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Esiaitini Anna Stiina Yrjdntytiir Kangasalta me-
ni 200 wotta sitten miniaksi Havisevan Paavo-
laan, joka oli kruununtalo. Tutkiessani hiinestii
alkanutta sukua, etsin myos suvun talotietoja.
Tutustuin omaan sukuuni kuuluneiden parin
kruununtalon vaiheisiin ja etsin niistii asumiseen
liittyneita asiakirjoja. Kun selostan kruununta-
loissa asumisesta havaintoja, vertailuja ja ptiiitel-
mia, minulla on aiheeseeni sukututkijan suppea
niikokulma.

Laajempaa historiallista tietoa kruununtilois-
ta saa kirjallisuudesta. Hiimeen Heimoliiton jul-

kaisemassa Hcimeen historiqssa. osassa III:2 on
laqa arttkkeli "Talonpoikainen maanomistus".
Siina selvitetiilin kruununtalollisten elamda ja

asemaa, siihen vaikuttaneita asetuksia, miiiiriiyk-
siii ja virkamiesten toimintaa eri aikoina. Kirjas-
sa Lcingelmciveden seudun historia on Jutikka-
lan asiaa kasitteleva afiikkeli "Talonpojat".

Kruununtilojen mddrd vaihteli
eri seuduilla

Aikaisemmin tutkin isiini sukua, joka on Liingel-
maeltai ltihtoisin oleva Solalan suku. Sulun talo
oli perintotalo eli verotalo (skatte hemman).

Aitini suku Kangasalla asui kruununtalossa
(krono hernman). Ihmettelin sita, koska Liingel-
miiell2i vastaani ei ollut tullut kruununtaloja su-
kututkimuksen yhteydessil. Kirjallisuudesta mi-
nulle kuitenkin selvisi, ettii suuri osa talonpojis-
ta asui 1700luvun alussa kruununtiloilla. Se oli
paljon yleisempiiii kuin aluksi luulin.

Vapaiden talonpoikien talot olivat joutuneet

kruunun haltuun. esim. kolmen woden maksa-

ftruununtafossa

mattomista veroista tai kun talot kuolonvuosina
olivat autioituneet. Kun aatelisille lahjoitettujen
tilojen aatelisoikeuksia peruttiin, voitiin niistii
tehdi kruunun virkataloja tai sotilasvirkataloja.
Eriimaihin perustetut uudistalot olivat kruunun-
tiloja. Entiset sotilastalot olivat vielii 19001u-
wn alussa kruununtiloja.

Kruununtalon maan omisti valtio kun taas
perintdtalo kuului talollisen suvulle, mutta mo-
lemmista maan tuotto kuului kruunulle verojen
muodossa.

Pitajanhistorioissa on Jutikkalan laatimia ti-
lastoj a perintotaloista ja kruununtaloista suuren
Pohjan sodan jiilkeen. Seuraava taulukko on
laadittu niiden tietoien mukaan.

Perintiitiloj a Kruununtiloja

NfAmAA

Siiiiksmtiki 37
Kangasala 44
Orivesi 22
Sahalahti 17
Kuhmalahti l7
Eriijawi 14
Liingelmiiki 33%
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142
7'7
J J
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Kangasalla, Orivedellii ja Siitiksmtiellii oli talois-
ta perintdtaloja vajaa neljiinnes ja Sahalahdella
noin kolmannes. Liingelmaella ja Eriijiirvellii
puolestaan oli perintotiloja runsaasti enemmiin
kuin kruununtiloja. Havaintoni sukututkij ana pi-
ti siis paikkansa.

Luvuista huomaa, ettii syrj iiseutujen talonpo-
jat olivat siiilyttiineet muita paremmin sukuoi-
keutensa. Syynii voi olla, ettd verotus ja veron-
maksutuotteet olivat erilaisia. Esim. varhaisina
aikoina Liingelmiiellii sai maksaa veroja kuiva-
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tulla hauella, jonka saamiseen katovuodet eiviit
vaikuttaneet. Ehkii virkamiesten ja aateliston
kiinnostus ei kohdistunut niin innokkaasti syrjii-
seutuihin.

Kirkonkirjoissa ei useinkaan ndy, olivatko
talot kruununtaloja vai perintotaloja, silla kaik-
kien talollisten kohdalle on merkitty bonde (ta-
lollinen). Vasta talon asiakirjoja tutkiessa tilan-
ne selviaa.

Kruu nuntaloja ja peri ntotaloja
Havisevan kyliissii

Esimerkkitaloni on Paavolan kruununtalo Kan-
gasalan Havisevan kyliissii. Ktiytiin nimitystii ta-
lo, koska Paavola oli kyliin kantatalo, jolla oli
kyliissii oma rekisterinumeronsa, nro 3.

Kangasalan kirkolta pohjoiseen on pitkii lah-
dekkeinen Vesijarvi, jonka ltinsipuolella Havise-
van lahden perukassa on Havisevan kylii. Sinne
oli ilmeisesti tullut asukkaita jo 1400-luvun lop-
pupuolella, koska voudit 1540 kirjoittivat tilei-
hinsii perbti kuusi taloa. Talojen nimetkin ovat
varsin vanhoja: Uotila, Antila, Pietila, Nikkila,
Harala ja Paavola; varhaisiin maakirjoihin nimia
ei tosin viela merkitty.

Havisevan kaikki talot olivat yhtii suuria eli
niilla oli samansuuruinen manttaaliluku. Maakir-
joihin alettiin 1 600luvun loppupuolella merkita,
olivatko tilat perint6tiloja, kruununtiloja tai rtils-
simaata eli merkittiin niiden ns. maanluonto.
Himeessd maanluonto on merkitty wonna jo

1687. mutta tiedot ovat Jutikkalan mukaan luo-
tettavia vasta suuren Pohjan sodan jiilkeen.

Mydhemmistti maakirjoista ilmenee, ettii neljii
Havisevan taloista oli perintotaloja, mutta Paa-
vola ja Uotila olivat muuttuneet kruununtaloik-
si. Esimerkkitaloni Paavola oli l600luwn alus-
sa ollut autiona ja etrkd silloin jadnyt kruununta-
loksi.

Havisevan kyliin verot lahjoitettiin 1652Erik
Lllfille, Luodon (nykyisen Holman) kartanon
omistajalle Orivedelta. Ulf yritti perustaa Havi-
sevan kyliiiin siterikartanon, johon aluksi piti
kuulua kaksi taloa. Hilnen siiterioikeutensa Ha-
visevalla peruttiin 1683. Siinakin yhteydessii ky-

lan kaksi taloa ovat voineet menettiiii sukuoi-
keutensa ja tulla kruununtaloksi.

Kun vertailee Havisevan kyliin talonpoikien
elamae, se neftaa aika samanlaiselta, asuivatpa
he kruununtaloa tai perintdtaloa.

Kyliistii on piirretty 1600-luwlla kartta, jos-
sa talot on merkitty riviin kylaraitin varteen.
Pellot on piirretty kahdeksi aidatuksi vainioksi,
mitkii on kartassa merkitty kirjaimilla A ja B,
joita talonpojat viljeliviit yhdessii. Kyliissi oli
siis kaksivuoroviljelys. Kiiytossti oli sarkajako,
mike niikyy 1700-luvun kartasta. Pellot oli jaet-
tu yhtii suuriin osiin sarkoina myris kruununta-
loille.

Raskas ja monimutkaisesti maksettava vero-
tus rasitti sekii perintO- ettii kruununtaloa. Va-
rallisuudessakaan ei kruununtalollisten ja perin-
t6talollisten kesken valttamatta ole eroja, esim.
Mohkoltin rustholli Kangasalla oli kruununtalo
ja silti 2 manttaalin suuruinen.

Valtiovalta eli kruunu siititeli ja rajoitti mo-
nin mtiiiriiyksin talonpojan elamaii sekii kruu-
nuntalossa ettii perintotalossa. Virkamiehet oli
maaratty pitamaan tiloilla tarkastuksia, jotta nii-
ti asuttaisiin kruunun ohjeiden mukaan. Ehkd
kruununtaloja kuitenkin tarkastettiin ahkeram-
min.

lsdnndn vaihdossa oli eroa

Islinndn vaihdos oli kruununtalossa ja perintdta-
lossa erilainen. Perintotalossa suoritettiin isiin-
ndn kuoltua perinndnjako. Uuden isdnniin, usein
vanhimman pojan, piti karajilla hakea vahvistus
talonsa omistukselle eli lainhuudatus. Hiin sai
taloonsa kiinnekirjan (skattebref). Perint6talo
voitiin myyda vieraalle suvulle.

Kruununtalo siirtyi myos useimmiten suvul-
le, tavallisesti isalta vanhimmalle pojalle. Sen
hallinta- ja asumisoikeuden vahvisti laanin maa-
herra kruununviranomaisena. Hiin antoi talolli-
selle sij oituskirj an eli immissiokirj an (immisions-
bref) kruununtilaan. Viranomaiset siis sijoittivat
talon haltijan asumaan kruununtilalle. Talon
muilla lapsilla perillisini ei ollut siihen osaa.

Vuonna 1789 oikeus anoa kruununtalon hal-
lintaoikeutta muuttui perinnolliseksi. Viran-
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omaiset vahvistivat mielelliiiin jiilkeliiisten asu-
misoikeuden, eiviitkii talonpojat itse voineet
myydi taloa muille ja niin kruununtilat siiilyiviit
usein perint0taloja paremmin suvulla.

Paavolan kruununtalon asukkaita

MyOs virkamiehet kiinnostuivat kruununtilojen
asumisesta. Havisevan Paavolaankin sai sijoi-
tuksen 1692 Kangasalan pitiijiinkirjuri Erkki
Humalainen. Kruununtalon velvollisuuksien eli
verojen hoitaminen ei aina ollut helppoa. Suuren
Pohjan sodan aikaan Erkki Humalainen ilmoitti-
kin luopuvansa koko talosta, koska hiinen kaksi
poikaansa olivat joutuneet sotaan. Isonvihan jiil-
keen, koko 1700luvun, Humalaisen sukua kui-
tenkin asui Paavolan kruununtalossa tavallisina
talonpoikina.

Vuoden 176l kartasta voi ntihd6. miten Paa-
volan tontti oli kyltin keskella. Vuonna 1759
Paavolan kruununtalo halottiin, jolloin kaksi ra-
kennusta oli samalla ahtaalla tontilla isiintiniiiin
Humalaisen jalkipolviin kuuluneet veljekset.
Toinen veljeksistii siirsikin talonsa kauemmaksi.
Tiimii Paavolan puolikas lunastettiin perinndksi
1794, jolloin se ei endii ollut kruununtila. Muu-
taman woden kuluttua sen isdntii Heiklci Hei-
kinpoika myi sen kihlakunnan kruununvouti
Carl Johan Nordbergille. Ehkii kruununvouti oli
jfiestellyt itselleen mahdollisuuden ostaa Paa-
volan talonpuolikkaan.

Perintdtalon voi ostaa, mutta kruununtalon
voi lunastaa vain sen asukas. Edellisellii vuosi-
sadalla kihlakunnan kruununvouteja oli kielletty
ostamasta kruununtaloja omiksi perintdtaloik-
seen, koska heillii olisi ollut asemastaan etua.

Olen huomannut, ettd aika usein perintOta-
loksi lunastettu kruununtalo joutui myyntiin.
Syynii voi olla, ettii lunastaminen sittenkin oli
taloudellisesti raskasta. Vai eiko maahan oltu
kiinnytty kuten vanhoissa perintOtaloissa?

Kruununvouti Carl Nordbergin Paavolaa ni-
mitettiin hdnen aikanaan Carlsvigiksi.

Toinen Paavolan puolikas oli yhii kruunun-
talo ja isossajaossa 1790-luvulla se midrdttiin
siirrettiivdksi aivan Havisevan kyltin periille. Ta-
loa ruvettiin nimittzimaan kvlalaisten kesken Pe-

rii-Paavolaksi eli Peralaksi. Rekistereissii se oli
yhii Paavolan talon puolikas (halfi'a Paavola
kronohemman).

Uusi suku alkaa
Peri-Paavolan kruununtalossa

Selviten kruununtalossa asuneiden sukulaisuus-
suhteita, koska niistii selvii.6 asumisoikeuksien
periminen. Paavolaa asui siis pitajiinkirjuri Erkki
Humalaisen jtilkipolvet l700Juwlla. Vuosisa-
dan lopussa hiinen sukuaan oleva Matti Ptirtty-
linpoika oli sijoitettuna asumaan Perii-Paavolak-
si kutsuttuun Paavolan kruununtalon puolikkaa-
seen.

Hdnen miniiikseen tuli Arura Stiina Yrj6n-
tytiir Kaukolan talosta. Anna-Stiinan aviomies
Antti Matinpoika, talon nuori isdntd, kuoli ja

ensimmiiinen lapsi syntyi isiin kuoleman jtilkeen.
Anna Stiina jiii taloon, silla hanen poikansa Ant-
ti Antinpoika voisi hallintaoikeuden siirtymis-
sddnntisten mukaan aikanaan anoa kruununtalon
asumisoikeutta.

Oikeus kruununtalon hallintaan oli ensin les-
kellii, h?inen jdlkeensi ensisijaisesti vanhimmalla
pojalla, sitten vanhimman pojan lapsilla, sitten
seuraavaksi vanhimmalla pojalla ja hiinen lapsil-
laan, sitten kolmannella pojalla jne. Poikien
puuttuessa tulivat tytttiret vuoroon vanhimmas-
ta alkaen. Siiiidokset ovat vuodelta I 8l I .

Nuoren isiinniin kuoleman jiilkeen talon kun-
nossapito ja maksujen suorittaminen vaativat
kuitenkin miestyOvoimaa. Luultavasti Paavolas-
sa appiukon mielestii oli vain hyvii, kun miniii
Anna Stiina otti taloon uuden miehen. Hdiit Rai-
kun Siurolasta tulleen Simo Mikonpojan kanssa
vietettiin 1799 vuoden viimeisinii piiivind. Anna
Stiinalle ja Simolle syntyi 3 lasta. Heistii alkoi
aitini suku, jonka sukunimeksi myohemmin va-
kiintui Perii-Paavolasta lyhentynyt Pertilii.

Simo Mikonpoika merkittiin kirkonkirjoissa
talolliseksi (bonde) ja Matti Piirttylinpoika van-
haksi isiinntiksi. Kirkonkidoista ei voinut nihdii,
ettd virallinen kruunun my0ntdmd talon hallinta-
oikeus (immissio) oli yha vanhalla isiinniillii,
Matti Piirttylinpoj alla.

Aiheuttiko talon hallinta aikoinaan miehille
riitae, j?ta vain arvattavaksi. Etrkii Simo sai mitr-
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ritd asioista kuten isiintii ainakin. Vai pyrkiko
vanha isiintii muistuttamaan, ettd oikeast aan hA-
nella oli talon hallintaoikeudet? - Jotain elaman-
menosta voi kuvata muistitieto, jonka mukaan
Simo oli hevoshuijari ja muutoinkin pahankuri-
nen mies. Mita se merkinnee? Ehkti Simoa sit-
tenkin harmitti talon hallintaoikeuksien puute.

Hallintaoikeuden vaihtuminen

Kiivi kuitenkin niin, ettii Simon poikapuoli Antti
kuoli myos nuorena eikii hiinestii tullut Perii-
Paavolaan isiintiiii. Kun vanha isiintii Matti Piirt-
tylinpoika 1821 kuoli, talon nuorempi viiki haki
immissio-oikeuksia.

Uudenmaan ja Hiimeen l66nin konttorissa
maaherra lljiirne teki 1827 paatdksen, etta
kruununtalon isdnnyys myOnnetdiin Anna Stiina
Yrjontytttirelle hAnen toisen miehensii Simo Mi-
konpojan edusmiehuuden alaisena (vcird-
skap...unfur hennes sednqre mqn Bonden Si-
mon Michelssons mdlsmanskap). Anna Stiina
sai immissiokirjan.

Naisillakin oli siis oikeuksia, mutta niita hoiti
aviomies. Vaimo Anna Stiina sai asumisoikeu-
den silla perusteella, ettii hanen poikansa talon
vanhimman pojan poikana oli perinyt oikeuden
ja pojan kuoltua oikeus oli langennut takaisin
iiidille.

Immission saaminen oli kestiinyt vuosia, sillii
asiasta oli tehty kantelu. Vanhan isiinntin toinen
poika Matti oli aikoinaan lahtenyt maailmalle ja

kuollut siellii. Hiinen alaikiiisen poikansa Juho
Matinpojan aiti ja holhooja valittivat piiiitokses-
ti. Olihan Juho Paavolan toiseksi vanhimman
pojan lapsi. Heidiin kanteensa asiasta hylattiin
Suomen Senaatin talousosastossa Helsingissii
1826 ja Anna Stiina Yrjdntyttiirelle vahvistettiin
kruununtilan hallintaoikeus 1 827.

Asukasoikeuden siirtyminen ei ollut aivan ta-
vanomainen ja siksi se ilmeisesti ratkaistiin Se-
naatin talousosastolla. Maaherran piiiitos oli
kylli oikeudenmukainen kun tietiiii, ettii Anna
Stiina ja Simo olivat vuosia tehneet tyotii talon
hyvaksi. Asumisoikeuden ratkettua Simo Mi-
konpoika oli ollut talossa jo 26 vuotta.

Aikoinaan Simon oma poika Juho Kustaa
liihti Tampereelle vfiarin oppiin ja otti nimen
Ahlvik. Etrkii hiin oli havainnut, ettti kruununta-
lon isiinnyyden saaminen oli vaivalloista ja liihti
mieluummin pois kotoa.

Tavallisesti kruununtalossa isiinntin vanhen-
tuessa talon viljelya jatkoi poika eika aina edes
muistanut hakea asumisoikeutta vanhan isiinniin
kuoltuakaan. Han vain jatkoi asumista "vanhas-
ta muistista".

Ka avi o P aavo I an kruununt a I on a s ukkai de n s uku lai s uu s suhte i s t a.

Erkki Humalaisen jdlkeldisid
I
I

Maft i Perffylin poika (isdntd 177 3-17 97 *1 821)
asukasoikeuden haftija
kuoli 1821

Matti Matinpoika
maailmalle liihtenyt
poika

Juho Matinpoika
valitti immissiosta 1826

vihifty 1796
nuori isdntd 1797
kuoli 1797

kuoli 1835
Asukasoikeus 1827

kuoli '1835

Jdlkeldisistd muodostuu
Perdldn suku, ks. s.33

Antti Matinpoaka ? Anna Stiina Yrj6nty*ir---tr-Simo Mikonpoika
vihitty toiseen avioliittoon 1799

Anfti Antinpoika
s . 1 7 9 8
kuoli 1818; iiiti perijdnii



Vdvy kruununtalossa

Kruununtalosta omat pojat saattoivat ltihtea
herkemmin maailmalle kuin perintOtaloista.
Mutta kyllii kruununtaloon oli viivyjiikin tulos-
sa, niin kerrotaan Periiliin suvun muistitiedoissa.

Naapurin poika Antilan Antti toi 1820Juvun
lopulla Perii-Paavolan Anna Stiinan ja Simo Mi-
konpojan tytt?irelle Anna Liisalle komeat kihlat
ja silkit. Kihlasilkki maksoi siihen aikaan jopa 3
hopearuplag joka oli hiehon hinta. Jonkin ajan
kuluttua ilmeni, ettii kruununvoudilta oli varas-
tettu rahaa, sulhasen lahjat olikin ostettu varas-
tetulla rahalla. Naapurinpoikaa rangaistiin rai-
poilla, mikai on merkitty myris kirkonkirjaan.
Anna Liisa hipesi asiaa niin, ettii meni talveksi
Orivedelle sukulaistaloon. Sieltii hiin loysi Laa-
solan kyliisti uuden sulhasen, Seppiiliin Jussin
eli Juho Kustaa Antinpojan. Tiimti oli valmis tu-
lemaan Perii-Paavolan kruununtaloon kotivii-
vyksi.

Kauaa eivdt Anna Liisan vanhemmat Anna
Stiina ja Simo saaneet olla virallisena kruunun-
talon haltijoina, silla he kuolivat perittiiisinti
piiivind kovaan kuumetautiin marraskuussa
1835. Perii-Paavolan kruununtalo oli uudelleen
ilman virallista azujaa.

Perd-Paavolan hal lintaoi keus
siirtyy vdvylle

Hiimeenlinnan maakunta-arkistosta etsittiin ti-
lauksestani tutkijapOydiille nippu asiakirjoja,
joista ilmeni miten Paavolan puolikkaan talon
asuminen jfiestyi 1835 jiilkeen uudelle isiinniil-
le, talon vtivylle. Seuraavassa selostan arkistos-
sa sailytettyja asiapapereita tapahtumien mukai-
sessa jfiestyksessii.

Talon ja tilusten katselmus 1836

Kun Havisevan Peri-Paavolan kruununtilan
isiintd Simo oli marraskuussa 1835 kuollut, kih-
lakunnan kruununvouti Gustaf Adolph Lind-
strOm. kruunun nimismies herra vouti Carl Kris-

tian Sotrlman ja kihlakunnan lautamies Kalle
Kustaanpoika Mattila tulivat taloon kesiikuun
77. puviL 1836. He suorittivat laillisen talon ja
tilusten katselmuksen Paavolan talonpuolik-
kaassa (Hus och Ago syn d halfua Pavola Kro-
no Hemman). Tarkastusmiesten puolesta koko
toimituskirjan (syne instrument) alleki4oitti G.
A. Lindstrom, joka oli vuodesta 1835 alkaen
Himeen liiiiniin kuuluneen Satakururan kihla-
kunnan kruununvouti.

Sohlman oli Kangasalan piirin nimismies
1824-1844 ja lautamies Kalle Kustaanpoika
Mattila oli Tursolan kylasta Tavelan toisen puo-
likkaan isiintii ja herastuomari.

Toimituskirjassa selvitettiin ensin talon edes-
menneet asukasoikeuden haltijat, heidiin jiilke-
liiisensi ja talon nykyiset asujat. Luultavasti ta-
lon kirstusta otettiin esille vanha arvokas paperi,
emiintdvainaja Anna Stiina YrjontyftAren saama
immissiokirja. Herroille ja toimitusmiehille ker-
rottiin, ettii aikoinaan asiasta oli valitettu, mutta
asia oli ratkennut Anna Stiina -em6nnAn hyvak-
si. Olivathan oikeudet menneet kauan sitten
kuolleelle aviomiehelle Antti Matinpojalle ja sit-
ten heidiin lapselleen Antille. Kun poika Antti-
kin oli kuollut, olivat oikeudet langenneet takai-
sin tiidille eli Anna Stiina Yrj0ntyttiirelle. Asiat
ja perimiset kirjattiin sitten tarkkaan katselmuk-
sen toimituskirjaan eli " syynin instrumenttiin".

Seuraavaksi arvioitiin rakennus rakennuksel-
ta niiden kunto, arvo ja puutteellisuudet. Yksi-
tyiskohtaisesta toimituskirjasta selviiia paljon
asumiseen liittyviiii.

Rakennukset muodostavat tontin ympiirille
pihapiirin, joka oli jaettu kahteen osaan, miespi-
haan ja karjapihaan. Vaikka Perti-Paavolan talo
oli siirretty erilleen muista taloista avaralle
miielle kyltin periille, oli yha noudatettu kylii-
kunnissa kiiytettyii vanhaa rakennustapaa. Sel-
laisista rakennus- ja pihajfiestelyista oli aika-
naan affrettu viranomaisten toimesta ohjeita,
joita ilmeisesti yha pyrittiin noudattamaan kruu-
nuntiloilla.

Perd-Paavolan miespihassa oli kahdeksan
erillistb rakennusta, joten piha oli todenniikOi-
sesti ympiiriinsii rakennettu umpipiha. Paavolas-
sa oli uusi asuinpirtti, vanha pakaritupa, keski-
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ikiiinen asuinrakennu s (kammare), vanha jauho-
ja jyviiaitta, vanha ruoka-aitta, ikivanha vaate-
aitta, keski-ikdinen vaateaitta, jossa oli luhti se-
kii keskeneriiinen, uusi puuliiteri.

Viivy Jussi oli ilmeisesti ehtinyt purkaa van-
han savupirtin ja rakentaa tilalle uuden, kuten
suvun muistitietokin kertoo. Maaherra oli kir-
jeessii patistanut nimismiehia valvomaar, ettd
talonpojat eivdt en6"6 asuisi epiterveellisissd sa-
vupirteissii.

Uusi asuinpirtti (bonings porte) oli l2%kyy-
ninitii pi|kiL ja leveti (7,5 m), 6 kyyniir66 korkea
(3,6 m). Siinii oli tuohista tehty malkakatto
(nrirfver och nkvedstak), lankuista tehty viili
katto ja lankkulattia, harmaakivinen tulisda, liesi
(eldstad) ja kolme ikkunaa. Ovi oli rautasara-
noilla varustettu- mutta ilman lukkoa. Lukko
miiiiriittiin hankittavaksi ja puutteellisuuksien
listalle kirjattiin sen hinta 50 kopeekkaa.

Lukko oli tarkastusmiesten mielestii tiirkeii:
se mdiiriittiin hankittavaksi myos tallin, navetan,
lampola4 rehuladon, akanahuoneen ja saunan
oveen!

Uutta asuinpirttia vastapaiiita oli vanha
asuinrakennus pakaritupa (bagaristuga), jossa
oli porstua. Rakennuksessa oli harmaakivestd
tehty leivinuuni, joten sitii kiiytettiin leivintupa-
na. Pakarirakennus oli YYz kyynitriiii pitkii, 7Yz
kyyntiriiii leveii ja 4Vzkyyn?riitL korkea. Siinti oli
myos tuohikatto, mutta viilikatto oli lautaa, vain
yksi ikkung ovessa oli lukko ja rautasaranat.
Huono ikkuna mA,irattiin korjattavaksi, uudet
pokat ja kolme ruutua.

Uusi rakenrnrs oli 20 ruplan arvoinen, vanha
vain 5 ruplan.

Kammari oli vajaa 6 kyynArdA pftkii ja 5%
kyyniir66 leveti ja yhtii korkea. Uuni oli tiilista ja
kivistii muurattu; siinii oli yksi ikkuna ja ovi,
jossa oli lukkokin. Kammari oli aika pieni erilli-
seksi rakennukseksi, mutta koska se mainittiin
erikseen, sill6 oli oma uuni ja erilaiset ulkomitat,
niin se saattoi olla erillinen mokki.

Aiuojenkin mitat kerrottiin. Jauho- ja jyvaai-
tassa katto tuohinen malkakatto, siinii oli lank-
kulattia ja tarpeelliset laarit, samoin vanhassa
ruoka-aittassa (visterhus). Yazteailta eli puoli
(kkklis boda) oli saman ikdinen. Keski-ikiiisessii

vaateaitassa oli luhti (oft). Kirlctssa varastora-
kennuksissa oli lukko.

Kannella va"rustettu kaivo oli miespihassa.
Kellari, ajokaluvarasto (redskaps hus) ja "sa-

lainen huone" (hemligt &zs, ulkohuusi) puuttui-
vat. Ne miiiiriittiin rakennettavaksi, vielapa nii-
den kokokin mtiiiriteltiin. Kellari piti tehda har-
maasta kivest6, 4 kyyndri\iL pitka ja leveti Q,4
m). Salaisesta huoneesta piti tehda 4 kyynttrlili
pitka, 3 leveii ja 3/zkorkea ja varustaa tarpeelli-
sella sisustuksella.

Kruunun virkamiesten mielestti oli tarkeaii
ettti kruununtalossa oli kaikki asialliset raken-
nukset.

Karjapihan ympfillA oli kuusi rakennusta:
talli, uusi navetta seka uusi javanha lammaslaa-
v6, rehulatoja vihnehuone. Tallissa oli tuohinen
malkakatto, navetassa lankkukatto ja lammas-
liidv iian maiarattiin tehtavaksi vtilikatto.

Kauempana pihasta sijaitsivat sauna, jossa
oli mallas- ja pesulauteet (badstuga med mcilt-
och badlafua), riihi ja riihenlato seka keittohuo-
ne eli kota, joka oli huonossa kunnossa. Ruoka
keitettiin aikoinaan ulkona kotarakennuksissa-
mutta koska kota oli huonokuntoinen. oli Paa-
volassa siirrytty keittamaAn uuden asuinpirtin
liedella tai pakarirakennuksessa.

Tarkastuksen toimituskirjassa mainittiin
kaikkien ulkorakennusten mitat. Talossa oli il-
meisesti rakennettu aina uusi rakennus, kun tar-
vittiin lisiiii tilaa. Kiiytettiin vanhaa ja uutta ra-
kennusta rinnan, tarkastajat miiiirdsivdt vanhat-
kin korjattaviksi.

Rakennusten arvoksi arvioitiin 69 ruplaa,
puutteellisuuksien arvo oli29 rupla4 mika sisail-
si puuttuvat rakennukset ja vanhoihin miliiriityt
korjaukset.

Tiluksista mainittiin, ettii humalatarhaa ei
ole, ja miiiiriittiin istutettavaksi 100 tainta (miiii-
rAysten mukaisten 200:n asemasta, olihan ky-
seessil vain talon puolikas).

Savimultapeltqa oli 12 tynnyrinalaa. Aidatut
ja ladoilla varustetut niityt tuottivat 20 laslia
heiniti. Kuusimetsistd riitti polttopuita ja tukke-
ja kotitarpeeksi. Laitumet olivat keskinkertaiset.
Kykin myllyyn oli osuus, kuudesosa. Taloon ei
kuulunut torppia. Kalaa sai kotitarpeiksi, vissinii
vuosina myytiivtiksikin. Isojako oli loppunut
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kauan aikaa sitten. Naiin kerrottiin syynin toimi-
tuskirjassa.

Jalkipolvet saavat pikkutarkasta toimituskir-
jasta paljon tietoa. Kysymyksiiikin heriiii. Oliko
siinti mainittu pirtin korkeus mitattu koko ra-
kennuksesta vai lattiasta viilikattoon? Miiiiriisi-
kO metseste loytyvien hirsien pituus vai kirves-
miesten taidot rakennuksen koon? Milte tuntui
kruununtalon asukkaista syynimiesten tarkas-
tus? Talon viivy Juho Kustaa Antinpoika teki
herroille selkoa talon asioista. Lienee hiintii har-
mittanut tarkastusmiesten pikkutarkkuus. Mita
nyt lammasldiivii lukolla tekee? Eika talo mftaiAn
salaista huonetta tarvitse. on sita tdhiinkin asti

kykitty tunkiolla tarpeet tekemdssS; se on herro-
jen hienouksia. Ison kivisen kellarin rakentami-
nen ainakin tulee kalliiksi, han ehka ajatteli.

Entii vaimo? Pelktisik0 nuori Anna Liisa kor-
keita heroja ja tarkastajia ja pakeni pienen Mii-
na-vauvansa kanssa ulos? Vai passasiko vieraita
ja tarjoili viinaryypyn, hhaa ja leipiia?

Tarkastusmiehet halusivat, ettd talosta olisi
kruunulle vastakin tuloa ja hyotya ja miidrdsiviit
Paavolan puolikkaan hoitajaksi (valttariksi) Ju-
ho Kustaa Antinpojan, joka vdvynii oli tehnyt
talon toitii jo 6 vuotta. Todenniikoisesti he jopa
kehottivat hantA anomaan Paavolaan immissiota
eli hallintaoikeutta.

Kaavio Anna Stiina yrjAntyttdren ja Simo Mikonpojan lapsista

Anna Stiina Yrjdnffiir ----?-Simo Mikonpoika
Vihitty vaimon toiseen avioliittoon 1799
kuoli 1835
Asukasoikeus 1827

kuoli 1835

Juho Simonpoika Ahlvak
vdrjdri Tampereella
luopui oikeuksigtaan

Anna Liisa Simonffir
vihitty 1830
Juho Kustaa Antinpoika (Jussi)
saivallz Paavolan immission 1838
I unastivat /, P aav olan taloa eli
PerS- Paavolan perintotaloksi I 844

Maija Stiina Simonffir
Aatisen nuori mdnld

Kruununtalon hallintaoikeuden
anominen 1836

Kirjuriksi ryhtyi Fredrik Nordberg, joka osasi
ruotsin kielen; ilmeisesti htin oli Paavolan toista
puolikasta asuvan kruununvoudin poika. Ensin
kidoitettiin avoin asianajovaltakirja, jonka alle
Juho Kustaa Antinpoika piirsi puumerkkinsd.

Sen valtuuttamana kirjuri laati Juho Kustaa
Antinpojan nimissii anomuksen, joka osoitettiin
ylhiiisaateliselle Herra maaherralle, Keisarillisen
Konklaavin Pyhan Stanislaun ritarikunnan en-
simmiiisen luokan, Keisarillisen Pyhiin Annan ri-
tarikunnan toisen ja Pyhiin Vladimirin ritarikun-
nan kolmannen luokan Ritarille! Kaikki vastaan-
ottajan tittelit kirjoitettiin paperin yliireunaan.

Sitten jatettiin runsas tyhja tila ja anomus aloi-
tettiin sivun alareunasta.

"Rohkenen alqmaisesti Korkea-qateliselta
Herra Maaherralta ja Ritarilta anoq, ettci tuli-
sin sukulaisuufun nojalla osutetuksi (immilte-
rad) Pqsvolqn louununtqlon puolikktaseen
Hqvisevan kylassa... jne ... edesmenneilki ap-
pivanhemmillani on tqlon edellisestci immis-
siosta pcidths...

Kai kke in alamai sin pa lve I ij a
Juho Kustaa Antinpoika Pqqvolqn talosta

Hwisevan lE lcissci j a Kangasalan piteij cissci. "
Ruotsinkielinen anomus oli vastaanotettu

l[iininkonttorissa I 2. syyskuuta I 836.
Paperin keskelle tyhjtiiin tilaan maaherra

Johan Stichaeus kirjoitti viilipdiitokserq jonka

lunastus oli 35 kopeekkaa. Maaherra mliiirisi,
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ettii Juho Kuslaa Antinpojan ja tiimiin vaimon
Anna Liisa Simontyttiiren anomus pitaa kuulut-
taa kaikissa kihlakunnan kirkoissa. Piiiitoksessii
viitattiin asianomaisiin siiiid6ksiin; kuuluttami-
nen johtui ilmeisesti siita, etta asumisoikeutta
haki talon tytiir eika vanhin poika, kuten 1811
perimysjiirjestyksess4 oli miiiiritelty.

Kymmenen maaherran kuulutusta on tallella
Hdmeenlinnan arkistossa. Hdnen keisarillisen
majesteettinsa Htimeen Liiiinin Maaherran kuu-
lutus luettiin joulukuussa 1836 kymmenessii Sa-
takunnan kihlakuntaan kuuluvassa kirkossa.
Kangasalan, Pirkkalan, Harjun, Vesilahden,
Lempiiiliin, Messukyliin, Teiskon, Oriveden,
Ruoveden ja Kurun kirkoissa kuultiin, ettii Juho
ja Anna Liisa Havisevan Paavolasta olivat ano-
neet asukasoikeutta (an blifwo immitteraQ
Paavolan kruununtalon puolikkaaseen Havise-
van kyliissii, Kangasalan pitajassa Satakunnan
kihlakunnassa. Yhden yOn ja vuoden kuluessa
(inom natt och dr) piti tehda kirjallinen kantelu,
jos katsoi olevansa paremmin oikeutettu talon
asukkaaksi, muutoin menetti oikeutensa asiaan
(rcitt och tqlan i sqken). Kuulutus oli ruotsinkie-
linen. Papin piti tietysti tulkita se yhteiselle kan-
salle.

Vuoden kuluttua (1837) ei ollut ilmaantunut
kanteita. Perii-Paavolan Juho Kustaa Antinpoi-
ka voi jatkaa asukasoikeuden anomista Paavo-
lan kruununtalon puolikkaaseen. Htin hankki
vielii puuttuvia asiapapereita.

Juho kiivi pappilassa ja pitiijtinapulainen
Jungberg kirjoitti papintodistuksen hdnen anop-
pinsa Arura Stiina Yrjontytttiren jiilkeliiisistii se-
kii Juho Kustaan omasta maineesta.

Sitten Juho Kustaa kavi pyytiimassa omasta
kyltistii Uotilan ja Antilan isiinntit takaajikseen
(iproprie bdrgen sttillt). Omavastuisesti he ta-
kasivat l0 vuoden ajan, ella Juho kruununtalon
istintiinti hoitaa veronsa, talonsa ja velvollisuu-
tensa. Kirjuri laati siitli sitoumuksen ja Kustaa
Juhonpoika Uotila ja Matti Tuomaanpoika An-
tila vahvistivat takauksensa puumerkillii.

Lisdksi oli liitteend talon edellisestd immis-
siopiiiitdksestii jiiljennrls, joka oli monin nimin
oikeaksi todistettu.

Uusittu anomus liitteineen saapui liiiininkont-
toriin joulukuussa I 837.

lmmissiopiiiitds 1838
ja sukulaisille tiedottaminen

lo 22. piiiviL tammikuuta 1838 maaherra antoi
immissiopiiiitoksen. Paavolan kruununtalon
puolikkaan hallinta, nautinta ja isiinnyys annet-
tiin Juho Kustaa Antinpojalle. Piiiitds oli pitkii
9-sivuinen asiakirja, sillii siinii lueteltiin kaikki
liitteissa ilmenneet asiat, talo, sen sijainti, vero-
tusarvot, edelliset asujat ja heidin j?llkelaisensii
syynit, kuulutukset kihlakunnan kirkoissa, ta-
knjat ja monet hallintaehdot.

"Keisqrillisen julistuksen siltci 3 I. pciivciltri
lSII mukaan Minri Imtson aiheelliseksi myon-
triri hcinelle Juho Kustoq Antinpojalle ja hcinen
vaimolleen Annq Liisa Simontyttrirelle asumis-
oikeuden ja hallintooikeuden lErymyksessci ole-
vaan puoleen Pasvolan lcruununtilqqn, minki
myymiseltci he turvqutuvqt niin ksuqn kuin ra-
kennus ja asuminen pidetcidn kaaren mukaan
laillisessa kunnossa, verot ja ulosteot makse-
taan ajallaan, samoin kuin muut sopimuksessa
kirjatut velvollisuufut tdytetddn, samoin tqlon
kstselmuksessa havaitut puutteellisuudet korja-
taan... "

Ptiiitoksessii mainitaan, ettii siihen tyytymiit-
tomtin on annettava esteettdmiisti anoa muutos-
ta Hdnen Majesteetiltaan, mistd kirjallinen selvi-
tys on jatefiitva 90 piiiviin sisiillii rekisterikont-
toriin Suomen keisarillisen Senaatin Talousmi-
nisterioon.

Maaherran paatOs oli Kangasalla asianomais-
ten ja sukulaisten nfiteviinii helmikuussa. Asu-
misoikeutta olisivat voineet anoa my6s emiintii-
vainajan, Anna Stiina Yrjontyttiiren muut lapset.
Viirjiirinoppilas Juho Kustaa Ahlvikilla Tampe-
reelta, olisi ollut siihen talon vanhimpana poika-
na etuoikeus, jollei muun ammatin harjoittami-
nen sitten ollut esteen?i.

Piiiviiyksiti tutkiessa nayttah silta, etta Anna
Liisan veli Juho Ahlvik Tampereelta ja sisaren
perhe Kesomalahden Aatisesta kutsuttiin Havi-
sevalle. Heille toimitettiin maaherran ptiiit0kses-
ta jiiljennds ja selvitettiin se suomeksi. Maaher-
ran pdiitoksen taakse samalle paperille kirjoitet-
tiin asiasta todistus ja heidfin hyvdksyntiinsii 26.
helmikuuta 1838. Juhlallisesti se vahvistettiin
heidan nimellaan ja puumerkilliitin. Alla oli Jo-
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han Gustaf Ahlvik ja Henric Gustafsson Atinen,
joka toimi vaimonsa edun valvojana, olihan hdn
Paavolan toisen tyttiiren Maija Stiinan mies.
Asian todistajina olivat Fredrik Nordberg ja toi-
sen Paavolan renkivouti Havisevalta.

Niiin tiiydennetty maaherran piiiit0s palautet-
tiin Hiimeenlinnaan. Asia p6iityi lopulta Suomen
Senaatin rekisterikonttoriin rekisteroitiiviiksi.
jossa todettiin, ettii kukaan ei ollut valittanut.
Lopulta pai6t0s vahvistettiin lailliseksi.

Juho Kustaan oli vielti kolmannen kerran l4-
hestyttiivii Herra kuvernoorid ja ritaria anomuk-
sella kesiikuun23 p.1838. Han pyysi saada hal-
tuunsa htinelle jo mydnnetyn tavallisen immis-
siokirjan.

Juho Kust4a Antinpojan anomus on kirjattu
Hiimeen liiiininkonttorin anomusdiaarioon P-kir-
jaimen kohdalle heintikuussa 1838, talon nimen
mukaisesti P eli Paavola. Diaarin toisella aukea-
malla on merkittynii, ettii anomuksen perusteella
on my0nnetty immissiokirja ja etta se on sivulla
281 N:o 428.

Immissiokirja ldytyikin siwlla 281 n'.o 428
niteestii Hiimeen ldiininkonttori, Yleiset kirje- ja
piiiitoskonseptit, piilirttynii 2. elokuuta 1838.
Siwn reunamarginaalissa on merkint2i P 13/41
1838, mika ilmoittaa koko aktin, eli kaikkien
asiaan kuuluvien papereiden sijainnin Hiimeen-
linnan maakunta-arkistossa. Ne on sidottu yh-
teen langalla anomuksen sisiitin kaikkine liittei-
neen ja piiiitoksineen.

Varsinainer.r immissiokirja on aikanaan lfie-
tetty Juho Kustaa Antinpojalle ja tiimiin vai-
molle.

H uom ioita ajan byrokratiasta

Sukupolven vaihdos kruununtalossa oli moni-
mutkainen, ainakin yli vuoden kestdvii prosessi.
Se kesti viel6 kauemmin, jos asiassa ilmeni vali-
tuksia. Esivanhempien tiiytyi olla sisukkaita ja
noyrid asioidessaan ruotsinkielisten virkamies-
ten kanssa. Monimutkaiset, vieraskieliset asia-
kirjat aiheuttivat varmaan turvattomuutta ja
htimminkia. Puumerkki oli luottavaisesti merkit-
tdvi avoimeen asianajovaltakirjaan. Asioiden
ajamiseen ja asiakirjojen laatimiseen kului paljon

aikaa ja rahaakin. Monen paperin reunassa oli
mainittu lunastusmaksu. Tietysti kirjuritkin otti-
vat tydstain palkan.

Asioita hoidettiin byrokraattisesti, ja j oskus
pti"iitOksenteossa voi ilmetd virkamiesten mieli-
valtaakin ja ilkeilya. Naisillakin oli oikeuksia,
mutta aviomiehet hoitivat niitii.

Toisaalta monimutkaisilta tuntuvat anomiset
ja ptiiitOkset sekii pikkutarkasti kaikki asiat kir-
jaavat asiakirjat takasivat talonpojallekin lakien
ja asetusten mukaisen oikeusturvan. Immissio-
kirja turvasi talonpojalle myOs hiiiriottcimiin asu-
misen.

Syynit eli katselmukset olivat ehka hankalia
ja pikkumaisiakin, mutta asiallisina ne edistiviit
hyviiii asumista ja maan viljelyd. Ne pakottivat
noudattamaan viranomaisten ohjeita. Monien
asiakirjojen laadinta saattoi liihentiiii talonpoi-
kien ja virkamiesten valeja ja tuttavuutta, ehkti
siten myOs talollisen rohkeutta ajaa omia asioi-
taan.

Kruununtalo perintotaloksi 1 844

Kruununtalon isiintiinii Juho Kustaa Antinpoika
mietti, pittiisiko hanenkin ostaa talonsa perintO-
taloksi, kuten monet kruununtalolliset siihen ai-
kaan tekiviit. Rahanmenoahan siita olisi, perin-
ndksi lunastaminen maksoi saman kuin talosta
meni veroa kolmena vuonna. Juho Kustaa ehkii
ajaIteIi, ettii perintotalollisena hein voisi itse
p aliltdtil talonsa myynni st6, sukup olvenvaihdo sta
ja sen ajankohdasta, kuten sitten aikanaan teki-
kin.

Epdmiellyttiivind muistoina talonpojille olivat
jbiineet entiset ajat, jolloin rikkaat herrasviet tai
virkamiehet olivat keinotellen hankkineet itsel-
leen kruununtiloja, joilla oli esim. katovuosina
vaikeuksia verojen maksussa. Vain sellainen,
jolle oli myonnetty kruununtilaan immissiokirja,
voi ostaa sen perinntiksi.

Kauaa ei Juho Kustaa Antinpoika ollutkaan
kruununtalon isdntii" kun hiin jo 1844 lunasti
Paavolan puolikkaan perintOtaloksi. Juho Kus-
taa halusi varmistaa talonsa isiinnyyden myos
suvulleen. PerintOtalon isiinnyys oli my0s a.rvon-
antokysymys. Talollinen Juho Antinpoika ntih-
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daan jo 1855 takaajana immissiota hakevan naa-
purikyltin isiinnbn M0hk0lan rusthollarin ano-
muksessa.

Perinn6ksi oston asiakirjat
Kansallisarkistossa

Paavolan perinnoksi ostosta oli Kansallisarkis-
tossa l0 erilaista paperia. Asian kiisittely oli ta-
pahtunut Hiimeen liiiininkonttorissa. Siihen kuu-
lui G. Finnen laatima Herra Paronille, Kuver-
noorille ja Ritarille osoitettu anomus, minkii alle
oli merkitty noyrin palvelija ja palvelijatar Juho
Kustaa Antinpoika ja Anna Liisa Simontlrtdr
Paavola. Tiillii kerralla vaimonkin nimi oli mai-
nittu anomuksessa, molempien nimi ja puu-
merkki oli myos avoimen asianajovaltakirjan
alla.

Himeen laanin maaherra Carl Rehbinder,
kansan suussa Ripinteri, antoi joulukuussa 1 842
anomuksesta v6lip66toksen; taas seurasivat
kuulutukset kihlakunnan kymmenessii kirkossa.
Asian kasittely jatkui vuoden kuluttua. Alamai-
sella virkakirjeella Suomen keisarilliselle Senaa-
tille Hiimeen liiiinin kuvernoori ehdotti perintO-
talon antamista Juho Kustaa Antinpojalle ja tii-
mdn vaimolle Anna Liisa Simontyttdrelle. Liit-
teen6 olivat monet paperit, mm. laskelmat lu-
nastussurffnasta, merkinti maksun suorittami-
sesta, immissiokirjan jiiljennos.

Viimeisenii asiassa oli Suomen Senaatin an-
tama pdiitris ja siinti oleva verotalon kiinnekirja.
Paavolasta oli tullut perintdtalo.

Kiinnekirjan (skattebrefl allekirjoitti "Helsin-
gissi, sind 12. piivinii heindkuuta, vuonna yksi-
tuhat kahdeksansataa ja neljtikymmentd nelj6,
Meidiin Herramme Jeesuksen Kristuksen armo-
rikkaan syntymiin jiilkeen Suomen senaatin
talousasiain osastolla L. G. Flaartman".

Lopuksi

Kunnioitukseni esivanhempia kohtaan kasvoi
tutkiessani kruununtalon eliimiiii. Jokapiiiviiisen
toimeentulon hankkimiseksi he tekiviit ar&rnaa
ty0t6, raivasivat, viljelivlit ja rakensivat, taisteli-

vat niilkiiii ja tauteja vastaan. He maksoivat ras-
kaat verot kruunulle ja selviytyiviit my0s aikan-
sa byrokratiasta. Asiapapereita tutkiessani ym-
mirsin myOs, mita tavalliselle talonpojalle mer-
kitsi, kun Suomessa oli virkakielend ruotsi.

Asiakirjojen sisaltoa ratkoessani punoin mie-
lessiini monta kertomusta esivanhempieni Anna
Stiinan, Simon, Anna Liisan ja Jussin eliimesta,
tuntemuksista ja kohtaloista. Osuivatkohan ku-
vitelmani edes osaksi oikeaan? Paljon on muut-
tunut 163 vuoden aikana. Kaikesta kuitenkin
ndkee, etti he yrittivat silloin parhaansa elaman
eteenpdin viemisessii. Heidiinkin k?ittensti jiilki
ntikyy viela Havisevan maisemissa.

*****

Kirjallisuutta

Yrjri Blomstedt 1976: Talonpoikainen maanomistus.
- Teoksessa Himeen historia III:2. s. 134-144.
Hiimeenlinna : Karisto.

Eino Jutikkala 1957: Autiotilat ja niiden viljelyyn-
otto. - Teoksessa Hdmeen historia II:1. s. I l6-136.
Fllimeenlinna : Karisto.

Eino Jutikkala 1958: Suomen talonpojan historia.

Eino Jutikkala 1949: Talonpojat. - Teoksessa Lin-
gelnidveden seudun historia l, s.256284. Forssa.

Matti Kankaanpiiii 1995: Oman talon historia.
Helsinki : Kif astopalvelu Oy.

Sirkka Karskela 1992 Tilojen maanluonto ja sen
vaikutus veroihin. -Teoksessa Sukututkiian tie-
toki{a.

Sirkka Karskela 1992: Valtion toimenpiteitii vieston
ohjailemiseksi. - Teoksessa Sukututkijan tietokirja.

Ilpo Kaukovalta l93l: Himeen lddnin virkamiehet
w. l83l-1931. - Teoksessa Hiimeen hiinin historia
II, s. 1619-1693. Hiimeenlinna, Karisto.

36


