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...siihen aikaan jolloin
Jaakkiman
Staffanin Bertill-isä
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• Takana

1600-luku

– 25-vuotinen sota, joka päättyi Täyssinän rauhaan 1595
– 1596-1597 Nuijasota – talonpoikaiskapina aatelistoa ja sotaväkeä vastaan –
verot, väenotot, sotilaiden majoittaminen

• 1600 Suomenkielisellä käskykirjeellä määrättiin, että joka
viidennen miehen tuli olla valmis vaadittaessa
sotapalvelukseen.
Ruotsi 1658
• 1617 Stolbovan rauha - Käkisalmen lääni takaisin
Ruotsille - raja siirtyy idemmäksi
• 30-vuotinen sota 1618-1648 – reilut 700
miestä jalkaväkeä lähti Savosta v.1630
• Ruptuurisota 1656
• Suuret kuolonvuodet 1696-1697

Ruotsi sai Stolbovan
rauhassa 1617 Venäjältä
vaaleanvihreällä merkityn
Inkerin ja tummanvihreällä
merkityn Käkisalmen
kihlakunnan

• Edessä
– Suuri Pohjan sota 1700-1721
– Venäläisten miehitysaika Suomessa ”Isoviha” 1713-1721
2.7.2016 ST
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Esi-isät ja elämä1600-luvulla
•
•
•
•
•

Tuunaansaari
Tuunaansaaren, tilat ja asukkaat
Elinkeinot
Ratsutila
Verotus
– Kruunu
– Maksut kirkkoherralle
• 1600-luvun tapahtumia
• 1600-luvun muuttoliike
2.7.2016 ST
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Tuunaansaari
•
•
•
•

Ruotsin ”Itämaassa” = Suomi
Pien-Savossa
Kerimäellä (irtaantui Säämingistä 1642)
Tuunaansaari kuului Säämingin Haapalan
neljännekseen, Kulennoisten
kymmenekseen – Tunansari kylänä
ensimmäisen kerran v.1643 maakirjassa
2.7.2016 ST
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TUUNAANSAARI
• Luonnonkauniilla Punkaharjulla oli asutusta
jo kivikaudella (8600–1500 eaa)
• Keskiajalla tämä Puruveden ja Pihlajaveden
seutu oli karjalaisten ja savolaisten kalastusalueena (Keskiaika määritelmästä riippuen 1100-1500)
• Pysyvä asutus muodostui 1400-luvulla
• Hans Tunain Haapalan neljänneksessä
kuudennessa kymmeneksessä Savon
ensimmäisen maakirjan mukaan v.1541
2.7.2016 ST
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Maanmittari Lorenz Röösin 1640-luvulla
laatima maakirja:
Lähtökohtana v.1561 maantarkastuksen ja
verollepanon tilanne.
-Talollisten asuinpaikat
-viljelykset
-lähiniityt
-kylän nimi
-talon haltijat
-talojen veroluvut
-viljelyskappaleiden laajuus
-tiedot ulkoniityistä
-kalavedet
-metsämaat ja niiden tuottavuus
-

2.7.2016 ST
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Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1) fol. 167
Karttapinnassa: Purewesi Waher salmi ähr ett sundh emellan Vahersalo och Tunansaarj
Selityksessä: Tunansari By ähr 2 hemman
A Staffwan Tunains Hemman ähr påfört 4 10/34 Skattmarker
B Peer Larson Tunains hemman ähr påfört 2 Skattmarker
Desse Två gårdarna haffwa sina egor til hopa Vtaf Oluff Tunainn och Michel Pitkäinss Jordh
hwilken ähr 5 Skattmarker ...
Tunain saari, bostellet
half Vehka Joen maa 1½ mill i Öster
Tridie delen Rastin niemj widh Laakoila Byy 1 1/4 mill i wester half polön saarj widh Cauuon niemj 1 1/4 mill i Öster
half Vehka Joen maa
Turdian Taiffwal widh Turdianiemj
Maijrolan Aho 1½ mill i Öster
Soti lahen Viat [1½ mill i Öster]
Kacko Lamin sifwuldh [1½ mill i Öster]
Vehkass joen siffw [1½ mill i Öster]
Murass kannan sarj [1½ mill i Öster] belägne
Karie kannan saari widh Sorfwass Lax 1 1/4 mill i Öster
Limatann Maijan saarj widh Cauuon niemj
Lödio lahen lahen ma widh Kulenoiss ½ mill Vthj wester
sammalahenn soo saaress [½ mill Vthj wester] brukar kopoin Kijären saari 1 mill i Öster når
hataian saarj Vnder byen i söder
Mårtin saarj, odugligh hålma Vnder Byen
Vahersalon särkonn Nitu 1/8 mill i soder
heinelaminn Nitu på fasta landet, ligger under fäfott
Valkia Jerffwen Nitu 1½ mill i uester söder aldeles Odugligh pölle lamin nitu Vnder byen i Når
Saukan nitu [i Når] på Laukansaari Odugeligh
Kosolahen Nitu [på Laukansaari] Odugeligh
Kahen taijan pöuden Nitu [på Laukansaari]
Lambahan Jerffwenn Nitu [på Laukansaari]
Matari saari i Vtrass wesi 3/4 mill i Öster söder
Jennissalo [i Vtrass wesi]
Ackon salon pohia [i Vtrass wesi] belägne, huilke Nitut eller Staarängiar hafwer Vthi förtiden warit af ringa werde intet
annat än små bitar, huilke nu meste parten ähre aldeless för Odugligheet skuld Öde lagde
Gått Fijske Vthi Purewesi
Än hafwer Littera A ½ Skattmark Vtaf Grentze Jorden ... widh Cala Jerfwi By
Noch Til Littera A 1 1/17 Skattmark af Gödich Finkes egen grentze Jordh nembligen Sussiniemj och Riutaisen randa
huilke ähre belägne 2 1/4 mil i öster når
© Kotimaisten kielten keskus

http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk20/larsroos.php?f=folio167&n=Tunainn
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Miten tilukset 1600-luvulla Tuunaansaareen sijoittuivat
Arin hyvä näkemys asiasta
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Tuunaansaaren väki 1600-luvulla
•
•
•
•

Tuunaansaaressa 3 taloa parhaimmillaan
Esikoispoika yleensä peri talon
Nuoremmat pojat muuttivat pois
Tyttäret avioituivat muualle –
ei havaintoja, että Tuunaansaaressa
olisi ollut vävyjä
• Seuraavilla sivuilla tarkemmin perheistä
– tiedot perustuvat moniin eri lähteisiin
– naiset ja lapset puuttuvat lähes täysin lähteistä
– virheitäkin voi olla
2.7.2016 ST
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Lähteitä:
•
•
•
•
•
•

Maakirjat
Henkikirjat
Maantarkastusluettelot
Rästiluettelot
Karja- ja kylvöluettelot
Kymmenys- ja
autioluettelot
• Tuomiokirjat
• Sakkoluettelot
• yms

Henkikirjakopio v.1669, jossa Staffan Tuunaisen
isä Bertil esiintyy viimeisen kerran
Tuunaansaaren tiedoissa

2.7.2016 ST
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PITKÄLÄ
Isäntä 15613 veromk
Matz
Larsinpoika
Tunain
-Lars
Lars
Matzinpoika
Tunain
-Matts

Matz Tunain
1639-1646
-Poika &vaimo
-Poika &vaimo
Matz kärsi
verorästeistä jo
1640-uvun
alussa. Karkasi,
jätti yli 17
taalerin rästit.
Tilalle tuli Antti
Utriainen, joka
myös karkasi
1655. Hänen olisi
pitänyt hankkia
uusi sotilas
Puolassa kaatuneen poikansa
tilalle ja sehän
tuli kalliiksi.
Tila liitettiin 1655
jälk. Matti
Pitkäsen autioon,
ja 1665
Moijsundin
herran ev.luutn.
Herman von
Burghausenin
rälssiin

TUUNAANSAARI I

TUUNAANSAARI II

Talollinen//Lautamies 1565,1605- Isäntä 1561-1628 3 mk tila. 1620-luvulla 4 ½ veromk:n tila.
Bertil Larsinpoika Twna/Twnan/Tunain/Tuuna
-Henrik Tuunaansaarenseuraava isäntä
-Matts v.1629 Tuunaansaarelta Joukioon?
-Bertil v.1629 Impilahdelle.

Bertilillä myös Rantasalmen Putkilahdessa ½ veromarkan tila
Isäntä: 1629-1639 4 ½ veromk Ryttare/Ratsastaja Henrik Bertilinpoika Tunain.
-Bertil Jäi Tuunaansaaren veljensä Staffanin tilalle
-Staffan Tuunaansaaren seuraava isäntä
-Peter Henrikss.Tunain Rakuuna Kerimäen Haverilassa v.1677

Kuudennusmies1620-luvulla
Isäntä. 1554-1606 1 ½ veromk.
Olof Larsinpoika Tunainen

-Lars
-Peer
-Oluf Tuunahainen tai koko perhe
karannut itärajan yli v.1608

Isäntä 1561-1565
2 MK tila
Peer Larsinpoika Tunain
Rutiköyhä vanha mies
v. 1620
.

Isäntä 1607-1620
Lars Olovinpoika Tunain

v.1635 Ruskealan Särkisyrjään ja ilm.
samana v. Petrovskin Korovinaan
Kosemkinan kunta Narvajoen itäp.

-Olof
-Peter
-Johan Larson

Bertil
Isäntä:1638-1654 Ratsutila 1644 alk., 4 ½ veromk,
Tunain
Staffan HenrikinpoikaTunain 1.vaimo MargretaAndersintytär
Jäi Tuunaansaareen -Tytär HK 1639 vain tytär
-Hans 1627- Seuraava isäntä
veljensä -Staffan
-Elias
Staffanin
tilalle
2. vaimo v.1656 = “HansTunains styfmoder”
Dorothea -Bertil
Hansintytär
1650 Staffan varusti kornetinJöran Långhin (=ratsuväen vänrikki) ratsumest. (=kapteeni) Robert
Tauben komppaniaan, joka kuului Erik Krausen johtamaan Viip
. ratsurykenttiin. Kompania sijoitettiin
1654 Liivinmaalle ja sieltä Preussiin.Kornetti palasi kotiin 7.1656.

Isäntä
1608-1635
Olof Larsson
Tunain
Margetha
Henrikintytär
leski v. 1635
-Margreta

Isäntä 1613-1635
Peer Olovinpoika Tunain

Isäntä 1635-1662 Peer Larsson Tunain
v.1636 2 veromk. v.1646 Rutiköyhä ei omista mitään
v.1649 3 taaleria 7 äyriä vuokrarästit
Carin Olovsdotter
Peer Larsinpoika v. 1655-1656 rakuuna kapteeni Erich
Lagerkranzin kompaniassa.
v. 1660 Z…möllers? komppanian rakuuna.
v. 1661 tila autio ja Per Burghausenin rakuuna Lakoilassa
-Tytär m.n. 1654. HK 1639
-Matts Peersson
-Oluf Tunain

-Per
-Isak Broder

Johan
Larsson
Tunain

Lähti
Tuunaansaarelta
johonkin
…

Itsellinen/Tp http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk20/larsroos.p
Isäntä
T-saaren rakuuna Broder
Oluf Corpralen
LB Olof
Lars Tunain hp?f=folio167
1662-1663
1660
Isak
JohaninVaimo
Per
Matts
Perinpoika
v.1646-1649
Perinpoika
Peerinpoika
poika
- Staffan n.1666- Tuunaansaaren seuraava - Elias 1681Tunain
Tunain
Tunain
Tunain
isäntä
Jaatila
v.1648
Vaimo on
Vaimo 1658
Vaimo
- Thomas
vielä
Kulenois
Tila ”autio”
1659
- Hans n.1678v.1673.
v.1649
v. 1670
1661-1664. -Jöns/ Hans/
- Hindrich n.1682
LäänitysSimbala
YLÄKUONAAN
autioksi ja Johan 1709 Jöns
v.1653-1660
asumattomaksi Matsson Tunain -Anders
tila.
-Paavo MaunonpoikaKaarakainen
1679
Moiniemi
jäänyt yksinään Tunansari. Sherg.
Ratsutilan kornetti ja ratsumestari v. 1663-1664 Yritti ottaa käyttöön
kronoh.
Bertilin perhe karkasi
elinkelvoton eversti Gustav
hän oli sotaretkellä Skånessa Tanskaa
huonolla menestyksellä
itärajan taakse
Lesonvaara
verotalo
Ernest Albedyls SortaVaimo
vastaan, palattuaan sieltä tapettiin jäällä suolan Paavo Rautanenän Karkasi
Karkuri.
Tohmajärvi
v.1669
liitettiin 1663 regementissä.
valan
takia hakiessaaan isännälleen Hans Tunaiselle 1650-kuvun lopun ja oli
Jaatilasta
välitti palttinaa
Hans
vielä 1712
Mäki6 ½ kapan suolasäkkiä Eero Turtiaiselta
1674
1600 lopulla
aution, jota Juho
v. 1681
ja oli
Tunaiselle Tuunaansaaressa saloon?
ImpilahTuomas
Rinkinen piti kunnes WILLALASSA
Suistamon
Pehrin
ja
-Israel Christersson v.1667-1669 kornettina
Juvosen ja
delle
1670-luvun alussa
karattua
Matts karkasi
Helylään? 13
2.7.2016 IMPILAHDELLA
ST
Jören Pistolekorsin komppaniassa.
1676 -169
Heikki Karvisen
v.1682tilaltaan.
1662
muutti Kiteelle
taas
kankaita.
.
Räkäliin?
Ratsutilan isäntä 1655-.
Hans Staffansson Tunain s.1627-1698
Elisabeth Laukotar k.leskenä 2.1709

Staffan Tunain
Vaimo
v.1660-1669

Elias Tunain
Bertil Tunain
n.1640Vaimo on v.1669
Vaimo
jo v.1669
-Staffan 1665s.Tuunaansaaressa
v.1669 käräjillä. JAAKKIMAAN
k. ennen 1707. -Nicodemus 1695IMPILAHDELLA
-Bertil?
-Beata?

TUUNAANIsäntä 1561-1628. 4 ½ veromarkan tila.
SAARI I
-Henrik Tuunaansaaren seuraava isäntä
1600-Matts
v.1629 Tuunaansaarelta Joukioon?
LUVULLA -Bertil
v.1629 Impilahdelle.

-Bertil
-Staffan
-Peter

Lautamies 1565,1605-

Bertil Larsinpoika Twna/Twnan/Tunain/Tuuna

Isäntä: 1629-1639 4 ½ veromarkan tila
Ryttare/Ratsastaja Henrik Bertilinpoika Tunain.
Jäi Tuunaansaaren veljensä Staffanin tilalle
Tuunaansaaren seuraava isäntä
Rakuuna Haverilassa 1677
v.1641 Henrik oli mukana varustamassa kornetti Fredrik Groosia useiden muiden talollisten kanssa

Bertil
Isäntä:1638-1654. Ratsutila 1644 alk. 4 ½ veromk. Staffan Henrikinpoika Tunain 1.vaimo Margreta Andersintytär
Tunain -Tytär
Jäi veljensä -Hans n.1627- Tuunaansaaren seuraava isäntä
Staffanin -Staffan
v.1670 Kerimäen Yläkuonaan
tilalle -Elias
v.1681 Kesälahden Willalaan
Dorothea
2. vaimo “HansTunains styfmoder” v.1656- tiedoissa
Hansintytär -Bertil n.1645- v.1669 Impilahdelle
v.1650 Staffan varusti kornetin Jöran Långhin (=ratsuväen vänrikki) ratsumest. (=kapteeni) Robert Tauben komppaniaan, joka
kuului Erik Krausen johtamaan Viipurin ratsurykmenttiin.
Kompania sijoitettiin 1654 Liivinmaalle ja sieltä Preussiin. Kornetti palasi kotiin sotaretkeltä 7.1656
Ratsutilan isäntä 1655- Hans Staffansson Tunain s.1627-1698
Elisabeth Laukotar k. 2.1709
- Staffan n.1666- Tuunaansaaren seuraava isäntä
- Thomas
- Hans n.1678- Hindrich n.1682-

Vääpeli
Staffan Tunain
Vaimo
Jo v.1660-

Elias Tunain
n.1640Vaimo
jo v.1669

v.1669 käräjillä.
k. ennen 1707
Karkasi ja oli
-Paavo Maunonpoika Kaarakainen kornetti ja ratsumestari.
v. 1670
v. 1681
v.1663-1664 sotaretkellä Skånessa, josta palasi kotiin ja tapettiin jäällä.
WILLALASSA
2.7.2016YLÄKUONAAN
ST
-Israel Christersson 1667-1669 kornetti Jören Pistolekorsin kompp.

Bertil Tunain s.n.1640?
Vaimo on v.1669
-Staffan 1665- JAAKKIMAAN
-Nicodemus 1695- IMPILAHDELLA

- Elias 1681-

Bertilin perhe karkasi
itärajan taakse v.1669 ja oli
IMPILAHDELLA v.1682
14

Olikohan Tuunaansaaren talot paritupia?
• 1600- luvun yleisin talotyyppi: paritupa

Paritupaa lämmitettiin aluksi kiuasuunilla, myöhemmin
takalla ja takkauunilla. Talon koosta ja varallisuudesta
riippuen ruuan valmistamista varten oli olemassa monia
erillisiä rakennuksia: pakari eli leivintupa, paistintupa,
kotatupa, keittiötupa eli keittiö, panimotupa ja mallassauna.
Lähde:http://www.avoinmuseo.fi/ruokaperinne/paritupa_1.php
http://www.nba.fi/puukausi/puu/o21_l.htm

2.7.2016 ST
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Päättelyä 1600-luvun pukeutumisesta

Turun akatemian vihkiäiset vuonna 1640, Albert Edelfeltin teos vuodelta 1902

16

KASKIVILJELYSTÄ JA KARJANHOITOA
Staffan Henrikinpoika Tunaisen tilalla v.1638
•
•
•
•
•
•
•
•

hevonen
varsa
tamma
lehmä
mulli
lammas
sika
Kylvö

1
1
1
3
1
2
1
6 tynnyrinalaa = peltoala,
jolle kylvettiin tynnyrillinen viljaa
2.7.2016 ST
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• 4½ Bertill Twnain } 1½ Oloff [Tunain] }[=]{ åker - 7 tynnor, äng 4 lass
Twnaian saari - 9 tynnor a. b. t. 25 ½ wehka ioen maa - ½ tynna a. b. t. 18
1/3 deel Rastin Neemi - 3 tynnor a. b. t. 22 ½ Pölän saari - 1 tynna tall 24
Turdion taifuall - 3 span B. a. t. 20
Mariå lahen ahon Sifw - 1 tynna a. b. t. 18
Sååti lahen wijat - 1 tynna a. b. 16
Keckå lammin Sifw - 5 tynnor a. b. 20
wehka Joen Sifv - ½ tynna a. b. t. 20 Mwrais konnon Saari - ½ tynna tall 30
Sammall lahen såå saares ½ tynna a. t. 22 Kyrän Saari - 1 tynna B. t. 19
Haataian Saari - ½ tynna B. t. 20
waahersalon sekan nijtu 1/5 lass
Heinä lammin nijty - }
walckia iärfwen nijty }[=]{ star äng - 1 lass
[...maan ... stå] kannan tå kannan nijtu 3 lass [...lammin...] }
[...kon nijtu...] }[=]{onyttigdt star 1 lass

• Puttkilax By Jören Larson Pärnäin 2½ Peer Larsson [Pärnäin] } 1 Erih
Kupiain }[=] { åker 4 tynnor 1½ Thåmas Lethinein ½ Bärtill Tunain
Tynna = tynnyri
Lass = (heinä)kuorma, lasti
Span = panni (Yksi panni vastasi puolta tynnyriä)
Äng = tavallinen niitty
Starräng = huonompiarvoinen saraniitty Onyttig äng = hyödytön niitty
a = ahl = leppä, asp = haapa, b = björk = koivu, g = gran = kuusi, t = tall = mänty, w = vide = paju, B = bestående = koostuu
Numeroilmaus (esim. 20) = arvio, että kaskimaa voitiin kasketa uudelleen 20 vuoden kuluttua edellisestä kaskeamisesta
2.7.2016 ST

Lähde Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2/haberman2004_fol135.html#Bertill
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Arin tutkimuksia
TILAVUUSMITAT
Vanhat suomalaiset ja ruotsalaiset tilavuusmitatärjestelmä
Mittayksikkö

SI-järjestelmä

Lisätietoja

Lästi

1500 l – 2100 l

Vanha vaihtelevankokoinen tilavuusmitta.
Yleensä lästi oli 12 tynnyriä ja
tynnyrin tilavuus vaihteli 125 l ja 175 l
välillä

Tynnyri
125.6 l
(ruots.) tunna

48 kannua, juokseva aine, esim.terva

Tynnyri
(ruots.)
tunne

Viljamitta

Kesäkuorma
(ruots) lass

n.165 l

Tynnyrialalta saatiin keskimäärin 4
kesäkuormallista heinää

Vanhat suomalaiset mittayksiköt http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t
keskiaikaiset mitat http://www.katajala.net/keskiaika/elama/mitat.htm
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Keskimääräisen tilan kylvömäärä
Suomessa 1620–30-luvuilla
Maakunta kylvö tynnyreinä / verotila

Satakunta 3,6
Varsinais-Suomi 3,2
Häme 3,0
Uusimaa 2,5
Pohjanmaa 2,4
Ahvenanmaa 2,2
Kymenkartano 2,1
Viipuri 1,3
Savo 1,1
Lähde: Luukko 1967, 128–132.

Kaskeen kylvettiin huomattavasti
harvempaan kuin peltoon, mikä on
otettava huomioon tarkasteltaessa
Viipurin läänin ja Savon lukuja. Samalla tai
pienemmälläkin kylvömäärällä sai
kaskipellosta sen hyvin onnistuessa
suuremman sadon kuin varsinaisesta
pellosta. Esimerkiksi koskemattomaan
metsään tehdystä huuhdasta saattoi
saada hyvinkin 30–40-kertaisen sadon.
Lähde: Suvianna Seppälä: Viljana nahkoina kapakalana. Talonpoikien maksamat
kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609
2.7.2016 ST
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Viljely ja sato – vai kato
• (Kerimäellä) Hannolanpellon, ja Kauvonniemen
kartanoiden jälkeen suurimmat talokohtaiset
kylvömäärät viljeltiin Tuunaansaaressa, Muholassa
ja Karvilassa
•
•
•
•

1622 yleinen kato koko maassa
1630-luvun alussa Perttulin hallavuodet
Laurin hallavuosi 1669
Hallavuosia oli keskimäärin 10 v. välein
Lähde: Vanhan Kerimäen historia v.1993 s. 102-103
Perusteellisesti kaskettua maisemaa kaskikauden loppuvaiheessa PohjoisSavossa Muuruveden pitäjän syrjäkulmilla. Karu maa on saanut kelvata torpan
kaskimaaksi ja laidunahoksi.
Eero Järnefeltin maalaus Heinäkuun päivä. – Sukupolvien perintö 2 1985, 70.
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Kalastus
• Hyvät kala-apajat keskittyivät maanmittari Lorenz Röösin
mukaan lähinnä Puruvedelle
– Tutkijoiden mukaan Puruvedellä 1500-luvulla enemmän
nuottia kuin missään muualla Suomessa. Vuoden 1543
verotietojen mukaan Ruotsin kruunu kantoi veroa 15
suurnuotasta ja 404 piennuotasta.
– Ahven, siika, muikku, säyne, harjus, nieriä, järvitaimen,
järvilohi

• Tuunaansaarelaiset nauttivat siis mahtavista kalavesistä
• Kalavesien tuli kuulua Kerimäkeläisten mielestä
yhteisnautintaan
• Kuitenkin ranta kuului maanomistajalle
joten riitoja syntyi
Lähde: Vanhan Kerimäen historia osa 1 v.1993 s.114-119

2.7.2016 ST
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Ratsutila eli rustholli
• Tavallinen suurempi maatila, jolta varustettiin
asekuntoinen mies varusteineen ja ratsu sotaa
varten
• Ratsastajaksi palkattiin usein ulkopuolinen, jolle
maksettiin palkka ja asunnoksi torppa.
• Talon poika tai isäntä itse saattoivat
myös toimia ratsastajina
• Ratsupalveluskulut korvattiin
verotuksessa
• Ratsutilaa ei voinut läänittää
2.7.2016 ST
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Ratsukon varustus v.1639-1641
•
•
•
•
•
•
•
•

Kelvollinen ratsuhevonen 40-60 vaskitaalaria
Miekka
6 taalaria
Pistoolipari
43-60 taalaria
Satula
Kypärä
Rintahaarniska (kylteri tai kyrassi)
Saappaat
Kannuspari
6 taalaria
2.7.2016 ST

Lähde Veijo Saloheimo: Savo suurvallan valjaissa 1617-1721 Jyväskylä 1990
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Taalari – Arin tutkimaa
• Ruotsin ja Suomen yhteisen historian tärkein rahayksikkö. Saksalaisen mallin
mukaisen rahan otti käyttöön v.1534[2] Kustaa Vaasa.
• Taalarin jakoyksikkönä oli killinki, joka oli 1/48 taalaria. Arvoltaan 1 taalari oli 4
Ruotsin markkaa, joka oli 32 äyriä.
• Taalarin juuria voidaan hakea Taalainmaalta (Dalarna), jossa sijaitsee sittemmin
Unescon maailmanperintökohteeksi julistettu historiallinen kuparikaivos.[3]
• Erityisesti 1600-luvulla kuparin ollessa arvossaan rahoja alettiin lyödä kupariin
• Koska rahan arvo oli suhteessa siihen käytetyn metallin arvoon, kuparitaalarit
olivat suuria ja painavia kuparipellin kappaleita eli plootuja (ruots. plåt 'levy,
pelti'). Karkeasti verraten yksi kuparitaalari oli vajaa kilogramma kuparia.
• Kurssit kuitenkin vaihtelivat eri rahojen välillä niihin käytettyjen metallien
arvon vaihtelun mukaan.
• Taalarin ostovoima vaihteli talouden yleisten lainalaisuuksien mukaan.
• Esimerkiksi 1776 Turussa tynnyrillinen rukiita maksoi 60 kuparitaalaria ja
tynnyrillinen ohria 42 kuparitaalaria.
• Samaan aikaan Tukholmassa rukiit maksoivat 44–45 ja ohrat 30 taalaria
tynnyriltä.
•
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Taalari - Arin tutkimaa
• Taalari vastasi alunperin 28 g puhdasta hopeaa, se supistettiin pian
26 g:aan.
• Rahaa ei lyöty aluksi paljoakaan, joten se oli lähinnä laskuyksikkö.
Vuodesta 1619 26 g rahaa alettiin kutsua riikintaalariksi eli "riksiksi",
kun taas 4 markan arvoinen hopearaha oli hopeataalari tai
"ruotsalainen”
• 1 taalari = arvo 28 g hopeaa –
hopean hinta nyt: 999 hopea 0.50€ / gr
• 1 taalarin hopeanarvo olisi 14 ekeä nykyrahassa. Vaikuttaisi että
esimerkiksi Pitkälän Matz Tunaiselta olisi jäänyt 238 eken verorästit
(17 taaleria).
• Kaksi hopeamarkkaa vastasi yhtä kuparitaalaria ja kaksi kuparitaalaria
yhtä hopeataalaria
•

Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Taaleri http://www.timanttiforum.net/ com )
http://www.saunalahti.fi/hirvela/historismi_sivut/mitatsivu2.html
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Verotus
• Maavero
– Ratsutilojen veron korvasi ratsupalvelus
– Kullekin päällystön jäsenelle osoitettiin määrättyjen tilojen maavero –
kävikö näin Tuunaansaaren upseeri-isännille? Veronkantaminen kuului
rykmentin kirjureille

• Kymmenysvero - Kymmenysviljat
• Apuverot (Monet alunperin tarkoitettu kertaluontoisiksi.....)
– Maaretken vero v.1616 alkaen Venäjän sodan kustannuksiin
– Karja- ja kylvövero v.1621 alkaen – muutettiin manttaaliveroksi –
2 hopeataalaria manttaalilta vuodessa
Verot suoritettiin
-viljana
– Myllytulli v.1626 alkaen
– Rakennusapuvero Olavinlinnan varustamiseksi -rahana
veroesineitä myös
– Salpietarivero v. 1644 alkaen rahalla maksettava -voi
– Kyytiraha
-läski
-kala
– Käräjäkapat
-lampaat
– ym
ST
Lähde: Vanhan Kerimäen historia v.1993 sivut2.7.2016
249-250

-halot
-heinät
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Maksuja kirkkoherralle
•
•
•
•

Kaste 4 hopeaäyriä
Kihlajaismaksu pari kintaita, jotka saa kappalainen
Kuuluttaminen ja vihkiminen 12 hopeaäyriä ja kinnaspari
Hautaaminen
– jos talonpojalla yli 6 lehmää kirkkoherra saa yhden talonpojan tai
hänen vaimonsa hautaamisesta
– joilla vähemmän lehmiä antavat 6 kuparitaalaria
– tyttärestä, veljestä tai veljenpojasta 3 kuparitaalaria
– 7-15 v. lapset 2-3 kuparitaalaria, nuoremmista maksun saa
kappalainen

• Pitäjälle kutsuminen
– lammas tai 8 kappaa viljaa pitkästä matkasta
– lyhyemmästä 6-7 kappaa riippumatta kulkeeko pappi omalla vai
talonpojan hevosella

• Kymmenkunta muuta maksua, esim
– päivätyö, kirkottaminen, sairaskäynti, joulupaisti, voita jne
Lähde: Vanhan Kerimäen historia v.1993 sivut 278-280
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Kirkko
• Kerimäki oli Säämingin kappeli n. v.1630, tuli omaksi
seurakunnaksi noin vuonna 1640.
• Kerimäen ensimmäinen kirkko ”honkatemppeli”
länsitorneineen valmistui Kallunmäelle n. 1644
tiukan ”väännön” jälkeen. Se hävitettiin ruptuurisodassa 8.1656
• Uusi kirkko valmistui
n. v. 1670 – paloi saman
vuosikymmenen lopulla
• 1681-1683 rakennettiin kolmas kirkko, jonka salama
poltti 1764
2.7.2016 ST
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Liikenne 1600-luvulla
• Vesitiet liikenteen perusta
• Talvella jäätiet – talonpojilla velvollisuus merkitä ne
• ”Pitäjänveneet” kruunun vaatimuksesta 1650
alkaen
• Tuunaansalmen lossi jo ainakin 1640- luvulta
alkaen
• 1638: Suomen Postilaitos perustetaan Pietari
Brahen toimesta – postitalonpojat
• 1639 matkatolpat peninkulman välein
sekä Kestikievarit ja kyyditykset
2.7.2016 ST
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Esi-isät ja elämä1600-luvulla
•
•
•
•
•

Tuunaansaari
Tuunaansaaren talot, tilat ja asukkaat
Elinkeinot
Ratsutila
Verotus
– Kruunu
– Maksut kirkkoherralle
• 1600-luvun tapahtumia
• Muuttoliike
2.7.2016 ST
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Ruptuurisota 1656-1658
• Venäläiset halusivat valloittaa Käkisalmen
läänin ja Inkerin takaisin itselleen
• Elokuussa 1656 noin 400-miehinen
venäläiskarjalainen joukko saapui
Kerimäelle
– Ruotsin sotaväki oli Manner-Euroopassa
– Kerimäenkin miehet olivat Puolassa ja Baltiassa
– 107 Kerimäen taloutta tuhottiin
kokonaan tai osittain mukaan luettuna pappila.
– Kaikkiaan 140 taloa eli 74% kärsi vahinkoja
– Asukkaita otettiin vangiksi tai surmattiin
2.7.2016 ST
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Täystuho Tuunaansaaressa
• Tuunaansaaressa elokuussa 1656:
”Hannu Tahvonpoika Tuunainen
ja Matti Pekanpoika Tuunainen
Nämä eivät omista muutaa kuin hengen, sillä
kun Ryssä oli siellä yötä, hän poltti ei ainoastaan
huoneet, vaan vuodenkasvunkin, tappoi elukat,
nylki ne, ja jätti raadot siihen”.
2.7.2016 ST
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Ratsumestarin kolkko kohtalo
• Ratsutilan kornetti Paavo Maunonpoika
Kaarakainen oli ratsumestarina majuri Jöran
Pistolekorsin komppaniassa
• v. 1663-1664 hän oli sotaretkellä Skånessa Tanskaa
vastaan
• Palattuaan sieltä hänet tapettiin (ilmeisesti
Puruveden) jäällä suolan takia hakiessaan
isännälleen Hans Tuunaiselle 6 ½ kapan
suolasäkkiä Eero Turtiaiselta.

2.7.2016 ST
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Tervakauppa
• Liiketoiminta oli viipurilaisten kauppiaiden
organisoimaa ja sillä oli ollut erittäin suuri
merkitys Etelä-Savon asukkaille rahan
lähteenä.
• Rahalla voitiin ostaa suolaa ja maksaa verot
joko kokonaan tai osittain.
• Savosta ja Etelä-Karjalasta terva oli kuljetettu
Lauritsalan tienoille, josta se vietiin
hevospelillä Viipurin Tervaniemen aittoihin.
• Paluumatkalla tuotiin suolaa kotiseudulle.

Lähde:

http://www.esavo.fi/resources/public/media/Kulttuuriymparistoselvitys.pdf
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Vuosisata päättyy hirmuiseen
väestökatastrofiin
Suuret kuolonvuodet 1696-1697 – nälkä ja taudit
• Savon väestöstä on laskettu kuolleen noin 36
prosenttia, ja vuosisadan lopussa väkeä on koko
alueella arvioitu olleen noin 35 – 36 000 henkeä.
• Poikkeukselliset sääolosuhteet
– Jo 1695 Aikainen kevät – takatalvi juhannukseen saakka
-aikaiset syyshallat
– Tulivuorenpurkauksia Islannissa, Indonesiassa, Japanissa
– 1696 Lämmin helmikuu – kylvöjä - maaliskuun pakkaset
– runsas lumentulo – tulvat – kylvöt – kaatosadekesä –
aikainen halla
2.7.2016 ST
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HENKIKIRJA VUODELTA 1697, TUNANSARJ
-Hans Staffansson 70 åhr gammal (70 v.) 1 HLÖ,
Hauras, raihnainen (ja kuolikin sitten jo seuraavana vuonna)

-Bonde Staffan Tunain mh
(Tilallinen Staffan Tunain vaimonsa kanssa) 2 HLÖÄ
-Bror Thomas mh (Veli Thomas vaimonsa kanssa) 2 HLÖÄ
-Soldats hustru (Sotamiehen vaimo) 1 HLÖ

2.7.2016 ST
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Muuttoliike 1600-luvulla
• Vuosisadan puolivälissä muuttoliike vilkastui,
koska Karjalan ortodoksinen väestö pakeni
toistuvia käännytysyrityksiä Venäjälle
• Heidän aikaisemmin asuttamilleen tiloille
tarvittiin uusia asukkaita.
• Muuttoliike vilkastui myös Etelä-Savosta kohti
Laatokan ranta-alueita ja Karjalankannaksen
eteläosia
• Satoja perheitä muutti etelämmäksi kruunun
aktiivisen asutustoiminnan houkuttelemana.
2.7.2016 ST
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Karkurit ja muut muuttajat 1600-luvulla
•
•

Tuunaansaari I
1629 Bertill Bertilinpoika Impilahdelle
1629 Mats Bertilinpoika Parikkalan Joukioon
– ”Pekka, Olli ja Matti Tuunanen Säämingistä Parikkalan Tarnalaan 1618-1631”

•
•
•
•

1669 Bertill Staffaninpoika karkasi vaimoineen ja lapsineen Impilahdelle ja poikansa
Staffan jatkoi aikuistuttuaan Jaakkimaan
1670 Staffan Staffaninpoika muutti Kerimäen Yläkuonaan
n.1677 Rakuuna Peter Henrikinpoika muutti Kerimäen Haverilaan
1681 Elias Staffaninpoika karkasi Willalaan

•

Tuunaansaari II
1608 Oluff Olufinpoika Tuunahainen tai koko perhe karkasi itärajan yli
1635 Per Larsinpoika Tunain Ruskealaan ja ilmeisesti sieltä Petrowskin Korovinaan
Johan Larsinpoika Tunain ”jonnekin”
1661 Per Larsinpoika Tunain Kerimäen Lakoilassa
1661 Per Perinpoika karkasi ” joka Joukion käräjillä v.1663 mainittiin olevan
Sortavalassa”
1662 Matts Perinpoika Tunain karkasi Sortavalaan

•

Pitkälä
-n. 1646 Matts Larsinpoika perheineen karkasi Käkisalmen lääniin

•
•
•
•
•
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...elämä jatkuu...
• Hansin pojat selvisivät uudelle vuosisadalle
asuttamaan Tuunaansaaren tilaa
• Heidän setäpuolensa Bertil Staffaninpoika
perheineen asusti Impilahdella ja
serkkunsa Staffan Bertilinpoika jatkoi sukua
Jaakkimassa
• Aikojen saatossaTuunaansaaren Tuunaiset
ovat levittäytyneet koko Suomeen
ja ympäri maailmaa
2.7.2016 ST
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