
Kristi ina Hopia

Sakkolan pokostan (veropiirin), erottivat
muista pokostoista metsiit ja asumattomat
viilimaat, kuten eriimaat erottivat kokonaisia
heimoja toisistaan. Tii l l i i inen alue oli Raudun
ja Sakkolan veli l la vieli i  1700-luvulla. Melko
laaja kihlakunnan yhteismaa erotti niinikii i in
1600- ja 1700-luvulla Sakkolan ja Rii isi i l?in
pokostat Ayriipiiiin ja Jliiisken kihlakunnista.

Pokostain alueet pysyiviit vuosisatoja
muuttumattomina. Niinp?i jo 1500-luvulla
Sakkolan ja pokostain rajat olivat samat,
jotka myrihemmin erottivat Rii isi i l i in ja KAki-
salmen Pyhiij iirvestii.

Pyhii j i irvi kuului vuoteen 1589 asti Sakko-
lan pokostaan, mutta l i i tett i in sitten Kiiki-
salmeen, jotta sen kirkkoherra olisi saanut
paremmat tulot.

Suvannon Taipaleessa oli ennen pieni kau-
punki ,  joka 1400- luvul la  kuulu i  Valamon
luostaril le, mutta suuriruhtinas oli ostanut
sen ja pannut kuuluvaksi Kiikisalmen kau-
punki in .  V.  1500 Taipaleessa o l i  33 kauppi-
asta. Ruotsin vallattua Kiikisalmen li i i inin
Taipale sai 1617 kaupungin oikeudet, jopa
pii?isi kaupankiiynti in ulkomaidenkin kanssa.
Ruotsalais-venii l i i isessii sodassa 1656, joka
tunnetaan KAARLE X KUSTAAN SOTANA,
Taipale poltetti in eikii se enii i i  p?ii issyt vau-
rastumaan. Myohemmin Taipale oli kauppa-
la, ja sen kohta l ienee Suvannon laskussa
huuhtoutunut Laatokkaan.

Sakkola/Pyhii j i irvell i i  oli v. 1480 kaikkiaan
556 verotettua miestl i ja 282 taloa sekii 214
kylea. Kun tuohon aikaan veroluetteloon
merkitt i in vain jousenkiiyttcicin kykeneviit
miehet, on vaikea arvioida, miten suuri oli
todell inen asukasluku.

Kaksi vuosikymmentii my<ihemmin laa-
ditt i in kuuluisa Vatjan viidenneksen vero-
kirja, jolloin asuttujen talojen miii ir i i  oli
kasvanut 314 kappaleeseen eli savuun. Veroa
maksaneiden miesten mii5rii oli viihentynyt
480:een. Lti i ininherroja perheineen oli 5,

SAKKOLAN - PYHA.TANVNN PITAJIEN VEROKIRJAT JA
vAnSTOT,UETTELOT

t i lal l isia 38, talonpoikia 427, kyytimiehii i 2,
vuokralaisia 4 ja kirkoll isia virkamiehi?i 4.
Asukkaiden kokonaismiii ir i i  oli n. 2400. Koko
viiestd oli tAhAn aikaan kreikkalaiskatolisia.

Ruotsalaisten ja venii l i i isten vuoroin teke-
miit hiivitysretket aiheuttivat varsinkin 1500-
luvun ji i lkipuoliskolla nii i l l i i  t ienoil la asutuk-
sen melkein ti iydell isen tuhoutumisen. Vuo-
den 1589 verokirjan mukaan Sakkolassa oli
vain 5 talonpoikaa, kaikki luteri laisia. Koko
pitajan entinen viiestci oli si is joko tuhoutu-
nut tai mennyt pakosalle. Muuttoli ike au-
t io t i lo i l le  v i lkastu i ,  ja  v .1591 Sakkolassa o l i
70 luteri laista talonpoikaa. Vuonna 1593
enda 66, sil l2i osa luteri laisesta viiesti i olikin
Sakkolassa vain kiiymiiselti i l in ja palasi
takaisin entisil le asuinpaikoil leen. Alueluo-
vutuksen j2ilkeen Ruotsin viranomaiset yllyt-
t ivi it paluumuuttoon ja mainitaan mm. Muo-
laan kappalaisen Axel Henrikinpojan l i ihete-
tyn liiiiniin muuttaneen siirtoviien luo kehot-
tamaan sitii palaamaan takaisin.

Pyhli j i irvell l i  oli Vatjan viidenneksen ve-
rokirjan mukaan 137 savua ja 207 veroa
maksavaa miesti i. Yhteensii arviolta viihem-
miin kuin 1300 asukasta. Vuonna 1627
Pyhii j i irvi l i i tett i in Kiikisalmeen, ja itsenii i-
seksi se tuli v.1632. Kiikisalmen eteli i isen
liiiinin kanta-asukkaat, vanhat karjalaiset,
olivat ortodokseja, ja Pontus de la Gardien
valloitettua Kiikisalmen v.1582 alkoi viikeii
karata rajan yli Venii j i in puolelle Tverin
li i i ini in, Volgan varrelle. T,i l ldin suurin osa
Kiikisalmen ll i ini i i  miltei tyhjeni karjalai-
sista. Vuosina 1656-1658 4107 perhetti i
muutti Venii jelle. Jo aiemmin, edell isen
muuttovirran aikana v. 1633, kreikanuskois-
ten paetessa ruotsalaisia kiiennytfi i j iA, oli
hallitus kiiskenyt rajavahteja hirttiimiiiin
jokaisen karkulaisen.

Verorasitus oli yhtenii syynii alkuperiiisten
karjalaisten poismuuttoon. Toinen syy oli
luteri lainen pakko-opettaminen. Piti i j i in pit i
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Viipurin li i ini. Karjalan kannas 1930-luvulla.

5 0 5 1 0 1 5 2 0 r m

A

t imiehi i i  2,
amiehi?i 4.
1400. Koko
katol isia.
oroin teke-
nk in  1500-
i l la asutuk-
isen .  Vuo-
ko lassa o l i
r isia. Koko
:o tuhoutu-
to l i i ke  au-
ko lassa o l i
rnna 1593
iesti i  ol ikin
ja  pa las i

r .  A lue luo-
aiset yl lyt-
mm.  Muo-

; jan l i ihete-
luo kehot-

neksen ve-
207 veroa
Ita viihem-
)nna 1621
ja i tseni i i -
r  etel i i isen
karj alaiset,
la Gardien
lkoi vi ikei i
l l e  Tver in
suurin osa
i karjalai-
7 perhettii

edel l isen
kanuskois-

fiftjia, oli
hirttiimiiiin

ruperdisten
rn syy ol i
' i taj i in pit i

3 5



saada uusia veronmaksajia, ja niinpii Henrik
Matinpoika Huggut kirjoitt i  v.1589 kirjeen,
miss?i h?in pyytii2i Viipurin linnan piiiillikiiltii
saada ne talonpojat, jotka hiin Piirttyli Eeri-
kinpojan kanssa oli valinnut asuttamaan
autiotaloja Kiikisalmen eteli ipuolella autioi-
tuneis i in  p i te j i in .

Luterilaisia i iyri imoisi?i muutti mm. Jfl i is-
kesti i pitaji in, ja mycis Savosta tuli sadoittain
perheiti i : Savolaiset, Jii i iskeli i iset, Virolaiset,
Hiimii l i i iset, Pohjalaiset, jne., joiden nimet
viittaavat entisiin asuinpaikkoihin. Mycis
ruotsalaisia nimiii oli tuli joil la: Silvasti,
Welling sekii Lamberg, jonka mainitaan
tulleen Ahvenanmaalta sotavankina. Tlim?in
Lamberg-suvun viimeinen mies kaatui vii-
me sotien aikana.

VAN HOI STA VEROTUSOLOI STA

Vuotuista ruiskylvoii ki iytetti in verokirjoissa
peltojen mittana. Ruista kylvetti in niin ja
niin monta koroppaa. Sakkolan pokostassa
mainitaan rukiin kylvdn olleen suurimman
eli 1720 koroppaa. Hein?iii tuli 7654 rukoa.
Laskelmassa on mukana myris Pyhii j i irvi.

Jo pakanuuden aikana p?ii itetti in kAraji l lA,
millaisia ti lapii isluontoisia veroja oli suori-
tettava. PiihkinZisaaren rauhanteon ji i lkeen
Kiikisalmen Karjalassa ryhdytti in kantamaan
vakinaisia veroja. Metsiistyksen ti irkeydesti i
johtuen ne mliirAtti in nahkoina. Kultakin
savulta vaaditt i in 2hyvnd nahkaa. Lisliksi oli
toimitettava l i i i ininherralle metsiistyshauk-
koja. Novgorodilaisten valtakautena kan-
netti in kruunulle veroa obsjittain. Se mer-
k its i veron m iiiiriiiim i stii m anttaal ittain. Ob sj a
tarkoitt i sellaista aluetta, jonka mies ja he-
vonen jaksoivat kynti i i i  ja vil jell i i . Tataarit
alkoivat Venejella kantaa veroa talonpoikien
tytivi i l ineesti i - atrasta. Siit i i  kehittyi mutki-
kas veronkantoyksikkci "auranala" eli aatran
maa. I aura = 3 obsjaa, I obsja : 4 desjati i-
naa : 4 hehtaaria. Obsjan alalle tarvitt i in 8
tsetvertin (4 korobjan) eli 16 hehtolitran
siemenmiidri i. Alkujaan auranala tarkoitt i 6
tynnyr in ky lvc ia laa.  Sakkolan pokostan
kokonaisala oli v. 1500 yhteensii 436y2
obsjaa. Suuriruhtinaalla siitii 2Yz, lddninher-
roil la 45Y,, t i lal l isi l la 183, luostareil la l98Yz
ja kyytimiehil l i i  7 obsjaa. Varsinaiset maan-
omistajat olivat suuriruhtinas, t i lal l iset ja
luostarit. Talonpojat, jotka maita vil jelivi it,

olivat samassa asemassa kuin mydhemmin
lahjoitusmaatalonpojat. Heidiin olonsa ri ip-
pui maanornistajien kanssa tehdyisti i vi i l ipu-
heista ja verosopimuksista. Maata he eiviit
saaneet omakseen vaikka raivasivat peltonsa
asunnottomaan korpeen. Maaveron lisiiksi
novgorodilaiset l?ii ininherrat kantoivat alus-
talaisiltaan ns.viidennen lyhteen veroa
(pjatini) vil jasadosta ja muista kasveista
sekii lisiiksi vaativat piiiviitciitii, olutta ja
voita. Veron miii ir i i i iminen tapahtui mieli-
valtaisesti, vaikka olikin ajoittain perustuvi-
naan tehtyihin arvioihin.

Ruotsin taholta j i ir jestetti in verotusasiat
sodan jZilkeen vasta v. 1628, jolloin Keki-
salmen lliiinin verotus muodostui yhii tar-
kemmin samaksi kuin muun Suomen. Pii i ive-
roksi miiiiriittiin kruunun kymmenykset, josta
papiston piti saada l/3, mutta kiiytiinncissii
pysytti in entisen arvioveron kannalla. Arvio-
lautakunta suoritti paikan pZi?ill2i vuodentu-
lon, talon sekii tavarain, vielepa ihmistenkin
hinnoittelun. Keskinkertaisen hevosen hinta
oli v. 1680 2 ruplaa. Keskinkertainen mies
oli saman arvoinen, mutta lehmii valn 75
kopeekkaa, lammas l5 kop., hyvii metsiikoira
50 kop., hein?ikuorma 10 kop., ruistynnyri 1
rupla 20 kop. Nii in saati in verotettavan
omaisuuden ja tulojen yhteissumma, josta
veron osuus miii ir i i tt i in. Muitakin veroerii i  oli
suoritettava, kuten piiiviit<iitii, statsiejyviii,
tuomarinkappoja, teinirahoja ym. Myoskin
populeja, loisia ja mctkkil i i isi i i  verotetti in.
Papistolle tuli omat saatavat.

KASKEN POLTON JARJESTELY

Jo 1600-luvun alkuaikoina oli Ruotsin maa-
polit i ikka edennyt ahtaan veropolit i ikan
puitteista merkantil istisen elinkeinopolit i i-
kan laajemmille aloil le. Hall ituksen huo-
lenpito kohdistui sil loin ensiksi valtakunnan
metsiin, joiden sii i lyminen oli t i irkeiin rauta-
teoll isuuden ja tervanpolton elinehto. Ter-
vali ike Karjalassa niiytt i lupaavalta, ja sikii-
liiiset metsiit niiyttiviit vapaan rajattoman
kaskivil jelyksen vuoksi olevan suuressa
vaarassa hiivit i i . Kun lisi iksi ri i televien kas-
kenpolttajien vuoksi oli tarvetta saada aikaan
parempi j i ir jestys, koetti maan hall itus 1630-
luvulla sli i idell i i  kaskenpolttoa. Niinpii kuu-
lutetti in mainitulla kymmenluvulla kaikil la
Kiikisalmen laanin pitejien kiir i i j i l l i i  kielto,
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ettei kukaan saisi 40 markan sakon uhalla
merkite itselleen kaskimaata sitii heti kaata-
matta, mikii s?iiintri ei kuitenkaan koskenut
honkametsiiiin tehtyii pykel ikkiiA.

Kyl?imetsien kaskeamisen rajoituksiin
kuului mycis kolmivuotinen kaskioikeus.
Sekii Viipurin ettii Kiikisalmen Karjalassa
tuomitti in 1600-luvulla usein ri idanalaisia
kaskimaita kiiytettiiviksi vain kolmena vuon-
na ja sen jiilkeen palautettavaksi takaisin
kyliimetsiksi. NAmii tuomiot perustuvat
Ruotsin maanlain (Kristoffer-kuninkaan
maanlain) rakennuskaaren 32. lukuun, jonka
tiitii koskeva kohta herra Martin suomennok-
sessa kuuluu: "Nyt taita miehil le olla perko-
metzd ja tahtouat sen perghata, nin mahta
itzecukin sitii perghata ilman syte paitzi
jaghon, ja pit i i  sen pii l le kolme siemendii, ja
laske sen sitte jallens yhteisexi jos hiin sita
Eniimbi pit i i  peldona eli nijttuna, eli muuxi
Tarpexens nijn olkan hukuttanut tyiinsii ja 3
marka piiiilisexi." (Perkometsii, rydhia-skog
: kaskimaa.) Ruotsin vallan aikana ehtiviit
monet metsAmaat Karjalassa muuttua yksi-
tyisomistukseksi, joita omistajat kiiyttiviit
kaskivil jelykseen tai muulla tavalla.

Piti i j ien veroa maksavien isiintien nimet on
nlhtiivinii vuodesta 1638 alkaen melko siiiin-
nti l l isesti maakirjoissa. Ensimmiiinen mik-
rofi lmattu rulla VA/Es2670 ulottuu vuoteen
1696. (VAlLt1339). Sen ji i lkeen tietoja ei
epiivakaiden olojen vuoksi ole sii i lynyt,
lukuunottamatta tuomiokirjoja, joissa on
vuonna I 7 1 0 Kiikisalmen kiiriij [pdytiikirj oj a.

KUOLONKEVAT

Keviit 1697 tullessa mainitaan se todell isena
kuolemankevii?inii. Edellisen vuoden kato oli
saanut l i ikkeelle vieli i  hengissii olleet ihmi-
set. Tiloja autioitui suurin miii ir in, mutta
nii l l , i  t i loi l la, joil la ri i tt i  tydvoimaa metsiis-
tykseen ja kalastukseen, niihtiiviisti selvittiin
paremmin. Suomen kansasta kerrotaan
kolmanneksen kuolleen niilkaan ja sen ai-
heuttamiin tauteihin. Ravinnon puute ja
turmioll inen h?iti iravinto heikensi viiestdii
tehden hirvittaviie jalkee.

Maata hall itsi KAARLE XI, joka mainitaan
itsevaltiaaksi, Hiinen hallituksensa periaate
oli, ettei kruunu saanut menettdd ?iyriiikiiiin
rahaa, eikii viljakappaa niiliinhiidiin torjumi-
seen. Vasta katastrofin hirvittiivvvden todet-

tuaan kruunu oli valmis viihii isi in l ieven-
nyksiin, mutta jo kuolemankeviittii seuran-
neena kesiinii voudit taas kiersiviit ahnaasti
talosta taloon velkomassa kruunun saatavia.

Sakkolassa mm. mainitaan Arrendator
(maanvuokraaja) Erich Pirhoin, ja Pyhiijiir-
vell i i  kolleega Albrecht Johan Orbinski.
Vuokramailla isiinniit olivat vuoteen 1902-
05, jolloin vasta saivat lunastaa maatilat
omikseen.

VUOSISATA VAIHTUI. .

Ruotsin kuningatar Kristi ina, joka jakeli
suosikeilleen lahjoitusmaita, oli lahjoittanut
Petiijiiveden hovin Johan Klcifverbladille
(aateloituna Kldfverskdld), joka puolestaan
oli v.1705 maakirjaan merkityn tiedon mu-
kaan vuokrannut sen K: Freeselle. Sakkolan
hovin kuningatar oli lahjoittanut R. Guste-
ri l le ja Haparaisten hovin sekii Kiviniemen ja
Taipaleen kalapaikat J. Boismanil le.

Suuren Pohjan sodan sytyttyii ja veniiliiis-
ten vallattua Kannaksen v.1710 poistuivat
kruununvoudit asemapaikoiltaan, ja sodan
viime vaihe, jota myds isovihaksi kutsutaan
(1713-1721), toi uudeksi isi inniiksi Kiikisal-
men Karjalaan Pietari Suuren. Isoviha pii?it-
tyi Uudenkaupungin rauhaan 1721. Tiissii
rauhassa Ruotsi luovutti Veniijiille Kiikisal-
men l?iiinin, Inkerinmaan ja suuren osan
Viipurin liiiiniii Virolahtea mydten. Pyh?ijiir-
vell i i . Monet olivat paenneet alueelta ja ti loja
autioitui. Pyhfljnrven Hassinmiiell?i oli mm.
kappalainen Jaerpenius saanut surmansa
paetessaan ven?iliiisiii joukkoja.

Pietari Suuri jakeli t i loja suosikeil leen
vielii sodan kestiiessii, ja n?iin ruotsalaisten
omistukset mitetOityivet. Esimerkiksi kreivi
Ivan MuSin Pu5kin sai Viipurin-Kiikisalmen
maantien eteliipuolelta Sakkolasta 9l taloa
(67 aateria) kiisittiiviin lahjoitusmaan, jonka
keskuspaikaksi tuli Petiijiirven hovi. Valta-
tien pohjoispuoli kuului vuodesta 1732 lehli-
en Valamon ja Konevitsan luostareil le.

Talouseliim?in kannalta oli tArkeee, ettd
autiot saataisiin nopeasti vi l jelyyn. Verotusta
uudistettaessa huomattiin, etteiv[t verot
tuottaneet kruunun toivomia mii?irie. Riistiy-
tymistii ilmeni. Verokaavaa muutettiin
v.1720 jotta taloll iset kykenisivdt paremmin
suoriutumaan rasituksistaan, mutta tiimiikiiiin
ei tuonut parannusta. Katovuosien tiihden
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vil javeron saattoi korvata muina luonnon-
tuotteina, mutta siit i i  huolimatta ri istit vuosi-
na l7 2 | -22 I isiiiintyiviit j a veronmaksukyvyt-
tdmyys autioitt i t i loja.

Sakkolassa v.1706 t i lo ja o l i  173
"  v .1724  "  159
" v .1728 "  167
" v.1723 alutioita 17Yo
"  v .1728  "  28

Pyhzi j i i rve l ln  v .1706 t i lo ja o l i  150
"  v .1724  "  164
"  v .1728  "  174
" v.1723 avtioita8-g%o
"  v . 7 7 2 8 "  I I

Pietari Suuren lahjoitukset kAsitt ivat t ietyn
vero-osuuden, jonka suuruus ti ismennetti in
v.1726 julkaistussa asetuksessa. Luostarien
mailla talonpojat muuttuivat kruununtalon-
pojiksi. Muil la lahjoituksensaaji l la oli Venii-
jalle ja muualla It i imerenmaissa toisia ti luk-
sia, jotka tunnustetti in maineen ja asukkai-
neen heidlin omaisuudekseen. Heisti i tuntui
mahdottomalta kuvitella, ettei i isken valla-
tussa Viipurin l i i i inissii heil l?i olisi samoja
oikeuksia. Veroja korotettiin ja piiiviitd'itii
l isi itt i in siell i i .

Sakkolan pokostan lahjoitusmaalla kreivi
Ivan Olexewitz Musin Pu5kin kuittasi osak-
seen veroina talonpoji lta, jotka vil jelivat
maitaan:

Rahaa 85 ruplaa 2 alltusta (kop.?), ruista
85 tynnyrii i ja l2 kappaa, ohraa 46 tynnyrii i  8
kappaa, kauraa 47 tynnyrid l6 kappaa, voita
8 puutaa ja heinii i  240 kuormaa.

Asukkaita oli merkitty 372 mies- ja 345
naispuolista, eli yhteensii 717 . Taloja maini-
taan yhteensii 27, kruunun osuudella 2.

Pyhii j i irven pokostan lahjoitusmaa v.1724
oli kreivi Andre Actimanowitz Matseifsin
hallussa ja taloja verotetti in seuraavasti:
Rahaa 200 ruplaa, kauraa 100 tynnyrii i ,
heinii i i  300 puutaa. Lisiiksi hiirkii ja jokai-
selta kymmenelte talolta 1 lammas, 3 naulaa
voita, 20 kpl munia ja vieli i  kana jokaiselta
ti lalta.

Vuoden 1724 verokirjassa mainitaan Pyhii-
j i irvellzi 4 hovileiri?i, Pyhii j i irven, Riiskan,
Il l i l i in ja Kiimaji irven hovileirit.

Pyhii j i irvel16 oli verokirjan mukaan miehii i
455 ja naisia 41 1, eli asukkaita yhteensii 866.

Taloja mainitaan yhteensii 151, joista kruu-
nun mailla 52. Autioita oli yhteensii 13.
Kruunun mailla ei ollut autioita.

Seuraavista henkikirjoista puuttuukin ti la-
ton v?iest6, joten v.1754 viiestdluettelot ovat
sisiilliiltii?in tarkemmat ja niissii mainitaan
kaikki asukkaat.

Esimerkki l: Sakkolan seurakunta nro 9,
kirjattu 12. marraskuuta 1754. Asukkaat
luetteloitu kylittiiin ja talottain. Kyliit ovat
mydhemmin muuttuneet ja mm. Revonlahti
niikyy vielii tiissii mukana. Asukkaita yhteen-
sa 2617 henkeii. Valkjervi kuului vieli i  Sak-
kolaan, Sen suurin talo asukasmiiiiriiltiiiin oli
Pekka Pitkiisen talo. Talon asukkaina maini-
taan periit i  39 henkeii. Haparaisissa asui
Lauri Kekin talossa 28 henkeii. PyhAjiirvelti i
t i inne muutti osa Naskalin sukua, josta sitten
tu l i  Sakkolan suur in suku.  Myds Ai jd t  o l ivat
tulleet tulleet Pyhiijiirveltii. Muutettuaan
sitten avioli i ton solmimisen kautta pit i i j i iste
toiseen, niimii suvut levisiviit ympiiri insii.
Muualtakin muutetti in ja siirrytt i in pois
entisilt i i  asuinsijoilta.

Esimerkki 2: Pyhii j i irven seurakunta nro 5,
kirjattu Wiipurin Tuomiokapitulissa 24.
marraskuuta 1754. Asukkaita pit i i j i issii yh-
teensa 3225 henkeii, joista miehiii 1662 ja
naisia 1563. P<jlhit l i in kyli isti i  alkaen maini-
taan seuraava teksti:"Tiihiin asti Hiinen Yl-
hii isyytensii Herra Kenraali YlipAAllikkii
Gdrfr Solticowin osuus." Sen j?ilkeen "Hiinen
Korkeutensa Kenraali Prokuristi Prinssi
Trubeskoin osuus." Kenraali Solticowille
yhteensli l9l7 asukasta ja prinssi Trubes-
koil le yhteensit 1308 asukasta.

Laskutavasta ei ole tietoa, mutta loppu-
summa on 2248 henkeii, kruunun nimismie-
hen Johan Ursinuksen ilmoittamana. Kir-
konkirjan otteessa Pyhiijiirven seurakunnassa
asuvista mainitaan sekii vanhat ettA nuoret,
terveet etti i  heikot, mukaanlukien vastasyn-
tyneet lapset.
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E.Jdske: Rautu ja rautulaiset
M.Juva:  Suomen kansan h is tor ia
R. Ranta: Viipurin komendanttiku nta v.1 7 1 0-21
LWiika: Kappale kannakselaisvaiheita, eli
Pyhiijiirven pitiijiin historia.
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