.E.Brander Uotsolassa. Itse isossa
ja kirkkoherra
C.G.Mellberg. Mellbergin
oli ylloppllas
henkikirjoitusvuonna
I863.

cus-

pappilassa
.Iulius-poika

Ioppukatsaus

1860-luvulla
ti

KarI

Wllhelm Grdnroos,

asul rovasti

6.

Ry6nti-

asuvan slltavoudin

nlin

Suomessa o11 vakaa ktisltys,
kuin olot

ntitiriitty

sar! VenajAnmaalla,

senaattl

hallitsl

ettli

Helslngissd

pitejasse.
Kaikllla
jarjestyksessS.

ninlsrrries mliSriisivdt

kaikki

Juma1a asul

osolttivat.

oli

oli

pysyvtis-

talvaassa,

keisekii rovastJ. ja

Jumalan osolttama

palkkansa krlstilllsessii

ja suurestl arvostettupttlijSn harvalukuisten
TiihEn sijolttuivat
jen siiiityhenkiltjiden
ja perlntilomaisuutensa
nojalla
kunnioitusta
ansaitsevien talollLsten
kesklvaihellle
pit5jAnkdslty6lSiset.
Hetllti

oIl

oma tiirked

henklrahan,

hetta huolellisesti

t
{

tehtiivtins5.

liihes puolltoista

dan talouteensa

klrjoittaa

kuuLuneista

Maksoivathan he esivallall,e

narkkaa.

Se antoi

luettelolhin

riittdvestl

tiedot

heistii

aija hei-

henkil6istti-

Kun luetteloihin
oll pakko kirjata
nryds niirlen henkildlden
nIjotka olivat
maksukykynsd tdysln nenetttineet,
tull ny6s
heille taustaa, jota vastaan arvonsa tuntevat ja ammatistaan yl-

net,

peiit kiisityiilalset
He olj.vat

helposti

huomioon otettava

erottuivat.
osa suomalaista

maalaisyhtelskuntaa.
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I)
2l

ltantalsliingden I863, 'r'urun ja Porin leanln
henkikirjoitus
L863, L267, Turun Maakunta-arkisto.
Karkun ym. pitiijien
kArAjekunnan perunklrjat,
turun Maakun1850-luvulla
Juho Husari varasi syytinkiehooista-arkisto,
mr,r. kolne paitaa vuodessa, I pari rdttlhousuja
sa itselleen
vuodessa, yhdet villalset
housut joka koknas vuosi, yks.ljoka kahdeksas
rdttimekko vuodessa ja yksl verkapalttoo
vuosl.

3)

Erik Uhrstriim, Overslkt af det finska
Helsingfors 1893, 36-37

4)
5)

ibld. 47
Turun ja Porin

6)

Ehrstriim,

7l

ibid,

8)

Asetuskokoelrna IBl7.

9)

Asetuskokoelma 1824.

liiiinin

henklkirjoitus

skrAv5sendets

1863.

47 , 50.

59.

f0)

Ilmar Talve, Suomalaisen kansaneldman hlstorialllset
tekij6,t, Forss, L972, 87.

11)

Ehrstrdm,

12)

ibid.

I3)

Kerttu

14)
r5)
I6)

hlstoria,

tausta-

85.

Vuorisen, eriiiin nahkurlntyttaren
kertomaa.
Turun ja Porin liianin henkikirjoitus.
ibid.
Kirjoittajan
kokoama Turun ja Porin lSiinin henkikirjoituksesta 1863.

ooo

Mouhijiirvi

on kai

alna pltlinyt

Tariperetta

kaupunkikeskuksenaan.

Syytinkisopiruksissa

niikyy olevan nr,r. ehto: Annettava hevoskyytl
Tampereelle kerran vuodessa. Stltdkbhiin jolrtul,
ettii Tampereella
syntyi hokema: "MAA oon Mouhijiirvelt6,
en rniiii mlttEiin titir5!"
?ietii kysyvH kaupunkilaLnen llenee saanut sellaisen
vastauksen,
kun kohdalle

sattrrikln

mouhljiirvelSinen

kaupunklmatkaaja.

