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TAI{PTRES{ SEUDI'N SIJKUIUTKI1TUSSEUEA
R.Y.

julkaisenaan tied.otusleht ee. Iarkoituksena

ryhtlT
ta lehti
rJJ

ilnesty5r kaksl kertaa kevet-

ofl, et-

ja kaksi kertaa

>^44sE!r4,

Iehti

aikoo

den havaintoja.

julkai

sta

sulartntkiEul<sesta

Ne voi.vat o].la kirjaanvienteja
sukututkiyleffrsa. Ne voivat o1la jonkin kiirulo s-

uuksen vaihelsta
tavan yks ityi skohd.ai:. es'ittelyE,
tutkirouks e s:ba kiisrosturteen
Sana].la sa.noen tarkoitu.ksena
esiin
kirjo

kiiruDstunei-

Ne saavat

keanaaottoja

Onart tiedbtuslehden

tai

on esitelTa

tu]-leita
tapahtusia
tai vaikkapa
itta j a toivoi$i
tapahtuvan.

o11a sukrrnsa
nielipiteiti
seurair piiris*i

toivorouksia,

roitzi

pem.sta,ninell

on tarpeellirlen
r0yds siksi,
etta saanme sen avu11a jo n:iin varhaisessa
- faJlperesn s eufix1 sukututkirous s eurahan
vaiheesga ta].tesr
ja perinteqr.
on vasta rursaan Vuoden i.keinen - havailuut
asialla
lnn taisce o].laarl, saadaan nyiis uiiist?i lerirl3e.
Ne tufisi
saavat o:-la valaemuotolsia.
Kirjoitukset
koneelfa.
Vahj.ntii,itn ko 1no sv:iTild.e d
Eieluulojtrin kirjoittaa
11. 35 per sivu,
1e - neljaakin
sea kaytffi.d. Rivineere
saaToiroituskunta ilooittaa
t:itenr ette ki.rjoittajat
etsiihzikin mielessg vapaastir
\al Laatj.a nielipiteensa
niiden julkaiseloisesta
rnaksaa mi te heidiin el tarvitse
lr
hyriii ehdotuksia yhdistyksen
tedn:: - HeiltZi toivotaar
lehden niJoeksi. . . .
toivoo

toil0ituskunta.
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J.0.Resenen.

TAVOITTEEIIISUUS

sulc4tutkinuksessa,

Useissa asioissa ja tehtavissA on velttiindtijnte olla
t a v o i. t e. fanlA on jotain sellaista,
nihin pyriteitn.
Pyrkix0inen taas vaatii,
ettA tavoittessta
hankitaarl tarpeel-liset tiedot. Ei hyodytit pyrkie tavoitteetta
tai tavoi.tetta Lzi}Ielmin turrteraatta. Kun tlmnetaa,ll tavoite ulhin
pyritaiziJr, voidaar helpoDni"n Eeeritelfai keinot tai nenetjoil1a taroite saavutetae!.
telytavat,
S u k uyh
d i s t y k s e 1 1 a, josta Ey6s kayteyht eenkuutAiin sukuseuran ninitystA
on usein tavoittesra
ja kehi.ttiiBinen suvun jaluvaisruden tu.Irteqr heretteldnen
senten kesken. Sq pyrkii ny6s suvml jesenten elanaavaiheiden ja eulfi.uquistojen selvitt2lxoiseen, kera:iuiseen ja tallett alnl, ste ell .
S u k u t u t k i !0 u s s e u r an tavoitteeDa on
joi11a
yle€nse saada jasenet tj.etoisiksi
ni-ista keinoi-sta,
asioita
selvi-tetaairr ja rissa
llihd.eaineissukuun 1iitwl'ie
Se pyrkii
toa sej.Lyteta:t!.
nyds kokoalaaan aatte€n 1ru1oj-t-bavarten.
!0at henki,].dt yhte@. tiedon jakani.sta ja levittitnistA
tulee' o1Ia pi.eniea
S u k u t u t k i. J a n tavoittesna
yksiiyi skohti en selvittiibinen
ti etyssii iari e stykses s:i' iotyhtesr liitettyine
sopi-va kokonaisuus.
ta niiste
nuodostuisi

-3sulflrtutki jan tavoitteer!
ozi.hde s€n esi!o.. seuraavan laisena:

Kun tarkasieleume
telua,
I.

voilole

Lehennin

aset-

D'lsin s elvi.t etaAn rippikir j o j-sta henkilij t
patriarkaalises sa jerjestyksessg i.sesbA i s:i.iin
tai aitiin niin pitkaue kuln rippikirjoja
riittlia
e1i ylesnsd 1700-luvun alkuvuosiin.
Iliiin

saada€n

alneistoa

esivja'1h6ftnj

en i,rr'l

,

varten.

2.

Sitt en ryhdyt eiirl h enkild koko elnaa lxrii ryt teiaeii!
ja hat*kiloaal3' tiedot
etenevi-sse polvissa o1evista
he!.ki.].iiista.
Toisilr sanoelr kerataii:1 tieja heidiin jiilkelai
dot ].apsista
si stiiitn ja saa-.
daan te11Ei tavoin

aineistoa

ialkelaisiren

tau-

1ua vartea.
1

lAnan

jalkeen

voidaa! tavoitteeksi
asettaa e$im.
1 600-1ur.un jelkiDEiii s en puo11 skon henkiliii den
se].vittii!0inen.
Se key lqa}Ido].].iseksi henkikix joj.sta,

naakirjoista,

lAli.nintil

ei ste tai

voudintllei.s-

Iilala voidaan jatkaa ed.elleerl velitav? j-tt ej"ta asetNinieo ja vuosilukuj ea li.saksr"
taen ja ne saaluttaen.
jota saadaal perurrkiqioispaljon truuta tietoa,
tar'itaaJ!
ja nuisErekirjoistar
torpparita Eaanvuokrasopinuksi sta ja niidqr
kiitllitykse$t:t
t. oiseka nonista kirkon arkistoon kuukeuden poytekirjolsta
asiakj.r joista.
luvista
ta,

kauplakirjoista,

ki

S u k u t u t k i nu s k u r a s 1 n tavoitteqra
olla
saattaa ol1a, ette kurss-in paatytt).e jokai-se].. tulisi
sulfiitutkj-!0uksen i ohtavi sta periaatt ei sta' suotietoinea
ritustavoi sta, ai4ei stoo si j ai4nista i a kdy'bdsta void akseen

ja tutki&ustyijnse
tutkiloustyiite
ed etesse
ja ]-aajentaa tietojaa!
edelle€rt kehittaa
ja taitojaan.
Texoitn pAenaariin saal'uttami s eksi kurssi"n aikana opltaan
ja sukutauluj en laadinta.
tietojen
hankinta,
kesittely
suorittaa

j en, Baannitki.r j asto j eo, naakrmta-arklsto
ja
yns kaiyttrjr0ista
tauskontt oreid.ec, kirkon
arkistojeo
j obonkin te]-lai se en yksityi skohtai seunin.
tutustutaa.n
Verrhoj en kasialo j en l'ukenj,sta har j oit e11aair, S elo st eja eri tieteeaalojeo
taa! suhrtutkinulrsqr
vuorovaikuSelost etaar

tusta.

Tutustutaan

alal]

kiriaui

suuteen.

Sukututkirous
ei harrastuLsena
o1e nikeiin vehaipAtiji!1en .
asia. Eh]{a juhlal].isirnji!
a$iarr otl ilnaissut
tsengt ili.ldebrand teolisessaan n Handbok i Slakt- och personforskning

n lausein,
" Tunnet
hF.rrq-i

jotka
itsesi

vapaastl
pareuni-lr,

. YL<i tvi

saJ0aa le.in

suor4erulettuina

cr]le

kuuluvat

kun tu.Iln€* esivarih.lllselle

ko,ko kansalle

SLLkU On

I s'eirrloaa!0uistoines!.

"

Ikaalisstr pj-tit ja kuului
-t-v l-623 - 1785 Y1e-satakunnar tuoBioliultaarr j a
w 1785 - 1862 na-satakurtnan yliseen tuomiokuntaa,n.
Ke-ltgasal arl pitajA kuului
w L623 - 1785 Yla-Satakunnen tuoniokuntaar,
w 1785 - 1811 YLe-Satakrnnen yTiseen tuoniokuntaer
1'v 1811- - 1862 Satakunnar tuoEiokutltaart.

ja

LerqD?ielenpitaje kuului
w 1623 - 1785 Yl?t-Satakuffan tuoniokurtsen'
w 1785 - 1811 Ylii-satakunnen ytisesr tuoroiokr.mtaan ia
'!'v 1811 - 1862 Sat€.ku-ru1antuomiokurtaan.
trZiflgelxoeelrpite je kuului
w 1623 - 1796 Saaksaeen tuoniokuntaar,
u v 1 7 9 6 - 1 9 1 5 S a a k s n e e ny l i s e e n t u ) n i o k u n t e a n j a
w 1845 - 1962 Jimszi.ntrroniol:rl-Irtarn.

-5Suvu!.
kantaisA tai

-eiti

Maakirjat
1uvu11a

1 54 0 -

Heakikirjat
1634 aLkaga

ja
Rilpikirjat
hlstoria.kl.rjat
170o-1uvuf, alussa

Muuttaireid,sr ki" Jat
t I fu-t-uvurJJa

t:tniin p&iiv?il].he!.ki16 sukututkijana
penrshenkilitite e1i koettisa.

ja

-6Tar ar'l

^

Hr 'nah

6h

Enta sitten
ku]1 ainei st o
oo koottu!r.a?

raineistol]-al
tarkoittaa
suoritetun sukututkinu}s en yhteydessa saatuja tietoja.
Sekin
lienee 6yytA Eainita,
ettii kirjoittaja
haki je. tavoitti
islin ja aidin taustoja
haxlaarr siihen saakka, kuin nj.tEi
TeEen kirjoittaja

asiaki-rjo ja ny6ten yleta taj- aleta vo1. Sekin on uluua.n
ongelna, ettA juurien
etsije
viehettyy
hearoast el enaiin
juuriensa laajuutta
ja eks:/T suurnattonaksi
paisunee!1
sukupuunsa netsdii!,
Ja e11ei etsija
ajoissa saa neuvoa
ja eiti-aiti
pelkistye
vain isa-isa
lj-njaarl, hanen kaappinsa on se].vittelxettbnasti
taylll€
suvun, sukujen ja- sul-r

i ah

<trl,ali6h

irnrtia

P:iasin tassa vai.heessa eidin

osalta

1770-1uvu11e-

vuoteen 1650. Ja kaikki
on tehiin saakka hyvin.
8 ja 10 sukupolvea on
Ja haetut - o ik6ar0nin ta,voitetut
- TAhiin saakka siis kaikki. on
rDapissa ikaj:trjestyksesse,
Isan osalta

hlrvin.

SukututkiBus

tai

sanoisinko

surrun tutkinta

on kui-

ette se vaatii
nuuspesiaalihonnaa,
jonkin tye*
tana.n viikon asiaan paneutunisen. Esimerkiksi
parilnr.rkautinen
erj.
vee4opiston
luentosar ja, tutustu.Einen
tenkin

niin

paljon

tyjrp! i. si- in arki.stolhln
antaa h]'vat lehtdkohde.t !delenkj.inja arltoisalle
puuha11e. Sen je.].keen asiaan hartoiselle
rastunut tiet:ta jo asioista
nuutakin kuin sen, etta papereita

ei kasiteltEiessd

saa repiii.

Dr nyt 4iilLkEajJl pulu

aineistoa

tieteellises-

saattanisesta
siienke kaiken lrateriaalin
iietokoettd se voidaa.lr rraiaa'! tanrittaessa

te kesittelyste
hen tasoon,

hankitun

-

t-

jotka ovat tarDeen tutkinu.ksen ed.j.styessa. Y1e ensaihiin j-hllinert, p:testyaen tiedosta osallj-seksi
haluaa tietAe eneEniin. l1niii on kuuyht eiskrmrxas sakin! kun
lenna sana kuin kasvuhalmisessa
neeseen. Nekin nuuit en vaihelta,

viiue vuonna saatii.n noin paljon,
tij,na vuoma nein pa1jort, nii.n ensi vuonna on saatava vielakin
eneurnii.n. Tarkoi-tan

kii.rno str.nutta,
nutta ei perusteellisesti
sukututkinukseen paneutunutta,
Han kyuestyy
jo kohoen Juuso-rlaakonpo ja,n yuodelta 1700 paiviin,
kuukausj.i4 ja vuosiia. -Hene11e
ei
do stu
Euo
tavallista

Juusosta

kuvaa
kak.a

asi-asta

ude

eneltrpea
kuin
aija sijainnista
juuriverko sto ssa.

sta

l,riiten sitten
pitiiisi
asia
kuvata?

joka eh]{a nalttaeatto- Ainakin t:tJtran kirnarla od.ottaa sukututkijen
tydn tuloeta?
joittaja
huonasi, ettd vaikka h?i.n kuinka -omasta noieles-baArF
j a, selitti
helplota juises'ti
yhdeksZinnen
ka:i.nsi juuriliusko
ja kahdeksalnea po].ven kokenaa kiinnostavae
va,ihetta, ainei€
Kui!*a

esittea

ton tiiviEteLnA

tulokset

suyulle,

taval].isina

lluskafli.ppuina

ei katselijaa

ta-

vo it t a,llut .
- nilrt si4u11e on kerrottu
- on kuulenma oonja erinonaisia
ja
ta. Ne ovat hwia
laatijastaan
riipluen
h:ineo kertonaansa uskoen. Eriiella pa"1ki11a on jesenasi-akkailleen
laadittu!.a
llaBna-llosesin naj.via !re eria$ai s eloaa
ja laivakasvua
aui.stutiava
sukupuu. Siin5 on juuristoa
Kaavioita

melkoisen

pdytapinnan

verran.

harkita
suuSaln tauhlkon
ao paJrkista - luvattuaf,li'
heid:in he.ltuunsa
rien saestd j eni rnahdollista siiriAlrista
(ehdotonta vaaiimusta siit:i
ei tehty).
Se ei sin?insa ratl/-i 4rrr2

r ^ 1 1 t1 1 r r l i

^t p

?-ia

+61-i

tr in6-

-.)r -.

sii"ltj

+urtuu

-oolevan. Juuristoon voi liitlata
ao henkir-dn kohdafle he1posti kiinnii;etteven
lirEalatrurl.
SaEoin lehvist66n
neite naer1pai'llisie
k1}vaanaa.ll orra nerLirinse.
Niitii
on
v a r s i n v a i k e a k i e r t a { k i - r j c i t u s k o n e e e e e n . L : . h es k e l n
ja teksti-n tu-kaikiua
ei 01e hienoa t elrstauskasialaa
l.isi

luettavaa,
uutoin ].iinal alpusyst eeol1a helposti
ni on hyve. 01en ky11a kuullut,
etta arlnattiniehet
asioj-hln tarkemmi.n perehtyneet - pitevat ooisia lfannajoutavina.
Saattaa 011a, ettit ne site ehI'rloses tauluja
ke ovat, nutta onko nuita kaavoja. Senkin olen kuullut,
joku vastaava kokoolaaette sukututki j ain 1iito11a
olisi
taulukko,

En tiede

Nyt kuului sikin

Llankalainen?

ki?joittajal

kysylolrs nii11e,

jotka

tiet?ivdt:
onko olenassa kS"tevae sukutaul J-n kaaviota?
Jos on, pi.taisikij
esin. oEran s eurarl :yhtya

ni.ita

tinaan?

ha,nkkj,naan tai. Bikseikas

Eybs laa-

-

ii e s sul<lr1:in pitaje
kuului
w 1623 - 1785 Ylb'-Saraklnlnsrl liromiokLult aen,
\r\ ]-785 - 1811 Tlii-S at akurrna:n yliseen
tuoniokunta,ar1
w 1811 - 1862 Satakufinao tuoloiokuntaan.

ja

Ori.veden
w 1623 vt 1785 w 1811 -

ja

Pirlckalan
vw IbzJ v\t 1785 a'v 1811 -

Dititie kuului
1785 Yla-SF.takrimen tuoniokuntae!,
tuoniokuntaen
1811 Y1e-Satakunnen yliseen
1862 Sataku.llzle,n tuonioku.nt aa,n,

kuului
litaie
I/6) I la-i ar aKlmne.ll luomlolcunraPrl,
1811 Yld-Sataiclulna.n yllseen tuoniokunta.n'
tuoniokuntaaf,!
1862 l) Y1d-Satakunnan ylisesn
2) sa-takran.rn tuot4i okunte,an,

Ruovecl
en ni.td.j ii l(l.rului
a ' v 1 6 2 3 - 1 7 8 5 Yle,-S at e.kr.r!l],Ia,n
tLloniokuntc.a,n t
w 1 7 6 5 - 1 6 1 l Yld.- 5 at aku-lrna"nyliseen tuoni oklurtee.!r t
rw 1811 - 1662 1) Yl a-i s.takunr:n yliseen ja
2 ) Satalrunna-n tuoniokuntaa.n,

i..
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CNIiO STN'IJSS
{NI

SUIIRI|IIEI]IA ?

Jo'{ainen sukututkija
tietal,
rnilla tavoin t{ne tyij
jokainen nini e,rkistojen kaitkdisvalloittaa
tekijanslt:
se ldytyessaiin pu,huttelee ox0al].a iavall-asn. Ensin ne tosin

ovat

vai.n ninj-e,

lyhyite

oudoj-n kirjainin
ruotsale.ivieraita
nj.Iliii Sizla,
Scli.sVaikea on joskus ed.eskuvitel-

seen nuotoon kirjoitettuja
kia, Dordi, trastika .,.,
la.

Eitka naiden esiditi.errme ninet
vat, kuj-nke, ne suonennettaj-si- in.
Kuitenkin

on hennestyitaT:jn

rneidijn on nahdollisuus

todellisuudessa

paljon

aEioita,

oli-

joista

saada kasitys
siita,
nillaisissa
ja sille
tavoin ik:i4nlflrin herat-

olosu}lieissa he elivzit
tije syd imissiinune heidat eloon. trertomaar'! neille
nykyaje.n
j-hndsi11e oroa elAnante,rinansa ja opette,xlaa,!1nei11e mika
tassA elAr4assd, on todella
tairkeitta: elei' elb.o?irrsa. tehde
kaiken sen
tyijnse ja kasvattaa le"psensa, entaa heille
peri!'u1tjn, ni! rri kl'kenee varustaakhenkisen ja aineellisen
seen heiddt kohtae"nas,n sen el:ine4t ehtiivtJt t joka on suosiihen'
ette
ritettava
uuden sukulolven kasvattesiseksi
perintiinse voiErakkaana oEerl e-ikaJlsa tullessa
si.i-rtiiisi
sa uudelle

sukuDolvelle.

Useln luul1ean, etta me sukututkiiat h:enne esi-j"siAnne ldytackserrne sielta suurnlehie, lliin ei ole esie
Tai onko? Isoisijni
nFrhFAh

flr^r.i-

iiiti,
a^lni

torpparin
avr.l

tyter

i i+^.

ks-hdeksa.n-1aosi sen

1-r'n6h

vii"er

cpr:r

-rilvjn'

16 lr]oden 5 kuuke"uden ia 15 peiv5-n ilieisenii renki
Koska l3.rF
L'li1d.oJussinpoje.n kaossar joka o1a 31 vuciias.
si o1i jo tulossa o1i nybs rna-kseit3va varsin huon3.tte.va
sa,kko, joka varr0f-e.noli. onia..n vaikeuttanaa.n lerheen oev 1845

rr-rstel]ii s en onnistunista.
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lersia-

yksitoista.

Suurten nS.lkarluosien aakane" kuoli kaksi lasta lrulkut aut i i11, yksi lansista
eli
84-vuo tiaa-l(si,
?eina esi:i.ii:ini
kuoli
56 vuodea 6 kuulceuden je- 26 p1,i1r?;n ikaisene.
Jos t51lai4en
eleln:int ehjo11elrin nykya ja"n tehoneisena itseaan
teva arlnettaisii.n
pitijv:i11e

syntyi

1r'iin truinkahan

kevisi?

?al.kiine en pita j?tnbi storiasta
voi lukea kuirlka
peen ruo dun ta].olliset
vuodesira toiseen riitelivat
tilastorpa&
Kaikki

korjausvelvollisuuden

tosin

r0ybnslv:it,

ettA

kipeasti.

laini.nlyijnni4

se iklornaton

Sapso-

tahd.en.

sa1'utupa ky1le

kaj-paisi korjausta,
tye ennen kui.n oli selvitetty

rnutia siiherr ei voitu ryhkenen maalla sen kuuluis i
ja haluratsutilaksi
nuutturut

olla.
Ha?dikkala
oli neet
6i sen pois omalta maaltaan.
Ehkdpa se ei ninua

nuut en niin

rilpaissut,
nutsiina asuivat, ka€
ta kun tiesin,
ettii onat esivanlenpani
josta nelja kuoli jo
vs.ttivat
ll-paisen
1alsi-laurarlsa,
silloin
]apseoa. llit:i ongelmia lcahtoi olla A$ra-aidi11a
kun ise-Risto
oli
perheelr eaennAllii
naj} tyttarenlqies
ja eletti
Idhienaall
hii!1kin

suutari

hanel].a oli

olisi

sodassa? Ehkala sanoja kuin nykyajan
t'nitahiin
A]1r-rokaa tenii,ii-n laittaisin?
raivasi
torDe$, rnutta ioutui sielt:i

lehti

taBdn poj-ke"
lerheensii. suute-rina,
erazdrxij.kevaanii tiettdlrdd.n
korpeen,
lqaallinen onlalsuutensa. Vaino
vanhinta poil<aensa - o1i a'uosi 1842

xoukanaankaikki

kantoi k5-sivarsillae-n
- toisella
kadel]-aan h:in ta.lutti
nellai o1i taloushalut,
pipu'rlrko.

lehraaa. ItselleF.n

suuta?intydkalut,

Hiinen rro i antv tt;j-r en s:i. sg,noi ni
F.-rr j ^i r'r , .
di

nF'haj1l.Fr

i^av.
i;.

r.:*b

ri Fs r?.k nsi

I611fl.jl1FrF.

'r+rcet

rlle

hA-

ia tup-

kirves

sen sa],lltuvalr
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Vanho ja asiakj.rjo ja pengottaessa lijytlry kiircoEtajoilla
via yksityi. skohtia,
on talpu&us vieda sukututki j a
kokonaar! toisaall.e
Ehkzipa se tekeskui4 suvun juuriin.
ja taval.laa-!1 kiiho-btaa
a&toisannaksi
osui pie!}j. vaatirnaton opu-s, se liilrtvi
jou-]{osta - go-sivu-nen nldotf,ut
eri?i-n suvrm asiakirjojen
painettu nir4eltaan I'Verotussoderaikai s el.le panerille

kin sukututkilruksen
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Kustaa Vaasa oli
ne st ari.verottaj a,
Lustaa Va,asa 01i ]raitsi

Pohiola.!1 kailc.ien

aihojen

kelrselies keksirdrian valvaliionies
mybs erittain
ja 1tse11een tuloldhteita.
Tdss5. esityksessS, olisl
tiolle
tarko ltus kerrata h:inen kehittenei;nsA vem tus iiir j est elrn?i;j
ja esitelld
saa14oo-luurlla
sen joitaki.n yksityiskohtia.
suurin

v 1436. ltroin 100 l'uotta rdydhenni.n
sen
Suonaleiset joutuivat
i.,ustaa Vaasa lisasi
uudistusta.
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Kokenaen kartaf,lon alueella naerattiin
massa linnala:inisse
tiln

aikaan verouudisius

ja kihlalnmnantuonari
"muutani en te"itavien talol1i sten karssa nerki.t seroj'd.nlnl4ktn talor! vil i elysalue' rt

laamanni

ettA verotus

lopultaLin

i{ei11a verokirjoilla
sikF,l.i arvoa, ette

saatiin

olt nb:in
sen alkaiset

" siii.nn6lrnukais eksi, "
jelkitutkijan
kannalta
verotusolot

selvld.vet.

Kmunu.nvero kesitti
rc.onta eTi-1lisveroa.
Vaasa jii.sensi- knrununveron kolneen osa,a-n,
Sasta&alassa on sej-lynyt
seuraavat yksityiskohdat:
trustaa

PIAVERO
- koukl<l] o1i alkullaaveroa naksettiin
L2 eyrie koukulta
aan yhden lcyt1teiji{i! osa pellosta,
!0uuttui nydhe:m14 tarkoittanaai
nuuta. Karjaveroa suorltettiia
hevoselta 1
iiyri,
lehnd1t4 L/2 ayr1A, hieholta 1 fyrkki,
lalrpaalta
7 ie 1,/2 penninkia. Lurssi o11 seuraava: hevosen hinta
e1i kyenenen narkkaa ja yksi
=
markka oti 8 :iyriii,
1 eyri = 24 penninki?t,
1 fyrkki
- Iemd,rL nu]caar! rrkou]fu.!] h1nL/ 4 ayrid el1 6 penninkiA,
ta oli hienan yLi 15 /' hevose4 hinnasta.
o1i keski.nZierin

80 eyria

joka jouselta
Paeveroa naksettj-in lisalisi
6 ne.ulaa
haukia - jousi = 15 vuotia,6 tydkyFyinea nies, hlilen tuli
Se ruutettiin
t ehd.e kolx0e paivetydte
!:okenaea kartzooon.
r,/uo!.si !}iin,
ett:i tyaip5lvat
haxkali en kulkuyhteyksien
- ?5-?iveroon kuulur lis,ilrsi
sai korvata lral-al1a = hauilla.
puoli

ki_rguntaa

nuottahartria

- kilrpunte-

= 400 ne-ule,e, eli

170 kiloa.
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Kinkeriverolla
tarkoitettiin
e1i naanvil j e1i jij.n tuotteilla

sitA

veroa,

sotal/Alri lriersi

se kijytettiin

miJl.ka jAlkeen
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suorj.teitiin.

veroilla

sotavaen ruokkiniseen:
jonka tuli
site
KABU0TSINA pitejee,

Bikii

elatted

piteiAan.

Sit:i naksettiin
henmi4 ]!inkeriveroksi.
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parrnj.a kau.ro ja, 2 na1J,|ae.vaile,
2 naul.:,a sianli.ha-a,
naulaa naudaill1laaa, 4 naulaa haukia ja- 8 l<a,pr:aletta
lCFttilijitii.
joka. neljanneskunta
lTiid.en liseksi
suoritti
ormnan ohria,
L/2 pelj]j:j"a heroeita,
I pulta suolaa ja 2 jeniste.
I pannj. = 20 kalpaa = 2 ka'-piot a
loui.ta=6pannia,
Kun yksi

kappa c1i 5.496 aj-traa oli lannin vetonAefe
ja yksi. lulrta 659152 Litra,a e1i nykjrnitoiksi
109r92 litraa
nuutettuaa suoritetti.ln
siis koukulta lBr32 litra,a rukiita, 36164 litraa
ohria ie 36,64 11traa kauro ja.
Kun ajattelee
ja mitd.ttdnie
kea.
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silloisia
viljelysoloja,
heikkoa satoa
viljelyksiit
vero on o11ut hj.rvittevii.:r kor-

i,tI ES V ER O
- alkuaa:l ninitysmies

va].i.ttiln

karlsa-rI toines-

ta rlaaraajaksj-. lle oli-vat tava,llisinflin
vailutusvaltai
sia
j-kia.
joskus
talonlo
Varhaisennalla
keskia ja11a he toilalvat
tuonareinakin.
Ni$isniehen tuli
antaa karaji.a ve"rten huoneet, huolehtia kerajille
s-aour'!eitten virka.niesten j!.
hei.dzin seun-reittensa kestityksesta.
TatA ve"rte4 k8,1x1etJijn
erityi.Een

Ieoksessa "Verotusoloja
varr}lera i-na aikoi'rninisniehen
narr todetaan n]n
tehtAva tuotti
alulrsi haltijalleen vaivaa ja hal]!ia., tuskin a,ineellista
hydtyii, I.-uitenkin hanen talonsa nautti
osittaista
verovapautta. r' VerD
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vero,
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Se keitrlettiin
sita varten.
YstevaEne I.,ustaa-kuningas
sen 1540-1u1'u1la kruurunotti
veroksi ja 4i.r,-ri
slliehel].e jai siite
vai4 osa. lrinen rr-rotta
1540 vero ke&nettiin
luonnontuo tt eina. Sen jbllkeen se perittiin

siis

re,hassa.
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i{irri sn i e sveroa maksettiin
seure-avasti;.
5 ne,rlrkaa koukulta ja joka- talo koosta riippr.llla"tta 4 eyriA heinAr.Io ja
Aikai serunin 01j. iolca talo ol1ut velvollinen
suorittaEae.n
yhden kaDpalruofina11i s en heinie. I,Ie kdytettiin
nir4isrxj-ehen
jokaisen jolF
vieraiden
hevosten el?itta,niseen. Se!1 lisaksl
sen tuli
suorittaa
ni!01sniehe1le jolia vuosi 1 lanDae! 1apa. Kerajia o1i vuodessa kolnetl
1aa;orannin karAjiit,
kes:i'luotiasja kevetkarztjet.
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ta roiesta sai naksaa
ni-lri sld e svero a, 12 Iallna,en
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h:ineltA o1i puolta
2. r]eLid kertaa i,'uod.essa naavoudille,
pieaenpi
hevosoaere nutta ydpytrrisoikeus ol-i seEa. iid,nen t ehtevijra:i.n o1i salr-kojen perintA.
3. yhden kerran laarsarlnill e, joUa sai ol1a 12 hevosta je3 ydtA ja nu-kana enintH,iin 6 niestZi.
vuod en ni-ttaetrl tu1la nui takin vieraita.'r
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