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”Kirkonrakentaminen on kaukana hengellistä työtä tekevän [papin] arkipäi-

västä tai ydinosaamisesta. (--) Historiallista projektia luotsannut kirkkoherra 

oppi tuona aikana paljon paitsi rakentamisesta ja organisoinnista, myös ihmis-

mielen syövereistä. Hanke kasvatti hätäiseksi tunnustautuvan miehen kärsivälli-

syyttä ja psykologiaa.” 

 

”Täysin maallikkona ajattelin alkuun, että [kirkon] rakentaminen käy muuta-

massa vuodessa. Pian jouduin toteamaan, ettei se ihan niin mene. Moni asia oli 

kuviteltua hankalampi ja vei yllättävästi aikaa.” 

 

Lääninrovasti Osmo Ojansivun tuntemuksia Tyrvään Pyhän Olavin kirkon tuho-

polton jälkeisestä kunnostustyöstä, 2004. Silveri 2004, 11, 14. 

 

  



  



Alkusanat 

Kokemäen pitäjän väki ja heidän kivikirkkohankkeensa on kuulunut arkeeni mo-

nen vuoden ajan. Opiskellessani Tampereen yliopiston Historiatieteen laitoksella, 

värväsi FT Tapio Salminen minut tutkimusapulaisekseen Kokemäen historia pro-

jektiin 2000-luvun alussa. Sain tehtäväkseni kerätä Kokemäkeä koskevia lähde-

materiaaleja (n. 1630–1860) ja tehdä pohjatyötä väestöhistoriaosuuteen. Työtä 

tehdessäni opin, miten arkistossa asioidaan, opin tavaamaan vanhaa ruotsia ja en-

nen kaikkea tutustuin esimoderniin Kokemäen pitäjään. Seminaarin tein prof. 

Pertti Haapalan ryhmässä ja aiheenani oli Kokemäen väestö 1700-luvulla. Kun 

sitten oli aika ryhtyä pro gradu -tutkielman tekoon, ihmettelin aiheen valintaa Sal-

miselle. Hän totesi ”Minä ainakin tutkisin sitä, miksi Kokemäen kirkon paikka 

siirrettiin etelärannalle”. Kysymyksen asettelu oli mielestäni selkeä ja helposti lä-

hestyttävä, joten tartuin aiheeseen. Opinnäytteen tarkastajaksi tuli syksyllä 2003 

prof. Pirjo Markkola, joka jatkoi sittemmin väitöskirjan ohjaajanani.  

Jatko-opintojen alkuvaiheessa vietin reilun vuoden Upsalan yliopistossa Suo-

men Akatemian ulkomaan apurahalla. Suunnitelmani oli tutkia samanaikaisia 

kirkkohankkeita Hälsinlandissa ja Länsi-Suomessa. Samalla suoritin tohtoriopin-

toja ja kävin prof. Maria Ågrenin vetämässä seminaarissa. Koti-Suomeen pala-

simme mieheni kanssa jouluksi 2005 ja esikoisemme Toivo syntyi keväällä 2006.  

Palasin syksyllä 2007 Tampereen yliopistolle Historiatieteiden valtakunnalli-

sen tutkijakoulun palkkaamana. Samalla sain toiseksi ohjaajakseni prof. Irma Sul-

kusen. Hänen ohjauksessansa päätin keskittyä Kokemäen kirkkohankkeeseen ja 

pitäjänyhteisöön syvemmin ja laajentaa aikarajausta ja lähdepohjaa erityisesti kä-

räjäoikeuden pöytäkirjoihin. Intensiivinen tutkimustyö katkesi jälleen kerran, kun 

Onni-Juhani syntyi keskikesällä 2009. Kotiäitinä vierähti yli kolme vuotta, mutta 

erityisesti työn rakenne kypsyi tauon aikana uuteen muotoon. Viime vuosina tut-

kimustani rahoittivat Koneen Säätiö ja Jalmari Finnen Säätiö. 

Väitöskirjatyöni on ollut varsin katkonaista ja jakaantunutta sekä työssäoloon 

että kotiäitiyteen. Mutta olen onnellinen, että minulla on ihana perhe ja hyvä työ-

yhteisö. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi haluan kiittää prof. Christian 

Krötzliä ja prof. Kari Terästä, jotka ovat rohkaisseet työssä eteenpäin ja antaneet 



arvokkaita kommentteja ja ohjeita. Yliopistolehtori Mervi Kaarninen vastasi ys-

tävällisesti väitöskirjan esitarkastusvaiheen käytännönjärjestelyistä. Akatemiatut-

kija Raisa Toivo auttoi erityisesti työn loppuvaiheessa rohkaisten ja asiantuntevia 

neuvoja antaen. FT Tiina Miettisen kanssa olen monesti saanut pohtia talonpoi-

kaisyhteiskunnan olemusta. Häneltä olen saanut arvokkaita neuvoja henkilöhis-

torialisten lähteiden käytöstä. Samalla kiitän myös muita Uuden ajan alun tutki-

musryhmän jäseniä vertaistuesta. FT Jussi Hanska, FT Minna Harjula, FT Tuula 

Hockman, FT Aino Katermaa ja FT Sami Suodenjoki ovat antaneet arvokasta ai-

kaansa lukemalla ja kommentoimalla tekstiäni. Jouni Keskinen on auttanut use-

asti teknisten ongelmien kanssa ja kiitän häntä myös kuvien käsittelystä väitös-

kirjan painoa varten. Samoin kiitän oppiaineen palvelualtista kansliahenkilökun-

taa. Lisäksi kiitän koko työyhteisöä, jonka kanssa olen saanut viettää niin arkea 

kuin juhlaa ja jakaa niin iloja kuin lohdutuksen hetkiä. Kiitokset myös paikallis-

historianharrastaja DI Kaisa Kyläkoskelle, jolta olen usein saanut arvokkaita 

vinkkejä Kokemäkeä koskien. 

Erityiskiitos prof. Kimmo Katajalalle ja prof. Nils Erik Villstrandille, jotka lu-

pautuivat esitarkastajiksi ja antoivat hyviä neuvoja ja ohjeita vielä työn viimeis-

telyyn. 

Lopuksi kiitokset perheelleni! Kiitos isälle, äidille ja isovanhemmille, jotka 

aikoinaan mahdollistivat yliopisto-opintoni ja jotka ovat olleet monella tavalla 

apunani. Erityiskiitos rakkaalle puolisolleni Timolle, joka on ollut niin henkisenä 

kuin käytännön (mikro)tukena. Pojilleni tahdon siirtää mielenkiinnon menneisyy-

teen ja rakentamiseen sekä loputtoman halun kysyä miksi ja miten. 

 

Kangasalla, kauniina kevätpäivänä 12.3.2016. 

 
  



Tiivistelmä 

Kokemäen kivikirkon suunnittelu- ja rakennushankkeesta muodostui monimut-

kainen hallinnollinen prosessi, joka kulminoitui neljään päätökseen kirkon raken-

nusmateriaalista, sijoituspaikasta, rakennusmestarista ja rakennustoimikunnan 

valinnasta. Nämä neljä kiistanalaista päätöstä käynnistivät politiikkaprosessin ja 

nostivat kysymykset vallankäytöstä, osallistumisesta ja päätöksenteosta, paikal-

lishallinnon ja keskushallinnon välisestä suhteesta sekä hallinnon ja politiikan vä-

lisestä rajanvedosta.  

Kokemäen uuden kirkon rakennushanke osui julkisen rakentamisen lainsää-

dännön murrokseen. Ruotsin valtakunnassa annettiin 1776 määräys, joka velvoitti 

seurakunnat rakentamaan kivikirkkoja. Piirustukset piti tarkistuttaa Tukholman 

yli-intendentin virastossa, mikäli seurakunta anoi valtakunnallista rahoitusta. 

Päätöksen takana olivat hyödynaikakauden idea metsien säästämisestä sekä halu 

luoda kestävä julkinen kivirakennuskanta. Samalla otettiin askel kohti keskitettyä 

rakennusvalvontaa. Tutkimukseni osoittaa, miten kirkon rakentamista koskevaa 

lainsäädäntöä sovellettiin pitäjänkokouksissa ja miten poliittinen kulttuuri tältä 

osin muuttui. 

Kokemäkeläiset kannattivat yksimielisesti edullisen puukirkon rakentamista, 

sillä kirkko oli yhteisön ylläpitämä yleinen rakennus, jonka rakentaminen ja kor-

jaustyöt koskivat kaikkia taloja ja tilattomia ruokakuntia. Talot toimittivat kirk-

koa varten rakennustarvikkeita ja maksuja normaalin verorasitukseen päälle. 

Tukholmasta tuli kuitenkin määräys rakentaa uusklassinen kivikirkko. Keskus-

johtoisella päätöksenteolla oli pitkäkantoisia vaikutuksia paikalliseen päätöksen-

tekoon, hallintoon ja paikallispolitiikkaan sekä ihmisten arkielämään. Luonnon-

tieteiden ja talouden kehitys nostivat asiantuntijuuden osaksi hallintoa. Kirkon 

rakennusmateriaalin ja paikan valinnat perustuivat maastossa tehtyihin katsel-

muksiin sekä paikallisten kuulemiseen pitäjänkokouksessa, mikä on osoitus uu-

denlaisesta tutkivasta ja valistuneesta päätöksenteosta. Keskiaikainen kirkon-

paikka päätettiin muuttaa Kokemäenjoen etelä rannalle, mikä aiheutti pitäjäläi-

sissä voimakkaita reaktioita. Kun keskushallinnon avulla oli määritelty kirkon ra-

kennusmateriaali- ja paikka, siirtyi päätöksenteon painopiste paikallistasolle. 



Kirkonrakennushanke käynnisti politiikkaprosessiin, jonka kautta tarkennet-

tiin lopulta pitäjänkokouksen toimintaperiaatteita sekä muutettiin poliittista toi-

mintakulttuuria. Vanhakantaisia toimintatapoja ja hallintokäytäntöjä muutettiin 

avoimemmaksi ja osallistavammaksi pitäjänmiesten vaatimuksesta: pitäjänko-

kousten asema korostui, hallinto tehostui ja kokouskäytännöt uudistuivat ja pää-

tösten dokumentointi tarkentui. Tutkimukseni osoittaa, että ymmärrys hyvästä 

hallinnosta oli olemassa 1700-luvun jälkipuoliskolla länsisuomalaisella maaseu-

dulla. Pitäjäläiset tarkkailivat kirkkohankkeen virallista tiedottamista osallistuak-

sensa tehokkaasti päätöksentekoon. Tämä osoittaa vapauden ajan poliittisen jul-

kisuuden heijastuneen myös paikallistasolle. 

Kokemäen tilat kantoivat huomattavan osan kivikirkon rakennuskustannuk-

sista, arvoltaan noin yli puolet yhden vuoden verorasituksesta. Suoritukset ja-

kaantuivat usealle vuodelle (1780, 1784–86), mutta ne kavensivat talonpoikien 

taloutta ja suunnittelumahdollisuuksia. Talonpojat halusivat kontrolloida heille 

lankeavia velvoitteita osallistumalla itse päätöksentekoon ja sopia niistä avoi-

mesti yhteisissä pitäjänkokouksissa. Pitäjänmiesten osallistumisoikeudesta muo-

toutui poliittinen agenda, joka yhdisti taloudelliset ja poliittiset intressit. Talon-

pojat siirtyivät eliitin hiljaisesta myöntelystä ja peitellystä vastarinnasta avoi-

meen, oikeutensa tuntevaan toimintaan, joka käytiin julkisilla poliittisilla aree-

noilla. Johtohahmoksi nousi ratsutilallinen Matti Eerikinpoika Köönikkä, jonka 

toimintaa motivoi henkilökohtainen osallistumishalu paikallispolitiikkaan. Hän 

sai taustatukea muilta ratsuväen ylläpitoon liittyviltä tiloilta, mikä osaltaan selit-

tää ratsutilallisten poliittista vaikutusta. Tutkimus osoittaa myös tilojen perinnök-

siostojen merkityksen. 

Tässä tutkimuksessa on käytetty James C. Scottin safety first -periaatetta, 

jonka mukaan talonpoikaisväestö vältteli riskejä, jotka saattoivat vaarantaa koti-

talouden selviytymisen sekä Scottin kehittämiä public transcript ja hidden 

transcript -käsitteitä, jotka kuvaavat alamaisten ja esivallan vuorovaikutusta. Li-

säksi käytetään polittisen kulttuurin käsitettä sekä pohditaan interaktio- ja kon-

fliktinäkökulmia, jotka ovat keskeisiä pohjoismaisessa talonpoikaistutkimuk-

sessa. 

Kokemäen kirkkohanketta tarkastellaan tapaustutkimuksena. Kivikirkko-

hanke tuotti monipuolisen lähdemateriaalin, joka läpäisi hallintohierarkian aina 

kuninkaasta paikallistasolle. Tutkimuksessa on käytetty lähteinä kuninkaallisen 

majesteetin, yli-intendentin viraston, Turun tuomiokapitulin ja Turun ja Porin lää-

nin maaherran kirjeitä ja pöytäkirjoja, alioikeuden pöytäkirjoja sekä pitäjänko-

kousten pöytäkirjoja ja kirkossa luettuja rakennuskuulutuksia.  



Abstract 

The project to build Kokemäki stone church (1730–1786) was a highly political 

and administrative process that culminated in four important choices: the choice 

of building material, location, contractor, and construction committee. These dif-

ficult choices show how power was exercised and reveal the association between 

local politics and decision-making. 

After decades of delay, the commencement of the project was the result of new 

Swedish construction legislation (1776) that obliged all parishes to build stone 

churches. If a parish applied for funding for the work, the church designs had to 

be reviewed at the Superintendent’s office in Stockholm. The legislation was mo-

tivated in part to preserve forestry resources for the nascent timber industry, but 

a further aim was to create lasting and beautiful public stone buildings. This leg-

islation represented a first step towards building regulation and supervision. 

The parishioners of Kokemäki wished to build a traditional – and more eco-

nomical – wooden church. As the parish church was a public building, every par-

ish household was obliged to maintain the building by providing labour. Under 

Swedish law (1734), all farms had to provide building materials and make pay-

ments for the church construction in addition to the normal tax burden.  

The central government’s decision that the parish of Kokemäki had to build a 

stone church had long-lasting effects on local decision-making, local government, 

and the everyday life of parishioners. The central government organized country 

inspections and parish meetings and used their skills and enlightened ideas in de-

cision-making; the development of the sciences and economics had increased the 

administration’s expertise. The decision as to where to locate the new church was 

based on land surveys but also on consultations with the parishioners. Based on 

the population settlements and transport links, it was decided to move the location 

of the church to the south side of the Kokemäki River. This was met with forceful 

reactions among the parishioners.  

Conflicts over the construction revealed that there was some need for correc-

tions in the local political culture. The church building project emphasized the 

status of parish meetings, accelerated the process of the administration, and forced 

reform on the parish meeting practices and documentation. Traditional customs 



and administrative practices were made more open and participative following 

the demands of the parishioners. The parish meeting minutes had to be compiled 

and amended shortly after the meeting, and official announcements had to be 

given quickly and accurately. Since effective participation in the decision-making 

process was difficult without the latest information, parishioners tried to control 

the flow of information on the construction process. This shows the significance 

of public announcements to the peasantry. By the redefinition of the local juris-

diction, the functions and principles of the parish meetings were also redefined 

and the political culture was changed. 

The farms carried the greatest costs for the building work, which amounted to 

more than half a year’s tax burden. Even though the costs, deliveries, and labour 

were spread over four years (1780, 1784–1786), the obligations were a major ad-

dition to the normal tax burden. The peasantry wanted to control their building 

obligations by participating in the decision-making and collectively agreeing on 

the future provision of days of labour, material deliveries, and payments. The 

participation of the parishioners in the building meetings, which connected their 

financial and political interests, became the general political agenda. It showed 

that the parishioners’ political action had changed from quiet acquiescence and 

hidden resistance to open activity in public political arenas. The chief opposition 

leader, Matti Eerikinpoika Köönikkä, owned a cavalry estate, i.e. one that re-

ceived tax reductions for equipping a horse and cavalry soldier for military ser-

vice. Köönikkä was also motivated by a personal desire to participate in local 

politics, and other cavalry estates and their associated farms supported him.  

This study uses James C. Scott’s “safety first” principle, which emphasizes the 

risk-avoiding attitude of peasantry. Also used are the concepts of the public and 

hidden transcript, which illustrates the interaction between subjects and authori-

ties. The concept of political culture and interaction and conflict perspectives are 

further used and commented on in the Nordic context. 

The church building process in Kokemäki is thus taken as a case study. The 

project produced diverse source materials, which include the minutes and letters 

of the Royal Majesty, the Superintendent, the Cathedral Chapter of Turku, the 

Governor of Turku, and the Pori county and the district court sessions. However, 

the minutes of parish meetings and the local announcements concerning the build-

ing work are at the centre of this research.  
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1 Kirkko, kruunu ja paikallisyhteisö 

Heinäkuun 9. päivänä 1780 Kokemäen vanhalla kirkolla oli pitäjänmiehiä koolla. 

Jälleen kerran oli kokoonnuttu käsittelemään uuden kivikirkon rakentamista. Jo 

tätä ennen oli tehty keskushallinnon edustajien avittamina poikkeuksellinen ma-

teriaalipäätös sekä päätös kirkon siirtämisestä Kokemäenjoen etelärannalle. Kun 

nyt vihdoin oli päästy rakennusvaiheeseen, oli pitäjän sisällä syntynyt kiista ra-

kennustoimikunnan ja rakennusmestarin valinnasta. Niinpä pitäjänkokouksen il-

mapiiri oli jännittynyt. Kirkkoherra Avellan johti kokousta. Hän moitti kovin sa-

noin ratsutilallinen Matti Köönikkää. Kirkkoherran mukaan Köönikkä oli aiheut-

tanut sekasortoa ja epäjärjestystä estämällä toimeenpanemasta kuninkaallisia 

määräyksiä. Hän oli johtanut pitäjänmiehet tottelemattomuuteen. Hän oli saanut 

pitäjäläiset uskomaan, että pitäjänkokouksen päätökset olivat typeriä, eikä annet-

tuja määräyksiä tai päivätyövelvollisuuksia kirkon rakennustyömaalla kannatta-

nut noudattaa. Kirkkoherra uhkasi Köönikkää lain määräämillä ojennuskeinoilla, 

koska tämä oli hänen mielestään aiheuttanut paljon vihaa ja päätösten halveksun-

taa. 

Kokouksessa istui kuitenkin monta miestä, jotka ajattelivat eri tavalla. Ko-

kouksen jälkeen 22 isäntää, Köönikkä mukaan luettuna, vetosivat tuomiokapitu-

liin ja maaherraan, että nämä järjestäisivät Kokemäellä pitäjänkokouksen, jossa 

he osoittaisivat halukkuutensa yhteistyöhön. Lisäksi Köönikkä väitti viiden muun 

isännän kanssa, että kirkonrakennusvelvoitteet olivat laittomia niin kauan kunnes 

maaherra ja tuomiokapituli valtuuttaisivat pitäjänkokouksen sellaisia määrää-

mään. Lukkiutunut tilanne oli selvitettävä ja seisahtuneet rakennustyöt oli voitava 

taas aloittaa.1  

Kokemäen pitäjänmiehet olivat suuren haasteen äärellä, sillä kivikirkon raken-

taminen oli hanke, johon pitäjässä ei ollut valmistauduttu. Pitäjäläisille olisi riit-

tänyt huomattavasti edullisemman ja yksinkertaisemman puukirkon rakentami-

nen. Uuden kirkon tarve oli ollut ilmeinen jo vuosikymmenten ajan, mutta koke-

mäkeläiset olivat onnistuneet viivyttämään hankkeen aloitusta. Kirkkoherra 

Tolpo oli tehnyt aloitteen uuden kirkon rakentamisesta jo 1731. Kokemäkeläisillä 

                                                   
1 TMA. KoSA. II Ca:I. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen ptk 

9.7.1780. 
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oli epäonnea hankkeen ajoittamisessa. Kun pitäjäläiset olivat vihdoin valmiita 

tarttumaan urakkaan, oli kivikirkkojen rakennusmääräys annettu vain vuotta 

aiemmin. Kuningas määräsi katselmusten ja selvitysten jälkeen kirkon rakennet-

tavaksi kivestä uuden lainsäädännön mukaisesti, vaikka seurakuntalaiset olivat 

yhdessä valittaneet köyhyyttään ja kivirakentamisen monia vaikeuksia. Kivikirk-

kohankkeen päätöksenteko ja rakentaminen muuttivat paikallispolitiikkaa ja vai-

kuttivat pitäjänyhteisön elämään usean vuoden ajan. Kokemäen pitäjän asukkaille 

sysättiin rakennusprojektin muodossa valtaisa taloudellinen ja hallinnollinen 

haaste, joka oli suoritettava normaalien verosuoritusten lisäksi.  

Kirkko ja siihen kuuluva rakennuskokonaisuus olivat pitäjän yhteistä ja 

yleistä, julkista tilaa. Tähän julkiseen tilaan kuuluivat kellotapuli, kirkkomaa ai-

toineen, kirkkotie ja kirkkoranta. Myös köyhäintupa ja pitäjäntupa laskettiin kuu-

luvaksi kirkon rakennuksiin ja seurakuntalaisten ylläpitovelvollisuuteen, mikäli 

sellaiset oli pitäjään rakennettu. Kirkon läheisyydessä sijaitsivat myös pappila ja 

lukkarila. Pappila oli seurakunnan ylläpitämä julkinen koti ja kirkkoherran virka-

tila, jonka tuoton hän nautti palkkana. Monesti kirkko oli lähiseudun ainoa julki-

nen rakennus ja luontainen keskus.2 

Kirkko oli ympäröivän yhteisön eli seurakunnan ylläpitämä yleinen rakennus. 

Kirkon rakentamisvelvollisuudesta säädettiin Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 

lain Rakennuskaaressa, jossa säädettiin yleisten (yhteisten) huoneiden rakennus-

rasitteesta. Kirkon rakentaminen ja ylläpitovelvollisuus kuului perinteisesti ns. 

yleisiin rasituksiin, kuten myös teiden ja siltojen ylläpitäminen, kyytivelvollisuus, 

sotilaiden majoitusvelvollisuus ja pedonajot. Nämä veroluonteiset työsuoritukset 

suoritettiin varsinaisten verojen ja armeijan ylläpidon lisäksi, sillä kruunu tarvitsi 

talonpoikien työapua erilaisiin alueellisiin tarpeisiin. Näin järjestettynä alueellis-

ten hankkeiden työvoima ja talonpoikien tuottamat rakennusmateriaalit tulivat 

kruunun kannalta varsin edulliseksi. Yleisten rasitusten suorittamisperusteena oli 

talojen veroluku eli manttaali, mutta säterit, rälssitilat, virkatalot ja pappilat naut-

tivat niistä eriasteisia vapauksia. Kirkonrakennusvelvollisuus koski kuitenkin 

kaikkia seurakunnan taloja ja jopa tilattomia ruokakuntia.3 

Kokemäen pitäjänmiehet eivät olleet kirkonrakennushankkeensa kanssa yksin, 

sillä useissa pitäjissä oli vastaavia hankkeita pohdittu, suunniteltu, oli parhaillaan 

                                                   
2 Suolahti 1912, 17–19; Bergström 1992, 10. 
3 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennus Caari 26:1–2 §. (kts. Liite 1) Jutikkala 1958, 

218–219; Karonen 2001, 369; Vahtola 2003, 184–185; Soininen 1974, 30–31. Erilaisia kyydityksiä 

olivat kievareiden hollikyyditykset, kruununkyydit eli sotilaskuljetukset, veroviljan kuljetus vas-

taan sekä vangin kuljetukset.  
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käynnissä tai juuri toteutettu. Laajamittainen uusien kirkkojen rakentaminen alkoi 

Suomen puolella 1700-luvun jälkipuoliskolla.4 Isovihan jälkeisen jälleenraken-

nuskauden jälkeen korjatut tai rakennetut kirkot olivat rapistuneet ja ne olivat 

myös käyneet liian ahtaiksi väestönkasvun vuoksi. Pienet ja matalat kirkot eivät 

enää riittäneet kasvavien seurakuntien tarpeisiin, sillä tavoitteena oli saada lähes 

koko seurakunnan väki mahtumaan kirkkoon, ainakin suurimpina juhlapyhinä.5 

Näin ollen käynnistyi varsinainen kirkonrakennusaalto. Ruotsissa on laskettu, että 

vuosina 1760–1860 rakennettiin tai korjattiin 800 kirkkoa, joista valtaosa oli ki-

visiä. Vastaavasti Suomen puolella vuosina 1760–1809 rakennettiin noin 120 

uutta puukirkkoa ja 12 kivikirkkoa.6 Kun samaan aikaan vanhoja kirkkoja korjat-

tiin ja laajennettiin, voidaan puhua oikeasta kirkonrakennusilmiöstä.7 Kirkon ra-

kennusprosessien laajuutta, merkitystä ja tehtyjen investointien arvoa ei ole täysin 

ymmärretty paikallisena ja koko valtakunnallisena yhtäaikaisena ilmiönä 1700-

luvun Ruotsin valtakunnassa, taidehistoriaa lukuun ottamatta.  

Koska kirkkoja rakennettiin, laajennettiin ja korjattiin huomattavat määrät 

1700-luvun jälkipuoliskolla, voi yksittäinen perusteellisesti tutkittu tapaus paljas-

taa yleisiä piirteitä muistakin vastaavista hankkeista sekä vallitsevasta poliitti-

sesta kulttuurista. Kokemäen tapaus on yhtä aikaa hyvin erityinen ja varsin taval-

linen. Yhtäältä se on yksi lukuisista kirkkohankkeista, mutta samalla se on myös 

poikkeuksellinen tapaus, sillä siinä toteutettiin tuoreeltaan vuoden 1776 kivikirk-

kolainsäädäntöä ja Tukholmasta käsin ohjattua virastoarkkitehtuuria puhtaimmil-

laan.8 

Kirkkojen kiivas rakentaminen liittyy yleiseen valtakunnallisen infrastruktuu-

rin rakentamiskehitykseen. Se oli käynnistynyt vähitellen Suomessa isovihan jäl-

keen, kun kruunu ryhtyi suunnittelemaan ja vähitellen myös toteuttamaan huo-

mattavia investointihankkeita taloudellisen toimeliaisuuden edistämiseksi ja puo-

                                                   
4 1720–30-lukujen kirkkojen tilasta ja jälleenrakentamisen haasteista; Ahonen 1988, 26–41, 133–

139, 263–264; Sinisalo 1978, 49–55; Juva 1955, 144.  
5 Kydén 1998, 47; Vahtola 2003, 161. 
6 Ennen uutta kivikirkkojen rakennusmääräystä oli 1700-luvulla rakennettu Suomessa kivikirkot 

Piikkiöön (1752–1755), Kangasalle (1764–1767), Kakskertaan (1765–1769), Ouluun (1771–

1777). Munsalan kappelikirkon rakennettiin 1777–1787 ja kokonaisuudessaan se valmistui 1792. 

Knapas 1993, 182; Sinisalo 1978, 71–78.  
7 Knapas 1993, 178. Lenhammar 2000, 197–198. Joidenkin keskiaikaisten kivikirkkojen laajen-

nukset olivat moninkertaisia verrattuna keskiaikaiseen kirkkotilaan, kuten Tammelan ja Huittisten 

kirkkojen laajennukset. Hiekkanen 2007, 221, 341. Esimerkkejä Pohjanmaan keskiaikaisten kirk-

kojen laajennuksista Pettersson 1985, 46–56, 271–275.  
8 Sinisalo 1978, 71. 
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lustuksen parantamiseksi. Infrastruktuuria pyrittiin parantamaan runkoteiden ra-

kentamisella, suurilla kanavoimissuunnitelmilla ja koskien perkauksilla. Kruunu 

rakennutti uusia linnoituksia Viaporiin, Loviisaan, Hankoon ja vanhaa Hämeen 

linnaa ajanmukaistettiin. Lisäksi perustettiin kruununpolttimoita ja suunniteltiin, 

ja osin rakennettiinkin, sairaaloita, lastenkoteja ja vankiloita, kouluja ja läänin-

residenssejä. Rakennusvauhti vain kiihtyi 1700-luvun kuluessa. Esimerkiksi kus-

tavilaisen ajan alkuvuosikymmeninä suunniteltiin ja rakennettiin enemmän teitä 

kuin edellisen sadan vuoden aikana yhteensä.9 Samalla myös kehitettiin raken-

nuslainsäädäntöä sekä luotiin ensimmäinen keskitetty rakennushallinto eli yli-in-

tendentin virasto, jonka kautta pyrittiin ohjamaan yleisiä rakennushankkeita. 

1.1 Tutkimuskysymykset ja väitöskirjan rakenne 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kokemäen seurakunnan uuden kivikirkko-

hankkeen päätöksenteko- ja rakentamisprosessia 1700-luvun jälkipuoliskolla. 

Kokemäen kirkkohanketta käsitellään tapaustutkimuksena, jonka kautta tutkitaan 

poliittisen kulttuurin ja paikallisyhteisön muutosta. Kivikirkon rakentamispäätös 

sekä kirkon traditionaalisen sijainnin muutos Kokemäenjoen etelärannalle olivat 

tapauksia, joita edelsi laajamittainen keskushallinnon organisoima selvitystyö. 

Prosessi aktivoi pitäjänmiehet laajalti ja nostatti erilaisia reaktioita pitäjäläisissä 

sekä herätti erityisen mielenkiinnon osallistua paikalliseen päätöksentekoon. Ra-

kennusprojekti vaati organisointikykyä, yhteistoimintaa ja taloudellisia resursseja 

ja yleensä myös pidempään kuin oli alunperin suunniteltu.10 Rakentamisesta ja jo 

sen suunnittelusta syntyneet pitkät konfliktit muodostivat kirkkohankkeesta mo-

nitahoisen hallinnollisen prosessin, joka läpäisi koko 1700-luvun hallintohierar-

kian, paikallisesta pitäjänkokouksesta kuninkaaseen asti. Tuomiokapituli ja maa-

herra, eli kirkollinen ja maallinen valta, toimivat väliportaanhallintona, eikä kä-

räjiltäkään vältytty. Hallintoinstituutioiden välillä käytiin keskusteluja kirjeen-

vaihdon ja asiamiesten kautta. Tämän monimutkaisen hallinnollisen prosessin 

sekä varsinaisen kirkonrakennustyön kautta avautuu poliittisen kulttuurin ja pai-

kallisyhteisön muutos.  

                                                   
9 Rakentamisesta 1700-luvulla kattavasti mm. teoksissa Alanen 1964, 103–112. Lilius 1981, 323–

356. Ars 2, eri osin. Suomen kaupunkirakentamisen historia I, eri osin. Suomen kaupunkirakenta-

misen historia II, 12–105.  
10 Kydèn 1998, 47. 
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Helena Leino, joka on tutkinut kaupunkisuunnittelun kansalaisosallistumista 

2000-luvulla, on todennut, että tapaustutkimuksessa kontekstin luomiseksi tär-

keitä osa-alueita olivat 1) toimijoiden välinen vuorovaikutus, 2) yleiset kysymyk-

set vallankäytöstä sekä 3) paikalliset toimintatavat.11 Samat osa-alueet ovat rele-

vantteja myös 1700-luvun paikallisyhteisön osallistumisessa ja ne ilmenevät sel-

keästi myös Kokemäen kirkon rakennushankkeen suunnittelussa ja toteuttami-

sessa. Ne näyttäytyvät eräänlaisina kipupisteinä, joihin konfliktit kulminoituvat. 

Hiertävä vuorovaikutus, vallan jakaminen ja päätösten legitimointi sekä erilaiset 

odotukset toimintatavoista aiheuttivat konflikteja hankkeen eri vaiheissa. Nämä 

ovat osa-alueita, joiden kautta tarkastellaan 1700-luvun jälkipuoliskon länsisuo-

malaisen maaseutuyhteisön poliittisia käytänteitä, dynamiikkaa sekä toiminta-

mahdollisuuksia.  

Kirkon suunnittelu- ja rakennusprosessin päätöksentekoa ja poliittista toimin-

taa tarkastellaan kolmella eri tasolla: 

1) Keskushallinnon ja paikallisyhteisön välinen vuorovaikutus, vaikutusmahdollisuu-

det, päätöksien valmistelu ja -teko sekä kommunikaatio. 

2) Pitäjänyhteisön sisäinen dynamiikka, valtakysymykset ja poliittiset toimintatavat. 

3) Yksittäisten toimijoiden vaikutus, (odotetut ja/tai kuvitellut) roolit ja henkilökoh-

taiset motiivit.  

 

Tutkimuksen pääkysymyksenä on: Miten Kokemäen kivikirkon rakennuspro-

sessi osallistuu poliittisen kulttuurin muutokseen eli käytännössä keskus- ja pai-

kallishallinnon sekä lainsäädännön kehitykseen? Tarkentavina kysymyksinä 

ovat: 1) Miksi Kokemäen seurakunnassa päätettiin rakentaa kivikirkko ja miten 

kirkon suunnittelu- ja rakennusprosessi organisoitiin ja toteutettiin? 2) Minkälai-

sia vaikutuksia kivikirkkohankkeella oli paikalliseen päätöksentekoon ja politiik-

kaan? 3) Miten paikallisyhteisö käytti poliittisia vaikutusmahdollisuuksia ja mi-

ten niiden käyttö muuttui prosessin aikana? 4) Minkälaisia toimijoita kivikirkon 

suunnittelu- ja rakennusprosessin aikana nousi ja minkälaisia odotettuja ja/tai ku-

viteltuja rooleja heillä oli? 

Päätökset eivät synny tyhjiössä, vaan poliittinen todellisuus on aina moninai-

nen. Näin ollen tutkimuksen toinen taso irtautuu päätöksenteosta ja havainnoi 

ympäröivää ja muuttuvaa yhteisöä. Kivikirkon rakentaminen oli keskushallinnon 

                                                   
11 Leino 2007, 217. Leinon tutkimus käsittelee kansalaisosallistumista kaupunkisuunnitteluun 

2000-luvulla. Aikaerosta huolimatta Leinon tutkiman tapauksen ja Kokemäen kivikirkon raken-

nushankkeen tematiikka muistavat huomattavasti toisiaan. 
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idea, mutta miten se vaikutti paikallistasolla ihmisten arkielämään? Miten paikal-

lisväestö selvisi rakennusrasituksen taloudellisesta haasteesta? Entä mitä kirkon-

rakentaminen kertoo yhteiskunnassa tapahtuneista, samanaikaisista muutoksista? 

Sen ohella, että tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti sitä, miten Kokemäen 

kivikirkon rakennusprosessi osallistuu yhtäältä poliittisen kulttuurin muutokseen, 

kiinnitetään huomiota myös pitäjänyhteisössä ja yhteiskunnassa tapahtuviin sa-

manaikaisiin dynaamisiin muutoksiin, kuten väestönkasvuun ja isojakoon, jotka 

vaikuttivat suoraan tai välillisesti kirkon rakentamiseen.  

1.1.1 Tutkimuksen rakenne 

Kokemäen kivikirkon suunnittelu- ja rakennushanke muodosti monimutkaisen 

poliittisen prosessin, joka nosti esiin kysymyksiä paikallispolitiikasta, osallistu-

misesta ja hallintokäytännöistä. Prosessi voidaan nähdä yhtenä tai useampana 

osana pitkässä demokratisoitumiskehityksessä. Sitä voidaan verrata hallintotie-

teellisissä tutkimuksissa käytettävään politiikkaprosessiin, jolle on ominaista, että 

ne kehittyvät esitettyjen kysymysten ja ristiriitaisten ongelmanasettelujen myötä. 

Häikiön ja Leinon mukaan ”ne ilmenevät toistuvina yhteiskunnallisten kysymys-

ten avautumisen ja sulkeutumisen ketjuina, joissa politisoitumisen ja epäpoliti-

soitumisen dynamiikka vuorottelevat.” Näissä prosesseissa yhteiskunnalliset ky-

symykset ja ongelmat ratkaistaan hetkellisesti ja prosessi ikään kuin sulkeutuu. 

Ongelmien käsittely ja erityisesti niiden ratkaisut muuttavat poliittista kulttuuria. 

Prosessi voi käynnistyä uudelleen uusien kysymysten ja ristiriitojen kautta. Yh-

teiskunta on jatkuvassa prosessimaisessa liikkeessä.12  

Kokemäen kivikirkon suunnittelusta ja rakentamisesta muodostunutta proses-

sia tarkastellaan tapaustutkimuksena. Sen kuvaaminen tapahtumaketjuna ja nar-

raationa, kertomuksena siitä, miten ja miksi asiat tapahtuivat, on luontevaa.13 Po-

litiikan tutkimuksessa tapausten ja myös tapahtumien erittely on välttämätöntä, 

jotta poliittisen todellisuuden moninaisuutta voidaan ymmärtää.14 Myös tämä työ 

on jaettu tapahtumaketjun mukaan siten, että kussakin pääluvussa (luvut 2–5) pa-

neudutaan yhteen neljästä rakennusprosessin vaiheesta: rakennuspäätös, materi-

aalin- ja paikanvalinta, mestarinvalinta sekä rakentaminen. Jokaisessa prosessin 

                                                   
12 Häikiö & Leino, 2014, 10. 
13 Katajala 2002, 18–20.  
14 Lappalainen 2007, 212. 
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vaiheessa päädyttiin kiistaan tai konfliktiin. Näitä vaiheita tarkasteltaessa kiinni-

tetään samalla huomiota toimijoiden poliittisiin mahdollisuuksiin sekä samanai-

kaisiin yhteiskunnallisiin ja mentaalisiin muutoksiin, jotka punoutuivat rakennus-

prosessiin. Kutakin lukua käsitellään yhden toimijan näkökulmasta. 

Rakennushankkeen suunnittelua, etenemistä ja siitä muodostunutta politiikka-

prosessia sekä yhteiskunnallisia muutoksia tarkastellaan toimijoiden kautta. Toi-

mijoiden kirjo kattaa kaikki säädyt, sillä kirkon rakentamiseen osallistui koko pi-

täjänyhteisö, tavalla tai toisella ja eri säätyiset ihmiset toimivat prosessissa yh-

dessä ja erikseen. Samalla eri säätyiset toimijat avaavat poliittisen kulttuurin muu-

tosta erilaisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien kautta. Vaikka tutkimus 

käsittelee koko Kokemäen pitäjänyhteisön ja seurakunnan yhteistä hanketta, pei-

lataan tapahtumia erityisesti neljän toimijan kautta, jotka ovat tietoisesti ja konk-

reettisesti osallistuneet prosessin keskeisiin vaiheisiin. Heidän toimintansa nou-

see esille prosessin eri vaiheissa eli he kaikki eivät näyttäydy lähteissä yhtäaikai-

sesti. Huomio kiinnittyy heidän aktiivisuuteensa ja strategioihinsa, heidän oman 

asemansa ja virkansa puitteissa. Kukin toimijoista edustaa eri säätyä, joten he sa-

malla peilaavat kunkin ryhmän poliittisia mahdollisuuksia sekä sosiaalisia voi-

masuhteissa tapahtuvia muutoksia. Jokainen heistä tuo esille oman aikansa ideo-

logioita, ihanteita ja problematiikkaa. Tutkimushenkilöitteni oma persoona ja 

luonteenlaatu välkkyvät hallinnollisissa lähteissä, mutta heitä ei ole valittu heidän 

erikoisen persoonallisuutensa vuoksi, kuten joskus mikrohistoriassa tehdään. Sen 

sijaan lähtökohtani on, että he ovat omana aikanaan, omassa elinpiirissään elä-

neitä melko tavanomaisia säätynsä edustajia, jotka tempautuvat kivikirkkohank-

keeseen joko seurakunnan jäseninä ja kruunun alamaisina, kutsuttuna asiantunti-

jana tai yksinkertaisesti virkansa puolesta.15  

Toimijalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yksilöä (tai ryhmää), joka osallis-

tuu kirkonrakennusprosessiin tai joutuu sen kohteeksi. Toimija asettaa henkilö-

kohtaisia tai yhteisiä tavoitteita ja toimii itse (tai välikäsien kautta) niiden saavut-

tamiseksi. Toimijalla on ymmärrys omasta kompetenssistaan, omista toiminta-

mahdollisuuksistaan ja toiminnan aiheuttamista seurauksista yhteisölle sekä 

käynnissä olevalle prosessille. Toimija hahmottaa yhteiskunnan rakenteet, rajoit-

teet ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat hänen toimintatapojen- ja strategian va-

                                                   
15 Vastaavasti tutkimushenkilöni eivät ole esimerkiksi Ginzburgin mylläri Menocchion, Davisin 

Martin Guerren tai Suodenjoen suutari Lindströmin kaltaisia erikoisia persoonia. Ginzburg 2001; 

Davis 2001; Suodenjoki 2010. Erityisen tutkimushenkilön problematiikasta ja valinnoista; Suoden-

joki 2010, 17–18, 21–23. 
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lintaan ja luomiseen sekä toiminnan ajoitukseen. Ennalta suunnitellun tavoitteel-

lisen toiminnan lisäksi hän voi myös reagoida vaistonvaraisesti, reflektoida tai 

harrastaa tilannekohtaista taktikointia.16 Toimijoiden tarkastelussa kiinnitetään 

huomiota toimijoiden odotuksiin, rooleihin ja mahdollisuuksiin. Minkälaisia roo-

leja toimijoilla oli? Minkälaiset poliittiset toimintamahdollisuudet heillä oli ja mi-

ten niitä käytettiin? Minkälaisia toimintaodotuksia ja rajoituksia muut asettivat 

heille? Miten toimijoiden poliittiset odotukset, roolit ja toimintamahdollisuudet 

muuttuivat? 

Näiden neljän erilaisen toimijan kautta on mahdollista osoittaa maalaisyhtei-

sön poliittisten toimijoiden kirjo sekä heidän erilaiset toimintatapansa vaihtuvissa 

tilanteissa.17 Neljän toimijan käytöstä huolimatta tutkimukseni ei siis ole proso-

pografia tai kollektiivibiografia. Tutkimukseni on tapaustutkimus yhtäältä varsin 

tyypillisestä, mutta toisaalta varsin poikkeavasta kirkkohankkeesta sekä muutok-

sista, joita länsisuomalainen pitäjänyhteisö koki samanaikaisesti. Neljän aktiivi-

simman toimijan esille nostaminen on myös tutkimuksen jäsentämiseen liittyvä 

valinta, joka auttaa kontekstoinnissa sekä avaa prosessin etenemisen rinnalla uu-

sia näkökulmia 1700-luvun jälkipuoliskon mentaliteettiin, maalaisyhteisöön ja 

sen kokemiin muutoksiin.  

Maaseutuyhteisö ei ollut suljettu 1700-luvulla eikä toimijuutta rajattu pitäjän 

syntyperäisiin tilanomistajiin. Kokemäellä toimiva poliittinen eliitti ei ollut (pel-

kästään) syntyperäinen vaan osallistuva, toiminnallinen eliitti, sillä kukaan nel-

jästä keskeisestä toimijasta ei ollut kokemäkeläinen syntyjään. Tämä osoittaa, että 

tekevälle ja aloitteelliselle miehelle oli tilaa yhteisössä ja kirkonrakennushanke 

tarjosi lukuisia tilaisuuksia vaikuttaa ja päteä. Neljää miestä yhdistää ainakin jon-

kinasteinen koulutus. Myös erilaisissa luottamustoimissa vaikuttanut talonpoika 

osasi ilmeisesti jonkin verran lukea ja kirjoittaa nimensä pelkän puumerkin li-

säksi.  

Kirjan rakenne etenee neljässä pääluvussa pääosin kronologisesti kirkonraken-

nusprosessin mukaan: uuden kirkon rakentamisen tarpeen toteaminen (2), pää-

töksenteko (3), rakentamisen aloitus (4) ja varsinainen rakennustyö (5). Jokai-

sessa luvussa on nostettu tarkastelun keskiöön henkilö, joka oli siinä prosessin 

vaiheessa keskeisessä roolissa.  

Tutkimuksen toisessa luvussa pohditaan, miksi seurakunta tarvitsi uuden kir-

kon ja miten tarve todettiin? Miten seurakunnassa määriteltiin sopiva aika kirk-

                                                   
16 Häkkinen 2012, 379–382; Häikiö & Leino 2014, 17. 
17 Lappalainen 2007, 212. 
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kohankkeen aloitukselle? Vastausta etsitään laajemmasta kontekstista, valtakun-

nantason taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä. Samalla tarkastellaan Koke-

mäen pitäjänyhteisöä, sen sosiaalista rakennetta ja väestönkasvua. Yhteisön muu-

tosta kuvataan Kokemäen kartanon omistajuuden muutoksen kautta ja erityisesti 

ritari ja majuri Frans Henrik von Knorringin ja sotilasväen kautta. von Knorringin 

asema ja suhtautuminen pitäjänyhteisöön näkyvät kunniallisten penkkipaikkojen 

vaatimuksesta vanhaan kirkkoon, köyhäintalokysymyksen ratkaisemisessa ja lo-

pulta uuden kirkon rakentamisen selvityksissä.  

Luvussa kolme pohditaan, miksi Kokemäen seurakunta joutui rakentamaan ki-

vikirkon. Miten päätöksentekoprosessi eteni? Miten päätökset perusteltiin ja 

mitkä olivat paikallisyhteisön reaktiot? Luvussa pohditaan hyödynaikakauden ja 

kustavilaisen hallinnon tavoitteita, mutta myös tarkastellaan keskushallinnon sel-

vitystyötä paikallistasolla ja paikallisväestön poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. 

Tässä luvussa katse kohdistuu professori Johan Kraftmaniin, joka toimi aktiivi-

sena välittäjänä pitäjänyhteisön ja keskushallinnon välillä. Kraftman edustaa her-

rasväkeä (ofrälse ståndpersoner) ja uutta keskiluokkaa. Hän oli myös hyödynai-

kakauden edustaja, Kustaa III:n kannattaja ja pietisti. Kraftman teki lyhyen yli-

opistouran ja toimi Porin triviaalikoulun johtajana sekä talousajattelijana ja maa-

talouden kehittäjänä. Hän oli Kokemäen kirkkohankkeessa maaherran erikseen 

valittuna edustajana paikallistasolla, koska hänellä oli laaja kokemus kiviraken-

tamisesta.  

Neljännessä luvussa tarkastellaan kirkonrakentamisen aloitusta ja siitä synty-

nyttä konfliktia kirkkoherran näkökulmasta. Tilannetta kontekstoidaan kuvaa-

malla myös muita seurakunnan ja kirkkoherran välisiä jännitteitä ja kiistoja, jotka 

osaltaan heijastuivat kirkonrakentamiseen ja kirkkoherran asemaan. Samalla poh-

ditaan, minkälainen kirkkoherran rooli pitäjänyhteisön johtohahmona oli ja miten 

se mahdollisesti muuttui? Miten päätöksenteko, keskinäinen sopiminen pitä-

jänyhteisössä toimi ja minkälaiset tekijät vaikuttivat sisäiseen dynamiikkaan? 

Entä miten konfliktit ratkaistiin? Keskeisenä toimijana on luonnollisesti nuori 

kirkkoherra Gustaf Avellan. Hän oli nuori ja kunnianhimoinen pappismies, joka 

päätyy keskelle kivikirkon rakennushanketta ja pitäjänyhteisön vakiintuneita val-

takuvioita.  

Viidennessä luvussa tarkastellaan kirkon rakennustyötä talonpoikaisyhteisön 

näkökulmasta. Tässä luvussa perehdytään siihen, miten kirkko rakennettiin. Olen 

rekonstruoinut sirpalemaisista lähteistä mahdollisimman tarkkaan rakentamisvai-

heet, voidakseni vastata edes suuntaa-antavasti kysymykseen, minkälainen rasi-

tus kirkonrakentaminen talonpoikaisyhteisölle oli. Ketkä kirkkoa rakensivat, 
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kuinka paljon ja kenen kustantamista rakennusmateriaaleista? Miten talonpoi-

kaisyhteisö reagoi rakennusrasitteeseen ja millaisia vaikutuskeinoja ja selviyty-

misstrategioita on nähtävissä? Samassa yhteydessä verrataan kirkonrakennusra-

sitteen suuruutta tunnettuun maaverorasitukseen. Pääosan kirkonrakentamisen 

aloituksessa ja töiden järjestelystä otti ratsutilallinen Matti Köönikkä. Hänen 

kauttaan tarkastellaan erityisesti talonpoikien legitimiteettikäsityksiä sekä poliit-

tisen osallistumisen muutosta. 

1.1.2 Paikallisyhteisön määritelmät ja tutkimuksen rajaukset 

Paikallisyhteisö (lokalsamhället) koostui tutkimusaikana pitäjäläisistä, joilla oli 

laillinen oikeus osallistua paikalliseen päätöksentekoprosessiin eli pitäjänko-

kouksiin.18 Pitäjänkokouksessa kokoontuvista miehistä käytetään lähteissä ja 

tässä tutkimuksessa nimitystä pitäjänmiehet (sochneman). Tyypillinen paikallis-

yhteisön ja pitäjänkokouksen jäsen oli talonpoika (bonde). Talonpoika oli oikeu-

dellinen subjekti, jolla oli tiettyjä maanomistus- tai nautintaoikeuksia, mutta 

myös velvollisuuksia valtiota ja sen asettamia muita subjekteja kohtaan.19 Talon-

poikaisyhteisö oli kuitenkin 1700-luvulla jatkuvassa muutoksessa. Vanhoja talon-

poikaistiloja halottiin, myytiin ja jaettiin eri omistajien kesken. Vauras säätyläistö 

hankki maaseudulta tiloja sijoitusmielessä, varsinkin kaupunkien läheisyydestä. 

Paikallisyhteisössä asui myös alati kasvava joukko maata omistamatonta väkeä, 

joista tilanvuokraajilla ja puustelleissa asuvilla upseereilla oli osallistumisoikeus 

paikallispolitiikkaan ja he usein myös vaikuttivat päätöksentekoon pitäjässä. Sen 

sijaan torppareilla, käsityöläisillä, ruotusotilailla tai muilla itsellisillä ei ollut osal-

listumisoikeutta pitäjänkokoukseen. He, joilla oli maata ja manttaaleja, päättivät 

myös tilattomien puolesta.20 

Paikallisyhteisö voidaan määritellä useista eri lähtökohdasta. Nils Erik Vill-

strandin mukaan paikallisyhteisö koostuu rajatulla alueella olevista yhteen liitty-

neistä tai yhdistyneistä ihmisistä, joilla oli erityinen tapa ajatella, puhua ja elää.21 

Myös Piia Einonen kuvaa yhteisöä siihen kuuluvien jäsenien kautta. He jakoivat 

samat normit ja niiden tulkinnan sekä elivät saman hallinto- ja oikeuslaitoksen 

                                                   
18 Tiscornia 1992, 9.  
19 Haapala 1989, 47; Österberg 1989, 76; Villstrand 1992, 7.  
20 Johansson 1937, 201, 193; Österberg 1987, 335.  
21 ”Lokalsamhället bestod av människorna inom ett begränsat område inom rikets gränser – en by, 

en socken, ett härad eller t.o.m. ett landskap  – som förenade i en gemenskap, som hade sitt speci-

ella sätt att tänka, tala och leva”. Villstrand, 1992, 6. 
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alaisina. Yhteisön jäsenet jakoivat samat yhteiset arvot ja he elivät vuorovaiku-

tuksessa toistensa kanssa.22 Paikallisyhteisö määritellään usein myös alueena 

(territorium), tarkasti rajautuneena pitäjänä, kihlakuntana tai kylänä.23 Tutkimuk-

sissa maaseudun paikallisyhteisö määritellään kuitenkin useimmiten pitäjäksi. 

Paikallistason pitäjänhallinto oli kuitenkin 1700-luvulla yhtä aikaa sekä maallista 

että kirkollista. Paikallishallintoa hoiti käytännössä pitäjänkokous, josta käyte-

tään myös nimitystä kirkonkokous, kokoontumispaikkansa mukaan. Kun seura-

kunta hoiti suurimman osan paikallishallinnon tehtävistä, jäivät varsinaisen hal-

lintopitäjän asioiksi veronkantoon, sotaväkeen ja teidenhoitoon liittyvät asiat.24 

Suomessa hallintopitäjien ja seurakuntien alueet eivät aina olleet yhteneväiset,25 

mutta Kokemäen tapauksessa seurakunta ja hallintopitäjä ovat maantieteellisesti 

sama asia. Koska kyse on kirkonrakentamisesta, on luonnollista määritellä raken-

tava paikallisyhteisö ensisijaisesti seurakuntana. Aluerajauksena tutkimukses-

sani on siis Kokemäen seurakunta sellaisenaan, kun se kirkkorakennusprosessin 

aikana, vuosina 1731–86 oli. Käsitettä tarkennetaan ja rajataan koskemaan välillä 

vain Kokemäen emäseurakuntaa, erotukseksi Harjavallan kappelista. Näin ollen 

tässä tutkimuksessa käytetään pitäjänyhteisöä ja seurakuntaa rinnakkaisina käsit-

teinä. 

Kirkonrakennusrasitteen näkökulmasta paikallisyhteisö voidaan määritellä 

yksinkertaisesti tietyllä alueella asuvaksi ihmisryhmäksi (communitas), joka yl-

läpitää yhteistä kirkkoa. Keskushallinto määriteli kirkonrakentamisen yhteisön 

veroluontoiseksi velvoitteeksi eli lailla säädetyksi kirkon rakennusrasitteeksi. Yh-

teisön oli järjestäydyttävä ja sovittava keskenään, miten velvoitteesta selvitään 

sekä toteutettava se esivallan antaman lainsäädännön puitteissa ja valvonnan alla 

parhaaksi katsomallaan tavalla, keskushallinnon osoittamassa aikataulussa. 

Kirkko sinänsä on yhteisön kokoava yleinen tila, joka on kaikkien yhteisön jäsen-

ten käytössä. Keskushallinnolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sekä maallista 

että kirkollista hallintoa, paikallistasoa lähimpänä olevista rovastista, kruunun-

voudista ja käräjäoikeudesta aina Tukholman yli-intendentin virastoon ja kunin-

kaalliseen majesteettiin saakka sekä näiden välillä yhteistyössä toimivia tuomio-

kapitulia ja lääninhallintoa. Keskushallinnon rinnalla käytetään myös termiä esi-

valta, johon sisältyy myös kruunun ja kirkon hallinnolliset elimet ja virkamiehet. 

Kirkkohankkeessa se toimii ikään kuin paikallisyhteisön keskustelukumppanina 

                                                   
22 Einonen 2013, 56. 
23 Österberg 1989, 74; Tiscornia 1992, 9. 
24 Nimitysasiasta Renvall 1939, 95–96. 
25 Blomstedt 1985, 300. Hallintopitäjän ja kirkkopitäjän eroista tarkemmin Oja 1939. 
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ja vastaparina.26 Paikallisyhteisö voidaan määritellä Habermasin julkisuus-käsit-

teen hengessä yleisöksi, joka vastaanottaa keskushallinnon sille antamat tiedotuk-

set ja määräykset ja toteuttaa ne. 

Paikallisyhteisö voidaan kuvata myös suhteena (relation) keskushallintoon. 

Erityisesti Eva Österberg näkee paikallisyhteisön yksikkönä (yhteisö), joka osal-

listui keskusteluun keskushallinnon kanssa. Panu Pulma on kuitenkin huomaut-

tanut, ettei paikallisyhteisön suhde keskushallintoon koostu pelkästä vuorovaiku-

tuksesta virallisten instituutioiden ja viranomaisten kanssa, vaan suhteeseen vai-

kuttivat monet muutkin seikat, kuten yhteisön sosiaalinen rakenne, taloudellinen 

tilanne ja maantieteellinen sijainti.27 Österbergin mukaan paikallisyhteisön ja kes-

kushallinnon välisessä kommunikaatiossa korostuvat vastavuoroisuus ja molem-

minpuolisuus.28 Näin ollen keskushallinnon näkökulmasta paikallisyhteisö oli 

vuoropuheluun vastannut instanssi. Kirkonrakennushankkeessa tämä oli useim-

miten seurakunta. Mutta odottiko keskushallinto vuoropuhelua, vai riittikö sille, 

että sen asettamat tavoitteet ja suoritukset täytettiin?  

1.1.3 Poliittinen kulttuuri ja paikallisyhteisön vaikutuskeinot  

Euroopassa voidaan nähdä 1700-luvulla uudenlaisen poliittisen yhteisön, julki-

suuden, yleisen mielipiteen synty ja poliittisen keskustelun vilkastuminen. Ruot-

sin valtakunnassa vapaudenajalle tyypillisiä piirteitä olivat valtiopäivätoiminnan 

virkistyminen, säännönmukaistuminen ja sen ylivertainen asema lakiasäätävänä 

elimenä sekä puolueiden kehitys. Keskeistä oli uudenlainen käsitys ja halu osal-

listua poliittiseen päätöksentekoon ja tulla osaksi poliittista yhteisöä (medbor-

gare). Valtiopäiväedustus oli sidoksissa neljään säätyyn. Erityisesti aiemmin po-

litiikasta syrjässä olevien ryhmien intressi osallistua politiikkaan ja poliittisiin 

prosesseihin kasvoi 1700-luvulla.29 Siitä, kenellä oli oikeus osallistua poliittiseen 

                                                   
26 Einonen 2005, 15–16. 
27 Pulma 1985, 31. 
28 Österberg 1989, 74–75; Villstrand 1992, 7. 
29 Borgare käsitteellä tarkoitettiin 1700-luvulla henkilöä, joka muun mm. käyttäytyy hyvätahtoi-

sesti toisia kansalaisia kohtaan, tottelee esimiesten käskyjä sekä osoittaa heitä kohtaan kunnioitusta 

ja uskollisuutta. Medborgare pyrkii kaikin tavoin edistämään yhteistä hyvää, asettaa sen oman yk-

sityisen etunsa edelle ja katsoo, ettei mikään ole hyödyllistä hänelle itsellensä ellei se ole hyödyl-

listä yhteisölle (samhälle). Suomenkielinen vakiintunut käännös kansalainen tuli huomattavasi 

myöhemmin ja se eroaa 1700-luvun medborgare-käsitteestä. Saastamoinen 2003, 47–49; Karonen 

2001, 343–350; Sennefelt 2011, 20.  
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yhteisöön ja päätöksen tekoon, tuli tärkeä kysymys, joka heijastui niin valtakun-

nan- kuin paikallistason poliittisessa elämässä. Talonpojat, jotka muodostivat nel-

jännen valtiopäiväsäädyn, saivat vapaudenajalla uudenlaista poliittista painoar-

voa säätyjen välisissä kamppailuissa. Myös Kustaa III haki talonpoikien tukea 

poliittisissa käänteissään.30 Valtiopäivillä käyty valtakamppailu ja poliittinen ke-

hitys heijastuivat myös paikallistasolle. 

Poliittinen toiminta on yleensä ongelma- tai tilannesidonnaista.31 Sen sijaan 

poliittisen kulttuurin käsitteen kautta voidaan ymmärtää poliittista toimintaa sy-

vemmin ja pidemmällä aikavälillä. Tämän tutkimuksen lähtökohdiksi on valittu 

Österbergin, Villstrandin, Einosen, sekä Tandefeltin poliittisen kulttuurin määri-

telmät, jotka täydentävät toisiaan ja kuvaavat yhdessä poliittisen kulttuurin moni-

naisuutta pitkän politiikkaprosessin näkökulmasta, erityisesti kustavilaisella 

ajalla. Österbergin mukaan poliittinen kulttuuri kattaa enemmän kuin väliaikaisen 

poliittisen taktiikan, lyhytnäköisen strategian tai nopeiden tapahtumien ketjun. 

Poliittisen kulttuurin lähtökohtana ovat aikalaisten omat arviot ja käsitykset siitä, 

mikä kulloinkin on ymmärretty politiikaksi, mitkä laitokset ja tapaamispaikat 

ovat laskettu poliittisiksi areenoiksi sekä minkälaista politiikan tulee olla, jotta se 

saavuttaisi legitimiteetin. Poliittisen kulttuurin käsite kattaa myös politiikan käy-

täntöjen muodot, jotka ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet traditionaalisiksi ja 

institutionaalisiksi tavoiksi ratkaista sosiaalisia ja oikeudellisia ongelmia.32  

Piia Einonen määrittelee poliittisen kulttuurin ajatusmaailman eli arvojen, 

normien ja maailmankuvan sekä toisaalta tekojen eli toiminnan väliseksi vuoro-

vaikutukseksi. Määritelmä käsittää sekä ideologisen että praktisen ulottuvuuden, 

jotka vaikuttivat ja muovasivat jatkuvasti toisiansa. Käytännössä ne vaikuttivat 

virkamiesten toimintaan ja liikkumatilaan sekä alamaisten vaikutusmahdollisuuk-

siin saada äänensä kuuluville. Näin ollen poliittinen kulttuuri rakensi yhteisen 

maailmankuvan ja käsityksen valtakunnasta ja legitiimistä vallasta.33 Einosen 

määritelmä sisältää poliittisen kulttuurin jatkuvan muutoksen elementin sekä 

ideologioiden ja käytänteiden kamppailun, jota kuvataan alla olevalla kuviolla. 

  

                                                   
30 Katajala 2002, 14–14, 22–25. 
31 Lappalainen 2007, 213. 
32 Österberg 1993, 126–128. 
33Einonen 2005, 9–10; Einonen 2014, 41. 
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Kuvio 1.  Poliittinen kulttuuri arvomaailman ja toiminnan välisenä vuorovaikutuksena 

 

Lähde: Einonen 2014, 41. 

 

Nils Erik Villstrand on puolestaan määritellyt poliittisen kulttuurin epämuo-

dollisista säännöistä kootuksi, hiljaiseksi yhteisymmärrykseksi arvoista, nor-

meista ja toimintamuodoista, jotka peilaavat poliittisiin instituutioihin ja tuovat 

esille sen, mikä on politiikassa mahdollista. Poliittinen kulttuuri antaa merkityk-

sen politiikalle ja sen kautta voidaan määritellä: mitä politiikka on (kenttä ja kom-

petenssi), missä politiikkaa tehdään (areenat), ketkä voivat osallistua (toimijat), 

miten politiikkaa harjoitetaan (säännöt/prosessit) ja miksi päätökset ovat päteviä 

(legitimiteetti). Esimodernia aikaa käsiteltäessä poliittinen kulttuuri kattaa kui-

tenkin tavanomaisia poliittisia areenoja laajemman toiminta-alueen. Se sisältää 

myös valtaverkostot, arkipäiväiset vastustuksen (vastarinnan) muodot sekä kapi-

noinnin.34 Poliittinen kulttuuri sisältää myös vallan symbolit, muistomerkit, mi-

talit, seremoniat paraatit ja juhlat. Henrika Tandefeltin mukaan erityisesti kus-

                                                   
34 Villstrand 2005, 116–117. 
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tavilaisella ajalla myös rakennusprojektit olivat poliittisia ja osa poliittista kult-

tuuria. Arkkitehtuurilla osoitettiin ja muovattiin hierarkiaa, valtasuhteita ja sosi-

aalisia suhteita julkisessa tilassa.35 

Yleisesti ajateltuna poliittinen kulttuuri voidaan jakaa kahteen tasoon; valta-

kunnalliseen ja paikalliseen tasoon. Paikallisyhteisöllä oli kaksi mahdollista kom-

munikaatiotapaa esittää asiansa keskushallinnolle: valtiopäivävalitukset ja ano-

mukset. Valtiopäivävalitukset, jotka esitettiin keskushallinnon ytimessä, eivät so-

pineet pienempien paikallisten kysymysten ratkaisuun,36 mutta erilaisia anomuk-

sia tehtiin paikallistasolta runsaasti ja niiden määrä kasvoi selvästi vuodesta 1742 

alkaen. Periaatteessa kuka tahansa saattoi tehdä anomuksen ja se saatettiin osoit-

taa kaikille viranomaisille. Eniten anomuksia vastaanottivat maaherrat, joiden toi-

menkuva oli varsin laaja. Sen sijaan kuninkaallisen majesteetin puoleen sai kään-

tyä vain maaherran, kollegioiden ja hovioikeuden luvalla.37 Talonpojat laativat 

usein anomuksen yhtenä ryhmänä, minkä ymmärrettiin vahvistavan vaatimuksen 

legitimiteettiä.38  

Näitä talonpoikien institutionaalisia vaikutusmahdollisuuksia voidaan tulkita 

kahdella tavalla. Yhtäältä se voidaan tulkita mahdollisuudeksi protestoida turval-

lisesti jo valmiiksi muokattujen hallintokanavien kautta. Mutta talonpoikien mah-

dollisuus ohittaa paikallinen konfliktiratkaisujärjestelmä ja samalla myös paikal-

liset viranomaiset ja vetoaminen kauempana asuvaan lääninherraan, kamarikol-

legioon tai itse kuninkaalliseen majesteettiin voidaan nähdä yhtenä talonpoikai-

sena vastarinnan muotona.39 Näitä vaikutuskanavia kuvataan myös varaventtii-

leiksi. Näkökulmasta huolimatta, erilaisten informaatiokanavien aukipitäminen 

oli sekä talonpoikien että keskusvallan intressien mukaista. Sillä vaikka institu-

tionalisoidut talonpoikien valitusmahdollisuudet olivat yhtäältä esivallan vastus-

tamista, olivat ne myös tärkeä informaatiokanava esivallalle, jota kautta välittyi 

                                                   
35 Tandefelt 2007, 30–31. 
36 Eräs esimerkki paikallisen ongelman ratkaisusta on erityisesti Huittisen pitäjän asukkaiden val-

tiopäivävalitus Kokemäenjoen tulvista, joka antoi alkusysäyksen joen laajamittaisille koskenper-

kauksille 1757, joihin myös kokemäkeläiset osallistuivat. Viikki 1973, 387–389.  
37 Österberg 1989, 81; Villstrand 1992, 13; Villstrand 2005, 119–120; Frohnert 1985, 250. Ruots. 

suppliker, Lat. supplicium. Frohnert 1993, 243, 283; Bäck 1984, 135–138; Frohnert 2001, 164. 

Kuninkaallinen majesteetti vaihteli: kuningas, kuningatar, leskikuningatar, holhoojahallitus tai val-

taneuvosto. 
38 Frohnert 1985, 252; Frohnert 2001, 168; Sennefelt 2004, 198. 
39 Katajala 1994, 135. Katajala 2002, 488–489. 
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tietoa paikallistasolta.40 Muutoin keskushallinto ja paikallisyhteisö saattoivat ta-

vata pitäjänkokouksessa. Siksi sillä oli eräänlainen kaksoisrooli sekä paikallista-

son päätöksentekoelimenä että keskushallinnon paikallisena hallintoelimenä. Pi-

täjänkokous oli siis yhtäältä valtion alin hallinnontaso ja toisaalta paikallistason 

yhteisön kokoava ylärakenne.41  

Poliittinen kulttuuri ei kuitenkaan käsitä pelkästään keskushallinnon ja rah-

vaan välistä suhdetta, vaan myös paikallisen poliittisen toiminnan.42 Peter Arons-

son yhdistää väitöskirjassaan poliittisen kulttuurin synnyn osaksi pitäjänkokous-

ten kehitystä. Hän näkee pitäjänkokoustoiminnan pitkänä jatkumona, jota uudis-

tettiin 1700-luvun kuluessa lähinnä vain tehtäväkenttää laajentamalla. Pitäjänko-

kous sai myös enemmän poliittisia piirteitä, kun talonpojat toimivat entistä itse-

näisemmin esittäen omia vastakkaisia näkemyksiänsä.43 Aronssonin mukaan pai-

kallistasolle syntyi paikallinen julkisuus (den lokala offentligheten). Termillä hän 

viittaa Jürgen Habermasin porvarillisen julkisuuden syntyyn, joka myös ajoite-

taan 1700-luvulle. Samalla Aronssonin huomiot pitäjänkokouksen ja talonpoikien 

laajentuneista poliittisesta toiminnasta on yhdistettävissä Habermasin tulkintaan 

siitä, miten yksityiset henkilöt kokoontuivat julkisoksi haastaakseen esivallan ja 

miten subjekteista tuli toimijoita ja esivallan puhuttelun kohteista vastavoima.44  

Habermasin ideana on, että Euroopassa ennen 1700-lukua vallitsi edustuksel-

linen julkisuus, jossa ruhtinaat ja aatelisto legitimoivat valta-asemansa tiedonvä-

lityksen kautta passiivisten alamaisten kustannuksella. 1750-luvun puolivälin jäl-

keen syntyi uudenlainen porvarillinen julkisuus, jossa samanvertaiset yksilöt sai-

vat väitellä vapaasti poliittisista kysymyksistä. Sen esiedellytyksenä oli lehdistön 

synty, jossa valtiolla oli aluksi vahva rooli. Lehdistön yleisönä olivat sivistyneet 

säädyt, erityisesti uudenlainen lukeva keskiluokka, joka oli syntynyt kasvavasta 

virkamieskunnasta, oppineistosta ja uusien ammattikuntien harjoittajista. He al-

koivat yksityishenkilöinä vaatia julkisuuden irrottamista esivallan säätelevästä ot-

teesta. Se tapahtui, kun järkiperäisesti keskustelevat yksityishenkilöt (julkiso) 

                                                   
40 James C. Scott käyttää myös termiä varaventtiili peitellyn vastustuksen yhteydessä. Scott 1990, 

190–191; Frohnert 1985, 251; Linde 2000, 87. Villstrand 2005, 120.  
41 Österberg 1987, 325–326; Tiscornia 1992, 9, 12.  
42 Österberg 1993, 128. 
43 Aronsson 1992, 337. 
44 Habermas 2004, 52. Habermasin teoksen suomentaja Veikko Pietilä on kääntänyt termin Publi-

kum kahdella eri tavalla. Sanaa julkiso hän käyttää julkisesti keskustelevasta joukosta ja sanaa 

yleisö, kun kyseessä on passiivisemmasta toiminnasta eli joukosta ihmisiä, jotka ovat joukkovies-

tinnän vastaanottajia tai he puhuttelun kohteena. Ibid. 9–10. 
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valtasivat valtiovallan säätelemän lehdistön ja käänsivät sen esivallan arvostelu-

areenaksi.45 Mutta heijastuvatko uudenlaisen porvarillisen julkisuuden piirteet 

maaseutuyhteisöön tai voidaanko niitä soveltaa maaseutuyhteisöön, vaikka Ha-

bermas on sitonut käsitteensä voimakkaasti urbaaniin ympäristöön ja itse luke-

vaan sivistyneistöön? 46 

Habermas toteaa Preussin valtiollisten tiedotusten, jotka toimivat lehdistön 

esiasteena, kohdistuneen alun perin kaikille, vaikkakin porvaristo hyötyi niistä 

eniten. Myös Ruotsin valtakunnassa tieto kulki keskushallinnolta aina perimmäis-

ten kappeleiden asukkaille asti kirkossa luettavien kuulutusten kautta. Papin vel-

vollisuutena oli lukea viralliset kuulutukset tarkasti ja mahdollisimman pian. Vas-

taavasti alamaisilla oli oikeus saada heitä koskevaa tietoa täsmällisesti. Valtakun-

nallisia kuulutuksia on verrattu nykyajan joukkoviestintään. Tässä merkityksessä 

myös maaseutuyhteisöt muodostivat tietoa vastaanottavan yleisön (Publikum).47 

Talonpoikien osallisuus uudesta poliittisesta julkisuudesta oli suppeampaa, puut-

tuihan maaseudulta sekä porvarissääty että uudenlaisten kahvihuoneiden keskus-

telukulttuuri. Kuitenkin keskushallinnon lähettämien uutisten saatavuus ja seu-

raaminen oli erittäin tärkeää yhä enemmän politiikkaa seuraavalle ja oikeuksiaan 

tiedostavalle talonpoikaisyhteisölle. Olennaista oli, ettei maaseutua suljettu tie-

dotuksen ulkopuolelle. Kuulutusten kautta maaseutuyhteisö oli ikään kuin viimei-

senä lenkkinä politiikan julkisuuskehityksessä. Voimakkaasti kasvavan tiedotuk-

sen kautta se integroitiin mukaan julkisuuden ja samalla poliittisen kulttuurin ke-

hitykseen.  

Ruotsissa porvarillisen julkisuuden synty liitetään painettujen tekstien saata-

vuuden huomattavaan kasvuun, joka tapahtui vapaudenajalla painovapauden sal-

limisen jälkeen.48 Kun politiikka sai vapaudenajalla uusia kirjallisia muotoja ja 

politiikan retoriikka muuttui aikaisempaa punnitummaksi argumentoinniksi, vaa-

dittiin myös osallistujilta luku- ja kirjoitustaitoa. Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä 

samaan aikaan talonpoikien osallistuminen ja painoarvo politiikassa kasvoi, 

vaikka kirjoitustaito oli heidän parissaan edelleen harvinainen. Kirkko oli nimit-

täin opettanut kansan lukemaan, mutta kirjoitustaitoa se ei edellyttänyt. Nils Erik 

Villstrand on kiinnittänyt huomiota siihen, miten talonpojat ylläpitivät poliittista 

                                                   
45 Habermas 2004, 47–91 (eri osin); Hallenberg & Linnarsson 2014, 58–60. Julkisuuden ja valis-

tuksen synnyn yhteen kietoutumisesta Manninen 2000, 12–13. 
46 Sennefelt 2011, 20–21. Sennefelt kritisoi porvarillisen julkisuuden käsitteen liiallista sovelta-

mista, jossa se irrotetaan aika- ja asiayhteydestään. 
47 Habermas 2004, 43, 48. 
48 Sennefelt 2011, 20–21. Runefelt & Sjöström 2014, 7–20. 
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kompetenssiaan nopeasti kirjallistuvassa poliittisessa kulttuurissa ja miten talon-

poikien onnistui menestyksekkäästi edistää asemiansa ja vakiinnuttaa asemansa 

valtakunnallisessa politiikassa. Villstrand toteaa, että kirjallisen ja suullisen kult-

tuurin välillä oli erilaisia ilmenemismuotoja ja sosiaalisia käytäntöjä. Talonpojat 

eivät hankkineet henkilökohtaista (possessiivista) hallintokielen luku- ja kirjoi-

tustaitoa, vaan heille riitti mahdollisuus käyttää kirjoitus- ja lukutaitoisen palve-

luja. He luottivat välittäjiin, jotka siirsivät puheen kirjalliseen muotoon ja kirjoi-

tuksen puhuttuun muotoon.49 Maaseutuyhteisön osallistuminen uudenlaiseen po-

liittiseen kulttuuriin oli mahdollista luotettujen välikäsien kautta, mikä näkyy 

myös Kokemäen tapauksessa. 

Mutta miten paljon paikallistasolla talonpojat seurasivat valtakunnallista mak-

ropolitiikkaa? Hobsbawnin mukaan talonpoikien katse suuntautui enemmän mik-

ropolitiikkaan, jolla oli suoranainen kosketuspinta heidän arkielämäänsä ja elä-

mänpiiriinsä.50 Maaseutuyhteisössä suodatettiin keskushallinnolta tulleita tietoja 

sekä muualta kuultuja uutisia ja huhuja oman elämänpiirin kautta arvioimalla esi-

merkiksi niiden vaikutusta paikalliseen verorasitukseen. Ruotsin valtakunnassa 

talonpojilla oli kuitenkin ollut säätynä pääsy valtiopäiville eurooppalaisen mitta-

puun mukaan varsin pitkään. Samoin he olivat tottuneet käyttämään institutionaa-

lisia vaikutuskanavia ja paikallishallinnon väyliä.51 Ruotsin valtakunnan talonpo-

jilla oli 1700-luvun jälkipuoliskolle tultaessa selkeä ymmärrys siitä, miten heitä 

koskeviin päätöksiin voitiin vaikuttaa. Vaikka näkökulma oli paikallinen, keinot 

olivat valtakunnallisia. 

 

Arkipäiväisen vastarinnan muodot 

Tässä tutkimuksessa lähdetään Villstrandin tavoin siitä, että paikallisyhteisöllä oli 

käytännössä kaksi erilaista vaihtoehtoa suhtautua keskushallinnon asettamiin 

vaatimuksiin: yhtäältä voitiin yrittää neuvotella ja sopeutua sekä toisaalta protes-

toida ja yrittää muuttaa keskushallinnon vaatimuksia, joko virallisilla valituksilla 

tai kapinoimalla. Vaikka Ruotsin valtakunnan talonpojilla oli 1700-luvulla poliit-

                                                   
49 Villstrand 2005, 121–122. Rantanen 2014, 14–22. Villstrand 2014, 193–197, 221–223. 
50 Hobsbawn 1973–74, 3-4; Suodenjoki 2010, 24–25. Suodenjoki kokoaa johdannossa kattavasti 

talonpoikaisyhteisön politiikasta esitettyjä huomiota sekä kiinnittää huomiota talonpoikaisyhteis-

kunta -käsitteen käytöstä modernin ajan tutkimuksessa. Ibid. 23–37. 
51 Villstrand 2005, 119.  
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tisia oikeuksia, joita heillä oli mahdollisuus käyttää yhä tehokkaammin, he valit-

sivat usein julkisten protestien tai avoimen kapinan sijaan turvallisemman tavan 

toimia anonyymisti ja salatusti, jolloin poliittinen elämä eri ryhmien välillä saattoi 

siis näyttää päältä päin tarkasteltuna tyyneltä. Näitä keinoja kutsutaan arkipäiväi-

sen vastarinnan muodoiksi.52 

Yhdysvaltalaisen antropologin ja politiikantutkija James C. Scottin mukaan 

arjen vastarinta oli tehokkain pitkän aikavälin toimintakeino. Se toimii ilman 

suunnittelua tai vain vähäisellä suunnittelulla epävirallisten verkostojen kautta. 

Arkipäiväisen vastarinnan etuna on institutionaalinen näkymättömyys ja siinä en-

nen kaikkea vältellään avointa konfliktia viranomaisten kanssa. Kyseessä onkin 

eräänlainen sosiaalinen liike (social movement) ilman muodollista organisaatiota, 

johtajaa ja virallista ohjelmaa, joten esivalta erehtyy helposti pitämään heitä so-

siaalisesti merkityksettöminä. Samoin yhteiskuntatieteiden ja historian tutkijat si-

vuuttivat pitkään talonpoikien hiljaisen vastarinnan. Koska asiakirjat olivat viran-

omaisten laatimia, talonpojat esiintyvät useimmiten historiallisissa lähteissä ano-

nyymeinä merkintöinä erilaisissa tilastoissa, sotaväessä ja verotusluetteloissa ja 

hiljaisen ja anonyymin vastarinnan muodot jäävät helposti huomaamatta.53 Pit-

kälti Scottin tutkimusten ansiosta arkipäiväinen vastarinta luetaan nykyään osaksi 

talonpoikien poliittista historiaa. 

Scott kehitti peitellyn vastarinnan teoriaa ja terminologiaa luomalla käsitteet 

public transcript ja hidden transcript. Public transcript kuvaa alamaisten ja esi-

vallan välistä julkista vuorovaikutusta. Scottin mukaan se ei kuitenkaan paljasta 

yleensä suhteen todellista tilaa, sillä alistetussa asemassa olevat eivät voi paljastaa 

sitä, mitä he ajattelevat heitä määräävistä isännistä tai virkamiehistä. Alamainen 

näytteli kunnioittavaa ja myöntyvää, mutta se oli vain taktiikkaa. Tosiasiallisesti 

käytettiin arkipäiväisen vastustuksen keinoja kuten teeskentelyä ja valheellista 

myöntyväisyyttä. Mutta myös johtoasemassa olevat esiintyivät julkisissa tilan-

teissa eri tavoin kuin yksityisyydessä, vallan kulisseissa. Eliitin oli esiinnyttävä 

asemansa mukaan, sillä roolin julkinen rikkominen oli uhka vallan legitimitee-

tille. Näin ollen auktoriteettien tuli esiintyä uskottavasti ja pitäytyä vahvassa roo-

lissa julkisissa esiintymisissä.54 Public transcript käsitteen kautta voidaan hah-

mottaa myös säätyläistoimijoiden erilaisia rooleja, odotuksia ja toimintamahdol-

lisuuksia talonpoikaiston peitellyn politiikan vastaparina ja rinnasteena. Public 

transcript on eräänlainen johtavan eliitin luoma ihannekuva, joka tarkoituksena 

                                                   
52 Scott 1990, 17; Villstrand 2005, 117, 120–121. 
53 Scott 1985, 28–29, 35–36. 
54 Scott 1985, 28; Scott 1990, 2–3, 10–11, 66. 
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on vakuuttaa johtavan eliitin vallan olevan luonnollista. Valtaapitävien public 

transcript ei tavoittele alamaisten yksimielisyyttä, vaan pyrkii saavuttamaan pe-

lonsekaista kunnioitusta, pysyvää ja tarkoituksenmukaista alistumista ja sääntö-

jen noudattamista. Se, miten paljon alamaisten julkinen ja kulissientakainen käy-

tös eroaa toisistaan, riippuu hallinnon ankaruudesta. Erityisen ankara esivalta 

tuottaa lukuisasti peitellyn vastarinnan muotoja.55  

Vastaavasti hidden transcript koostuu puheista, eleistä ja toiminnasta, jotka 

ovat tavallisesti tarkoin rajattu pois alamaisten julkisesta toiminnasta. Niiden 

paikka on yksityisissä sosiaalisissa tilanteissa, jonne valtaapitävien kontrolli ja 

tarkkailu eivät yllä. Tyypillisiä peitellyn puheen ja tiedonvälityksen keinoja ovat 

juorut, huhut, metaforat, eufemismit, kansantarinat ja anonyymit uhkaukset. Nii-

den tarkoituksena oli vahingoittaa vastapuolen mainetta ja loukata sosiaalista jär-

jestystä. Peiteltyä vastarintaa toteutetaan myös käytännön toimina, mutta mata-

lalla profiililla. Talonpoikien tuottamia resursseja kohtaan kohdistui useita vää-

jäämättömiä vaatimuksia yhteisön ja eri auktoriteettien taholta. Heille oli keskei-

sempää, että veroluontoisten suoritusten jälkeen jäi riittävä määrä viljaa perustar-

peisiin, kuin suoritusten määrä sinänsä. Koska talonpojilta vaadittiin erilaisia työ-

suorituksia, elintarvikkeita, veroja, vuokraa, oli talonpoikien vastarinnan tavoit-

teena minimoida eliitin saavuttama hyöty rahvaan tuottamista resursseista, esi-

merkiksi tekemällä vaaditut työt hutiloimalla, varastamalla, näpistelemällä, tees-

kentelemällä tietämätöntä ja viivyttelemällä.56 

Hidden transcript on syntynyt poliittisten oikeuksien puutteesta. Alistettujen 

ryhmien arkipäiväiset, matalan profiilin vastarinnan muodot olivat niiden vaiku-

tuskeinoja, jotka eivät pystyneet tai uskaltaneet puhua tai toimia avoimesti omalla 

nimellään. Scottin mukaan infrapolitiikka on kuitenkin oikeaa politiikkaa. Se oli 

perustavaa laatua oleva osa alimpien ryhmien poliittista toimintaa, kun kaikki 

muut mahdollisuudet on riisuttu pois. Rahvaan poliittinen toiminta vaatii kuiten-

kin tutkijalta erityistä huomiota, sillä se oli tarkoituksen mukaisesti peiteltyä, ano-

nyymiä ja vaikeaselkoista. Usein public transcriptissa rahvaan poliittisesta toi-

minnasta ja mielipiteistä on esillä vain vaiennettu tai verhottu muoto. Se pitää 

opetella havaitsemaan ja tulkitsemaan. Scottin mukaan spontaanius, anonymi-

teetti ja muodollisen organisaation puuttuminen mahdollistivat alempien säätyjen 

                                                   
55 Scott 1990, 17–18, 27, 67, 134. 
56 Scott 1977, 29–31. ”He (peasant) asks how much is left before how much is taken” Scott 1977, 

31; Scott 1990, 5, 120–121, 137, 140–142, 188. 
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protestit, mutta ne eivät suinkaan olleet heijastumia vähäisistä poliittisista ky-

vyistä.57 

Avoimen konfliktin välttely on sidoksissa Scottin aiemmin kehittämän safety 

first -periaatteen kanssa. Sen mukaan talonpojat yrittivät ensisijaisesti turvata 

oman kotitaloutensa selviytymisen. Tärkeintä talonpojille oli fyysinen turvalli-

suus sekä ruuan ja tulonhankkimisen turvaaminen. Näiden elinehtojen varmista-

minen ohjasivat talonpoikien kaikkea toimintaa. Scottin perusideana on, että 

köyhä maaseutuväestö eli hyvin lähellä selviytymismarginaalia, sääolosuhteiden 

armoilla sekä muualta tulevien vaatimusten alla, joten talonpoika pyrki välttä-

mään kaikessa toimissaan ja päätöksenteossaan riskejä, jotka saattavat tuhota hä-

net. Safety first -periaate on talonpoikien monien teknisten, sosiaalisten ja moraa-

listen järjestelyiden takana.58 Se ohjasi myös talonpoikien poliittista toimintaa 

1700-luvulla. 

1.1.4 Aikaisempi tutkimus 

Vaikka suurin osa Suomen väestöstä asui 1700-luvulla maaseudulla, on paikallis-

yhteisöjen tutkiminen kulkenut aaltoliikkeen omaisesti. Vuonna 1939 Väinö Voi-

onmaalle omistetussa juhlajulkaisussa ”Yhteiskunnallisen järjestäytymisen histo-

riaa” on muutamia artikkeleita pitäjänhallinnosta; kuten Renvallin ”Pitäjänyhtei-

söjen kokoukset”, Aaltosen ”Pitäjän toimihenkilöt” ja Ojan ”Kirkkopitäjä ja hal-

lintopitäjä”.59 Mahdollisesti innoittajana oli Ruotsissa hiljattain, vuonna 1937 il-

mestynyt K. H. Johanssonin seikkaperäinen teos ”Svensk Sockensjälvstyrelse 

1686–1862”.60 Toisen maailmansodan jälkeen Eino Jutikkala käsitteli aihetta laa-

jassa ”Suomen talonpojan historiassa”.61 Aiheeseen paneutui 1950-luvulla Veikko 

Huttunen Turun yliopistossa tehdyssä lisensiaatin tutkielmassaan ”Turun hiippa-

                                                   
57 Scott 1990, 19, 138, 151–150, 201; Katajala 2004a, 11–15; Njåstad 2004, 90–117. 108. 
58 Scott 1977, 4–5; Scott 1985, 295. 
59 Yhteiskunnallisen järjestäytymisen historiaa, 1939.  
60 Johansson 1937. 
61 Jutikkala 1958. 
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kunnan maalaisseurakuntien taloudellisesta itsehallinnosta Ruotsin vallan loppu-

aikana (noin vuosina 1750–1808)”.62 Seuraavana vuonna häneltä julkaistiin sa-

masta aiheesta laaja artikkeli.63 Sittemmin Huttunen keskittyi koulukirjojen laa-

timiseen ja tutkimus taukosi. Hannu Soikkanen teki 1960-luvulla teoksen ”Kun-

nallinen itsehallinto kansanvallan perusta”, jossa myös pitäjänkokouksia ja toimi-

joita käsitellään kunnallishallinnon esivaiheena.64 Kirkkohistorian puolella Mikko 

Juvan tutkimus ”Varsinais-Suomen seurakuntaelämä puhdasoppisuuden hallitse-

mina vuosisatoina (1600–1808)” on edelleen käyttökelpoinen perusteos seura-

kunnan moninaisten tehtävien ja myös murrosaikojen kuvaajana. Juvan ”henki” 

on edelleen luettavissa monista teoksista.65 Toinen seurakuntaelämän moninai-

suutta kuvaava kirkkohistorian teos on Pentti Lempiäisen järjestelmällisesti ete-

nevä ”Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isoavihaa”.66 Vaikka tut-

kimus sijoittuu pääosin 1600-luvulle, ovat teoksessa kuvatut ilmiöt pääosin löy-

dettävissä myös 1700-luvun puolella. 

Erilaisia tutkimuksia keskushallinnon ajamista hankkeista 1700-luvulla on 

tehty muutamia, kuten Markku Kuisma ”Kauppasahojen perustaminen Suomessa 

1700-luvulla” (1983), Panu Pulma ”Fattigvård i frihetstidens Finland”(1985) sekä 

Ilkka Teerijoki ”Nälkävuosien turva?” (1993).67 Näissä teoksissa tarkastellaan 

keskushallinnon ja paikallisyhteisön välistä suhdetta sekä kuvataan päätöksente-

koprosessia Ne kuvaavat kukin omalla tavallaan keskushallinnon tehtäväkentän 

laajentumista ja niiden kautta voidaan hahmottaa keskushallinnon toiminnan lain-

alaisuuksia sekä tyypillisiä paikallisyhteisön reaktiota. Samaan kategoriaan voi-

daan laskea Petri Talvitien isojakoa Länsi-Uudellamaalla käsittelevä väitöskirja 

”Kyläosuudesta yksityiseen maanomistukseen”, joka jatkaa edellisten tematiik-

kaa, mutta myös uudistaa huomattavasti tutkimuksellista kuvaa paikallisyhteisön 

aloitteellisuudesta ja tavoitteista isojaon aloituksessa.68 

Tunnetuin suomalainen kirkon rakentamista ja yhteisöä tarkasteleva ja samalla 

uraa uurtava mikrohistoriallinen tutkimus oli Antero Heikkisen ”Kirveskansan 

                                                   
62 Huttunen 1955.  
63 Huttunen 1956.  
64 Soikkanen 1966. 
65 Juva 1955. 
66 Lempiäinen 1967. 
67 Kuisma 1983; Pulma 1985; Teerijoki 1993. 
68 Talvitie 2013. 
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elämää”.69 Se on monipolvinen tarina, perifeerisen seudun ihmisten tahdosta rat-

kaista asioita heidän parhaaksi katsomallansa tavalla. Toinen keskeinen kirkko-

tutkimus on Tarja Kydénin taidehistorian väitöskirja ”Suomen intendentinkont-

torin kirkkoarkkitehtuuri 1810–1824”,70 joka oli erityisesti tutkimukseni alkuvai-

heessa suurena apuna. Taidehistorian painotuksesta huolimatta tutkimuksessa 

käydään läpi kirkonrakentamisen byrokratiaa, joka jatkui kustavilaiselta ajalta au-

tonomian alkuvuosikymmeniin pääpiirteissään samankaltaisena. Kydén on tutki-

muksessaan perehtynyt myös paikallisiin prosesseihin ja tunnistanut kirkon ra-

kentamisen yleisiä hallinnollisia piirteitä. Kivikirkkojen rakentamisvaiheiden tut-

kimisessa Markus Hiekkasen työt ovat ohittamattomia.71  

 

Ruotsalainen tutkimustraditio 

Ruotsissa paikallisyhteisön toimintaa ja sen suhdetta keskushallintoon sekä talon-

poikien vaikutusmahdollisuuksien teoreettisia lähtökohtia on tutkittu melko pal-

jon 1980–2000-luvuilla. Ruotsalaisia tutkijoita askarrutti keskushallinnon ja ta-

lonpoikien välinen suhde erityisesti suurvaltakaudella, jolloin Ruotisin aggressii-

visella ulkopolitiikalla oli kansalle raskaat taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. 

Talonpoikien rasitteet kasvoivat jatkuvasti 1500-luvun lopulta alkaen, kun vero-

tukseen lisättiin jatkuvasti uusia rasitteita ja ylimääräisiä veroja normaalin vero-

taakan päälle. Uudenlaisen verotusjärjestelmän kautta pystyttiin myös kontrolloi-

maan talokohtaisia suorituksia tarkemmin. Verotuksen lisäksi 1620-luvulta al-

kaen Ruotsin sotatoimet nielivät yhä enemmän miehiä, mikä osaltaan aiheutti työ-

voimapulaa ja vaikeutti maatalouden suoriutumista. Koska valtakunta koostui yli 

90 % prosenttisesti talonpojista, vastuu valtakunnan talouden kannattelusta ja so-

taväen varustamisesta kaatui heidän niskaansa. Tilannetta pahensivat edelleen aa-

telistolle annetut verovapaat lahjoitusmaat, joiden osuus kohosi yli 60 % viljelystä 

maasta. Samalla valtava määrä talonpoikia vajosi lampuotien asemaan.72 Kai-

kesta tästä huolimatta suurta organisoitua ja väkivaltaista kansannousua ei tapah-

tunut. Miksi?  

Tästä lähtökohdasta syntyi kaksi erilaista koulukuntaa lähinnä Upsalan ja Lun-

din yliopistojen välille. Molemmat ryhmittymät pyrkivät selittämään millaiseksi 

                                                   
69 Heikkinen 1988.  
70 Kydén 1998. 
71 Hiekkanen 2007. 
72 Österberg 1993, 130–131. 
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keskushallinnon ja paikallisväestön väliset vuorovaikutussuhteet muodostuivat.73 

Koulukuntien väliset kiistat näkyvät esimerkiksi oman terminologian kehittämi-

sessä ja käytössä. Kiista oli myös siinä määrin hedelmällinen, että se tuotti monia 

tutkimuksia, joissa paikallisyhteisöjen roolia ja pitäjänkokouksen toimintamah-

dollisuuksia tarkasteltiin kuten; Gustafsson (1989 ja 1994), Aronsson (1992), 

Tiscornia (1992).74 Lisäksi Österberg julkaisi ahkerasti artikkeleita aiheesta.75 

Samoihin aikoihin julkaistiin myös Karin Bergströmin maalaispapistoa käsitte-

levä väitöskirja.76 

Upsalalainen koulukunta tarkasteli yhteiskuntaa sotavaltion näkökulmasta 

(militärstaten). Yhteiskunnan tuottamat resurssit keskitettiin armeijan tarpeisiin 

ja väestö pakotettiin toimimaan sotaväen resurssien tuottajana. Tässä kontrollia 

painottavassa koulukunnassa, lähinnä Jan Lindegrenin johdolla ajatellaan, että 

voimavaltio (maktstat) tuotti yläluokan ja alamaisten välille yksisuuntaista kom-

munikaatiota. Kruunu painosti talonpojat suorituksiin ja alamaiset olivat vain val-

lankäytön objekteja ja kontrollin alaisia.77 Myös kirkko masinoitiin opettamaan 

alamaisuutta ja kontrolloimaan väestöä. Paikallishallinto nähdään ennen kaikkea 

valtiovallan kontrollivälineenä. Tilanne kuitenkin muuttui vapauden ajalla, jol-

loin talonpoikien poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen asema koheni huomat-

tavasti. Pitäjänkokouksesta muodostui foorumi78 paikallisyhteisön sisäpuolelle, 

jossa oli mahdollisuus keskustella ja vaikuttaa. Pitäjänkokouksella oli kaksois-

rooli sekä paikallistason päätöksentekoelimenä että hallinnollisena elimenä myös 

keskushallinnolle. Pitäjänkokous oli siis yhtäältä valtion alin hallinnontaso ja toi-

saalta paikallistason yhteisön kokoava ylärakenne. 79  

Vastakkaista näkökulmaa edustaa Eva Österbergin johtama koulukunta, ns. in-

teraktionäkökulma, joka korostaa molemminpuolista ja rauhanomaista vuorovai-

kutusta ja kommunikaatiota keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä. Öster-

bergin mukaan oli syntynyt poliittinen kulttuuri, jossa voitiin käyttää muita vuo-

rovaikutuskeinoja ja välttää fyysistä protestia. Kruunun ja paikallisyhteisön kes-

                                                   
73 Villstrand 2011, 282. 
74 Gustafsson 1989; Gustafsson 1994; Aronsson 1992; Katajala 1993, 109–112; Tiscornia 1992. 
75 Esimerkiksi Österberg 1987; Österberg 1989. 
76 Bergström 1991. 
77 Villstrand 2005, 119. 
78 Lat. forum = tori, aukio, paikka kauppaa tai valtiollisia ja yhteiskunnallisia toimituksia varten. 
79 Upsalalaisista teoriakeskustelua selittävät mm. Tiscornia 1992, 9–12; Simonsson 1999, 23–44; 

Linde 2000, 25–30. 
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kinäisessä dialogissa otettiin huomioon molempien osapuolten intressit ja yhteis-

kunnassa pyrittiin konsensukseen. Pitäjänkokousta kuvataan tästä näkökulmasta 

areenana,80 jossa talonpojat voivat toimia vapaasti yhdessä. Se nähdään paikkana, 

jossa monimutkaiset voimasuhteet muotoutuivat ja vaihtelivat sekä paikallistason 

ja keskusvallan välillä että pitäjänmiesten keskuudessa. Paikallinen itsehallinto 

toimi interaktiivisena areenana kokouksille, kohtaamisille ja valtataisteluille. Ös-

terberg korostaa näkökulmassaan myös jatkuvuutta 1500-luvulla luoduilla poliit-

tisilla areenoilla, valtiopäivillä, käräjillä ja pitäjänkokouksissa, jolloin talonpoi-

kaisväestö oli tottunut osallistumaan kanssakäymiseen viranomaisten kanssa. 

Näin ollen 1700-luvulle tultaessa pitäjänkokoukset muuttuivat lähinnä vain sisäl-

löllisesti laaja-alaisemmiksi vauraimpien talollisten vaikuttaessa voimakkaam-

min pitäjänyhteisön toimintaan, tilattomien kustannuksella.81 Tämä yhteiskunnan 

eri toimijoiden välistä konsensusta ja yhteistoimintaa korostava tulkinta yleistyi 

tutkimuskentällä.82 Börje Harnesk on kuitenkin kriittisesti todennut, että Öster-

berg esitti alunperin interaktion ikään kuin teoreettisena hypoteesina, mutta sitä 

ryhdyttiin toistamaan laajalti ilman kunnollista empiiristä ja teoreettista testaa-

mista sekä vertaamista kansainväliseen tutkimukseen.83 

Suomalaisista Villstrand kommentoi tuoreeltaan ruotsalaiskeskustelua väitös-

kirjassaan ”Anpassning eller protest” vuonna 1992. Hän esitti kahden teorian vä-

limaastoon sijoittuen, ettei keskusvallan ja paikallisyhteisön välinen suhde ollut 

puhtaasti konflikti- tai konsensus-tilassa. Sen sijaan alamaisilla oli vaikutusmah-

dollisuuksia, joita talonpojat epäröimättä käyttivät.84 Myös Kimmo Katajala on 

väitöskirjassaan todennut, että talonpoikien ja valtion suhteessa tapahtui sekä in-

teraktiota että alistamista. Talonpojilla oli reagointiherkkyyttä ja he kykenivät toi-

mimaan välittömästi ja monipuolisesti.85 Koko Euroopan mittakaavassa oli ainut-

laatuista, että Ruotsin valtakunnassa talonpojat osallistuivat valtiopäiville ja maa-

kuntakokouksiin. Hallitsija argumentoi, neuvotteli ja teki kompromisseja eikä ta-

lonpojilta puuttunut poliittista painoarvoa. Keskushallinnossa tehtyihin päätök-

siin saatettiin paikallistasolla suhtautua kahdella (2) eri tavalla. Yhtäältä voitiin 

                                                   
80 Lat. arena = taistelupaikka; julkisuus. Areena-nimitys on voittanut enemmän alaa tutkimusken-

tällä 
81 Österberg 1987, 322–325; Aronsson 1992, 34, 50; Österberg 1993, 133–141; Villstrand 2005, 

119. Villstrand 2011, 282. Lundilaisesta näkökulmasta keskustelua kokoaa Cederholm 2007, 24–

42. 
82 Katajala 1993, 111.  
83 Harnesk 2002, 78–81, 90. 
84 Villstrand 1992, 13–36; Villstrand 2005, 119. 
85 Katajala 1994; Katajala 2002, 491. 
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sopeutua vaatimukseen; hyväksyä vaatimus sellaisenaan ja alkaa luoda mahdol-

lisuuksia ja olosuhteita vaatimusten täyttämiseksi. Toisaalta voitiin protestoida; 

kieltää vaatimus ja yrittää saada muutos aikaan hallinnon käyttäytymisessä tai 

käyttää arkipäiväisen vastarinnan muotoja. Käytännössä talonpoikaisyhteisön 

käyttäytymisvaihtoehdot vaihtelivat sopeutumisen tai protestoinnin välillä. 

Maantieteelliset, taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset suhteet vaikuttivat 

päädyttiinkö sopeutumisen vai protestoinnin vaihtoehtoon. Nämä käyttäytymis-

vaihtoehdot eivät myöskään olleet toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi ensin yri-

tettiin protestoida ja lopulta sopeuduttiin keskusvallan tahtoon.86 Katajala kuiten-

kin huomauttaa, ettei talonpoikaisto ollut suinkaan yhtenäinen ryhmä, vaan se ja-

kaantui maanluontojärjestelmän kautta sekä varallisuuserojen mukaan erilaisiin 

poliittisilla oikeuksilla varustettuihin ryhmiin. Näin ollen talonpoikaiston poliit-

tiset tavoitteet ja toimintamahdollisuudet erosivat toisistaan.87 

Puhtaimmillaan voimavaltio- ja interaktionäkökulmat edustavat teoreettisia 

vastakohtia, ideaalityyppejä. Villstrandin mukaan todellisuus, jossa ihmiset eli-

vät, sijoittuu näiden näkökohtien välimaastoon, kuitenkin lähemmäksi interak-

tiota kuin voimavaltionäkökulmaa. Esivallan ja talonpoikien väliset voimasuhteet 

olivat luonnollisesti varsin epätasaiset. Kruunulla oli vahva kontrollikoneisto, 

mutta vastaavasti talonpojatkaan eivät olleet voimattomia, sillä kruunu oli riippu-

vainen talonpoikien tuottamista resursseista.88 Sittemmin ruotsalaisetkin ovat 

joutuneet toteamaan, ettei perspektiiveissä olekaan suuria eroja. Molemmat nä-

kökulmat painottuvat voimavaltion sosiaalisiin vaikutuksiin. Österberg tunnus-

taa, että talonpojat olivat ahtaalla ja upsalalaiset toteavat, että interaktioita tapah-

tui. Kysymys on pitkälti näkökulman valinnasta asettuuko tutkimuksessa katso-

maan ylhäältä vai alhaalta päin.89  

Tässä tutkimuksessa on käyttetään molempia lähestymistapoja. Koska poliit-

tinen todellisuus ja hallinnon arkipäiväinen toteuttaminen paikallistasolla olivat 

tiukkoja teoreettisia asetteluja moninaisempia, muodostavat konflikti- ja interak-

tionäkökulmat tutkimukselle ikään kuin väljät teoreettiset raamit. Tutkimukseni 

lähtökohtana ovat lähdemateriaali ja toimijanäkökulma, joten käytän teorioita sen 

mukaan, mikä parhaiten vastaa lähteiden luomaa kuvaa sekä auttaa toiminnan ja 

                                                   
86 Villstrand 1992, eri osin. Villstrand 2005, 119–121. 
87 Katajala 2002, 322–325.  
88 Villstrand 2011, 282. 
89 Karonen 2001b, 121. Nuoremmista tutkijoista esimerkiksi Upsalassa vaikuttava Karin Sennefelt 

ei omassa tutkimuksessaan sitoutunut suoraan kumpaankaan osapuoleen vaan käyttää mm. vapaa-

muotoisemmin interarktio-käsitettä. Sennefelt 2001, 32.  



Ella Viitaniemi 

43 

tapahtumien tulkinnassa. Interaktion ja konfliktin laajat käsitteet sisältävät jo si-

nänsä lukuisia toiminnan muotoja ja variaatioita, joista osa on ilmiselviä ja toiset 

taas vaikeammin tunnistettavia. Lisäksi niiden välimaastoon sijoittui rauhan-

omaista sopeutumista ja peiteltyjä protesteja. Väitöskirjassani osoitan, miten näitä 

vaihtoehtoja käytettiin erilaisissa (paikallis)poliittisissa, taloudellisissa ja sosiaa-

lisissa tilanteissa. On myös mahdollista, että sama poliittinen kysymys, joka avau-

tuu uudelleen useamman kerran, ratkaistaankin eri tavoilla; se mikä on aiemmin 

hoidettu neuvottelemalla, aktualisoituukin myöhemmin konfliktin muodossa – tai 

toisin päin. Näin ollen ilmiö, joka yhdestä näkökulmasta katsottuna näyttää kon-

sensukselta, voikin myöhemmin osoittautua konfliktiksi. Poliittisten prosessien ja 

hallinnon kehittymisen tutkiminen vaatikin ensisijaisesti monipuolisten lähteiden 

analyysia sekä laaja-alaisten tutkimuskysymysten esittämistä ja vasta tämän jäl-

keen tutkimuksessa havaitut tapahtumat ja ilmiöt voidaan asettaa teoreettiseen 

kehykseen ja oikeaan kontekstiin. 

Konflikti- tai konsensuslähtökohdat ovat sittemmin vaihtuneet lähinnä poliit-

tisen kulttuurin tematiikkaan. Tällä vuosituhannella ilmestyneestä 1700-luvun ta-

lonpoikaistutkimuksen osalta ovat esimerkkeinä Linden ”Statsmakt och bonde-

motstånd” (2000)90 ja Sennefeltin ”Den politiska sjukan” (2001)91. Martin Linde 

tutki väitöskirjassaan Askerin kihlakunnan reaktioita 1710-luvun sotapolitiikkaan 

tarkastelemalla monipuolisesti paikallisyhteisön toimijoita ja toimintaa. Paikalli-

sen toimijuuden kuvaajana tutkimus on oivallinen, mutta poliittisen kulttuurin tar-

kemmaksi valottamiseksi olisi ollut eduksi pidemmän aikajakson tarkastelu.92 Pe-

ter Lindströmin papinvaaleja käsittelevä väitöskirja kuvaa vaalitavan uudistuksia 

ja poliittisen kulttuurin muutosta.93 Björn Furuhjelmin väitöskirja ”Berusade bön-

der och bråkiga båtsman” kuvaa pitäjän sisäistä kontrollia ja valtasuhteita.94 

Eräänlaisena yhteispohjoismaisena väliraporttina talonpoikaislevottomuuksien 

tutkimuksesta julkaistiin vuonna 2004 ”Northern Revolts”.95 Vuonna 2009 ilmes-

tyneessä teoksessa ”I fädrens spår?” Martin Linde jatkaa väitöskirjansa tematiik-

kaa. Hän pyrkii luomaan kokonaiskuvan talonpoikien poliittisesta toiminnasta ja 

hän pohtii alueellisten erityispiirteiden merkitystä. Huomionarvoista on, että 

                                                   
90 Linde 2000. 
91 Sennefelt 2001. 
92 Karonen 2007, 32. 
93 Lindström 2004. 
94 Furuhjelm 1996. 
95 Northern Revolts 2004. 
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Linde problematisoi interaktio-käsitettä ja sen käyttöä sekä syventää konflik-

tinäkökulmaa.96 Samalla hän ikään kuin puhalsi uutta tulta vanhaan teoreettiseen 

vastakkainasetteluun.97  

Myös Suomen puolella on tehty poliittisen kulttuurin tutkimusta. Katajalan 

”Suomalainen kapina”98 kokosi nimensä mukaan talonpoikaisen vastarinnan esi-

modernin historian. Muutoin viimeaikainen tutkimus on pysytellyt yksilöiden tai 

rajattujen ryhmien ja heidän arkipäiväisen elämänpiirin lähettyvillä. Piia Einosen 

Tukholman porvaristoa käsittelevä väitöskirja ”Poliittiset areenat ja toimintata-

vat” (2005) keskittyy kruunun ja alamaisten arkipäiväiseen vuorovaikutukseen 

paikallisyhteisön poliittisella areenalla.99 Antti Räihä jatkaa väitöskirjassaan ”Jat-

kuvuus ja muutosten hallinta” samasta tematiikasta sekä rajaproblematiikasta 

1700-luvun puolella.100 

Myös rakentaminen ja politiikka ovat olleet viimevuosina tutkimuksen koh-

teena. Henrika Tandefelt yhdisti omassa väitöskirjassaan "Gustaf III inför sina 

undersåtar” kustavilaisen ajan poliittiseen kulttuuriin rakentamiseen. Yhtenä tar-

kastelun kohteena oli Vaasan hovioikeuden talon rakentaminen. Riitta Koskinen 

tarkasteli väitöskirjassaan ”Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti 

Christian Friedrich Schröderin tuotannossa” rakennuskulttuurin muutosta 1700-

luvun jälkipuoliskolla Turun kaupunginarkkitehdin Schröderin kautta, joka käy-

tännössä koulutti uuden sukupolven muurarimestareita.101 Vastaavasti Paula Mä-

kelän väitöskirja käsittelee puolestaan pohjalaisen Rijfien kirkonrakentajasuvun 

laajaa ja tehokasta rakennus- ja suunnittelutoimintaa kustavilaisella ajalla.102 Laa-

jan mittakaavan julkinen rakentaminen on ollut tutkimuksen kohteena Sveaborg 

- Viapori projektissa, jonka tuotoksena syntyi mm. Sofia Gustafssonin väitös-

kirja.103  

  

                                                   
96 Linde 2009, esim. 10–11. 
97 Ericsson 2013, 258–260. 
98 Katajala 2002, 491. 
99 Einonen 2005; Katajala 2005, 509; Karonen 2007, 33. 
100 Räihä 2012. 
101 Koskinen 2012. 
102 Mäkelä 2015. 
103 Gustafsson 2015. 
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Kokemäki historiankirjoituksessa 

Kokemäen uutta ja vanhaa kirkkoa on käsitelty muutamissa teoksissa, kuten Lind-

strömin kirjoittamassa ”Kumo socken uti historiskt hänseende”.104 Vaikka teksti 

on vanha (1860), se on huolellisesti laadittu ja se sisältää Lindströmin huomioita, 

jotka puuttuvat myöhemmistä teoksista. Aino Hallamaa teki Kokemäen seura-

kuntaelämästä 1721–1809 Pro gradu -tutkielman Turun yliopistoon vuonna 

1932.105 Seurakunnan vaiheista ja kirkoista on myös kirjoitettu artikkeleita teok-

seen ”Kokemäkeä ennen ja nyt”, joka on ilmestynyt vuonna 1955. Lisäksi Koke-

mäen kirkon 150-vuotisjuhlavuonna on julkaistu E. Saramon kirjoittama pieni 

kirjanen ”Kokemäen kirkko 1786–1936”.106 Kirkon rakentamista käsitellään 

niissä hyvin pintapuolisesti eikä päätöksentekoprosessiin sinänsä paneuduta. Ko-

kemäki sai vuonna 2007 pitäjänhistoriansa. Tapio Salmisen kirjoittamaa ”Joki ja 

sen väki” -teosta on tässä työssä käytetty suurempien kehityslinjojen ja ilmiöiden 

kokemäkeläisten erityispiirteiden hahmottamisessa, kuten isojaon ja koskenper-

kausten suhteen. Erityisenä apuna on myös ollut teoksen toinen osa ”Talonhalti-

jaluettelo ja papistoluettelo”, jonka Salminen laati yhdessä Tuula Hockmanin 

kanssa. Tätä osaa on käytetty isäntien identifioimiseen sekä tilojen manttaalilu-

kujen ja maanluonteen kartoittamiseen.107  

Satakunnan historiaa on ylipäätään tutkittu viime vuosina kiitettävästi. Maa-

kuntahistorian neljäs osa ”Uudistuva maakunta”, joka käsittelee vuosia 1750–

1869, julkaistiin vuonna 2014.108 Jarkko Keskinen teki väitöskirjan ”Oma ja yh-

teinen etu” (2012), jonka keskiössä on Porin kauppiasyhteisö vuosina 1765–

1845.109 Vastaavasti Sami Louekari tarkasteli Kokemäenjokilaakson ympäristö-

historiaa 1720–1850 väitöskirjassaan ”Hyödyn politiikka” (2013).110 

 

                                                   
104 Lindström 1862. 
105 Hallamaa 1932. 
106 Saramo 1936. 
107 Tutkimuksessani olen kääntänyt Tilanhaltijaluettelossa ruotsiksi esitetyt talonpoikaiset nimet 

suomeksi. 
108 Uudistuva maakunta 2014. 
109 Keskinen 2012. 
110 Louekari 2013. 
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1.1.5 Lähdeaineisto ja metodi 

Kokemäen kivikirkon rakentaminen oli poikkeuksellinen hanke ja monimutkai-

nen hallinnollinen prosessi, joka tuotti runsaan lähdeaineiston. Jo yksinkertaiselle 

kirkonrakennusprosessille oli luonteenomaista toimijoiden moninaisuus. Kirkol-

lisen ja kruununhallinnon toiminta oli tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Näiden 

instanssien välinen yhteistyö muokkautui hallinnon ja lainsäädännön muutosten 

mukana. Kirkonrakennusprosessin syntyneet lähteet ovat sekä kruununhallinnon 

että kirkollisen hallinnon tuottamia. Itse asiassa prosessin tuottamat lähteet katta-

vat koko hallintohierarkian pitäjäntasolta aina kuninkaalliseen majesteetin kirjei-

siin saakka. Tässä tutkimuksessa on käytetty seurakunnan, käräjien, tuomiokapi-

tulin, maaherran sekä näiden asettamien selvitysmiesten, yli-intendentin ja kunin-

kaallisen majesteetin tuottamia lähteitä. Lisäksi Kokemäen pitäjäläisten lähettä-

mät valitukset tuottivat uusia lähdemateriaaleja. Tämä monipuolinen lähdemate-

riaali on koottu ja luettu huolellisesti ja systemaattisesti, erityisesti seurakuntaa ja 

kirkkohanketta silmällä pitäen.  

Vaikka tutkimuksessa liikutaan hallinnon eri tasoilla ja seurataan myös valta-

kunnallista kehitystä, on näkökulma kuitenkin lähempänä mikro- kuin makrota-

soa. Kokemäen kirkkohanketta käsitellään tapaustutkimuksena. Vaikka sittem-

min tutkimuksessa päädyttiin keskittymään ”vain” yhteen tapaukseen (Kokemäen 

seurakuntaan), perehdyin muihin samankaltaisiin prosesseihin tutustumalla muu-

tamaan muuhun lähes samanaikaiseen kivikirkkohankkeeseen Länsi-Suomessa ja 

Hälsinglandissa (Regnsjö, Skog ja Gnarp).111 Kokemäen kirkkohanke on kai-

kessa monimutkaisuudessaan tuottanut laajan ja monipuolisen lähdemateriaalin, 

jonka avulla on mahdollista tarkastella paikallishallinnon sekä paikallisyhteisön 

poliittisen kulttuurin muutosta 1700-luvun jälkipuoliskolla, jossa kirkonraken-

nusprosessi sijoittui paikallispolitiikan ytimeen ja sen keskeisemmäksi kysy-

mykseksi. 

 

 

 

                                                   
111 Kävin esimerksiksi Upsalan tuomiokapitulin kirjemateriaalin läpi Regnsjön, Skogin ja Gnarpin 

seurakuntien osalta kartoittaakseni, miten kirkonrakennusprosessi eteni ja miten seurakunta ja sen 

hallinto ylipäätään toimi. 
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Kuvio 2.  Kirkonrakentamisen päätöksentekoon osallistuvat hallinnolliset toimijat 

 
 

Seurakunnan, rovastin ja tuomiokapitulin tuottamat lähteet 

Usein paikallisyhteisöjen tutkimuksessa käytetään korostuneesti oikeudellisia 

lähteitä, vaikka kirkollinen lähdemateriaali täydentää kuvaa paikallisyhteisön ta-

pahtumista112 (rovastintarkastukset, tuomiokapitulin kirjemateriaali) myös kau-

punkialueilta. Kirkko oli edelleen keskeinen toimija 1700-luvulla ja sen tuottama 

hallinnollinen lähdemateriaali on varsin monipuolista. Usein seurakuntien arkis-

toja käytetään väestö- ja henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa, mutta mahdolli-

suudet niiden hyödyntämiseen ovat huomattavasti laajemmat.  

Kirkonrakennusrakennusprosessin pääpiirteet hahmottuvat pitäjänkokousten 

pöytäkirjoista. Vuoden 1686 kirkkolain mukaan piispa valvoi piispantarkastuk-

sissa pitäjänkokouksen toimintaa.113 Tämän pohjalta voi olettaa, että pitäjänko-

kouksista olisi laadittu pöytäkirjoja. Näin varhaisten pöytäkirjojen löytäminen on 

kuitenkin harvinaista Suomessa. Joko niitä ei ole laadittu lainkaan tai ne ovat 

myöhemmin tuhoutuneet. Useimmiten (säilynyt) pöytäkirjamateriaali alkaa 

1750-luvun jälkeen. Kokemäen kirkkoon liittyviä rakennusasioita oli käsitelty jo 

vuoteen 1729 mennessä pitäjänkokouksessa,114 mutta ensimmäinen säilynyt ko-

kouspöytäkirja on vuodelta 1760, josta kirkkoherran Gottlebenin ansiosta alkaa 

hyvin säilynyt sarja. Kokemäen kirkonarkistossa pitäjänkokousten pöytäkirjat 

                                                   
112 Kootusti tuomiokirjoihin liittyvästä tutkimuksesta 2000-luvun alkupuolelle Karonen 2007a, 

25–37.  
113 Kircko - Laki ja Ordningi. XXIV Lucu § VIII:6. Piispa tarkisti kirkon kirjoista ”Mitä pitäjän 

cocouxes päätetty on / kuin Kircon tarpexi tule.” 
114 TMA. TATA. E VI:I. Porin ylä- ja ala sekä Tyrvään rovastikuntia ja niihin kuuluvia seurakuntia 

koskevia asiakirjoja. Rovastintarkastuksen ptk 3.2.1729.  
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ovat aikoinaan arkistoitu nimellä Kirkolliskokousten pöytäkirjat (1760–1805) ja 

tämä nimitys on edelleen käytössä, vaikka materiaali on sittemmin siirretty Turun 

maakunta-arkistoon. Tässä tutkimuksessa lähderyhmästä käytetään kuitenkin sen 

oikeaa nimeä eli Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805.115  

Pitäjänkokousten pöytäkirjat luovat rungon pitäjässä tehdyille päätöksille ja 

niistä voi hahmottaa tapahtumaketjuja. Pitäjänkokousten pöytäkirjat olivat vuo-

desta 1732 alkaen virallisia asiakirjoja, joiden todistusarvo kelpasi tuomioistui-

missa.116 Pöytäkirjoja laativat kirkkoherrojen lisäksi muut viranomaiset (maa-

herra, rovastit, kruununvoudit jne.), joilla oli oikeus pitää pitäjänkokous. Näiden 

toimijoiden laatimista kokouspöytäkirjoista ei ole välttämättä jäänyt omaa kappa-

letta paikallisseurakuntaan tai ne ovat kadonneet irtokappaleina. Pöytäkirjoja on 

lähetty myös liitteiksi tuomiokirjojen ja erilaisten anomusten yhteydessä. Lukui-

sia mielenkiintoisia ratkaisuja ja keskusteluja sisältäviä suomalaisia pitäjänko-

kousten pöytäkirjoja on lähetetty erilaisina liitteinä tuomiokapitulin ja maaherran 

kautta kuninkaalliselle majesteetille Tukholmaan.  

Pitäjänkokousten pöytäkirjoille luonteenomaista ovat paikalliset ja ajoittaiset 

sekä laatijoiden henkilökohtaiset erot. Pöytäkirjojen laatimiseen vaikuttivat myös 

papiston sairaudet sekä apupappien käyttö. Lähdemateriaali on epätasaista, siinä 

voivat vuorotella laajat ja hyvät pöytäkirjajaksot sekä suhteellisen pitkät tauot. 

Huolellisia sarjoja on yleensä syntynyt päätöksistä ja tapahtumista, jotka ovat 

vaatineet pitäjänyhteisön erityistä huomiota, kuten juuri kirkonrakentaminen. 

Varsinkin varhaiset ja vielä suppeat pöytäkirjat saattavat sisältää päätöksen muo-

toon kirjattuja kohtia, jotka eivät välttämättä koskaan toteutuneet. Lähdekritiikki 

ja muiden tahojen tuottama lähdemateriaali, kuten tuomiokapitulin kirjeenvaihto 

ja käräjäpöytäkirjat auttavat tarkentamaan kuvaa asioiden kulusta. Kuitenkin Ko-

kemäellä, kuten tutkimuksessani käy ilmi, erityisesti 1780-luvun alussa kirkon 

rakentamisesta johtuvien kiistojen vuoksi kirkkoherran piti tarkentaa pöytäkirjo-

jen pitomenettelyä pitäjäläisten valituksista johtuen. Näin paikallinen kontrolli 

kiristyi kokousmenettelyiden suhteen. 

                                                   
115 Kirkolliskokousten pöytäkirjat 1760–1805 eli tässä työssä TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkok-

ousten pöytäkirjat 1760–1805. Maininta myös lähdeluettelossa. 
116 Jutikkala 1958, 284. 
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Seurakunnassa pidettiin yleisesti tilikirjoja 1700-luvulla. Seurakunnan talou-

desta ja kirjanpidosta vastasi kirkkoväärti. Kirkon tulot ja tilit tarkastettiin luke-

malla ääneen pitäjänkokouksessa sekä rovastin- ja piispantarkastuksissa.117 Myös 

Kokemäen seurakunnassa laadittiin tilikirjoja, mutta vuosien 1738–89 sidokset 

ovat sittemmin kadonneet. Seurakunnan talouden kartoittaminen on siis muuta-

mien säilyneiden mainintojen varassa.118 Tilikirjoista ei todennäköisesti olisi ollut 

kirkonrakentamisen tutkimisessa erityistä apua, koska kolehdilla saadut kirkon-

rakennusvarat ja rakennuskirjanpito oli pidettävä erillään seurakunnan muista va-

roista ja tilinpidosta. Myöskään pitäjäläisten tekemiä päivätöitä ja materiaalisuo-

rituksia ei laskettu. Sen sijaan yksittäisiä tietoja pienemmistä korjauksista tai ra-

kennustöistä olisi tilikirjoista ollut mahdollista poimia.119 Koska seurakunnan va-

roista suurin osa meni rakennuksiin ja niiden ylläpitoon, on huomattava osa seu-

rakuntien varallisuudesta jäänyt kokonaan tilikirjojen, ja samalla myös tutkimuk-

sen, ulkopuolelle. Olen etsinyt rakennuskustannusten arviointia varten lähteitä 

kirkossa luettujen rakennusaikaisten kuulutusten joukosta. Paikallisten, seurakun-

nissa laadittujen kuulutusten käyttö on akateemisessa tutkimuksessa ollut tähän 

asti varsin vähäinen. Seurakunnissa kuulutuksista ovat parhaiten säilyneet kes-

kushallinnon yleiset kuulutukset ja niitä on myös viime aikoina tutkittu.120 Mutta 

paikallisten muistiinpanojen kaltaisia, usein hätäisesti laadittuja lappusia ei ole 

välttämättä seurakunnissa edes säilytetty. Kokemäellä tilanne on kuitenkin toi-

nen, kun ilmeisesti kirkkoherra Saramo keräsi rakennuskuulutukset yhteen 1930-

luvulla kirjoittaessaan seurakunnan 150-vuotishistoriikkia. Olen tutkinut nämä 

rakennusajan kuulutukset systemaattisesti ja luonut kirjallisen rekonstruktion ki-

vikirkon rakentamisesta sekä tehnyt arviolaskelman paikallisväestölle aiheutu-

neesta rakennusrasituksesta.  

                                                   
117 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Underlig-

gande Landskaper. Modèe Del. I, 1742. Tämä perustuu myös kirkkolakiin. “Joca Kircos /Caupun-

geis ja Malla / pita oleman yxi / ja jos nijn tarwitan /usiambi Arcku / Colmen Lucun canssa / josa 

pitä talella oleman Kircon oma / Raha / Culda / Hopia / Waatteet / Tina / Waski / Lugunlaskemus-

kirja / Inwentarumit Pappilan / Cappalaisen ja Luckarin Maan päälle / nijn myös muuta / cuin 

Kirckoon neuwox ja tiedox tarwitan. Yhden Awaimen pitä Kirckoherra toisen Kirckowäärti / ja 

colmannen yxi Cuusmiehistä; Ja ei pidä mitän sijtä ulosotettaman / muutoin cuin näiden Colmen 

läsnä olles.” Kircko-Laci Ja Ordningi 1686, 26 § 8. Viikki 1994, 179. Viitaniemi 2008, 80–82. 
118 Vuodesta 1781 alkaen on Turun lasareettia varten kerätty kolehtitilit ja vuodesta 1784 alkaen 

viinitilejä. TMA. KoSA. III Gjc:1. Lasarettivarojen tilit 1781–1818; III Gjb:1. Viinikassan tilit 

1784–1856. Tilikirjasarja alkaa vuodesta 1790. TMA. KoSA. III Ga:1. Pääkirjat 1790–1826. 
119 Juva 1955, 148. Erityisiä rakennusrahastoja kirkkojen säännöllisen tilinpidon ulkopuolella oli 

esim. Salossa 1741, Piikkiössä 1752–55, Kemiössä 1768–88. 
120 Kattavasti kirkossa luetuista keskushallinnon yleisistä kuulutuksista: Reutersvärd 2001. 
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Seurakunnan tuottamaa lähdemateriaalia on luonnollisesti käytetty myös pai-

kallisväestön identifioimiseen rippikirjojen ns. historiakirjojen ja väestötilastojen 

avulla.121 Kokemäen historia -projektin tuottaman Kokemäen ja Harjavallan ta-

lonhaltijaluettelon ohella olen käyttänyt myös papinvaaliasiakirjoja talojen ja 

isäntien tunnistamiseen sekä tilakokojen hahmottamiseen.122  

 

Tuomiokapituli ja rovastikunta 

Tuomiokapitulilla oli keskeinen rooli seurakunnan valvojana ja säätelijänä. Sen 

tehtäviin kuului kirkollisen hallinnon hoito, puhtaan opin valvominen, virkamies-

ten asettaminen, seurakuntien toiminnan sekä kirkon oikeuksien valvonta. Paikal-

listasoa valvottiin erityisesti muutaman vuoden välein tehdyillä rovastintarkas-

tuksilla sekä harvemmin tapahtuvilla piispantarkastuksilla, joissa tutkittiin seura-

kunnan hengellisen ja moraalisen tilan lisäksi kirkon tilit, kalusto ja rakennukset. 

Niissä piti esimerkiksi ”catzoa Kirconrakennuxen perän, nijn myös Kellocasta-

reiden ja Kelloin” sekä valvoa, että kirkon varat ”Kircon Arcus tallella pidetyx 

tulisit”.123 Rovastintarkastuksista laadittiin pöytäkirjat, joista toinen kappale jäi 

seurakuntaan ja toinen lähetettiin tuomiokapituliin.124 Lisäksi rovastille itselleen 

jäi oma konseptikappale. Vaikka samasta asiakirjasta tehtiin useita kappaleita, 

tarkastuspöytäkirjojen säilyvyys on ollut Kokemäen seurakunnan osalta heikkoa. 

Tämä on sääli sillä, rovastin- ja piispantarkastuspöytäkirjat sisältävät kuvauksia 

ja huomautuksia seurakunnan rakennuskannasta sekä esityksiä tulevista hank-

keista. Ainuttakaan kokonaista piispantarkastuspöytäkirjaa ei ole Kokemäeltä 

käytettävissä. Tutkittavalta ajalta on säilynyt vain muutama 1720–1730-lukujen 

taitteen rovastintarkastuksen pöytäkirja, jotka nekin ovat heikkokuntoisia.125 Sen 

                                                   
121 Syntyneiden ja kastettujen, kuolleiden ja haudattujen sekä vihittyjen luetteloita kutsutaan histo-

riakirjoiksi. Nämä ovat usein yhtenä sidoksena. Viikki 1994, 171–173. 
122 Hockman & Salminen 2007. Tässä tutkimuksessa talonpoikien nimistä käytetään kuitenkin suo-

menkielisiä versioita. 
123 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. XXIV Lucu; Pispoista, Superintendenteist, Profwasteist, Kircko-

herroist, Cappalaisist ja muista Kirconpalwelioist. § VIII (piispantarkastuksesta) ja § XIX: 6 (ro-

vastintarkastuksesta). Lempiäinen 1967, 238. 
124 Bergström 1991, 45–47; Viikki 1994, 180–181; Larsson 1999, 78, 94–96.  

125 Vaikka Kokemäen seurakunnan kirkkoherra Nikolaus Tolpo (1698–1757) toimi alueen rovas-

tina vuodesta 1743 ja lääninrovastina 1745, hänen ajaltaan ei ole säilynyt rovastintarkastusten pöy-

täkirjoja. TMA. TATA. BI 11. Turun tuomiokapitulin kirjekirja 1742. Turun tuomiokapituli rov. 

Tolpolle 21.10.1742. Hockman & Salminen 2007, 137–138. Vastaavasti Kangasalla piispan- ja 

rovastintarkastuspöytäkirjat ovat koottu erikseen omaan kirjaansa ja niitä on säilynyt vuosilta 
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sijaan Ulvilan seurakunnan arkistossa on säilynyt rovasti Mikael Lebelin (1714–

86) kirjoittamat konseptipöytäkirjat Kokemäen seurakunnan rovastintarkastuk-

sista 1760- ja 1770-luvuilta.126 Myöskään Kokemäen pappilan katselmuspöytä-

kirjat eivät ole säilyneet 1700-luvun osalta.  

Turun tuomiokapituli on tuottanut pitkän historiansa aikana runsaan arkisto-

materiaalin, joka on kuitenkin joutunut vuosisatojen aikana useiden tuhojen koh-

teeksi. Tuomiokapitulin arkiston 1700-luvun materiaalia tuhoutui paljon Turun 

palossa 1827, kuten esimerkiksi pääosin tuomiokapitulin saapuneiden asiakirjat. 

Samoin vuodesta 1755 alkaneiden pöytäkirjojen sarjassa on aukkoja. Sen sijaan 

tuomiokapitulista lähteneiden toimituskirjeiden kopiot eli kirjekirjat ovat säily-

neet melko ehjänä sarjana.127 Tuomiokapituli toimi varsin aktiivisesti 1700-lu-

vulla ja sen tuottamaa kirjemateriaalia on runsaasti, joten jopa maaherran arkiston 

puutteita on tässä tutkimuksessa yritetty korvata tuomiokapitulin kirjeiden kautta. 

Niissä yleensä kuvataan seikkaperäisesti, mihin asiayhteyteen kulloinenkin vas-

tauskirje liittyy, mikä selittää lähteen syntyä ja antaa arvokasta taustatietoa.  

Tuomiokapituli ja rovasti olivat tärkeitä toimijoita kirkon rakentamisen käyn-

nistyksessä. Hankkeen aloituksessa rovasti saattoi välittää tietoja tuomiokapitu-

lille, joka puolestaan toimi rakennuskolehtianomuksen välittäjänä paikallisyhtei-

sön ja kuninkaallisen majesteetin välissä.128 Tuomiokapituli seurasi koko raken-

nusprosessia, papiston ja rovastin välityksellä sekä rakennuskolehtiliikenteen or-

ganisoinnin kautta. Mutta rakennusvaiheen käynnistyttyä tuomiokapituli siirtyi 

ikään kuin taka-alalle ja vastuu hankkeen käytännön järjestelyistä aiheutuneista 

kiistojen ja konfliktien selvittelystä siirtyi kruununhallinnolle. Tuomiokapitulin 

keinovalikoima ei sinänsä riittänyt paikallistason konfliktitilanteiden selvittelyyn. 

Sen sijaan se neuvoi papistoa ja asetti aina myös oman edustajansa riitatilanteisiin 

                                                   
1737–80 ja 1738–1812. HMA. KaSA. II Cd:2. Piispan tarkastuspöytäkirjat 1737–1780. Rovastin 

tarkastuspöytäkirjat 1738–1812. 
126 TMA. USA. II Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1735–1777.  

127 Turun tuomiokapitulin kirjekirjat (B I) puuttuvat vuosilta 1739–41, 1745, 1747, 1750. Widén 

1976, 236. 
128 Widénin laskelmien mukaan Turun tuomiokapitulin v. 1755–1800 käsittelemistä asioista suu-

rimman osan (64–69%) veivät työvoimakysymykset (papiston nimitysasiat), kirkkorakennukset, 

jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten oikein hoitaminen sekä kirkkokuriasiat. Näistä hen-

kilöstökysymykset veivät suurimman osan (45–60%), kun varsinaisiin kirkkorakennuksiin, kuten 

niiden rakentamiseen, penkkijärjestyksiin sekä hautapaikkoihin, liittyviä asioita oli 6–10%. Eri-

laisten taloudellisten kysymysten määrä oli 10–16 % kaikista pöytäkirjoissa käsitellyistä asioista. 

Tuomiokapituli käsitteli omia ja seurakuntien talousasioita ja koordinoi erilaisten kolehtien keruita 

sekä hoiti avioeroja ja kihlaustenpurkamista, kouluasioita sekä köyhäin- ja sairaidenhoitoa ja pap-

pissäädyn valtiopäivämiesvaaleja. Widén 1976, 267–269; Lempiäinen 1967, 239, 408–409. 
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valvomaan seurakunnan omaisuutta ja papiston etuja. Samalla se varmisti riittä-

vän tiedon saannin hiippakunnan asioista.129  

 

Käräjät 

Kirkonrakennusprosessin ajauduttua paikallistasolla konfliktiin, siirrettiin asioi-

den selvittely pitäjänkokouksesta paikalliseen kihlakunnanoikeuteen. Näin ollen 

käräjä-areena, jota aiemmin oli käytetty pitäjänhallintoon, oli nyt muuttunut pai-

kallishallinnon näkökulmasta eräänlaiseksi pitäjänkokousten jatkeeksi. Kun yh-

teisön sisäinen ilmapiiri oli riittävän tulehtunut, kihlakunnanoikeus tarjosi puolu-

eettoman areenan kirkkoherran ja pitäjäläisten välien selvittelyyn. Käräjillä oli 

oikeuslaitoksena käytössään rangaistus- ja pakotusrepertuaari, jonka kirkko oli 

reformaatiossa menettänyt ja jota pitäjänkokous ei koskaan saavuttanut, suppeita 

kirkkokuri asioita lukuunottamatta.130 Kokemäen tapauksessa talonpojat taivutel-

tiin kirkkoherralle kuuliaisiksi sakon uhalla, jonka nimismies saattoi ulosottaa.  

Olen tutkinut kihlakunnanoikeuden pöytäkirjoja paikallishallinnon näkökul-

masta ja etsinyt erityisesti tapauksia, joissa seurakunnan ja paikallisyhteisön vä-

listen, erityisesti kirkkoa, pappilaa tai papiston nautintoja koskevien, riitojen sel-

vittely on siirretty käräjäoikeuteen. Käräjäpöytäkirjojen kautta on mahdollista 

saada toisenlaisia tulkintoja päätöksenteosta ja tapahtumien kulusta papiston kir-

jaamien pitäjänkokouksen pöytäkirjojen ja tuomiokapitulin kirjemateriaalin rin-

nalle. Oikeustapaukset tuovat esille viime kädessä sen, mitä pitäjänkokouksen 

päätöksille oli käynyt: miksi jotkut päätökset eivät toteutuneet ja kuka vastusti 

päätösten toimeenpanoa. Käräjäpöytäkirjat tuovat useampia erilaisia näkökulmia 

tapahtumiin, myös sellaisten henkilöiden kertomana, jotka eivät muuten esiinny 

pitäjänkokousten pöytäkirjojen sivuilla.  

Mutta kenen ääni on lopulta luettavissa tuomiokirjoista? Onko käräjiltä mah-

dollisuus tavoittaa paikallisväestön ja erityisesti talonpoikien ”oma ääni”?131 Ko-

kemäen kirkkohankkeen keskeisimmässä käräjäjutussa talonpojat käyttivät oi-

keudessa lainoppinutta edustajaa, joka muotoili kanteet ja käytti puheenvuorot 

talonpoikien puolesta. Vaikka talonpoikaisväestöä kuultiin suoraan todistajina-

kin, heidän puheensa käännettiin ruotsinkielelle käräjäpöytäkirjojen lehdille. Silti 

                                                   
129 Hovioikeuden ja tuomiokapitulin tehtäväjaon määrittelyn ja tiedonkulun ongelmista Widén 

1976, 298–300. 
130 Jarlert 2005, 272. 
131 Einonen 2005, 32–34. 
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muiden muokkaamasta ja välikäsien kautta välittyvästä puheesta on mahdollista 

siivilöidä talonpoikaisväestön asenteita, tuntemuksia ja toiveita. Yhtä arvokasta 

kuin suorat sitaatit pöytäkirjoissa, ovat myös erilaiset kertomukset siitä, mitä ta-

pahtui, kuka teki mitäkin ja kenen kanssa. Varsin paljastavaa myös on, mihin ky-

symyksin ei haluttu antaa suoraa vastausta. Kun erilaisiin tapahtumakuvauksiin 

lisätään teoreettinen viitekehys ja pohdinta, saadaan vastaus siihen, mihin aika-

laiset toiminnallaan pyrkivät ja miksi – ja voidaan muodostaa käsitys aikalaisten 

ajatusmaailman ja tekojen välisestä suhteesta eli poliittisesta kulttuurista.132 Me-

todi on toteutettu tässä tutkimuksessa siten, että monipuolisiin lähteisiin perustu-

via tapahtumakuvauksia seuraavat analyysiosuudet, joissa tapahtumat asetetaan 

laajempaan teoreettiseen kontekstiin. Samalla pohditaan, mistä kunkin toimijan 

toiminnassa oli pohjimiltaan kyse sekä tarkastellaan poliittisen toiminnan erilaisia 

ilmenismuotoja sekä poliittisen kulttuurin muutosta. Olennaista on eri hallinnol-

listen tahojen ja henkilöiden laatimien lähteiden monipuolinen käyttö, jolla pyri-

tään luomaan mahdollisimman laaja kuva sekä paljastamaan erilaisia kerrostumia 

tapahtumista, toimijoiden tavoitteista ja mahdollisista motiiveista. 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty kirkonrakennushankkeen kannalta keskei-

siin ajanjaksoihin. Olen käynyt läpi kihlakunnanoikeuden tuomiokirjoja esitieto-

jeni perusteella 1730-luvulta 1780-luvun lopulle. Tutkimuksessa on pääosin käy-

tetty renovoituja eli puhtaaksi kirjoitettuja tuomiokirjoja Konseptituomiokirjoja 

on käytetty tapauksissa, jotka on siirretty hovioikeuteen ja joiden käsittelyä ei ole 

kokonaisuudessaan kopioitu renovoituihin pöytäkirjoihin.133 Sen sijaan Turun 

hovioikeuteen lähetettyjen tapausten tutkiminen on mahdotonta, sillä suurin osa 

asiakirjoista tuhoutui Turun palossa vuonna 1827.134 Sen sijaan Tukholmassa si-

jaitsevan Korkeimman oikeuden arkiston Oikeusrevision aineistoa ei ole tätä tut-

kimusta varten tarkistettu. Vaikka periaatteessa on mahdollista, että Kokemäen 

kirkonrakennuskiistan viimeisissä vaiheissa (vuoden 1786 jälkeen) olisi valitettu 

Tukholmaan oikeusrevisioon Turun hovioikeuden käsittelyn jälkeen, on todennä-

köisyys tälle toimelle pieni eikä muissa lähteessä viitata siihen. 

  

                                                   
132 ”Kun poliittinen kulttuuri määritellään ajatusmaailman ja tekojen väliseksi vuorovaikutukseksi, 

sitä voidaan löytää raastuvan arkipäivästä koko tapausten kirjosta.” Einonen 2005, 37; Einonen 

2005b.  
133 Saarenheimo 1994, 152–153. 
134 Turun hovioikeuden suhteen olen tarkastanut hovioikeudelta Turun palossa säilyneitä asiakir-

joja, mutta niihin ei Kokemäen kirkonrakennusasioita sisältynyt. TMA. Turun hovioikeuden ar-

kisto. Turun palosta pelastuneet asiakirjat. Ha:3.”Brev och sentenser av Kongl. Åbo Hovrätt”; 

Ha:5. Kirjekopioita. Orrman 2007, 54; Saarenheimo 1994, 161.  
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Lääninhallinto 

Maaherralla oli tuomiokapitulin tavoin keskeinen rooli kirkonrakentamisessa. 

Maaherroille oli annettu laaja vastuu kirkkorakennuksien valvonnasta vuoden 

1687 ohjesäännöllä.135 Kirkonrakennusasetuksen mukaan (1728) tuomiokapitulin 

oli tutkittava yhdessä maaherran kanssa kirkon kunto ja seurakunnan taloudelli-

nen tila ennen kuin kirkonrakennusta varten voitiin anoa kolehtia kuninkaalliselta 

majesteetilta. Maaherrojen ohjesääntöä tarkennettiin vuonna 1734, josta lähtien 

maaherrojen tuli tarkkailla ulkoisesti kirkkorakennuksia ja kouluja, mutta ei puut-

tua niiden sisäisiin asioihin. Maaherrat olivat myös velvollisia auttamaan penkki-

jaossa, valvomaan urkujen rakentamista ja hautausmaiden kunnostamista.136 

Näin ollen maaherran ja tuomiokapitulin työyhteys oli tiivis, vaikka ei aina on-

gelmaton.  

Maaherra oli ennen kaikkea kruunun edustaja läänissään. Maaherrojen tehtä-

vänä oli esitellä, suostutella ja viedä keskusvallan tahto läpi paikallistasolla, joko 

itse tai edustajiensa välityksellä. He puhuivat ja toimivat samaan tapaan “propa-

gandisteina” niin kivikirkkojen ja pitäjänmakasiinien rakentamisen puolesta, kuin 

suuren Pohjan sodan aikana joukkojen värväämisessä. Mutta toisaalta maaherrat 

olivat myös alueensa ja sen väestön etujen vartijoita. Paikallisväestön kannalta oli 

merkittävää, miten maaherran virkatehtäviä hoidettiin, koska maaherrat tai heidän 

edustajansa toimivat konfliktitilanteissa ratkaisevassa roolissa. Itse asiassa lää-

ninhallinnon osuus konfliktien ratkaisussa korostui yhä enemmän 1700-luvun ku-

luessa. Mutta erot paikallisväestön huomioonottamisessa ja suhtautumisessa 

vaihtelivat maaherrasta toiseen. Näin ollen maaherrat olivat tärkeitä kontaktihen-

kilöitä Tukholmasta johdetun keskushallinnon ja paikallistason välillä. Maaher-

raan vetoaminen ja ns. supliikin laatiminen oli myös pitäjäläisille eräs tapa rea-

goida paikallisyhteisössä kokemiinsa hallinnollisiin epäkohtiin.137 

Maaherran apuna paikallistasolla olivat kruununvoudit ja nimismiehet, jotka 

toimivat usein keskushallinnon edustajina paikallistasolla. Kruunun paikallista-

                                                   
135 Linde 2000, 154; Frohnert 1985, 216. 
136 Kongl. Maj:ts br d. 8. Martii 1728. Wilskman 1781, 136. Maaherroilla säilyi mahdollisuus puut-

tua kirkon sisäisiin asioihin mm. lausumalla mielipiteensä regaaliseurakuntien pappisvirkojen täy-

tössä ennen ehdollepanojen lähetettämistä K.M:lle. Vielä v. 1765 annettiin määräys, jonka mukaan 

myös armovuosihakemukset oli annettava siviilivirkamiesten tietoon. Pirinen 1976, 295 
137 Frohnert 1985, 215; Frohnert 2001, 157, 167; Linde 2000, 83, 97. 
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son virkamiehillä oli tärkeä rooli paikallisyhteisön ja keskushallinnon välipor-

taana ja heillä oli mm. oikeus kutsua tarvittaessa pitäjänkokous koolle.138 Kruu-

nunvoudin lisäksi maaherrat saattoivat nimetä edustajan erityistä tehtävää varten. 

Kokemäen kivikirkon rakennushankkeen selvitystyöhön nimettiin lähistöllä 

asuva professori Johan Kraftman, jolla oli asiantuntemusta kivirakentamisesta. 

Kruunun virkamiesten keskeisen roolin vuoksi on harmillista, että Turun ja 

Porin lääninhallituksen, erityisesti yleisestä hallinnosta ja valvonnasta vastaavan 

lääninkanslian arkistomateriaali on pääosin tuhoutunut 1827. Näin ollen läänin-

hallituksen tuottamia asiakirjoja on etsitty muualta. Onneksi eri hallinnollisten 

toimijoiden läheinen yhteistyö on tuottanut päällekkäistä asiakirjamateriaalia, 

jota voidaan hyödyntää yhden arkiston tuhouduttua. Parhaiten Turun ja Porin lää-

nin maaherran kirjeenvaihtoa on säilynyt Tukholmaan kuninkaalliselle majestee-

tille lähettynä. Ne sisältävät usein liitteitä, kuten Kraftmanin laatimat laajat selvi-

tykset valituskierroksineen Kokemäen kivikirkon rakennuspäätöksistä ja siihen 

liittyvistä katselmuksista, mikä on tämän tutkimuksen keskeistä lähdemateriaalia. 

Maaherran toimista on poimittu tietoja myös Turun tuomiokapitulin kirjeenvaih-

dosta. Lisäksi lähinnä raha-asioista vastanneen lääninkonttorin arkisto on parem-

min säilynyt, ja sitä läpikäymällä on saatu tietoja Kokemäen kirkolle lähetetyistä 

rakennuskolehtivaroista.139 

 

Kuninkaallinen majesteetti ja yli-intendentin virasto 

Yli-intendentin viraston ottaessa julkisten rakennusten tarkastusmonopolin, tuo-

miokapituli ja maaherra toimivat välittäjinä seurakunnan ja keskushallinnon vä-

lillä.140 Tuomiokapituli ja maaherra osoittivat kirkonrakennus- ja rahankeräyslu-

pahakemukset, piirustukset ja kustannuslaskelman yli-intendentille Tukohol-

maan, jonne ne myös lopulta arkistoitiin (Riksarkivet, RA). Yli-intendentin kont-

torissa muokattiin paikallistasolta lähetyt piirustukset vastaamaan arkkitehtuurin 

viimeisiä suuntauksia, jonka jälkeen hakemukset ja piirustukset esiteltiin kunin-

kaalliselle majesteetille. Majesteetti saattoi vielä hylätä piirustuksen, jolloin yli-

                                                   
138 Frohnert 1985, 221; Frohnert 2001, 152. 
139 Diaari alkaa vuodesta 1754, joten ensimmäiseen 1730-luvulla myönnettyyn kolehtiin diaareista 

ei ole apua. TMA Turun ja Porin lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto. Aa. Saapuneiden kirje-

asioiden diaarit.  

Onnela & Orrman 1994, 129–130, 136. 
140 Cap. XXVI. Om Kyrckior, dheras Skrud och Egendom. 1686 års Kyrkolag. Kydén 1998, 100–

102.  
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intendentin virastossa laadittiin uusi. Kuninkaallinen majesteetti päätti viimekä-

dessä kirkon rakennuskolehdista ja muotokielestä. Kirjeet paikallistasolle on kir-

jattu Ruotsin valtionarkiston valtakunnanregistratuuraan, jossa ovat mm. Kustaa 

III:n kirjeet Turun tuomiokapitulille eli myös päätökset Kokemäen uudesta kir-

kosta.  

Kuninkaallinen majesteetti ratkoi myös paikallisia rakennuskiistoja. Riita-asi-

oissa kuninkaallisen majesteetin puoleen kääntyivät niin talonpojat kuin maaher-

rat ja tuomiokapitulikin. Vaikka anomusten lähettämisellä oli pitkät perinteet, 

syntyi erityisesti Kustaa III:n hallintokauden alussa erityinen kuninkaalliselle ma-

jesteetille osoitettujen anomusten aalto.141 Usein paikallistasolta lähetettyihin ha-

kemuksiin ja vetoomuksiin liitettiin pitäjänkokousten pöytäkirjoja ja virkamies-

ten lausuntoja, jota Suomen arkistoista ei löydy. Riita-asiat kierrätettiin yleensä 

maaherran eli lääninhallituksen kautta. Näin ollen myös maaherran kirjeet kunin-

kaalliselle majesteetille ovat olleet kullan arvoinen ja monipuolinen lähdemateri-

aali. 

 

Rakentamisjärjestyksen kirjallinen rekonstruktio ja kustannusten arvionti 

Kysymyksiin minkälainen prosessi suuren kivikirkon rakentaminen esimoder-

nissa yhteisössä oli ja kuinka paljon päivätöitä ja rakennusmateriaaleja rakennus-

työ vaati, on etsitty vastauksia pitäjänkokousten pöytäkirjoista, kirkossa luetuista 

rakennuskuulutuksista ja alioikeuden pöytäkirjoista. Lähteistä on muodostettu ra-

kennusprosessin kirjallinen rekonstruktio. Kuvaa on täydennetty muilla vastaa-

villa rakennushankkeilla ja tutkimuskirjallisuudella, kuten arkeologi Markus 

Hiekkasen tutkimuksilla, joita on käytetty kivikirkon rakennustyön vaiheiden ja 

tekniikoiden tarkastelussa.142 Hiekkasen tutkimukset kohdistuvat kivikirkkojen 

kulta-ajan eli keskiaikaisten kirkkojen rakentamiseen ja korjaamiseen, mutta 

sama muuraustekniikka oli käytössä vielä 1700-luvun lopulla.  

Kirkon rakennuskustannusten arviointi on monin tavoin hankalaa, koska Ko-

kemäen tilikirjat eivät ole säilyneet tältä ajalta. Lisäksi rakennushankkeen rahat 

ja kirjanpito piti eriyttää kirkon muista varoista. Sen sijaan rakennustyömaalla 

kirjurina toiminut Henrik Theet kirjasi pitäjäläisten päivätyöt ja materiaalisuori-

tukset. Keväällä 1787, kirkon jo oltua yhden talven käytössä, hän laati hankkeen 

                                                   
141 Tandefelt 2007, 9–10. 
142 Hiekkanen 2003; Hiekkanen 2007. 
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tuloista ja menoista laskelman.143 Näitä lähteitä ei kuitenkaan ole säilynyt, joten 

kirkon tarkkaa hintaa on mahdotonta laskea.  

Kirkon, kuten muidenkin julkisten rakennushankkeiden, kokonaiskustannuk-

sia on vaikea laskea tai arvioida, koska materiaaleja hankittiin, valmistettiin ja 

suoritettiin monella eri tavalla ja eri kohteista.144 Kaikki rakennushankkeen kus-

tannukset eivät siis edes löytyisi seurakunnan tileistä, sillä pitäjäläiset hoitivat itse 

suuren osan kustannuksista rakennusrasitteena: erinäisinä päivätöinä, rakennus-

materiaalisuorituksina ja kerättyinä maksuina ja viljakappoina. Koska kattavia 

hankinta- tai päivätyölistoja ei ole, on tyydyttävä kokoamaan arvioita pitäjäläisten 

osuudesta kirkon kuulutuksista sekä pitäjänkokousten ja käräjien pöytäkirjoista. 

Pitäjänkokouksien ja erityisesti kuulutuksien ongelmana ovat toistot. Samoista 

palkoista ja suorituksista mainittiin useampaan kertaan ja toisaalta kaikkia kuluja 

tai työvaiheita ei eritelty. Lisäksi kuulutuksia puuttuu. Mutta vaikka täydellistä 

luetteloa ei saada, on jäljellä olevista lähteistä yritetty rekonstruoida riittävän kat-

tavat tiedot.145 Lähteiden hajanaisuutta on myös pyritty kompensoimaan vertaa-

malla tietoja muihin kirkkohankkeisiin, erityisesti Kokemäen kirkon pääosin 

muuranneen mestari Johan Sundstenin laatimiin kustannusarvio- ja materiaalilas-

kelmiin Eurajoen seurakunnalle.146  

Lisähaasteita kustannusten (palkkojen, tarvikkeiden ja päivätöiden) arviointiin 

tuo raha- ja hintajärjestelmän epävakaus. Ruotsin rahajärjestelmä oli epävakaa ja 

varsin sekava myös aikalaisten mielestä ja sitä yritettiin vakauttaa vuoden 1776 

rahauudistuksella.147 Koska uudistus ajoittuu rakennusprosessin alkuun, tehtiin 

alkuperäiset kustannuslaskelmat kuparitaalereissa ja niitä käytettiin uusien riikin-

taalereiden eli riksien rinnalla vielä uudistuksen jälkeenkin. Rahauudistuksen 

vuoksi hinta-arviot on merkitty sekä kuparitaalereissa ja rikseissä ensimmäisten 

rakennusvuosien ajalta. Rakennustarvikkeiden sekä erilaisten työsuorituksien ja 

                                                   
143 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 22.4.1787.  

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 592–592v.  
144 Gusftafsson 2015, 55–56, 60–62. 
145 Harjavallan kappelin kuulutuksia ei ole säilynyt. 
146 Vaikka Sundsten teki suunnitelman vasta 1799, pysyivät rakennustapa, päivätöiden ja raken-

nustarvikkeiden määrät samansuuntaisina. Sen sijaan hinnat ja palkat eivät ole inflaation takia ver-

tailukelpoisia. RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs 

län 1800. Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- 

ja päivätyölaskelma 15.19.1799, Johan Sundsten. 
147 Aikalaiskuvaus hintojen ja taalerin arvon vaihtelusta: Chydenius 1929, 53–54. Tiima, tiu, tyn-

nyri, 44–45. 
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materiaalitoimitusten hintojen arvioinnissa on myös omat ongelmansa. Joidenkin 

tuotteiden tai suoritusten hinnat on ilmoitettu lähdeaineistossa. Muilta osin hin-

toja on etsitty tilastotutkimuksista.148 Hintoihin on joka tapauksessa suhtaudut-

tava varauksellisesti. Kokemäen kirkon rakennusprosessi kesti usean vuoden 

(1780, 1784–1786) ja kustannukset jakaantuivat usealle vuodelle. Samalla hinta-

taso nousi, jonka yhtenä vaikuttavana tekijänä olivat 1780-luvun alkuvuosien 

huonot sääolot, jotka kilpistyivät vuonna 1783 koko Ruotsin valtakuntaa kohdan-

neeseen katoon. Se osui ajallisesti keskelle rakennusprosessia ja vaikutti yhtäältä 

viljanhinnan nousuna ja toisaalta talonpoikien maksuvaikeuksina.149 Hinnat vaih-

telivat myös normaaleina satovuosina alueellisesti ja vuoden ajan mukaan. Li-

säksi muualta (ruukilta ja kaupungeista) ostettuihin rakennustarvikkeisiin tuli kul-

jetuskustannuksia, joita on mahdotonta arvioida. Kaikista lähdeongelmista huoli-

matta yritän rekonstruoida, minkälaisista kustannuksista ja suorituksista kirkko-

hanke koostui ja miten rakennusvelvollisuus jakaantui. Vertaan arvioituja raken-

nuskustannuksia Soinisen (1974) laskemaan keskimääräiseen verotukseen, selvit-

tääkseni minkälainen rasitus kirkonrakentaminen kokonaisuudessaan pitäjäläi-

sille oli. 

1.2 Kirkon merkitys, toiminta ja rakennuslainsäädäntö 

1.2.1 Kirkon merkitys ja käyttötarkoitukset 1700-luvun maalaisyhteisössä 

Kirkko oli maaseutuyhteisön monipuolinen käyttörakennus, joka palveli monessa 

eri tarkoituksessa: seurakuntaa, kruununhallintoa ja paikallisyhteisöä. Kirkon 

käyttö oli ympärivuotista ja jatkuvaa (lähes päivittäistä), toisin kun käräjätupien. 

Seurakuntalaiset olivat itse kirkon rakennuttajia ja tilan käyttäjiä, eikä ketään yh-

teisön jäsentä suljettu pois iän, sukupuolen tai säädyn perusteella. Samalla kirk-

korakennus loi identiteetin yhteisölle ja pitäjälle. Kirkon korkea silhuetti erottui 

selkeästi maalaismaisemasta ja loi ohikulkijoille mielikuvan koko ympäröivästä 

pitäjästä. Kirkon keskeisen roolin vuoksi yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 

heijastuivat kirkon merkitykseen, käyttöön ja fyysiseen tilaan. Kirkon rooli oli 

                                                   
148 Suomen taloushistoria 3, 1983. Jörbergin (1972 I) tilastoja on käytetty lähinnä Hälsinglandin 

alueelta, joka on maantieteellisesti Kokemäkeä lähinnä. 
149 Esim. Ylä-Satakunnassa Messukylässä melko vauraalla alueella esiintyi suoranaista nälänhätää. 

Arajärvi 1954, 345. 
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maaseutuyhteisössä laajempi kuin kaupungeissa, joissa keskellä kaupunkia sijait-

seva raatihuone oli poliittinen, oikeudellinen, hallinnollinen ja sosiaalinen kes-

kus. Kaupungeissa kirkon rooli rajautui enemmänkin hengelliseen kokoontumis-

tilaan, kun taas raatihuone ja tori toimivat politiikan areenoina ja kohtaamispaik-

koina. Silti kirkolla oli myös kaupunkiyhteisössä rooli vallan manifestoimisessa 

ja sosiaalisena areenana.150 

 

Kuvio 3.  Kirkkotilan käyttöfunktiot 

 

 

 

Kirkkotilan käyttäjät ja käyttötarkoitukset 

Seurakunta hengellinen kokoontumistila 

Kruununhallinto julkishallinnollinen rakennus 

Paikallisyhteisö sosiaalinen kohtaamispaikka 

  

                                                   
150 Einonen 2014, 39–40, 52.  
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Kirkot toimivat luonnollisesti hengellisen toiminnan keskuksena. Kirkko ja 

uskonto kuuluivat esimodernin ihmisen elämään kiinteästi. Uskonnon merkitys 

muuttui entisestä yhteisöllisestä uskonnollisuudesta 1700-luvulta lähtien vähitel-

len henkilökohtaiseksi kokemukseksi herätysliikkeiden vaikutuksesta. Kirkolliset 

hartaudet ja toimitukset, kuten kaste, konfirmaatio, vihkiminen, synnyttäneiden 

naisten kirkottaminen sekä hautajaiset olivat tärkeä osa esimodernin ihmisen elä-

mää. Samoin kirkkovuoden perinteiset juhlat rytmittivät vuoden kiertoa maata-

lousyhteisössä. Vaikka kirkossakäyntikerrat harvenivat ja Länsi-Suomessa käy-

tiin ehtoollisella 1700-luvulla kolmesta kerrasta yhteen kertaan vuodessa, oli kir-

koissa enemmän tungosta kuin koskaan aiemmin. Monet vanhat kirkot olivat pi-

meitä, pieniä ja matalia. Ahtauden tunne tehostui entisestään voimakkaan väes-

tönkasvun myötä. Pitkäaikaista poissaoloa ei kuitenkaan suvaittu, vaan jumalan-

palveluksiin osallistumista voitiin tarkkailla penkkijärjestyksen ja kirkonkirjoihin 

tehtävien ehtoollismerkintöjen avulla.151 

Toiseksi kirkolla oli suuri merkitys pitäjäyhteisön sosiaalisena kohtaamispaik-

kana. Pitkien matkojen päästä kirkolle saatettiin tulla jo lauantai-iltana ja yöpyä 

kirkon lähettyvillä. Kirkolla ja sen pihapiirissä oli tilaisuus muiden pitäjäläisten 

tapaamiseen, keskusteluihin ja ajatustenvaihtoon. Käräjien, markkinoiden ja kie-

varien ohella kirkonmäki olikin tärkeä kohtaamispaikka, jossa vaihdettiin kuulu-

misia, mielipiteitä ja uutisia läheltä ja kaukaa. Vaimojen, palvelusväen ja lasten 

liikkuminen oli rajoitetumpaa, sillä isännät päättivät heidän kulkemisistaan,152 

mutta kirkossakäynnin varjolla kaikilla sosiaalisilla ryhmillä oli mahdollisuus ta-

vata hieman vapaammin sukulaisia ja ystäviään ja vahvistaa sosiaalisia suhtei-

taan. Kirkko oli myös tärkeä näyttäytymispaikka, jossa säädynmukaista statusta 

ja yhteisön sisäistä sosiaalista järjestystä vahvistettiin.  

Hengellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi kirkkoon sisällytettiin monia 

julkishallinnollisia tehtäviä ja elementtejä. Esivallan läsnäolo näkyi kirkkojen 

arkkitehtuurissa, jumalanpalvelusten käytänteissä ja erilaisten juhlallisuuksien 

vietossa, jotka manifestoivat kuninkaallisen majesteetin valtaa valtakunnan syr-

jäisimmissäkin kappeleissa.153 Kirkoissa pidettiin kiitos- ja esirukouksia valta-

                                                   
151 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. XI. Lucu Herran Ehtollisesta § 2 ”Jos jocu wastahacoisest itzens 

/ ylitzen vuoden ja päiwän Herran Ehtolliseda poispitä / se pitä pidettämän ja tygöpuhuttaman 

nijcuin Christittömän --” Näköispainos ja uudelleen ladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain suomen-

noksesta. SKS (44). Helsinki. 1986. Suolahti 1912, 23; Juva 1955, 179; Lempiäinen 1967, 182–

191, 355–363; Laasonen 1991, 323–324; Vilkuna, 1996b, 89–90. 
152 Suolahti 1912. 23–25; Le Roy Ladurie 1985, 264–265; Vilkuna 1995, 279, 287. 
153 Scott 1990, 54. 
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kunnan ja esivallan puolesta ja tätä tarkoitusta varten järjestettiin erityisiä rukous-

päiviä valtakunnan yhteiseksi hyväksi.154 Esivallan läsnäolo näkyi myös kirkko-

jen nimeämisessä kuninkaallisten mukaan. Kustavilaisella ajalla määrättiin, että 

jokaisen uuden tai laajennetun kirkon pääoven ulkopuolelle oli laitettava taulu, 

jossa kerrottiin koska ja kenen kuninkaan hallituskaudella kirkko oli raken-

nettu.155 Edesmenneitä kuninkaallisia kunnioitettiin soittamalla kirkonkelloja 

heidän muistokseen. Esimerkiksi kuningas Aadolf Fredrikin kuolinkelloja soitet-

tiin valtakunnallisesti 20 viikon ajan joka päivä klo 12–13.156  

Jumalanpalvelukset toimivat myös valtiovallan virallisena tiedotuskanavana. 

Papiston piti lukea alamaisille saarnan jälkeen kaikki viralliset asetukset, mää-

räykset ja tiedotukset, jotka viranomaiset halusivat julkaista valtakunnallisesti. 

Papin velvollisuutena oli lukea viralliset kuulutukset tarkasti ja mahdollisimman 

pian. Vastaavasti alamaisilla oli oikeus saada heitä koskevaa tietoa täsmällisesti. 

Valtakunnallisia kuulutuksia on verrattu nykyajan joukkoviestintään. Kuulutus-

ten osuus kasvoi merkittävästi jumalanpalveluksissa 1700-luvun loppupuolella, 

mikä häiritsi papiston mielestä jumalanpalveluksen kulkua. Kruunun hallinnon 

yleisten kuulutusten ohella kirkossa luettiin myös tuomiokapitulin, rovastien ja 

seurakunnan sekä lukuisia muita alueellisia ja paikallisia kuulutuksia aina mark-

kinailmoituksista karanneisiin eläimiin.157  

Myös sotaväki käytti kirkon seutua kokoontumispaikkana ja harjoituksiin, 

sillä kirkot sijaitsivat yleensä keskeisillä paikoilla, hyvien tieverkostojen varsilla. 

Kirkkojen läheisyyteen oli paikoin raivattu harjoituskenttiä ja varastorakennuk-

sia. Esimerkiksi Messukylän kirkon läheisyyteen rakennettiin iso vihan jälkeen 

sotaväen harjoituskenttä sekä armeijan varastorakennus (arsenaali), joka oli käy-

tössä vielä 1800-luvun alkupuolelle asti. Sitä ennen Messukylän kirkon lehtereitä 

oli käytetty Turun ja Porin läänin jalkaväkirykmentin ammus- ja vaatevaras-

tona.158 Tieto armeijan ammusvaraston sijainnista kirkon sisällä tai sen lähetty-

villä hämmästyttää, sillä muutoin kirkkoja pyrittiin varjelemaan palovaaralta. Pie-

nempienkin talousrakennusten liian likeisestä sijainnista huomauteltiin tarkastuk-

sissa ja annettiin rakennelmien siirtokehotuksia.159  

                                                   
154 Villstrand 2012, 222; Forssberg 2005, 58–64. Esim. Narvan taisteluvoiton kunniaksi järjeste-

tyistä juhlallisuuksista kirkoissa: Forssberg 2014, 59–78. 
155 Kongl. Maj:ts br d. 21. Febr. 1781. Wilskman 1781, 1028. 
156 Jalkanen 1986. 63; Villstrand 2012, 216. 
157 Reuterswärd 2001, 52–58; Villstrand 2006, 51.  
158 Messukylän kirkon vieressä sijainnut arsenaali purettiin 1819. Arajärvi 1954, 322–323. 
159 Suolahti 1912, 16–17. 
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Kun käräjien asema paikallisena päätöksentekopaikkana oli vähentynyt 1700-

luvun alkuun tultaessa, tuli kirkosta ja sen pihapiiristä paikallispolitiikan ensisi-

jainen kokoontumispaikka. Monet käräjien aiemmin hoitamista asioista siirtyivät 

pitäjänkokoukselle, kuten erilaisten lausuntojen antaminen. Seurakunnan luotta-

musmiesten eli kuudennusmiesten tehtäviin tuli vastaavasti piirteitä aiemmista 

lautamiesten luottamustoimista.160 Pitäjänkokous oli kuitenkin suljetumpi julki-

nen tila kuin käräjät, sillä pitäjänkokoukseen osallistumisen rajasi maaomaisuus 

ja sukupuoli. Maanomistajat ja virkatilanhaltijat kokoontuivat jumalanpalveluk-

sen jälkeen pitäjätuvassa, kirkossa, sakastissa tai kirkon pihamaalla pitäjänko-

kouksiin (sockenstämma), joista käytetään myös nimitystä kirkonkokous 

(kyrkostämma). Pitäjänkokouksissa käsiteltiin seurakunnan ja pitäjän hallinnolli-

sia asioita monipuolisesti. Pitäjänkokouksesta muodostui yhä keskeisempi osa 

kruunun paikallishallintoa. Useammat viranomaiset käyttivät sitä näkökulmien ja 

informaation keräämiseen sekä jopa päätösten tekemiseen, joita voitiin soveltaa 

ylemmissä virkaportaissa.161 Tuomiokapituli ja lääninhallinto välittivät kunin-

kaallisen majesteetin ja valtiopäivien päätökset pitäjänkokoukselle, rovastien ja 

voutien välityksellä.162 Viestit kulkivat myös takaisin päin. Österberg on kuvan-

nut paikallisyhteisön ja keskushallinnon välistä toimintaa ja viestintää interaktii-

viseksi kanavaksi. Erilaisten paikallisten intressiryhmien oli mahdollista protes-

toida maaherralle tai tuomiokapitulille, jotka toimivat hallinnon väliportaana ku-

ninkaan ja pitäjänhallinnon välillä. Keskusteluyhteyden mahdollisuus oli tärkeää 

ja se hyödytti molempia osapuolia.163  

  

                                                   
160 Jutikkala 1958, 281–282, 285. Saarenheimo 1994, 154–155. Pitkänen 1995, 35–36. 
161 Frohnert 1985, 239. 
162 Informaation välittäminen voutien ja nimismiesten yksi tärkeimmistä tehtävistä lainvalvonnan 

ja verotuksenhoitamisen jälkeen. Frohnert 1993, 30, 126–128. 
163 Österberg 1989, 81, 83–84; Villstrand 1992, 26. Österberg kuvailee vuorovaikutusta paikallis-

yhteisön ja keskusvallan väliseksi ketjuksi. Frohnert määrittelee Österbergin interaktion ”arvo-

neutraaliksi termiksi”. Frohnert 1993, 20. 
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1.2.2 Pitäjänkokous paikallistason julkinen tila ja paikallisen politiikan tekopaikka  

Koska vain harvassa suomalaisessa seurakunnassa oli pitäjäntupa, kirkko toimi 

tai sen pihapiiri pitäjänkokouksen pitopaikkana ja sitä kautta yhteisön julkisena 

tilana ja poliittisena areenana. Pitäjänkokous oli paikallistason julkinen tila ja pai-

kallisen politiikan tekopaikka. Se oli myös areena, jossa keskushallinto ja paikal-

lisyhteisö saattoivat tavata. Sillä oli eräänlainen kaksoisrooli sekä paikallistason 

päätöksentekoelimenä että hallinnollisena elimenä keskushallinnolle. Pitäjänko-

kous oli siis yhtäältä valtion alin hallinnontaso ja toisaalta paikallistason yhteisön 

kokoava ylärakenne.164 Hannah Arendtin mukaan julkinen tila on näkyvä ja avoin 

kaikille. Julkinen tila on myös ihmisten luoma konstruktio, joka edesauttaa yh-

teistä läsnäoloa ja sääntelee ihmisten välisiä suhteita. Sennefelt toteaa, että toisin 

kuin Habermas, jonka mukaan julkisuus on poliittisen toiminnan edellytys, lähtee 

Arendt siitä, että poliittinen toiminta on ihmisten toiminnan tulos. Poliittista toi-

mintaa voi tapahtua myös paikassa, joka ei ole institutionaalisessa suhteessa esi-

valtaan.165 Esimoderni poliittinen toimintakulttuuri oli joustavaa ja se perustui 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kirkko ei siis ollut ainoa poliittinen tila pitäjässä, 

vaan pitäjäläiset käyttivät muita kohtaamispaikkoja, kuten esimerkiksi kotejaan, 

kestikievaria ja myös käräjiä poliittisena tilanaan. Kirkon ulkopuolelle syntyi 

myös eräänlaisia puolijulkisia tiloja, kun yksityisiä tiloja käytettiin poliittisiin tar-

koituksiin. Einosen mukaan esimodernin yhteisön virallisen kokoontumispaikan 

ulkopuolinen julkisuus oli sosiaalista ja liikkuvaa. Samalla paikka, tila ja poliitti-

nen kulttuuri nivoutuvat yhteen.166 

Vuoden 1723 pappisprivilegioiden mukaan pitäjänkokous kutsuttiin koolle 

kahdesti vuodessa; keväisin vappuna ja syksyisin Mikkelin päivän aikaan, mutta 

käytännössä kokouksia järjestettiin tarpeen mukaan, vaihtelevasti. Sekä papilla 

että pitäjäläisillä oli oikeus vaatia kokous koolle. Kokousajasta piti sopia enem-

mistön kanssa etukäteen ja kutsu kuulutettiin kirkossa 8 tai 14 päivää aiemmin.167 

Pitäjänkokous pidettiin pitäjäntuvassa tai sen puuttuessa kirkossa, sakastissa tai 

                                                   
164 Tiscornia 1992, 9, 12.  
165 Arendt 1958, 41, 43, 49–53; Sennefelt 2011, 26. 
166 Einonen 2014, 40. 
167 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Underlig-

gande Landskaper. Modèe 1742, 496; Johansson 1937, 42; Huttunen 1956, 77–78; Jutikkala 1958, 

284; Soikkanen 1966, 31, 41–42; Frohnert 1985, 237. Esimerkiksi kelirikot määrittelivät kokous-

ten järjestämistä.  
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kirkon pihamaalla.168 Kirkkoherra tai hänen sijaisensa johti pitäjänkokouksessa 

puhetta ja piti pöytäkirjoja. Myös vouti tai nimismies sai kutsua kokouksen koolle 

ja johtaa sitä, mikäli kyse oli kruununhallinnollisista asioista.169 Seurakunnan jä-

senillä oli aloiteoikeus pitäjänkokouksessa, mutta yksilön sosiaalinen ja taloudel-

linen asema vaikutti pitkälti hänen rooliinsa kokouksissa. Kokouksen johtajan li-

säksi paikallinen eliitti eli upseerit, virkamiehet ja merkittävät maanomistajat te-

kivät yksilöinä tai ryhminä aloitteita ja käyttivät vaikutusvaltaansa.170 Koska pi-

täjänkokouksissa käsiteltiin välillä vaikeita ja tunteita kuohuttavia asioita, ko-

koustila määrättiin suojelluksi privilegioiduksi tilaksi, jossa esiintyneestä väki-

valtaisesta käytöksestä määrättiin kaksinkertainen rangaistus.171 Näin kokouk-

sista yritettiin sulkea väkivallan uhka pois. 

Pitäjänkokouksen lisäksi seurakunnassa toimi kirkkoneuvosto (kyrkoråd), 

jonka jäseninä olivat kirkkoherran lisäksi kuudennusmiehet ja pitäjän ”silmääte-

keviä”. Sen työalueeksi rajautui lähinnä kirkkokuri, mutta käytännössä kirkko-

raadin tehtävät olivat laajemmat, sen jäsenet olivat esimerkiksi paikalla myös kir-

kon rakentamista edeltävässä virallisessa katselmuksessa.172 Pitäjänkokouksella 

oli oikeus valita kirkon luottamusmiehet eli kuudennusmiehet ja kirkkoväärtit.173 

Siitä, miten ja millä perusteella luottamusmiehet tuli valita, ei ole tarkempaa oh-

jetta. On arveltu, että valinta tapahtui kirkkoherran ehdotuksen mukaan. Kirkko-

väärtin tehtävä vaati jonkin verran lasku- ja lukutaitoa. Kirkkoneuvoston lisäksi 

                                                   
168 Soikkanen 1966, 33. Vaikka vuonna 1719 oli pitäjiä velvoitettu rakentamaan pitäjäntupa, ani 

harvassa paikassa sellainen Suomessa tehtiin. Ne nähtiin tarpeettomiksi. Tupia oli Närpiössä, Veh-

maalla, Teerijärvellä, Kangasniemellä, Kangasalla, Laihialla, Vähässäkyrössä sekä monin paikoin 

Pohjois-Pohjanmaalla. 
169 Jutikkala 1958, 284; Frohnert 1985, 237; Frohnert 1993, 30, 127. Kirkkoherran toimivaltaan 

vouti ei puuttunut. 
170 Johansson 1937, 42, 105, 106. Frohnert 1985, 239 
171 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Underlig-

gande Landskaper. Modèe Del. I, 1742. Johansson 1937, 44. 
172 ”syn och besiktning å Kyrkan ske af Domaren i orten i närwaro af Probsten, församlingens 

Kyrko-Råd, Föreståndare och Åldste, Kyrko-Wärdar och andre dertil utsedde Socknemän” 

26.3.1759 Kongl. Maj:ts Bref til Landhöfdingarne och Consistorierne, angående ansökningar om 

Collecter til kyrkors byggande och reparerande. Modèe 1779, 4884. Juva huomauttaa, ettei kirk-

kolaki (1686) tai pappisprivilegiot (1723) maininneet kirkkoraatia nimeltä. Pappisprivilegioissa 

todetaan, että kirkkoherralla oli oikeus käyttää kurinpitovaltaa kuudennusmiesten pitäjänvanhem-

pien kanssa. Juva 1995, 163. 
173 ”Skolandes Kyrkio-wårdar och Sexmän å Landet, med Församlingens samråd (--) utwäljas och 

tilsättias.” 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Un-

derliggande Landskaper. Modèe 1742, 497. 
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saatettiin perustaa toimikuntia (committee) erityistarpeisiin, kuten kirkonraken-

nustyön järjestämiseen.174 

Pitäjänkokouksella oli moninaisia tehtäviä. Ensiksikin pitäjänkokous päätti 

seurakunnan taloudesta. Kokouksissa esiteltiin vuosittain kirkon tilit, jotka kirk-

koherra ja kirkkoväärti olivat etukäteen tarkistaneet.175 Tilit, seurakunnan raken-

nukset ja tavarat sekä asioiden hoito tarkastettiin myös piispan ja rovastin tarkas-

tuksissa.176 Toiseksi pitäjänkokous tai sen alainen kirkkoneuvosto toimi tuomio-

istuimena kirkkokurin rikkomuksissa tai muissa pienemmissä rikkomuksissa, 

joista maallinen laki ei langettanut rangaistusta.177 Kolmanneksi pitäjänkokouk-

sissa käsiteltiin rakennusasioita, muita erityisiä taloudellisia kysymyksiä, tarpeita 

ja esityksiä, joita kirkkoherra, kruunu tai seurakunta oli esittänyt.178 Pitäjänko-

kousten tehtävien määrä kasvoi voimakkaasti 1750-luvun jälkeen, sillä keskus-

hallinto työnsi sille jatkuvasti uusia tehtäviä. Nykyisin sosiaalisektorille miellet-

tävät asiat, kuten köyhäinhoito ja maaseudun lasten koulunkäynnin järjestäminen 

veivät yhä enemmän aikaa ja resursseja.179 Näin pitäjänkokous sai toimia hyö-

dynaikakauden ja valistuksen aatteiden hengessä yhä enemmän yleishyödyllisenä 

toimielimenä. 

Pitäjänkokouksen suurimpia taloudellisia päätöksiä olivat uudet rakennuspro-

jektit ja seurakunnan rakennusten ylläpidosta vastaaminen, sillä ne vaativat koko 

                                                   
174 Johansson 1937, 42–43,46; Juva 1955, 163–165; Frohnert 1985, 237; Kydén, 1998, 66. 
175 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Underlig-

gande Landskaper. Modèe Del. I, 1742. Kirkkolaissa määriteltiin seurakunnan varojen säilyttämi-

sestä: “ Joca Kircos /Caupungeis ja Malla / pita oleman yxi / ja jos nijn tarwitan /usiambi Arcku / 

Colmen Lucun canssa / josa pitä talella oleman Kircon oma / Raha / Culda / Hopia / Waatteet / 

Tina / Waski / Lugunlaskemuskirja / Inwentarumit Pappilan / Cappalaisen ja Luckarin Maan päälle 

/ nijn myös muuta / cuin Kirckoon neuwox ja tiedox tarwitan. Yhden Awaimen pitä Kirckoherra 

toisen Kirckowäärti / ja colmannen yxi Cuusmiehistä; Ja ei pidä mitän sijtä ulosotettaman / muu-

toin cuin näiden Colmen läsnä olles.” Kircko-Laci Ja Ordningi 1686, XXVI Lucu, §. VIII.  
176 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. XXIV Lucu; Pispoista, Superintendenteist, Profwasteist, Kircko-

herroist, Cappalaisist ja muista Kirconpalwelioist. § VIII (piispantarkastuksesta) ja § XIX: 6 (ro-

vastintarkastuksesta). 
177 Pienempiä rikkomuksia olivat jumalattomuus talossa, vihanpito ja jumalanpalveluksen laimin-

lyönti. 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Under-

liggande Landskaper. Modèe Del. I, 1742. 
178 “I samma Sockne-stämma, skal och handles om Kyrckio- och Prästegårds bygnad, och flere 

enskylte Oeconomiske mål, som kyrkio-herden eller Församlingen hafwa at föredraga, Försam-

lingens tarfwor och beställningar angående.” 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga 

Prästerskapet i Sverige och des Underliggande Landskaper. Modèe 1742, 497; Johansson 1937, 

42; Frohnert 1985, 237. 
179 Johansson 1937, 52, 211–212. Jutikkala 1958, 285. Frohnert 1985, 237, 
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paikallisyhteisön resursseja. Vastuulla olivat kirkko kellotapuleineen, hautaus-

maineen ja aitauksineen ja varastoineen ja pappila lukuisine talousrakennuksi-

neen, joten korjaamista ja uudisrakentamista oli varsin usein.180 Lisäksi pitäjissä 

pohdittiin pitäjäntuvan, köyhäintuvan ja pitäjänmakasiinin rakentamista, vaikka 

näihin ei suunnitelmista huolimatta aina ryhdyttykään. Erilaisten rakennustehtä-

vien osuus oli huomattava pitäjänkokouksista. Esimerkiksi Bergström on laske-

nut, että Koillis-Uplannissa sijaitsevan Oland-Frösåkerin rovastikunnan pitäjän-

kokousten pöytäkirjoissa pitäjien yhteisiä rakennusasioita kaikista asioista on ol-

lut:  

1731–60: 35 %   1761–80: 24 %   1781–1800: 22 % 

 

Näihin lukuihin Bergström ei ole laskenut kuitenkaan mukaan kaikkia pitäjän-

makasiineja tai pappiloita koskevia asioita.181 Kirkonrakentamisen kiireisem-

mässä vaiheessa rakennusasiat veivät suurimman osan seurakunnan resursseista 

ja kokouksien ajasta. Pitäjänkokouksia myös järjestettiin vain rakennusasioita 

varten.  

Koska seurakunnat hoitivat hengellisiä ja hallinnollisia tehtäviä, kirkkoherrat 

olivat sekä hengellisiä että paikallishallinnollisia johtajia. Kirkkoherran keskei-

nen rooli näkyy erityisesti pitäjänkokouksissa kokouksen kokoonkutsujana, pu-

heenjohtajana ja asioiden esittelijänä sekä pöytäkirjojen laatijana. Pitäjäläiset hy-

väksyivät kirkkoherran ehdotuksen yleensä ilman keskusteluja, mikäli kalliita 

hankintapäätöksiä tai muutoin tavallisesta poikkeavia päätöksiä ei tehty.182 Mutta 

tarkastellessa pöytäkirjoja lähdekriittisesti voidaan huomata, etteivät kaikki pöy-

täkirjoihin kirjatut päätökset, toteutuneet vaan jäivät ”kuolleiksi kirjaimiksi”. Asi-

                                                   
180 Kts. Liite 1. Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Rakennus Caari 26:1§. Laissa määräys 

myös pappilaa ja käräjätupaa koskien. 
181 Bergström 1991, 91. Lisäksi esim. H. Gustafsson on tutkimuksessaan laskenut kuudesta ruot-

salaisesta pitäjästä, että kaikki pitäjänkokouksissa käsitellyt asiat yhteen laskettuna erilaisia raken-

nusasioita oli pitäjänkokouksissa noin 9% vuosien 1815–1876 välillä. Mutta hän ei ole laskenut 

mukaan koulurakennuksia, köyhäintaloja tai pitäjänmakasiineja, jotka olivat myös pitäjänkokouk-

sen vastuulla. Näin ollen todellinen rakennusasioiden määrä nousee yli 10 %. Gustafsson 1989, 

51, 57. Samankaltaisen taulukon on koonnut myös Aronsson 1992, 72. Aronsson ei ole eritellyt 

rakennusasioita, joten vertaaminen on ongelmallista. Sen sijaan hän on koonnut taulukon pitäjien 

tehtävien jakaantumisesta ruotsalaisessa tutkimuksessa, mutta tässäkin on ongelmana vertailta-

vuus, miten tehtävät on jaoteltu. Aronsson 1992, 105.  
182 Österberg 1989, 80. Laasonen 1991, 312. Tiscornia 1992, 8. Viikki 1994. 177. Kydén 1998, 43. 

Frohnert 1985, 238.  
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oiden toistamisesta ja muistutuksista on pääteltävissä, etteivät ne johtaneet konk-

reettisiin toimiin. Riidanalaisten asioiden käsittely voitiin myös siirtää pitäjänko-

kouksesta käräjille, tuomiokapituliin, maaherralle tai aina kuninkaalle saakka.  

Sitoutuminen pitäjänkokouksiin ja niiden tekemiin päätöksiin, erityisesti uu-

siin rasituksiin, tuotti ongelmia pitäjänyhteisössä vielä 1700-luvun alkupuolella. 

Paikallisyhteisöä ei ymmärretty yhdeksi yhtenäiseksi oikeussubjektiksi, vaan sen 

nähtiin koostuvan useasta yksilöstä. Ongelmana oli, että kokouksista jättäydyttiin 

tarkoituksellisesti pois.183 Myöhemmin poissaolijat saattoivat vedota siihen, ett-

eivät heitä sitoneet heidän poissa ollessaan tehdyt päätökset. Koska yksilöiden 

sitoutuminen yhteisiin päätöksiin ja rasituksiin oli heikkoa, vahvistettiin pappis-

privilegiossa (1723) jo aiemmin annettu säädös (1697), jonka mukaan ilman lail-

lista estettä pitäjänkokouksesta ei voinut jäädä pois. Jos joku jäi pois, menetti hän 

puheoikeutensa esillä olleisiin asioihin.184 Kokouksissa oli siis käytännössä mies-

ten läsnäolopakko, vaikka aiemmin esitettyä sakkorangaistusta poissaolosta ei 

enää mainita. Näin ollen vaadittiin, että kaikkien oli oltava paikalla ja että pää-

tökset tehdään yksimielisesti.185 Näillä toimilla pyrittiin luomaan työrauhaa ko-

koukselle. Päätöksiä voitiin tehdä poissaolijoista huolimatta ja pelkäämättä, että 

päätökset mitätöityisivät myöhemmin.186 On kuitenkin epäselvää, miten poissa-

oloja kontrolloitiin, vai kontrolloitiinko lainkaan. Toisaalta poissaolijat voitiin 

huomioida, jos pitäjänmiehet kokouksissaan istuivat kirkon penkkijärjestyksen 

mukaan.  

Läsnäolopakkoa helpotettiin 1700-luvun jälkipuoliskolla, kun pitäjänkokouk-

sen asema oli vahvistunut ja vakiintunut julkisoikeudellisesti.187 Vapauden ajan 

poliittisen kulttuurin myötä, pitäjänkokouksen työtehtävät laajenivat ja sen mer-

kitys kasvoi. Samaan aikaan kasvoi myös pitäjäläisten (talonpoikien) poliittinen 

tietoisuus ja aktiviisuus, joka näkyi nousevana mielenkiintona pitäjänkokouksia 

ja niissä käsiveltäviä yhteisiä asioita kohtaan.  

                                                   
183 Kokouksista saatettiin myös lähteä pois ennen kuin päätös tehtiin. Huttunen 1956, 82; Frohnert 

1985, 237. 
184 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Prästerskapet i Sverige och des Underlig-

gande Landskaper. Modèe Del. I, 1742. Kuninkaallinen majesteetti oli antanut päätöksen 

17.12.1697, ettei ilman laillista estettä voi jäädä pois pitäjänkokouksesta. Johansson 1937, 40. 
185 Frohnert 1985, 237; Einonen 2014, 41–42. 
186 Johansson 1937, 40. 
187 Frohnert 1985, 237. 
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1.2.3 Kirkonrakennusmääräykset poliittisen kulttuurin muokkaajana  

Tutkimukseni keskiössä ovat pitäjänkokoukset, jonne paikallistason päätöksen-

teko keskittyi. Silti pitäjänkokousten hallintokäytännöistä ja poliittisesta päätök-

senteosta, eli poliittisesta kulttuurista, tiedetään lopulta varsin vähän. Pitäjänko-

kouksen keskeisestä funktiosta huolimatta sen toiminnasta annettiin nimittäin 

varsin niukasti säädöksiä. Pappissäädyn pettymykseksi vuoden 1686 kirkkolakiin 

kirjattiin vain maininta pitäjänkokouksesta, sillä kruunu ei halunnut vahvistaa pi-

täjän itsehallinnollista asemaa.188 Vuoden 1723 pappisprivilegioissa vihdoin tar-

kennettiin hieman pitäjänkokouksen luonnetta,189 mutta varsinaisesta kokouskäy-

tännöstä ei ohjeita edelleenkään annettu.190 Tällä kertaa taustalla olivat säätyjen 

erimielisyydet: säätyvaltiopäivät eivät halunneet vahvistaa papiston asemaa pai-

kallistasolla. Lainsäädännön puute aiheutti ongelmia käytännön paikallishallin-

nossa, joten pitäjänkokousta koskevaa lainsäädäntöä yritettiin paikkailla tapaus-

kohtaisesti, tarpeiden ilmetessä. Itse asiassa 1700-luvun kuluessa lainsäädännössä 

määriteltiin enemmän kirkon rakentamista kuin pitäjänkokousta. Kun yhtään pel-

kästään pitäjänkokousta käsittelevää säädöstä ei aiemmin eikä 1700-luvulla an-

nettu, annettiin useita kirkonrakentamista käsitteleviä uusia säädöksiä, tarkennuk-

sia ja vastauksia säätyjen valituksiin, jotka samalla ohjeistivat paikallishallin-

toa.191 Tämä osoittaa sekä kirkon rakennusilmiön merkityksen sekä polttavan tar-

peen määritellä paikallista päätöksentekoa.  

Kirkonrakentamisen merkitys ja sitä koskeva lainsäädäntö näkyy myös hallin-

tohistoriassa, jossa on etsitty vastauksia kysymyksiin, miten päätökset pitäjänko-

kouksissa tehtiin ja miten ne legitimoitiin. Ilman pitäjänkokouksia koskevaa lain-

säädäntöä ja ohjeistusta nämä poliittisen kulttuurin keskeiset kysymykset jäävät 

suoraa vastausta vaille. Niinpä hallintohistorioissa on määritelty pitäjänkokouk-

sen toimintaa nimenomaan kirkonrakentamista koskevan lainsäädännön kautta. 

Erityisesti vuoden 1759 kirkonrakennusasetuksesta on haettu vastausta poliittisen 

                                                   
188 Ylikangas 1991, 119. 
18916.10.1723 Privilegia för Biskoppar och samtlige Prästerskapet i Swerige och des unerliggande 

Landskaper. Modée 1742, 496–497; Johansson 1937, 37–38; Frohnert 1985, 237. 
190 Soikkanen 1966, 34. Varsinainen koottu ohjeisto laadittiin vasta 1826, jolloin Turun 

tuomiokapituli keräsi hajanaiset määräykset yhteen. 
191 Esimerkiksi 22.3.1759, 28.8.1764, 9.12.1766, 31.7.1776. Modèe, eri osin. 
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kulttuurin keskeiseen kysymykseen, miten päätökset tehtiin pitäjänkokouk-

sessa.192 Asetus on merkittävä, koska siinä mainitaan ensimmäisen kerran pitä-

jänkokouksen tasolla, miten päätökset tehtiin. Päätettiinkö asioista yksimielisesti 

vanhan tavan mukaan vai enemmistöperiaatteella, kuten papinvaaleissa oli jo 

1730-luvulta lähtien tehty? Koska pitäjänkokousta koskeva lainsäädäntö on erit-

täin niukkaa, tätä kirkon rakennusvarojen keräämiseen ”yksimielisesti tai enem-

mistön äänien mukaan” toteamusta siteeraamalla on hallintohistorioissa päätelty 

yleisemminkin enemmistöperiaatteen saavan jalansijaa pitäjänkokouksissa.193 

On mahdollista, että pitäjänkokouksissa tehtiin päätökset ”yksimielisesti”, aina-

kin ennen papinvaaliasetusten ja enemmistöperiaatteen syntyä.194 Vuoden 1759 

rakennusmääräys kuitenkin osoittaa, että ainakin määräyksen antamisen jälkeen 

enemmistöpäätökset olivat pitäjäntasolla mahdollisia. Kyse on poliittisen päätök-

senteon periaatteista ja yhdestä keskeisestä askeleesta demokratisoitumiskehityk-

sessä. 

Mutta vuoden 1759 asetusta voidaan tulkita ainakin kolmella eri tavalla. En-

siksikin, tutkimuksissa on katsottu, että asetus mahdollisti enemmistöpäätökset, 

vaikka kokouksissa tavoiteltiin edelleen yksimielisyyttä. Toiseksi on nähty, että 

jo ennen tätä pitäjänkokouksissa oli voitu tehdä enemmistöpäätöksiä, jotka kirjat-

tiin pöytäkirjoihin ”yksimielisiksi”. Näin ollen vuonna 1759 esitetty maininta 

”useampien äänien mukaan” oli vain hallintokäytännön julkituotu toteamus. Tut-

kimuksissa on kuitenkin todettu, että esivalta vetosi pitäjäläisiin, että he tekevät 

suuret päätöksissä yksimielisesti. Yksimielisyyttä myös korostettiin, jos huomat-

tava määrä vaikutusvaltaisia seurakuntalaisia oli poissa.195 Asetusten tarkempi 

kokonaistarkastelu osoittaakin, että määräys kirkonrakentamisesta (1759) on hen-

                                                   
192 ”Enär Inwånare enhålleligen eller efter fläste rösterne i sådant sammanskott ingå, bör det lika-

ledes på deras egen förening ankomma, huru mycket efter hemmantalet må härtil på längre eller 

kortare tid ärligen utgöras” 22.3.1759 Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, 

angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparerande. Modée 1779, 4886–

4887. 
193 Esimerkiksi Soikkanen 1966, 34–35: ”Vuonna 1759 kävi kuninkaallisesta kirjeestä selville, että 

pitäjänkokouksessa päätös voitiin tehdä ”enempien äänien mukaan” näin siis lainsäädäntötasolla 

siirryttiin enemmistöperiaatteen kannalle.” Laasonen 1991, 313: ”Vuosisadan alkupuolella piti pi-

täjänkokousten päätösten olla ainakin periaatteessa yksimielisiä. Vuoden 1759 kuninkaallisen pää-

töksen mukaan ratkaisut oli tehtävä ”yksimielisesti tai äänten enemmistön mukaan”, mikä merkitsi 

enemmistöpäätöksen mahdollisuutta.” Ylikangas 1991, 122: ”Vuonna 1759 määrättiin pitäjänko-

kouksen päätös tehtäväksi ’enempien äänien mukaan’.” Johansson 1937, 170; Huttunen 1956, 75. 
194 Lindström 2001, 240; Lindström 2001, 239–240. 
195 Laasonen 1991, 313; Johansson 1937, 51; Soikkanen 1966, 34, 52–53; Huttunen 1956, 82–83. 
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geltään yksimielisyyttä painottava. Sen loppupuolella todetaan varojen keräyk-

sestä, että papiston tulisi kehottaa seurakuntia yksimielisiin keräyksiin manttaalin 

mukaan.196 Seuraavassa kirkon rakentamista koskevassa säädöksessä 

(28.8.1764), jossa kerrataan edellisen säädöksen sisältöä, on valittu yksimieli-

syyttä painottava ilmaisu.197 Kirkonrakennuslainsäädännön tarkastelu osoittaa 

varojen keräyksestä ja rakennusmateriaalisuorituksista annettujen säädöksien pai-

nottavan pitäjänmiesten yhteisiä kokoontumisia, yksimielisyyttä. Yksimielisyys 

oli siis periaatteessa edelleen tärkeä elementti.  

1.2.4 Rakennuslainsäädännön muutokset ja valtakunnallisen rakennuspolitiikan 
synty 

Vuoden 1689 kirkkolaki määräsi lyhyesti kirkon rakentamisesta, että seurakun-

tien oli määrä ilmoittaa uuden kirkon rakentamisesta tuomiokapitulille ja kunin-

kaalliselle majesteetille.198 Tätä määräystä noudatettiin väljästi, kunnes suuren 

Pohjan sodan jälkeen tilanne vähitellen muuttui. Ruotsin ollessa vielä sodassa 

Venäjän kanssa ja Suomen miehitettynä kesällä 1720, suunniteltiin Tukholmassa 

valtiopäivillä jo valtakunnan jälleenrakentamista. Pappissääty valitti sekä kirkko-

jen että hospitaalien, kymnaasien ja koulujen rappiotilaa, mutta ylimääräistä ra-

haa infrastruktuurin rakentamiseen ei ollut. Niinpä päätettiin myöntää valtakun-

nallisia kolehteja näiden sodan tuhoamien ja palaneiden kirkkojen, sairaaloiden 

ja koulujen jälleenrakentamisen avustamiseksi.199 Kun Suomen miehitys päättyi, 

toistettiin kolehtipäätös suomalaisille valtiopäivillä 1723.200 Seurakunnat saattoi-

vat nyt anoa tuomiokapitulin kautta kuninkaalliselta majesteetilta lupaa koko val-

                                                   
196 ”Biskoparne och Probsterne (--) böra (--) alfwarligen upmuntra och anmana Församlingarnes 

Inwånare, innan någon Kyrko-bygnad och reparation tilstrundar, at förut, igenom enhällige sam-

manskotter efter hemmantalet, i flere år samla” 22.3.1759 Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne 

och Consistorierne, angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparerande. 

Modée 1779, 4886. 
197 ”innan Kyrkobyggnad eller Reparation tilstunda, förut, igenom enhällige sammanskotter i flere 

år hwar för sig, samla” 28.8.1764 Kongl. Circulair-bref, angående anförningar om Collecter till 

Kyrcko-Byggnader och Reparationer. Modèe 1779, 5720.  
198 1686 års kyrkolag, Cap. XXVII, § 1. Kirkkorakentamisen lainsäädännöstä keskiajalla lyhyesti 

Pettersson 1985, 291. 
199 Den 14. Jun. (1720) Resolution uppå Prästeskapets Beswär. Modée 1742, 185, 186. 
200 Den 17. Sep. (1723) Resolution och förklaring öfwer samtel. Almogens i Swerige och Finland 

Almänne Beswär på 1723 åhr Riksdag. Modée 1742, 371. 
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takunnasta kerättävälle rakennuskolehdille. Koska anottujen jälleenrakennusko-

lehtien määrä kasvoi,201 ohjeistettiin tuomiokapituleita vuonna 1728 vaatimaan 

anomuksiin enemmän tarkkuutta ja kontrollia. Konsistorin oli yhdessä maaherran 

kanssa tutkittava etukäteen, mistä kirkon huono kunto johtui ja tarkastettava seu-

rakunnan taloudellinen tila ja varojen käyttö. Nämä oli raportoitava tarkoin ano-

muksessa.202 Samalla julkinen rakennusvalvonta sai vähitellen alkunsa. Kolehdin 

myöntämistä rajoitettiin syksyllä 1731 siten, että kirkon korjausta varten voitiin 

kerätä kolehti vain yhden hiippakunnan alueelta. Kuitenkin valtakunnallinen ko-

lehti voitiin myöntää edelleen palaneen tai muutoin pahoin tuhoutuneen kirkon 

rakentamiseen. Samalla määrättiin, ettei kellotapulia varten enää erikseen myön-

netä kolehtia, sillä kaikkien seurakunnan jäsenten tuli siihen osallistua.203 

Kirkonrakentamisesta säädettiin Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain raken-

nuskaaren kohdassa ”yleisten huoneiden rakentamisesta”. Sen mukaan pitäjän-

miehet tuli kutsua koolle pitäjänkokoukseen keskustelemaan ja päättämään ennen 

hankkeeseen ryhtymistä. Kirkkoon kuuluviin rakennuksiin luettiin myös kellota-

puli, kirkkomaan aitaus, pitäjäntupa ja köyhäintupa. Toisin kuin muiden yleisten 

tilojen rakentamisesta ja ylläpitovelvollisuudesta oli myönnetty vapauksia,204 kir-

kon rakennusten ylläpito- ja rakennusvelvollisuus nimenomaan koski kaikkia pi-

täjässä asuvia. Rakennusmateriaalit ja niiden kuljetukset suoritettiin taloittain 

maaveron eli manttaaliluvun mukaan. Päivätyövelvollisuus sen sijaan koski kaik-

kia ruokakuntia (matlag) eli myös tilattomia kuten käsityöläisiä, torppareita, ruo-

tusotilaita ja mäkitupalaisia.205 Lisäksi seurakunnassa kerättiin erilaisia pienem-

piä maksuja ja keräyksiä rakennuskulujen kattamiseksi kirkollisten toimitusten 

yhteydessä. Kirkon rakentamiseen osallistumista kontrolloitiin ensisijaisesti seu-

rakunnan sisäisesti. Kuudennusmiehet keräsivät ja valvoivat maksuja ja muita 

                                                   
201 TMA. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto. EI. Kronologinen kortisto. Kuninkaal-

liset, keisarilliset, senaatin ja valtioneuvoston kirjeet.  
202 Kongl. Maj:ts br d. 8. Martii 1728. Wilskman 1781, 136. 
203 Kongl. Maj:ts Resol. Pr. Besw. d. 24 Sept. 1731 § 5. Wilskman 1781. 136. 
204 Esimerkiksi pappilan ylläpitovelvollisuus ei koskenut kaikkia tiloja. ”Pappila pitä myös 

caickein rakendaman mantalin jälken; mutta istundo eli säterij-cartanot ja lato-cartanot, nijn myös 

huonettomat raja ja pijri talot, olcon sijtä wapaat.” Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Raken-

nus Caari 26:2§. 
205 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennus Caari 26:1§. Katso Liite 1. K. M. tarkensi 

1752 pappilan rakentamiseen perusteita eli minkä mukaan päivätyöt ja tavaratoimitukset tehdään. 

Käytännössä ruotsinkielisessä lakiteksteissä käytetyt hemmantal ja mantal sekoittuivat ja arvaten-

kin pitäjäläiset yrittivät pappilan rakennusvelvollisuuksista luistaen kyseenalaistaa määritelmän. 

Den 7. Julii (1752) Resolution på Prästerskapets Beswär § 5. Modée 1756, 3251–3252. 
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suorituksia alueeltansa ja kirkkoväärti kantoi kokonaisvastuuta kirkon talou-

desta.206 Kun seurakunnan sisäiset keinot eivät riittäneet, edettiin maallisiin vi-

ranomaisiin ja tuomioistuimiin. Töiden laiminlyönnistä oli laissa määritelty sak-

korangaistukset.207 

Rakennushallinnon korkeimmaksi viranomaiseksi nimitetyt yli-intendentit208 

vaikuttivat osaltaan rakennussäädösten tiukentumiseen. Vuonna 1741 viran sai 

Carl Hårleman (1700–53), joka oli opiskellut arkkitehtuuria Italiassa ja Rans-

kassa.209 Varsinkin ranskalaisen arkkitehtuurin vaikutus näkyy hänen työssään 

sekä hänen seuraajiensa kädenjäljissä.210 Työteliäs Hårleman pyrki muokkaa-

maan yli-intendentin virkaa ja lisäämään vaikutusvaltaa.211 Tehtävien määrä kas-

voikin erityisesti vuonna 1752, kun kaikki julkisilla varoilla pystytettävien raken-

nusten ja siltojen piirustukset alistettiin yli-intendentin tarkistettavaksi. Pian tar-

kistusta laajennettiin kirkkoihoin. Kun vuonna 1759 piirustusten tarkastukset ulo-

tettiin koskemaan kolehtivaroilla rakennettavia ja peruskorjattavia kirkkoja, oli 

valtakunnallinen kolehtilupa muuttunut porkkanaksi, jonka avulla keskushallinto 

yritti yhtäältä houkutella ja toisaalta painostaa seurakuntia luovuttamaan yli-in-

tendentinvirastolle kirkkojen suunnittelun ja tarkastusoikeuden.  

Vuoden 1759 jälkeen oli kolehtia anovien seurakuntien toimitettava katsel-

mukset paikallisen tuomarin johdolla, rovastin tai muun tuomiokapitulin edusta-

jan, kirkkoherran, kirkkoraadin ja kirkkoväärtin sekä muiden valittujen pitäjäläis-

ten sekä hyvämaineisen rakennusmestarin kanssa. Samalla piti teettää rakennus-

mestarilla kirkon piirustukset ja kustannusarvio ja lähettää ne tuomiokapitulin ja 

maaherran lausuntojen kanssa yli-intendentille tarkistettavaksi. Seurakunnan piti 

myös tarkoin selvittää taloutensa, seurakunnan koostumus ja ilmoittaa vuoden 

                                                   
206 Kirkkoväärtien tehtävistä enemmän Viitaniemi 2008, 73–85. 
207 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennus Caari 26:6§. Katso Liite 1. 
208 Ensimmäisen yli-intendentin nimityksen sai Nicodemus Tessin d.y. 1697, kun hän suunnitteli 

ja johti kuninkaan linnan rakentamista Tukholmassa. Tämä nimitys oli enemmänkin henkilökoh-

tainen tunnustus, palkan ja statuksen parantamista kuin varsinaisen viran perustaminen. Esimer-

kiksi ohjesääntöä ei vielä annettu. Swedlund 1969, 30. 
209 Carl Hårlemanin elämästä ja työstä Stavenow 1927.  
210 Koskinen 2012, 392. Sveriges kyrkohistoria 5, 195. 
211 Hårleman kirjoitti muistion 1741, jossa määritteli yli-intendentin virka-asemaa ja valtuuksia 

suhteessa muihin virkamiehiin. Vaikka yli-intendentinviraston valtuudet kasvoivat koko ajan, säi-

lyi rakennushallinnon organisaatio Ruotsissa epäselvänä aina vuoteen 1818 asti. Swedlund 1969, 

31. Suomeen perustettiin oma intendentinkonttori autonomian alussa 11.7.1810 ja Suomen raken-

nushallinto noudatteli kustavilaista mallia. Kydén 1998, 25, 28. 
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1720 jälkeen myönnetyt rakennuskolehdit. Piispoja ja rovasteja kehotettiin val-

vomaan, ettei rakennuskolehtivaroja käytetä mihinkään muuhun.212 Määräyk-

sessä tähdennettiin kuitenkin myös etukäteisvalmisteluja ja kehotettiin seurakun-

tia yksimielisesti keräämään valmiiksi rahaa ja rakennustarvikkeita kirkkohank-

keita varten. Mutta tärkeintä oli jo olemassa olevien kirkkorakennuksien kunnosta 

huolehtiminen, jottei kalliisiin korjaus- tai rakennustöihin jouduttaisi. Kuningas 

myös tarkensi, että pitäjänmiehet yhdessä tai useimpien äänien mukaan sopisivat 

tarvikkeiden toimitusmäärästä ja aikataulusta. Jos joku ei yhteisesti sovituista 

suorituksista huolehtisi ajoissa, annettiin pitäjänkokoukselle valtuudet lähettää 

kaksi puolueetonta, pitäjän ulkopuolista miestä peräämään velvollisuuksien täyt-

töä.213  

Laajaan määräykseen sisältyi vielä yksi uutuus, nimittäin erillisten puisten kel-

lotapuleiden rakentamiskielto. Niiden sijaan piti rakentaa kivisiä kellotorneja, mi-

käli kirkon rakenteet sen kestäisivät. Kellotornista ei saanut tehdä liian korkeaa 

tai terävähuippuista, vaan keskimittainen.214 Uudet määräykset koskettivat käy-

tännössä kolehtia hakevia seurakuntia. Ilman kolehtianomuksia, tai niiden viipy-

essä, maakunnissa rakennettiin edelleen vanhaan, paikalliseen tapaan.215 Mutta 

määräyksestä on aistittavissa uusi rakennuspoliittinen suuntaus.  

Viisi vuotta myöhemmin (1764) oli tarve muistuttaa ja tarkentaa hakemuksen 

sisältöä, sillä seurakunnista läheteltiin edelleen kolehtihakemuksia ilman asian-

mukaisia liitteitä ja tietoja tai edes pakottavaa rahantarvetta. Yhtäältä hakemuk-

seen tuli merkitä koko pastoraatin manttaalit, torpat ja ruokakunnat. Toisaalta 

kustannusarvioon ei saanut merkitä mitään muuta kuin vain rahalla ostettavat tar-

vikkeet tai työpalkat. Kaikki, mikä voitiin tuottaa pitäjäläisten omin voimin, piti 

jättää laskelmasta pois. Seurakunnille huomautettiin, että heidän itse oli kerättävä 

                                                   
212 Den 22. Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angående 

ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 1779, 4885. Samling af 

Författningar och Stadgar, hwilka ändra eller förklara Kyrko-Lagen af år 1686… 26 Cap. 8§. 119–

122.  
213 ”Enär Inwånare enhälleligen eller efter fläste rösterne i sådant sammanskott ingå, bör det lika-

ledes på deras egen förening ankomma, huru mycket efter hemmantalet må härtil på längre eller 

kortare tid årligen utgöras” Den 22. Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och 

Consistorierne, angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 

1779, 4886–4887; Johansson 1937, 51. 
214 “At sårskilte Klockstaplar af träd undwikas och besparas, och i det stållet Klockorne, der det 

sig göra låter och utan kyrko-hwalfwens fara ske kan, flyttas uti stentorn, hwilka ej böra wara höge 

och spitsige, utan med medelmåttige hufwor” Den 22. Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Lands-

höfdingarne och Consistorierne, angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och re-

paration. Modée 1779, 4887. 
215 Kydén 1998, 204; Knapas 1993, 198.  
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rahaa ja materiaaleja kirkkohanketta varten etukäteen, jotta rakennuskustannusten 

ja materiaalitoimitusten taakka jakaantuisi useammalle vuodelle. Samalla koros-

tettiin kaikkien yhteistä osallistumista pastoraatin kirkkojen rakentamiseen, pe-

ruskorjauksiin ja laajennuksiin. Erityisiä ongelmia saatettiin nimittäin kokea seu-

rakunnissa, jotka levittäytyivät usean pitäjän alueelle. Myös kappelilaisten yllä-

pito- ja rakentamisvelvollisuutta tähdennettiin emäkirkkoa kohtaan, mikäli toisin 

ei ollut sovittu.216 Lisäksi kuninkaallisessa kirjeessä annettiin ajanmukaisia ra-

kennusteknisiä ohjeita, joilla rakennushallinto pyrki karsimaan perinteisiä muo-

toja ja lisäämään kiven käyttöä. Ensiksikin kirkkomaiden aitauksien ylläpidon 

katsottiin tuhlaavan sekä pitäjäläisten resursseja että metsiä. Parhaaksi rakennel-

maksi nähtiin (kalkki)kivimuuri ilman sidosaineita ja katetta. Toiseksi kirkon ete-

läseinustalla sijaitsevien asehuoneiden todettiin olevan kalliita ylläpidettäviä, 

mutta käytännössä aivan tarpeettomia. Niinpä seurakuntia kehotettiin luopumaan 

asehuoneista ja rakentamaan joko kirkkonsa uudestaan tai laajentamaan sitä ete-

lään.217 Tämä oli myös linjassa kellotapulimääräyksen kanssa, kun länsipäädyn 

kellotorni toimi myös eteistilana.  

Säätelyä ei kuitenkaan sisäistetty, sillä kuningas Kustaa ojensi alamaisiaan 

vuonna 1776. Kuningas vakuutti alamaisilleen, että käytännössä yli-intendentin 

tarkastamilla ja majesteetin hyväksymillä piirustuksilla vältettäisiin kestämättö-

miä rakennuksia, osaamattomien käsityöläisten virheitä ja ennen kaikkea ylimää-

räisiä kustannuksia. Hän vahvisti aikaisemmat määräykset (8.9.1752 ja 

22.3.1759) ja sääti, että kirkot, talot ja sillat, eli kaikki kuninkaan, kruunun tai 

muilla julkisilla rahoilla rakennettavat rakennukset tai niihin tehtävät merkittävät 

muutokset piti viedä tarkastusprosessin läpi. Piirustukset ja kustannuslaskelma 

tuli lähettää maaherran kautta ja hänen lausuntonsa kanssa kuninkaalle ja yli-in-

tendentin tarkastettavaksi ja tarpeellisten muutosten tekemiseksi. Jos majesteetti 

ei ollut tyytyväinen ehdotukseen, voitiin se palauttaa takaisin yli-intendentille 

työstettäväksi. Seurakunnille tarjottiin mahdollisuutta myös teettää piirustukset 

suoraan yli-intendentin virastossa.  

                                                   
216 Kuninkaallinen majesteetti vastasi rahvaan valitukseen kappelilaisten emäkirkon rakennusvel-

vollisuudesta, ettei heitä voinut velvoittaa suurempaan vastuuseen tai ylläpitoon, joko uuden ra-

kentamiseen tai korjaamiseen siinä kunnossa ja suuruudessa kuin emäkirkko oli, kappelia perus-

tettaessa. Laajennuksiin tai ylimääräisiin rakennuksiin heidän ei siis tarvinnut määräysten pohjalta 

suostua. Eri asia sitten oli, miten tätä noudatettiin käytännössä. Den 9. Dec. (1766) Kongl. Maj:ts 

Resolution och förklaring på Allmogens allmänna beswär wid sist öfwerståndne Riksdag § 12. 

Modée 1795, 433. 
217 Den 28. Aug. (1764) Kongl. Circulair-Bref angående ansökningar om Collecter till Kyrkio-

Byggnander och Reparationer. Modée 1779, 5719–5722; Sinisalo 1978, 70. 
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Samalla määräyksellä kiellettiin puumateriaalin käyttö ilman erikoislupaa kai-

kissa julkisilla varoilla pystyteissä rakennuksissa. Puun sijaan tuli rakentaa mah-

dollisuuksien mukaan tiilistä, marmorista tai paikallisista kivilaaduista. Kunin-

kaallinen majesteetti oli myös huolissaan kirkkojen koristelusta, joihin tiedon 

puutteessa käytettiin liikaa varoja. Niinpä kirkkojen alttareiden, saarnatuolien, ur-

kujen sekä hautamuistomerkkien tuli läpäistä samainen tarkastusprosessi kuin ra-

kennuksienkin. Lisäksi kuningas toivoi akateemisten maalareiden ja kuvanveis-

täjien käyttöä suunnitelmien toteuttamisessa.218 Tässä lienee kuitenkin taustalla 

enemmän halu taiteellisen tason ja tyylin ohjailemisesta provinsseissa kuin todel-

lisesta huolesta kustannuksien suhteen.219 Kivikirkkojen rakennusmääräys sekä 

vaatimukset sisustuksesta olivat sinänsä osoitus Kustaa III:n mahdista ja hänen 

hallintokautensa paremmuudesta, hänen aikanaan olisi mahdollistaa rakentaa jäl-

leen kivikirkkoja ja ne tulivat olemaan suurempia kuin koskaan aiemmin. 

Vaikka yli-intendentinvirasto palveli ilmaiseksi, muutoin kasvanut byrokratia 

ja kohonnut vaatimustaso nostivat kirkonrakentamisen kustannuksia huomatta-

vasti. Seurakunnissa oli perinteisesti yritetty pitää kulut kurissa käyttämällä pai-

kallisia mestareita ja hyväksi havaittuja menetelmiä. Mielenkiintoista on myös, 

että vuoden 1776 määräyksessä ei mainita tuomiokapitulia lainkaan, edes yhdessä 

maaherran kanssa. Papisto kuitenkin jatkoi yhteistyötä tuomiokapitulin kanssa.  

Kun 1720-luvun alussa valtiopäivillä oli mietitty keinoa, jolla keskitetysti voi-

taisiin auttaa seurakuntia korjaamaan ja rakentamaan sodan jaloissa rappeutuneita 

kirkkoja, niin vuosisadan loppupuolelle tultaessa rakennuskolehtianomuksista oli 

kehittynyt instrumentti, jonka kautta samanaikaisesti kehittyvä keskusjohtoinen 

rakennushallinto lisäsi omaa toimivaltaansa ja pyrki tietoisesti kohottamaan val-

takunnan arkkitehtonista ilmettä. Keskushallinnon huomio oli siirtynyt kirkkora-

kentamisen mahdollistamisesta yhä enemmän kirkon arkkitehtonisen ulkoasun ja 

ajanmukaisen muotokielen saneluun, tavoitteenaan kestävien ja kauniiden raken-

nuksien tekeminen.220 Tavoite oli kaksitahoinen. Yhtäältä julkisten rakennusten 

                                                   
218 Den 31. Julii. (1776) Kongl. Maj:ts Förordning, angående hwad sådanefter wid Publique byg-

nader kommer at akt tagas. Modée 1781, 623–624; Sinisalo 1978, 70–71; Pettersson 1985, 292–

293. Myös kirkkoon sijoitettavien yksityisten lahjoitusten vuoksi määrättiin kääntymään yli-inten-

dentin konttorin puoleen. Modée 1781, 624–625. Samling af Författningar och Stadgar, hwilka 

ändra eller förklara Kyrko-Lagen af år 1686… 13 Cap. 2§, 33. 
219 Tandefelt 2007, 30–31. 
220 ”Om det af Oss i nåder påsyftade ändamålet, at förse Riket med beståndiga och prydliga bygg-

nader, skall minnas, så är det icke nog, at behörige goda Desseiner dertil författas; de måste äfwen 

af skickeliga och förfarne mästare werkställas.” Den 31. Julii. (1776) Kongl. Maj:ts Förordning, 

angående hwad sådanefter wid Publique bygnader kommer at akt tagas. Modée 1781, 624. 
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tuli siis olla ajan tyylisiä ja kauniita, mutta toisaalta niiden tuli täyttää myös hyö-

dynajan taloudelliset näkemykset. Hyvin suunnitellut ja huolella pystytetyt raken-

nukset säästivät sekä seurakuntien että luonnon varoja. Kivimateriaalin käytön 

suosiminen ehkäisi tulipaloja ja säästi metsiä, joiden pelättiin loppuvan.221 

Suhtautuminen uusiin rakennussäädöksiin köyhissä ja kaukaisissa pitäjissä oli 

nihkeää. Suomen puolella pitäjäläiset vastustivat kivikirkkojen rakentamista lä-

hes poikkeuksetta ja yleensä maaherra ja tuomiokapitulikin puolsivat puukirkko-

jen rakentamista. Lähes kaikki kirkot valmistettiinkin poikkeusluvalla puukir-

koiksi, koska seurakunnat valittivat köyhyyttään sekä kiven ja taitavien kivityö-

miesten saannin vaikeutta. Seurakunnalla saattoi myös jo olla valmis perinteinen 

puukirkko, kun Tukholmasta vasta lähetettiin piirustukset muodikkaamman kir-

kon rakentamiseksi. Yli-intendentinvirastolla ei ollut tarpeeksi resursseja valvoa 

kirkkojen rakentamista, vaan valvontatehtävät delegoituivat käytännössä maaher-

ran kautta tunnustetuille rakennusmestareille. Yli-intendentin laatimien piirustus-

ten täsmällinen toteuttaminen oli ylipäätään harvinaista, sillä ne eivät olleet yksi-

tyiskohtaisia rakennuspiirustuksia, vaan ne ymmärrettiin pääpiirteisiksi ohjeiksi. 

Toteutuneiden suunnitelmien kautta Suomeen kuitenkin levisi rakennustaiteen 

uusimmat suuntaukset.222 

Kivirakentamisen suosiminen oli juurtunut vähitellen osaksi rakennuspolitiik-

kaa, jonka tarkoituksena oli nostaa arkkitehtuurin tasoa valtakunnassa rakennut-

tamalla kestäviä ja kauniita rakennuksia. Kivirakentamisella pyrittiin myös hyö-

dyn aikakauden hengessä metsien säästämiseen ja tulipaloriskin pienentämiseen. 

Kivikirkkomääräyksen (1776) voikin nähdä eräänlaisen huipentumana, jonka 

kautta kivirakentaminen ja sen edustama valistus ja edistysusko ulotettiin valta-

kunnan kaukaisimpaankin kirkonkylään. 223 Kustavilaiseen rakentamiseen liittyi 

valistusajan hengessä kivimateriaalia suosiva lainsäädäntö. Kuitenkin Kokemäen 

kirkko on yksi harvoista aikakauden kivikirkoista, sillä vuosina 1760–1809 Suo-

meen rakennettiin noin 120 uutta puukirkkoa ja 11 uutta kivikirkkoa. Vain kuusi 

kivikirkkoa rakennettiin vuoden 1776 kivirakentamista vaativan lain jälkeen. Li-

                                                   
221 Swedlund 1969, 37; Sinisalo 1978, 70–71; Kydén 1998, 204–205.  
222 Ruotsin valtakunnassa Suomen lisäksi myös Norlannissa rakennettiin pääosin puukirkkoja eri-

koisluvalla, vedoten köyhyyteen ja kiven saannin vaikeuteen. Norlanti oli Suomen tavoin keskuk-

sesta katsottuna syrjäseutua. Knapas 1993, 177, 178,182, 186; Kydén 1998, 204–205; Lilius 1988, 

95; Karonen 2001, 344; Vuorela 1976, 222, 228.  
223 Den 29.1. (1770) Kongl. Maj:ts Förklaring öfwer Den under den 19 Januarii 1757 utfärdade 

nådiga förordning, angående Stenhus-Byggnader i Ståder och på Landet. Modèe 1777, 150–152; 

Lilius 1988, 133. 
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säksi laajennettiin ja korjattiin muutamia keskiaikaisia kivikirkkoja. Materiaali-

kiistat olivat yleisiä rakentavissa seurakunnissa.224 Kivimateriaalin osuminen Ko-

kemäen kirkon rakennusmateriaaliksi mutkistikin omalta osaltaan päätöksenteko- 

ja rakennusprosessia. 

 

 

                                                   
224 Ruotsin valtakunnassa Suomen lisäksi Norlannissa rakennettiin pääosin puukirkkoja erikoislu-

valla, vedoten köyhyyteen ja kiven saannin vaikeuteen. Kydén 1998, 205; Knapas 1993, 177–178, 

182, 186. 
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2 Kirkkohankkeen käynnistys ja kartanonherran 
patriarkaaliset intentiot 

2.1 Kokemäen vanhan kirkon vaiheet  

2.1.1 Keskiajan perintö 

Kirkkoon, Kaikkivaltiaan kasvojen alle, tuli kokoontua koko seurakunnan: niin 

nuorien ja vanhojen, kuin rikkaiden ja köyhien. Kirkolliset menot kokosivat koko 

yhteisön yksien seinien sisäpuolelle. Kokemäellä 1780-luvulle asti käytössä ollut 

kirkko muodostui myöhäiskeskiaikaisesta kivisakastista sekä 1640-luvulla uudel-

leen rakennetusta hirsisestä runkohuoneesta ja eteläseinällä olevasta eteishuo-

neesta. Rakennus muistutti muodoltaan keskiaikaista kirkkoa. Runkohuone eli 

varsinainen kirkkosali oli ulkomitoiltaan noin 20 metriä pitkä, 10,5 metriä leveä 

ja 4,2m korkea räystääseen asti mitattuna. Ikkunoita oli yhteensä 12, joista kaksi 

ylintä kuorin ikkunaa olivat pyöreitä. Muut ikkunat olivat neliskulmaisia, eriko-

koisia ja eri korkeuksilla lattiaan nähden. Kirkon lattian alla oli osittain muurattu 

hautaholvi. Kirkko oli ulkopuolelta laudoitettu ja maalattu punamullalla. Katto 

oli paanutettu ja tervattu.225  

Kokemäen ensimmäinen, puinen Marian kirkko oli ollut käytössä jo vuonna 

1374.226 Naapuripitäjiin Huittisiin (n. 1500) ja Ulvilaan (1495–1510) rakennettiin 

keskiajan loppupuolella kivikirkot,227 mutta Kokemäelle ei ehditty rakentamaan 

kokonaista kivikirkkoa. Tapio Salmisen mukaan kivikirkkohanke lykkääntyi Ko-

kemäellä sijainneen linnan (1300-luku) sekä viimeistään 1400-luvun alussa pe-

                                                   
225 TMA. TATA. E VI 75a. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat. Kokemäen 

seurakunta, Harjavalta (1825–1856). Rovastin tarkastuksen pöytäkirja liitteineen 3–4.7.1834. 

Lindström 1862, 312–314; Salminen 2007, 279–281. Suullisen tradition mukaan vanhaa kirkkoa 

kutsuttiin Mariaksi. Vastaavasti uuden kivikirkon nimeksi tuli Kustaa. 
226 16.7.1374. Inbyggarna i Satakunta intyga vid en allmän sammankomst att kapellen Kemi och 

Ijo ifrån urminnes tid tillhört Åbo biskopsdöme. Diplomatarium Fennicum. (825) http://extra-

net.narc.fi/DF/detail.php?id=825 Luettu 19.11.2012. 
227 Huittisten kivikirkkoa laajennettiin eteisellä 1647. Hiekkanen 2007, 220–221, 266–269. 

http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=825
http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=825
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rustetun kuninkaankartanon vuoksi. Ne pitivät paikallisyhteisön vero- ja päivä-

työrasituksen korkeana. Kruunun lisäksi katolinen kirkko rajoitti pitäjäläisten re-

sursseja. Piispalle kuuluvien lampuotitilojen osuus oli Kokemäellä huomattava, 

viidennes kaikista pitäjän tiloista. Tämä saattoi hidastaa kivikirkkohankkeeseen 

ryhtymistä, sillä piispa sääteli lampuotitilojen osallistumista yhteisön hankkei-

siin. Piispan tilat kuitenkin peruutettiin kruunulle vuonna 1547 reformaation yh-

teydessä, mikä Salmisen mukaan sysäsi Kokemäen kivikirkkohankkeen käyntiin. 

Kirkon johtajaksi itsensä ylentänyt Kustaa Vaasa nimittäin myönsi Kokemäen 

seurakunnalle vuosien 1551 ja 1552 entiset piispankymmenykset kirkon rakenta-

miseen. Lisäksi tiedetään, että vuonna 1552 käräjillä perittiin entisten piispan 

lampuotien rakennusosuudesta 6 markkaa Kokemäen kartanon voudilta.228 Näin 

ollen reformaatio, yleisten olettamuksien vastaisesti, vapautti Kokemäen seura-

kunnalle resursseja palautettujen kymmenysten ja lampuotityövoiman muodossa. 

Toisaalta tämä oli myös selkeä vallanosoitus Kustaa Vaasalta; kuningas päätti nyt 

kirkon päämiehenä myös armollisesti kirkkojen rakentamisesta. Joka tapauksessa 

reformaation ansiosta Kokemäen kivikirkolle aseteltiin peruskivet. 

Kivikirkosta ehti valmistua vain sakasti, johon muurattiin ainutlaatuisia koris-

teluja. Mikäli sama tyyli olisi saanut jatkua ja kirkko valmistua, olisi siitä Markus 

Hiekkasen mukaan tullut ainutlaatuisen kaunis kirkkorakennus. Kokemäen kivi-

sakasti jäi yhdeksi Suomen viimeisimmäksi keskiaikaiseksi kivirakenteeksi. Sa-

malla se on yksi Suomen 46 tunnetusta kesken jääneestä keskiaikaisesta kivikir-

kosta.229 Vaasakauden uudet verohallinnolliset järjestelyt söivät varsin pian kirk-

koon varatut resurssit ja 1550-luvulla talonpoikien verotaakka kiristyi entises-

tään. Vuonna 1559 Juhana-herttua aloitti linnanrakentamisen vastaperustettuun 

Poriin. Lisäksi Kokemäen kuninkaankartano rakennettiin käytännössä uudestaan 

1560-luvulla, tosin koko maakunnan yhteisenä rasitteena. Linnaa varten kuljetet-

tiin kiviä myös Kokemäeltä ja sinne saattoivat joutua myös kirkkoa varten varatut 

kivet.230 Näin ollen kirkon perustuskiville laskettiin hirsikehikko ja varsinainen 

kirkkotila eli runkohuone jäi puusta tehdyksi. Tarkoituksena oli todennäköisesti 

jatkaa muuraustyötä ja korvata tulevaisuudessa puuosat kivellä. Ilmeisesti 1550-

                                                   
228 Salminen 2007, 276–278. 
229 Kokemäen kivisakasti oli kooltaan 5,6m x 5,6m. Keskiajan loputtua Suomessa jäi vähintäänkin 

46 kivikirkkoa kesken. Näistä tapauksista 17:ssä oli kivinen sakasti ja puinen kirkkosali. Hiekka-

nen, 2007, 25–27, 225. Myös Piikkiön kirkossa oli kivinen sakasti, joka sittemmin purettiin uuden 

kirkkorakennuksen tieltä 1755. Havia & Luoto, 1988, 380. 
230 Salminen 2007, 278, 281. Kartanon rakennuksista ja niihin tarvittavista materiaaleista ja päivä-

työmääristä 1500- ja 1660-lukujen osalta Jokipii 1973–1975. Talonpoikien ahtaammasta asemasta 

1500-luvun jälkipuoliskolla mm. Katajala 2004b, 149–159. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

80 

luvulla rakennettu hirsikirkko ehti palvella lähes vuosisadan, kunnes se paloi ke-

vättalvella 1641. Jälleen kokemäkeläiset ryhtyivät rakentamaan ja varustamaan 

uutta, vähintäänkin kolmatta puukirkkoa.231 Tällä kertaa keskiaikaisen kivisakas-

tin kylkeen tehtiin edellistä pienempi puukirkko,232 mahdollisesti vain väliaikai-

seen käyttöön ja seurakunta jäi odottamaan parempia aikoja.  

Kivikirkkojen muuraus tyrehtyi Suomessa 1500-luvun jälkipuoliskolla, muu-

tamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta.233 Keskiajan loisteliaan kivikirkko-

kauden jälkeen tehtiin pääosin varsin vaatimattomia, suhteellisen matalia ja pie-

niä puukirkkoja, joiden rakentaminen oli melko edullista ja nopeaa verrattuna pi-

dempiaikaisiin kivikirkkohankkeisiin. Puukirkon rakentaminen vaati periaat-

teessa vain vähän puutavaraa ja töitä johtamaan palkattiin lähiseudun taitavaksi 

tiedetty kirvesmies. Suurvaltakaudella koko valtakuntaa rasittivat jatkuvat sodat 

ja vaihtelevat luonnonolosuhteet. Ruotsin kruunua palvellut aatelisto kuitenkin 

hyötyi ja rikastui sodista ja läänityksistä ja se ryhtyi rakentamaan suuria, yksityi-

siä kivilinnoja. Vauraus ja resurssit, joilla talonpojat olivat pystyneet rakentamaan 

keskiajalla lähes 100 kivikirkkoa, oli siirretty kruunun välikäsien kautta muuta-

man harvan suvun haltuun.234 Esimerkiksi Kokemäenkartanon hallussa oli 1/3 pi-

täjän tiloista. Antti Kujalan mukaan lampuotien päivätyörasitusta ja vuokravaati-

muksia kiristettiin tuntuvasti 1600-luvun jälkipuoliskolla.235 Kuvaavaa onkin, 

että 1660-luvulla myös Kokemäenkartanoon rakennettiin näyttävä puinen päära-

kennus lampuotityövoimalla.236 Se ja vaatimaton kirkkorakennus palvelivat Ko-

kemäenjoen vastakkaisilla rantatörmillä vielä pitkälti 1700-luvulla.  

Suomen kirkkokanta oli varsin huonokuntoista 1700-luvun alkupuolella. Suo-

men kirkot olivat rappeutuneet suurten nälkävuosien ja pitkien sotavuosien ai-

kana, jolloin oli ollut vaikeaa saada kokoon resursseja niiden ylläpitoon ja kor-

jauksiin. Vuosikymmenten kuluminen, sääilmiöt ja ylläpitotöiden laiminlyönti 

                                                   
231 Lindström 1862, 312–314; Salminen 2007, 279–281. 
232 Tai ainakin rakennuksen ympärille jätettiin suuremmalle kirkolle tarkoitetut perustukset. TMA. 

KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

17.4.1763.  
233 Suomeen 1600-luvulla rakennettiin vain muutama kivikirkko. Askaisten, Mietoisten ja Tammi-

saaren kirkot rakennettiin aatelisten kustannuksella. Vastaperustettuun Uusikaupunkiin rakennet-

tiin kivikirkko, josta huomattava osa on puuta. Ainoastaan Paimion kivikirkon rakennutti tavalli-

nen seurakuntayhteisö. Sinisalo 1978, eri osin; Hiekkanen 2002, 336. 
234 Christensson 2005, 10–11; Villstrand 2005b, 63–67; Ilmakunnas 2011, 229. Aateli rakennutti 

kymmeniä suuria kivilinnoja 1600-luvun kuluessa. Näiden linnojen rakentamiseen, varustamiseen 

ja sisustamiseen käytettiin myös Keski-Euroopasta saatuja sotasaaliita.  
235 Kujala 2010, 43–49. 
236 Lindström 1862, 245; Jokipii 1973, 102–103. 
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olivat rappeuttaneet kirkkojen ulkorakenteita. Hirsirakenteiset, matalille kiville 

perustetut kirkot ränsistyivät maalaamattomina ja puurakenteiset katot olivat alt-

tiina vuodoille. Vastaavasti sisätilat kuluivat satojen ihmisten jatkuvassa käy-

tössä. 1720-luvulla kirkkojen kuvaillaankin olevan monin paikoin ränsistyneitä, 

seinien haljenneita, kattojen vuotavia, penkkien ja ikkunoiden rikkinäisiä. Rau-

han tultua aloitettiin kirkkokannan korjaaminen. Aluksi korjattiin välttämättö-

mimmät ikkunat, katot, lukot ja penkit, vain muutamien kymmenten kuparitaale-

reiden edestä. Tärkeintä oli saada kirkot käyttökuntoon. Varsinaiset suuremmat 

korjaukset ajoittuvat 1720-loppuun, l730-luvun alkupuolelle. Voitto Ahosen mu-

kaan vuoden 1731 valtiopäiville mennessä suurin osa kaupunkien kirkoista oli jo 

uudisrakennettu, korjattu tai kirkon rakentamiseen tarkoitettu kolehtikeräys oli 

käynnistetty.237 Näin oli mitä ilmeisimmin myös maaseutukirkkojen laita. 

Vaikka lukuisia rakennuskolehteja haettiin pian isonvihan jälkeen, ei seura-

kunnissa uskallettu lähteä vielä uudisrakennushankkeisiin, vaan vanhalla kirkolla 

yritettiin tulla mahdollisimman pitkään toimeen. Esimerkiksi Juva on todennut, 

että vain harvoja uusia kirkkoja rakennettiin iso- ja pikkuvihan välisenä aikana 

Lounais-Suomen alueella. Raskaista ajoista toipuminen kesti kauan. Maatalouden 

tuotantokyky oli vain 50–60% sotaa edeltävältä tasolta, eikä tilanne korjaantunut 

heti rauhan tultua. Katovuosien vuoksi tuotannon on arvioitu vielä laskeneen en-

tisestään vuosina 1722–27. Myös hevosista ja karjasta oli pulaa. Satomäärät läh-

tivät kasvuun vasta 1730-luvulla, kun peltotyöhön tarvittavien käsiparien luku-

määrä kasvoi uuden sukupolven muodossa. Vaikeat ajat heijastuvat suoraan kirk-

kohankkeisiin.238 

2.1.2 Ensimmäinen rakennuskolehti 

Kun kirkkoherra Nicolaus (Nils) Tolpo oli joulukuussa 1730 nimetty Kokemäen 

kirkkoherran virkaan,239 hän alkoi jo pian valmistella uuden kirkon rakentamista. 

Tolpo pyysi Turun tuomiokapitulia välittämään anomuksen valtakunnallisesta ra-

kennuskolehdista kuninkaalliselle majesteetille. Tuomiokapituli vastasi heinä-

kuulla 1731, ettei se voinut sellaisenaan välittää anomusta, vedoten vuoden 1728 

                                                   
237 Ahonen 1988, 263–264; Laasonen 2005. 97. Kirkkohistorioitsija Laasonen kuvailee 1600-lu-

vulla rajaseudulle rakennettuja yksinkertaisia kirkkoja ”hökkelikirkoiksi”. Varsin vaatimattomia 

kirkkoja rakennettiin vaikeina aikoina muuallekin Suomea. Sinisalo 1978, 49–55.  
238 Juva 1955, 144; Lempiäinen 1967, 238–241; Ahonen 1988. 26–41, 133–139, 264. 
239 RA. Åbo konsistorii skrivelser till KM 1728–1733. vol. 6. Turun tuomiokapituli KM:lle 

25.11.1730. Hockman & Salminen 2007, 137–138.  
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asetukseen kolehtihakemuksen sisällöstä ja muodosta, vaan seurakunnan tuli ha-

kea todistus kirkon kunnosta ja seurakunnan taloudesta. Anomusta varten oli tut-

kittava, oliko seurakunnassa tapahtunut laiminlyöntejä tai oliko kirkon omai-

suutta hoidettu huonosti. Vaikka tuomiokapitulilla oli rovastin- ja piispantarkas-

tuksista kerättyä tietoa seurakunnista,240 kehotti se tutkimaan asiaa vielä seuraa-

villa käräjillä, josta saatava todistus (undersökningsinstrument) oli liitettävä ko-

lehtianomukseen.241 Näin tuomiokapituli delegoi laillisen todistuksen antamisen 

käräjille.242 Lokakuussa 1731 tuomiokapituli informoi kolehtilupaprosessista 

maaherra243 Johan Reinhold Yxkullia,244 jotta seuraavilla käräjillä tutkittaisiin 

Kokemäen kirkon tilaa. Tuomiokapituli tiedotti myös kirkkoherraa käräjätutkin-

nasta.245 Näin ollen Tolpon alulle laittama yksinkertainen aloite kirkon rakenta-

misesta alkoi levitä yhä laajenevana prosessina valtakunnan hallinnon joka ta-

solle.  

Helmikuisilla käräjillä 1732 kirkkoherra Tolpo kertasi tuomiokapitulin ohjeet; 

ilman laillista selvitystä kirkon kunnosta ja seurakunnan varojen käytöstä ei val-

takunnallista rakennuskolehtia voitu myöntää. Asia kiinnosti pitäjäläisiä, joten 

paikalla oli rahvasta Kokemäen emäseurakunnasta ja Harjavallan kappelilta. Tut-

kinnassa246 kokemäkeläiset totesivat, ettei kirkon rappio ollut ihme, sillä se oli jo 

hyvin vanha. He arvioivat puukirkkonsa iäksi yli 200 vuotta, sillä kirkon seinässä 

oli vuosiluku247 (1592), joka oli tehty maalauksen yhteydessä 140 vuotta sitten. 

Kokemäkeläiset kertoivat, että kirkon ongelmana oli viime aikoina ollut vuotava 

katto, joka oli johtunut liian harvasta paanutuksesta. Lumi painui välikatolle, josta 

                                                   
240 Kircko-Laki ja Ordningi 1686, 24§. Lempiäinen 1967, 239, 408–409. 
241 TMA. TATA. BI:3. Kirjekirja 1731. Turun tuomiokapituli kha Tolpolle 24.7.1731.  
242 Vuoden 1728 määräyksen mukaan tuomiokapituli oli velvoitettu tarkastamaan kirkon kunto ja 

seurakunnan talous. Kongl. Maj:ts br d. 8. Martii 1728. Wilskman 1781, 136. 
243 Widén 1976, 295.  
244 Johan Reinhold Yxkull toimi Turun ja Porin läänin maaherrana 1722–1746. Rautala 1985, 177.  
245 TMA. TATA. B I:3. Kirjekirja 1731. Turun tuomiokapituli mhra J. R. Uxkullille 29.10.1731; 

Turun tuomiokapituli kh Tolpolle 29.10.1731.  
246 Käräjäpöytäkirjassa katselmus on päivätty 17.2.1732, mutta KM:lle lähetyssä kirjeessä ja tuo-

miokirjassa 15.2.1732. Ehkä kirkko oli tarkastettu pari päivää aikaisemmin ennen kuin asiaa käsi-

teltiin oikeudessa, jos ylipäätään kaikille pitäjäläisille tutussa kirkossa varsinaista katselmusta teh-

tiin. Pöytäkirjassa ja otteessa mainitaan vain käräjäpaikka Askola dragonhåld, jossa myös käräjiä 

edeltänyt jumalanpalveluskin pidettiin. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan reno-

voidut tuomiokirjat. II KO a:39. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1732–1732. Kokemäen käräjät 

17.2.1732, f. 116. TMA. TATA. B I:4. Kirjekirja. Turun tuomiokapituli KM:lle 29.4.1732. Kolle-

giers m fl. landshövdingar, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl. Maj:t. Åbo konsistorii 

skrivelser till Kungl. Maj:t 1723–1733, vol. 6. Turun tuomiokapituli KM:lle 29.4.1732. 
247 Seinässä ollutta vuosilukua ei mainita, mutta laskettuna vuosi on 1592. 
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se kevään tultua suli ja tippui sisälle kirkkoon. Kirkkoväellä oli ollut kestämistä 

istuessaan nimetyillä paikoillaan vuotavan katon alla.248 Rakenteisiin tuleva kos-

teus tuhosi vähitellen rakennuksen sisustaa. Katon korjauksesta oli sovittu pitäjä-

läisten kanssa rovastintarkastuksessa vuonna 1724249 ja uusi paanutus oli valmis-

tunut vuonna 1729. Kokemäkeläiset kertoivat myös kirkon rapistuneen isonvihan 

aikana, vaikka sitä oli ylläpidetty mahdollisuuksien mukaan.250 Säilyneet kirkon-

tilit kertovat, miten sotavuonna 1707 rakennusmestari Matti Sigfredinpoika 

huolsi kellotapulia. Seuraavina vuosina oli kirkon korjauksen ja tervauksen 

vuoro, joista maksettiin Juhani Kiusalalle ja Matti Hackiselle. Isovihan aikana 

korjattiin sakastia ja ikkunoita.251 Pian rauhan tultua korjailtiin kirkkomaan ai-

tausta, mutta työ ei sujunut seurakuntalaisilta toivottuun tahtiin.252 

Talvikäräjien todistus lähti tuomiokapitulin lausunnon kanssa kuninkaalle 

huhtikuulla 1732. Lausunnossaan tuomiokapituli totesi Kokemäen kirkon olevan 

rappeutunut yksinkertaisesti ikänsä vuoksi. Jumalanpalvelusten järjestäminen oli 

hankalaa ahtaassa ja matalassa kirkossa Lisäksi kirkon penkit olivat rikkinäisiä, 

luhistuneita ja huonosti tehtyjä. Seurakunnalla ei ollut varoja kirkon rakentami-

seen eikä pitäjän väki kyennyt köyhyytensä vuoksi avustamaan riittävästi, joten 

heidän oli jatkettava vanhassa kirkossa. Tuomiokapitulin lausunto poikkesi kärä-

jälausunnosta, joten se perustui rovastintarkastukseen tai kirkkoherran kirjeeseen. 

Huomiot kirkon penkeistä ja rakennuksen mataluudesta antoivat joka tapauksessa 

lisäpontta anomukselle.253 Hyväkuntoiset penkit olisi siirretty uuteen kirkkoon 

                                                   
248 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:39. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1732–1732. Kokemäen käräjät 17.2.1732, f.116–116v. Lähes sata 

vuotta aiemmin kattoristikon ja paanutuksen oli tehnyt Henric Johansson Kyrckiobyggiaren ja toi-

nen mestari, jonka nimeä ei tiedetä. Salminen, 2007, 280. Kestävien kattojen rakennusproblema-

tiikasta Suolahti 1912, 194–199. 
249 TMA. TATA. E VI:75a Porin ylä- ja ala sekä Tyrvään rovastikuntia ja niihin kuuluvia seura-

kuntia koskevia asiakirjoja. Kokemäen seurakunta, Harjavalta 1825–1856. Rovastintarkastuksen 

pöytäkirja 1.3.1724. 
250 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:39. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1732–1732. Kokemäen käräjät 17.2.1732, f. 116–117. 
251 TMA. KoSA. II Ba:1. Kokemäen pitäjän kirkonkirja 1630–1784. Kiusalan kylän Juhelan talon 

miehet toimivat puuseppinä. Matti Sigfredinpoika ja Juhani (Jaakonpoika) Kiusala olivat todennä-

köisesti Kiusalan kylästä. Vieläpä Juhanin poika (?) rakennusmestari Antti Kiusala tervasi kirkkoa 

vuonna 1728 kolmen muun miehen kanssa. TMA. KoSA. 1 Aa:1. Kokemäen seurakunnan rippi-

kirja 1727–1732. Hockman & Salminen 2007, 31–32. 
252 TMA. TATA. E VI:75a. Porin ylä- ja ala sekä Tyrvään rovastikuntia ja niihin kuuluvia seura-

kuntia koskevia asiakirjoja. Kokemäen seurakunta, Harjavalta 1825–1856. Kokemäen rovastintar-

kastuksen pöytäkirja 1.3.1724. 
253 TMA. TATA. B I:4. Kirjekirja. Turun tuomiokapituli KM:lle 29.4.1732. RA. Kollegiers m fl. 

landshövdingar, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl. Maj:t. Åbo konsistorii skrivelser 
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kustannusten säästämiseksi ja matala tila puolestaan rajoitti lehtereiden lisäraken-

tamista. 

Hakemus siirtyi nopeasti Turusta Tukholmaan ja kuninkaallinen majesteetti 

vastasi jo ennen juhannusta. Lyhyessä kirjeessä myönnettiin Kokemäen kirkon 

jälleenrakentamiseksi yksi valtakunnallinen kolehti. Samalla muistutettiin maa-

herran ja tuomiokapitulin valvovan rahojen asianmukaista käyttöä.254 Vaikka ko-

lehdin myöntämistä oli juuri edellisenä syksynä (1731) rajattu,255 ei uusi määräys 

vaikuttanut Kokemäen tapaukseen. Kirkon kunnon katsottiin olevan sen verran 

huono, että uuden kirkon rakentamista varten määrättiin täysi kolehti. Kun heinä-

kuulla 1732 Turun tuomiokapituli ilmoitti kuninkaallisen majesteetin päätöksestä 

hiippakunnan rovasteille ja pastoreille, oli kolehtilupa kiertänyt läpi kaikki hal-

linnon tasot varsin nopeasti, vain viidessä kuukaudessa.256 Byrokratiassa päätös-

kierros oli tehty erittäin nopeasti ja tehokkaasti ja kaikki näytti olevan valmiina 

rakennustyön aloittamiselle. 

 

Kuvio 4.  Kokemäen seurakunnan kolehtihakemusprosessi uuden kirkon rakentamista varten  

 

                                                   
till Kungl. Maj:t 1723–1733, vol. 6. Turun tuomiokapituli KM:lle 29.4.1732. KA. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:39. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

1732–1732. Kokemäen käräjät 17.2.1732, f. 116.  
254 TMA. TATA. Kuninkaalliset, keisarilliset, senaatin ja valtioneuvoston kirjeet. EI:4. (1713–

1732). KM Turun tuomiokapitulille 12.6.1732. 
255 Kongl. Maj:ts Resol. Pr. Besw. d. 24 Sept. 1731 § 5. Wilskman 1781, 136. 
256 TMA. TATA. B I:4. Kirjekirja. Turun tuomiokapituli arkkihiippakunnan papistolle 26.7.1732.  
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2.1.3 Piilotettu politiikka – talonpoikien poliittiset mahdollisuudet 1700-luvun 
alussa 

Kokemäen seurakunnasta ei kuulunut kirkkohanketta vastustavia soraääniä, vaan 

lähteistä välittyy vaikutelma hiljaisesti hyväksyvästä ja yksimielisestä rahvaasta. 

Tämä johtuu siitä, että uusista rasituksista voitiin päättää paikallistasolla ainoas-

taan yksimielisesti vielä 1700-luvun alussa. Virallinen yksimielisyys ei kuiten-

kaan tarkoittanut, että kaikki pitäjäläiset olisivat todella olleet asioista samaa 

mieltä. Sen sijaa päätökset voitiin muotoilla yksimielisiksi. Päätökset myötäilivät 

paikallisen, vähälukuisen eliittiä ja heidän mielipiteitänsä. He toimivat pitäjän ää-

nitorvina ja laativat asiakirjoja keskenään, rahvaan vain hiljaisesti myöntyessä tä-

hän.257 Päätös saattoi olla kirkkoherran oma pöytäkirjoihin sanelema mielipide. 

Kokemäen kolehtiprosessi näyttääkin juuri virkamiesvetoiselta, lähinnä uuden 

nuoren ja innokkaan kirkkoherran virittämältä hankkeelta, jossa pitäjäläisten rooli 

oli vaatimaton. Ehkä asia eteni hitaaseen harkintaan tottuneiden talonpoikien mie-

lestä liian nopeasti. Kokemäen talonpojat eivät kokeneet kirkkohanketta ”omak-

seen”, vaan lähinnä uuden kirkkoherran aloitteesta syntyneeksi kunnianhi-

moiseksi projektiksi.  

Kirkkohanke pysähtyi Kokemäellä vuosikymmeniksi. Konkreettisena esteenä 

olivat yleinen pula rakennusmateriaaleista sekä osaavista mestareista ja kisäl-

leistä. Myös valtakunnallinen kolehti kerättiin ja toimitettiin verkkaisesti vuosina 

1734–1740.258 Suomessa riitti jälleenrakentamista, kaupunkien raatihuoneista 

lähtien aina maaseudun vähäisimpien karjasuojien kunnostamiseen asti.259 Mutta 

tärkeimpänä syynä oli pitäjäläisten ulkopuolisuus hankkeen käynnistämisessä. 

                                                   
257 Esimerkiksi Ylikangas esittää, että ”ratkaisut puettiin yksimielisen päätöksen, tuomion, muo-

toon”. Ylikangas 1991, 114. Jutikkalan mukaan 1600-luvulla käräjillä, jossa yritettiin tehdä pää-

töstä vakiintuneista tai lainmääräämistä velvollisuuksista, kuten kirkon rakentamisesta ja joista 

syntyi sovittamaton erimielisyys (ja ylittämättömiä ongelmia) rasitusten ja maksujen jakamisesta, 

ratkaisi asian enemmistö. Jutikkala 1958, 180; Huttunen 1956, 82–83; Soikkanen 1966, 52; Lind-

ström 2004, 196; Einonen 2005, 275. Hiljaisuudesta ja mielipiteen vaientamisesta Scott 1990, mm. 

138. Yksimielisestä päätöksenteosta Porissa Keskinen 2012; 160. 
258 TMA. USA. II Ce. Rovastin tarkastusten pöytäkirjat 1735–1777. Rovastintarkastuksen ptk 

16.2.1777. Vahtola 2003, 161. Esimerkkinä harkinnasta ja hitaasta rakentamisesta on Rengon kap-

peli, jonka rakennustyön aloittamista odotettiin 10 vuotta. Varsinainen rakennustyö kesti seitsemän 

vuotta (1730–37), vaikka kyseessä oli vaatimattoman puukirkon rakentaminen. Hiekkanen 1993, 

97. 
259 Ahonen 1988, 133–136, 193–201, 261. Esim. kahdeksan suomalaisen kaupungin raatihuonetta 

oli palanut ja viis tarvitsi kunnollisen uudisrakennuksen. Myös koulut, tullirakennukset ja aidat, 

tiet ja kadut sekä seurakuntarakennukset vaativat kunnostusta tai jälleenrakentamista. Poltetut kau-

pungit olivat etusijalla rakennusaineiden toimituksessa. 
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Vaikka Kokemäen pitäjämiesten suhtautuminen näyttää (vähäisten) lähteiden va-

lossa myönteiseltä, ei heillä ilmeisesti ollut aikomustakaan tarttua kirkonrakenta-

miseen. Erityinen varovaisuus ja hidas harkinta, jopa epäluulo, leimasivat talon-

poikaisväestön suhtautumista uusiin hankkeisiin. Talonpojat eivät pitäneet pakot-

tamisesta, vaikka tarvetta voitiin perustella heidän omalla hyödyllä. Varovaista 

harkintaa on selitetty jatkuvien katovuosien, nälän ja kuoleman uhkien kohtaami-

sella ja selviytymismarginaalin lähellä elämisellä.260  

Talonpojille oli tärkeintä heidän oman kotitaloutensa selviytyminen. Fyysinen 

turvallisuus sekä ruuantuotannon ja tulonhankkimisen turvaaminen ohjasivat ja 

motivoivat ensisijaisesti talonpoikien toimintaa, myös politiikassa. Oli selvää, 

James C. Scottin safety first -periaatteen mukaan, että talonpojat ajattelivat ensi-

sijaisesti omaa selviytymistään ja vasta sen jälkeen uuteen kirkkohankkeeseen 

ryhtymistä.261 Isoviha oli vielä lähimuistissa ja sen jäljet oli osin korjaamatta. Ta-

lonpoikien omat talousrakennukset ja viljelykset vaativat kunnostusta ja maata-

louden tuotannon palautus sotaa edeltävälle tasolle oli kesken, sillä välillä oli kär-

sitty katovuosista ja työvoimapulasta.262 Kun vanhan kirkon katto oli korjattu eikä 

se enää vuotanut ikävästi jumalanpalvelusväen niskaan, oltiin oloihin taas vaati-

mattoman tyytyväisiä. Vanhalla kirkolla oli tultu hyvin toimeen tähänkin saakka. 

Pitäjäläisille riitti, että rakennus kelpaa heidän aikansa ja samalla he siirsivät kir-

konrakennusvastuun seuraavalle sukupolvelle.263 Aloite uuden kirkon rakentami-

sesta tehtiin vasta, kun pitäjäläiset itse näkivät sen tarpeellisena.  

Talonpoikaisen väestön ”yksimielisyyteen”, hiljaiseen myöntymiseen tai lu-

paamiseen papiston ja virkavallan edessä kätkeytyi vastustuksen siemen. Pitäjä-

läiset odottelivat hiljakseen ja viivyttelivät näennäisen sopuisasti.264 James C. 

Scottin mukaan talonpojat käyttivät arkipäiväisen vastarinnan muotoja auktori-

teeteille, jotka vaativat heidän resurssejaan, kuten työvoimaa, veroja ja ruokaa. 

Talonpojat viivyttelivät, salailivat ja teeskentelivät valheellista myöntyväi-

syyttä.265 Villstrandin mukaan esimoderniin poliittiseen kulttuurin kuului tietyn-

lainen hyväksyttävä valehtelu. Virkamiehet tiesivät, että talonpojat valehtelivat 

                                                   
260 Villstrand 1992, 7–9; Vilkuna 1996b, 81; Linde 2000, 18–19; Einonen 2005, 276. 
261 Scott 1977, 4–5; Scott 1985, 295. 
262 Ahonen 1988, 133–136; Kujala 2002, 425–426. 
263 Suolahti 1912, 195; Einonen 2005, 204. Vrt myös Peltonen 1992. 120–125. 
264 Scott 1990, esim. 3–5, 198. Katajala 1994, 135–136; Einonen 2005, 191, 210; Heikkinen 1988, 

220–221.  
265 Scott 1985, 28. 
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heille, enemmän tai vähemmän.266 Teeskentelemällä myöntyväistä Kokemäen pi-

täjänmiehet välttivät avoimen konfliktin esivallan kanssa. Heidän toimintaansa 

voidaan tulkita laskelmoinniksi, ettei valtakunnallisen kolehdin anomisella si-

nänsä menetettäisi mitään, mutta varsinainen kirkon rakentamisen aloitusta siir-

rettäisiin mahdollisimman pitkälle. Samalla he käyttivät talonpojille ominaista 

vaikutuskeinoa eli epämieluisiin asioihin tarttumisen hidastelua.267 

Talonpoikien paikallispoliittinen vaimea toimintakulttuuri ja peitelty vastustus 

(hidden transcript) oli kuitenkin talonpojille todellista ja valintoihin perustuvaa 

politiikkaa.268 Kimmo Katajalan mukaan ylipäätään vastarinta, johon myös arki-

päiväinen vastustaminen lasketaan, ymmärretään usein reaktiivisena vastauksena 

auktoriteettien toiminnalle, jolloin talonpoikien aktiivinen toiminta ja rooli poliit-

tisessa kulttuurissa kielletään ja alistaa heidät ikään kuin reagoiviksi käsinu-

keiksi.269 Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ollut, vaan esivalta tunnisti talon-

poikien toiminnan ja peitellyn vastarinnan, vaikkakin sitä oli jalostuneimmassa 

muodossa vaikea eritellä.  

Yksikantaisen sanelupolitiikan sekä hiljaisen ja välttelevän myöntelyn aika al-

koi vähitellen olla ohi, kun uudenlaisia demokraattisempia toimintatapoja otettiin 

käyttöön. Itse asiassa Kokemäen seurakunta oli käynyt ensimmäiset papinvaalit 

läpi syksyllä 1730. Vaalitapana oli vielä ns yksimielinen vaali, josta oli säädetty 

vuoden 1723 pappisprivilegioissa. Ehdokkaat esiteltiin yksitellen seurakunnalle, 

jonka jälkeen seurakuntalaiset yksimielisesti ilmoittivat tahtovansa virkaan Lem-

päälän kirkkoherran Henrik Justanderin (1676–1749).270 Tilanteesta laadittiin 

kuitenkin myös vaaliasiakirja, jonka mukaan äänestys oli suoritettu pääluvun mu-

kaan (mies per ääni) ja kaikki talonpojat äänestivät Justanderia. Tosin säätyläistön 

äänet (7kpl) jakaantuivat myös kahdelle muulle ehdokkaalle. Äänestystuloksesta 

huolimatta kuninkaallinen majesteetti nimitti regaaliseurakunnan kirkkoherran-

virkaan 22 vuotta nuoremman maisteri Nils Tolpon.271 Järjestelmä oli kuitenkin 

muuttumassa, kun seuraavana vuonna (1731) tehtiin päätös enemmistöperiaat-

                                                   
266 Villstrand 2005, 67. 
267 Bäck 1984, 15. 
268 Scott 1990, 191, 201. 
269 Katajala 2004a, 11–15. 
270 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Justander. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=4098>. Luettu 1.10.2012. 
271 RA. Åbo konsistorii skrivelser till Kongl. Majt 1728–1733. Vol. 6. Turun tuomiokapituli mhra 

Üxkullille 18.11.1730. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 29.9.1730. Matinolli 1955, 29–30. 
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teesta. Vuonna 1739 annettiin papinvaaliasetus, jolla virallisesti purettiin vaati-

mus yhteisön yksimielisestä papin valinnasta tai yksimieliseksi muotoillusta pää-

töksestä.272 Samoin säätyvaltiopäivät purkivat keskiajalta periytyvän patronaatti-

oikeuden. Se oli oikeuttanut henkilön, joka oli rakennuttanut kirkon omistamal-

leen maalle tai oli muutoin merkittävällä lahjoituksella avustanut sen rakenta-

mista, valitsemaan papin yksin koko seurakunnalle.273  

Papinvaaliuudistuksilla äänestysoikeus annettiin kaikille maanomistajille kun-

kin maaveroluvun (manttaalien) mukaisesti, mikä muutti pitäjän valtasuhteita.274 

Yhtäältä valtaa siirtyi suurten tilojen omistajille, säädystä huolimatta.275 Mutta 

toisaalta, pienempien tilojen omistajat saattoivat keskittää yhdessä äänensä ja saa-

vuttaa äänienemmistön, jolloin tavallisten pitäjänmiesten valta lisääntyi.276 Uu-

teen vaalikäytäntöön sopeutuminen vei kuitenkin aikansa, sillä kirkkoherran vaa-

leja oli harvakseltaan. Esimerkiksi Kokemäellä kirkkoherra valittiin seuraavan 

kerran vuosina 1758 ja 1777.277 Kuitenkin toistuvien papiston ja valtiopäivämies-

ten vaalien ja valintojen kautta talonpojat oppivat uudenlaisia poliittisia toiminta-

tapoja. Talonpoikien poliittiset mahdollisuudet ja ymmärrys niiden käytöstä laa-

jenivat vähitellen 1700-luvun kuluessa. Samalla poliittinen kulttuuri muuttui vä-

hitellen paikallistasolla. Silti, vaikka poliittisen kulttuurin keinovalikoima vähi-

tellen laajeni, arkipäiväinen vastarinnan keinot säilyivät osana talonpoikien toi-

mintakulttuuria, erityisesti heidän kohdatessa kasvotusten esivallan edustajia ja 

heidän esittämiä vaatimuksia. 

                                                   
272 Kootusti 1600-luvun kollektiivisuutta korostavasta poliittisesta kulttuurista. Lindström 2003, 

113–118; Lindström 2001. 
273 Matinolli 1955, 14, 28, 30, 33. 
274 Papinvaalikäytännöstä keskusteltiin mm. 1731 valtiopäivillä. Pappis- ja talonpoikaissääty kai-

pasi tarkennusta äänioikeuteen ja äänten laskutapaan. Lasketaanko äänet pääluvun vai taloluvun 

mukaan? Entä kuuluiko äänioikeus rälssitalonpojille ja aateliston torppareille? Talonpoikien esi-

tyksestä äänioikeudenpiiristä suljettiin torpparit, myös kruunun- ja verotilojen mailta sekä rakuu-

nat, sotilaat ja laivamiehet. Sen sijaan rälssilampuodit saivat äänestää, mikäli tilanhaltija asui ja 

äänesti toisella paikkakunnalla. Näin maanomistus asetettiin äänestysoikeuden kriteeriksi. Maan-

omistusta suosi myös manttaalimäärään perustuva äänestystapa. Matinolli 1955, 33–34. 
275 Ylikangas 1991, 122. 
276 Lindström 2004, 200.  
277 RA. Åbo konsistorii skrivelser till KM 1757–1759. vol. 12. Turun tuomiokapituli KM:lle 

2.11.1758. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 1.10.1758; RA. Åbo konsistorii skriv. till 

KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaa-

lien pöytäkirja 16.11.1777.  
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2.1.4 Suhtautuminen muihin rakennushankkeisiin 

Hidastelua ja katteettomien lupausten antamista on nähtävissä kirkkohankkeen 

lisäksi myös talonpoikien suhtautumisessa muihin kruunun vaatimiin paikallisiin 

rakennusrasitteen alaisiin hankkeisiin, kuten pitäjäntupaan, köyhäintupaan, kärä-

jätupaan ja pitäjänmakasiiniin. Sen taustalla piilee esimodernissa yhteiskunnassa 

vallalla ollut muutosvastaisuus ja eräänlainen muuttumattomuuden mentaliteetti. 

Kuten Einonen on todennut, yleisellä muutosvastaisuudella oli selkeä toiminnal-

linen ulottuvuus, jota käytettiin kruunun uusien vaateiden vastustamiseen. Vas-

tustamalla tarpeettomiksi katsomiaan hankkeita paikallisyhteisö pyrki kontrolloi-

maan heidän rajallisten resurssien käyttöä ja turvaamaan samalla oman selviyty-

misen.278 Talonpoikaisyhteisö tiesi, millaisella määrällä resursseja se tulisi toi-

meen, eikä tähän herkkään selviytymistasapainoon haluttu uusia rasituksia. Ta-

lonpoikaisto myös tiesi, että keskushallinnon kehittämät uudet rasitukset seurasi-

vat toinen toistaan. Kun yksi rasitus oli hoidettu, tuli määräys uuteen. Talonpoi-

kaisyhteisö siirsi ylimääräisiä rasituksia hamaan tulevaisuuteen antamalla katteet-

tomia lupauksia ja hidastelemalla. 

Kirkon lisäksi kokemäkeläiset olivat haluttomia ryhtymään muihin yleisiin ra-

kennushankkeisiin. Pitäjäntuvan eli pitäjän yhteisen kokoontumispaikan rakenta-

misesta oli annettu määräys jo 1719. Mutta vaikka rovasti ja tuomiokapituli ko-

vistelivat hankkeesta seurakuntaa 1740-luvulla, onnistuivat kokemäkeläiset vält-

telemään pitäjäntuvan rakentamista.279 Vielä 1780-luvulla se puuttui pitäjästä. 

Todennäköisesti se katsottiin tarpeettomaksi, sillä pitäjänkokoukset voitiin pitää 

kirkossa. Yhtä vastentahtoisia he olivat pitäjänmakasiinien perustamiseen, vaikka 

tarvetta voitiin perustella talonpoikien omalla hyödyllä. Makasiinien tuli turvata 

katovuosina erityisesti siemenviljan saanti ja hillitä hinnanvaihteluja. Vilja piti 

kerätä pitäjän taloista ja säilyttää pitäjäläisten rakentamissa ja hallitsemissa ai-

toissa, joista sitä voitiin lainata korkoa vastaan. Ilkka Teerijoen mukaan juuri ta-

lonpoikaissääty, jota asia lähimmin koski, vastusti ainoana säätynä hanketta vuo-

den 1723 valtiopäivillä. Talonpojat perustelivat vastustustaan toteamalla, ettei täl-

laisia hankkeita kannattanut toteuttaa aiempien katovuosien velkojen, aittojen ra-

kentamis-, korjaus-, ja hallintokulujen tähden eikä myöskään varkauksien tai mui-

den mahdollisten onnettomuuksien tähden. He pelkäsivät, että heidän viljatalle-

                                                   
278 Scott 1985. 295; Einonen 2005, 117–118, 121, 276. 
279 TMA. TATA. BI 15. Kirjekirja 1746. Turun tuomiokapituli mhra 11.6.1746 Ehrenmalmille ja 

rov. Tolpolle. Salminen 2007, 533. 
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tuksensa häviäisi. Vain täysin vapaaehtoisuuteen perustuvia makasiineja kanna-

tettiin, mutta pääosin niitäkin pidettiin turhina. Talonpojat olivat erittäin varovai-

sia sitoutuessaan uusiin kustannuksiin ja velvoitteisiin. Vielä vuoden 1734 valtio-

päivillä talonpojat totesivat, että kaikki pakottaminen oli makasiiniasiassa kiellet-

tävä. Myöhemmin käräjillä solmitut pitäjänmakasiinisopimuksetkaan eivät taan-

neet hankkeiden käynnistymistä. Esimerkiksi koko Satakunnassa annettiin lupaus 

makasiinien perustamisesta 1750-luvulla, mutta yksikään ei aloittanut toimin-

taansa.280  

Käräjätuvan ylläpitoa kokemäkeläiset eivät kuitenkaan voineet täysin vältellä. 

Mutta varsinaista käräjätupaa eivät pitäjäläiset rakentaneet, vaan istunnot järjes-

tettiin joissakin pitäjän suurimmista tiloista. Esimerkiksi 1730-luvun taitteessa 

käräjät järjestettiin Harjavallan kappelikirkon lähellä, kirkkoherra Tolpon omis-

taman Simulan ratsutilan mailla sijaitsevassa käräjätuvassa (tingstuga), joka 

koostui kahdesta ikkunallisesta kamarista.281 Sittemmin, 1740-luvulla, Koke-

mäen käräjät pidettiin Harjavallan Suomenkylässä,282 kihlakunnankirjuri Giersin 

tilalla, jossa oli käytössä kamarin lisäksi sali.283 Joko pitäjäläiset hoitivat käräjä-

tuvan kunnostuksen itse rakennusrasitteena tai maksoivat omistajalle korvauksia 

(viljakappoina) tuvan käytöstä. Kokemäen käräjät siirrettiin viimeistään vuonna 

1760 Ulvilaan, Anolan säterikartanoon Kokemäenjoen pohjoispuolelle, jossa ko-

kemäkeläiset kävivät käräjiä vuoteen 1767 asti. Seuraavana vuonna molemmat 

käräjät pidettiin Porissa. Mistä Kokemäen käräjien pitäminen Ulvilassa ja Porissa 

johtui, on epäselvää. Kyseeseen voivat tulla käräjäpaikan puuttumisen lisäksi oi-

keushallinnon (väliaikainen) järjestäminen siten, että virkamiesten kiertäminen 

pitäjissä väheni, mutta vastaavasti kokemäkeläisten matka piteni käräjille. 

Vuonna 1768 käräjät palautettiin Kokemäelle Vehkan taloon Kaukaritsan kylään, 

jossa myös käräjien alkuun kuuluva jumalanpalvelus pidettiin.284 Käräjäpaikkaa 

                                                   
280 Teerijoki 1993, 28–33, 39, 47, 51–53. 
281 VA 7553:1829. Tositekirja 1747–1747. Rakennuksia kuvailevia tietoja on vain yhdeltä vuo-

delta. 
282 Viimeiset käräjät pidettiin Harjavallan Simulassa huhtikuulla 1731. Tämän jälkeen Kokemäen 

käräjät siirtyivät Askolan ratsutilalle, kunnes viimeistään 1741 käräjäpaikaksi oli vaihtunut Suo-

menkylän ratsutila. 

Kokemäen käräjät 1729–33 ja 1741–48. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan reno-

voidut tuomiokirjat. II KO a. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. 
283 VA 7553:1829. Tositekirja 1747–1747.  
284 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät, 1750–1769.  
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siirrettiin jälleen vuonna 1776 Harjavallan kylään ja jumalanpalvelus pidettiin 

kappelikirkossa.285   

2.1.5  Kirkon remontti 1745–1746  

Otollinen hetki kirkkohankkeen aloittamiselle olisi ollut Pikkuvihaa (1742–43) 

seurannut jälleenrakennusvaihe.286 Vaikka Kokemäen seurakunta oli saanut ka-

saan valtakunnallisella kolehdilla 1770 kuparitaaleria 17 äyriä ja suurin osa siitä 

oli edelleen tallessa,287 ei kirkkohanketta edelleenkään käynnistetty. Sen sijaan 

harjavaltalaiset saivat rakennettua uuden kappelin vuosina 1748–50 rakennus-

mestari Thomas Rahvoniuksen (1705–1784) johdolla.288 Ensimmäinen kappeli oli 

rakennettu 1670-luvulla Kokemäenjoen eteläpuolelle, Harjavallan kylään hyvien 

tieyhteyksien varteen.289 Se palveli noin yhtä kolmasosaa koko pitäjän väestä.290 

Sekä emäkirkkoa että kappelia ei voitu rakentaa yhtä aikaa, sillä kappelilaisia sitoi 

myös emäkirkon ylläpito- ja rakennusvelvollisuus.291 Ilmeisesti uuden kappelin 

rakennustarve oli suurempi. Rapistunut, vanha emäkirkko päätettiin kuitenkin re-

                                                   
285 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:86. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1776. Kokemäen talvikäräjät 17, 19–20.2.1776.  
286 Karonen 2001, 394–397; Vahtola 2003, 164. 
287 KoSKA. Laskuja, sekalaisia, kirkkoa ja pappilaa varten 1835–1855. Kokemäen emäseurakun-

nan inventaario. 14.4.1746 (sis. kuittauksia vuosilta 1731 ja 1746). Salminen 2007, 537–538. Hat-

tujensodan miehitysvaiheen aikana seurakunta lainasi venäläisille sotilaille 96 kuparitaaleria. Ky-

seessä oli ns salvagarde-järjestelmä, jossa miehitysvallan sotilaat asettuvat vartioimaan siviilien 

omaisuutta. Kokemäkeläisten maksamat lähes sata taaleria olivat eräänlainen suojeluraha, jota tus-

kin saatiin takaisin. Järjestely suojeli kuitenkin seurakunnan muuta omaisuutta, sillä sodan jälkeen 

keräysvarat olivat tallella. ”Tilspordes församlingens ledamöter om de Nijttjo Sex Dr Kmt hwilcka 

församlingen lånt ifrån kyrckjan under sidsta Ryska wäldet til Salwa Gardie och än äro obetalte (-

-)” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pk 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

2.11.1766. Salvagarde SAOB. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/229/140.html 

Luettu 15.3.2013. 
288 Salminen 2007, 548–549. 
289 Harjavallan kappelin perustamisesta Salminen 2007, 265–266. 
290 Vuonna 1750 Harjavallan kappelin väkiluku oli 643 ja Kokemäen emäseurakunnan 1676. Ko-

titalouksia kappelissa oli 71 ja emäseurakunnassa 188. TMA. HSA. II Df:1. Väkilukutaulukot 

1749–1773. TMA. KoSA II Df:1. Väkilukutaulukot 1749–1773.  
291 Modée 1795, 433. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/229/140.html
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montoida, ja jälleen kerran uuden kirkon rakentamistarvetta siirrettiin tulevaisuu-

teen. Rakennusmestariksi palkattiin porilainen Thomas Rahvonius.292 joka kor-

jasi kirkkoa ulko- ja sisäpuolelta kesällä 1745. Mahdollisesti kirkko laudoitettiin, 

maalattiin punaiseksi ja kirkon ikkunoita korjailtiin. Sisätilassa huonokuntoiset 

penkit uusittiin, ainakin uusi yksi lehteri rakennettiin ja ahtaaksi käynyttä istuin-

järjestystä muokattiin uudelleen. Pitäjäläiset velvoitettiin tekemään päivätöitä 

mestarin apuna ja toimittamaan rakennustarvikkeita työmaalle. 293 

Kirkon remontti ei edennyt suunnitelmien mukaan. Kirkkoherra Tolpo syytti 

pitäjässä asuvia tilanvuokraajia (arrendaattoreita) ja -hoitajia oman osuutensa 

laiminlyömisestä ja muiden yllyttämisestä toimimaan samoin.294 Epäilyt kohdis-

tuivat Kokemäenkartanon vuokraaja Simon Stengrundiin ja Forsbyn rusthollin ti-

lanhoitaja Thure Beliniin.295 Tilanne kärjistyi Tolpon ja Stengrundin välillä, kun 

kirkkoherran käskystä kuorista poistettiin kaksi penkkiä, joita Kokemäenkartanon 

väki oli käyttänyt ja antoi paikat muille.296 Remontin jälkeen, syksyllä 1746 vah-

vistettiin uusi penkkijako, jossa kartanonväelle osoitettiin paikat kauempaa kir-

kon kuorista. Myöskään samanaikaiset pappilan korjaukset eivät sujuneet rovasti 

Tolpon toivomalla tavalla. Tolpo yritti saada kartanon mukaan pappilan ylläpi-

toon ja korjauksiin, mutta Stengrund piti väkensä poissa päivätöistä. Kokemäen-

kartano oli nimittäin säteritila, joka oli velvoitettu kirkon rakentamiseen, mutta 

vapautettu pappilan ylläpidosta.297 

 

                                                   
292 Rahvoniuksen tiedetään mestaroineen myös Luvian kirkon ja tapulin vuonna 1745 sekä kirkon 

Euran Honkilahdelle v. 1759. Klemetti 1927, 63, 299; Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, 26.  
293 Rahvoniukselle maksettiin todennäköisesti kesäkauden 1745 palkaksi 296 kt ja kesältä 1746 

300 kt. Palkanmaksu tapahtui erissä, mikä oli molempien etu. Seurakunta varmisteli, että raken-

nusmestari tekee työnsä valmiiksi ja mestari taas varmisti, ettei jäänyt täysin ilman palkkaa. 

KoSKA. Laskuja sekalaisia, kirkkoa ja pappilaa varten 1835–1855. Inventaario 14.5.1746; kuitti 

3.8.1746. Saramo 1936, 4. Samaan aikaan Ulvilan keskiaikaista kivikirkkoa korjattiin 1109 taale-

rin edestä. Se rapattiin, katto tervattiin ja ikkunoita uusittiin. Lehtinen 1967, 633; Hiekkanen 2007, 

267. 
294 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1746. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 794–796. (ei tarkempaa 

päiväystä). TMA. TATA. B I 15. Kirjekirja 1746. Turun tuomiokapituli mhra Ehrenmalmille ja 

rov. Tolpolle 19.3.1746.  
295 Simon Stengrundista ja konfliktista tarkemmin artikkelissa Viitaniemi 2014, 157–181. 
296 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 794–796. (ei tarkempaa päi-

väystä). 
297 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 800v–802. (ei tarkempaa päi-

väystä). Vuoden 1734 lain Rakennuskaari 26:1–2.§. LIITE 1. 
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Arrendaattori Simon Stengrundin tausta ja pappissuku tunnettiin Kokemäellä 

entuudestaan ja näyttää siltä, että Stengrund saavutti pitäjäläisten keskuudessa 

poikkeuksellista luottamusta.298 Osa talonpojista oli valmiita asettumaan hänen 

puolelleen, kun kirkon korjaustöissä ajauduttiin konfliktiin.299 Kirkkoherra Tolpo 

oli puolestaan värikäs persoona, joka riiteli jatkuvasti laumansa kanssa sekä vir-

kansa että yksityisasioidensa puolesta. Ilmeisesti lukuisat riidat vahvistivat pitä-

jäläisten haluttomuutta yhteistyöhön.300 Stengrundin päätös pitää kartanonväki 

poissa kirkonkorjauksesta ja jättää maksut ja puutavarat toimittamatta vaikutti 

korjaustöiden etenemiseen. Protestin teho vahvistui, kun vastarintaan liittyi talon-

poikia. Mahdollisesti Stengrund ei osallistunut kirkon korjauksiin henkilökohtais-

ten kaunojen vuoksi. Tolpo oli nimittäin onnistunut erottamaan virasta kappalai-

sensa Andreas Polvianderin, joka oli Stengrundin eno.301 Stengrund saattoi myös 

kokea itsensä vain väliaikaiseksi kartanon vuokraajaksi, eikä laskenut itseänsä 

velvolliseksi ylläpitämään yhteistä hyvää. Hän vältti yhteisön luoman sosiaalisen 

osallistumispaineen ja onnistui kääntämään sen protestiksi kirkkoherraa vastaan. 

Samalla hän vaikutti näkyvästi pitäjänyhteisön toimintaan, omistamatta tynnyri-

nalaakaan maata pitäjästä.  

 

                                                   
298 Kujala 2010, 43–49. 
299 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 794–796. (ei tarkempaa päi-

väystä). TMA. TATA. B I 15. Kirjekirja 1746. Turun tuomiokapituli mhra Ehrenmalmille ja rov. 

Tolpolle 19.3.1746.  
300 Tolpolla oli käräjäjuttuja vuokraviljelijöidensä kanssa Simulassa ja lampuodit vaihtuivat tihe-

ästi. Esimerkiksi Gothard Kustaanpoika Hälli ja Matti Simonpoika 27.2.1744 (f. 111v.–114); 

Jaakko Paavalinpoika 16.10.1744 (f. 299v.–300v., 305v–306v.) ja 23.10.1745 (f. 222v.–224); 

Matti Eerikinpoika 20.2.1746 (f. 88v.–90). KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan reno-

voidut tuomiokirjat. II KO a:53; 54; 55. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1744; 1745 ja 1746. 

Hockman & Salminen 2007, 91. 
301 Salminen 2007, 146–146. Anders Polviander oli mm. laiminlyönyt 1734 rukouspäivän juma-

lanpalveluksen, joka laskettiin vakavaksi virheeksi. Ilmeisesti erottamissyynä oli juoppous. Oltu-

aan muutaman vuoden ilman virkaa ja luvaten tehdä parannuksen, Polviander valittiin Hämeenlin-

nan kirkkoherraksi (1741–1743). Papistoa saatettiin syyttää juoppoudesta, mutta harvoin heitä saa-

tiin pois virasta. Asia eteni aina hovioikeuteen asti. TMA. TATA. BI:9. Kirjekirja 1737. Turun 

tuomiokapituli Turun hovioikeudelle 4.3.1737 ja 28.11.1737. Kelvottomista papeista Malmstedt 

2007; 93–105. 
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2.1.6 Uuden kirkon rakentamisehdotus ja 1760-luvun vaikea aika 

Kokemäen pitäjä sai 1750-luvun loppupuolella kaksi uutta toimijaa. Ensiksikin 

ritari ja majuri Frans Henrik von Knorring osti Kokemäenkartanon ja muutti pi-

täjään perheensä kanssa vuonna 1759.302 Kartanonisännän läsnäolo ja konkreet-

tinen tuki pitäjän yhteisissä hankkeissa merkitsi paljon, sillä hänellä oli käytös-

sään sekä (symbolista) patriarkaalista valtaa että rakennusmateriaaleja ja työvoi-

maresursseja. Toiseksi seurakunta sai uuden kirkkoherran, kun kuningas nimesi 

virkaan 65-vuotiaan Gabriel Gottlebenin (s.1693).303 Gottleben oli palvellut Po-

rin seurakunnan kappalaisena vuodesta 1722 saakka.304 Miehet tunsivat toisensa 

entuudestaan ajalta, jolloin Knorring asui Porissa, Tuorsniemessä.305  

Kirkkoherra Gottleben tarttui pian Kokemäelle asetuttuaan seurakunnan ra-

kennuskantaan. Hän ehdotti uuden kellotapulin rakentamista (12.10.1760) ja pap-

pilan korjauksia (30.8.1761).306 Monet käytännön seikat puhuivat uuden kirkon 

rakentamisen puolesta. Kirkko oli pieni, matala ja ahdas. Kirkkojen ahtautta yri-

tettiin yleisesti ratkaista rakentamalla erilaisia lisäpenkkejä sekä lehtereitä,307 

mutta yhtään ainutta lehteriä ei enää kirkkoon voitu asentaa. Kirkkoherra nimit-

täin pelkäsi lahojen seinien romahtavan kirkkokansan niskaan. Kokemäen puu-

kirkkoon oli vuoteen 1652 mennessä rakennettu neljä lehteriä.308 Emäkirkkoon 

oli vapautunut lisätilaa harjavaltalaisten rakennettua oman kappelinsa vuonna 

1670, mutta emäkirkon penkit täyttyivät pian taas väkiluvun kasvaessa. Vuosien 

                                                   
302 TMA. KöSA. 1Aa:4. Rippikirja 1750–1763. Lindström 1862, 246. Stengrund muutti perheineen 

pois Kokemäenkartanosta viimeistään 1753. Kartano jäi ilmeisesti muuton jälkeen muutamaksi 

vuodeksi lampuotien hoitoon. TMA. KoSA. 1Aa:3. Rippikirja 1752–1758.  
303 Gotleben tuli Kokemäen kirkkoherraksi 1758. Hockman & Salminen 2007, 138.  
304 RA. Skrivelser till K.M. Åbo konsistorii skrivelser till Kongl. Majt 1757–1759 vol. 12.  Gottle-

ben KM:lle. Päiväämätön, 1758. Gottleben oli ohitettu Laitialan ja Lemun viranhauissa ja hän oli 

valittanut kohtelustaan KM:lle jo 1747. Tapaus oli liitetty uuteen valitukseen ja tämä viittaus saat-

toi hyvinkin edesauttaa valintaa. 
305 Gottleben oli von Knorring vanhimman pojan Henrik Gustafin kummi, kastettu 15.5.1753. 

TMA. Porin kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto. I C1:3. Kaupunkiseurakunnan syntyneiden ja 

kastettujen luettelot 1732–1777. Gottleben oli myös perheen kahden ensimmäisen Kokemäellä 

syntyneen lapsen kummi. Berendt Jöran (Georg) Reinhold, kastettu 10.3.1761 ja Margareta Chris-

tina, kastettu 8.3.1762 ja haudattu 4.4.1762 Kokemäellä. Yhteensä lapsia syntyi 11. TMA. KoSA. 

I C:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1759.  
306 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 12.10.1760; 30.8.1761. 
307 Laasonen 1991, 158. 
308 Jo keskiaikaisesta kivisakastista oli kulku kirkon etuosan päällä olevaan ns. kuorilehteriin, mi-

kää näkyy kuorin rakenteissa. Hiekkanen 2007, 227. 
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kuluessa kirkkoon oli tehty vielä kolme lehteriä lisää.309 Ainakin yksi näistä leh-

tereistä tehtiin vuosien 1745–46 remontissa sakariston oven päälle.310 Vuonna 

1763 oli permanto jälleen istuimista täysi eikä uusia lehtereitäkään voitu enää 

vanhan kirkon happamiin seiniin asentaa. Marian kirkko alkoi olla aikansa pal-

vellut. 

Kokemäen kirkko ei suinkaan ollut ainoa ahdas tai huonokuntoinen kirkko 

Suomessa 1700-luvun puolivälin jälkeen. Vaikka monet kirkot olivat saaneet iso-

vihan jälkeen rakennuskolehdin, vain harvoja uusia kirkkoja oli vielä pysty-

tetty.311 Vanhoja kirkkoja oli yritetty korjailla mahdollisimman pitkään ja käyttää 

loppuun asti, joten monet 1600-luvulta periytyneet puukirkot olivat 1700-luvun 

puolivälissä todella ahtaita ja rakenteiltaan heikkokuntoisia. Niinpä 1700-luvun 

jälkipuoliskolla pohdittiin paljon uusien kirkkojen rakentamista. Esimerkiksi Ou-

lussa todettiin vuonna 1750, ettei puukirkkoa kannattanut enää korjata, vaan se 

oli purettava. Kirkon katto oli niin mätä, että siitä irrotettiin kynttiläkruunut, ett-

eivät ne tippuisi väen niskaan. Aiemmin kirkon puurakenteita oli jo tuettu rauta-

tangolla (1746), mutta silti kirkkoherra joutui kieltämään kirkon käytön kovalla 

tuulella romahdusvaaran vuoksi. Vuonna 1769 todettiin, ettei kirkossa voitu pitää 

jumalanpalveluksia ilman välitöntä hengenvaaraa. Uusi kivikirkko saatiin käyttö-

kuntoon vuonna 1777 erinäisten riitojen jälkeen. Myös Piikkiön puukirkon kal-

listuneita rakenteita oli yritetty tukea. Kun kirkon toista puolta tuettiin, kallistui 

hirsiseinä vastakkaiseen suuntaan. Samoin katto oli monesta kohdin mutkalla ja 

sen päällä oleva kattoratsastaja eli pieni torni purettiin ja työtä luonnehdittiin hen-

genvaaralliseksi. Silti tätäkin kirkkoa käytettiin vielä parin vuosikymmenen 

ajan.312 Kun näiden kaltaiset ahtaat ja huonokuntoiset kirkot täyttyivät ääriään 

myöten väestä ja niissä käsiteltiin elävää tulta, olivat kirkot käyttäjilleen aivan 

oikeasti hengenvaarallisia. 

 

                                                   
309 Salminen 2007, 265, 288. 
310 Lehterin kustannuksista ja käyttöoikeudesta käräjöitiin 20 vuotta myöhemmin. TMA. TATA. 

B I: 15. Kirjekirja 1746. Turun tuomiokapituli kh Tolpolle, 10.9.1746. KA. Vehmaan ja Ala-Sata-

kunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Ko-

kemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 794–796. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan re-

novoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät 9.2.1765 

(f. 131–132). KoSKA. Laskuja sekalaisia, kirkkoa ja pappilaa varten 1835–1855. Inventaario 

14.4.1746. 
311 Juva 1955, 144. 
312 Palola 2000, 102, 104, 107; Havia & Luoto 1988, 582. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

96 

Kirkkoherra Gottleben ehdotti uuden puukirkon rakentamista pitäjänkokouk-

sessa huhtikuulla 1763.313 Sitä varten hän oli laatinut moniosaisen rakennusehdo-

tuksen.314 Ensiksi Gottleben muistutti, että seurakunta oli jo anonut kuninkaalli-

selta majesteetilta luvan tilavamman kirkon rakentamiseksi vanhan kirkon pai-

kalle ja sitä varten oli pyydetty valtakunnallinen kolehti. Toiseksi kuningas oli 

suostunut kirkon rakentamiseen ja myöntänyt keräysluvan. Kolmanneksi seura-

kunnalla oli rahaa kassassa ja lainattuna yhteensä 2000 kuparitaaleria. Gottlebe-

nin mukaan uutta kirkkoa varten ei tarvitsisi hankkia kuin hirsiä ja paanuja, sillä 

ikkunat, rautaa, nauloja ja puuta voitiin ottaa uudelleen käyttöön vanhasta kir-

kosta. Neljänneksi majuri von Knorring oli pyytänyt rovastin välityksellä penk-

kitilaa kirkosta paikkakunnalle saapuneille upseereille ja heidän perheilleen. 

Vaikka kirkkolaki vaati kullekin säädynmukaisen penkkijärjestyksen, ei kirkko-

herra voinut osoittaa upseereille ja heidän rouvilleen paikkoja tilan puutteen 

vuoksi. Viidenneksi kirkko oli liian pieni suurelle joukolle seurakuntalaisia. Osa 

väestä joutui jäämään ulos ja estyi kuulemasta Jumalan sanaa. Kuudenneksi Gott-

leben oli sitä mieltä, että vanha kirkko tulisi hylätä ja uusi ja isompi tulisi rakentaa 

tilalle vielä, kun vanhasta kirkosta voisi saada hirsiä, lautatavaraa ja nauloja. Seit-

semänneksi kirkon perustukset olivat laskettu aikaisemmin leveämmälle ja pi-

demmälle kirkolle. Käyttämällä vanhaa perustusta seurakunta voi säästää kustan-

nuksia ja vaivaa.315  
 

  

                                                   
313 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 17.4.1763. 
314 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennnus kaari 26:1§. ”Ennen cuin sencaldaisisa jotan 

eteen otetan, pitä pitäjän miehet cocoon cutzuttaman, sijtä keskusteleman ja yhdistymän”. 
315 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 17.4.1763. 
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Kuvio 5.  Kirkkoherra Gottlebenin rakennusehdotuksen keskeiset perusteet  

 

 

Seurakunnalla varoista suurin osa oli kuninkaan myöntämän kolehdin tulosta 

(1770 kuparitaaleria 17 äyriä). Kolehtivaroja ei olisi saanut sekoittaa kirkonkas-

san rahoihin,316 mutta koska keräysvarat olivat odottaneet käyttöä 30 vuotta, oli 

osa niistä lainattu eteenpäin. Itse asiassa tuomiokapituli suositteli kirkkojen varo-

jen lainausta korkoa (n. 6 %) vastaan, jotta ne eivät makaisi hyödyttöminä seura-

kunnan kirstunpohjalla, varkauksille ja tulipaloille alttiina.317 Osa keräysvaroista 

oli saatettu käyttää kirkon peruskorjaukseen 1740-luvulla, sillä vielä vuonna 1746 

emäseurakunnalla oli ollut varoja yhteensä 2878 kuparitaaleria 10 äyriä.318 Muu-

ten seurakunnan vuosittaiset tulot kuluivat pakollisiin hankintoihin kuten ehtool-

lisviinin ostoon. Lisäksi varkaus (1760) oli kurittanut kirkonkassaa.319  

Kirkkoherra yritti taivutella vastentahtoiset pitäjäläiset halukkaiksi rakennus-

hankkeeseen painottamalla puukirkon rakentamisen olevan sekä yksinkertaista 

                                                   
316 Den 14. Jun. 1720 Resolution uppå Prästeskapets Beswär. Modée 1742, 185, 186. 
317 Juva 1955, 152. Tuomiokapitulin suositteli tätä 1760 ja 1773, mutta lainoja oli voitu antaa jo 

aiemmin. 
318 Puuttuvalla 800 kuparitaalerilla on voitu hankkia nauloja 375 kuparitaalerilla sekä maksaa ra-

kennusmestareiden palkkioita vähintään 300 taalerin edestä. KoSKA. Laskuja sekalaisia, kirkkoa 

ja pappilaa varten 1835–1855. Inventaario 14.4.1746; kuitti 3.8.1746. 
319 Tapauksen myötä kirkkoväärti Juha Juhanpoika Isopere menetti kirkkoväärtin tehtävänsä ja 

Matti Köönikkä valittiin tehtävään. Varkauden käsittely siirrettiin käräjiltä hovioikeuteen. TMA. 

VTA. Caa:40. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Konsepti-

tuomiokirja 1760. Kokemäen käräjät 4.10.1760, f.271–276. 
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että edullista. Taloudestaan tarkoille talonpojille vanhan rakennusmateriaalin uu-

siokäyttö oli tuttua, joten kirkkoherra tähdensi, että vanhasta kirkosta kannatti ot-

taa kaikki hyödyllinen irti. Vanhoja metalliosia kierrättämällä pyrittiin minimoi-

maan rakennuskustannuksia. Muualta hankittavat naulat ja helat olivat arvoltaan 

mestareiden palkkojen tasoa, mutta oma pitäjänseppä pystyi takomaan käytetyt ja 

vääntyneet naulat uudelleen käyttökelpoisiksi.320 Ehjät ikkunalasit olivat sinänsä 

käyttökelpoista tavaraa. Gottleben ehdotti jopa vanhan kirkon puuosien jatko-

käyttöä, jotka kattorakenteita lukuun ottamatta olivat pääosin 1640-luvulta eli 

noin 120-vuotiaita.321 Kirkkoherra ehdotti myös vanhojen perustuksien käyttöön-

ottoa, vaikka ne olivat todennäköisesti painuneet vuosikymmenten aikana maan 

sisään. Tuskin keskiaikaista valmista kivisakastiakaan oltiin hylkäämässä, jos 

kerran vanhat lankutkin kelpaisivat. Kellotapuli oli sen sijaan tarkoitus pitää edel-

leen erillisenä rakennuksena, sillä Gottleben oli aiemmin ehdottanut sen uusi-

mista.322  

Perusteluistaan ja ilmeisistä syistä huolimatta kirkkoherra Gottleben joutui 

pettymään, sillä pitäjäläiset vastustivat hanketta. Ehdotuksen vastaanotto oli seu-

rakuntalaisten parissa suorastaan tyly. Pitäjänmiehet epäilivät rakentamisesta koi-

tuvia kustannuksia ja päivätyövelvoitetta,323 joista suurin vastuu lankesi seura-

kunnan 216 tilalle eli pitäjänkokouksessa istuville isännille.324 Kirkonrakentamis-

velvollisuus suhteutettiin yleensä maanomistuksen suuruuteen. Talolliset olivat 

                                                   
320 Vuoden 1746 remontin yhteydessä talonpoika Matti Tuomaanpoika lähetettiin Turkuun hank-

kimaan nauloja 375 kuparitaalerilla, mikä oli suurempi summa (300 kt), kuin rakennusmestarin 

noin yhden kesän palkkio. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokir-

jat. II KO a:55. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 778-779v. 

Päivämääriä eri ole eritelty. 
321 Lindström 1862, 313–314; Salminen 2007, 279–281. 
322 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.10.1760. Rengossa rakennettiin 1783 uusi kirkko 1650-luvulla hylätyn, keskiaikaisen kivi-

kirkon perustuksille. Ennen rakentamista kiviraunio purettiin perustuksiin asti. Tämä työvaihe lie-

nee ollut työläs, mutta toisaalta purkutyöstä vapautunutta kiveä voitiin käyttää uudelleen. Myös 

Kökarin hylätyn, keskiaikaisen kivikirkon perustuksille rakennettiin uusi kivikirkko 1784. Hiek-

kanen 2007, 323, 397. 
323 ”Sökte kyrkoherden förmå församlingens lemmar till een ny Kyrckias bygnad, hwar til åtskilliga 

i the förstone wijste sig mycket ogina; i synnerhet för the swåra utgärder them nu åliggia.” TMA. 

KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 
17.4.1763.  
324 Tilojen määrä on papinvaaliasiakirjasta (1758), joka perustuu vuoden 1757 verotietoihin. Muu-

tama tila oli jo jaettu, kuten Askola ja Näyhälä. RA. Åbo konsistorii skrivelser till KM 1757–1759. 

vol. 12. Turun tuomiokapituli KM:lle 2.11.1758. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 

1.10.1758. 
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velvollisia toimittamaan rakentamiseen tarvittavat puutavarat tilojen metsäosuuk-

sista. Pelkona myös ilmeisesti oli, että tilanomistajat joutuisivat vastaamaan myös 

kirkon rakennuskassan ylittävistä kustannuksista. Käteisvaroja tarvittiin raken-

nusmestarin ja kisällien palkoihin ja matkakuluihin sekä rakennustarvikkeisiin, 

kuten metalliosiin ja nauloihin.325 Pitäjänmiehillä oli kuitenkin jonkin verran neu-

votteluvaraa vuonna 1759 annetun rakennusasetuksen perusteella. Heillä oli oi-

keus sopia tarvikkeiden toimitusmäärästä ja aikataulusta yksimielisesti tai enem-

mistön mukaan. Mutta toisaalta pitäjänkokouksella oli valtuudet lähettää kaksi 

miestä voudin auktoriteetilla peräämään velvollisuuksien täyttöä.326 Päivätyövel-

vollisuus eli varsinaiseen rakennustyöhön osallistuminen oli seurakunnan jokai-

sen ruokakunnan eli myös itsellisten velvollisuus.327 Pitäjäläiset toimivat vuoro-

tellen ammattimiesten apuna, esimerkiksi kantajina ja kaivajina. 

Pitäjäläisten tylylle vastaukselle oli syynsä. Uuden kirkon rakentamisehdotus 

osui varsin huonoon aikaan, jolloin pitäjäläisten selviytyminen oli muutoinkin 

monella tapaa koetuksella. Jälleen kerran oman talouden turvaaminen ohjasi en-

sisijaisesti talonpoikien päätöksentekoa.328 Heidän resurssejansa olivat vieneet 

hiljattain päättynyt Pommerin sota (1757–62) sekä samanaikainen suuri Kokemä-

enjoen perkausurakka, joten pitäjäläisten halu ryhtyä uuteen työlääseen hankkee-

seen oli minimissään. Heidän huomionsa kiinnittyi isojaon aloitukseen ja talou-

den suhdanteisiin.329 Talonpoikien huoli rakennuskustannuksista ja selviytymi-

sestä oli aitoa, sillä Pommerin sodan aiheuttama inflaatio nosti hintoja jyrkästi. 

Pahimmillaan yleinen hintataso nousi vuosina 1760–1764, jolloin inflaatio oli 10 

% vuodessa. Rakennuskustannukset kohosivat nopeasti, kun esimerkiksi terva-

tynnyrin hinta nousi noin 5 hopeataalerista yli 10 taaleriin vuosien 1756–1763 

välillä.330 Näin ollen 1730-luvulla kerätyn rakennuskolehdin arvo ja ostovoima 

                                                   
325Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennnus kaari 26:1§. LIITE 1. 
326 ”Enär Inwånare enhälleligen eller efter fläste rösterne i sådant sammanskott ingå, bör det lika-

ledes på deras egen förening ankomma, huru mycket efter hemmantalet må härtil på längre eller 

kortare tid årligen utgöras” Den 22. Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och 

Consistorierne, angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 

1779, 4886–4887; Johansson 1937, 51. 
327Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennnus kaari 26:1§. LIITE 1. 
328 Scott 1985, 295; Einonen 2005, 117–118. 
329 Palkäneen talonpoikien valitus isojaon kustannuksista vuoden 1769 valtiopäiville. Suolahti 

1991, 337–338. 
330 Winton 2006, 196; Jörberg 1972 I, 550. Tiedot koskevat nykyistä Ruotsin aluetta, mutta heijas-

tavat myös Suomen tilannetta. Vaikka hinnat hieman laskivat vuoden 1765 jälkeen, nousivat tiilien 

ja puutavaran hinnat vuosina 1735–1774 166 % ja tankoraudan 159 %. Suomessa rautatuotteiden 
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romahti. Samalla myös elintarvikkeiden, kuten viljan hinnat nousivat. Se oli ta-

lonpojille hyvä ja odotettu uutinen sinänsä, mutta yhdistettynä katovuosiin viljan 

hinnan nousu vaikeutti talonpoikien selviytymistä entisestään. Ilman viljakau-

pasta saatuja tuloja oli mahdotonta ostaa siemenviljaa.331 Epävakaat olosuhteet 

heijastuivat ihmisten arkielämään koko 1760-luvun, mikä näkyy avioliittojen sol-

mimisen ja syntyvyyden vähentymisenä sekä lapsikuolleisuuden nousuna. Sa-

malla väestönkasvu hidastui: vuosina 1764 ja 1768 Kokemäen emäseurakunnan 

luonnollinen väestönlisäys kääntyi negatiiviseksi eli kuolleisuus ylitti syntyvyy-

den.332 Talonpojille oli selvää, että oman kotitalouden selviytyminen oli keskei-

sempää, kuin uuden kirkon rakentaminen.  

Koska pitäjäläiset vastustivat kirkkohanketta, tai ainakin siitä aiheutuvia kus-

tannuksia, anottiin sen siirtämiseen lupa. Tuomiokapituli myönsikin seurakun-

nalle lisäaikaa ja kehotti aloittamaan varojen keräämiseen.333 Kirkkohanketta ei 

kuitenkaan unohdettu. Vuoden 1774 rovastintarkastuksessa suuri osa seurakunta-

laisista ehdotti uuden suuremman kirkon rakentamista. Rovasti Lebell kuitenkin 

tulkitsi, ettei seurakunta ollut valmis hankkeeseen. Suurimmaksi esteeksi Lebell 

nosti harjavaltalaisten puuttumisen keskustelusta.334 Uutta kirkkoa ei voitu raken-

taa ilman heidän panostaan – ja suostumistaan. Mutta ilmeisesti rovasti näki kirk-

kohankkeen tiellä myös muita ongelmia, sillä hän suhtautui hankkeeseen varsin 

varovaisesti. Ehkä hän ajatteli seurakunnan tuolloin 81-vuotiasta kirkkoherra 

Gottelebeniä.335 Vanhuuden heikko kirkkoherra ei pystyisi luotsaamaan kirkon-

rakentamista, jossa hänen keskeisinä tehtävinään olivat rakennusbyrokratian 

                                                   
hintaa nostivat entisestään kuljetuskustannukset ja välikädet. Tiilien hinnoista on vain vähän tie-

toja. Jörberg 1972 II, 113–115. 
331 Maaherra Wallen kuvaa, miten kesällä 1762 Ala-Satakunnassa kärsittiin kylmästä ja kuivasta 

alkukesästä, jolloin heinäsato jäi pieneksi. Kosteilta suoniityiltä saatiin kuitenkin heinää korjattua. 

Siiten alkoivat sateet ja oli vaikeuksia saada vilja kuivana talteen. Ruis kasvoi kuitenkin rehevästi 

ja tiheästi ja sitä saatiin talteen melko hyvin, mutta paikoin kärsittiin laonneesta viljasta ja halla-

öistä. RA. Landshövdingarnas skrivelser till K.M. Åbo och Björneborgs län 1760–63. vol 27. Mhra 

Wallen 9.11.1762. Uudenmaan tilanteesta Talvitie 2013, 83–84.  
332 TMA. KoSA. Df:1. Väkiluku- ja mortaliteettitaulut 1749–1800. TMA. Hockman & Salminen 

2007, 169, 174. 
333 Kirjeeseen oli liitetty Gottlebenin lähettämät kaksi pitäjänkokouksen pöytäkirjaa, jotka käsitte-

livät rakennusurakan aloittamista. Näitä liitteitä ei enää ole, mutta toinen saattoi olla G:n perusteltu 

rakentamisehdotus. TMA. TATA. BI:30. Kirjekirja 1763. Turun tuomiokapituli mhra Wallenille 

29.6.1763. Saramon mukaan Gottleben haki uuden kirkon rakentamiseen pian ehdotuksen jälkeen 

tuomiokapitulilta 10 vuotta lisäaikaa. Saramo 1936, 6. Kirjekirjassa ajaksi on merkitty ”tuu åhrs 

anstånd med den i Cumeå tilllämmade nya kyrckjobyggnades företagande.” 
334 TMA. USA. II Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1735–1777. Kokemäen emäseurakunnan 

rovastintarkastuksen pk. 30.1.1774.  
335 Salminen 2007, 138. 
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hoito sekä töiden organisointi pitäjäläisten ja mestareiden kanssa. Näin kävi esi-

merkiksi Jämsässä ja Loimaalla, joissa kirkkoherran pitkäaikainen sairaus ja kuo-

lema viivyttivät kirkonrakentamista. Oulun kirkon rakentamista viivytti puoles-

taan avoinna oleva kirkkoherran virka.336 Kokemäkeläiset pyysivät itse kirkon 

rakennushankkeen aloittamista pian Gottlebenin kuoleman jälkeen.337  

 

Kun ei tullut kirkkoa, tehtiin kellotapuli 

Vaikka kirkkoherra Gottlebenin ehdotus uuden kellotapulin rakentamisesta ei 

saanut aluksi täyttä tukea, saatiin se silti rakennettua. Osa pitäjänmiehistä oli sitä 

mieltä, että vanhan tapulin korjaaminen riittää ja asiaa jäätiin harkitsemaan.338 

Itse asiassa ”ikivanha ja huonokuntoinen” rakennelma olisi jäänyt uusimatta, ellei 

itse piispa olisi tarkastuksessaan puuttunut siihen. Kunnollinen kellotapuli oli tär-

keä, sillä se kannatteli ja suojasi arvokkaita kelloja. Painavat kellot ja tapulin ra-

kenteet olivat kovassa kulutuksessa. Neljä vuotta myöhemmin (1764) pitäjänko-

kouksessa päätettiin rakentaa uusi tapuli kirkon länsipuolelle. Siitä piti tehdä sa-

manlainen kuin Porissa tai Ulvilassa oli.339 Kirkkoherran tehtäväksi annettiin ver-

tailla kirjeitse kumpi rakennusmestareista Thomas Rahvonius (1705–1784) vai 

turkulainen Anders Piimänen (1714–1775)340 tekee työnsä edullisemmin ja mitä 

tarvikkeita työssä tarvitaan. Seurakuntalaiset puolestaan toimittaisivat rakennus-

materiaalit.341  

Kokemäkeläiset päätyivät valinnassaan tuttuun mestari Rahvoniukseen, 

vaikka hänen pystyttämänsä Harjavallan kappelin työnlaadusta oli syntynyt 

                                                   
336 Suolahti 1919, 77–78; Kydén 1998, 51; Palola 2000, 103. 
337 TMA. TATA. BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli mh Fredensköldille ja rov. Lebel-

lille 12.3.1777.  
338 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk. 12.10.1760.  
339 Porilainen Winberg rakensi 1757 Ulvilan kivikirkon länsipuolelle puisen tapulin, jonka huippua 

koristi kullattu nuppi. Kupoli poistettiin 1862. Porin kirkko ja tapuli paloivat 1852. Lehtinen 1967, 

634; Hiekkanen 2007, 267. 
340 A. Piimänen oli kirvesmiesammattikunnan vanhin eli ”oltermanni” ja ”tuomiokirkon nikkari”, 

jonka johdolla rakennettiin mm. Kangasalan kivikirkko (ei tornia), Längelmäveden kirkko sekä 

Pöytyän ja Ruoveden kellotapulit. Antin poika Mikko Hartlin (1748–1820) rakensi ainakin Ylä-

neen ja Säkylän kirkot. Klemetti 1927, 102–109; Fors 1957, 143–145; Gardberg 1998.  
341 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk. 25.11.1764.  
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riita.342 Uusi kappelirakennus oli ollut pettymys, sillä sen katto vuoti. Turkulaiset 

rakennusmestarit Piimänen ja Hollender343 tarkastivat Rahvoniuksen työn huhti-

kuulla 1762, minkä lumen alta pystyivät havaitsemaan. Miehet totesivat, että run-

kohuoneen paanut olivat veistetty liian pitkältä vinoon ja katto oli jäänyt harvaksi. 

Sakariston katto oli tehty vanhanaikaisesti ja oli vielä heikompaa jälkeä. Raken-

nus oli myös liian matala, joten saarnastuoli ja lehteri sijoittuivat liian alhaalle. 

Lisäksi lattiapermanto oli notkolla, joka johtui huonosta perustuksesta.344 Harja-

vallan kirkkoväärti Otto Johan Giers345 vaati käräjillä Rahvoniukselta katon kor-

jaamista ja kulujen korvaamista. Kappelilaiset olivat silti edelleen valmiita tuo-

maan paanuja ja tervaa sekä avustamaan päivätöillä. Rahvonius puolestaan vaati 

palkkasaataviansa.346  

Kappelilaisten riidasta huolimatta ryhdyttiin kesällä 1765 Kokemäen emäseu-

rakunnan kellotapulin rakennustyöhön Rahvoniuksen johdolla ja pitäjäläisten 

päivätöiden voimin.347 Kellotapuli pyrittiin rakentamaan säästeliäästi. Vanhasta 

kellotapulista otettiin talteen kaikki arvokas, erityisesti rautaosat. Mestarin apuna 

työskentelevät pitäjäläiset irrottelivat viiden tuuman nauloja vanhan kellotapulin 

puuosista, jotta ne voitiin käyttää uudelleen.348 Parin vuoden kuluttua, kesällä 

1767 varusmestari Klyft hoiti tapulin maalausurakan 72 kuparitaalerilla Turusta 

                                                   
342 Salminen 2007, 549. 
343 Jakob Hollender (k. 1780) oli turkulainen kirvesmies ja kirkonrakentaja, jota käräjäpöytäkir-

jassa kutsutaan rakennusmestariksi. Fors 1957, 143; Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: 

Abraham Hollender. (Jakob Hollenderin poika) Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/yli-

oppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8520>. Luettu 15.3.2013. 
344 Kokemäen käräjät 14.9.1762, f. 706v.–707v. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat II KO a:72 

(1762–1762). Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. KA.  
345 Otto Johan Giers (k. 1776) toimi Ala-Satakunnan kihlakunnan henkikirjurina ja Harjavallan 

kirkkoväärtinä. Hän omisti Säjärin eli Ylitalon ratsutilan Suomenkylässä, Harjavallan puolella. 

Hockman & Salminen 2007, 107. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Otto Jakob Giers. 

(Otto Johanin poika) Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=8197>. Luettu 14.3.2013. 
346 Tarkastuksesta ja oikeudenkäynnistä tuli kustannuksia 100 kuparitaaleria ja 7 äyriä, jotka Rah-

voniuksen tuli korvata.  

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:73. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat 1763. Kokemäen käräjät 11.2.1763, f. 124–125. Harjavallan kappelin raken-

tamisesta sekä Rahvoniuksen ja harjavaltalaisten riidasta myös Salminen 2007, 548–550. 
347 Tapulin korjauksesta tai rakentamisesta on esitetty erilaisia tulkintoja. Hallamaa väittää Pro 

gradu -tutkielmassaan, että vanha tapuli korjattiin ja maalattiin vuonna 1765. Hallamaa 1932, 175. 

Lindström ei uuden rakentamista 1760-luvulla epäile. Lindström 1862, 314. 
348 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 10.9.1765, f. 934–934v. 
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noutamillaan maalaustarvikkeilla, apulaisenaan Kakkulaisen kylän Tuomas Mi-

konpoika Nirha.349 Tapulin maalaus kustannettiin lukusilla kerätyillä varoilla, 16 

kupariäyriä talolta ja 6 äyriä jokaiselta ehtoollisella kävijältä. Ylijääneet maalit ja 

öljyt myytiin vähintään samalla summalla, mitä maaleista oli alun perin mak-

settu.350 

Kellotapulin rakentamisesta on jäänyt käräjäpöytäkirjaan erikoislaatuinen ta-

paus, joka kuvaa käytettyjen rakennustarvikkeiden arvoa sekä päivätyövelvolli-

suudesta aiheutuneita ongelmia. Nimismies Henrik Båge syytti nimittäin Tulkki-

lan kylän talonpoika Matti Simonpoika Kilkkua 52 käytetyn viiden tuuman rauta-

naulan varkaudesta. Hän oli ollut suorittamassa päivätyövelvollisuuttaan kellota-

pulin rakennustyömaalla, kuten useat muutkin pitäjäläiset ja hänet määrättiin ir-

rottamaan vanhoja nauloja vanhan kellotapulin laudoista ja puuosista. Nauloja oli 

tarkoitus käyttää uudessa kellotapulissa. Pian huomattiin, että Kilkku otti nauloja 

ja yritti piilotella niitä tunkemalla nauloja taskuihinsa ja villavanttuihinsa. Hän 

yritti myös kätkeä käsineitänsä paanukasan taakse. Kirkkoväärti Köönikkä ja 

kirkkoherran apulainen Matias Sundvall kuulivat asiasta. Sundvall meni Kilkun 

luo ja paikalle kerääntyi kolmenkymmenen ihmisen joukko. Sundvall kyseli asi-

asta, mutta Kilkku kielsi ottaneensa nauloja. Kuitenkin useat samassa työssä ole-

vat tulivat Kilkun luo ja tarkastivat hänet. Hänen vaatteita ravisteltiin ja nauloja 

putoili maahan. Nauloja löytyi myös Kilkun käsissä olevista villavantuista, tas-

kuista sekä povesta pellavakankaan ja vartalon välistä. Olipa joku paikalla oli-

joista ehdottanut myös housujen avaamista ja niiden tutkimista, mutta tähän teh-

tävään kukaan ei ollut halukas.351 Nauloja löydettiin yhteensä 52 kappaletta. Kun 

kyseessä olivat viiden tuuman eli 12,5 cm mittaisista rautanauloista, oli niiden 

kätkemisyritys vaatetukseen jo sinänsä melkoinen suoritus. Matti Kilkku kuiten-

kin kielsi varastaneensa nauloja ja väitti ettei ollut ehtinyt viedä irrottamiansa 

nauloja keräyspaikkaan, sillä rakennusmestari Rahvonius oli kutsunut hänet toi-

seen työhön. Väliajaksi hän oli jättänyt naulat paanukasan luo. Kilkku myös 

väitti, ettei hän pyrkinyt kätkemään nauloja, vaan hän jätti ne heti, kun häneltä 

                                                   
349 Tuomas Nirhalle maksettiin palkkaa 22 taaleria kirkonvaroista Tuomas Mikonpoika Nirha 

(s.1737) isännöi Nirhan taloa Kakkulaisten kylässä. TMA. KoSA. I Aa:4. Rippikirja 1760–1771; 

I Aa:5. Rippikirja 1772–1777. 
350 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk. 2.11.1766; 5.7.1767.  
351 ”hafwa wäl en del af the tillståndes warande personer påstått, at Kilckus böxor skulle öpnas och 

wisiteras. Men till att werkställa thet samma har ingen dock sig willig förklarat.” KA. Vehmaan ja 

Ala-Satakunnan tuomiokunnan tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1765. 

Kokemäen käräjät 10.9.1765, f. 935v.  
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alettiin asiasta kysellä. Matti Kilkku tuomittiin kuitenkin sakkoihin ja hänen piti 

ripittäytyä ja saada synninpäästö Kokemäen kirkossa.352  

 

Kuva 1. Rakennusmestari Thomas Rahvoniuksen vuonna 1758 tekemä Irjanteen kappelin tapuli. Rahvonius mes-

taroi Ala-Satakuntaan useita samankaltaisia tapuleita 1750–1760-luvuilla ja yksi niistä rakennettiin Kokemäelle ke-

sällä 1765. Kuva: kirjoittaja.  

                                                   
352 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinaisten asioi-

den pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 10.9.1765, f. 934–938v. Ruotsin valtakunnan vuoden 

1734 laki: Pahantegon Caari 49:1 §. 
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2.2 Ahdas kirkko, kunnialliset penkkipaikat ja väkiluvun kasvun paine 

Kokemäenkartanon omistajalla, pitäjän suurimman maaomaisuuden haltijalla ja 

korkea-arvoisimmalla miehellä, ritari ja majuri Frans Henrik von Knorringilla oli 

ongelma: hänellä ja hänen perheellänsä ei ollut omia, säädynmukaisia paikkoja 

pitäjän kirkossa. Knorring oli pyytänyt rovasti Lebelliltä arvonmukaisia paikkoja 

itsellensä ja perhekunnallensa sekä pitäjään hiljattain saapuneille upseereille ja 

heidän perheillensä. Todennäköisesti majuri oli keskustellut jo asiasta myös suo-

raan kirkkoherra Gottlebeninkin kanssa. Knorringin vaatimus oli sinänsä asian-

mukainen ja laillinen, joten kirkkoherra oli velvollinen järjestämään puuttuvat 

paikat. Mutta kirkkoherra ei voinut omilla valtuuksillaan siirtää ketään pois 

omalta lailliselta paikaltansa, varsinkaan kun vanhassa ahtaassa kirkossa ei ollut 

osoittaa uutta paikkaa tilalle.353 Knorringin vaatimus sai aikaan toimintaa. Kirk-

koherra Gottleben liitti majurin penkkivaateet osaksi esitystään uuden kirkon ra-

kentamiseksi ja sai taakseen pitäjän suurimman tilan omistajan. Jo pelkkä Knor-

ringin läsnäolo lisäsi painoarvoa kirkkoherran esitykselle. Kokemäenkartanon 

omistaja antoi myös konkreettista tukea, sillä kartanon metsistä löytyi puutavaraa 

ja mailta väkeä päivätöihin kirkon rakennustyömaalle. Knorringille itselleen sää-

dyn mukainen istuinpaikka kirkossa oli kunniakysymys, jonka puute tuli korjata 

jo ennen kuin uusi kirkko ehtisi valmistua. Hän oli omistanut Kokemäenkartanon 

jo vuodesta 1755 ja perhe oli asunut kartanossa syksystä 1759 asti.354 Frans Hen-

rik von Knorring oli hieman yli 40-vuotiaana saavuttanut aatelisarvon, kapteenin 

viran ja kartanon herruuden. Yksi olennainen häneltä kuitenkin puuttui – kunni-

allinen paikka pitäjän kirkossa. 

 

 

 

 

 

                                                   
353 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

ptk 17.4.1763.  
354 TMA. KöSA. 1Aa:4. Rippikirja 1750–1763.  
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2.2.1 Frans Henrik von Knorring - Sotalapsesta kartanonherraksi, kersantista 
ritariksi 

Frans Henrik von Knorring kuului balttialaiseen upseerisukuun, jonka yhden su-

kuhaaran suuri Pohjan sota siirsi Suomeen. Frans Henrik syntyi sodan keskelle 

Henrik Johan Knorringin (1683–1752) ja Charlotta Vellingkin perheeseen nel-

jäntenä lapsena vuonna 1712.355 Perheen koti oli Lohjalla Laakspohjan karta-

nossa, jonka Johan Henrik lunasti balttialaissyntyisiltä appivanhemmiltaan ratsu-

mestari Otto Johan Wellingkiltä (k.1688) ja Katarina Margareta von Cappelilta. 

Kaksi vuotta Frans Henrikin syntymän jälkeen isoäiti pakeni lastenlapsiensa 

kanssa Ruotsiin venäläismiehitystä.356 Myös isä ja äiti siirtyivät Pohjanlahden 

länsipuolelle vuoteen 1717 mennessä.357 Sodan päätyttyä isä Knorring sai kap-

teenin viran Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Kemin komppaniasta. Hänen uransa 

eteni Pohjanmaalla, joten perhe luopui omistuksista Uudellamaalla ja Laakspohja 

myytiin pois vuonna 1731.358 Näin suurvaltasota oli heittänyt Knorringit aina Ke-

miin saakka. Olosuhteet pohjoisessa olivat haastavat, mutta upseerin viroista oli 

sodan jälkeen pulaa ja pienentyneessä valtakunnassa supistettiin rajusti armeijan 

resursseja. Moni upseeri joutui tyytymään sotilasarvoansa alempaan virkaan tai 

jäämään ilman vakanssia.359  

Eliitin jäsenet oppivat toimimaan asemansa odotusten mukaan säädyn mukai-

sen kasvatuksen ja ammattiin kouluttautumisen kautta.360 Samoin Frans Henrik 

von Knorring seurasi isänsä ja isoisiensä uravalintoja ja aloitti sotilasuransa 12-

vuotiaana samassa rykmentissä isänsä kanssa. Kolme vuotta myöhemmin hän 

                                                   
355 Isä Henrik Johan von Knorring kävi läpi koko raskaan suuren Pohjan sodan, sotien Ruotsin 

valtakunnan itäisissä maakunnissa ja lopulta Norjassa. Frans Henrik von Knorringin sukutaulu. 

KA. Biographica-kokoelma I. C6. 34. Knorring Frantz von (1491–1990). Möller, Paulsen, Knor-

ring 2000, 138. 
356 Isoäiti Katarina von Cappel oli pakolaisena Ruotsissa majuri von Knorringin neljän lapsen 

kanssa, joille hän sai pakolaisavustusta vuosina 1714–1716. Aminoff-Winberg 1995, 2350, 3311, 

4473. 
357 Pikkuveli Carl Reinhold syntyi Ockelbossa, Gävleborgin läänissä 1717. Möller, Paulsen, Knor-

ring 2000, 172.  
358 Möller, Paulsen, Knorring 2000, 138. Johan Henrik myi tilan 1731 vapaaherra Gustav Arm-

feltille. 
359 Wirilander 1950, 179, 180, 194. Lisäpaineita virkasijoitteluun toivat myös Venäjältä sotavan-

keudesta palanneet upseerit, jotka olivat pudonneet pois virkakierrosta. Pohjanmaan rykmentin 

upseeristosta oli vuosina 1719–1728 yli neljäsosa kotoisin Inkerinmaalta tai Liivinmaalta. Wiri-

lander 1950, 62; Vainio-Korhonen 2008, 24–27. 
360 Scott 1990, 49; Ilmakunnas 2011, 33–34. 
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siirtyi Karjalan rakuunarykmenttiin kersantiksi. Vuonna 1735 hän pääsi kunin-

kaan henkivartiostoon ensiksi lipunkantajaksi, sitten kenttävääpeliksi. Kuninkaan 

Henkirakuunarykmentti oli arvostetuin rykmentti, jossa palveleminen laskettiin 

korkeaksi meriitiksi sotilasuralla. Myös palkkaehdot olivat muita rykmenttejä pa-

remmat. Vuonna 1737 Frans Henrik palasi Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin, 

jossa hän palveli seuraavat vuodet yleten vänrikiksi. Henkivartiostolla oli vaiku-

tusta ylenemiseen, joka rauhanvuosina 1723–1741 oli muutoin hidasta. Myös isä 

vaikutti pojan uraan, kuten päälliköt yleensä suosivat poikiansa, sukulaisia ja ys-

täviä virkanimityksissä.361 Hattujen sodan keskellä Knorringit saivat siirron Porin 

rykmenttiin. Isä Henrik Johanista tuli majuri, rykmentinkomentaja ja poika Frans 

Henrik siirtyi vuotta myöhemmin vänrikiksi Euran komppaniaan.362 Hattujen so-

dasta Frans Henrik von Knorring kotiutui aliluutnanttina. Jälleen yksi sota oli siir-

tänyt Knorringit maakunnasta toiseen, nyt Satakuntaan. Frans Henrikin ura jatkui 

Porin rykmentissä eläkkeelle asti. Vuonna 1748 hänet ylennettiin kapteeniksi ja 

nimitettiin Euran komppanian päälliköksi. Tammikuulla 1760 hänet ylennettiin 

2-majuriksi (2-major), mutta hän jatkoi Euran komppanianpäällikön virassa Pom-

merin sotaan saakka.363 

Hattujen sodan aikaan eversti Henrik Johan Knorring aloitti prosessin aatelis-

arvon saavuttamiseksi. Hän oli yksi monista balttialaisista upseereista, jotka oli-

vat jääneet naturalisoimatta ruotsalaiseen aatelissäätyyn. Heidän yhteiskunnalli-

nen asemansa ei eronnut alemmasta aatelistosta, poliittisia oikeuksia lukuun otta-

matta. Mutta juuri säätyoikeuksien vuoksi aatelisarvoa kannatti tavoitella, sillä 

esimoderni yhteiskunta oli rakennettu privilegioiden varaan.364 Knorringien koh-

dalla prosessista tuli mutkallinen, sillä isä Henrik Johan esitti ensin vilpillisesti 

                                                   
361 Wirilander 1950, 39, 159, 179, 198.  

362 Hattujen sodan vetäytymistaktiikka oli kova paikka vanhalle karoliinille, eversti Henrik Johan 

Knorrigille. Hän oli ainoa ylemmästä upseeristosta, joka vastusti vetäytymistä Kymijoen länsiran-

nalle. Hän puhui kovin sanoin kenraali Lewenhauptia vastaan. Hän sanoi, että suomalaiset ryk-

mentit on jätetty heitteille ja valittu ruotsalaisten uhriksi. Sodan jälkeen hänen sanomisiansa käsi-

teltiin oikeudessa, mutta säätyjen komissio vapautti hänet kaikista syytöksistä todeten, että Knor-

ringin asenne sodassa ansaitsi pikemminkin kunniaa. Inkerinmaalla syntynyt karoliiniupseeri tiesi, 

mistä puhui, sillä hän oli 30 vuotta aiemmin taistellut itäisistä maakunnista. Möller, Paulsen, Knor-

ring 2000, 138–139. 
363 Wirilander 1953, 49. 
364 Wirilander 1950, 150–151; Tandefelt 2007b, 18; Ilmakunnas 2011, 13, 16.  
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väärän sukulinjan, ehkä peitelläkseen omalle isällensä langetettua tuomiota ku-

ninkaan pilkasta.365 Joka tapauksessa hänet introdusoitiin juuri ennen kuole-

maansa vuonna 1752.366 Miekkaritaristoon hän oli päässyt ensimmäisten jou-

kossa vuonna 1748. Pojat Frans Henrik ja Carl Reinhold saivat aatelisarvon eli 

heidät naturalisoitiin ja introdusoitiin vuonna 1756.367  

Samoihin aikoihin aateloinnin kanssa (1755) Frans Henrik von Knorring osti 

Kokemäenkartanon Ebba Margaretha De la Gardielta 20 000 kuparitaalerilla.368 

Knorringeista tuli ensimmäinen omistajaperhe, joka asui Kokemäenkartanossa. 

Vaikka varsinainen patronaattioikeus oli purettu papinvaalilainsäädännöllä,369 

toimi patriarkaalinen mentaliteetti edelleen. Merkittävien tilojen omistajat halu-

sivat määritellä ja johtaa seurakunnan ja pitäjänyhteisön asioita. Keskeisen karta-

non isännyys vaikutti paikallisyhteisön toimintaan ja mahdollisuuksiin. Myös 

Kokemäenkartanon omistajuus ja tapa miten sitä hallinnoitiin ja hoidettiin, hei-

jastui pitäjänyhteisöön ja kirkkohankkeeseen. Ennen Knorringien aikaa Kokemä-

enkartanon omistajat eivät itse olleet asuneet Kokemäellä, vaan370 kartanoa hoi-

                                                   
365 F. H. von Knorring vanhempi eli värikästä elämää ja päätyi usein käräjille. Vakavin tapaus 

sattui v. 1674, jolloin Turun hovioikeus tuomitsi hänet hirtettäväksi kuninkaallisen majesteetin 

pilkkaamisesta. Hänet armahdettiin myöhemmin. Kuninkaan pilkka saattaa liittyä samanaikaiseen 

reduktioon, jossa Knorringit menettivät heille läänitetyn maaomaisuuden. Tuomio voi olla syynä 

sille, miksi Henrik Johan väitti 1740-luvulla kuuluvansa muuhun sukuhaaraan. Möller, Paulsen, 

Knorring 2000, 57. Balttiaatelistosta ja reduktiosta, Villstrand 2005b, 48. 
366 Wirilander 1950, 143–144.Vuosina 1751–1752 Aadolf Fredrikin kruunajaisvaltiopäivien yh-

teydessä myönnettiin monia uusia aatelisarvoja ja von Knorringien aatelointi voi liittyä näihin juh-

lallisuuksiin.
 
 

367 H. J. Knorring kuoli 16.9.1752, haudattiin 6.12.1752. TMA. Porin kaupunkiseurakunnan ar-

kisto. Kaupunkiseurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot. (Sisältää haudatut) Möller, Paul-

sen, Knorring 2000, 138–139; Sarkamo 2011, 131.  
368 Lindström 1862, 246–247. Kauppahinta oli 20 000 kt ja siihen kuului Raumalla sijaitseva Sam-

panalan ratsutila.  
369 Patronaattioikeuksista kiisteltiin pitkään. Esim. Johan Gezelius-Olivecreutz vaati Karunan kap-

pelin patronaattioikeuden vahvistusta v. 1744, minkä kappelilaiset pyrkivät kiistämään. Kappelin 

rakentamisen aikaan Karunan kartanon omistajana oli Arvid Horn, jonka osuutta kappelin raken-

nustyöhön selvitettiin mm. Turun tuomiokapitulin asiakirjoista. Lopulta v. 1688 löytyi asiakirja, 

jonka pohjalta Kustaa III vahvisti Karunan kappelin partronaattioikeuden Olivecreutzille. Ahonen 

1990, 171–175. 
370 Lindström 1862, 244–247; Hockman & Salminen 2007, 32; Salminen 2007, 287–288. Kokemä-

ellä oli monia erilaisia verohallinnollisia järjestelyjä tulojen läänittämisestä johtuen 1500-luvun 

lopulta 1700-luvun alkuun. Osa kylistä tai taloista kuului Porin kreivikuntaan, osa läänityksinä ja 

lahjoituksina Kurki, De la Gardie tai Baranoff suvuille. Salminen 2007, 140–141.  
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tivat voudit isäntiensä ohjeiden mukaan tai sitä hallinnoivat vuokralaiset eli ar-

rendaattorit.371 Frans Henrik von Knorring tuli mukaan pitäjän päätöksentekoon 

pian kartanon oston jälkeen. Majuri oli mukana useissa pitäjänkokouksissa pöy-

täkirjojen todistajana ja todennäköisesti hän kuului kirkkoneuvostoon.372 Hän otti 

johtavan roolin korkean upseerin kokemuksella ja kartanon tuomalla arvoval-

lalla.373 Myös muut upseerit osallistuvat pitäjänkokouksiin, mutta von Knorringin 

pysyvä asuinpaikka pitäjässä edesauttoi sitoutumista paikallispolitiikkaan ja luot-

tamustehtäviin. Ehkäpä jo pelkkä vanhan majurin läsnäolo toi pitäjänkokousten 

päätöksiin arvovaltaa, sillä von Knorring osallistui aktiivisesti pitäjänyhteisön 

hankkeisiin.  

Kun Kokemäenkartano oli lahjoitettu vuonna 1650 vapaaherra Arvid For-

busille, se oli käsittänyt 50 manttaalia maata ja 48 tilaa.374 1700-luvulle tulta-

essa kartanon maaosuus oli kutistunut kymmenesosaan eli viiteen (5) mant-

taaliin.375 Silti Knorringilla oli halussaan pitäjän laajin maaomaisuus. Vuoteen 

1777 mennessä hän oli hankkinut myös yhden (1) manttaalin Pyhänkorvan 

rälssiratsutilan sekä kahden manttaalin Vuolteen säteritilan.376 Lisäksi karta-

noon kuuluivat kolme augmenttia, jotka Knorring osti perintötiloiksi.377 Näin 

ollen Knorringilla oli maata enimmillään 9 11/12 manttaalia eli noin 6 % pi-

täjän verotetusta maasta.378 Manttaalit määrittelivät paikallispoliittista valtaa 

                                                   
371 Lindström 1862, 245–247; Salminen 2007, 141. Poissaolevasta isännyydestä huolimatta, 1600-

luvun jälkipuolen kartanonomistajat ovat saaneet kyseenalaista kunniaa toimia esimerkkinä koh-

tuuttomasta ja epäoikeudenmukaisesta isännästä, joka pyrki voiton maksimointiin alustalaistensa 

kurjuuden kustannuksella. Kujala 2010, 43–49. 
372 von Knorring todisti yksin mm. ensimmäisen (säilyneen) Kokemäen pitäjänkokouksen pöytä-

kirjan 12.10.1760. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pi-

täjänkokouksen pk 12.10.1760. 
373 Einonen 2005, 17. 
374 Lindstrom 1862, 244–245; Suomen kartanot ja suurtilat II, 614–615. 
375 Hockman & Salminen 2007, 32. 
376 Papinvaaliluettelo perustui verotustietoihin. Vuolteen säteriratsutilasta ¼ oli Ulvilan puolella, 

joten Kokemäellä sijaitseva osuus oli 1,5 manttaalia. RA. Åbo konsistorii skrivelser till KM. 1776–

1780. vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytä-

kirja 16.11.1777. Hockman & Salminen 2007, 79. Suomen kartanot ja suurtilat II, 619. 
377 Augmentit olivat Meinikkala, Peipohjan Ratala ja Ylistaron Torkkeli. Hockman & Salminen 

2007, eri osin. Suomen kartanot ja suurtilat II, 614–615. 
378 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen ptk, 16.2.1777, 4§. Kankea maaverotusjärjestelmä ei sisältänyt kaikkea uudisrai-

vattua maata 1700-luvun loppupuolella. 
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eli äänimäärän suoraan kirkkoherranvaaleissa. Knorring äänesti kirkkoherran-

vaaleissa kaikkien pitäjässä omistamiensa tilojen puolesta,379 myös kartanoon 

kuuluvien kolmen augmentin puolesta.380  

Aatelisto pyrki hankkimaan maaomaisuuden lisäksi näyttävän talon, joka 

osoitti omistajansa statuksen.381 Kokemäenkartanon päärakennus oli teetetty 

1660-luvulla uuteen paikkaan Kokemäenjoen etelärannalle.382 Sata vuotta 

myöhemmin se palveli von Knorringin 10-henkistä perhettä ja suurta kotita-

loutta.383 Päärakennus oli pitäjässä pitkään ainoa laatuaan, vastaava oli tekeillä 

1760-luvun alussa Vuolteen säteriratsutilalla.384 Kartanon 12-huoneinen pää-

rakennus sijaitsi Kokemäenjoen rantatörmässä. Se oli puinen, punamullalla 

maalattu, säterikattoinen rakennus, jonka pohjoinen ikkunarivi antoi suoraan 

joelle. Pihan toisella laidalla sijaitsi kartanonvuokraaja majuri C. A. von 

                                                   
379 ”Börandes Frälseman, och den som af något Frälsehemman ägare är, sielf hafwa Stämma och 

Röst, för dess Frälsehemman, när han något Säteri i Församlingen, eller der bor; men eljest Bonden 

sjelf hafwa frihet, at gifwa sin röst med de andre Skatte och Krono-Bönderne.” Kongl. Maj.ts Nå-

diga Förordning hwarefter wid Prestewals anhållande så i Städer som på Landet förfaras bör, d. 5 

Junii 1739. Samling af författningar och Stadgar, hwilka ändra eller förklarar Kyrko-Lagen af År 

1686, och ännu äro till efterlefnad gällande, 1813.  
380 von Knorring äänesti Meinikkalan Henrikin, Ratalan Simon ja Torkkelin Matin puolesta. Vas-

taavasti kapt. Armfeltin tilojen tilanhoitaja ja lampuodit äänestivät itse, sillä Armfelt ei asunut pi-

täjässä. RA. Åbo konsistorii skrivelser till KM 1757–1759. vol. 12. Turun tuomiokapituli KM:lle 

2.11.1758. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 1.10.1758; RA. Åbo konsistorii skriv. till 

KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaa-

lien pk 16.11.1777.  
381 Koskinen 2012, 66–67; Hellsing 2014, 243. 
382 Lindström 1862, 245; Salminen 2007, 391; Uusi-Seppä 2008, 16–18, 19–21. 
383 von Knorrigin ja Christina Johanna Ribbingin lapset: Henrik Gustaf (1753) Johan Otto (1754) 

Stefan Fredrik (1755), Carl Fredrik (1757), Johanna Charlotta (1758) sekä Franz Edward (1759) 

Berendt Jöran Reinhold (Georg) (1761), Margareta Christina (1762), Margareta Elisabet (1763), 

Henrika Christina (1764), Berndt Ulrik (1768). Lapsista 2 kuoli pian syntymän jälkeen ja yksi 

pojista kuoli 3-vuotiaana. Pientä tytärtänsä Margareta Christinaa majuri ei nähnyt ilmeisesti lain-

kaan, sillä hän eli vain pari viikkoa ajan, Pommerin sodan aikana. 11 lapsesta kahdeksan selvisi 

aikuiseksi. TMA KöSA. 1Aa:4. Rippikirja 1750–1763. TMA. KoSA. I C:1. Syntyneiden ja kastet-

tujen luettelot 1742–1759; I C:2. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1763–1786. (Sisältävät kuol-

leiden luettelot) Möller, Paulsen, Knorring 2000, 139; Lindh 1928, 148–151; Wirilander 1953, 49. 

Lapsia varten kartanoon palkattiin alkeisopettaja ja hetkellisesti kieltenopettaja. VA 7644: 2254v.–

2255. Tositekirja 1767–1767. Päärakennus purettiin 1907 huonokuntoisena. 
384 VA 7622: 1452. Tositekirja 1762–1762. Vuolteen säteriratsutila oli lääninrovasti Nils Idmanin 

omistuksessa. Hockman & Salminen 2007, 79. 
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Hirshheitin rakennuttama (n. 1680) pienempi kahdeksan huoneinen sivura-

kennus, jossa oli ainakin sali, kaksi kamaria, leivintupa ja keittiö.385 von Knor-

ringin aikana tehtiin joitakin muutoksia pihapiirissä, mikä ilmenee pääraken-

nuksen länsipuolelle sijaitsevan sivurakennuksen mansardikatosta, joka yleis-

tyi säätyläistaloihin 1700-luvun jälkipuolella. Joko se tehtiin vanhan kahdek-

san huoneiseen sivurakennuksen hirsikehikkoon tai koko rakennus oli uusi. 

Ylipäätään päärakennuksen molemmin puolin nousevat sivurakennukset oli-

vat tyypillisiä aikakauden kartanoille. Muita ajanmukaisia hankkeita olivat jo-

kirannassa sijaitsevan kasvi- ja hedelmätarhan vaaliminen sekä kartanolle joh-

tavan koivukujan istuttamien. Kartano oli isäntäperheen statuksen mukaisen 

kodin lisäksi myös toimiva ja tuottava maatila, joka edellytti lukuisia karja- ja 

talousrakennuksia. Ne sijoitettiin kauemmaksi päärakennuksesta.386 Kartanon 

asuin- ja talousrakennuksissa sekä kulku- ja työvälineissä riitti jatkuvasti kor-

jattavaa, joten kartanon leivissä työskenteli ajoittain puu- ja metalliseppiä.387 

2.2.2 Kunnialliset penkkipaikat 

Pian sen jälkeen, kun kirkkoihin oli tuotu istuinpenkit 1600-luvun alkupuolella, 

alkoivat seurakuntalaisten keskinäiset kiistat istumapaikoista. Riitojen välttä-

miseksi alettiin laatia penkkijärjestyksiä, jotka osoittivat kunkin seurakuntalaisen 

paikan. Esimodernissa yhteiskunnassa suhtauduttiin penkkijärjestykseen hyvin 

vakavasti, sillä se osoitti selkeästi statusta ja säätyjen välistä eriarvoisuutta. Penk-

kijärjestys oli myös oivallinen sosiaalisen kontrollin väline, jolla papisto ja koko 

yhteisö pystyi arvioimaan kukin kirkossakäyntiaktiivisuutta. Penkkijärjestyksen 

laati seurakunnan ulkopuolinen toimija, aluksi piispa, sittemmin rovasti tai joku 

                                                   
385 KA 7553:1829v. Tositekirja 1747. Todennäköisesti tämä sivurakennus mainitaan v.1747 ikku-

naveroluettelossa. Vastaavasti pappilan päärakennuksessa oli sali, keittiö ja 4 kamaria. KA 

7553:1830. Tositekirja 1747. Lindström 1862, 245; Salminen 2007, 392; Juuri-Oja 1955, 437–

438. 
386 Koivukuja, joka näkyy F. Weberin maalauksessa Kokemäenkartanosta v. 1799, puuttuu isoja-

kokartasta vuodelta 1778. Suomen kartanot ja suurtilat II, 14–15. Salminen 2007, 392. Uusi-Seppä 

2008, 54, 61–62. Lounatvuori, Irma, Malliksi maaseudulle – säätyläiset, rakennuskulttuurin edel-

läkävijät. Kulttuuriympäristö. Rakennusperintö.fi http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriympa-

risto/artikkelit/fi_FI/Malliksi_maaseudulle/ Luettu 18.3.2015. 
387 Esimerkiksi vuosina 1765–67 kartanolla työskenteli snickaren Broman ja vuosina 1763–66 

smeden Johan. VA 7626:1901. Tositekirja 1763–1763; VA 7630:1421v. Tositekirja 1764–1764; 

VA 7634:1297v. Tositekirja 1765–1765; VA 7639:2109v. Tositekirja 1766–1766; VA 

7644:2254v-2255. Tositekirja 1767–1767.  

http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto/artikkelit/fi_FI/Malliksi_maaseudulle/
http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto/artikkelit/fi_FI/Malliksi_maaseudulle/
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muu lähialueen papistosta. Penkit jaettiin sukupuolen, säädyn ja statuksen mu-

kaan. Miehet istuivat keskikäytävän eteläpuolella ja naiset pohjoispuolella. Kir-

kon kuorin ja saarnastuolin lähellä olevat paikat olivat arvostetuimpia. Aatelisto 

ja upseeristo istuivat edessä. Myös papiston ja lukkarin perheillä olivat paikat 

etuosassa. Aateliston palvelijat ja tilanhoitajat istuivat isäntäväkensä takana. Sit-

ten seurasivat ratsutilojen väki. Tämän jälkeen istuivat talonpojat kylittäin ja ta-

loittain omilla penkeillään. Sotilaat, käsityöläiset ja tilattomat sekä nuoriso istui-

vat takaosassa tai omilla lehtereillään, mikäli tilaa jäi. Muuten oli tyydyttävä sei-

somapaikkoihin tai istuttava käytävillä.388  

Jumalanpalveluksissa suntio valvoi istuinjärjestyksen noudattamista ja rik-

keistä määrättiin sakko, joka maksettiin kirkolle.389 Myös seurakuntalaiset itse 

valvoivat aktiivisesti järjestystä ja ilmoittivat herkästi rikkeistä. Kunkin oli tie-

dettävä oma paikkansa ja pysyttävä siinä. Mutta koska yhteisön jäsenet yritettiin 

sijoittaa hierarkkisessa järjestyksessä pieneen rajoitettuun tilaan, oli selvää, ettei 

istuinjärjestys voinut miellyttää kaikkia. Varsin pienetkin muutokset aiheuttivat 

suuttumusta ja erilaiset penkkiriidat olivat hyvin yleisiä.390 Penkkijärjestyksistä 

ja niiden loukkauksista poikineiden riitojen käsittelystä tuli yksi osa rovastintar-

kastusten proseduuria. Riitatilanteita soviteltiin ensisijaisesti pitäjänkokouksissa, 

sitten rovastintarkastuksissa ja tuomiokapitulissa. Lopulta ratkaisemattomat riidat 

siirrettiin käräjäoikeudelle. Tarvittaessa penkkijärjestyksiä myös yritettiin uu-

sia.391 Penkkijärjestyksiä ja niiden problematiikkaa tarkastelemalla avautuvat kir-

kon fyysisen tilan tuottamat ongelmat. Kokemäen emäseurakunta oli torjunut uu-

den, suuremman kirkon rakentamisen, mutta vanhalla (sosiaalisella) näyttämöllä 

oli kuitenkin tilaa vain tietylle määrälle toimijoita.392 Samalla ilmenee, miten ah-

taan kirkkotilan käyttöön liittyviä ongelmia yritettiin ratkaista nopeasti kasva-

vassa yhteisössä. Penkkikiistojen kautta avautuu kuva väestönkasvusta ja sääty-

yhteiskunnasta sekä heistä, jotka eivät oikeastaan mahtuneet säätyihin saati kir-

kon sisätiloihin. 

                                                   
388 Laasonen 1991, 67, 71; Kaartinen 2002, 417; Sandén 2006, 649. 
389 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 24.8.1764. 
390 Esim. Larsson 1999, 154–160; Thompson 1996, 48; Sarkamo 2011, 90. 
391 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. Luku XXIV § VIII:4. Esimerkiksi rovastintarkastuksessa 

16.1.1734 käsiteltiin penkkijärjestyskysymyksiä, kun niitä oli ensin käsitelty pitäjänkokouksessa. 

TMA. TATA. E VI:I. Porin ylä- ja ala- sekä Tyrvään rovastikuntia ja niihin kuuluvia seurakuntia 

koskevia asiakirjoja. Rovastintarkastuksen pöytäkirja 16.1.1732. Juva 1955, 18, 129; Lempiäinen 

1967, 247–249, 412–415. 
392 Samuelson 2012, 16. 
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James C. Scottin mukaan eliitin julkinen vuorovaikutus alamaisten ja rahvaan 

välillä (public transcript) koostuu pääosin visuaalisista ja auditiivisista näytök-

sistä, jossa korostuvat rankijärjestys, etusijat ja kunnia.393 Kirkkojen penkkijär-

jestykset olivat kuin luotuja etuoikeutettua julkista näyttäytymistä ja toimintaa 

ajatellen. Penkkijärjestys asetti ihmiset sosiaaliseen järjestykseen ja säädyn mu-

kainen istuinpaikka kirkossa oli yhteisöllisen aseman merkki. Upseeristo oli tot-

tunut toimimaan rankijärjestyksessä ja he toimivat myös pitäjänyhteisön yhtei-

sissä jumalanpalveluksissa sen puitteissa.394 Samalla patriarkaalinen yhteiskunta 

ja kruunun valta-asema manifestoitui konkreettisella tavalla virkamiehistön (up-

seeriston) astellessa virkapuvuissaan kirkon etuosaan. 

Kun ritari ja majuri von Knorring pyysi kunniallisia paikkoja itselleen, vai-

mollensa Kristina Johanna Ribbingille395 sekä perhekunnallensa, hän halusi tulla 

kohdelluksi aatelis- ja sotilasarvonsa mukaisesti. Knorring oli paikkavaatimuk-

sissaan tosissaan ja hän suhtautui vakavasti kirkon penkkien osoittamaan arvojär-

jestykseen. Hän oli asemansa kautta tiukasti etuoikeutettu ja erottautui käytöksel-

länsä ja olemuksellansa rahvaasta.396 Hän halusi erottautua myös istuinpaikallaan. 

Knorring odotti asemansa mukaista kohtelua esivallalta, tovereiltaan, alaisiltaan, 

muilta pitäjäläisiltä sekä kirkolta. Upseerina hänelle oli luonteenomaista tark-

kailla, ettei hänelle kuuluvaa kunniaa loukattaisi. von Knorring näki kunnian sää-

dynmukaisena oikeutena aikalaistensa tavoin.397 Suurimman tilan haltijana ja aa-

telismiehenä hänen ja hänen perheväkensä piti saada istua arvonsa mukaisesti 

eturivissä. 

Itse asiassa Kokemäenkartanon omistajilla ei ollut koskaan ollut virallisia 

penkkipaikkoja pitäjän kirkossa.398 Frans Henrik von Knorring oli nimittäin en-

simmäinen kartanonomistaja, joka asui pitäjässä penkkijärjestysten käyttöönoton 

                                                   
393 Scott 1990, 2, 46, 105. 
394 Villstrand 2005b, 25–26; Tandefelt 2007, 18; Vilkuna 1996b, 50–52. 
395 Knorring solmi avioliiton Kristina Johanna Ribbingin (1727–1801) kanssa Södermanlandissa 

Tumbon pitäjässä keskikesällä 1752. Morsiamen vanhemmat olivat everstiluutnantti Gustaf Rib-

bing (s. 1687) ja liivinmaalainen Johanna Margareta Berch (s1697). Möller, Paulsen, Knorring 

2000, 139. Avioliitossa tuli jälleen esiin vanha sidos Balttiaan. Vastaavanlaisista sidoksista avio-

liitoissa Vainio-Korhonen 2008, 129, 254–260. 
396 Scott 1990, 133–134; Ilmakunnas 2011, 15–16; Sarkamo 2011, 24, 123. Patriarkaalisuudesta ja 

kirkon roolista sen opettajana Vilkuna 1996b, 90, 94. 
397 Sarkamo 2011, 169–170. 

398 Rovasti Tolpo vetosi v. 1654 laadittuun istuinjärjestykseen ja totesi, ettei Kokemäen kartanon 

herrasväellä ollut koskaan ollut omia penkkejä Kokemäen kirkossa. Kokemäen käräjät 29–

31.10.1746. f. 794–794v. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1764. II KO a:74. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan tuomiokirjat. KA.  
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jälkeen. Ensimmäisiä penkkijärjestyksiä laadittaessa 1650-luvulla Kokemäen 

kartanon omisti vapaaherra, valtaneuvos ja kenraali Arvid Forbus.399 Sittemmin 

Kokemäenkartano kuului Axel Julius De la Gardielle ja hänen perikunnalleen, 

joista kukaan ei asunut paikkakunnalla. Kokemäenkartano oli vain yksi heidän 

useista tiloistaan ja kartanoistaan, eikä pitäjänkirkosta ollut tarvetta varata heille 

eturivejä.400 Pitäjässä tilapäisesti vieraileville aatelisille olisi joka tapauksessa jär-

jestetty paikka kirkon kuorista. Viimeksi laaditussa (4.10.1746) penkkijärjestyk-

sessä oli määrätty 16 istuinpaikkaa Kokemäen kartanolle ja sen väelle. Niiden 

tarkempaa sijaintia ei tunneta, mutta ilmeisesti arrendaattori Stengrundille osoi-

tettiin paikat kauempaa kuorista.401 Kartanon vuokraajan sosiaalinen asema ei ol-

lut sama kuin omistajan, vaikka Stengrund oli itse ajatellut kuuluvansa pitäjän 

parhaimmistoon ja yritti asettautua eturiviin. Arrendaattori rinnastettiin palkattui-

hin tilanhoitajiin eli inspektooreihin, joiden paikka oli kyllä kirkon etuosassa kuo-

rin välittömässä tuntumassa, ilmeisesti neljännellä rivillä, mutta ei suinkaan etu-

rivissä.402 Vastaavasti Messukylän seurakuntaan kuuluvan Hatanpään kartanossa 

ei asunut herrasväkeä vuonna 1748, osoitettiin sen väelle paikat viidennestä ri-

vistä.403 Uusi tulokas saattoi siis joutua konkreettisesti etsiskelemään paikkaansa 

ahtaassa yhteisössä, mutta ritari von Knorringille inspektoorien paikat eivät sopi-

neet.  

  

                                                   
399 Hockman & Salminen 2007, 32. 
400 TMA. KoKA II Ba:1. Kokemäen pitäjän kirkonkirja 1630–1784. Kokemäen emäkirkon penk-

kijärjestys, laadittu 23.1.1652 ja korjattu 1.5.1654. Lindström 1862, 244–247. Salminen 2007, 287–

288. Hockman & Salminen 2007, 32.  
401 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1746. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 795. Vuonna 1746 laadittu 

penkkijärjestys saattoi kadota Kokemäen kirkkoon tehdyssä murtovarkaudessa 1788. Varastetun 

omaisuuden joukossa oli vanha kirkon istumajärjestys. Muita varastettuja tavaroita olivat hopeiset 

pokaali, kalkki ja pateeni, 87 taaleria ja joitakin kupariäyrejä. Mahdollisesti tavaroita säilytettiin 

samassa arkussa. Ne olivat päätyneet kapteeni Otto von Knorringille joka halusi palauttaa tavarat. 

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 30.1.1788, f. 8. 
402 Vertaa TMA. KoSA. II Ca. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänko-

kouksen pk 24.8.1764. Vuonna 1764 järjestyksessä paikat olivat neljännessä rivissä. 
403 Arajärvi 1954, 447. 
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2.2.3 Uudet upseerit 

Majuri Knorring toimi paikkapyynnössä myös virkansa puolesta. Toimeen tarttu-

vana esimiehenä majuri pyysi penkkipaikkoja myös alaisilleen, pitäjään hiljattain 

muuttaneille upseereille ja heidän perheillensä.404 Kesällä 1761 alimajuri Frans 

Henrik von Knorring oli saanut johtaakseen 500 miehen vahvuisen pataljoonan 

Porin rykmentistä Pommerin sotaan.405 Siellä satakuntalaisten sotatoimia kesti 

seuraavan vuoden tammikuulle. Toukokuulla Ruotsi ja Preussi solmivat rauhan 

ja miehet pääsivät purjehtimaan kohti Suomea heinäkuulla 1762.406 Sotaa seurasi 

aina erityinen sijoittelun aika, jolloin upseerien virkatalojen asujaimisto päivitet-

tiin sodassa koettujen miestappioiden, upseeriston ylennysten ja virkaerojen jäl-

jiltä.407 Mahdollisesti Knorring vastasi esikuntamajurina upseeriston ylennyksistä 

ja täydennyksistä sekä heille kuuluvista virkataloista. Rykmentin upseeriston 

vaihdokset heijastuivat yleensä myös seurakuntien väestöön, sillä heidän palk-

kauksensa järjestettiin sijoittamalla upseeristo virkataloihin eli puustelleihin 

komppanian alueelle. Upseerit ja sotilasvirkamiehet saivat palkaksi virkatilan 

tuoton sekä erilaisia veroja luonnontuotteina. Upseeristo oli periaatteessa velvoi-

tettu asumaan puustelleissaan, mutta käytännössä monet asuivat omilla tiloillaan, 

jotkut taas valittivat puustellin asuinrakennusten puutetta tai syrjäistä sijaintia. 

Joka tapauksessa upseeriston elämäntapa oli sangen liikkuvainen moniosaisen 

virkaportaikon vuoksi, vaikka muuttoliike rajoittui yleensä komppanian alu-

eelle.408 Näin ollen järjestäessään pitäjään saapuville uusille upseereille penkki-

paikat pitäjän kirkkoon, Knorring huolehti myös alaistensa hyvinvoinnista ja suh-

teista siviiliyhteisöön, Kokemäen paikallisseurakuntaan.409 

                                                   
404 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

ptk 17.4.1763. 
405 Pataljoona suuntasi syyskuussa Hankoon, josta matkaa jatkettiin kuudella aluksella Stralsun-

diin. Suurin osa nyt lähetetyistä Porin rykmentin miehistä liittyi Augustin Ehrensvärdin joukkoi-

hin. 
406 Lindh 1928. 148–151; Wirilander 1953, 49. 
407 Pommerin sodan aikana, upseeripulan vuoksi jaettiin vuoteen 1761 asti lukuisille aliupseereille 

virkamääräyksiä vänrikkien ja kornettien virkoihin. Pommerin sodasta lähtien ja enenevästi 1700-

luvun loppua kohden kasvoi palkattomien ja erilaisilla palkkajärjestelyillä olevien aliupseerien ja 

upseerien lukumäärä. Wirilander 1950, 24; Karonen 2001, 398. 
408 Wirilander 1950, 14, 81. Upseerin sotilasarvo ja palkkavirka (virkatila) eivät välttämättä eden-

neet yhtäaikaisesti. Viralla saattoi edetä, kun sopiva vakanssi aukesi, mutta palkkaluokassa saattoi 

nousta vasta, kun siihen kuuluva puustelli tyhjeni edellisistä asukkaista. 
409 Sarkamo 2011, 89. 
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Upseeriston osallistuminen jumalanpalveluksiin oli esivallan kannalta tärkeää, 

sillä kristinuskolla ja sen harjoittamisella oli merkittävä sija Ruotsin armeijassa. 

Upseeriston oma usko ja luottamus Jumalan tahtoon toimivat esimerkkinä ja an-

toivat miehistölle rohkeutta taistelukentällä ja raskaissa kenttäolosuhteissa.410 

Upseeristo tarvitsi siis viranmukaiset edellytykset osallistua pitäjän jumalanpal-

veluksiin. Sotaväki käytti kirkon seutua sunnuntaisin kokoontumis- ja harjoitus-

paikkana. Esimerkiksi Messukylän kivikirkon viereen oli raivattu armeijan tar-

koituksiin noin hehtaarin kokoinen kenttä sekä varastorakennus (arsenaali).411  

Upseeriston sijoittaminen ahtaaseen pitäjän kirkkoon ei ollut yksinkertaista. 

Uusien tulokkaiden ilmaantuminen tarkoitti vauraiden talonpoikaistalojen omis-

tajien ja vanhojen sukujen väistymistä penkkiriveillä taaksepäin, pois uusien up-

seerien tieltä. Upseerit muodostivat yhdessä erilaisten virkamiesten, lääkäreiden, 

opettajien ja tilanhoitajien kanssa uudenlaisen keskiluokan, joka ei mahtunut pe-

rinteiseen säätyjakoon. Tämä herrasväen (ofrälse ståndpersoner) joukko kasvoi 

nopeasti 1700-luvulla sekoittaen samalla yhteisöjen vanhoja istuma- ja arvojär-

jestyksiä. He olivat lähellä aatelistoa, papistoa ja porvaristoa, mutta heiltä puut-

tuivat poliittiset oikeudet osallistua valtiopäiville. Sen sijaan he saivat osallistua 

pitäjänkokouksiin, jos he omistivat tai vuokrasivat tilan tai jos heillä oli virkatalo 

pitäjässä.412 Heillä ei ollut ongelmia ainoastaan sijoittua kirkon penkkirivistöihin 

vaan myös ylipäätään yhteiskuntaan.   

Vaikka upseeristo piti kunniallisista penkkipaikoista tiukasti kiinni, säätyläis-

ten kirkossakäynti aktiivisuus laski 1700-luvun kuluessa.413 Virkatilat vaihtuivat 

upseerin ylenemisten mukana ja perheet muuttivat usein. Lisäksi säätyläistön elä-

mäntapaan kuului vierailuja sukulaisten ja ystävien luona ja he etääntyivät juma-

lanpalveluselämästä. Niinpä penkkien varaaminen epäsäännöllisesti paikalla ole-

valle upseeristolle oli pitäjäläisistä turhauttavaa ja etuosan tyhjänä ammottavat 

paikat ärsyttivät ahtaudesta kärsivää kirkkokansaa. Kangasalla tilakysymyksen 

ratkaisemiseksi annettiin rovastin tarkastuksessa lupa muidenkin istua eturiviin, 

                                                   
410 Ibid. 91, 144–146. 
411 Messukylän kirkon lehtereitä käytettiin Turun ja Porin läänin jalkaväkirykmentin ammus- ja 

vaatevarastona. Arajärven mukaan käytäntö oli vakiintunut, sillä rykmentti anoi valtionkonttorista 

varat Messukylän kirkon lehtereiden korjaamiseksi vuonna 1694. Seuraavana vuonna (1695) kir-

kolle vedettiin seitsemän hevosen vetäminä 600 paria sotilaskenkiä. Kun kirkonrakentaja Antti 

Piimänen korjasi Messukylän kivikirkon lehterit 1758, ei niitä enää sen jälkeen käytetty rykmentin 

varastona. Messukylän kirkon vieressä sijainnut arsenaali purettiin 1819. Arajärvi 1954, 322–323. 
412 Wirilander 1974, 390; Karonen 2001, 361–362, 394–397.  
413 Vainio-Korhonen 2008, 120, 246; Roiko-Jokela 1996, 12–13.  
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mikäli penkit jäivät täysin tyhjäksi. Kirkkoherra kuitenkin tähdensi, ettei järjes-

tely saisi aiheuttaa minkäänlaisia riitoja.414 

2.2.4 Väestönkasvu ja tiivistyvä ahtaus 

Kokemäen vanhan kirkon seinät tulivat kasvavaa yhteisöä konkreettisesti vas-

taan. Kirkon säädynmukainen istuinpaikkajärjestys ei pysynyt nopean väestön 

kasvun ja yhteisön muutoksen mukana. Penkkijärjestys oli kankea järjestelmä, 

joka tuotti muuttuvassa yhteisössä ongelmia, joita kirkkoherra Gottlebenkin tun-

nisti. Yhtäältä eturiveistä haluttiin säädynmukaisia arvokkaita eturivin paikkoja. 

Toisaalta ahtaus tiivistyi erityisesti takaosissa, sillä väestön kasvaessa lisääntyi 

erityisesti lasten, nuorten, palkollisten ja tilattomien eli sotilaiden, käsityöläisten 

ja itsellisten osuus. Heidän kohdallaan ei ollut enää kysymys siitä, kuinka lähellä 

kirkon kuoriosaa he saisivat istua, vaan siitä, saisivatko he istua lainkaan tai mah-

tuisivatko he edes sisälle kirkkoon.  

Tilan loppuminen kirkossa ei ollut mikään ihme, sillä Kokemäen väestö oli 

kasvanut reilun kymmenen vuoden aikana yli 500 hengellä: vuonna 1749 Koke-

mäellä asui 1629 ja vuonna 1763 jo 2137 henkeä.415 Papisto oli velvoitettu jo 

1600-luvulta alkaen kirjaamaan ylös väestötietoja ja vuodesta 1749 alkaen vuo-

sittaisia väkilukutauluja, joten sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti väes-

tönkasvu oli tiedossa.416  

 

  

                                                   
414 HMA. KaSA. II Cd:2. Rovastin tarkastuksen pk 1738–1812. Kangasalan seurakunta, rovastin 

tarkastus 10.2.1754.  
415 Vuonna 1749 Kokemäellä oli taulukon mukaan 1629 henkeä ja vuonna 1763 oli 2137 kokemä-

keläistä. TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749 ja 1763.  
416 Kircko-Laki Ja Ordningi 1686, XXIV § 8: 9–12. Kuninkaallinen kirje taulustolaitoksen perus-

tamisesta ja väestötietojen keräämisen aloittamisesta annettiin 10.11.1748. Wilksman 1781, 654; 

Pitkänen 1988, 76; Nieminen 1999, 8, 10. 
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Kuvio 6.  Kokemäen emäseurakunnan taulukoitu väkiluku 1749–1773  

 

Lähde: TMA. KoSA. II Df:1. Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773. 

 

Väestö kasvoi Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla Euroopan nopeinta 

vauhtia.417 Tälle ajalle oli tyypillistä rajujen, korkean kuolleisuuden vuosien puut-

tuminen lähes kokonaan. Lisäksi syntyneisyys pysyi korkealla runsaan avioliit-

toisuuden vuoksi.418 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suurin osa nuorista ai-

kuisista meni naimisiin ja koska syntyvyyden säännöstelyä ei ollut, syntyi lapsia 

periaatteessa koko vaimon hedelmällisen ajan. Kokemäki kuuluu läntiseen per-

hemallin alueeseen, jolle on tyypillistä pienet ydinperheet ja palkollisten suuri 

                                                   
417 Ruotsin valtakunnan väestönkasvu oli voimakkainta Euroopassa 1700-luvulla. Vuonna 1720 

asukkaita oli 1,5miljoonaa vuonna 1750 1,8 milj. ja vuonna 1800 jopa 2,3milj. Frohnert 1985, 244. 

Suomen väkiluku oli vuonna 1721 arviolta noin 333 500 henkeä. Karjalan eli Vanhan Suomen 

asukkaita oli 126 700. Vahtola 2003, 130. Suomessa oli 1750-luvulla noin 480 000 henkeä ja kus-

tavilaisen ajan alussa 1770-luvulla väkeä oli noin 580 000. Suhteellisesti kasvoi eniten maaseudun 

tilaton väki. Laasonen 1991, 314. 
418 Syntyneisyys (tai syntyvyys) ilmoittaa elävänä syntyneiden lasten osuuden väestöstä. Avioliit-

toisuus on aviossa olevien osuus väestöstä. Pitkänen 1994, 41–42, 328, 336. 
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määrä. 1700–1800-lukujen taitteessa Kokemäen naiset solmivat avioliiton keski-

määrin 21–25-vuotiaina ja saivat keskimäärin 4–5 lasta elämänsä aikana.419 Vä-

estönkasvu myös ruokki itse itseään. Suuri ikäryhmä solmi enemmän avioliittoja 

ja sai aikaisempaa enemmän jälkeläisiä.  

Voimakkaan syntyvyyden ohella pysyi ns. peruskuolleisuus korkeana, vaikkei 

suuria väestökatastrofeja 1700-luvun jälkipuoliskolla koettu. Ihmisten hygienian 

taso oli alhainen ja ymmärrys tautien leviämisestä oli heikkoa. Lääketiede ei vielä 

tuonut sanottavaa apua ja lääkäriverkosto oli harva. Lääninlääkäriverkostoa esi-

tettiin laajennettavaksi piirilääkäritasolle, mutta talonpojat valittivat jo lääninlää-

kärien kustannuksista ja rasituksista 1760–62 valtiopäivillä.420 Elämän ja kuole-

man katsottiinkin olevan korkeimmissa käsissä.421 Tautiepidemiat nostivat het-

kittäin kuolleisuuden syntyvyyttä korkeammaksi, mutta keskimääräisenäkin 

vuonna haudattiin noin viidesosa syntyneistä. Pieniä lapsia menehtyi kulkutautei-

hin, kuten erilaisiin rokkoihin, vatsa- ja suolistotauteihin sekä hengityselinten sai-

rauksiin kuten hinkuyskään. Aikalaiset arvioivat, että oikeiden lääkintätoimenpi-

teiden avulla voitiin pelastaa vuosittain jopa 30 000 lasta.422 Suuresta kuolleisuu-

desta huolimatta väestönkasvu jatkui korkean avioliittoisuuden ja syntyneisyyden 

                                                   
419 Kokonaishedelmällisyysluku ilmoittaa montako lasta naista kohden syntyi. Tunnusluku laske-

taan summaamalla yhteen koko hedelmällisen ikäkauden ajalle lasketut ikäryhmittäiset hedelmäl-

lisyysluvut. Pitkänen 1994, 331. Kokemäellä voidaan laskea suoraan Väkiluku- ja kuolleisuustau-

lukoista vuosien 1795 (4,2) ja 1800 (4,75) tulokset. TMA. KoKA. Df:1. Väkiluku- ja mortaliteet-

titaulut 1749–1800. Kotitalouksien koosta ja muutoksista Satakunnassa Miettinen 2014, 73–75.  
420 Paloposki 1976, 132–133. 
421 Apo 1995, 166–169; Pitkänen 1988, 21, 22. Suolahti kuvaa miten Venäjältä uhkaavaa ruttoa 

yritettiin estää leviämästä Suomen puolelle. Suolahti 1925, 309–341. 
422 TMA. KoSA. II Df:1. Kokemäen emäseurakunnan väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773. 

Pienempi salainen deputaatio arvioi, että synnytyksissä kuolee vuosittain 1800 lasta, josta viides-

osa tapahtui Suomessa. Syyksi nähtiin kokeneiden lastenpäästäjien ja kätilöiden puute. Lisäksi 

vastasyntyneiden hoito oli puutteellista ja huonoa. Arvio esitettiin vuonna 1756 pienemmässä sa-

laisessa deputaatiossa, mutta se ei ehtinyt valtiopäivien käsittelyyn. Paloposki 1976, 132–133. 

Ahonen 1990, 140. Lääkäreiden ja kätilöiden koulutuksesta Clark Nelson 2007. Kts. myös Mietti-

nen 2014, 36–37. 
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vuoksi.423 Lisäksi Kokemäen emäseurakunta oli muuttovoittaja.424 Muutto oli lä-

hinnä nuorten aikuisten lähimuuttoa palveluspaikan tai avioliiton perässä, sillä 

kaupunkeihin suuntautunut muuttoryntäys ei ollut vielä alkanut.425  

Valtakunnan tasolla väestökasvua myös toivottiin ja seurattiin. Valtiopäivillä 

ja erilaisissa valmistelukunnissa mietittiin keinoja, miten väkiluvun kasvua voi-

taisiin edesauttaa. Takana oli hyödynaikakauden oivallus siitä, että taloudellisen 

nousun edellytyksenä oli riittävä työvoiman saanti. Koska nuorten avioliittojen 

solmimisten ja sitä kautta väkiluvun kasvun edellytyksinä olivat riittävät talou-

delliset ja sosiaaliset mahdollisuudet, pyrittiin maatalouden kehittämisen, erityi-

sesti isojaon ja sitä kautta mahdollistuvien tilojen halkomisen ja uudistilojen ja 

torppien perustamisten kautta antamaan enemmän mahdollisuuksia ja rohkaise-

van avioliittojen solmimiseen.426 Vaikka maaomaisuus pysyi harvojen omistuk-

sessa, lähti väkiluku kuitenkin nopeaan kasvuun.  

Tilattoman ja nuoren väen kasvava osuus näkyi ja kuului myös kirkon sisällä. 

Kirkkoherra Gottlebeniä huoletti, että erityisesti talojen nuoriso sekä palvelusväki 

joutuivat seisomaan tai jäämään kokonaan ulos kirkonmuurille. He estyivät kuu-

lemasta Jumalan sanaa.427 Gottleben ei maininnut sattumalta talojen nuorison ja 

palkollisten penkkipulaa, vaan kirkkoherra suuntasi puheensa taktisesti pitäjän-

kokouksessa äänivaltaisiin talonpoikiin, sillä heidän lapsensa ja nuoret aikuiset 

sekä palkolliset olivat kasvava ryhmä. Ei siis ollut ihme, ettei heille tahtonut riit-

tää kirkossa tilaa. Olipa talollisten poikia jo sakotettukin penkkirikkeestä, kun he 

olivat vallanneet 14 ruotusotilaiden paikkaa. Mahdollisesti pojat olivat ottaneet 

penkit käyttöönsä sotilaiden ollessa linnoitustöissä tai aina Pommerissa saakka.428 

                                                   
423 Pitkänen 1988, 23. 
424 Taulukkolaitos ei kerännyt 1700-luvulla tietoja muuttajista, eikä srk:ssa ole laadittu muuttanei-

den luetteloa kuin vuosilta 1750–54. Muutonvoiton voi todeta tarkastelemalla vuosittaista taulu-

koitua väkilukua ja vertaamalla sitä luonnolliseen väestönkasvuun. Luonnollinen väestönkasvu on 

vuosittain syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus, jossa muuttoliikettä ei oteta huomioon. Muut-

toliike mukaan laskettuna puhutaan todellisesta väestönkasvusta. Pitkänen 1994, 333, 336. 
425 TMA. KoSA. I C:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1759. Sisältää Muuttaneiden lu-

ettelon 1750–54. Pitkänen 1988, 21. 
426 Paloposki 1976, esim. 181–183; Ahonen 1990, 136–138; Talvitie 2013. 66–67; Miettinen 2014, 

49–52. 
427 ”Tuorde säijes häär kan ännu giöres flere lächtare, swares thed wara att onska, att the giöra och 

wid rutnade wägger häftade intet måtte brista och nedfalla.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokous-

ten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 17.4.1763.  
428 TMA. TATA. BI:30. Kirjekirja 1763. Turun tuomiokapituli mhra J. Wallenille 13.4.1763. Vas-

taavasti sotilas Jaakko Brax oli istunut talollisten poikien paikoilla lehterillä ja sai sakkoja 5 taale-

ria. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk. 25.11.1764.  
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Niinpä Gottleben painotti, että uuden kirkon myötä talojen nuoriväki ja palkolli-

set saisivat penkkitilat. Sen sijaan itsellisten joukkoa kirkkoherra ei mainitse, sillä 

heillä ei ollut paikallispoliittista painoarvoa eikä päätösvaltaa kirkonrakennusasi-

assa.  

 

Kuvio 7.  Yli 15-vuotiaiden miesten sosiaalinen jakautuminen Kokemäen emäseurakunnassa 1750, 
1760 ja 1773 

 
Lähde: TMA. KoSA. II Df:1. Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773. 
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Kasvava väkijoukko aiheutti vaikeuksia ylläpitää järjestystä kirkonmenoissa 

ja pitäjänkokouksissa. Ihmiset tulivat ja menivät miten tahtoivat ja välillä kirkko-

kurista muistuttava pappi sai kuulla kunniansa. Seurakuntalaisia vastaavasti uh-

kailtiin erilaisilla sakoilla ja toimilla ja nuorisoa seisotettiin kuorissa kirkkoväen 

silmien alla, mutta niistä ei juuri ollut apua. Erityisen helppoa kirkosta poistumi-

nen oli nuorisolle ja tilattomille, jotka joutuivat seisoskelemaan käytävillä tai lä-

hellä ovea.429 Kangasalla vuonna 1753 esitetty valitus on tyypillinen esimerkki: 

väki, joka ei mahtunut kirkkoon sisälle istumaan, jäi seisoskelemaan oven pie-

leen. Jotkut poistuivat (ahtauden tähden) kesken jumalanpalveluksen ja menivät 

pitäjäntupaan tai lukkarin portille tupakalle. He saattoivat myös poiketa kievariin 

ja kuljeskella ympäriinsä hautausmaalla. Sisällä olevien keskittyminen Sanan 

kuuloon tietenkin häiriintyi, joten lukkari ja kuudennusmiehet saivat kirjata häi-

ritsijöiden nimet ylös.430 Tällaiset tilanteet olivat mahdollisia myös Kokemäen 

kirkossa, vaikkei Gottleben näin värikkäästi tilannetta kuvaillutkaan. Valitukset 

häiriöistä voivat kuitenkin antaa vääristyneen kuvan kirkkokansan käyttäytymi-

sestä, sillä vain ongelmista raportoitiin.431 

Vaikka ahtaus olikin hyvä syy pysyä poissa kirkosta, piti kirkossa käydä siitä 

huolimatta. Juuri penkkijärjestyksen kautta oli mahdollista kontrolloida kirkossa 

käyntejä, sillä tyhjäksi jäänyt paikka paljasti poissaolijan. Pitkäaikaista jumalan-

palveluksen laiminlyömistä ei suvaittu ja siihen puututtiin pitäjänkokouksessa tai 

kirkkoraadissa. Myös ehtoolliskäyntejä valvottiin. Rippikoulun käyneiden tuli 

käydä vähintään kerran vuodessa ehtoollisella.432 Erityisinä juhlapyhinä kansa 

kokoontui edelleen sankoin joukoin kirkkoihin ehtoollista viettämään ja ne täyt-

tyivät äärimmilleen. Länsi-Suomessa seurakuntalaiset nauttivat ehtoollista keski-

määrin kolmesti vuodessa.433 Mutta kirkosta poisjääminen ei koskenut pelkästään 

nuorisoa tai tilattomia. Jo vuonna 1746 tuomiokapituli oli huomauttanut asiasta 

kokemäkeläisiä. Aivan lähellä, vain 1/8 peninkulman päässä asuvat eivät tulleet 

kirkkoon - ja jos tulivat, jäivät he juttelemaan vain kirkon aidalle.434  

                                                   
429 Suolahti 1912, 28; Juva, 1955, 129; Lempiäinen 1967, 173–174; Roiko-Jokela 1996, 12–13; 

Linde 2000, 75–76; Malmstedt 2007, 48–50; Linde 2009, 40–42; Villstrand 2012, 221–222. 
430 HMA. KaSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1751–1800. Kangasalan pitäjänkokouksen 

pk 2.12.1753.  
431 Laasonen 1991, 232. 
432 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. Luku XI § II. 
433 Laasonen 1991, 232–233, 323. 
434 TMA. TATA. B I 15. Kirjekirja 1746. Turun tuomiokapitulin kirje rov. Tolpolle 11.6.1746. 

Kahdeksasosa peninkulma on noin 1330 metriä. 
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Joka tapauksessa tilanne kirkoissa oli kahtalainen: yhtäältä väkiluvun kasvun 

myötä tungos kirkossa kasvoi, vaikka toisaalta yksilöiden kirkossakäyntikerrat 

vähitellen harvenivat. Tilanne oli myös siinä mielessä monimutkainen, että 

vaikka kirkossa käyminen oli edelleen pakollista, yksityisiä hartaus- tai herätys-

kokouksia ei saanut pitää.435 Kirkko pyrki kontrolloimaan koko väestöä ja taisteli 

siis eräänlaisessa murroksessa yhtäältä maallistumista ja toisaalta herännäisyyttä 

vastaan. 

2.2.5 Vanhojen penkkien uusi jako 

Knorringin vaatimus penkkipaikoista sai aikaan toimintaa. Kun uuden suurem-

man kirkon rakentamiseen ei ryhdytty, vaihtoehdoksi jäi entisten paikkojen uus-

jako tai uusien lehtereiden rakentaminen.436 Koska kirkon lahonneet seinät eivät 

romahtamatta kantaisi yhtään lisäpainoa, ei yhtään lisälehteriä voitu enää tehdä. 

Kirkkoherra ilmoitti uuden penkkijärjestyksen tarpeesta tuomiokapituliin. Tuo-

miokapituli ilmoitti penkkijärjestyksen laadinnasta maaherralle ja määräsi ulvila-

laisen rovasti Lebellin toimeenpanemaan penkkijaon. Tuomiokapituli ja maa-

herra antoivat toimitukselle tarvittavaa arvovaltaa, sillä seurakunnan sisäisenä 

asiana se olisi ollutkin liian hankala ja uusia riitoja synnyttävä toimenpide. Penk-

kijärjestykset tarkastettiin piispan- ja rovastintarkastuksissa.437 Uusi penkkijär-

jestys laadittiin elokuussa 1764, reilu vuosi Gottlebenin kirkonrakentamisehdo-

tuksen jälkeen, ulvilalaisen rovasti Lebellin johdolla. Seurakunnassa kirkkoherra 

ja kirkkoraadin jäsenet olivat itseoikeutetusti mukana päättämässä istuinpai-

koista.438 Uusi penkkijärjestys oli kuitenkin väliaikainen ratkaisu. 

Vuoden 1764 penkkijärjestyksellä ratkaistiin vain upseeriston tilaongelma rai-

vaamalla heille ensimmäiset penkkirivit. Kaikki muut saivat siirtyä taaksepäin. 

Järjestys toi helpotusta säätyläisille, mutta aiheutti lisää hämmennystä seurakun-

nan keskuudessa, sillä jonkun oli aina väistyttävä. Niinpä ahtaaseen vanhaan kirk-

                                                   
435 Konventikkeliplakaatilla kiellettiin erilliset seurat vuonna 1726, mutta kotihartauksia sai pitää. 

Laasonen 1991, 361. 
436 Laasonen 1991, 158. 
437 Kircko-Laki ja Ordningi 1686. Luku XXIV § VIII:4. Kirkkolain mukaan penkkijärjestys tuli 

uudistaa vuosittain tapahtuneiden muutoksien mukaisesti. Kokemäellä penkkijärjestyksiä ei ole 

kuitenkaan vuosittain päivitetty. Widén 1976, 295. 
438 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 24.8.1764.  
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koon tehdyssä uudessa jaossa riitti riidan siemeniä. Suurimmat kiistat käytiin kui-

tenkin etummaisten penkkien hallinnasta. Kokemäen emäkirkossa penkkikiistat 

kulminoituivat erityisesti upseeriston välisiksi, sillä armeijan selkeä hierarkinen 

rankijärjestelmä heijastui suoraan penkkijärjestykseen.439  

Uuden järjestyksen mukaan herrat ritarit ja majurit Knorring ja Pastelberg440 

vaimoineen valloittivat kuoriaidan sisäpuolella olevat etupenkit. Mielenkiintoista 

on, että kuorissa olevia penkkejä luonnehdittiin ”vanhastaan kuuluneen Kokemä-

enkartanolle”.441 Näiden penkkien selitettiin siirtyneen papistolle, mutta he nyt 

halukkaasti niistä luopuivat. Vain kirkkoherran rouva sai pitää paikkansa, samoin 

lukkari perheineen sai edelleen istua sakastin oven vieressä. Näin Knorring sai 

legitimoidun, arvollensa sopivan paikan eturivistä kuorista erottuen selkeästi 

muista säädyistä ja rahvaasta. Samalla hän sai varmistettua, että hänen vierellänsä 

istuu nyt vain samaa säätyä ja arvoa kantava mies. Niinpä vanhat soturit saivat 

arvonsa mukaisen kohtelun ja heille osoitettua kunniaa.442 

Kuoriaidan ulkopuolelle ensimmäiseen riviin sijoitettiin luutnantit Armfelt, 

Philp, Hiulhammar, vänrikki Gyllenbögel, katselmuskirjuri Saxen sekä ainoana 

siviilinä vouti Callia. Tälle riville jätettiin tilaa myös pitäjässä vieraileville kruu-

nun virkamiehille. Toiseen riviin saivat asettua alemmat upseerit kuten vääpelit, 

kersantit ja korpraalit. Upseeriston jälkeen kolmannelle riville tulivat nimismies 

Henrik Båge ja hänen veljensä Gustav sekä eri tilojen pehtoorit.443 Tämä kuvastaa 

vallalla olevaa rankijärjestystä, jossa alimmatkin upseerit olivat sangen korkealla 

suhteessa siviilivirkamiehiin sekä pappissäätyyn.444 Mielenkiintoista on, että ah-

taudesta huolimatta Harjavallan kappelin puolella asuvat majuri vanha Pastelberg 

                                                   
439 Arvojärjestyksistä Wirilander 1950, 104–107. 
440 Majuri K. Pastelberger oli kotoisin Liivinmaalta ja oli todennäköisesti edesmenneen eversti 

Henrik Johan von Knorringin tuttu. Pastelberger oli yksi harvoista elossa olevista suuren Pohjan 

sodan aikaisista balttilais- ja inkeriläissyntyisistä karoliiniupseereista. Wirilander 1950, 36, 62. 
441 ”de Bänckar, som wähl af ålder tilhört Cumogård” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten 

pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 24.8.1764. Vrt. kartanonvuokraaja Steng-

rundin tapaus. 
442 Sarkamo 2011, 24 
443 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 24.8.1764. Knorringin viittaamia, viime aikoina pitäjään tulleita upseereita olivat todennäköi-

sesti luutnantti Petter Johan Armfelt, vänrikki Johan Gustav Gyllenbögel ja vääpeli Henrik Johan 

Spåre. TMA. KoSA. I Aa:4. Rippikirja 1760–1771. KoSA TMA. Nimet täydennetty Wirilanderin 

(1953) mukaan. 
444 Wirilander 1950, 107. 
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ja lippumies Petter Reinhold Spåre saivat paikat emäkirkosta.445 Vaikka kirkko 

oli ahdas, säätyläisille riitti tilaa. 

Upseeriston rouvista luutnantti Armfeltin, kapteeni Brusinin sekä vänrikki 

Gyllenbögelin vaimot saivat paikat ensimmäiseltä riviltä kuorin ulkopuolelta. 

Muut upseeriston rouvat ja neidit sijoitettiin toiselle ja kolmannelle riville. Alem-

man papiston rouvat joutuivat siirtymään kuorista kolmannelle penkkiriville. 

Rouvien istuinjärjestys ei seurannut tiukasti miesten vastaavaa järjestystä, sillä 

naisia oli enemmän (leskiä, neitejä, mahdollisesti lapsia). Ilmeisesti naisten puo-

lella penkit olivat jaettu kahteen eri rivistöön, joista parhaimmat paikat olivat kir-

kon keskiosan looseissa. Toinen rivistö oli pohjoisreunalla, lehterin alla.446 Täl-

lainen rakenne on nähtävissä edelleen esimerkiksi Tyrvään Pyhän Olavin kir-

kossa.  

 

Naisen paikka 

Uusi penkkijärjestys aiheutti uusia ongelmia, joita setvittiin pitäjänkokouksissa. 

Useimmissa tapauksissa päähenkilöinä olivat rouvat. Marraskuussa 1764 järjes-

tettiin kaksi pitäjänkokousta, jossa molemmissa oli paikka-asia näkyvästi esillä. 

Ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin ainoastaan upseerien rouvien istuimia. Pa-

piston halukkuus luopua vanhoista paikoistaan kuorissa oli vain esimiehen kau-

nista puhetta, nimittäin kuorista karkotettu, pitäjänapulainen Stierlundin vaimo 

oli istunut upseerien rouvien penkkiin. Stiernlund yritti selittää, että vaimo oli 

istunut siinä kapteeni Brusinin luvalla, mutta se ei auttanut. Sakkoja lankesi 5 

hopeataaleria, jonka kuudennusmiehet Pispa ja Heikkilä pian perisivät kirkon hy-

väksi. Sen sijaan kersantti Holtzin vaimoa ei sakotettu, koska hän oli istunut vää-

rässä penkissä vain kerran. Stiernlund jatkoi riitaa seuraavassa kokouksessa, kuin 

etsien hyvitystä sakoille. Ensiksi Stiernlund valitti vänrikki Gyllenbögelin piian 

Anna Matintyttären istuneen pehtoorien rouvien penkkiin. Piika ja sotilaanleski 

                                                   
445 P. R. Spåren virkatila oli Harjavallassa Vinnarin kylän Tuomola, mutta asui perheineen sukuti-

lalla Näyhälän kylässä. TMA. HaSA. I Aa:1. Rippikirja 1760–1768. Hockman & Salminen 2007, 

99–100. 
446 Penkkien ja lehtereiden sijoittumista kirkkorakennukseen on hankala hahmottaa tarkasti. Poh-

japiirustusta ei ole, sillä kirkon sisätilat olivat kaikille läsnäoleville tutut ja jakotilaisuudessa myös 

omin silmin nähtävissä. 
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Anna sai 5 hopeataaleria sakkoa, jonka vänrikki joutui maksamaan. Pitäjänapu-

lainen toi esille myös vääpelin rouva Procopén rikkeen, josta kuitenkaan ei sako-

tettu, sillä vaimo ei sittemmin enää ollut istunut väärällä paikalla.447  

Vielä kuitenkin riitti naisia syytettäväksi. Kirkonvartija Jubellin448 vaimoa 

syytettiin tunkeutumisesta Kuittilon naisväen penkkiin. Valittajana oli Kuittilon 

isäntä itse. Jubell vastasi, että hänen vaimonsa on istunut yli kolmekymmentä 

vuotta samassa penkissä. Jubellin asiaan luvattiin palata seuraavassa kirkonko-

kouksessa, mutta seuraava pöytäkirja on vasta kahden vuoden päästä, eikä ongel-

maa enää silloin käsitelty. Tämä valitus oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että 

kirkonvartija Jubellin tehtävä oli ohjata väärillä paikoilla istujat pois.449 Ehkä Ju-

bellin vaimoa vastaan nostettu syyte oli samalla yhteisön osoittamaa pilkkaa kir-

konvartijaa kohtaan. Hänen, jos kenen, olisi pitänyt saada vaimonsakin istumaan 

oikealla paikalla.  

Naisten väliset penkkiriidat ovat erityinen ilmiö pitäjänkokousten pöytäkir-

joissa, sillä naiset esiintyvät pöytäkirjoissa hyvin harvoin. Naiset ovat osallisia 

vain yksittäisissä riidoissa tai köyhäinhoitokysymyksissä, mutta penkkiriidoissa 

he esiintyvät hyvin laajamittaisesti. Mistä sitten naisten erityinen kunnostautumi-

nen paikkaongelmissa johtui? Koska aviomiehet tai isännät puhuivat ja toimivat 

penkkiriidoissa, oli kyse pikemminkin miesten ja erityisesti upseeriston kunni-

asta. Vaimot, lapset ja palvelusväki olivat puolisonsa tai isäntänsä kunnian objek-

teja. Perheen pään oli toimittava sukunsa kunniaksi, sillä kunnia on symbolista, 

sinänsä haurasta pääomaa, jota on puolustettava tarpeen tullen.450 Miehillä oli 

valta valita, otetaanko vaimoa koskeva paikkaloukkaus esille pitäjänkokouksessa 

                                                   
447 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 11.11.1764; 25.11.1764. Kaartinen 2002, 416–417. 
448 Kirkonvartijaa (kyrkowäctaren) kutsuttiin myös nimillä vähtäri, väkkäri, suntio ja unilukkari. 

Aaltonen 1939, 107. Kyseessä on todennäköisesti Juupelin talon vanha isäntä Juho Simonpoika (s. 

1699) ja hänen vaimonsa Margareetta Juhontytär (s. 1699). TMA. KoSA. I Aa:4. Rippikirja 1760–

1771. Hockman & Salminen 2007, 41. Samana vuonna käräjillä sakotetaan juoppoudesta ja sapatin 

rikkomisesta Henrik Juhonpoikaa, joka mainitaan suntioksi (spögubben, kyrckowäckaren). Pat-

ronyymin perusteella Henrik voisi olla Juho Jubelin poika, mutta häntä ei mainita rippikirjoissa 

Juupelin talonväessä (1750–55, 1760–65). KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan reno-

voidut tuomiokirjat. II KO a:74. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1764. Kokemäen käräjät 

10.9.1764, f.810–811.  
449 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 25.11.1764 ja 24.8.1764.  
450 Sarkamo 2011, 27. 



Ella Viitaniemi 

127 

miesten kesken. He myös toimivat naisväen sakkojen maksajina. Näin ollen mie-

hille tarjoutui mahdollisuus keskinäiseen nokitteluun vaimojensa, tytärtensä ja 

piikojensa kautta.  

Kirkossa osoitettu paikka oli naisille itsellensäkin tärkeä statuskysymys. 

Koska naisilla ei ollut luottamustehtäviä käräjillä tai osallistumisoikeutta pitäjän-

kokouksessa leskiä lukuun ottamatta, oli kirkko ja sen kovat penkkirivit heille 

tärkeä tila osoittaa sosiaalisia suhteita ja asemaa.451 Tilannetta vaikeutti se, ettei 

rouvien ja vaimojen istuinjärjestys seurannut aivan miesten vastaavaa järjestystä, 

mikä aiheutti tulkinnanvaraisia tilanteita. Naiset tarvitsivat myös enemmän tilaa 

pönkkähameilleen ja mukana oleville lapsille. Joissakin kirkoissa, kuten Linkö-

pingissä oli erityinen naisille varattu penkki etuosassa, jossa kirkotettavat naiset 

istuivat. Tähän penkkiin oli usein tungosta.452 Tämän on tulkittu johtuneen penkin 

arvostamisesta, mutta yhtä hyvin se saattaa johtua yksinkertaisesti tilan puut-

teesta. Ahtaasti istuvat naiset halusivat välillä väljyyttä ja mukavuutta näköala-

paikalta. 

 

Talonpoikien ärsytys 

Uusi penkkijako ärsytti erityisesti talonpoikia. Uusien upseerien ja heidän palve-

lusväkensä paikkavaatimukset tarkoittivat jonkun vanhan tilan edustajan väisty-

mistä penkkiriviltä taaksepäin. Taaksepäin siirtyminen kirkossa puolestaan tar-

koitti sosiaalisen aseman alenemista yhteisön hierarkiassa. Tähän eivät talonpojat 

tahtoneet alistua, sillä vanhat talonpoikaissuvut olivat istuneet samoilla penkeillä 

vuosikymmenten ajan. Pitäjäläiset mielsivät kotitilaansa liittyvän penkin henki-

lökohtaiseksi edukseen, varsinkin jos istuin oli itse teetetty ja kustannettu.  

Penkkijaosta laaditun pöytäkirjan lopuksi oli seurakuntalaisten vakuutettu ole-

van pääosin tyytyväisiä tehtyyn jakoon. Pari, kolme talonpoikaa valitti kuitenkin 

heti kokouksen jälkeen, että heidän vaimonsa oli siirretty etupenkeistä (sivu)leh-

terin alle. Valittaneiden talonpoikien nimiä ei erikseen mainita.453 Valitukset jat-

                                                   
451 Malmstedt 2007, 40–42.  
452 Sandén 2006, 651, 655, 658. Ero kaupunkien naisten oikeuksiin: Karlsson Sjögren 2009, esim. 

62. 
453 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 24.8.1764. Koska edellinen istuinjärjestys (1746) ei ole säilynyt, valittajien nimet eivät ole pää-

teltävissä. Talvikäräjillä 1788 lueteltiin emäkirkosta varastattettuja tavaroita, joiden joukossa oli 

”ett Kumo Sochs Kyrcka tillhörigt gammalt bänkdelnings Instrument”, joka siis oli erillinen paperi. 
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kuivat. Kirkkoherra Gottleben ilmoitti kolme kuukautta myöhemmin vastaanot-

taneensa kirjeen notaari Neunstedtilta, jolle oli valitettu penkkijaon olleen laiton. 

Järjestys oli arvoton, koska sitä tehdessä paikalla ei ollut kruunun tai tuomioka-

pitulin edustajia.454 Valituksen liikkeelle laittajan nimeä ei pöytäkirjassa mainittu, 

ehkä Gottlebenkään ei sitä suoranaisesti tiennyt. Notaarille välitetty tieto tapah-

tuneesta oli kuitenkin vaillinaista, sillä penkkijärjestystä oli laatinut nimenomaan 

alueen rovasti Lebell. 

Ilmeisesti samaa tapausta käsiteltiin talvikäräjillä 1765. Mikko Yrjönpoika 

Vehka (1721–1801)455 oli suivaantunut siitä, että sakariston oven päällä sijaitseva 

lehteri, jossa hän oli aiemmin istunut, oli jaettu herrasväen palvelijoille. Toden-

näköisesti siellä istui nyt Kokemäen kartanon työntekijöitä.456 Vehkan harmiksi 

vanha kuudennusmies Matti Yrjönpoika Linteri (1698–1779)457 muisteli lehterin 

olevan rakennettu ilman seurakunnan ja kirkkoherran lupaa. Näin ollen kirkko-

herra Gottleben oli tulkinnut lehterin jakamattomaksi ja paikat annettiin herras-

väen palvelijoille.458 Nyt Vehka joutui todistamaan, että hän itse sekä Juho Hii-

vola, Jaakko Piisi459 ja Matti Lurkki460 olivat teettäneet lehterin omalla kustan-

                                                   
Laatimisvuotta ei kuitenkaan mainita. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut 

tuomiokirjat. II KO a:102. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 30.1.1788, 

f. 8.  
454 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.11.1764.  
455 TMA. KoSA. I C:3. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1785–1803 (sisältää kuolleet ja hauda-

tut). 
456 Esimerkiksi tietoja Kokemäenkartanon palveluskunnasta: VA 7626: 1901. Tositekirja 1763–

1763. VA 7644: 2266v. Tositekirja 1767–1767. 
457 TMA. KoSA. I C:2. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1763–1786. Sisältää kuolleiden luette-

lot.Kokemäen seurakunnan tilintarkastus 14.4.1746. KoSKA. Laskuja, sekalaisia, kirkkoa ja pap-

pilaa varten 1835–1855.  
458 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 9.2.1765, f. 130v–132. Pitäjänkokouksessa 

tapahtuneessa istuinjärjestysten jaossa todettiin ”Så vida bänckan öfwer Sacristia dörren ei fants 

wara indelt, tildeltes den herskaps Betienter” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 

1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 24.8.1764.  
459 Tuomiokirjassa nimeksi mainitaan Jakob Pisi ja myöhemmin Jakob Mattson ifrån Pumbula. 

Jaakko nimistä isäntää, poikaa tai vävyä ei kuitenkaan Pumpulan Piisin talossa ollut 1760-luvulla. 

Sen sijaan kylässä asui seppä Jaakko Matinpoika. Hän on saattanut osallistua aikoinaan lehterin 

valmistukseen, mutta oli jo kuollut oikeuskäsittelyn aikana. TMA. KoSA. I Aa:4: Rippikirjat 

1760–1771; I C:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1759.  
460 Neljänneksi mainitaan Matts Luriki (Keipilä) ja myöhemmin Matts Jöransson i från Keipilä. 

Joko kyseessä on nimien sekaannus tai sitten lehteripaikkaa on vaihdettu Keipilän kylän Matti-

nimisten isäntien kesken: Matti Juhonpoika Lurkki (s.1710) ja Matti Yrjönpoika Tuohi (s. 1730). 
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nuksella ja edellisen kirkkoherran luvalla. Miehet olivat maksaneet 4 hopeataale-

ria rakennusmestari Thomas Rahvoniukselle sekä saman summan seurakunnalle 

kirkon korjauksen yhteydessä (1745–46). 

Lautamiehenä toimiva Vehka oli valmistautunut juttuun huolellisesti. Hän oli 

pyytänyt todistukset rakennusmestari Rahvoniukselta sekä jo 1740-luvulla vi-

rassa olleelta pitäjänapulainen Stiernlundilta. Molemmat vahvistivat lehterin teet-

tämisen, mutta kirkon tileistä ei asiasta löytynyt mainintaa. Vehka vetosi vielä 

lautamiehiin, jotka muistelivat miesten rakentaneen lehterin omalla kustannuk-

sella, edesmenneen rovasti Tolpon luvalla, ilman seurakunnan vastustusta. Li-

säksi miehet olivat saaneet pitää lehteripaikkansa edelliseen syksyyn asti ongel-

mitta. Näin Vehka sai laillisen vahvistuksen lehterin omistukselle käräjillä.461 

Mutta käräjien päätöksestä huolimatta, palvelijat eivät luopuneet lehteristä ja 

Vehka joutui valittamaan tuomiokapitulille syksyllä 1766. Tuomiokapituli kallis-

tui talonpoikien puolelle ja neuvoi rovastia seuraavassa tarkastuksessa sovittele-

maan siten, että valittajat saataisiin mahdutettua takaisin lehterille. Samalla per-

mantopenkeillä tuli tehdä tarvittavat muutokset.462 Rovasti Lebellin työ paikan-

ratkojana jatkui. 

 

Ruotusotilaiden paikat ja tiivis ryhmäidentiteetti 

Tilattomien kasvavassa kirjossa oli yksi erityinen ryhmä, jonka asioita hoidettiin 

aktiivisesti. Nimittäin, samoin kuin majuri F.H. von Knorring puhui upseeristonsa 

puolesta, puhui hänen poikansa kapteeni Karl Fredrik von Knorring (1757–

1810)463 miehistönsä Porin lääni jalkaväkirykmentin 2-Majurin (2-major) komp-

panian puolesta pitäjänkokouksessa heinäkuulla 1784. Uusi kirkko oli vasta ra-

kenteilla, mutta jo nyt ennakoitiin ja pyrittiin välttämään ahtautta, josta ruotusoti-

laat perheineen olivat sosiaalisen hierarkian loppupäässä kärsineet. Upseerien 

kiistellessä etupenkeistä, tavallisten sotilaiden oli tyytyminen kirkon takaosiin ja 

                                                   
Matti Juhonpojalla oli poika Matti Matinpoika Lurkki (s.1739), josta tulee talon isäntä. TMA. 

KoSA. I Aa:4: Rippikirjat 1760–1771. Hockman & Salminen 2007, 20–29. 
461 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 9.2.1765, f. 130v–132.  
462 TMA. TATA. BI:33. Kirjekirja 1766. Turun tuomiokapituli rov. Lebellille 10.12.1766. 
463 Kapteeni Karl Fredrik von Knorringin (1757–1810) elämä oli kovin vaiheikas. Möller, Paulsen, 

von Knorring 2000, 159. Lindh 1928, 303. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Fred-

rik von Knorring. Verkkojulkaisu 2005. <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=8646>. Luettu 3.9.2012. 
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joskus seisomapaikkoihin. Heille haluttiin varmistaa kunnolliset ja pysyvät is-

tuinpaikat.464 Kapteeni Knorring sopi ruotusotilaiden puolesta kättä lyöden, että 

emäkirkon sotilaat ja reserviläiset tekisivät kuusi päivätyötä ja kappelin sotilaat 

kolme päivätyötä kirkon rakennustyömaalla saadakseen varattua kuusi (6) penk-

kiä itselleen ja kuusi (6) penkkiä vaimoilleen tulevasta kirkosta. Pitäjänkokouk-

sessa kuitenkin päätettiin, että sotilaat rakentaisivat itsellensä lehterin. Seurakunta 

toimittaisi lehteriin tarvittavat materiaalit, mutta kapteeni Knorring huolehtisi 

kustannuksista.465  

Tämän kaltaisilla näyttävillä lahjoituksilla, E. P. Thompsonin mukaan, sääty-

läiset osoittivat yhteisöä kohtaan hyväntahtoisuutta, mutta myös vaurauttaan ja 

korkeampaa statusta. Vastaavasti yhteisö myös odotti säätyläisten ja vauraiden 

talonpoikien olevan anteliaita ja lahjoittavan varojansa paikalliselle kirkolle. Yh-

teisö ikään kuin kontrolloi ja varmisteli säätyläisten osallistumista kirkon ylläpi-

toon, kirkkolain ja rakennuskaaren ohella. Yhteisön paine ja sen luomat odotukset 

ohjasivat yksilöiden toimintaa yhteisön hyväksi. Samalla yksilö koki itsensä kun-

nialliseksi, kun hän toimi yhteisön odotusten ja edun mukaisesti.466  

Esikuntakapteeni467 von Knorring puhui ruotusotilaiden puolesta pitäjänko-

kouksessa, koska rivisotilailla ei ollut äänivaltaa. Kapteenin läsnäolo ja toiminta, 

joka ulottui siviiliyhteisön puitteisiin, oli selkeä etu ruotusotilaille. Kapteeni kan-

toi laajaa vastuuta. Hän toimi kuin patriarkaalinen isäntä, joka huolehti alaistensa 

tarpeista. Kapteenin oli pidettävä komppaniastaan hyvää huolta, mutta myös yl-

läpidettävä kuria ja järjestystä ja vastikkeeksi miehistön oli toteltava esimie-

hiänsä.468 Ruotusotilaiden etuna oli myös tiivis ryhmäidentiteetti, joka muodostui 

ammatin, sosiaaliryhmän ja yhteisten kokemusten pohjalta. He viettivät pitkiä ai-

koja yhdessä erossa perheistään, linnoitustöissä, harjoituksissa ja sotaretkillä ja 

toimivat saman upseeriston alaisina. He jakoivat riskit ja joutuivat vaaratilan-

                                                   
464 Kapteeni von Knorring puhui jalkaväkirykmentin ruotusotilaiden (soldater) puolesta, mutta asi-

aan liitetään myöhemmässä käsittelyssä myös Henkirakuunarykmentin ratsusotilaat (dragoner) 

mukaan. 
465 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.7.1784. 
466 Scott 1977, 5; Thompson 1996. 47–50; Peltonen 2006. 214; Sarkamo 2011, 28. 
467 Karl Fredrik von Knorring oli ylennetty esikuntakapteeniksi 17.9.1783. Hänen virkatilansa oli 

Ulvilassa Harjunpään Sippola. Hän erosi virasta 24.4.1791, jolloin hänet ylennettiin everstiluut-

nantiksi. Samaan aikaan komppanian johdossa alimajurina (2-major) toimi isoveli Henrik Gustaf 

von Knorring. Wirilander 1953, 45–46. 
468 Sarkamo 2011, 90–92. 
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teissa luottamaan toistensa apuun. Sotilastoveruus saattoi mennä jopa sukusitei-

den edelle.469 Sotilaat onnistuivat toimimaan yhtenä ryhmänä omien etujensa 

puolesta myös siviilissä, paremmin kuin muut tilattomat.  

 

Kuvio 8.  Ruotusotilaiden ja rakuunoiden lukumäärä Kokemäen emäseurakunnassa 1749–1773 

 

Kokemäen emäpitäjässä sotilaiden osuus pysyi suunnilleen samana (noin 60 miestä) Pommerin sodan aiheutta-

maa notkahdusta lukuun ottamatta. Sotilaiden osuus kasvoi varamiesjärjestelmä perustamisen (1776) jälkeen. Vä-

kiluvun kasvu mahdollisti ruotusotilaiden määrän lisäämisen. Sotilaita oli vuosisadan lopussa koko pitäjässä reser-

viläiset mukaan laskettuna 99 miestä. Lähde: TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773. 

Niemelä 1990, 35–36. 

 

Sovittua lehteriä ei kuitenkaan pitäjänkokouksessa tehdystä päätöksestä huo-

limatta rakennettu, joten rakuunoille ja ruotusotilaille jaettiin paikat permannolta. 

Kapteeni Karl Fredrik von Knorring otti asian esille syyskäräjillä 1787 vaatien 

lisää penkkitilaa miehilleen. Hänen mielestä sotilasväestölle jaetut neljä penkki-

riviä, kukin 7 kyynärää pitkiä, olivat riittämättömät. Miehistön vahvuus reservi-

läiset mukaan laskettuna oli lähemmäksi 80 miestä. Kapteeni oli saanut rykmen-

                                                   
469 Scott 1990, 134–135. Scott käyttää esimerkkinä tukkijätkiä ja merimiehiä, mutta kuvaus sopii 

myös sotilaisiin. Sarkamo 2001, 89; Miettinen 2012, 69. 
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tin päälliköltä erityismääräyksen valvoa, että sotilaat osallistuvat pyhisin juma-

lanpalveluksiin.470 Fredrik von Knorring saattoi olla aidosti huolissaan soti-

laidensa riittävistä istuimista, mutta ilmeisesti hänen piti selittää hankkeen kaatu-

mista oman ja perheensä kunnian vuoksi. Isä, majuri Frans Henrik oli kuollut 

syyskuussa 1784.471 Lehteri jäi perikunnan vastuulle ja ehkä sen kustannukset 

kävivät ylivoimaiksi. Fredrik von Knorringin myöhemmät elämävaiheet osoitta-

vat, ettei hän kyennyt huolehtimaan raha-asioistaan.472 Mutta myös pitäjäläisillä 

oli asiassa selitettävää. 

Koska asia koski koko pitäjänyhteisöä, kirkkoherra Avellan ja kapteeni Sa-

muel Niklas von Pfaler (1729–1793) selittivät tilannetta pitäjäläisten puolesta seu-

raavilla käräjillä.473 Kirkkoherra vetosi seurakuntalaisten suuriin ponnistuksiin 

kirkon rakentamiseksi ja muistutti pitäjäläisten oikeudesta hallita penkkejänsä. 

Seurakunta oli sopinut, että sotilaat ja rakuunat saisivat paikat kirkon alaosasta. 

Kirkkoherra pyysi, etteivät käräjät tekisi mitään muutoksia seurakunnan penkki-

järjestykseen. Hän toivoi, ettei kirkon sisäiseen asiaan puututtaisi, sillä muutokset 

avaisivat herkästi valituskierteen. Kirkkoherra myös totesi, ettei mikään laki vel-

voittanut seurakuntaa rakentamaan sotilaille lehteriä, varsinkaan kun he eivät ol-

leet lainkaan osallistuneet päivätöihin. Avellan myös vakuutti, ettei lehterin ra-

kentamatta jättäminen ollut sinänsä seurakunnan vika.474 

                                                   
470 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 30.1.1788, f. 9v. Tällä kertaa haastajaksi 

nimettiin kapteeni Fredrik von Knorring edellisten käräjien kapteeni Carl von Knorringin tilalla. 

Kyseessä on siis kapteeni Karl Fredrik von Knorring. Möller, Paulsen, von Knorring 2000, 159. 
471 Möller, Paulsen, von Knorring, (2000) ilmoittavat Frans Henrik von Knorringin kuolleen 

4.9.1784 Kokemäenkartanossa. Majuria ei kuitenkaan ole merkitty Kokemäen seurakunnan kuol-

leiden luetteloon, mutta rippikirjaan hänet merkitty kuolleeksi 1784. Ilmeisesti hänet on haudattu 

muualle. Porissa oli perheen sukuhauta, jonne esim. äiti Charlotta Vellingk (12.8.1682–14.8.1754 

Pori, Lyttskär ) haudattiin. TMA. KoSA. I C:2 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1763–1786 

(sisältää kuolleet ja haudatut. TMA. KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–1787. Möller, Paulsen, von 

Knorring 2000, 139. 
472 Karl Fredrik von Knorring (1757–1810) toimi myöhemmin kauppiaana Turussa. Hänet tuomit-

tiin konkurssiin ja hän menetti aatelisoikeutensa. F. Knorring pakeni Venäjälle ja anoi aatelisoi-

keuksien palauttamista keisarilta, mutta hän ehti kuolla ennen päätöstä. Möller, Paulsen, von Knor-

ring 2000, 159. 
473 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:101. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1787. Kokemäen käräjät 30.10.1787, f. 701–701v. TMA. KoSA. I C:3. 

Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1785–1803. Kapteeni von Pfaler oli toiminut samassa esikun-

takapteenin virassa 2-Majurin komppaniassa vuosina 1778–1780 kuin Karl Fredrik von Knorring. 

Wirilander 1953, 45–46.  
474 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 30.1.1788, f. 10–12. Kuninkaan myöntämä 

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
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Kapteeni Pfaler puolestaan oikoi kapteeni Knorringin väitteitä toteamalla, että 

sotilaille osoitetut penkit olivat ilmoitettua leveämpiä, kahdeksan ja puoli kyynä-

rää leveitä. Hän myös tähdensi, että renkeinä palvelevat reserviläiset voivat istua 

talojen väelle varattuihin penkkeihin. Knorring vastasi, että sotilaat olivat todella 

luvanneet rakentaa lehterin, mutta vastaavasti pitäjäläiset olivat laiminlyöneet lu-

paamansa rakennusmateriaalit. Knorring myös lisäsi, ettei ruotusotilailta voitu 

kieltää riittäviä penkkipaikkoja, vaikka kuningas oli vapauttanut ruotusotilaat kir-

konrakentamisesta. Lisäksi Knorring epäili kuninkaan kieltäneen lehterin tekemi-

sen. Kirkkoherra Avellan vastasi, ettei sen rakentamista voitu estää, mikäli soti-

laat ja rakuunat sellaisen halusivat. Sen rakentaminen kuului seurakunnan omiin, 

ei kuninkaan päätöksiin. Nyt kaikki istuinpaikat oli jaettu, eikä keneltäkään voitu 

ottaa paikkaa pois. Sen sijaan lisäpenkit olisivat tarpeen. Monella talolla oli kir-

kossa vain kaksi paikkaa, vaikka useimmissa oli neljästä viiteen miestä. Kirkko-

herra toisti, ettei kertaalleen tehtyä penkkijärjestystä pitäisi muuttaa ja sotaväen 

pitäisi mahtua annettuihin riveihin. Kapteeni von Knorring määrättiin esittämään 

tarkat luvut sotilaiden määrästä käräjäoikeudelle seuraavana päivänä.475 Silloin 

selvisi, että Porin rykmentin 2-majurin komppanian sotilaita oli koko Kokemäen 

pitäjässä 42 ja reserviläisiä 21, yhteensä 61 miestä. Luku oli parikymmentä miestä 

vähemmän, mitä Knorring oli aiemmin väittänyt. Kirkkoherra vielä tarkensi, että 

61 miehestä kolmasosa kuului Harjavallan kappeliin ja kävi siellä kirkossa. Kun 

yhdelle penkille mahtui 12–14 miestä, oli sotilaille jaettu riittävästi paikkoja.476 

Kapteeni Knorring kuitenkin veti vielä esiin yhden valtin. Hän kertoi saa-

neensa käskyn harjoittaa miehiä joka sunnuntai kirkolla, joten kirkkomaalle ke-

rääntyisi pyhisin iso miesjoukko. Kapteenin piti varmistaa, että kaikki sotilaat oli-

vat paikalla. Periaatteessa jalkaväen ruotusotilaiden tuli harjoitella kirkonpihalla, 

joka sunnuntai kirkonmenojen jälkeen, mutta käytännöstä oli joustettu rauhan ai-

kana. Talvella 1787–1788 annetut käskyt sotamiesten jokaviikkoisista harjoituk-

sista enteilivät kiristynyttä ulkopoliittista tilannetta sekä sotaa, joka alkoi seuraa-

                                                   
sotilaiden vapautus kirkonrakentamisesta saattoi liittyä siihen, että he olivat työvoimana kustavi-

laisella ajalla lukuisissa rakennusprojekteissa, esim. linnoitustöissä, kruunupolttimoiden rakennut-

tamisessa sekä koskien perkauksissa. 
475 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 30.1.1788, f. 12–14. Vastaavia tietoja oli 

myös papin hallussa väestökirjanpidon takia. Kirkkoherralta näitä tietoja ei kuitenkaan pyydetty. 

Oletettavasti sotilaiden määrä oli otettu huomioon penkkijärjestystä laadittaessa, niin pitkälti kuin 

tila salli. 
476 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 31.1.1788, f. 30–31.  
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vana kesänä. Kapteeni Pfaler kuitenkin vähätteli harjoitusten vaikutusta penkki-

paikkoihin. Miehistön syynääminen sisällä kirkossa oli tarpeetonta ja sotatoimia 

harjoitteleva miesjoukko pysyttelisi kirkon ulkopuolella. Osapuolia kuultuaan ali-

oikeus päätti, että paikkoja oli riittävästi sotilasmäärään nähden eikä muutoksille 

ollut tarvetta.477 Kirkkoherra Avellan oli helpottunut, kun tarkoin mietittyä penk-

kijärjestystä ei avattu. 

2.2.6 Patriarkaalinen velvollisuus köyhäintalokysymyksessä 

Noin vuotta ennen kuin kokemäkeläiset ilmoittivat halukkuutensa kirkonrakenta-

miseen, lähetti maaherra kuninkaallisen käskyn köyhäintalojen rakentamisesta 

joulukuulla 1775.478 Kevättalvella 1776 asia oli jo esillä Kokemäen pitäjänko-

kouksessa.479 Kirkkoherran sijaisena toimi nuori apulaispastori Isak Nordlund 

(1747–1805),480 joten Kokemäenkartanon omistaja majuri Frans Henrik von 

Knorring toimi päätöksenteossa isännän elkein. Kun köyhäintalon rakentamista 

käsiteltiin, hänellä ja kapteeni Johan Gustaf Gyllenbögelillä (s. 1731)481 oli paik-

kaehdotus valmiina. He ehdottivat, että köyhäintalo rakennetaan kirkon länsipuo-

lelle, joen rantaan kiviselle maaperälle, pappilan maalle. Se tulisi samaan linjaan 

kellotapulin kanssa noin 100 kyynärän päähän ja sijoittuisi yleisen kirkkotien var-

relle, mikä helpotti myös köyhäintalon huoltamista. Kaikki olivat samaa mieltä, 

ainoastaan apulaispastori oli huolissaan köyhäintuvan sijoittamisesta pappilan 

maille.482 Kirkkolaki nimittäin kielsi kirkon ja pappilan maaomaisuuden myynnin 

                                                   
477 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:102. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1788 I. Kokemäen käräjät 31.1.1788, f. 31–33v. Lindh 1928,153; Sal-

minen 2007, 451–452. 
478 Jo piispa Rothoviuksen ja Gezeliuksen aikana 1600-luvulla oli seurakuntia kehotettu rakenta-

maan kirkon läheisyyteen vaivaistupa, aitta ja kellari. Suolahti 1912, 20. 
479 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.2.1776.  
480 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Nordlund. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8762>. Luettu 26.10.2012. 
481 kapteeni Johan Gustaf Gyllenbögel hallinnoi Kukolan vänrikinvirkataloa vuosina 1761–1777 

ja oli todennäköisesti Henrika Kristina von Knorringin (s. 7.8.1764) kummina. TMA. KoSA. I C:2. 

Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1763–1784. Wirilander 1953, 46; Hockman & Salminen 2007, 

35.  
482 Kuningas oli antanut käskyn köyhäintalojen perustamisesta 19.10.1775. TMA. KoSA. II Ca:1. 

Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 4.2.1776. Suolahti 

1912, 20–21. 
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tai luovutuksen ilman suurta hätää ja kuninkaan lupaa.483 Majuri Knorring vastasi 

kuitenkin, ettei köyhäintalosta aiheutuisi kirkkoherralle vahinkoa, sillä jokiran-

nan tonttipaikka oli kooltaan pieni ja tarpeeton. Muut paikallaolijat myötäilivät 

jälleen Knorringia.484 Köyhäintalosta suunniteltiin kaksiosaista paritupaa ja pitä-

jäläiset sopivat rakennusaineiden tuomisesta. Köyhäintalosta tarvittavien raken-

nusmateriaalien määrä oli varsin kohtuullinen. Kunkin talon piti tuoda kaksi 

hirttä, kolme kattopuuta, kuusi lautaa ja nippu päreitä. Lisäksi puolet pitäjän ta-

loista toisi kolme lautaa ja toinen puoli yhden lattiapalkin taloa kohden. Myös 

vähän rahaa tarvittiin rakennuksen pystyttämiseen. Pitäjäläiset vetivät tukkeja ja 

muuta puutavaraa 200 kuparitaalerin edestä.485  

Köyhäintalo ei kuitenkaan valmistunut. Seuraavana vuonna tehtiin ehdotus 

uuden kirkon rakentamisesta. Ilmeisesti pitäjässä laskettiin, etteivät talojen re-

surssit riittäisi sekä kivikirkon rakentamiseen että vaatimattoman köyhäintalon 

varustamiseen. Näin ollen majuri Knorring anoi pitäjäläisten puolesta kuninkaalta 

vapautusta köyhäintalon rakentamisesta. Knorringille välittäjän rooli pitäjäläisten 

ja korkeimman esivallan välissä oli luonteva, sillä hän oli tottunut laatimaan vi-

rallisia asiakirjoja.486 Panu Pulman mukaan säätyläiset toimivat köyhäinhoitoasi-

oissa erityisesti keskushallinnon kannan mukaisesti.487 Knorring näyttää kuiten-

kin harkitsevan pitäjäläisten yleistä selviytymistä kahdesta uudesta ja yhtäaikai-

sesta kruunun rasitteesta. Vaikka köyhäintalon rakentaminen oli varsin vaatima-

ton hanke kivikirkkoon verrattuna, katsottiin sen lisäävän talouksien verorasi-

tusta. Siksi talonpojat säilyttivät mieluummin vanhan tutun köyhäinruotujärjes-

telmän. 

Knorring osti köyhäintaloa varten vedetyn puutavaran, mutta häneltä jäi kau-

pasta maksamatta seurakunnalle 37 kuparitaaleria 8 äyriä, josta Matti Eerikin-

poika Köönikkä veti hänet seurakunnan puolesta käräjille. Majurilla oli kuitenkin 

luonnollinen selitys puuttuvalle summalle. Knorring oli maksanut kustannukset 

                                                   
483 1686 Års kyrkolag. Cap XXVI § VI. “Kyrkiones fasta Jordegodz må ingen förytra, utan högsta 

nödtorf eller nytta, samt Wår Wettskap och tillåtelse.” 
484 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.2.1776.  
485 Köyhäintuvan rakentamisesta on esitetty erilaisia teorioita. Hallamaan mukaan köyhäintalo to-

della rakennettiin päätöksen jälkeen. Aalto-Setälä Kokemäen köyhäinhoitoa käsittelevässä pro gra-

dussaan katsoo, että köyhäintalo jäi rakentamatta. Hän perustelee väitteensä muiden köyhäintaloa 

ja sen rakentamista koskevien lähteiden puuttumisella ja ruotujärjestelmän omaksumisella pitä-

jässä vuonna 1788. Hallamaa 1932, 154; Aalto-Setälä 1968, 2–3. 
486 Esimerkiksi Pommerin sodan yhteydessä Knorring laaditutti kirjeitä ja raportteja suoraan Sota-

kollegiolle. Lindh 1928, lähdeviitteet 149–151. 
487 Pulma 1985, 206. 
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omasta pussistaan, eikä hän hakenut korvausta pitäjäläisiltä ylimenneeltä osalta. 

Anomuksen kustannukset olivat nimittäin nousseet puuttuvaa kauppasummaa 

korkeammaksi.488 Knorring pääsi osoittamaan isännällistä huolenpitoa pitäjäläi-

siä kohtaan. Majuri ei tyytynyt passiiviseen kartanonomistajan rooliin, vaan hän 

otti paikkansa pitäjänyhteisössä aktiivisella toiminnalla ja osallistumalla paikal-

lispolitiikkaan ja päätöksentekoon. Knorring näyttäytyy isällisenä ja hyveellisenä 

yhteisön patronaattina, joka toimi vastuullisesti ja realistisesti Kokemäen pitäjän 

hyväksi. Hän toimi kunniallisesti vastaten roolimalleihin ja yhteisön odotuk-

siin.489 Knorringin samankaltainen toiminta jatkui kirkkohankkeessa. 

Kunniallinen ja vastuullinen asenne ei ollut itsestään selvää, säätyläiset saat-

toivat nimittäin myös kieltäytyä rakennushankkeista. Esimerkiksi Kangasalla tou-

kokuussa 1752 pitäjänkokouksessa päätettiin rakentaa uusi kellotapuli ja työt 

suunniteltiin aloitettavaksi heti. Liuksialan kartanon omistaja paroni Gustaf 

Georg Mellin ilmoitti, ettei hän osallistu kellotapulin rakentamiseen. Pitäjänmie-

het reagoivat välittömästi ja uhkasivat haastaa paronin seuraaville käräjille.490 

Kangasalan pitäjänmiehet vastustivat Mellinin ylimielistä ilmoitusta ja he tunsi-

vat Liuksialan säterikartanon velvoitteet. Talonpoikaisyhteisön voimakas reaktio 

ja paine pyrkivät muuttamaan kartanonherran toimintaa.491  

Kartanon omistussuhteilla oli siis merkitystä. Yhteisten hankkeiden edistymi-

sen kannalta suotuisin vaihtoehto oli pitäjään ja sen yhteiseen hyvään sitoutunut 

kartanon omistaja. Yhteisön tuli osoittaa von Knorringille kunnioitusta vastapal-

velukseksi isällisestä huolenpidosta. Luonnollisin paikka arvostuksen osoittami-

selle oli pitäjän kirkko ja sen etupenkki. Yleensä seurakunnan varakkaimmat hen-

kilöt ja papisto kannattivat näyttävien kivikirkkojen rakentamista.492 Mutta miten 

von Knorring suhtautui kirkkohankkeeseen, kun se vihdoin tuli ajankohtaiseksi? 

                                                   
488 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:90. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1779. Kokemäen käräjät 15.9.1779, f. 725v.–726v.  
489 Scott 1985, 196; Sarkamo 2011, 28; Viitaniemi 2014, 172–174. Patriakaalisuuden käsitteestä ja 

sen käytöstä laajemmin Karonen 2002, 12–23. 
490 HMA. KaSA. II Ca:1. Pitäjänkokouksen pöytäkirjat 1751–1800. Kangasalan pitäjänkokouksen 

pk 3.5.1752 ja 7.6.1752. Jutikkala 1954, 98.  
491 Spierenburg 2004, 14; Sarkamo 2011, 28. 
492 Kýden 1998, 61. 
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2.2.7 Johtopäätökset: Herrojen kunnia ja vähään tyytyvä kirkkokansa 

Kirkkojen, tapuleiden sekä pappiloiden ylläpitäminen vaativat jatkuvia korjauk-

sia sekä ajoittain uudisrakentamista. Maalaisseurakuntien omat varat eivät riittä-

neet kirkkojen kalliisiin korjauksiin tai kokonaan uuden kirkon rakentamiseen, 

vaan seurakunnan rakennukset tehtiin ja korjattiin lähinnä talojen tuottamilla ra-

kennusmateriaaleilla ja kaikkien ruokakuntien tekeminä veroluonteisina päivä-

työsuorituksina. Talonpojat tarkkailivat ensisijaisesti omaa taloudellista tilannet-

taan ja huolehtivat kotitaloutensa selviytymisestä. Kirkon korjaustarpeita ja var-

sinkin uudisrakentamista pyrittiin siirtämään mahdollisemman pitkään ja niihin 

suhtauduttiin yhtä varauksellisesti kuin muihin kruunun asettamiin rakennusrasi-

tuksiin. Kirkko oli yhteisön käyttörakennus, mutta suuri osa kirkoista oli varsin 

huonokuntoisia, ahtaita ja pimeitä kirkkoja. Kirkkojen vaarat tiedostettiin ja niistä 

puhuttiin, puiset lehterit notkuivat väenpaljoudesta ja tulipalovaara oli alituisesti 

läsnä. Talonpojille kuitenkin riitti, että kirkossa oli ehjä katto ja sopivat penkki-

paikat talon isännälle ja emännälle. Kuitenkin nopean väestönkasvun vuoksi yhä 

suurempi osa seurakuntalaisista ei mahtunut istumaan kirkonpenkkeihin.  

Kirkkojen penkkijärjestykset asettivat kunkin seurakuntalaisen omalle paikal-

leen hänen säätyasemansa, kotitilansa ja sukupuolensa mukaan. Kirkon penkki-

järjestykset osoittivat selkeästi yhteisön sosiaalisen arvojärjestyksen ja se oli oi-

vallinen sosiaalisen kontrollin väline. Koska istuinjärjestyksellä asetettiin yhtei-

sön jäsenet selkeään arvojärjestykseen, syntyi sen laatimisesta kiistoja. Penkki-

järjestyksistä ja niiden loukkauksista poikineiden riitojen käsittelystä tuli yksi osa 

rovastintarkastusten proseduuria. Tarvittaessa käännyttiin maallisten käräjien ja 

tuomiokapitulin puoleen ja penkkijärjestykset uusittiin. 

Penkkikiistoissa tiivistyy kirkon istumajärjestyksen merkitys koko seurakun-

nalle, aina eturiviin pyrkivistä säätyläisistä kirkon takaosia kansoittavaan tilatto-

maan väestöön. Upseeriston rouvien ja ruotusotilaiden tapaukset ovat osoituksena 

ryhmäidentiteetistä, jota hyväksi käyttäen heillä oli yhteisössä laajemmat vaiku-

tusmahdollisuudet. Tiukka rankijärjestys myös edesauttoi keskinäistä kilpailua 

omasta asemasta ja sen loukkaamattomuudesta. Ruotusotilaiden asioita ajoi ak-

tiivinen esimies, joka erotti ryhmän selkeästi muista itsellisistä. Penkkipaikkakiis-

toja tarkastellessa voi todeta, että upseeristolla ja sotilailla oli mahdollisuus toi-

mia pitäjän sisällä yhteisiä etuja tavoitellen. Mielenkiintoista on, että toiminta ak-

tivoitui juuri kirkon rakentamista koskevissa kysymyksissä ja sen sisällä tehtyjen 

penkkijakokysymysten ympärillä. 
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Kokenut ja aktiivinen upseeri saattoi vaikuttaa myös suoraan koko pitäjänhal-

lintoon. Ostettuaan Kokemäenkartanon ritari ja majuri Frans Henrik von Knor-

ring oli aktiivinen osallistuja pitäjänyhteisössä. Knorringin patriarkaaliset otteet 

näkyvät ja kiteytyvät köyhäintalokysymyksessä. Vaikka hän pyrki ohjailemaan 

pitäjänhallintoa ja päätöksentekoa, hän myös asettautui pitäjäläisten rinnalle ja 

otti huomioon sekä köyhäintalon rakentamisesta ja ylläpidosta tulevat uudet rasi-

tukset. Sen sijaan, että hän olisi järkähtämättömästi ajanut keskushallinnon tavoit-

teita, hän anoi maaherralta pitäjäläisten puolesta lupaa olla rakentamatta köyhäin-

taloa. Näin Kokemäen nimikkokartanon omistajuus heijastui pitäjänyhteisön ar-

keen ja ratkaisuihin. Parhaimmillaan paikkaan sitoutunut kartanon isäntä pystyi 

auttamaan ja tukemaan pitäjänyhteisön hankkeita sekä taloudellisesti että omalla 

arvovallallaan.
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3 Kivikirkon suunnittelu, keskushallinnon ohjaus ja 
valistusmies Kraftman 

3.1 Katselmukset keskushallinnon päätösten tukena 

3.1.1 Pitäjäläisten aloite, keskushallinnon vaatimukset 

Vuosikymmenten harkinnan jälkeen kokemäkeläiset olivat vihdoin valmiita uu-

den kirkon rakentamiseen. Kokemäkeläiset itse ehdottivat kirkon rakentamista 

Mikael Lebellin pitämässä rovastintarkastuksessa helmikuussa 1777. Tuomioka-

pituli järjesteli parhaillaan paikkakunnalle uusia kirkkoherran vaaleja, sillä kirk-

koherra Gottleben oli kuollut. Kirkkoherran tehtäviä hoiti väliaikaisesti maisteri 

Nordlund.1 Kirkkoherran puuttumisesta huolimatta kokemäkeläiset olivat nyt val-

miita uuden kirkon rakentamiseen. On aivan mahdollista, että aloitteen lausui ma-

juri von Knorring. Projektia oli jo lykätty vuosia ja kirkko oli rappeutunut enti-

sestään ja oli nyt jopa vaarallinen. Kirkko oli pieni ja ahdas väkimäärään suh-

teutettuna, sillä vain puolet väestä mahtui kirkkoon, vaikka sinne oli rakennettu 

jo 7 lehteriä.2 Kirkon vaarallisen huono kunto ja tikahduttava ahtaus eivät olleet 

enää retoriikka vaan todellisuutta.  

Kun kokemäkeläiset ehdottivat kirkon rakentamista, oli heidän ajatuksenaan 

rakentaa puinen kirkko vanhan kirkon läheisyyteen. Niinpä rovasti Lebellin esit-

tämät kysymykset kirkon rakennusmateriaalista ja mahdollisesta kirkonpaikan 

vaihdoksesta yllättivät kokemäkeläiset.3 Lebellin oli virkansa puolesta kerrottava 

kirkonrakennuslainsäädännön merkittävästä muutoksesta. Valtakunnallisen ko-

lehdin saamiseksi oli kirkoista laadittu piirustuksia ja kustannusarvioita sekä toi-

mitettu katselmuksia ja taloustilanteen selvityksiä jo jonkin aikaa. Uutta oli kui-

tenkin nyt se, että valtakunnan ylin rakennusviranomainen, yli-intendentti tarkasti 

                                                   
1 Gabriel Gottleben kuoli 18.5.1776. TMA. TATA. AI:15. Pöytäkirjat 1777. Turun tuomiokapitulin 

pöytäkirja 2.7.1777.  
2 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Ro-

vastintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
3 Ibid. 
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ja korjasi piirustukset yhdessä kuninkaallisen majesteetin kanssa. Paikallisten 

oma vaikutusvalta kirkon kokoon ja ulkoasuun ja erityisesti rakennuskustannuk-

siin heikkeni huomattavasti. Lisäksi puu oli kielletty julkisten rakennusten mate-

riaalina.4 

Kokemäkeläiset eivät entuudestaan tunteneet uutta kivirakennusmääräystä tai 

he yksinkertaisesti eivät välittäneet siitä. He halusivat rakentaa kirkkonsa puusta. 

Kirkosta piti tehdä riittävän isokokoinen kasvavalle seurakunnalle ja kivisenä 

siitä tulisi huomattavasti kalliimpi hanke. Seurakuntalaiset selittivät rovastille 

mielellään seuraavansa kuninkaansa tahtoa ja tekisivät kivikirkon, mutta he yksi-

mielisesti, kaikki yhdestä suusta valittivat suurta köyhyyttänsä. Kahden perättäi-

sen katovuoden jälkeen kivikirkon rakentamiskustannukset tulisivat liian ras-

kaiksi seurakuntalaisille.5 Erityisesti edellisenä vuonna pitäjässä oli kärsitty ko-

vasta kadosta. Esimerkiksi yhden manttaalin kokoisen pappilan sato ei ollut riit-

tänyt työväen ruokkimiseen ja palkanmaksuun. Pitäjäläiset eivät puolestaan pys-

tyneet suorittamaan papille kuuluvia viljakymmenyksiä, vaan he olivat antaneet 

mitä pystyivät.6 Näin ollen seurakuntalaisilta ei liiennyt ylimääräisiä varoja tai 

resursseja ison kivikirkon rakentamiseen. Ja kuka tiesi, minkälainen sato saatai-

siin tulevana kesänä? Mutta jos ei ollut yhteisön jäsenillä varaa kivikirkkoon, 

myös seurakunnan omat varat olivat vähäiset. Kirkon kassassa oli rahaa 178 rii-

kintaaleria 26 killinkiä ja 6 runstykkiä (noin 3200 kt). Vaikka graniittia oli pitä-

jässä runsaasti saatavilla koskenperkauksen jäljiltä, jouduttaisiin kalkki ostamaan 

ja kuljettamaan sisämaahan Turusta saakka. Pitäjäläiset pyysivät rovastia välittä-

mään nämä tiedot tuomiokapitulille ja kuninkaalle.7  

Toiseksi rovasti Lebell otti samassa tarkastuksessa esille kysymyksen uuden 

kirkon tulevasta paikasta. Uutta, entistä suurempaa kirkkoa (vähintään 20x10 sy-

liä) ei voitu rakentaa vanhalle pienelle kirkkotontille.8 Kirkkomaa oli nimittäin 

ollut alun perin pieni saari, joka oli ajan myötä kuroutunut kiinni mantereeseen. 

                                                   
4 31.7. (1776) Kongl. Maj:ts Förordning om Collecter til kyrkas byggande och reparation. Modée 

1781, 623–625. 
5 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Ro-

vastintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
6 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1775–

1777. Vol. 33a. Mhra Rosen KM:lle 4.9.1777. Ote käräjäpöytäkirjasta, Kokemäen käräjät 

18.2.1777. 
7 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
8 Syli = 3 kyynärää = 1,78m. Uudesta kirkosta tuli tehdä noin 35,6m pitkä ja 11,8m leveä. Karskela 

1983, 78. 
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Tulvavesi erotti sen edelleen omaksi saarekseen ja sen maaperä oli varsin peh-

meää. Paikkakysymystä oli kuitenkin jo mietitty seurakuntalaisten parissa, sillä 

osalla pitäjäläisistä oli ehdotus valmiina; kirkko rakennettaisiin joen toiselle ran-

nalle eli eteläpuolella sijaitsevalle Tulkkilan mäelle.9 Suurin osa pitäjänmiehistä 

vastusti välittömästi kirkon siirtoa etelärannalle ja ehdotti paikaksi pappilan ja 

Vuolteen ratsutilan välissä olevaa mäkeä. Se oli riittävän suuri ja tarpeeksi lähellä 

vanhaa kirkkoa. Melko uusi kellotapuli ja hautausmaa haluttiin pitää edelleen 

käytössä, rakennuskustannuksien ja päivätöiden säästämiseksi.10   

Frans Henrik von Knorring kannatti aluksi kirkon säilyttämistä pohjoisran-

nalla ja sen sijoittamista pappilan ja Vuolteen väliselle mäelle. Hän omisti Vuol-

teen ratsutilan,11 joten jo siksi hän kommentoi uuden kirkon sijaintia. Knorring 

perusteli kantansa seurakunnan yleisellä hyödyllä. Hän huomautti, että emäseu-

rakunnan papiston molemmat virka-asunnot sijaitsivat vanhan kirkon kanssa sa-

malla puolella jokea. Papiston piti päästä kulkemaan kirkolle, mutta kelirikon 

vuoksi joen ylikulku oli välillä mahdotonta. Eteläpuolen asukkaiden, jollainen 

majuri siis itsekin oli, oli sen sijaan aina mahdollista käydä samalla puolella si-

jaitsevassa Harjavallan kappelissa.12 Knorring myös ehdotti sopivan paikan sel-

vittämistä katselmuksella, jossa etsitään sopiva paikka rakennukselle. Tämä eh-

dotus oli myös linjassa lainsäädännön kanssa. 

 

 16.2.1777 esitetyt uuden kirkon paikkavaihtoehdot: 

 1) Vanha kirkon paikka: liian pieni 

 2) Mäki eteläpuolella (Tulkkilan mäki): liian kaukana 

 3) Mäki pappilan ja Vuolteen ratsutilan välissä: sopivan lähellä kellotapulia ja 

hautausmaata 

 

Rakennusasiaa ei voitu rovastinkokouksessa tämän pidemmälle viedä. Rovasti 

Lebell kirjoitti tuomiokapitulille kokemäkeläisten halukkuudesta aloittaa uuden 

kirkon rakentaminen sekä esitteli materiaali- ja paikkakysymysten pääkohdat. 

                                                   
9 Mahdollisesti jo tässä vaiheessa kyseessä oli Tulkkilan mäki. Mäen nimeä ei kuitenkaan pöytä-

kirjassa vielä mainita. 
10 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
11 Papinvaaliluettelo perustuu verotustietoihin. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. 

Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777.  
12 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
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Rovasti asettautui jo virka-asemansa puolesta kivikirkon kannalle ja muotoili kir-

jeensä siten, että se oli ensisijainen vaihtoehto.13 Tuomiokapituli asettautui myös 

kuninkaallisen majesteetin määräyksen kannalle ja suhtautui kokemäkeläisten 

puukirkkotoiveeseen epäilevästi. Tuomiokapitulin kanta oli, että Kokemäen seu-

rakunta oli yksinkertaisesti saatava noudattamaan määräystä kivikirkon rakenta-

misesta. Ylipäätään tuomiokapitulin ohjeet seurailivat tarkasti kirkonrakentamis-

säädöksiä.14 Propaganda- ja taivuttelutyö jäi tuomiokapitulin ja maaherran aset-

tamille selvitysmiehille, jotka järjestivät katselmuksen ja pitäjänkokouksen pai-

kanpäällä Kokemäellä. Tuomiokapituli neuvoi myös hankkimaan luotettavan ja 

hyvämaineisen rakennusmestarin laatimaan kirkon piirustukset ja kustannuslas-

kelman.15  

 

Paikallisyhteisön ja keskushallinnon välissä 

Kun Kokemäen uuden kirkon tarve oli todettu ja prosessi oli käynnistetty, alkoi 

kirkon suunnitteluvaihe. Tärkeimmät kysymykset, jotka suunnitteluvaiheessa oli 

ratkaistava, koskivat kirkon rakennusmateriaalia sekä uuden kirkon rakennus-

paikkaa. Samalla paikallistasolla tehty aloite siirtyi keskushallinnon käsiin. Kes-

kushallinto järjesti tarpeen tullen paikallistasolla pitäjänkokouksia, jossa maaher-

ran ja tuomiokapitulin edustajat tapasivat ja keskustelivat paikallisyhteisön 

kanssa. Perinteisesti keskushallinnon edustajat olivat tulleet paikalle, kun kruunu 

vaati lisäverojen maksamista tai uusia miehiä sotakentille. Koska myös kirkon 

rakentaminen oli veroluonteinen suoritus ja kivikirkkohanke ylitti selvästi koke-

mäkeläisten aiemman rakennusrasitteen, oli kruununhallinto mukana hankkeen 

suunnittelussa. Linden mukaan paikallishallinto oli keskuhallinnon tiukassa kont-

rollissa ja se pyrki määrittelemään seurakunnan ja paikallisyhteisön varojen käyt-

töä, esimerkiksi juuri kirkkohankkeiden kautta.16  

                                                   
13 TMA. TATA. BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli varamhra Fredensköldille ja rov. 

Lebellille 12.3.1777. 
14 Valtakunnallisen rakennuskolehdin anomisesta: Den 22 Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til 

Landshöfdingarne och Consistorierne, angående ansökningar om Collecter til kyrkors byggande 

och reparation. Modée 1779. 
15 TMA. TATA. AI: 15. Pöytäkirjat 1777. Turun tuomiokapitulin pk 12.3.1777. TMA. TATA. 

BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli varamhra Fredensköldille ja rov. Lebellille 

12.3.1777. 
16 Linde 2009, 188, 232, 235. Ericsson 2013, 258–262. 
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Suuria päätöksiä edeltävä molemminpuolinen neuvotteluyhteys ja informaati-

onvaihto olivat kuitenkin tärkeitä hankkeen etenemisen kannalta, jotta paikallis-

väestölle tuli tunne, että heitä kuunneltiin ja he saivat osallistua heitä koskevaan 

päätöksentekoon. Keskushallinnon tarkoituksena oli neuvotella ja lähinnä taivu-

tella paikallisyhteisö toteuttamaan kruunun määräämää uutta rasitetta eli tässä ta-

pauksessa kivikirkon rakentamisesta. Villstrandin mukaan keskushallinto kävi 

dialogia paikallistason kanssa, jotta kruunun vaatimat resurssit voitiin mukauttaa 

paikallisille olosuhteille, jolloin vaateista tuli siedettäviä paikallisyhteisön kan-

nalta.17 Keskushallinto varmisteli resurssien riittävyyttä myös Kokemäen kirkko-

hankkeessa. Se pyrki kartoittamaan ja varmistamaan kivimäärien katselmuksella 

ja vero- ja väestötietojen kautta, että paikallisyhteisöllä oli riittävästi resursseja 

kivikirkon rakentamista varten. 

Keskushallinto lähetti paikallistasolle edustajia, joiden tehtävänä oli tavata, 

kuunnella, neuvotella ja tarvittaessa taivutella paikallisyhteisö toteuttamaan kes-

kushallinnon vaateet. Näiden tehtävien vuoksi keskushallinnon lähetettävä pai-

kalle luotettavat ja osaavat edustajat, jotka esittivät keskushallinnon viestin kivi-

kirkon rakentamisesta selkeästi ja valvoivat päätöksentekoa. Maaherra ja piispa 

vierailivat vain harvoin henkilökohtaisesti paikallistasolla. Muutoin he lähettivät 

pitäjään viralliset edustajansa, joina toimivat usein alueen omat rovastit ja voudit. 

Heillä oli virkansa kautta tuntuma alueeseen ja väestöön sekä niiden resursseihin, 

mahdollisuuksiin ja ongelmiin. Viranomaiset saattoivat myös valtuuttaa muun so-

pivaksi katsomansa säätyläisen.18  

Aivan kuten paikallistasolla rovastintarkastuksessa oli jo aavisteltu, tuomio-

kapituli määräsi katselmuksen Kokemäelle, johon se pyysi myös maaherraa Fre-

denskiöldiä nimeämään oman selvitysmiehen konsistorin edustajan, rovasti Mi-

kael Lebellin (1714–1786) rinnalle. Hänen valintansa tuomiokapitulin edustajaksi 

oli selvä, sillä hän oli alueen rovasti jo vuodesta 1748 ja hän oli hallinnoinut han-

ketta alusta alkaen.19 Tuomiokapituli ei voinut toimia kirkkohankkeessa yksin, 

vaan se tarvitsi mukaan maaherran, jonka tehtäviin kuului kirkkorakennuksien 

                                                   
17 Villstrand 2011, 282–283. 
18 Kuisma 1983, 78–79; Frohnert 1985, 239; Österberg 1989, 81, 83–84; Villstrand 1992, 26; 

Tiscornia 1992, 9. Frohnert 1993, 30, 126–128. Informaation välittäminen oli voutien ja nimis-

miesten yksi tärkeimmistä tehtävistä lainvalvonnan ja verotuksenhoitamisen jälkeen.  
19 M. Lebell oli väitellyt teologian tohtoriksi Greifswaldin yliopistossa 29.8.1759. Rovasti Lebel-

lillä oli monta monivaiheista selvitystä takana, kuten Porin seudun herätysliike 1770-luvulla. Leh-

tinen 1967, 714–716; Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Lebell. Verkkojulkaisu 

2005. Luettu 5.6.2013. http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6054. Sulku-

nen, Irma, Juliana Söderborg (Malmberg). Kansallisbiografia. Biografiakeskus. SKS. 2007. 

http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4946/ Luettu 10.10.2013.  

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6054
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4946/
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ulkoinen valvonta.20 Maaherran edustajaksi pyydettiin professori, ritari ja edis-

tyksellinen maanviljelijä Johan Kraftman. Näitä kahta korkeasti oppinutta miestä 

yhdisti asuinpitäjä Ulvila ja he tunsivat toisensa entuudestaan. Keskushallinnon 

lähtökohtana oli, että edustajien oli saatava Kokemäen seurakunta noudattamaan 

kuninkaan määräystä kivikirkon rakentamisesta.21 Mutta kuka professori Kraft-

man oli ja mitä hän oikeastaan tiesi kivi(kirkon) rakentamisesta? 

3.1.2 Johan Kraftman – tiedemies, maanviljelijä ja kivirakentaja 

Kokemäen kirkkohankkeen toinen selvitysmies, maaherran edustaja Johan Kraft-

man (1713–1791) oli aktiivinen valistusmies ja pietisti ja hänen toimintaansa lei-

masi tietty ankara ahkeruus. Kraftmanin isä oli porvoolainen kauppias Johan 

Kraftman, kun taas äiti Margaretha Orraeus22 kuului pappissukuun. Kraftman 

haaveili nuorena tiedemiehen urasta. Hän valmistui vuonna 1741 maisteriksi Tu-

run akatemiasta ja neljä vuotta myöhemmin hänet nimitettiin taloustieteen dosen-

tiksi. Kraftmanin luennointi oli aikaansa edellä: hän opetti ruotsiksi maatalou-

desta. Vuonna 1746 Turun akatemiaan perustettiin taloustieteen professuuri, jota 

tavoitteli myös Pehr Kalm, joka oli etuasemassa. Niinpä Kraftman yritti edesaut-

taa valintaansa lupaamalla 10 000 kuparitaaleria kuninkaan suosikeille Tukhol-

maan, jos hänet valittaisiin taloustieteen professoriksi. Virkaa oli kuitenkin val-

misteltu Kalmille Tiedeakatemiaa myöten ja professorin tuleva palkka oli päätetty 

kytkeä Kalmin Pohjois-Amerikan tutkimusmatkan rahoitukseen. Merkittävän 

matkan valmistelu herätti huomiota koko ruotsalaisessa tiedeyhteisössä, joten täl-

laista hanketta vastaan Kraftman oli aseeton. Hän palasi vielä kutsuttuna, mutta 

                                                   
20 Maaherroja tuli tiedottaa papinvaaliasioissa ja myöhemmin armovuosihakemuksissa, jotta hän 

voisi halutessaan ilmaista mielipiteensä. Maaherrat valvoivat mm. seurakuntien penkkijärjestyk-

sien toteuttamista, hautausmaiden kuntoa ja urkujen rakentamista. Kirkon sisäisiin asioihin maa-

herra ei saanut puuttua, vaan pelkästään ulkoisiin seikkoihin, joissa kirkkoherrat saattoivat tarvita 

virka-apua. Widén 1976, 295.  
21 TMA. TATA. A I: 15. Pöytäkirjat 1777. Turun tuomiokapitulin pk 12.3.1777. TMA. TATA. 

BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli varamhra Fredenskiöldille ja rov. Lebellille 

12.3.1777.  
22 Margareta Orraeus oli Orimattilan kirkkoherran Axel Orraeuksen tytär. Kotivuori, Ylioppilas-

matrikkeli 1640–1852: Axel Orraeus (145). Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppi-

lasmatrikkeli/henkilo.php?id=145>. Luettu 5.6.2013. 
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melko vastentahtoisesti, Turun akatemiaan matematiikan ylimääräiseksi profes-

soriksi vuosiksi 1755–58. 23  

Epäonnistuneet viranhaut toivat Kraftmanin Satakuntaan. Hän otti Porin trivi-

aalikoulun rehtorin viran vuonna 1748, asettautui Ulvilaan jo aiemmin ostamal-

leen Koiviston ratsutilalle ja avioitui Brita Polvianderin (7.1.1708–14.12.1780) 

kanssa.24 Porin koulun rehtorina Kraftman opetti pojille uudistuksellisesti luon-

nonhistoriaa, fysiikkaa ja taloustietoa. Heikosta terveydestä huolimatta Kraftma-

nilla oli intoa ja energiaa monenlaisiin kokeiluihin ja uudistuksiin kotitilallaan ja 

ympäristöpitäjissä. Hän toimi aktiivisesti Ulvilan paikallispolitiikassa ja teki jat-

kuvasti uusia aloitteita pitäjän olojen kohentamiseksi, kuten köyhäintuvan ja vil-

jamakasiinin rakentaminen sekä Levanpellon kappelin perustaminen. Hän toimi 

yhdessä O. J. Gripenbergin kanssa kirkonesimiehenä ja kirkkoraadin jäsenenä.25 

Kraftman oli mukana seurakunnan kaikista keskeisissä kysymyksissä, mistä yli-

päätään 1700-luvun lopun seurakunnissa keskusteltiin, joten Kraftman ja seura-

kunnan pastorina toimiva rovasti Lebell tunsivat hyvin toisensa. Tiivis yhteistyö 

ei sujunut aina kuitenkaan aina ongelmitta.26  

Satakunnassa asuessaan Kraftman ei hylännyt taloustiedettä vaan ryhtyi käyt-

tämään kotitilaansa malli- ja koetilana, jossa hän itse kehitti uusia tuottavampia 

viljely- ja karjanhoitomenetelmiä. Maataloutta oli pidetty pitkään arvottomana, 

mutta juuri Kraftmanin aikaan, 1740-luvulta lähtien maatalouden kehittämisestä 

alettiin luennoida ja julkaista Ruotsin tiedeyhteisössä. Ymmärrettiin, että valtion 

                                                   
23 Sacklén, Åbo Tidningar nro. 30, 23.7.1792. (jatkuu nro. 34 saakka). Suolahti 1910, 25–26; 

Svenskt biografiskt lexikon, 524–525; Klinge 2006, 99–100; Klinge 1990, 75; Svenskt biografisk 

handlexikon 611; Kallinen 1997; Virrankoski 2000; Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: 

Johan Kraftman (5888). Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=5888>. Luettu 5.6.2013. 
24 Vaimon isän Nils Polvianderin ja äidin Agneta Paulinin monet sukulaiset toimivat pappeina 

Satakunnassa ja myös Kokemäellä. Hockman & Salminen 2007, 144–145; Kotivuori, Ylioppilas-

matrikkeli 1640–1852: Nils Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilas-

matrikkeli/henkilo.php?id=3985>. Luettu 21.5.2015.  
25 Everstiluutantti Odert Johan Gripenberg (1722–1803) johti Kokemäenjoen koskenperkaustöitä 

1757–63 ja toimi valtiopäivämiehenä 1751–52. Sacklén, Åbo Tidningar nro. 34, 20.8.1792; Lehti-

nen 1967, 369–370, 374. 440, 642–643, 688; Svenskt biografiskt lexicon, 524–525; Svenskt bio-

grafisk handlexikon, 611. Virrankoski 2000; Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Odert 

Johan Gripenberg. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=U1174>. Luettu 1.10.2013. 
26 Lehtinen 1967, 646–674, 683. Erityisesti vuonna 1766 Kraftman ajautui konfliktiin rovasti Le-

bellin kanssa. Ulvilan seurakunta oli eräänlaisessa murroskohdassa, kun Nakkilan ja Levanpellon 

(Kullaan) kappelit perustettiin ja virkoja järjesteltiin. Kraftmanin osuudesta riidassa myöhemmin 

tässä luvussa. 
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talous ei nouse kukoistukseen ainoastaan merkantilismin suosimien kaupan, kä-

sityön ja vuorityön avulla, vaan myös maatalous oli saatava kuntoon. Vanhakan-

tainen maatalous ei tuottanut viljaa edes väestön (saati armeijan) hengissä pitä-

miseksi, vaan sitä piti tuottaa ulkomailta satoja tuhansia tynnyreitä vuosittain.27 

Viljan riittävä tuottaminen vaati hyvää lannoitusta, mutta lantaa saatiin riittävästi 

vain, jos karjaa ja ennen kaikkea niittyrehua olisi riittävästi.28 Niinpä Kraftman 

pureutui tutkimuksissaan niittyjen, karjanlannan ja peltojen tuoton kolmitasoi-

seen ongelmaan.29 Niittyrehun lisäämiseksi oli ojitettava ja kuivatettava heikko-

tuottoisia ja vaikeakulkuisia suoalueita. Kraftman itse tarttui toimeen. Hän tutki, 

suunnitteli ja organisoi suuren Lattomeren suon kuivatusoperaation.30 Häntä kiin-

nosti myös lannoituskysymys. Kun talonpoikien perinteinen tapa oli sekoittaa 

lantaa hakohakkeeseen,31 keksi Kraftman sekoittaa lannan ja virtsan saveen me-

netelmällä, joka imeytti lannoiteainesosat talteen. Tätä seosta käyttämällä Koivis-

tossa saatiin 20-kertaisia satoja, kun seudulla tavallisesti saatiin 2,5 tai 3-kertai-

sia.32 Näihin tuloksiin Kraftman pääsi kuitenkin kehittämällä ensin uudenlaisen 

kivinavetan. 

Kraftman kehitti vuosia uudenlaista kivinavettaa, jossa karjanhoito ja kallisar-

voisen lannan talteenotto järjestyisivät manufaktuurimaiseksi prosessiksi. Kraft-

man rakennutti harmaakivestä aluksi kaksi tarkoin suunniteltua navettaa, jossa 

kummassakin oli tilat 24 lypsylehmälle ja 9 hevoselle. Rakennuksessa oli riittä-

västi ikkunoita sekä rattaiden mentävät ovet. Rehu säilytettiin yläkerrassa, josta 

sitä voitiin pudottaa karjan eteen. Rakennushankkeestaan ja kivirakentamisen eri 

työvaiheista Kraftman kirjoitti seikkaperäisen oppaan ”Underrättelse om Sten-

murars upsättande på Landsbygden”, joka julkaistiin Aurora-seuran lehdessä 

vuonna 1771.33 Kraftman ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen tuloksiin, joten 

                                                   
27 Teerijoki 1993, 22–23. 
28 Maidontuotanto oli vähäistä ja karjaa pidettiin lähinnä lannan vuoksi, joka oli ainoa tehokas 

lannoitusaine. 
29 Niityistä, karjasta ja lannantuotannosta esim. Jutikkala 1958, 21–22. Soininen 1974, 200–201. 
30 Kraftman (1785) 1964. 
31 Vilkuna 1996, 29–30. 
32 Mattila 2000, 42. 
33 Kraftman, Underrättelse om Stenmurars upsättande på Landsbygden, Tidnignar Utgifne af et 

Sällskap i Åbo, nro. 9, 15.5.1771. Jatko-osat julkaistu 30.11.1771 (nr. 22) ja 16.12.1771 (nr. 23). 

Tidnignar Utgifne af et Sällskap i Åbo. Historiallinen sanomalehtikirjasto. Kansalliskirjaston digi-

toidut aineistot. Kirjoittajan nimeä ei mainita, mutta tekstiä pidetään Johan Kraftmanin laatimana. 

Kirjoittajaa luonnehditaan ”är inlämnad af en för grundelig insikt och erfarenhet i Landhushåll-

ningen känd hand”. Åbo-tidningarnin maatalouskirjoituksista Ikonen 1997, 105–114. 
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hän aloitti vuonna 1774 kolmannen kivinavetan työstämisen, jossa toimintoja pa-

ranneltiin entisestään. Siitä tuli 3-kerroksinen, josta alimmainen kerros toimi lan-

tasäiliönä, keskimmäinen navetta- ja tallitiloina ja ylin rehuvarastona. Kraftmanin 

tutkimustyön tuloksena navetassa oli jokainen karjanhoidon työvaihe tutkittu ja 

suunniteltu, mutta myös rytmitetty, yksinkertaistettu ja kevennetty. Navetassa oli 

otettu huomioon ennen näkemättömällä tavalla työntekijät, tilat, tuotanto, varas-

tointi ja jälkikäsittely sekä niiden väliset materiaalivirrat ja liikennejärjestelyt. 

Kraftman oli kehittänyt myös uudenlaisia rakennusteknisiä ratkaisuja.34 Härkä-

talli edusti koko Ruotsin valtakunnan ehdotonta huippua ja järkiperäisen maata-

louden esiinmarssia. Kraftman kirjoitti rakennuksesta ja keksinnöistänsä tarkan 

selostuksen vuonna 1784 ”Ladugård-Byggnaden på Koivisto Rusthåll” Hushålls 

Journaliin, jota julkaisi Kungliga Patriotiska Sällskapet.35 

 

 
Kuva 2. Kraftmanin massiivinen härkätalli vuodelta 1774 Ulvilan Koivistossa. Katto ja ylimmät hirsikerrokset ovat 

uusittu, joten rakennus on nyt alkuperäistä matalampi. Kuva: kirjoittaja. 
  

                                                   
34 Kraftman, Ladugård-Byggnaden på Koivisto Rusthåll. Hushållnings Journal 10/1784, 54–57. 

Sacklén, Åbo Tidningar, nro. 33, 13.8.1792. Kolmas kivinavetta oli 15 syltä (27m) pitkä, 6 syltä 

leveä (10,8m) ja 10,5 syltä (6,3m) korkea. Tämän päälle salvottiin hirsinen, tasakertaan kuuden 

kyynärän (3,6m) korkuinen rehulato, jonne johti silta. Museoviraston mittauksissa rakennuksen 

perustusten ei ole havaittu painuneen tai liikkuneen yli 200 vuoden kuluessa. Mattila 2000, 45, 49–

51, 59, 64.  
35 Kraftman 1784; Mattila 2000, 49, 59, 64. 
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Kraftman oli siis härkätallihankkeineen mitä oivallisin mies arvioimaan kivi-

kirkon rakentamista, olihan hänellä omakohtaista kokemusta kolmen suuren ki-

virakennuksen pystyttämisestä. Kraftmanin viimeisin kivinavetta (15x6 syliä) oli 

nimittäin suurempi kuin Kokemäen vanha puukirkko (12x6 syliä), eikä se jäänyt 

kovin kauaksi uuden kirkon suunnitelmistakaan (20x10 syliä). Seinien perustuk-

set oli yhtä paksut kuin esimerkiksi Piikkiön kirkon muuri (120cm).36 Kraftman 

oli perehtynyt seikkaperäisesti kivirakentamiseen ja hän osasi arvioida maalaatuja 

ja tarvikemääriä. Lisäksi hän oli vakuuttunut metsien säästämisen tarpeesta ja 

maaseutua uhkaavasta metsäpulasta.37 Kraftman levitti tietoa hankkeistansa leh-

tiartikkeleilla ja opaskirjasilla, vaikkei hän enää toiminut akateemisessa keski-

össä. Kraftman sai tunnutusta kaikkein korkeimmalta taholta, kun Turun ja Porin 

läänin maaherra Rappe raportoi Kustaa III:lle suonkuivatushankkeesta. Vuonna 

1775 Kraftman lyötiin ritariksi Vaasan ritarikuntaan, jolla palkittiin erityisesti 

elinkeino- ja sivistyselämässä ansioituneita miehiä. Kraftman nimitettiin myös 

Ruotsin tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1778.38 Kraftmanin maineen ja koke-

muksen takia lääninkansliassa tiedettiin tarkalleen, kenet valittaisiin tärkeään teh-

tävään edustajaksi Kokemäen kivikirkkohankkeeseen. 

3.1.3 Keskushallinnon kivinen politiikka  

Metsien määrästä, käyttömahdollisuuksista ja -rajoituksista keskusteltiin huomat-

tavan paljon Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla, niin paikallisesti kuin keskus-

hallinnossakin. Yhtäältä pelättiin metsien loppumista, mikä tiheimmin asutuilla 

rannikkoseuduilla olikin jo aikalaisten nähtävissä. Leväperäisellä puunkäytöllä 

arvioitiin metsien riittävän enää vain 9–10 vuotta. Toisaalta tiedostettiin Sisä-

Suomen laajat metsäalueet ja pohdittiin, miten ne saataisiin tuottavaan käyttöön 

pitkien ja hankalien kuljetusmatkojen takaa.39 Vaikka laivanrakentaminen, sahat 

                                                   
36 Riska 1964, 101. Kaksi ensimmäistä kivinavettaa olivat kooltaan 10 syltä (18m) pitkiä, 6½ syltä 

(11,7m) levyistä ja 5-6 kyynärää (3,36m) korkeita. 
37 Kraftman, Underrättelse om Stenmurars upsättande på Landsbygden, Tidnignar Utgifne af et 

Sällskap i Åbo, nro. 9, 15.5.1771, 67.  
38 Sacklén, Åbo Tidningar nro 30, 23.7.1792. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan 

Kraftman. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=5888>. Luettu 1.10.2013 
39 Keskushallinto oli pyrkinyt metsänistutuksiin, sillä jo vuoden 1734 metsäsäännössä edelly-

tettiin avarilla mailla asuvien ruokakuntien istuttavan 12 lehtipuuta vuodessa. Kaavailtiin 

myös avioliittokieltoa piioille ja rengeille, kunnes he olivat istuttaneet tietyn määrän hyödyl-

lisiä puita. Nämä kehotukset lienevät jääneen toteutumatta. Niemelä 1998, 263–264. 
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ja masuunit sekä puukauppa kuluttivat surutta metsävaroja, pelätty metsien lop-

puminen vieritettiin mieluusti talonpoikien syyksi. Totta olikin, että metsiä käy-

tettiin lukuisiin erilaisiin koti- ja karjatalouden tarpeisiin. Erityisesti talonpoikien 

valitettiin tuhlaavan puutavaraa erilaisiin talousrakennuksiin ja karjasuojiin sekä 

peltotilkkujen ja niittyjen aitauksiin. Maalaamattomat puurakenteet pilaantuivat 

nopeasti vuotavien kattojen ja huonojen perustusten vuoksi. Lisäksi esimerkiksi 

koivun tuohea käytettiin runsaasti eristeenä ja se oli myös käypää kauppatavaraa. 

Talonpojat kuitenkin tiedostivat metsänhaaskauksen ongelman, mutta ymmär-

rystä pitkäaikaiselle metsänhoidolle ei vielä ollut. Metsänkäyttöä yritettiin hillitä 

esimerkiksi paikallisesti sopimalla erilaisia metsäkäyttörajoituksia.40 Mutta koska 

metsä oli tärkeä materiaalipankki omavaraistaloudessa elävälle talonpoikaisyh-

teisölle sekä orastavan puukaupan kautta tärkeä lisätulonlähde, oli yhteismetsän 

käytön säännöstely ja valvominen hankalaa. Niinpä talonpojat näkivät isojaon eli 

jakokuntien metsien yhteisomistuksen purkamisen ratkaisuksi metsänhaaskauk-

seen. Kukin talo käyttäisi omia metsiä harkitummin ja säästeliäämmin.41 Isojaon 

toteuttaminen aina yhteismetsien jakoon saakka tuli kuitenkin kestämään vuosi-

kymmeniä.  

Oppineiden mukaan yksinkertaisin ratkaisu metsien tuhlauksen rajoitta-

miseksi oli asuin- ja talousrakennuksien sekä aitausten rakentaminen kivestä.42 

Kaupungeille annettiin kivirakennusmääräys jo vuonna 1753, jolla pyrittiin lisää-

mään myös kaupunkien paloturvallisuutta. Määräys koettiin kuitenkin rasi-

tukseksi ja porvarissääty esitti asiasta valituksen vuosien 1755–56 valtiopäivillä. 

Kivirakentamisen vauhdittamiseksi keskushallinto päätti myöntää kivirakenta-

jille kaupungeissa tuntuvia verovapauksia. Talonpojat tarttuivat tähän lupaukseen 

ja vaativat vastaavia verovapauksia myös maaseudulle, mikä myönnettiinkin. Ve-

rovapauden myöntämistä edelsi katselmus, jossa rakennus todettiin säädösten 

                                                   
40 Esimerkiksi Paimion Viksbergin kartanon asuinrakennukseen tarvittiin 16 kuormaa tuohta eris-

teeksi vuonna 1768. Tuohien arvo oli 247 kuparitaalaria. Koskinen 2012, 271. Tuohi- eli malka-

kattojen käyttöä esitettiin kiellettäväksi, mutta malkakatot pysyivät käytetyimpänä kattotyyppinä 

pitkälle 1800-luvun puolelle. Chydenius (1765) 2012, 235–236; Ahonen 1990, 143–144; Heino 

1990, 196.  
41 ”Omistajat ryöstävät yhteismetsiään toinen toistaan enemmän käyttäessään rajattomasti puuta 

laivanrakennukseen, sahatavaraksi, tervanpolttoon, haloiksi, hiilenpolttoon, kaskenpolttoon sekä 

tarpeettomien aitojen ja talojen rakentamiseen.” Chydenius (1765) 2012, 235–236. Eurajoen talon-

pojat pyrkivät isojaon nopeuttamiseen ja perustelivat sitä juuri toiveellaan saada metsät jaetuksi. 

Heino 1990, 203–204. Talvitie 2013, 52–55. 
42 Kraftman, Underrättelse om Stenmurars upsättande på Landsbygden, Tidnignar Utgifne af et 

Sällskap i Åbo, nro. 9, 15.5.1771. Fors 1957, 157–158.Esimerkiksi Turun ja Porin läänin talous-

deputaatio esitti vuoden 1760 valtiopäiville, että puutavaran säästämiseksi edes sillat olisi raken-

nettava kivestä ja malkakatot pitäisi kieltää kokonaan. Ahonen 1990, 143–144. 
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mukaiseksi ja hyvin tehdyksi. Vuonna 1770 verohelpotukset laajennettiin koske-

maan myös maaseudun muita rakennuksia (navetat, saunat ja veräjät).43 Näin sekä 

yksityiset että julkiset rakennukset (kuten kirkot) pyrittiin siirtämään kiviraken-

nuskantaan. 

Rakennuslainsäädäntö ja verohelpotukset innostivat joidenkin kivisten kau-

punkitalojen, maalaiskartanoiden ja virkatalojen muuraamiseen erityisesti Turun 

ympäristössä 1760–70-luvuilla.44 Mutta kauempana maaseudulla kivirakentami-

nen ei veroeduista huolimatta yleistynyt, vain muutama kivirakennus saatiin ra-

kennettua kuin malliksi. Kokkolassa lukkari Johansson ja vävy Simon Andersson 

Rasmus rakensivat kivinavetan jo 1748. Sitä laajennettiin 1754, jolloin saatiin ti-

lat 60 naudalle. Kirkkoherra Chydeniuksen aikana Simon Rasmus muurasi itsel-

leen vielä tiilitalon ja lunasti itselleen kunnialaatan ja 20 vuoden verovapauden.45 

Rasmuksen kivitalo on vanhin edelleen pystyssä oleva talonpoikainen kivitalo. 

Sen sijaan ensimmäisen talonpoikaisen kivitalon ehti muurata Siuntion Suitian 

Jakob Johaninpoika, jolle myönnettiin mitali ja 20 vuoden verovapaus tästä hy-

västä jo 1767.46 Pietarsaaren kirkkoherra Gabriel Aspegren muurautti Rosenlun-

diin yksikerroksisen holvatun kivinavetan vuosina 1773–1776. Navettaa laajen-

nettiin myöhemmin tallilla ja lampolalla ja se tunnetaan aikakauden suurimpana 

kivinavettana.47 Muutamista näyttävistä hankkeista, valistuksesta ja veroeduista 

huolimatta, pysyi kivirakentaminen yleisesti ottaen talonpojille vieraana. Sen si-

jaan kivien käsittely sinänsä oli tullut kokemäkeläisille tutuksi koskenperkausten 

kautta. 

Ala-Satakunnan ja erityisesti Huittisten talonpojat olivat pyytäneet koskenper-

kauksien aloittamista vuosien 1755–1756 valtiopäivillä, jolloin alavaa seutua ko-

etteli normaalia suuremmat tulvat. Esimerkiksi vuonna 1756 Kokemäenjoen vesi 

nousi 3 metriä normaalia korkeammalle. Vesi valtasi keväällä pellot ja niityt ja 

esti kasvun. Tulvat haittasivat myllyjen toimintaa sekä lohen ja siian kalastusta, 

                                                   
43 Den 29. Januarii (1770). Kongl. Maj:ts förklaring, öfwer Des under den 19 Januarii 1757 utfär-

dade nådiga Förordning, angående Stenhus-Byggnader i Städer och på Landet. Modèe 1777, 150–

152; Mattila 2000, 44; Mäntylä 2004.  
44 Koskinen 2012, 17, 27, 42.  
45 Rasmusbackenin tienvarsiasutus ja kivinavetat. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-

tuuriympäristöt RKY: Museovirasto. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1643. Luettu 5.6.2013. 
46 Mäntylä 2004. Hanke saattoi olla osa hovimarsalkka Reuterholmin Suitian kivilinnan kunnos-

tustöitä (1758–1766), sillä Jakob oli Suitian rälssilampuoti. Tämä rakennus on kuitenkin sittemmin 

hävitetty. 
47Mattila 2000, 44; Ruoff 2002; Rosenlundin pappila. RKY. Museovirasto. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1661 Luettu 30.7.2013. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1643
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1661
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sillä virta vei kalastamot (tokeet) ja muut rakennelmat mennessään.48 Koskenper-

kaustyöhön tartuttiin nopeasti, sillä keskushallinto oli jo pitkään suunnitellut Po-

rin tapulikaupunkiin virtaavan Kokemäenjoen perkaamista kuljetuskelpoiseksi 

vesireitiksi talouden ja teollisuuden tehostamiseksi.49 Paikallisen väestön pyyntö 

sai nyt prosessin nopeasti käynnistymään. Jo syksyllä 1757 perattiin Putajan, Nis-

kakosken, Rukakosken, Kankaanpään ja Ketolan koskia. Näihin kului 2903 kruu-

nuntyöpäivää sekä Huittisten, Ulvilan ja Kokemäen pitäjäläisten 2197 päivätyötä, 

joista kokemäkeläisten osuus oli 1098 päivätyötä. Perkaustyöt ohittivat jopa lin-

noitustyöt ja seudun komppaniat määrättiin kotiseudulle perkauksiin. Joesta rä-

jäytettiin ja kaivettiin ylös käsivoimin kymmeniä tuhansia kuutiokyynäriä kivi-

massaa. Työ oli valtaisa ja raskas ponnistus, mutta jokilaakson alavirran asukkaat 

näkivät hankkeen itselleen hyödyllisenä ja tarpeellisena.50 Alasatakuntalaisten 

aulista asennetta kiiteltiin Tukholmassa saakka. Perkauksia jatkettiin, kunnes työt 

hiljenivät vähitellen Pommerin sodan myötä ja vuoden 1762 jälkeen seisahtuivat 

kokonaan.51 Urakka jäi kesken eikä tarvittavia resursseja venereitin raivaamiseen 

ollut näköpiirissä. Vuoden 1765 valtiopäivillä koko hanke lakkautettiin.52 Muis-

toksi seudun yhteisestä ponnistuksesta jäi Kokemäenjoen rantapenkoille tonneit-

tain joesta nostettua kiveä. Koskenperkauksien tuottama kivijäte innosti jo 

                                                   
48 Paloposki 1976, 92; Salminen 2007, 69–70. 
49 Ruuth 1899, 195–196; Nenonen 1999, 155–156. Vastaavasti itänen tutkijakunta ehdotti vesireitin 

avaamista Päijänteeltä Suomenlahteen Vantaanjoen kautta. Aikaisemmista koskenperkausten 

suunnitteluvaiheista kootusti Louekari 2013, 82–95. 
50 Sen sijaan ylävirralla paikalliset vastustivat jokien perkausta ja pitivät niitä hyödyttöminä. Il-

meisesti tulvat eivät haitanneet Ylä-Satakunnassa yhtä pahasti kuin Ala-Satakunnassa. Paloposki 

1976, 92, 165. 
51 Töitä johti vuoteen 1760 asti Jakob Stenius nuorempi (Koski-Jaakko). Hän oli luvussa 2 mainitun 

Kokemäenkartanon arrendaattori Simon Stengrundin veljenpoika. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 

1640–1852: Jakob Stenius. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrik-

keli/henkilo.php?id=7829>. Luettu 19.3.2013. Kesäkaudella 1761 perattiin vielä Niskakoskea ja 

vuonna 1762 Putajanvirtaa, jonka jälkeen työt seisahtuivat. Sodan jälkeen ei koskenperkauksiin 

enää palattu. Lindh 1928, 148–151; Wirilander 1953, 49. Porin rykmentistä lähti 500 miehen vah-

vuinen pataljoona Pommeriin 14.9.1761. Miehet pääsivät purjehtimaan takaisin kotiin heinäkuulla 

1762. 
52 Paloposki 1976, 167–168; Salminen 2007, 70. Perkauksia jatkettiin Kokemäenjoen yläjuoksulla 

1770-luvun alussa, mikä voimisti virtausta alajuoksulla. Vuosina 1775–1776 Kokemäellä kärsittiin 

jälleen suurista tulvista. Lindström 1862, 198–199; Ruuth 1899, 196–197; Alanen 1963, 488; Sal-

minen 2007, 70; Louekari 2013, 96–98. Vuosien 1775–1776 tulvista: RA. Landshövdingarnas skri-

velser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1775–1777. Vol. 33a. Mra Rosen 

K.M:lle 4.9.1777. Ote käräjäpöytäkirjasta, Kokemäen käräjät 18.2.1777. Myös runsassateisena 

vuotena 1782 raportoitiin tulvista naapuripitäjässä Huittisissa. Louekari 2013, 98. 
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vuonna 1758 Pirkkalassa kivikirkon rakentamiseen. Siellä muuraukseen päätet-

tiin käyttää Viikinkoskesta (1757) perattua kivimassaa, jo parikymmentä vuotta 

ennen Kustaa III:n antamaa määräystä kivikirkkojen rakentamisesta.53 Nyt, 

vuonna 1777 se painoi merkittävästi vaakaa kivikirkon kannalle myös Kokemä-

ellä. 

 

Pitäjän metsävarat 

Pelkästä kivestä ja muurauslaastista ei kivikirkkoa rakennettu, vaan rakennus 

nieli valtavan määrän puutavaraa. Puuta tarvittiin esimerkiksi rakennustelineisiin, 

sisä- ja vesikattoon, kuten kymmeniin tuhansiin paanuihin sekä tiilten polttoon, 

mutta pitäjän puuvarantoja ei katselmuksessa arvioitu. Silti Kraftmanilla oli sel-

keä mielipide Kokemäen metsistä ja niiden käytöstä. Hän yritti ylipuhua kokemä-

keläiset kivikirkon rakentamiseen, joka säästäisi metsävaroja ja tukkeja pitäjäläis-

ten omaan myyntiin. Lisäksi hän tiesi ”metsien loppuneen” jo joistakin kylistä.54 

Kraftman oli monien aikalaistensa tapaan vakuuttunut uhkaavasta metsäpulasta 

ja metsien säästämisen tarpeesta ja tätä sanomaa hän yritti viedä kokemäkeläisil-

lekin.55  

Mutta mitä puhe metsien loppumisesta tarkoitti Kokemäellä? Ruotsalainen 

geologi Daniel Tilas56 arvioi Suomen metsiä 1730-luvulla. Hän totesi, että Koke-

mäen pitäjän metsäalueet olivat joen molemmin puolin raiskattuja eli puusto oli 

asutuksen läheisyydestä hakattu. Kauempana asutuilta seuduilta metsät olivat 

kuitenkin paremmin säilyneitä. Sieltä oli vielä saatavissa jonkin verran järeää 

                                                   
53 Jaakkola 1934, 103–104. Kirkko arvioitiin valmistuvan noin kuudessa vuodessa, mutta kului 

lähes sata vuotta, ennen kuin se saatiin valmiiksi monien vaiheiden ja valitusten jälkeen. RA. ÖIÄ. 

Huvudarkivet. Kyrckliga byggnader i Finland FII b (vol. 1). Mhra Wallen yli-intendentti Adelc-

rantzille Pirkkalan kivikirkon piirustuksista 8.11.1760. 
54 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Ko-

kemäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
55 ”En hotande skogsbrist skulle mycket förekommas, om til husbyggnad på Landet, samt stängsel 

omkring Man-Ladu- och trägårdar, åker och ång, skulle nyttjas gråsten.” Kraftman, Underrättelse 

om Stenmurars upsättande på Landsbygden, Tidnignar Utgifne af et Sällskap i Åbo, nro. 9, 

15.5.1771.  
56 Daniel Tilas (1712–1772) oli geologi, joka teki 1730-luvulla tutkimusmatkan Suomeen, jonka 

tarkoituksena oli tutkia mm. kulkuyhteyksien ja elinkeinojen parantamismahdollisuuksia Suo-

messa. Svenskt biografiskt handlexikon II:621. http://runeberg.org/sbh/b0621.html Luettu 

15.4.2013. 

http://runeberg.org/sbh/b0621.html
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puuta ja piiruja.57 Jos siis tilanne oli jokseenkin heikko 1730-luvulla, olivat hak-

kuut ja peltoraivaukset siirtäneet metsärajaa 1770-luvulle tultaessa entistä kau-

emmaksi jokiuomasta ja sen ympärille muodostuneesta asutuksesta. Samalla ky-

lien peltoja reunustavien metsien puusto harveni. Pitäjän keskiosassa sijaitsevan 

Ruikkalan kylän rykmentinkirjurin virkatalon katselmuksessa todettiin, että mo-

nen kylän yhteiseltä metsäalueelta eli jakokunnasta oli saatavilla vähän kotitarve- 

ja polttopuita. Muutoin rakennuspuuta riitti niittylatoihin, mutta muita rakennuk-

sia varten oli ostettava puutavara rajanaapureilta 10 km päästä ja vahvat mänty-

tukit oli ostettava Huittisista 25 km päästä. Yhteismetsää vakuuteltiin käytetyn 

säästeliäästi kotitarvekäyttöön.58 Koska kylien tai jakokuntien yhteismetsien 

osuuksia ei voitu vapaasti myydä tai vaihtaa, oli puupula todellisuutta joidenkin 

kylien osalta. 

Metsien ”loppuminen” johtui aikalaisten mielestä suruttomasta yhteisomistuk-

sesta ja kovasta kulutuksesta, sillä puukauppa tarjosi lisätuloja niukkaan maata-

louteen. Pelkkään kotitarpeisiin eivät metsävarannot kadonneet. Talonpojat myi-

vät puuta rannikkokaupunkeihin, kauppasahoille tai ruukeille. Ala-Satakunnan 

vientiartikkeleina olivat halot, laudat, parrut ja lehterit, joita vedettiin talvikeleillä 

Porin ja Rauman satamiin ja edelleen Euroopan markkinoille. Puutavaraa sahat-

tiin ja veistettiin käsin kotona, mutta myös kauppasahoilla. Lähimpänä kokemä-

keläisiä sijaitsi vuonna 1757 perustettu Sääkskosken saha Huittisissa, jonka han-

kinta-alueiden joukossa mainittiin Kokemäen Kakkulaisten ja Säpilän kylät. Met-

sien laajamittainen myyntihakkuu alkoi näkyä ympäristössä ja vähitellen Ala-Sa-

takunnasta oli vaikea enää löytää vankkoja tukkipuita. Sääkskosken sahan ympä-

ristöstä todettiin 1780-luvun lopulla puuston rajusti vähentyneen.59 Tässä tilan-

teessa oltiin myös Eurajoella 1790-luvulla, kun pitäjäläisiä houkuteltiin säästä-

mään vielä pitäjässä kasvavat suuret tukkipuut tuottavaan laivanrakentamiseen. 

Kirkko sen sijaan kannatti tehdä kivestä, sitä kun oli pitäjässä kaikkialla.60  

 

 

                                                   
57 Laitakari 1964, 4. 
58 TMA. Turun ja Porin läänin virkatalojen tarkastajan arkisto. Kokemäki F 72, Ruikkala. Porin 

rykmentin kirjurin virkatalon (Kokki) katselmuspöytäkirjat 15–16.8.1763 ja 7–8.7.1772. 
59 Viikki 1973, 257–259; Kuisma 1983, 224–225; Heino 1990, 196, 201–203; Salminen 2007, 531.  
60 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. 

Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Kihlakunnan katsel-

mus 26.8.1799, Eurajoki. 
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3.1.4 Jalkautuva keskushallinto 

Rovasti Lebell, professori Johan Kraftman sekä turkulainen muurarimestari Jo-

han Schytt viettivät kesäkuun toisen pyhän seudun Kokemäellä, jolloin keskus-

hallinnon edustajat järjestivät Kokemäellä katselmuksen ja pitäjänkokouksen. Pi-

täjän verotiedot ja seurakunnan varallisuuden tarkistaminen pitäjänkokouksessa 

olisivat todennäköisesti riittäneet rakennuskolehtianomukseen. Eikä vanhaa kirk-

koakaan olisi sen paremmin tarvinnut tarkastaa, sillä sen rappio oli kaikkien näh-

tävissä. Mutta kivikirkon rakentamispäätöksen varmistamiseksi tehtiin maasto-

katselmus. Sen tarkoituksena oli kartoittaa kiven saatavuutta ja tarkastaa uudeksi 

kirkonpaikaksi ehdotetun Vuolteen pellon maaperän kestävyys.61 Keskushallin-

non toimet tähtäsivät siis jo alusta pitäen kivikirkon rakentamiseen. Rakennus-

lainsäädännössä oli ohjeita kirkon katselmuksen tekemiseen, lähinnä valtakun-

nallisen kirkonrakennuskolehdin tarpeellisuuden toteamista varten.62 Niitä sovel-

lettiin Kokemäellä myös rakennusmateriaali- ja rakennuspaikkakatselmuksissa. 

Katselmukseen osallistuivat Lebellin, Kraftmanin ja Schyttin lisäksi ainakin Ko-

kemäen kirkkoväärti ja kuudennusmiehet.63  

Edelliseen kolehtianomukseen (1732) oli haettu todistus kirkon kunnosta ja 

seurakunnan taloudellisesta tilasta käräjillä.64 Hallintokäytäntö oli kuitenkin 

muuttunut ja monet aiemmin käräjillä hoidetuista asioista olivat siirtyneet pitä-

jänkokoukselle, kuten juuri erilaisten lausuntojen antaminen.65 Nyt, vuonna 1777 

sama asia hoidettiin tuomiokapitulin ja lääninhallinnon edustajien järjestämällä 

katselmuksella, jossa lautamiesten tilalla toimivat kuudennusmiehet ja kirkko-

väärti. Katselmuksen päälle pidettiin vielä seuraavana päivänä pitäjänkokous 

(8.6.1777). Rakentamisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta syntyneet riidat 

                                                   
61 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Ko-

kemäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
62 Den 22 Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angående 

ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 1779, 4883–4887. 
63 Kokousta kutsutaan pitäjänkokoukseksi (sochnestämma). Siitä laadittiin 19-sivuinen pöytäkirja, 

joka lähetettiin kirkonrakennushakemuksen liitteenä Tukholmaan. Muiden Kokemäen pitäjänko-

kouksen pöytäkirjojen joukosta ei tästä kokouksesta kertovia asiakirjoja löydy. RA. ÖIÄ till Kungl. 

Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 8.6.1777. Samasta pöytäkirjasta myös kopio liitteenä. RA. Landshövdingarnas skrivelser till 

Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredensköld ja Turun 

tuomiokapituli K.M:lle 17.2.1779. 
64 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:39. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1732. Kokemäen käräjät 17.2.1732, f. 116.  
65 Jutikkala 1958, 281–282, 285. 
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voitiin kuitenkin vetää käräjille. Esimerkiksi naapuripitäjässä Eurajoella järjestet-

tiin kirkonrakentamista varten 1790-luvun lopulla kaksi kihlakunnankatselmusta, 

joita johti kihlakunnantuomari ja paikalla olivat puolueettomat, toispaikkakunta-

laiset lautamiehet. Kun kihlakunnankatselmuksissakaan ei päästy yksimieliseen 

ratkaisuun, kirkon paikan ja rakennusmateriaalin ratkaisu siirrettiin kuninkaalle.66  

Katselmuksien järjestämisessä ei sinänsä ollut mitään uutta. Seurakunnissa ja 

pappiloissa tapahtuvilla piispojen ja rovastien tarkastuksilla oli pitkälle ulottuvat 

perinteet ja tarkaksi muodostuneet kaavat. Katselmuksia järjestettiin yleisesti 

myös upseeriston virkataloissa viranhaltijan vaihtuessa ja jopa ruotusotilaiden 

torpissa. Myös käräjät määräsivät lautamiehiä erilaisiin katselmuksiin, kuten ra-

jankäynteihin. Erilaisten katselmusten tarve lisääntyi 1700-luvun jälkipuolis-

kolla, kun luonnontieteiden ja talouden kehitys nostivat mittaamisen osaksi hal-

lintoa. Esimerkiksi ennen kauppasahan perustamista piti järjestää kihlakunnanoi-

keuden katselmus ja asianomaisten kuuleminen, jossa arvioitiin tulevan sahan 

vaikutuksia lähiseudulle, kuten myllyjen toiminnalle. Vuodesta 1765 alkaen oli 

sahaperustamiskatselmuksissa oltava paikalla myös maanmittari, joka arvioi 

luonnonvaroja ja sahapaikkaa.67 Katselmustoimet ja mittaaminen tulivat erityisen 

lähelle pitäjänyhteisöä isojaon kautta. Se alkoi rajankäynneillä, joissa selviteltiin 

kylään kuuluvat maa-alueet. Sitten pellot ja niityt jyvitettiin eli jaettiin luokkiin 

maaperän laadun ja tuoton mukaan. Myös metsien tuottoa ja raivauskelpoisuutta 

arvioitiin.68 Isojakoon liittyvät mittaukset ja maaperäntutkimukset olivat tulleet 

tutuksi jo Kokemäelläkin. 

Tässä katselmuksessa kartoitettiin kiven ja muun rakennusmateriaalin saata-

vuutta sekä tarkasteltiin, lähinnä silmämääräisesti, maaperältään ja sijainniltaan 

sopivia paikkavaihtoehtoja kirkkorakennukselle joen molemmin puolin. Kraft-

manille tämän kaltainen arviointitehtävä oli tuttu, sillä hän oli tottunut kulkemaan 

maastossa arvioimassa ojalinjoja ja kuivatustöitä. Katselmusalue rajattiin noin 

5km etäisyyteen vanhasta kirkosta. Katselmusmiehillä täytyi olla tuntuma siitä, 

että kiveä Kokemäenjoen rannoilta tulee löytymään, koska seudulla oli suoritettu 

suuret koskenperkausoperaatiot. 

 

 

                                                   
66 Kihlakunnan katselmuksien pöytäkirjat (Härads Syne Rätten) Eurajoen pitäjässä 26.8.1799 ja 

25.9.1799. Maaherra Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Landshövdingarnas skrivelser till K.M:t. 

(1800) Åbo och Björnborgs län. Vol. 41. RA. 
67 Kuisma 1983, 57, 60. 
68 Talvitie 2013, 73. 
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Kokemäen kartta I. Kiviset paikat, jotka katselmuksessa tarkastettiin rakennuskiven saamiseksi olivat Paistilan 

mäki, Pälpälän kallio, Rudangon pellolla sijaitseva mäki sekä Niskakosken ja Ketolan koskienperkauksessa noste-

tut kivijäteet. Lisäksi karttaan on merkitty Riste, jossa oli sannanottopaikka. Karttapiirros tehty Daniel Ekmanin Ko-

kemäenjoen vesistökartan (1728) pohjalta (www.vanhakartta.fi). Piirros arkkitehti Ilari Viljanen. 

 

Kokemäen katselmuksessa havaittiin joen eteläpuolella runsaasti muurauk-

seen sopivia kiviä. Erityisen hyviksi kivenottopaikoiksi mainittiin Paistilan mäki, 

joka sijaitsi noin kilometrin69 päästä kirkolta, Pälpälän kallio reilun kilometrin 

päässä sekä Rudangon pelloilla sijaitseva mäki noin viiden kilometrin päässä kir-

kosta. Lisäksi Niskakosken kohdalta oli koskenperkauksissa joesta nostettua ki-

vijätettä, joka oli melko sopivaa muurauskiveä. Jyrkän rannan vuoksi kivien las-

taus ja kuljetus kuitenkin tuottaisi vaikeuksia. Mutta katselmuksessa todettiin, 

että kiviä oli runsaasti muuallakin ja räjäyttämällä saataisiin vielä lisää. Myös 

joen pohjoispuolella oli harmaakiveä saatavilla ja räjäytettäväksi. Tosin Ketolan 

kohdalla tehtyjen koskenperkausten kivijätteet olivat jo kulkeutuneet kotitarve-

käyttöön. Heinämaan kalliollakin kerrottiin olevan paljon muuraukseen sopivaa 

                                                   
69 Virsta on 1/10 peninkulmaa eli 1068,8 metriä. Peninkulma = 10 688m. Karskela 1983, 64 
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kiveä, mutta kohdetta ei tarkastettu etäisyyden (n. 10 km) vuoksi. Sen sijaan mie-

het katsastivat myös Vuolteen pellon maaperän, jota oli ehdotettu kirkonpaikaksi 

ensimmäisen kerran jo 16.2.1777.70  

Kivijätteen lisäksi Kraftman ja Lebell huomioivat, että Kokemäellä oli omasta 

takaa linnoitustöissä (ja koskenperkauksissa) harjaantuneita, kallioiden räjäytys-

töitä taitavia sotilaita. Muurauslaastiin sekä tiilien tekemiseen sopivaa santaa oli 

vain etelärannalta, Ristiltä noin 2,5 kilometrin päästä kirkolta. Tiilien lyöntiin 

käypää savea esiintyi useassa paikassa, molemmin puolin jokea.71 Katselmuksen 

perusteella Kraftman ja Lebell totesivat kivikirkon rakentamisen olevan mahdol-

lista. Kokemäellä näytti olevan materiaaliset edellytykset ja tietotaitoa kivienkä-

sittelystä. Jos esimerkiksi sannasta ja tiilisavesta olisi ollut puutetta, olisivat ne 

voineet vaikuttaa ratkaisuun.72  

 

 

Kuva 3. Piikkiön kirkko (1752–55) on säilyttänyt alkuperäisen muotonsa. Kuva: kirjoittaja. 

                                                   
70 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
71 Ibid. 
72 Kydén 1998,61–62. 
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3.1.5 Paikallisyhteisön kuuleminen pitäjänkokouksessa 

Maaherran ja tuomiokapitulin edustajat olivat kartoittaneet pitäjän tilannetta ja 

maastoa sekä kirkonmateriaalin että rakennuspaikan suhteen kesäkuisen lauantai-

päivän. Katselmuksen jälkeen Kraftman ja Lebel olivat entistä vakuuttuneempia, 

että Kokemäen kirkko oli rakennettava kivestä, kun sitä oli todistetusti paikka-

kunnalla runsaasti saatavilla. Kraftman suosi kivikirkon rakentamista, koska hän 

uskoi vakaasti, että kestävä rakennus palvelisi useita sukupolvia ja maksaisi ra-

kentamisen vaivan vuosisatojen käytössä. Kivikirkon rakentaminen oli hyödyl-

listä ja lopulta koko yhteisön etu.73 Kraftman ja Lebell yrittivät tehdä paikallista-

solla sen, mitä keskushallinto heiltä odotti. He keskustelivat, suostuttelivat ja ar-

gumentoivat yleisessä pitäjänkokouksessa keskushallinnon tavoitteen eli kivira-

kentamisen puolesta. Näiden keskustelujen kautta poliittisesti aktiiviset ja toimi-

vat pitäjänmiehet saivat osallistua päätöksentekoon. Samalla yhdessä tehty päätös 

miellettiin legitiimiksi. Mutta vaikka pitäjänmiesten osallistuminen ja vuorovai-

kutus oli tärkeää heitä koskevassa poliittisessa päätöksenteossa, se ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että heidän vaikutuksensa ja panoksensa lopulliseen päätökseen 

olisi ollut ratkaisevaa.74 Pitäjänmiehillä oli laillinen oikeus osallistua keskustelui-

hin ja päätöksentekoon, mutta viimekädessä heidän yhtenäinen mielipiteensä voi-

tiin syrjäyttää oppineiden virkamiesten ja uuden lain tieltä.  

Sunnuntaina (8.6.1777) rovasti Lebell ja professori Johan Kraftman johtivat 

yleistä pitäjänkokousta. Kokouksen lähtökohtana oli, että pitäjään rakennetaan ki-

vikirkko. Se oli ollut kuninkaan antama laki, tuomiokapitulin ohje ja vieläpä edel-

lispäivänä järjestetyn katselmuksen tulos. Niinpä rovasti Lebell ja maaherran 

edustaja Kraftman taivuttelivat kokemäkeläisiä ryhtymään kivikirkkohankkee-

seen. He vetosivat kuninkaan tahtoon taipumiseen ja kivikirkon tuhansien vuo-

sien kestävyyteen ja kunniaan. Kivikirkon rakentamista perusteltiin myös metsä-

varoilla. Yhtäältä kokemäkeläiset voisivat myydä vastaavan puutavaran, joka ku-

luisi puukirkkoon. Toisaalta muistettiin metsien loppumisesta, joka oli jo todel-

lista joidenkin kylien kohdalla. Kivikirkon rakentaminen oli siis kaikin puolin pa-

rempi vaihtoehto.75  

Esimerkiksi nostettiin Piikkiöön ja Kangasalle rakennetut kivikirkot. Lebell ja 

Kraftman korostivat näiden seurakuntien omaa halua ryhtyä kivirakentamiseen, 

                                                   
73 Edistyksen ja yhteisen hyödyn tematiikasta yleisemmin Nurmiainen 2009. 
74 Frohnert 1993, 283; Linde 2000, 82–84, 86–87. Käytännöstä Teerijoki 1993, 52, 62–64. 
75 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
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jo ennen kivikirkkomääräystä.76 Kangasalan kirkon rakentaminen oli todellisuu-

dessa hyvin vaikea ja riitaisa projekti. Kangasalalaiset vaativat kivikirkkopäätök-

sen kumoamista, johon ei kuitenkaan suostuttu, sillä kuningas oli jo vahvistanut 

sen. Pitäjäläiset olivat kivikirkon rakentamiseen haluttomia eikä käräjöinniltä väl-

tytty. Välillä katovuodet, 1760-luvun taloudelliset ongelmat ja kalkinsaannin vai-

keudet viivästyttivät rakennustyötä. Kirkko rakennettiin kahdessa osassa; ensin 

valmistui runkohuone ja myöhemmin länsitorni. Länsitorni sortui vuonna 1782 ja 

särki samalla osan runkohuoneen seinistä. Asiaa tutkittiin ja todettiin, että torni 

oli rakennettu huonolle perustukselle, liian pienistä kivistä ja liian vähäkalkkisella 

laastilla. Vikapääksi katsottiin pitäjäläiset, jotka olivat kitsastelleet rakennuskus-

tannuksissa.77 

Edes Kokemäen seurakunnan köyhyys ei ollut keskushallinnon edustajien 

mielestä ylitsepääsemätön este kivikirkkohankkeelle.78 Selvitysmiehet huomaut-

tivat, toki aivan aiheellisesti, että uuden kirkon rakentaminen ei suinkaan tullut 

nyt sattumalta, vaan siihen olisi seurakunta voinut jo valmistautua etukäteen, vii-

meisten 10–20 vuoden aikana. He neuvoivat aloittamaan heti varojen keräyksen, 

esimerkiksi lasten kastamisen yhteydessä ja lukusilla. Rahaa keräytyisi nopeasti, 

koska koko seurakunnassa oli yli 3000 ihmistä. Selvitysmiehet myös muistuttivat, 

että elettiin rauhan aikaa ja maata oli siunattu hyvillä sadoilla, vaikkakin nyt oli 

kärsitty tulvasta. Lebell ja Kraftman esittivät pitäjäläisille yleisen kolehdin ja al-

mukirjan (stambok)79 mahdollisuutta kirkon osittaiseksi rahoittamiseksi, joka pie-

nentäisi pitäjäläisten taloudellista taakkaa. Jos kuningas myöntäisi luvan valta-

kunnalliseen rakennuskolehtiin, ei kivikirkon pystyttäminen tulisi puukirkkoa 

kalliimmaksi. Lisäksi seurakuntalaisten rakennusrasite ei muodostuisi kohtuutto-

maksi, sillä se jakaantuisi usealle vuodelle, kun rahat ja materiaalit kerättäisiin 3–

                                                   
76 Myös pitäjänmakasiinien rakentamisratkaisuja verrattiin muihin pitäjiin. Ratkaisevaa oli seudun 

ensimmäisten käräjien mielipide ja päätös. Tätä kerran tehtyä päätöstä toistettiin seudun muillakin 

seudun käräjäpaikoilla ja pitäjissä, usein jopa samoilla perusteluilla. Kihlakunnantuomari saattoi 

vaikuttaa voimakkaasti päätöksen tekoon tulkitsemalla lakia ja vetoamalla toisten pitäjien rahvaan 

esimerkkiin. Teerijoki 1993, s. 64. 
77 Jutikkala 1954, 124–128.  
78 Lebell on todennäköisesti kirjoittanut kirkon kassan summan väärin, sillä rovastin kokouksessa 

16.2.1777 kassassa sanottiin olevan 178 riikintaaleria, 26 killinkiä ja 6 runstykkiä. Kesäkuussa 

1777 pidetyssä kokouksessa viitataan summaan, joka oli kassassa rovastiin tarkastuksen yhtey-

dessä, mutta summaksi ilmoitetaan 178 riikintaaleria ja 16 killinkiä. Lebell on erehtynyt killinkien 

määrässä kymmenellä. RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz 

KM:lle 15.5.1778. Rovastintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
79 Tässä tutkimuksessa käytetään termiä (kirkon)rakennuskolehti viittaamaan tähän käytäntöön. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

160 

4 vuoden aikana.80 Maaherran ja tuomiokapitulin edustajat väittivät kivikirkkoa 

edulliseksi ratkaisuksi. 

Koska vanha kirkko oli vaarallinen ja ahdas, ehdottivat selvitysmiehet pahim-

pien epäkohtien korjaamista, kunnes uusi kirkko saataisiin käyttökuntoon. Ensik-

sikin hauraat ja jopa hengenvaaralliset lehterit piti tukea. Toiseksi emäseurakun-

talaisia, jotka asuivat lähempänä Harjavallan kappelia, kehotettiin käymään kap-

pelissa jumalanpalveluksissa ahtauden lieventämiseksi. Rovasti ei kuitenkaan 

malttanut olla huomauttamatta, että kirkonrakentamiseen olisi pitänyt ryhtyä huo-

mattavasti aiemmin, ennen kuin suuri osa seurakuntalaisista estyy jumalanpalve-

luksista kirkon ahtauden tähden. Nyt paras ratkaisu oli pitäjäläisten yhteisvoimin 

rakentama, kuninkaan tahdon mukainen, uusi kivinen kirkko. Se olisi kunniaksi 

ja hyödyksi heille itsellensä sekä yhteiskunnalle.81  

 

Kuvio 9.  Kruunun ja yhteisön kirkonrakentamista koskevien näkemysten vastakkainasettelu 

 

                                                   
80 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Ko-

kemäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
81 ”hwilke wil hedra os sielfe samt gagna oss och samhället.” RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 

317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 

Kruunun uudet määritelmät ja 
tavoitteet kestävien kivikirkkojen 

rakentamiseksi

Yhteisön perinteinen käsitys  
kirkkorakennuksesta, "jolla on 

tähänkin asti pärjätty"
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3.1.6 Verot ja väkiluku tutkinnan alla 

Kokemäkeläisille kivinen kirkko ei ollut kunniakysymys, se oli kustannuskysy-

mys. Kirkonrakentaminen oli paikallinen ja kausiluonteinen rasitus, joka lankesi 

hoidettavaksi normaalin verosuoritusten päälle. Yleisesti ajateltuna elintaso nousi 

1700-luvun kuluessa ja olot olivat parantuneet huomattavasti suurvaltakauden 

loppupuolen surkeista vuosista. Talonpoikaistalous oli kuitenkin edelleen haa-

voittuvainen. Ajoittain kärsittiin alueellisista huonoista satovuosista, joita osui 

joka vuosikymmenelle useampia. Vuoroin kärsittiin halloista, kuivuudesta tai hal-

litsemattomista tulvista. Usein ongelmat myös seurasivat toisiaan. Esimerkiksi 

sotavuosi 1761 tunnetaan pahana katovuotena ja samaan aikaan Satakunnassa rie-

hui eläintauti, joka tappoi hevosia ja nautoja ja tarttui myös ihmisiin. Vuosi 1783 

tunnetaan myös valtakunnallisesti erittäin vakavana katovuotena ja senkin jälkeen 

esiintyi Ala-Satakunnan alueella karjasairautta.82 Taloudellinen kasvu ei siis ollut 

yhtäjaksoista, vaan 1700-luvun jälkipuoliskolle sisältyy yleisiä sekä paikallisia 

nousu- ja laskukausia, jotka johtuivat niin politiikasta kuin luonnonolosuhteista. 

Soinisen mukaan talonpojille lankeavat maaverot ja tavallisimmat rasitukset oli-

vat maksukykyyn ja vaihteleviin olosuhteisiin nähden raskaita. Talonpojat elivät 

pääosin kasvinviljelyllä, sillä metsästä ja karjataloustuotteista saatujen lisäansioi-

den määrä oli vielä vaatimatonta 1770- ja 1780-luvuilla. Talonpoikaistalouksien 

elämä riippui viljasta. Sen riittävä tuottaminen ja sadon onnistuminen takasivat 

konkreettisesti elämän jatkumisen. Viljan tuotantoon kohdistui myös monenlaisia 

keskushallinnon asettamia vaatimuksia. Kruunu vaati osan talonpojan viljasta ve-

rojen maksuna ja sillä maksettiin myös monia muita paikallishallinnollisia ja kir-

kollisia maksuja. Soinisen mukaan Kokemäen seudun talonpojat käyttivät 27–29 

% viljasadosta verojen maksuun 1780-luvulla. Viljaa piti riittää myös myytä-

väksi, jotta saatiin käteistä rahaa kotitalouden tarpeisiin. Ennen kaikkea viljalla 

piti elättää kotitalouden jäsenet ja sitä piti jäädä talonpojan omaan laariin sieme-

neksi, seuraavan vuodenkierron elämää turvaamaan. Soininen toteaakin, että pää-

osin kasvinviljelyn epävarmalla tuotolla elävät talonpoikaistaloudet olivat ”niin 

lähellä toimeentulominimin rajaa, että prosentuaalisesti pienikin verotaakka oli 

raskas kantaa.”83  

                                                   
82 Esim. Arajärvi 1954, 345; Lehtinen 1967, 481; Viikki 1973, 238–239. 
83 Soininen 1974, 378–379. Veronmaksukyky oli heikko 1700-luvun lopun osuhteissa, kun 3–8 

peltohehtaarin oli elätettävä 6–9 työkykyistä henkilöä sekä lapset ja vanhukset ensisijaisesti kas-

vinviljelyllä tuotolla, jolloin elettiin lähellä toimeentulominimin rajaa. Soinisen mukaan maavero-

tus keveni ajan myötä, erityisesti 1800-luvun alkupuolella, sillä maavero ei uudistunut viljelyalojen 
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Scott on puolestaan kuvannut talonpoikien selviytymismarginaalia vertauk-

sella, jossa talonpoika seisoo vedessä kaulaansa myöten, niin että pienikin laine 

voi hukuttaa hänet.84 Laineet kuvaavat perustarpeita ja keskushallinnolta ja yhtei-

söltä tulevia taloudellisia vaatimuksia, joihin talonpoikien piti vastata. Nyt talon-

poikaisyhteisöä uhkasi keskushallinnon vaatimus kivikirkon rakentamisesta, nor-

maalin verorasituksen lisäksi. Pelkona oli, että suuren kivikirkon rakentaminen 

aiheuttaisi aallon, joka löisi talonpojan kantokyvyn ylitse. Vähintäänkin raken-

nusrasite supistaisi tilojen tuottamaa ylijäämää. Se saattoi niellä varastoituja vil-

jakappoja ja säästyneitä käteisvaroja, mikä kavensi talonpoikien taloudellista liik-

kumavaraa ja tuleviiin vuosiin varautuminen vaikeutui. Yksittäisissä tapauksissa 

ja huonojen satovuosien kohdatessa rakennusrasite saattoi ajaa todelliseen talou-

delliseen ahdinkoon. 

Pitäjäläisten oli nyt syytä olla tarkkana. Keskushallinnon vaatimus kivikirkon 

rakentamisesta koettiin uhkana talonpoikaistalouksien selviytymiselle, joka häi-

ritsi ruuantuotantoa ja rahanhankintaa.85 Kun keskushallinto järjesti katselmuksen 

ja pitäjänkokouksen kivikirkon rakentamiseen liittyen, kannatti korkeasta verora-

situksesta valittaa, sillä kruunun edustaja oli paikalla kuulemassa ja kirjaamassa 

viestejä kuninkaalle. Mutta talonpojat eivät itse valittaneet kurjuudestaan vaan 

puhumisen hoitivat pitäjän säätyläiset. Itse asiassa pitäjän suurin maanomistaja, 

majuri ja ritari von Knorring puolusti paikallisyhteisöä kaikin mahdollisin retori-

sin keinoin ja kersantti Lackman säesti häntä.  

Knorring selitti yhdessä seurakunnan kanssa, että he noudattaisivat mitä nöy-

rimmin kuninkaallista kivikirkkomääräystä, mutta seurakuntalaisten köyhyys teki 

sen mahdottomaksi. Knorringin mukaan vain harvat talolliset söivät puhdasta, pe-

tutonta, leipää ja pystyivät maksamaan täysin kruunun verot. Paikalla ollut nimis-

mies Rikström86 vahvisti, että edellistalvena talollisilta oli ulosmitattu kruunun-

veroja ja -maksuja. Lisäksi isojakoon liittyvien maanmittaustoimien kerrottiin 

                                                   
laajentumisen mukana. Esimerkiksi torpista ei maksettu veroa, mutta ne maksoivat vuokraa ta-

loille. Lisäksi karjatalouden ja metsätalouden tulot jäivät verotuksen ulkopuolelle. Vastaavasti 

Carl-Johan Gaddin mukaan Länsi-Ruotsissa maaveron osuus laski jo 1700-luvun kuluessa. 

Vuonna 1720 manttaalia kohden oli arviolta 20 % ja 1770-luvulla 14 %. Arvioihin sisältyvät soti-

laiden ja papiston ylläpito. Toisin kuin Soininen, Gadd ei erittele tarkempia tietoja, miten näihin 

lukuihin on päästy. Gadd 2000, 196. 
84 Scott 1977, 1–3, 31. 
85 Scott 1985, 295. 
86 Kokemäen nimismiehenä toimi Henrik Båge nuorempi (1726–1801), mutta hän oli kaksi kertaa 

poissa viranhoidosta. Kokouksen aikaan Rikström oli toiminut hänen sijaisenaan viimeiset 10 kuu-

kautta. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Båge. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7086>. Luettu 18.4.2013.  
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tuovan lisäkustannuksia tiloille.87 Keskushallinnon edustajat suhtautuivat ilmei-

sen epäilevästi Kokemäen pitäjänmiesten köyhyyteen. He kysyivät, mistä seura-

kunnan köyhyys johtui. Kyse oli kuitenkin enemmänkin siitä, miten paikallisyh-

teisö itse näki ja tulkitsi tilanteensa ja toimeentulomahdollisuutensa.88 Niinpä ko-

kemäkeläisten vastaus vaikuttaa äkkiseltään hieman kummalliselta. Nimittäin, 

vaikka pitäjää oli koetellut kahtena edellisenä vuotena viljakato, von Knorring 

vastasi yhdessä pitäjäläisten kanssa, että suurin syy köyhyyteen oli liian suuri ve-

rorasite, erityisesti heinävero.89 

Se, miksi kokemäkeläiset nostivat juuri heinäveron raskaimmaksi verosuori-

tuksekseen, monien erilaisten verojen, maksujen ja parseleiden joukosta, selittyy 

paikallisilla olosuhteilla ja vielä kehittymättömällä maataloudella. Heinät kerät-

tiin luonnonniityiltä, joita oli erityisesti joen rannoilla tai puuttomilla soilla. Ko-

kemäellä niittymaat keskittyivät joen rannoille, jossa ne olivat helposti tulvan tu-

hottavissa, kuten 1770- ja 1780 lukujen taiteessa kävi.90 Muutoin niityistä oli pu-

laa, sillä pitäjän ainoa ja heikosti kantava suo oli Ronkansuo. Heinän keruu upot-

tavilta soilta oli työlästä ja se vei kesäisin monta päivätyötä. Havingin ratsutilan 

isäntä, katselmuskirjuri ja kersantti Lackman kertoi työskentelevänsä kesäisin vii-

kon ajan viiden tai kuuden ihmisen kanssa Rasanniityllä, eikä silti saanut kokoon 

kuin kuusi talvikuormaa heinää.91 Heinäsadon määrä vaikutti suoraan kotieläin-

ten lukumäärään, eläimiä ei voinut pitää enempää kuin ne, joille riitti ruokaa. Hei-

näsatojen määrä heijastui myös talonpoikien viljasatoihin ja sitä kautta ruuantuo-

tantoon ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. 

                                                   
87 Isojakoon liittyvien maanmittaustoimien sanottiin maksavan yli kahdeksan plootua manttaalilta. 

Plootujen arvo vaihteli suhteessa kupari- ja hopeataalereihin ½, 1, 2, 4, ja 8 hopeataalerin välillä. 

Näin ollen niiden todellista arvoa on mahdotonta arvioida kirjallisissa lähteissä, varsinkin näin 

irrallisessa asiayhteydessä. Ilmakunnas 2011, 396. 
88 Einonen 2005, 118. Tukholman porvaristonkin vetosi köyhyyteensä, mikä nähtiin johtuvan kruu-

nun määräämistä rasitteista. Einonen 2005, 191. 
89 Vuonna 1775 ruistynnyrin hinta oli 36 kuparitaaleria, mutta kadon vuoksi rukiin hinta nousi ja 

maksoi seuraavana vuonna 51–54 kuparitaaleria tynnyriltä. Myös ohran hinta nousi. II Df:2 Koke-

mäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. 
90 Niittyjen riittävyys ja niiden tuottama heinämäärä asetti rajat karjan lukumäärälle. Se taas vai-

kutti suoraan peltoviljelyyn ja satoihin, sillä karjanlanta oli tärkein ja ainoa tehokas lannoite. Niityt 

– lanta – peltojen tuotto olivat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Jutikkala 1958, 21–22; Soininen 

1974, 200–201. Kuvaus naapuripitäjä Huittisten säistä, tulvista ja sadoista erityisesti 1770-luvun 

osalta Viikki 1973, 238–239. 
91 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
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Maaherran edustaja, taloustieteilijä Kraftman kuunteli puhetta. Hän jos kuka, 

tiesi esimodernin maatalouden vaikeuksista ja erityisesti upottavista soista ja hei-

nän keruun vaikeuksista. Hän oli Porin kaupungin ja Ulvilan pitäjän mailla sijait-

sevan Lattomerensuon ojitus- ja kuivatustöiden alkuunpanija ja työnjohtaja. 

Kraftman kuvaa, miten vaivalloista heinän niittäminen suolta oli. Heinä piti hara-

voida vedestä ylös mättäille, missä niitä sattuu olemaan. Kun heinä oli kuivunut, 

piti heinätaakat kantaa selässä monesti vyötäröön asti ulottuvaan liejuun vajoten. 

Matkat suoniityille asutuksen piiristä olivat pitkiä. Väki taivalsi useita kilometrejä 

niittyosuuksille ja majoittui siellä heinäajan.92  

Kokemäen pitäjän taloudellista tilaa selviteltiin lisää. Kokemäkeläiset valitti-

vat maataloutensa tuottamattomuudesta ja vaikeuksistansa edelleen, ilmeisesti 

myös tarkoituksellisesti liioitellen. Vaikka Kokemäen pitäjä oli laaja, valitettiin 

sen maaperän olevan suurimmaksi osaksi viljelyyn soveltumatonta hiekkakan-

gasta tai kivisiä mäkiä, eikä viljelyskelpoista maata ollut lohkottavaksi. Asiaa tut-

kittiin kokouksessa veroluettelosta (mantalslängden), jossa pitäjän manttaalimää-

räksi ilmoitettiin 162 7/24 manttaalia.93 Koko pitäjässä oli kahdeksan ¼ manttaa-

lin tilaa ja kaksi kuudesosa manttaalia tilaa, loput tilat olivat suurempia. Useilla 

taloilla sanottiin olevan vain yksi lehmä ja yksi hevonen, joillakin taloilla ei nii-

täkään.94 Se, paljonko kokemäkeläisillä oli todellisuudessa karjaa, on 1700-luvun 

jälkipuoliskon osalta vaikea selvittää. Kokemäkeläisten puheessa oli vetoava 

sävy, mutta toisaalta karjan vähyyteen vaikutti pitäjässä kolme vuotta aiemmin 

                                                   
92 Kraftman (1785) 1964, 55–56. 
93 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. Kokemäen pitäjän kasvinviljelyä ja siitä saatua tuottoa voidaan 

arvioida likimääräisesti vasta 1800-luvun alkupuolella papiston keräämistä taulukoista. Salmisen 

mukaan papiston arviot sadosta ja satoisuudesta 1800-luvun alkuvuosilta ovat liian suuria ja 1820-

luvun osalta liian pieniä. Salmisen mukaan Kokemäen pitäjä oli 1800-luvun alussa leipäviljan tuo-

tannossa omavarainen ja viljaa riitti myyntiin, mutta huonoina satovuosina, kuten 1806–1807, oli 

todellista pulaa leipäviljasta. Salminen 2007, 501–504. Intensiivinen uudisraivaus ja torppien pe-

rustaminen käynnistyi alueella vasta, kun yhteiset ulkopalstat oli jaettu isojaossa. Viikki 1973, 145. 
94 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. Lähimpinä ovat vuosilta 1719 ja 1805, 1810 kerätyt tilasto-

tiedot. Tabelleihin vuosiena 1805 ja 1810 kerättyjä lukuja Salminen pitää kuitenkin liian suurina, 

kun taas kenraalikuvernöörinkanslian kyselyn tulokset (1820-luku) ovat liian pieniä. (Esimerkiksi 

Ulvilan vastaavat luvut kuvaavat tasaisempaa kehitystä, Lehtinen 1967, 471) Salminen pitää luo-

tettavana Arvo M. Soinisen on laskelmia Turun ja Porin läänistä vuodelta 1825, jonka mukaan 

keskimääräinen nautayksikköjen luku oli 0,72 henkeä kohden. Salminen 2007, 485. Tämäkin tieto 

on kuitenkin lähes 50 vuoden päästä kivikirkkohankkeen käynnistymisestä ja voidaan arvioida, 

että karjan määrää oli kasvanut. Nautayksikkö laskettu suhdeluku, jossa hevonen on 2, härkä tai 

lehmä 1, varsa, vasikka tai hieho ½, sika 1/3, lammas 1/8 ja pukki tai vuohi 1/12 nautayksikköä. 

Hockman & Salminen 2007, 202. 
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(1774) riehunut karjasairaus, joka oli tappanut huomattavan paljon härkiä ja leh-

miä.95 

 

Kuvio 10.  Kokemäen pitäjän tilojen jakautuminen eri manttaalimääriä kohti 177796  

 

Kuvion tiedot ovat Kokemäen seurakunnan kirkkoherran vaalissa 16.11.1777 käytetystä veroluettelosta, jonka kih-

lakunnankirjuri oli vahvistanut. Alle ½ manttaalin tiloja on yhteensä 46 ja 1 manttaalin tai sitä suurempia tiloja oli 

38. Luvut eroavat pitäjänkokouksessa 8.6.1777 esitetyistä, koska vaaliluettelossa ovat mukana kaikki tilat erikseen, 

kun taas pitäjänkokouksessa puhuttiin todennäköisesti tilanhaltija/isäntäkohtaisista omistuksista. Yhden henkilön 

hallussa saattoi olla useampia tiloja. Lähde: RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomio-

kapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777. 

 

                                                   
95 II Df:2 Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. Vuoden 1774 tabellissa annetut 

lisätiedot. Lehtinen 1967, 481; Viikki 1973, 237; Salminen 2007, 490. Salminen kirjoittaa vuodesta 

1784, mutta kyse on vuodesta 1774. Karjaa tappavia epidemioita esiintyi Ala-Satakunnassa myös 

1771, 1780 ja 1785.  
96 Manttaali ei ole pinta-alamitta, vaan verotuksessa käytetty suhdeluku, joka kuvastaa maan tuot-

tavuutta. Manttaalilukuja muodostettaessa on otettu huomioon maatalouden alueelliset erot ja ne 

ovat vertailukelpoisia koko Ruotsin valtakunnan osalta. Talvitie 2013, 74–77. 
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Taloudellisen rasituksen lisäksi kivikirkonrakentaminen nosti esille kysymyk-

sen työvoiman riittävyydestä. Pitäjäläiset pelkäsivät, että kirkon rakentaminen ja 

kesän kiireiset maataloustyöt osuisivat molemmat samaan aikaan, jolloin kirkon-

rakennusvelvollisuus syrjäyttäisi esimerkiksi työlään heinänkeruun ja tuottaisi ti-

loille tappioita. Kivirakennustyö oli sinänsä varsin raskasta, sillä se tehtiin mies-

voimin. Riittäisikö Kokemäen työkuntoinen miesväestö? Konkreettista linnoitus-

työtä nähneenä vanha majuri von Knorring epäili, ettei raskasta kivityötä pystyt-

täsi tekemään työvoimapulan vuoksi. Tähän edustajat huomauttivat, että pitäjässä 

ilmoitettiin olevan noin 3000 asukasta. Rovasti Lebell oli jo helmikuussa esittänyt 

tuomiokapitulille emäseurakunnan (2245) ja kappelin (764) väkiluvun vuodelta 

1773. Tämän jälkeen väkiluku oli edelleen kasvanut yhteensä noin sadalla hen-

gellä.97 Mutta Knorring vastasi takaisin, että työkykyiset miehet olivat harvassa, 

sillä suurin osa pitäjäläisistä oli lapsia. Nimismies Rikström vahvisti, että muuta-

missa taloissa oli vain yksi työkykyinen mies. Esivallan edustajat totesivat kui-

tenkin Kokemäen väkimäärän olevan huomattava muihin seurakuntiin verrattuna, 

joten pitäjässä täytyi olla melkoinen määrä työkykyisiä. Tähän pitäjänmiehillä ei 

ollut mitään vastattavaa.98 Käytännössä Kokemäen väestöstä kolmasosa oli lap-

sia, kuten alla olevat ikäpyramidit osoittavat. 

 
 

 

 

(Kuvateksti seuraavan sivun Kuvioille 11 ja 12) Kokemäen emäseurakunnan väestön ikäpyramidit vuosilta 1749 ja 

1800. Ikäpyramideista voidaan tarkastella väestönkasvua sekä ikäryhmien kokoa ja suhdetta toisiinsa. Taulukoitu 

väkiluku kasvoi siten, että vuonna 1749 Kokemäellä oli 1629 asukasta ja vuonna 1800 oli 2892. Isonvihan jälkeen 

syntyeet sukupolvet olivat aikaisempia suurempia ja jokainen ikäluokka kasvoi selvästi vuoteen 1800 mennessä. 

Erityisesti lasten osuus on huomattava. Kuitenkin lähes 20 % lapsista kuoli ensimmäisen ikävuotensa aikana, joten 

suuri lapsikuolleisuus tasoitti kuviota muutamassa vuodessa. Lähde:TMA. KoSA. II Df:1 Väkiluku- ja kuolleisuus-

taulukot 1749–1773; II Df:2. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. Hockman & Salminen 2007, 169–170. 

 

  

                                                   
97 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. Kokemäen pitäjän väkiluku oli vuodesta 1749 kasvanut 813 hen-

kilöllä. Vastaavasti pitäjän verotettavaksi maamääräksi rovasti ilmoitti 162 7/24 manttaalia. Lebel-

lin tiedot Harjavallan kappelin osalta olivat vuodelta 1772. Hockman & Salminen 2007, 169, 174. 
98 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 



Ella Viitaniemi 

167 

Kuvio 11.  Kokemäen emäseurakunnan väestön ikäpyramidi 1749  

 

Kuvio 12.  Kokemäen emäseurakunnan väestön ikäpyramidi 1800 
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Sitä, miten paljon päivätöitä kirkonrakennusvelvollisuus tulisi teettämään, ei 

pitäjäläisille kerrottu. Kirkonrakennusvelvollisuus jaettiin seurakunnan kaikkien 

ruokakuntien kesken. Tilallisten lisäksi käsityöläiset, torpparit, ruotusotilaat ja it-

selliset joutuivat osallistumaan päivätöihin.99 Koko pitäjän yhteensä 314 ruoka-

kunnan100 vastuulle lankesi päivätyövastuut.101 Naapuripitäjässä Eurajoella arvi-

oitiin pari vuosikymmentä myöhemmin, että puukirkon valmistamiseen kuluu 

672 mestarin työpäivää sekä 3360 avustavaa työpäivää, jotka käytännössä jäivät 

pitäjän ruokakuntien velvollisuudeksi. Vastaavasti kivikirkon rakentamisesta ar-

vioitiin muurarimestarille kuuluvan yli kolminkertainen palkka ja pitäjäläisten ar-

vioitiin tekevän kolmikertaisen määrän eli 10 080 avustavaa päivätyötä.102 Las-

kemassa on mukana vain varsinaisella rakennuksella tehdyt päivätyöt. Niiden li-

säksi tiloilta tehtiin materiaalien (puutavaran, hiekan, kiven) kuljetuksia raken-

nuspaikalle sekä puutavaran esikäsittelyä, kuten puiden kaato ja lautojen ja par-

rujen sahaus määrämittaan, jotka nostivat tilakohtaisia työpäivien määriä merkit-

tävästi entisestään. 

Työvoiman ja resurssien kysyntä kohdistui kivikirkon rakentamisessa vuoden 

ympäri, sillä kivien ajot sekä rakennuspuun toimittaminen tehtiin talven rekike-

leillä. Kivikirkon rakentaminen ei siis kilpaillut ainoastaan kesäkauden maata-

loustöiden kanssa, vaan myös talvelle sijoittuvien metsätöiden kanssa. Ilmeisesti 

kokemäkeläiset tekivät halko- ja tukkipuukauppaa Poriin tai läheiselle kauppa-

sahalle, kuten Huittisten Sääkskosken sahalle. Kauppasahat työllistivät ympäris-

tön väestöä kausiluonteisilla töillä kuten rahdinajoilla, sahatavaran taaplauksella 

                                                   
99 Vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laki. Rakennuskaari 26:1§. LIITE 1. 
100 Taulustolaitoksen mukaan Kokemäen emäseurakunnassa oli vuonna 1773 226 ruokakuntaa ja 

Harjavallan kappelissa oli 87 ruokakuntaa. Taulustoon on laskettu yhteen kaikki ruokakunnat, ko-

titaloudet ja savut. Kirjoittaja lisäsi lukuun 2 pitäjän kestikievaria, jotka mainitaan Taulustolaitok-

sessa. Tässä käytetty v. 1773 taulukkoa, jonka jälkeen Taulustolaitos muutti tietojen luokittelua. 

V. 1773 verotiedot olivat myös rovasti Lebellin käytössä. Ruokakuntien määrä oli todennäköisesti 

lisääntynyt jonkin verran 4 vuoden aikana. TMA. KoSA. II Df:1 Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 

1749–1773. 
101 Vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laki. Rakennuskaari 26:1§. LIITE 1 
102 Eurajoen seurakunnassa laadittiin kustannuslaskelmat sekä kivi- että puukirkolle vuonna 1799. 

Vaikka hintatasossa oli tapahtunut muutoksia noin 20 vuoden kuluessa, pysyi rakennustapa saman-

kaltaisena, joten rakennustarvikkeiden määrät ovat saman suuntaisia. Sen sijaan hinnat ja palkat 

eivät Kokemäen ja Eurajoen hankesuunnitelmissa ole vertailukelpoisia. Suunnitelman laati muu-

rarimestari Johan Sundsten, jonka johdolla rakennettiin suurin osa Kokemäen kirkosta. RA. Lands-

hövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. Vol. 41. Turun 

ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päivätyölaskelma 

15.19.1799, Johan Sundsten. 
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ja lastauksilla. Ne tarjosivat niukassa rahataloudessa eläville talonpojille ja tilat-

tomalle väestölle merkittäviä tulolisiä, joilla pystyttiin maksamaan kruunun ve-

roja ja muita maksuja.103 Lisäksi myös kotitalouteen tarvittava puutavara hankit-

tiin ja käsiteltiin talven aikana. Vaikka talvisin peltotöistä oli taukoa, kokemäke-

läiset ilmeisesti arvoivat, että talven rekikeleille ajoittuvat metsätyöt, rahdinajot 

ja puukauppa väistyisivät kirkkoon vaadittavien tukkien ja valtavien kivimasso-

jen kuljetusten rinnalla. Ne kilpailivat samoista lyhyistä talvisista työpäivistä, niin 

taloissa kuin torpissa. Kokemäkeläiset ilmeisesti pelkäsivät, että kirkolle tehtävät 

ilmaiset päivätyöt vähentäisivät heidän vuotuisia lisäansioitaan. 

Rakennusmateriaalikysymyksen käsittelyn lopuksi majuri von Knorring pyysi 

yhdessä pitäjäläisten kanssa mitä nöyrimmin, että he saisivat rakentaa kirkkonsa 

puusta. He saisivat rakennettua puukirkon ilman, että se ajaisi pitäjäläisiä perika-

toon.104 Kokemäkeläiset tiesivät, että heillä oli resursseja puukirkon rakentami-

seen, mutta kivikirkon kustannus- ja rakennusrasite pelotti heitä. Pitäjän yhteinen 

ja yksimielinen ymmärrys oli, että kivikirkkohanke tuli olemaan huomattavasti 

kalliimpi ja työlämpi rakentaa kuin puukirkko. Koko pitäjä oli siis yksimielisesti 

kivimateriaalia vastaan. Tuskinpa von Knorring henkilökohtaisesti oli huolissaan 

omalle osalleen lankeavista kustannuksista tai päivätyövelvollisuuksista, päin-

vastoin. Kokemäenkartanon tiluksilta löytyi tukkeja ja renkejä päivätöitä teke-

mään. Korkeintaan Knorring oli huolissaan siitä, ehtisivätkö hänen lampuotinsa 

ja torpparinsa suorittamaan oman ruokakuntansa päivätyövelvollisuudet sekä kar-

tanolle että kirkolle ja hoitamaan vielä omat viljelyksensä päälle.105 Silti hän ha-

lusi pitää pitäjäläisten puolia keskushallinnon vaatimuksia vastaa, kunnon isän-

nän tavoin.  

 

 

                                                   
103 Soininen 1974, 378–379; Kuisma 1983, 40–42, 92.  
104 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
105 Kokemäenkartanolla oli v. 1776 henkikirjan mukaan 9 torppaa ja 5 lampuotiperhettä. Lisäksi 

kartanolla oli runsaasti muuta palvelusväkeä ja rakuuna perheineen. VA:7690. Henkikirja 1776. 

Turun ja Porin läänintilit. f.467–468. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

170 

3.1.7 Mestari Schyttin piirtämä kivikirkko 

Pitäjäläisten yksimielisestä vastustuksesta huolimatta Lebellin ja Kraftmanin mu-

kana tullut muurarimestari laati kivikirkon piirustukset ja kustannuslaskelman.106 

Muurarimestari Johan Schytt107 oli tavannut Kokemäen kirkkoväärtin ja kuuden-

nusmiehet edellispäivänä (7.6.1777) katselmuksessa, jossa he yhdessä alustavasti 

katsoneet kivikirkolle sopivaa paikkaa ja ylipäätään kartoittivat kiven saantia pi-

täjässä. Samalla kuudennusmiehet ja kirkkoväärti olivat saattaneet antaa omia eh-

dotuksia uuden kirkon ulkonäöstä.  

Schyttin piirtämä kirkko oli ajalle tyypillinen pitkä ja matala kivikirkko. Pi-

tuutta rakennuksella oli seurakunnan toiveiden mukaisesti 20 syliä eli 60 kyynä-

rää. Kirkon itäinen alttaripääty oli suunniteltu kulmikkaaksi. Sakasti oli sijoitettu 

pohjoisseinälle ja sen vastaparina oli eteläseinustalla eteishuone, kuin keskiaikai-

sen kirkon asehuone. Eteläpuolella oli ainoa uloskäynti. Schytt oli piirtänyt kirk-

koon myös parven, jonne johtivat kahdet kirkon takaosasta nousevat portaat. Kir-

kon katto on loiva ja sitä koristaa vain vaatimaton kattoratsastaja, ehkä kokemä-

keläisten toiveesta.108 Se riitti, sillä 1760-luvulla rakennettu kellotapuli piti sääs-

tää, joten sen sijainti otettiin alustavasti huomioon kirkon paikkaa mietittäessä.109  

Schyttin piirtämän kirkon pohjakaava oli itse asiassa selvä toisinto Piikkiön 

kirkosta (1752–55). Se oli tärkeä esikuva, sillä 1700-luvulla ennen Kokemäen 

hanketta oli muurattu vain kolme kivikirkkoa.110 Piikkiön kirkon muurasi Samuel 

Berner, joka oli toiminut Turun kaupunginarkkitehtina ja myös muurarimestarien 

                                                   
106 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 8.6.1777. 
107 Johan Schytt (k. 1787) oli turkulainen muurarimestari. Hänen mestarityönsä oli hyväksytty hel-

mikuussa 1763 ja hänet oli nimitetty Turun tuomiokirkon muurarimestariksi 1773. Hän rakensi 

Rauman raatihuoneen 1775–1776 arkkitehti Schröderin piirustusten mukaan ja teki Kokemäen 

(1777) ja Pyhämaan (1778) kirkkojen piirustukset. Schyttin nimestä esiintyy lukuisia erilaisia va-

riaatioita, esim. Skytt, Sytt, Skytte, Syyte jne. Käytän tässä työssä Gardbergin käyttämää nimeä 

Schytt. Gardberg 1962–63, 25, 61.  
108 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Mate-

riaali- ja kustannuslaskelma 8.6.1777; Kokemäen kirkon piirustukset, 8.6.1777. Laatinut muurari-

mestari Johan Schytt. Klemetti 1927. 121. 
109 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Rovas-

tintarkastuksen pk 16.2.1777, 4§. 
110 Kangasalan ristikirkko (1764–67) oli ehkä tyylillisesti vielä vieras ja myös rakennusteknisesti 

haastavampi. Kakskerran kappeliin rakennettiin yksinkertainen kivikirkko vuosina 1765–69. Val-

takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY. Museovirasto. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1951(Kangasala) 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4784 (Kakskerta). Luettu 16.3.2015. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1951
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4784
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ammattikunnan oltermannina.111 Tämä vaatimaton kirkkomalli jatkoi suosiotaan. 

Vuonna 1778 Schytt ehdotti samanlaista pohjakaavaa myös Pyhämaan kirkoksi, 

mutta kirkkoa ei rakennettu emäseurakunnan ja kappelilaisten ristiriitojen 

vuoksi.112 Kaksi vuotta myöhemmin arkkitehti Schröder toisti vielä mallin piirtä-

essään Pöytyän kirkon, mutta tätäkään suunnitelmaa ei koskaan toteutettu.113 

 

Kuva 4. Muurarimestari Johan Schyttin suunnitelma Kokemäen kirkoksi 1777. Piirustus taiteltiin kuninkaalliselle 

majesteetille lähetettävän kirjeen liitteeksi. Lähde: RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz 

KM:lle 15.5.1778. Johan Schytt, Kokemäen kirkon piirustukset, 8.6.1777. Kuva: kirjoittaja.  

                                                   
111 Gardberg 1963, 28–31. Samuel Berner (k. 1761) muutti pois Turusta vuonna 1748 ja toimi mm. 

linnoitustyömailla Helsingissä ja Loviisassa ja tämän jälkeen yksityisenä muurarimestarina. Riska 

1964, 100. 
112 Pyhämaan ja Kokemäen kirkkojen piirustukset vertailtavissa esim. Klemetti 1927, 120–121; 

Riska 1959, 266. 
113 Riska 1982, 16–18. Schröder piirsi samalla kertaa sekä kivi- että puukirkon ja laski kustannus-

arviot. Kumpaakaan ei kuitenkaan rakennettu, vaan Mikko Hartlin (Piimänen) piirsi v. 1787 uuden 

kirkon, jota muokattiin kahteen kertaan eri arkkitehtien toimesta yli-intendentinvirastossa. Pöytyän 

kirkkoon tehtiin lopulta 5 eri piirustusta.  
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Kirkon piirustusten lisäksi muurarimestarin piti laatia materiaali- ja kustan-

nuslaskelma. Ilmeisesti sitä ei esitelty yleisessä kokouksessa, koska siitä käytävää 

keskustelua tai edes mainintaa ei pöytäkirjassa ole. Se olisi osaltaan paljastanut 

pitäjäläisille, miten kallis kivikirkosta oli tulossa. Laskelma oli kuitenkin vain 

suuntaa-antava, sillä viralliseen kustannuslaskelmaan vaadittiin vain työt ja tuot-

teet, jotka maksettiin erikseen rahalla.114 Pitäjäläisten omien päivätöiden osuutta 

ja heidän ilmaiseksi toimittamiaan rakennustavaroita ei pitänyt hinnoitella lain-

kaan. Mutta muurarimestari Schyttin tekemä laskelma Kokemäen kivikirkosta oli 

varsin puutteellinen. Se kattoi vain ne materiaalit, mitä muurarimestarin työvai-

heisiin suunnilleen kuului, paitsi että siitä puuttuivat tiedot tarvittavista tuki-

raudoista ja kalkin hinnasta. Muurarimestarin täytyi tietää tukiraudan menekki ja 

kalkin hintataso, mutta saattoi olla tarkoituksenmukaista jättää suurimmat kustan-

nuserät merkitsemättä hankkeen päätöksenteon kriittisessä vaiheessa. Sen sijaan 

muurarimestari oli määritellyt itselleen tarkasti palkan, ylöspidon ja matkakus-

tannukset.115  

Schyttin kustannuslaskelmasta puuttuivat käytännössä kaikki kirvesmiesten 

tekemät työt, joista merkittävin oli katto. Kattorakenteet vaativat huomattavan 

määrän hirsiä ja lautoja ja tuhansia paanuja kattoon.116 Schyttin laskelmasta puut-

tuivat myös naulat. Esimerkiksi Hälsinglandissa sijaitsevan Gnarpin kivikirkon 

paanukattoon laskettiin kuluvan noin 40 000 naulaa, joiden arvo oli yhteensä vä-

hintään 1100 taaleria.117 Summa oli kolmasosa Kokemäen seurakunnan varoista. 

Kirkko tarvitsi myös lasimestarin asentamat ikkunat ja puusepän tekemät penkit, 

alttarin ja saarnatuolin, ikkunakarmit ja ovet sekä niihin arvokkaat saranat ja lu-

kot. Kokemäkeläisten käsitys kirkon tulevista kustannuksista lieneekin ollut hy-

vin hatara. On myös mahdollista, että keskushallinnon edustajat jättivät tarkoi-

tuksella selvittämättä pitäjäläisille, mitä kirkko tulisi maksamaan.118 Pitäjäläisten 

                                                   
114 Den 28. Aug. (1764) Kongl. Circulari-Bref, angående ansökningar om Collecter till Kyrkio-

Byggnader och Reparationer. Modée 1779, 5720. 
115 Mestarin mukana tuli joukko kisällejä, joille mestari maksoi palkan omasta palkkiostaan. 
116 Esimerkiksi Eurajoen kirkkosuunnitelmissa arviot ovat 50 000 tai 60 000 paanua. Kokemäellä 

saatettiin päästä vähemmällä määrällä. RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Fin-

land. Åbo och Björneborgs län 1800. Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand 

K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päivätyölaskelma 15.10.1799, Johan Sundsten. 
117 RA. ÖIÄ. Kyrkliga byggnader i Sverige. Gävleborgs län. FII aaa vol 18. Mhra Sparre KM:lle 

Gnarpin kirkon kolehdista. 26.2.1770. Gnarpin seurakunnalle anottiin kaksinkertaista kolehtia, 

koska seurakunnassa oli vain 900 jäsentä. Gnarpin seurakunnan kustannuslaskelma on tehty 7 

vuotta aiemmin kuin Kokemäen laskelma. Rakennustarvikkeiden määrät ovat vertailukelpoisia si-

nänsä, mutta rakennustarvikkeiden hinnat eivät ole vertailukelpoisia.  
118 Scott 1990, 45, 50–52. 
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yhteinen ja yksimielinen ymmärrys oli, että kivikirkkohanke tuli olemaan hirvit-

tävän kallis ja erittäin työläs. 

3.1.8 Paikallistasolta keskushallinnolle 

Kivikirkon rakennuspäätös oli lopulta riippuvainen siitä, myöntääkö kuninkaalli-

nen majesteetti valtakunnallisen kolehdin, sillä ilman ulkopuolista raha-apua ei 

seurakunta pystynyt kivikirkkoa rakentamaan. Vastaavasti kirkon paikkaa ei 

voitu päättää ennen kuin materiaali oli selvillä, sillä kivikirkko vaati lujemman 

maaperän kuin puukirkko. Tuomiokapituli oli edustajien selvitystyön jälkeen en-

tistä vakuuttuneempi, että Kokemäen seurakunnan laajuuden ja väkirikkauden 

huomioon ottaen, seurakunta pystyisi rakentamaan kestävän ja kauniin kivikirkon 

(kuvio 13). Lisäksi hanketta varten anottaisiin kuninkaalta lupa yleiseen kolehtiin 

eli almukirjaan (stambok). Jos kolehtilupaa ei myönnettäisi, anottaisiin lupaa puu-

kirkon rakentamiselle. Tuomiokapituli ohjeisti seurakuntaa keräämään rakennus-

tarpeita seuraavien vuosien aikana. Se myös kiirehti piirustusten, kustannuslas-

kelman sekä kolehtianomuksen nopeaa ja täsmällistä toimittamista viivytysten 

välttämiseksi.119 Lebellin laatima rovastintarkastuksen pöytäkirja ja Kraftmanin 

kirjoittama kokouspöytäkirja sekä mestari Schyttin piirustus ja kustannuslas-

kelma toimitettiin Turkuun.120  

Kuvio 13.  Selvityksessä esitettyjä perusteluja puu- ja kivikirkkovaihtoehtojen puolesta 

 

                                                   
119 TMA. TATA. AI:15. Turun tuomiokapitulin pöytäkirjat 1777. Pöytäkirja 2.7.1777. Pöytäkirjan 

seuraavassa kohdassa käsitellään Kokemäen kirkkoherran valintaa. 
120 Liitteinä kirjeessä RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 

15.5.1778. Mhra Rosen ja Turun tuomiokapituli K.M:lle, 9.8.1777. 

Puukirkko Kivikirkko



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

174 

Kolehtianomuksessa tuli eritellä kirkon varallisuus, väkiluku ja tilojen määrä 

ja maanlaatu. Näissä tiedoissa nojattiin rovastintarkastuksen ja pitäjänkokouksen 

pöytäkirjoihin, jotka liitettiin hakemukseen. Erillisiä verotietoja ei lähetetty. Kun 

katselmukseen olivat osallistuneet nimismies, tuomiokapitulin ja maaherran 

edustaja, pidettiin tietoja riittävinä. Anomuksessa oli kerrottava vuoden 1720 jäl-

keen tehdyt kirkonrakentamis-, korjaamis- ja ylläpitotoimet. Lisäksi piti ilmoittaa 

seurakunnan varat ja mainita vuoden 1720 jälkeen vastaanotetut rakennuskoleh-

dit.121 Kokemäen seurakunnan hakemuksessa ei kuitenkaan kerrottu kirkon kor-

jauksista tai mainittu 1730-luvulla saatua kolehtia lainkaan.122 Myös hankkeelle 

1760-luvulla anottu lykkäys ohitettiin. Jos rovasti Lebellillä oli tietoa näistä van-

hemmista vaiheista, oli niistä nyt visusti vaiettu. Varminta oli anoa kolehtia puh-

taalta pöydältä. 

Kolehtia anottiin ainoastaan tuomiokapitulin kautta ja sen luvalla kunin-

kaalta.123 Koska kokemäkeläisten hanke lähti pitkälle lausuntokierrokselle Tuk-

holmaan, laati tuomiokapituli katselmuksen ja piirustusten perusteella nopeasti 

lausunnon ja lähetti sen saman tien myös maaherra, kreivi Fredrik von Rose-

nille.124 Tuomiokapitulilla ja maaherralla oli mahdollisuus antaa puoltava tai kiel-

tävä lausunto seurakunnan varainkeräystarpeesta. Jos rakennushanke oli riittävän 

suuri ja seurakunnan osoitettiin olleen säästäväinen, voitiin kolehtilupa myöntää. 

Kuukautta myöhemmin maaherra toisti lausunnossaan samat argumentit, jotka 

tuomiokapitulikin oli esittänyt. Elokuun alussa 1777 maaherra lähetti anomuksen 

kaikkine liitteineen Tukholmaan yli-intendentille ja kuninkaalle.125  

 

Yli-intendentin piirustuspöydällä 

Kokemäen kivikirkon piirustukset ja asiakirjat päätyivät yli-intendentin piirustus-

pöydälle keväällä 1778. Yli-intendentti Carl Fredrik Adelcrantz (1716–1796) 

                                                   
121 Den 22 Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angående 

ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 1779, 4884–4885. 
122 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Mhra 

Rosen ja Turun tuomiokapituli K.M:lle, 9.8.1777. 
123 Den 22 Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angående 

ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 1779, 4885. 
124 TMA. TATA. BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli mhra Rosenille 2.7.1777.  
125 TMA. TATA. BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli K.M:lle 9.8.1777. RA. ÖIÄ till 

Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Mhra Rosen ja Turun 

tuomiokapituli K.M:lle 9.8.1777.  
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puolsi kivikirkon rakentamista, seurakuntalaisten yksimielisestä vastustuksesta 

huolimatta. Tämä ei sinänsä ollut yllättävää, sillä juuri Adelcrantz oli tavoitellut 

kivirakennuslainsäädännön laajentamista koko valtakunnan julkista rakennus-

kantaa koskevaksi. Kokemäen kivikirkkohanketta hän perusteli pitäjän kivivaran-

noilla ja tiilten tekemiseen tarvittavilla materiaaleilla. Vaikka kalkki pitäisi hakea 

kaukaa, Adelcrantzin mielestä se ei ollut mahdotonta pitäjän manttaalilukuun ja 

asukasmäärään suhteutettuna.126  

Yleensä suomalaisten rakennusmestareiden ehdotuksia muokattiin yli-inten-

dentin virastossa siten, että piirustuksen perusideat säilytettiin, mutta detaljeja 

ajanmukaistettiin.127 Näin kävi myös Kokemäen tapauksessa. Yli-intendentti 

Adelcrantz ei hyväksynyt sinänsä Schyttin laatimia piirustuksia, vaan hän laati 

niiden pohjalta uudet piirustukset. Adelcrantzin silmään kirkko oli liian leveä, jo-

ten katto näytti liian raskaalta ja korkealta. Hän kavensi mutta myös pidensi run-

kohuonetta, jotta yhtä suuri väkijoukko mahtuisi kirkkoon. Adelcrantz säilytti 

Schyttin suunnitteleman särmikkään itäpäädyn, mutta siirsi eteläseinustan ase-

huoneen länsipäätyyn ja kasvatti siitä korkean kellotornin.128 Ratkaisu mukaili 

vuoden 1759 päätöstä, joka suosi kivisiä länsitorneja.129 Yli-intendentti kuitenkin 

armahti kokemäkeläisiä toteamalla, että jos pitäjäläiset eivät pysty rakentamaan 

korkeaa tornia, voidaan siitä muurata vain kirkon korkuinen ja käyttää asehuo-

neen tapaan.130  

Adelcrantz muokkasi Schyttin piirustuksesta särmikkään länsitornillisen pit-

käkirkon, joka vastasi ajan ihannetta ja uusklassismin tyyliä. Kokemäen kirkko 

edusti yli-intendentin viraston arkkitehtuuria puhtaimmillaan. Ideaalina oli raken-

nuttaa kirkkosaleista suuria, yhtenäisiä ja valoisia tiloja, kuin antiikin temppe-

leitä. Kirkkosalin tuli olla yksinkertainen ja selkeä ja siinä oli tiilinen tai puinen, 

valkoiseksi kalkittu tynnyriholvikatto. Muutoinkin värit olivat hillittyjä, vaaleita 

ja viileitä, kuten helmenharmaata. Värikkäitä koristeita ja maalauksia pyrittiin 

                                                   
126 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. Lilius 

1988, 112. 
127 Sinisalo 1978, 70–71; Knapas 1993, 182–185. Erilaisia tapauksia, miten yli-intendentin viras-

ton piirustuksiin suhtauduttiin paikallistasolla: Edling 1993, 198–216. 
128 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. 
129 Den 22. Martii (1759) Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angående 

ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparation. Modée 1779, 4887; Kydén 1998, 

204. 
130 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. 
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karsimaan – yleensä vastoin seurakuntalaisten toiveita.131 Niinpä kuningas Kus-

taa III oli tyytyväinen Adelcrantzin tyylikkääseen luomukseen. Kivikirkkojen ra-

kentaminen sinänsä oli eräänlainen Kustaa III:n hallituskauden paremmuuden, 

hyvinvoinnin ja kehityksen manifestaatio. Hänen aikanaan oli mahdollista raken-

taa jälleen kivikirkkoja, jotka vielä olivat suurempia kuin aiemmin. Samalla kes-

kushallinto laajensi kontrollipiiriänsä julkisen rakentamisen tyyliseikkoihin koko 

valtakunnan laajuisesti. 

Tiukoista määräyksistä huolimatta kuningas myönsi useimmiten suomalai-

sille, tuomiokapitulin ja maaherran puoltamana, erivapauden puukirkon ra-

kentamiselle. Esimerkiksi Kustaa III myönsi sekä Iisalmen että Pielaveden 

seurakunnille jo marraskuussa 1777 luvan puukirkon rakentamiseen, mikä ta-

pahtui varsin pian uuden kivikirkkolainsäädännön antamisen jälkeen. Iisalmen 

seurakunta anoi erivapautta rakentaa kirkkonsa puusta, sillä kirkon seudulla ei 

ollut kiveä eikä kalliota ja niiden räjäyttäminen ja kuljettaminen olisi tullut 

liian kalliiksi. Lisäksi valitettiin pitkistä välimatkoista Kemiin ja Tornioon, 

josta kalkki piti ostaa ja noutaa. Myös muuraustaitoiset ammattimiehet olisi 

pitänyt tuottaa kaukaa.132  

Suorakaiteinen länsitornillinen pitkäkirkko oli malliltaan yleinen Länsi-Suo-

messa, mutta yleensä puusta valmistettuna.133 Kokemäen kivikirkko jäi melko 

harvinaiseksi esimerkiksi lähes täydellisesti yli-intendentinkonttorin suunnitel-

mien mukaan rakennetusta kirkosta. Samankaltaiset, kiviset länsitornilliset pitkä-

kirkot toteutettiin Iniöön (1798–1800) ja lopulta riitojen jälkeen Pyhämaalle 

(1800–04). Muualla Suomessa suosittiin ristinmuotoista kirkkotyyppiä, johon lii-

tettiin länsitorni. Ensimmäinen tällainen kivikirkko valmistui vuonna 1776 Kan-

gasalle, Ouluun 1777 ja myöhemmin Munsalaan (1775/1776–92) ja Kuopioon 

(1815). Vuosisadan lopun yli-intendentin viraston kivikirkkoarkkitehtuuria lei-

maa vahva yhdenmukaistaminen, jonka kautta luotiin valtakunnallisesti julkiselle 

rakennuskannalle samankaltainen ilme. Vain Louis Jean Desprezin suunnittelema 

Hämeenlinnan kirkko (1798) erosi selvästi muista Suomeen rakennetuista kivi-

kirkoista Rooman Pantheonia muistuttavan pyöreän muotonsa tähden.134 

                                                   
131 Sinisalo 1978, 71.  
132 Ilmeisesti Tukholmassa myös erehdyttiin luulemaan, että Iisalmen kirkko oli palanut hiljattain, 

vaikka kyseessä oli edellinen kirkko. Rissanen 1927, 338–340; Klinge 2006, 59–60. 
133 Aiemmin valmistuneet Piikkiön (1752–55) ja Kakskerran (1765–69) kivikirkot olivat ns. pitkä-

kirkkoja, mutta niistä puuttui länsi torni. Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, 254, 343. 
134 Sinisalo 1978, 71; Lilius 1988 b, 321–322; Knapas 1993, 182–185. Kangasalan kirkon länsitorni 

valmistui 1776 ja se sortui 1782. Torni rakennettiin uudelleen 1799–1800. Suomen kirkot ja 

kirkkotaide 2, 73, 105, 156.  



Ella Viitaniemi 

177 

 

Kuva 5. Yli-intendentti Adelcrantzin piirustus Kokemäen kirkoksi 1778. Lähde: RA. ÖIÄ. Kyrkliga byggnader. Fin-

land. Kumo kyrka, K K23:1. Kuva: kirjoittaja. 

Kun kuningas Kustaa III vahvisti yli-intendentti Adelcrantzin lausunnon ja kivi-

kirkon piirustukset kesäkuun alussa 1778, myönsi hän samalla keräyskirjan 

(stambok) eli tällä kertaa kolehdin kaikista kaupungeista Ruotsissa ja Suomessa. 

Kuningas myös vahvisti tyytyväisenä, ettei uuteen kirkkoon haudata ruumiita. Sa-

malla Kustaa III valtuutti maaherran ja konsistorin valitsemaan yli-intendentin 
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suunnittelemalle kivikirkolle sopivan paikan, joka olisi myös pitäjäläisten toivei-

den mukainen.135 Loppukesällä Turun tuomiokapituli ilmoitti Kokemäen uudelle 

kirkkoherra Avellanille kolehtipäätöksestä ja kivikirkon rakentamisesta. Samalla 

valtuutettiin rovasti Lebell jatkamaan tuomiokapitulin edustajana.136 Syyskuussa 

1778 tuomiokapituli lähetti tiedot Kokemäen keräysluvasta maaherroille Ruot-

sissa ja Suomessa sekä Tukholman kaupungin ylikäskynhaltijalle paroni Carl 

Sparrelle (1723–1791).137 Tukholmassa anomuksen käsittelyyn oli kulunut lähes 

vuosi, mutta Suomen puolella asiat sujuivat joutuisammin. Tuomiokapituli laittoi 

tiedon keräysluvasta ripeästi eteenpäin, sillä seurakunta tarvitsi rahaa heti raken-

nusprosessin alkumetreiltä alkaen ja keräysprosessi oli hidas. 

 

Kuvio 14.  Kokemäen kivikirkon rakennushankkeen päätöksentekoprosessi  

  

                                                   
135 ”Nådiga Resolution för Kumo församlings inwånare uti Åbo Stiff, att igenom Stambok uti alla 

Städer i Swerige och Finland insamla medel till sin moderkyrkas uppbyggande.” RA. Inrikescivil-

expeditionen. Riksregistraturet. Huvud serie. B 1a, vol. 83. K.M. mhra Rosenille ja Turun tuomi-

okapitulille, 5.6.1778. 
136 TMA. TATA. B I 45. Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli kh Avellanille ja mhra Rosenille, 

12.8.1778.  
137 TMA. TATA. B I 45. Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli ylimmälle käskynhaltija Sparrelle 

ja maaherroille 23.9.1778. Valtaneuvos Sparre toimi Tukholman ylikäskynhaltijana vuosina 1773–

1791. Pitkäranta 2000. 

Rovastintarkastus, 
Lebell 16.2.1777

Tuomiokapitulin 
kokous 12.3.1777

Maastokatselmus 
Lebell & Kraftman 

7.7.1777

Pitäjänkokous, Lebell 
& Kraftman 8.7.1777

Tuomiokapitulin ja 
maaherran  lausunto 

9.8.1777

Yli-intendentin piirustus  
15.5.1778

Kustaa III:n päätös 
5.6.1778

Tuomiokapitulin 
ilmoitus päätöksestä 

kirkkoherralle 
12.8.1778

Tieto kolehtiluvasta  
maaherroille 23.9.1778
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3.1.9 Johtopäätökset: Poliittisten ideoiden toteuttaminen käytännön 
hallintotyössä  

Hyödyn aikakauden ideaali kestävästä ja kauniista julkisesta kivirakentamisesta 

konkretisoitui Kokemäen kivikirkkohankkeen suunnitteluvaiheessa. Hanke käyn-

nistyi rovastintarkastuksessa kokemäkeläisten omasta aloitteesta, mutta sen jäl-

keen keskushallinto otti aloitteen omiin käsiinsä ja pyrki viemään läpi uutta kivi-

kirkkolainsäädäntöä. Koska kivirakentamisen toteuttaminen oli yleisesti vaikeaa 

Suomen olosuhteissa, keskushallinto tarttui Kokemäen mahdollisuuteen erityisen 

tiukasti. Seurakunta tiedettiin riittävän suureksi ja vauraaksi, eikä sen annettu pa-

lata puurakennusvaihtoehtoon. Kokemäen kivikirkkohankkeesta tuli eräänlainen 

keskushallinnon pilottihanke. 

Keskushallinto lähetti paikallistasolle edustajansa, joiden tehtävänä oli var-

mistaa, että vaatimus kivikirkon rakentamisesta toteutetaan Kokemäellä. Keskus-

hallinnon edustajille oli annettu selkeä tavoite, johon maaherran edustaja Johan 

Kraftman oli myös henkilökohtaisesti sitoutunut. Kruununhallinto käytti hänen 

edistysuskoaan ja taitojaan virallisen kivirakennuspropagandan levittämiseen. 

Professori Kraftman toimi ikään kuin keskushallinnon värväämänä konsulttina ja 

kivirakentamisen puolestapuhujana. Hän myös johti katselmusta ja pitäjänko-

kousta. Hänen ja tuomiokapitulin edustaja rovasti Lebelin järjestämässä ensim-

mäisessä katselmuksessa tutkittiin oliko kivikirkon rakentaminen ylipäätään 

mahdollista. Siinä keskushallinto varmisti, että pitäjässä oli riittävästi resursseja 

kivikirkon rakentamiseen tarkastamalla kivimateriaalin saatavuuden ja väestö- ja 

verotiedot. Lisäksi Kokemäenjoen koskenperkauksista nostetut kivimassat ratkai-

sivat kirkon materiaalin. Kokemäen myös katsottiin olevan riittävän lähellä kau-

punkeja, joista oli mahdollista ostaa ja noutaa kalkkia. 

Uuden rasitteen läpivienti vaati esivallalta vakuuttavaa esiintymistä paikallis-

yhteisön edessä. Tuomiokapitulin ja maaherran edustajat toimivat keskushallin-

non kivipropagandan puolestapuhujina. Se oli heille keskushallinnon langettama 

tehtävä ja julkinen rooli, jossa he todistelivat kivikirkon hyötyä ja kokemäkeläis-

ten mahdollisuuksia selvitä hankkeesta sekä toisaalta vähätellä siitä aiheutuvaa 

rasitusta. Mutta itse asiassa edustajat epäonnistuivat tehtävässään; he eivät onnis-

tuneet käännyttämään Kokemäen pitäjänmiehiä kivikirkon kannalle. Kokemäke-

läiset vastustivat sinnikkäästi ja yksimielisesti kivimateriaalia Kokemäenkarta-

non omistajan, majuri ja ritari von Knorringin johdolla. Todennäköisesti edustajat 

arvasivat, että talonpojat vastustaisivat kivikirkkohanketta ja toivoivat apua 
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muilta säätyläisiltä, jotka ymmärtäisivät keskushallinnon tavoitteet.138 Yleensä 

materiaalikiistoissa kävikin niin, että seurakunnan varakkaimmat henkilöt eli sää-

tyläiset ja papisto kannattivat kivirakentamista. Säätyläiset yrittivät yhdessä rin-

tamassa vakuuttaa pitäjänmiehet kivikirkon paremmuudesta.139 Kokemäellä kävi 

kuitenkin toisin. 

Kokemäkeläiset tiesivät, että heillä oli resursseja puukirkon rakentamiseen, 

mutta kivikirkon rakennusrasite pelotti heitä. Takana olivat katovuodet, seura-

kunta oli vähissä varoissa ja myös pitäjän työvoiman riittävyys mietitytti. Koko 

pitäjä vastustikin yksimielisesti kivimateriaalia. Yksimielisyydellä oli kuitenkin 

nyt, 1770-luvulla toisenlainen kaiku, kuin se oli ollut vapaudenajan alussa. Vaa-

timus kollektiivisesta yksimielisyydestä oli purettu ja tilalle oli tullut vapaus ja 

äänioikeus, mutta myös valtiopäiväsäätyjen ja puolueiden välisiä jatkuvia ristirii-

toja. Erityisesti 1760-luvulta lähtien aatelin ja aatelittomien välinen vastakkain-

asettelu kasvoi sitä mukaa, kun valtion talous kriisiytyi. Se mikä oli ollut aluksi 

uutta, tehokasta ja energistä valtiopäivätoimintaa, oli muuttunut tehottomaksi 

keskinäiseksi nahisteluksi. Kustaa III hallinnon yhtenä näkyvänä tavoitteena oli-

kin yksimielisyyden vaaliminen, vastakohtana sääty- ja puoluevallan aikaisille 

kiistoille.140 Samalla yksimielisyydestä tuli yksi poliittinen peruste itsevaltiuden 

palauttamiselle. Talonpoikaisyhteiskunta nojasi kuitenkin mielellään perinteiseen 

yksimielisyyteen, sillä se antoi vahvan legitimiteetin yhteiselle vaatimukselle.  

Paikallisyhteisö tarvitsi toimijan, joka osasi muotoilla selkeästi koko yhteisön 

kannan kuulemistilaisuudessa ja tunsi protokollan, sillä tottumattomilla talonpo-

jilla olisi ollut yksinään vaikeaa päästä dialogiin Kraftmanin kaltaisen asiantunti-

jan kanssa ja perustella kantaansa. Yllättäen Kokemäenkartanon omistaja majuri 

von Knorring pyysi yhdessä pitäjäläisten kanssa, että he saisivat rakentaa kirk-

konsa puusta. Knorring olisi voinut entisenä virkamiehenä ja säätyläisenä lipua 

Lebellin ja Kraftmanin puolelle, mutta hän asettautui paikallisväestön rinnalle pi-

täjänkokouksessa. Tämä oli hyvin harvinaista ja sitä alleviivaa tilanteen julkinen 

luonne. Knorring tunsi lojaaliutta paikallisyhteisöä kohtaan ja hän tunsi paikalli-

set olot hyvin. Hän oli sitoutunut pitäjänyhteisöön ja pyrki auttamaan sitä omalla 

                                                   
138 Scott 1990, 45, 50–52. 
139 Kýden 1998, 61; Villstrand 2011, 282. 
140 Nurmiainen 2009, 192, 213. Kustaa III:n korostamat arvot olivat yksimielisyys, turvallisuus, 

kansalaisuus ja vapaus. Näiden suojelijana ja kannattajana hän mielellään esiintyi ja niiden varaan 

hän rakensi omakuvaansa. Alm 2002, 89–97. 
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arvovallallaan. Majurilla oli myös konkreettinen käsitys kivirakentamisen hanka-

luuksista, sillä Porin rykmentit miehet olivat osallistuneet erinäisiin linnoitustöi-

hin. 

Pitäjäläisten poliittinen painoarvo jäi kuitenkin kivimateriaalin valinnassa lo-

pulta varsin pieneksi. Pitäjän luottamusmiehet olivat mukana katselmuksessa, 

mutta yleisessä pitäjänkokouksessa tehtiin koko pitäjän vastustuksesta huolimatta 

keskushallinnon edustajien sanelema kivikirkkopäätös. Asian käsittely siirrettiin 

nopeasti eteenpäin tuomiokapitulille ja maaherralle. Lopulta itse kuningas Kustaa 

III vahvisti kirkon rakennusmateriaalin. Ehkä kokemäkeläiset vielä toivoivat, että 

hyvä kuningas ymmärtäisi heidän ahdinkonsa ja armahtaisi heitä puukirkon ra-

kennusluvalla, mutta kun kivirakennussäädös oli juuri annettu, ei sitä Kokemäen 

väkirikkaan ja laajan pitäjän osalta kumottu.  

Kivikirkkopäätöksen takana oli kruunun yleinen politiikka metsien säästämi-

sestä orastavan teollisuuden käyttöön. Valtiovalta yritti suosia kivirakentamista 

niin kaupungeissa kuin maaseudulla lupaamalla verovapauksia sekä myöntämällä 

rakennuskolehteja julkisiin rakennuksiin. Verovapauksista huolimatta, kivi pysyi 

maaseudulla vieraana rakennuselementtinä. Vaikka monille muille seurakunnille 

annettiin mahdollisuus puukirkon rakentamiseen, kokemäkeläisten toive puukir-

konrakentamisesta joutui ahtaalle uuden lainsäädännön ja perinpohjaisten selvi-

tystöiden valossa. Keskushallinto päätti tehdä seurakunnan uudesta kirkosta kivi-

rakentamisen esimerkin. Tämä on yksi osoitus keskushallinnon pyrkimyksestä 

laajentaa kontrollipiiriänsä ja säädellä julkisten rakennusten materiaali- ja tyyli-

valintoja yhä syvemmällä periferiassa.  

Vaikka kivirakentamisen kustannukset olivat jo pitäjäläisten mielestä riittävän 

korkeat, suurennettiin kirkkosuunnitelmaa Tukholman yli-intendentinvirastossa 

vielä näyttävämmäksi ja kalliimmaksi rakennukseksi lisäämällä siihen 10 kyynä-

rää pituutta sekä korkea länsitorni. Sen sijaan kustannuslaskelmaa tai materiaali-

luetteloa ei mallipiirustukseen liitetty. Kokemäen tulevasta kivikirkosta suunni-

teltiin tyylipuhdas uusklassinen kirkko, mutta pitäjäläisille jäi epävarmuus, miten 

yhteisö selviää suurhankkeen toteuttamisesta. Kokemäen kirkkohankkeen vuosi-

kymmenten aikainen siirtäminen ja viivyttely maksoivat pitäjäläisille lopulta ki-

vikirkon verran. 
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3.2 Kirkon paikka ja liikkumisen problematiikka 

3.2.1 Toinen katselmus 

Kolehtipäätöksen jälkeen ei hukattu aikaa. Nyt piti valita kivikirkolle paikka, jota 

Kustaa III oli kuvannut sanomalla, että se olisi pitäjäläisille mieluinen ja piirre-

tylle kirkolle sopiva.141 Tuomiokapitulin ja maaherran edustajien Lebellin ja 

Kraftmanin selvitystyö Kokemäellä jatkui. Lauantaina 26.9.1778 kello 3 iltapäi-

vällä valikoitu miesjoukko kokoontui jälleen pappilaan katselmusta varten. 

Koska yli-intendentti Adelcrantz oli piirtänyt kellotornin Kokemäen uuteen kirk-

koon, ei kirkon paikka ollut enää sidoksissa vanhaan kellotapuliin.142 Mutta sa-

malla piirustukseen lisätty korkea ja raskas kivitorni vaati entistä tilavamman ja 

tukevapohjaisemman tontin, jolloin myös vaatimukset kirkontonttia kohtaan kas-

voivat. Katselmusmiehet kiinnittivät huomiota maanlaatuun ja välimatkoihin. Tu-

levan rakennuspaikan tuli olla maapohjaltaan kestävä ja myös helposti raivatta-

vissa rakennuspaikaksi, koska perustusten kaivaminen tehtiin käsivoimin. Katsel-

mukseen osallistuivat jälleen kerran Lebell ja Kraftman sekä muurarimestari Jo-

han Schytt. Kokemäkeläisistä paikalla oli useita säätyläisiä, kuudennusmiehet ja 

muita paikalle kutsuttuja pitäjänasukkaita.143  

Toisen katselmuksen lähtökohtana oli tosiasia, että Kokemäenjoen eteläpuo-

lella sijaitseva Tulkkilan mäki oli jo kesällä 1777 todettu parhaimmaksi vaihto-

ehdoksi. Nyt kuitenkin tehtiin silmämääräiset katselmukset vielä pohjoisrannan 

puolella. Koska von Knorring oli siirtynyt kannattamaan Tulkkilan mäkeä, joka 

sijaitsi hänen asuinkartanonsa lähellä, ei Vuolteen ratsutilan mailla mäkeen enää 

palattu. Näin ollen pohjoisrantalaiset olivat menettäneet hyvän vaihtoehdon ja 

heidän oli keksittävä kilpaileva vastine Tulkkilan mäelle, jotta uusi kirkko voitiin 

rakentaa lähelle vanhan sijaintia.  

                                                   
141 RA. Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvud serie. B 1a, vol. 83. K.M. mhra Rose-

nille ja Turun tuomiokapitulille, 5.6.1778. 
142 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz KM:lle 15.5.1778. 
143 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä); Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. TMA. TATA. B I 45. 

Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli khra Avellanille ja mhra Rosenille, 12.8.1778.  
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Katselmusten välissä Kokemäelle oli valittu uusi kirkkoherra Avellan ja hän 

oli saapunut kesäkuussa hoitamaan virkaansa.144 Kirkkoherra ei ollut mukana en-

simmäisessä katselmuksessa, mutta hän yritti keksiä vastaehdotuksen Tulkkilalle. 

Avellan ehdotti Kiviröykkiö-nimistä paikkaa, joka sijaitsi alle 200 metriä pappi-

lasta pohjoiseen (mäki 1). Katselmusmiehet kuitenkin totesivat, että mäki oli tar-

peeksi suuri, mutta sen pohja oli kivinen ja kova. Se oli täynnä epämuotoisia ki-

viä, joita ei voitu käyttää kirkon muuraamiseen. Kivien poistamisen ja mäen ta-

saamisen arvioitiin olevan suuritöinen ja kallis urakka, joka ylitti Kokemäen seu-

rakunnan resurssit.145   

Miesjoukko siirtyi seuraavalle mäelle Mäkikylään, joka sijaitsi vielä lähem-

pänä pappilaa (mäki 2). Edellisen tapaan, siinäkin oli rakentamisen suhteen on-

gelmia. Kraftman kertoi, että pian mäelle saavuttua huomattiin sen olevan melko 

kapea, vain noin 25 metriä leveä. Mäki oli vieläpä pohjois-eteläsuuntainen, joten 

kirkkoa ei voitu rakentaa tavanomaiseen itä-länsisuuntaan. Lisäksi se laski kohti 

pohjoisosaa, joten rakennuspaikka vaati tasoitusta. Pohjoisrantalaiset eivät kui-

tenkaan halunneet antaa periksi, vaan paikanpäällä keskusteltiin tämän mäen 

mahdollisuuksista. Rovasti Lebell jopa arveli, että kuninkaan luvalla kirkko voi-

taisiin rakentaa poikkeuksellisesti pohjois-eteläsuuntaan. Tämä lausunto nosti en-

tisestään pohjoisrantalaisten toiveita.146 

Kraftman ei kuitenkaan vakuuttunut. Mäkikylän mäkeä ei voitu hyväksyä kir-

konpaikaksi, sillä kirkkoon suunniteltu pohjoispuolen sisäänkäynti tuottaisi on-

gelmia. Yli-intendentin piirustuksessa oli näet kaksi sisäänkäyntiä, joista suurin 

oli länsipäädyssä tornin alapuolella ja toinen naisten puolella pohjoisessa.147 

Kraftmanin mukaan pohjoisovea ei voitaisi tehdä, sillä rinne oli sillä puolella äk-

kijyrkkä, eivätkä naiset voineet seisoskella kirkon sivussa. Myös tien tekeminen 

jyrkkään rinteeseen tulisi olemaan vaikeaa, samoin rakennustarvikkeiden kuljetus 

                                                   
144 TMA. TATA. B I 45. Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli adj. Sundvallille 22.4.1778. 
145 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778. Katselmuksen ja seuraavana päivänä pidetyn pitäjänkokouksen yhteydessä laa-

dittiin pöytäkirja, jonka kopioita on säilynyt 3 kappaletta. Yksi niistä on säilynyt Kokemäen kirkon 

arkistossa ja kaksi kappaletta on lähetetty kuninkaalle Tukholmaan valitusten mukana. 
146 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä); Tuomiokapitulin edustaja Lebellin selvitys (ei päiväystä); Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
147 RA. ÖIÄ. Kyrkliga byggnader. K K23:1 Finland. Kumo kyrkan. Kirkon pohjoispuoli oli naisten 

käytössä. Laasonen 1991, 67; Sandén 2006, 649.  
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ja varastointi.148 Myöhemmin myös Lebell pohdiskeli, että sakaristo sijaitsisi näin 

sijoitettuna kuin piilossa.149 Sakaristo oli papin työn ja seurakuntahallinnon nä-

kökulmasta tärkeä toimipiste. 

Epäilyistä haluttiin ottaa selvää, joten katselmuskirjuri Lackman heti tarttui 

toimeen ja viitoitti mäelle uuden kirkon paikan. Kaikesta aiemmin esitetystä huo-

limatta, hän sai merkit asetettua siten, että uusi kirkko mahtuisikin mäelle itä-

länsisuuntaisesti.150 Nyt pohjoisrannaltakin löytyi varteenotettava kirkon paikka. 

Varhain seuraavana aamuna mestari Schytt kertoi Kraftmanille, että hän epäili 

edellisiltana tarkastetun Mäkikylän mäen maaperän olevan alimmalta kohdalta eli 

pohjoisreunalta pettävää. Kraftman lähti välittömästi muurarimestarin ja muuta-

mien miesten kanssa tarkastamaan mäkeä vielä kerran ennen jumalanpalveluksen 

alkua. Nyt miehillä oli mukanaan rautatankoja ja lapioita. Pian todettiin, että 

Lackmanin edellispäivänä tekemä rakennuspaikan merkintä oli virheellinen. Se 

ei sijainnutkaan samansuuntaisesti kuin vanha kirkko. Näin ollen mäki oli täysin 

sopimaton itä-länsisuuntaisen kirkon rakennuspaikaksi.151 Kraftman palasi takai-

sin pappilaan, josta hän haki kiireesti paikalle rovasti Lebelin, kirkkoherra Avel-

lanin sekä useita muita pitäjän miehiä, jotka sattuivat olemaan paikalla. Kaikki 

mukana tulleet miehet todistivat edellisiltana tehtyjä arviointivirheitä. Schytt 

osoitti kaivauksilla varmasti, että maaperä oli mäen matalimmalta kohdalta pet-

tävää eikä soveltunut kivikirkon pohjaksi. Tämän jälkeen miehet lähtivät juma-

lanpalvelukseen ja sen jälkeen alkavaan pitäjänkokoukseen.152  

Pappilan lähellä olevan Mäkikylän mäen viimeinen tutkimus tapahtui siis 

viime tingassa sunnuntai-aamuna, eikä se ollut virallisesti koolle kutsuttu katsel-

                                                   
148 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä); Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
149 ”Sacristian skulle dess utom och än komma at ligga uti en däld.” RA. Landshövdingarnas skri-

velser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld 

ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Tuomiokapitulin edustaja Lebellin selvitys (ei päiväystä). 
150 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä). 
151 ”Under det pröfningen anstäldes besigtigade iag, den qwällen förrut giorde utstackningen och 

befant den eij instämma med läget af den gamla kyrkan, at backan således blefwe aldeles otjenlig 

och otilwärdelig, om kyrkan därställs skulle ställas, i den wanliga Direction, neml. i öster och 

wäster.” RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja 

Krafmanin selvitys. (ei päiväystä). 
152 Ibid. 
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mus. Paikalla olivat vain ne henkilöt, jotka sattuivat olemaan ennen jumalanpal-

velusta pappilassa, joten pitäjän luottamushenkilöitä puuttui tilaisuudesta. Tapah-

tumat herättävät myös monia kysymyksiä. Miksi maaperää oli arvioitu vain sil-

mämääräisesti lauantaina? Miksi paikan mittasi ja merkitsi katselmuskirjuri 

Lackman, eikä paikan päälle varta vasten kutsuttu muurarimestari Schytt? Kir-

konpaikan katselmus oli sen verran erikoislaatuinen tilanne, ettei sille ollut muo-

dostunut vakiintunutta käytäntöä ja virallista toimintaohjeistusta.153 Näin ollen 

Lackmanin kaltaiset nopeasti reagoivat henkilöt pystyivät tarttumaan tilanteeseen 

ja ohittamaan paikalle kutsutun asiantuntijan, muurarimestari Schyttin sekä vai-

kuttamaan päätöksentekoon. Kun ilmeisesti katselmuksessa ei ollut käytössä 

maastokarttaa, ilmansuuntien tarkka hahmottaminen oli pettänyt vieraspaikka-

kuntalaisilta. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan muurarimestaria. Schytt mietti asiaa 

yön yli ja palasi vielä aamulla aikaisin paikalle varmistamaan maaperän laatua. 

Tämä sunnuntaiaamun löydös muutti tapahtumien kulkua.  

3.2.2 Keskustelu kirkonpaikasta 

Uuden kirkon paikkaa määriteltäessä keskushallinnon edustajat eivät pyrkineet 

sanelemaan valmista ratkaisua, kuten materiaalikysymyksessä, vaan tarkoituk-

sena oli punnita eri vaihtoehtoja ja etsiä aidosti paras vaihtoehto. Periaatteessa 

ratkaisu muodostettiin vasta, kun kokemäkeläisten omat näkökulmat ja perustelut 

kuunneltiin. Katselmuksen jälkeen järjestettiin pitäjänkokous, jota Kraftman ja 

Lebel johtivat. He olivat he tällä kertaa ennen kaikkea kuuntelijoita, jotka antoivat 

pitäjäläisten puhua ja keskustella sekä esittää vasta-argumentteja, mutta toisaalta 

samana aamuna paljastuneet Mäkikylän mäen ongelmat olivat osaltaan jo ratkais-

seet kirkon paikan.154  

Kirkkoherra Avellan aloitti pitäjänkokouksen kirjallisella lausunnolla. Hän oli 

tullut virkaan vasta äskettäin ja halusi esittää oman näkemyksensä. Uusi kirkko-

herra oli jo saattanut aistia epäsopua pitäjäläisten välillä kirkon paikkaan liittyen, 

sillä hän neuvoi aluksi seurakuntaansa pohtimaan asiaa rauhassa ja kehotti pitä-

jäläisiä yhdistymään ystävälliseen sopimukseen, sillä kuningas oli osoittanut ar-

mollisuuttaan seurakunnalle myöntämällä kolehdin. Kirkkoa ei voitu rakentaa 

                                                   
153 Käytännön ja tilanteen eroista: Häikiö & Leino 2014, 10. 
154 ”Då Socknens herrskaper och et talrikt antal af menige man sig instälte.” RA. Landshövdingar-

nas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fre-

denskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
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joen molemmille puolille, vaan toisella rannalla asujien oli koettava pieni ylikul-

kemisen vaiva, erityisesti keväin syksyin.155  

Kirkkoherra Avellan oli sitä mieltä, että kirkko oli säilytettävä pohjoispuolella, 

jossa se oli sijainnut ikiaikaisesti. Ainakaan muutosta ei pitäisi tehdä ilman pai-

navia syitä. Avellan perusteli säilyttämistä asutuksen painopisteillä ja kelirikoilla, 

sillä kirkkoherra oli huolissaan ihmisten pääsystä kirkonmenoihin jäidenlähdön 

aikaan. Emäkirkko oli säilytettävä pohjoisrannalla, jotta Kokemäenjoen molem-

milla rannoilla säilyisi Herran huone. Jos kirkko ja kappeli sijaitsivat molemmat 

eteläpuolella ja jäidenlähtö osuisi tärkeään kirkkopyhään, kuten pitkäperjantaihin 

tai pääsiäispäivään, joutuisivat pohjoispuolen seurakuntalaiset pulaan. Sen sijaan 

etelärantalaisilla oli aina pääsy kappelikirkkoon. Avellan huomautti von Knorrin-

gin suuntaan, että Kokemäenkartanolta, jonka läheisyyteen eteläpuolen asutus oli 

keskittynyt, oli kappeliin vain ¾ peninkulman matka.156 Kirkkoherran suurin 

huoli oli lopulta hänen oma työmatkansa. Avellan totesi kyynisesti, että toisin 

kuin muiden seurakuntalaisten, oli pappien oltava kirkossa joka kelillä. Pappien 

oli tultava saarnaamaan, vaikka joen ylitys oli riski.157 Pappila sijaitsi pohjoisran-

nalla kirkon vieressä ja pitäjänapulainen Sundvall asui myös kirkon lähellä, Vil-

liön kylän Simulan rusthollissa.158 

Kirkkoherran mielestä pappilan pellolla sijaitsevalla mäki (ns. Kiviröykkiö)159 

oli sopivin ja edustavin paikka uudelle kirkolle.160 Vaikka Tulkkila oli mainittu 

loistavaksi paikaksi, ei se voinut olla pääseikka tontin valinnassa. Sen sijaan pap-

pilan peltomäellä oli muita etuja, erityisesti sijainti keskellä pitäjää, joten kaukana 

asuva Raitionkulman väki saattoi saapua kirkkoon kuten tähänkin saakka. Uutta 

hautausmaatakaan ei tarvittu, vaan vanha toimisi edelleen. Talvitie kulki Mäki-

kylän läpi, joten kirkko olisi matkustavaisten lähellä. Vastaavasti kesäkelillä, jol-

                                                   
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Avellan kirjoittaa; ”Prästerna, som bägge hafwa sina dem i nåder förunta boställen å denna sida, 

hwilka icke någonsin, så som mången annan får wara borta ifrån Guds Hus, utan måste altid infinna 

sig, antingen det bär eller bryter” RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. 

Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 

17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
158 TMA. KoSA. I Aa:5: Rippikirjat 1772–1777; I Aa:6. Rippikirja 1778–1787 
159 Avellan ei mainitse mäen nimeä, mutta muista seikoista päätellen kyseessä oli ns. Kiviröykkiö. 
160 ”Men det är icke hufwud afsigten hwartil en kyrka bygges, så får och kyrkan å höiden ofvan för 

Prästegårds åkeren gent emot Mäkikylä by sitt tilräckeliga utseende.” RA. Landshövdingarnas 

skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Freden-

skiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
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loin kuljettiin joen etelärantaa mukailevaa maantietä pitkin, matkustavaiset saat-

toivat poiketa tien vieressä sijaitsevaan kappeliin. Avellanin ehdottama paikka 

vaati kuitenkin uuden kirkkotien tekoa, mutta hän lupasi pohjoisrantalaisten vas-

taavan siitä yksinään. Etelärantalaiset olisivat siitä vapaat.161  

Majuri ja ritari von Knorring totesi heti, että kirkkoherran esittämä paikka oli 

epäsopiva. Kiviröykkiölle rakentamisesta tulisi pitkä, vaivalloinen ja kallis hanke 

verrattuna Tulkkilan mäkeen. Knorring myös muistutti, että Tulkkilan mäki oli 

todettu jo vuotta aiemmin järjestetyssä pitäjänkokouksessa sopivimmaksi pai-

kaksi.162 Majuri oli näet siitä lähtien, kun oli havaittu, ettei uutta isoa kivikirkkoa 

voitu rakentaa edes kellotapulin läheisyyteen, ajanut kirkon rakentamista samalle 

puolelle omistamansa Kokemäenkartanon kanssa. Samankaltaisia pyrkimyksiä 

oli muillakin kartanonomistajilla, kuten Knorringin nuoremmalla veljellä Carl 

Reinhold von Knorringilla (1717–93),163 joka ajoi Pirkkalassa uuden kirkon ra-

kentamista lähemmäksi omistamaansa Nokian kartanoa, Pyhäjärven toiselle puo-

lelle vuonna 1758. Asiasta keskusteltiin ja äänestettiin, minkä tuloksena Pirkka-

lan kirkko päätettiin rakentaa kivestä ja siirtää Pyhäjärven pohjoisrannalle. C. R. 

von Knorring lahjoitti vaimonsa Sofia Juliana Kurckin kanssa maata rakennus-

paikaksi.164 Nykyinen Nokian kirkko rakennettiin kuitenkin vasta seuraavalla 

vuosisadalla. Toisaalla kirkon liian läheinen sijainti saattoi myös närkästyttää kar-

tanon väkeä. Esimerkiksi Kangasalan vanha kirkko siirrettiin 1600-luvun puoli-

välissä pois Liuksialan kartanon mailta, Kirkkojärven pohjoisrannalle. Kartanon 

väki nimittäin hermostui kirkkokansaan, joka jätti veneensä rantaan ja tallasi kar-

tanon viljelyksiä noustessaan peltojen halki kirkolle.165  

Avellanin ja Knorringin puheenvuorojen jälkeen Kraftman ja Lebell kertasivat 

edellisen päivän katselmusten tulokset. Ensiksikin Kiviröykkiö oli liian kovatöi-

nen rakennuspaikka, vaikka kirkkoherra oli juuri yrittänyt toista väittää. Toiseksi 

esiteltiin Mäkikylän mäki ja kysyttiin muurarimestari Schyttin mielipidettä maa-

perän kestävyydestä. Nyt viimeistään väkijoukolle paljastui, että Lackmanin te-

kemä viitoitus oli virheellinen eikä kirkko mahtunutkaan itä-länsi suuntaisesti, 

                                                   
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Möller, Paulsen, von Knorring 2000, 172. 
164 Jaakkola 1934, 103. Vastaavasti Karkun seurakunnan Suoniemen kappelia halkoi puolestaan 

Kulovesi. Kappeli sijaitsi vanhastaan etelärannalla, mutta kartanot pohjoispuolella. Niinpä Kauni-

aisten kartanon omistajalla oli vuonna 1801 suunnitelma oman kirkon rakentamisesta ja papin 

palkkaamisesta. Suunnitelma kuitenkin raukesi. Koskinen 2008, 129–130. 
165 HMA. KaSA. II Db Kertomus Kangasalan seurakunnan tilasta 1753.  
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vaan se täytyi sijoittaa etelä-pohjois-suuntaisesti.166 Mestari kertoi, että mäen kor-

kein kohta eli eteläreuna oli kiinteää ja pettämätöntä maata, toisin kuin pohjois-

osa. Hän varotteli väkijoukkoa toteamalla, ettei halunnut kenenkään muuraavan 

kirkkoa tälle alavalle ja pettävälle paikalle, sillä juuri huonoimmalle kohdalle 

pohjoisreunaan sijoittuisi painava kellotorni. Tämä viesti kumosi edellispäivän 

katselmuksen tulokset. Lausunto nostattikin heti vastalauseen maaperän pitävyy-

den puolesta, mutta muurarimestari pysyi kannassaan.167 Vastalauseen esittäjää 

ei mainita nimeltä, mutta kyseessä lienee joku pohjoisrannan miehistä.  

Kirkkoherra vastasi kirkon asemointiin, etteivät kaikki kirkot suinkaan sijain-

neet itä-länsisuunnassa ja että oli aivan sama mihin ilmansuuntaan kirkko oli 

suunnattu. Avellan myös väitti, että maaperä oli yhtä kestävää pohjoisreunalla.168 

Nyt kirkkoherralla tuntui olevan parempaa tietoa kuin muurarimestarilla. Kom-

mentti maaperän laadusta oli uhkarohkea, sillä kallista ja työlästä kivikirkkoa ei 

kannattanut tehdä huonolle maaperälle. Maaperäkysymys oli syytä ottaa vaka-

vasti. Esimerkiksi Rengon keskiaikaisen kivikirkon muurien ja holvausten hal-

keilu saattoi olla maaperän aiheuttamaa. Kirkko oli rakennettu puoliksi moreeni-

soran ja puoliksi saven päälle, jotka maan routiessa liikkuivat eri tahtiin ja vau-

rioittivat kirkon rakenteita. Ilmeisesti maapohja aiheutti vahinkoja myös Pälkä-

neen kivikirkolle, joka hylättiin käytöstä.169 Ehkäpä kirkkoherra hätääntyi, kun 

vaihtoehdot alkoivat käydä vähiin. Mäkikylän rakennustekniset ongelmat eivät 

jääneet tähän. Jyrkkä ja kapea mäki vaati lisäksi korkeampia rakennustelineitä ja 

hankaloitti rakennusmateriaalien siirtelyä ja varastointia. 

Asian ratkaisemiseksi kokoukseen kerääntyneiltä pitäjänmiehiltä kysyttiin, 

suostuvatko he kirkon asettamiseen poikkeavasti etelä-pohjoissuuntaan. Kaikki 

seurakuntalaiset, jotka asuivat Tulkkilan puolella, vastasivat kieltävästi, kun taas 

vanhan kirkon puolella asuvat pohjoisrantalaiset suostuivat siihen. Vaikka tapah-

tumaa ei kutsuta äänestykseksi, oli siitä käytännössä kyse. Edustajat kysyivät seu-

                                                   
166 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778. 
167 ”Och at han eij will någon at upresa någon kyrkio mur uppå detta lågländare och lösare stället, 

af backa, hälst och klockstapelen utan twifwel, uppå detta lägreställlat skulle komma at stå, nem-

ligen om kyrkan skulle ställas i söder och norr.” RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. 

Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli 

KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. 
168 Ibid. 
169 Hiekkanen 1993, 93. Hiekkanen 2007, 320. 
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rakuntalaisten mielipidettä ja he vastasivat selvästi. Jokaisen paikalla olevan isän-

nän tai tilanhaltijan mielipide oli varmistettu ja kokouksessa oli runsaasti osanot-

tajia. Äänestyksen jälkeen kysyttiin muurarimestarilta uudestaan, eikö edellä mai-

nitun mäen maaperä ollut pohjoisreunassa riittävän lujaa kirkonrakentamiseen. 

Schytt kielsi edelleen, kolmannen kerran.170 Paikalle kutsuttuna asiantuntijana 

hän yritti neuvoa seurakuntaa, ja vastuu paikanvalinnasta oli myös hänen harteil-

laan.  

Koska pohjoispuolen molemmat vaihtoehdot oli nyt hylätty, esittivät pohjois-

rantalaisista luutnantti Erik Johan Procopé171 ja komissiomaanmittari, insinööri 

Johan Forselius172 Orjapaadenmäkeä kirkon paikaksi. Lackman oli ehdottanut 

Orjapaadenmäkeä jo edelliskesänä. Silloin kaikki olivat yksimielisesti vastusta-

neet paikkaa, sillä se sijaitsi syrjässä huonojen tieyhteyksien takana. Mäki sijaitsi 

Haistilan kylän takana, 1500 kyynärää pellon yli metsään. Haistilasta pappilaan 

oli matkaa noin virstan verran,173 samoin suoraan pappilasta Orjapaadenmäelle 

oli virsta luoteeseen päin. Mutta nyt, kun pohjoisrantalaisilla ei ollut enää muita 

vaihtoehtoja, he olivatkin kaikki yhdessä sitä mieltä, että kirkko piti rakentaa tälle 

mäelle.174 

Orjapaadenmäki oli ohitettu katselmuksessa, joten sen maalaadusta ei voinut 

keskustella. Mutta välimatkat puhuttivat kovasti. Kapteeni Johan Gustaf Gyllen-

bögel otti esille rakennustarvikkeiden kuljetusmatkojen kasvun. Kivikirkon muu-

raukseen tarvittiin satoja kuormia santaa. Kapteeni laskeskeli, että sannan kuljet-

                                                   
170 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778. 
171 Procopé (1716–1795) oli asunut Lempoisen vääpelin virkatilalla jo yli 20 vuotta ja asui kuole-

maansa saakka Kokemäen pitäjässä. Wirilander 1953, 81. Hockman & Salminen 2007, 42–43. Ko-

tivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Johan Procopé. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6595>. Luettu 2.10.2013. 
172 ”ägaren af Lothi hemman i Warexela by”. Forselius oli nimitetty vuonna 1777 Turun ja Porin 

läänin komissiomaanmittariksi ja hän osti Harjavallan kappelista Varekselan kylästä Lootin tilan. 

Perhe on merkitty Harjavallan kappelin rippikirjaan v:sta 1778. RA. Landshövdingarnas skrivelser 

till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja 

tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 27.9.1778. TMA. HaSA. I 

Aa:3. Rippikirja 1778–1783. Hockman & Salminen 2007, 111. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 

1640–1852: Johan Forselius. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrik-

keli/henkilo.php?id=8035>. Luettu 12.8.2013. 
173 Vanha ruotsalainen virsta= ¼ peninkulmaa eli 2672 m. 
174 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkok-

ouksen pk 27.9.1778. 
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taminen kesäteitä pitkin Orjapaadelle oli nelinkertainen työ Tulkkilaan verrat-

tuna. Risteen sannanottopaikalta oli noin 10 km Orjapaadelle, kun taas Tulkkilaan 

oli matkaa alle kolme kilometria. Mutta maanmittari Forsselius oikoi heti mittoja 

toteamalla, että jos hiekka kuljetettaisiin talvisaikaan reellä, olisi matka vain 

puolta pidempi. Tulkkilaan matka pysyi aina samana (n. 2,5 km). Vielä hän lisäsi, 

etteivät rakennusaikana koetut suurimmatkaan vaikeudet olisi mitään verrattuna 

siihen muuttumattomaan vaivaan, jota pappilan puolen pitäjäläiset tulisivat koke-

maan, jos he jäisivät kokonaan ilman kirkkoa. Kapteeni Gyllenbögel jatkoi kui-

tenkin etäisyyksistä. Hän puhui seurakunnan itäisten reuna-alueiden ja erityisesti 

Kukolan puustellinsa puolesta. Nimittäin kirkkomatka oli seurakunnan itäosista 

jo paikoin yli 10 km. Kirkon siirto Orjapaadenmäkeen pidentäisi entisestään Puk-

kalan kapteenin puustellilta sekä Raition kulmalta, Kyttälän ja Kiettareen kyliltä 

taitettava kirkkomatka vähintään virstalla.175 Lisäksi Kokemäenjoen suuret mut-

kat pilkkoivat kulkureittejä idästä entisestään. Tämän jälkeen kysyttiin taas seu-

rakuntalaisten mielipidettä. Ensiksi kysyttiin, halusiko joku Tulkkilan puolella 

asuvista, että kirkko rakennettaisiin Orjapaadenmäelle? Yksimielinen vastaus oli 

kieltävä. Sitten kysyttiin, kannattiko joku Pappilan puolella asuvista kirkon ra-

kentamista Tulkkilan mäelle? Vastaus oli sama, lähes yksituumainen ei.176  

 

Taulukko 1.  Ehdotukset Kokemäen kivikirkon uudeksi paikaksi 

Paikkaehdotus Ehdottaja Ehdotuksen tekopaikka ja aika 

Mäki Vuolteen mailla majuri F. H. von Knorring Rovastintarkastus 16.2.1777 

Tulkkilan mäki etelärantalaiset Pitäjänkokous 8.7.1778 

Mäkikylän mäki pohjoisrantalaiset Pitäjänkokous 8.7.1778 

Kiviröykkiö (Stenhölster) kirkkoherra Avellan Pitäjänkokous 27.9.1778 

Orjapaaden mäki 
luutnantti Procopé ja komis-
siomaanmittari Forselius 

Pitäjänkokous 27.9.1778 

Lähde: TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805.   

                                                   
175 Kpt. Johan Gustaf Gyllenbögelin virkatalona oli Kokemäen Kukola vuosina 1761–1777. mutta 

Gyllenbögel toimi vielä syksyllä 1778 Kokemäellä. ”Capitain Gyllenbögel innehafwa af Kukola 

Lieutenants boställe”, Kukolan seuraava nauttija Gustaf Johan von Köhler ei muuttanut Ko-

kemäelle. TMA. KoSA. I Aa:6. Kokemäen rippikirjat 1778–1787. Wirilander 1953, 34, 41–42. 

Hockman & Salminen 2007. 35. 
176 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778. 
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Keskustelusta huuteluun 

Kyselyn jälkeen pitäjäläisten keskuudessa puhkesi kova meteli. Pappilan ja Tulk-

kilan puolen asukkaat räyhäsivät ja huutelivat toisilleen. Huutelu oli pitäjänmies-

ten keskinäistä, eikä sitä osoitettu säätyläisille tai ainakin näin asia tulkittiin. Me-

telöinti oli selkeä osoitus siitä, että pitäjän yhteisrintama oli nyt revennyt kahteen 

tiukkaan maantieteelliseen ryhmittymään. Keskustelussa ei päästy lähellekään 

konsensusta tai yhteistä sopimista. Vain vaivoin kirkkoherra sai seurakunnan hil-

jennettyä ja pidettyä yllä järjestystä, Lebellin ja Kraftmanin harkitessa päätös-

tään.177  

Pohjoisrantalaisten huuteluksi kanavoitunut suuttumus on ymmärrettävää. 

Selvitystyössä oli ilmennyt, että enemmistö Kokemäen asukkaista (2/3) asui ete-

lärannalla ja vaati uuden kirkon sijoittamista Tulkkilaan. Samantyyppinen kes-

kustelu oli käyty pastoraatissa jo Harjavallan kappelin perustamisen ja rakenta-

misen yhteydessä 1669–70. Silloin oli vedottu emäkirkon kaukaiseen sijaintiin ja 

kahdesti vuodessa tapahtuvaan kelirikkoon, joka esti pääsyn jumalanpalveluksiin. 

Kappeli rakennettiin joen etelärannalle yleisen tien varteen, keskeisen asutuksen 

läheisyyteen.178 Kuitenkin 2/3 kappelilaisista asui vastarannalla, joten kappelin 

oli laskettu palvelevan myös etelärannan emäseurakuntalaisia. Tämä tasapaino oli 

nyt vaarassa särkyä ja pohjoisrantalaiset ehkä tunsivat itsensä petetyiksi jäädes-

sään ilman kirkkoa.  

Itse asiassa monissa seurakunnissa käytiin samankaltaisia keskusteluja kirkon 

sijoittamisesta ja esitettiin vastaavanlaisia perusteluja. Kirkon paikanvaihdos oli 

vääjäämättä edessä, kun uudet, kasvaneen väkijoukon tarpeisiin suunnitellut 

isommat kirkot vaativat laajemman ja kestäväpohjaisen tontin. Lisäksi asutuksen 

painopisteet olivat muuttuneet vuosisatojen kuluessa, seurakunnan perustamisen 

ajoilta. Omat mausteensa toivat paikallisten erilaiset näkemykset ja ristiriidat. 

Kirkonpaikan vaihdokset saattoivat aiheuttaa pitkällisiä riitoja, joissa tarvittiin 

keskushallinnon apua.179 Mutta riitelyllä voitiin myös voittaa aikaa, jottei epä-

mieluisaan rakennushankkeeseen tarvinnut ryhtyä. 

                                                   
177 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778; Maaherran edustajan, Johan Kraftmanin selvitys (ei päiväystä). 
178 Salminen 2007, 266–268. 
179 Kydén 1998, 67–68. 
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Huutelu oli ehkä myös osoitus yleisestä turhautumisesta. Keskustelutilaisuu-

desta huolimatta kokemäkeläisten oma kanta oli sivuutettu kivikirkkopäätök-

sessä. Nyt väistämättömään kivikirkkohankkeeseen joutuminen hirvitti pitäjäläi-

siä ja paikkakiistasta saatiin eräänlainen ”varaventtiili”, jolla ilmaistiin näitä tun-

teita. Pitäjäläiset päätyivät huutelemaan toisilleen, ei esivallalle tai Kraftmanille 

ja Lebellille, ja samalla vältettiin rangaistukset. Jos huutelu olisi kohdistunut ti-

lanteessa päättäviin virkamiehiin tai säätyläisiin eli käytännössä esivaltaan, olisi 

se viety käräjille.180 Näin kävi esimerkiksi neljätoista (14) vuotta aiemmin Kan-

gasalla, kun kivikirkolle oli saatu piirustukset Tukholmasta ja pitäjänkokouksessa 

(6.11.1764) alettiin suunnitella kalkin, kivien ja lankkujen hankintaa. Henrik 

Möhkölä alkoi huutaa kesken kokouksen, että ”eij yxicän kelpo mies ole kiwi 

kirkon rakennuxen suostunut”. Kommentti nostatti kovan metelin pitäjänkokouk-

sessa eikä päätöksiä voitu tehdä. Möhkölän lausahdus oli selkeä loukkaus esival-

taa kohtaan, sillä päätös kivikirkosta oli tehty seurakuntalaisten läsnä ollessa, sen 

oli maaherra hyväksynyt ja vielä kuninkaallinen majesteetti oli vahvistanut kivi-

kirkon piirustukset. Möhkölä haastettiin seuraaville käräjille.181  

Myös kokemäkeläisten huutelu häiritsi kokousta, päätöksen tekemistä ja sen 

ääneen lukemista, joten se oli kirjattava ylös pöytäkirjaan. Metelöinti voidaan tul-

kita talonpoikaiseksi vastarinnan muodoksi, vaikkei sitä suoraan esivallalle koh-

distettukaan. Kokouksen osallistujien joukosta kantautuva epämääräinen mutina 

ja metelöinti ovat osa talonpoikaista peiteltyä vastarintaa (hidden transcript). 

Scottin mukaan mutina oli selkeä ilmaisu tyytymättömyydestä, jolla voitiin osoit-

taa kritiikkiä esivallalle, ottamatta kuitenkaan vastuuta suorasta valituksesta. Sille 

tyypillistä oli, ettei väkijoukosta voitu osoittaa kenenkään yksittäisiä sanomisia 

suoraan vaan toiminta joukon keskellä suojasi omaa identiteettiä. Samalla toi-

minta oli tunnistavissa selvästi protestiksi.182 Keskushallinnon edustajat ilmei-

sesti aavistivat, että metelöinti peilasi yleistä tyytymättömyyttä ja sillä voitiin vas-

tustaa rakennushanketta laajemmaltikin. Mutta huutelu ei ollut vielä organisoitu 

                                                   
180 Scott 1990, 138–140; Katajala 1994, 140–141. 
181 TMA. YSTA. Caa:34. Ylä-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Konsepiti-

tuomiokirjat 1764. Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen neljänneskunnan käräjäkunnan käräjät 

31.1.1764, f. 23–23v. TMA. Möhkölä oli poissa käräjiltä terveyteensä vedoten. Paikalla oli vävy 

Johan Arvidinpoika. Möhkölän sairautta epäiltiin tekosyyksi ja siltavouti Johan Stenberg ja lauta-

mies Juha Uotila Havisevan kylästä määrättiin vierailemaan Köyrässä seuraavana perjantaina. 

Näin ollen Möhkölän juttu jäi selvittämättä. Käräjiltä poisjättäytyminen (välttely) jonkin tekosyyn 

varjolla oli yksi vastustuksen keinoista. Katajala 1994, 135–137. 
182 Scott 1990, 19, 140, 150–151, erityisesti 154.  
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vastustus, vaan lähinnä spontaani reaktio. Suunnitellun vastustuksen vuoro poh-

joisrantalaisille tuli, kun pian kuultavaa päätöstä oli sulateltu muutaman päivän 

ajan. 

3.2.3 Enemmistön ja edustajien päätös 

Meluavaa seurakuntaa yritettiin hiljentää, jotta päätös uuden kirkon paikasta voi-

tiin ilmoittaa. Kustaa III oli ohjeistanut valitsemaan kirkolle paikan, jonka pitäjä-

läiset halusivat ja joka oli sopivin piirustusten mukaiselle kirkolle. Pitäjäläisten 

tahto oli kahtia jakaantunut, joten edustajat valitsivat enemmistön ja oman har-

kintansa perusteella Tulkkilan mäen tulevaksi kirkonpaikaksi. Suurin osa eli 2/3 

pitäjäläisistä asui joen eteläpuolella ja samalta suunnalta oli myös pisimmät kirk-

komatkat. Kolmasosa emäseurakunnan väestä pystyi kulkemaan Tulkkilaan poh-

joisrannalta, kuten etelärannankin väki oli tähän saakka saapunut pohjoispuolelle 

kirkkoon. Tulkkilan etuina olivat mäen erinomainen ulkonäkö ja ohikulkeva ylei-

nen maantie. Tulkkilan mäellä oli pitävä maapohja ja piirustusten mukainen 

kirkko mahtui sinne hyvin. Siellä oli myös tilaa säilyttää rakennusmateriaaleja, 

erityisesti kivi- ja hiekkakuormia sekä rakennustelineitä ja -siltoja. Tulkkila si-

jaitsi lähimpänä kivien ja sannan noutopaikkoja. Lisäksi mäellä oli valmiina ki-

viä, joita voitiin käyttää muuraamisessa. Ennen kaikkea, kuten jo kesällä 1777 oli 

todettu, mäki vaikuttaisi olevan kuin Luojan tarkoittama kirkon paikka. Vielä lo-

puksi edustajat toivoivat, että työ valmistuisi onnellisesti Korkeimman avulla ja 

siunauksella, suuren Kustaan aikakauden ja loppumattoman Jumalan armon mer-

kiksi.183 

Kokouksen jälkeen Kraftman laati kuusisivuisen päätöslausunnon, jossa käsi-

tellyt paikat ja niihin liittyneet ongelmat ja esitetyt ratkaisut toistetaan sekä tie-

tenkin korostetaan Tulkkilan mäen mahdollisuuksia. Samalla esitetään, miksi 

pohjoisrannan mäet eivät kelvanneet edustajille. Lähtökohtaisesti kaikkia pitäjä-

läisiä ei lopputuloksella voitu miellyttää. Tosiasia oli, että joki oli ylitettävä ja 

kirkkomatkan pituus ja luonne vaihtelivat eri vuodenaikoina. Niinpä Kraftman 

pyrki päätöksen hyvään ja perusteltuun argumentointiin. Loppulausunto sisältää 

tarkat selvitykset etäisyyksistä pitäjän eri kolkista Tulkkilaan sekä tietoja joen 

                                                   
183 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778. 
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ylityksestä.184 Ilmeisesti hän oli saanut tiedot katselmusten aikana. Kraftmanin 

lausunnon sekä hänen myöhemmin antamansa lisäselvityksen perusteella on 

mahdollisuus tarkastella liikkumista ja välimatkoja sekä pohdintaa pitäjänkes-

kuksen uudelleen sijoittamisesta. 

3.2.4 Kaikkien yhtäläinen oikeus sopivaan kirkkomatkaan 

Kirkon sijainti keskellä pitäjää oli käytännössä pelkkä myytti. Sen sijaan pitkät ja 

mutkikkaat kirkkomatkat olivat yhä useamman arkielämää 1700-luvun lopulla. 

Väestönkasvu ja uudistusasutus työnsivät väestöä kauemmaksi vanhoilta asuin-

alueilta metsäpolkujen varsille. Kirkkomatkojen kaventamiseksi ja papiston työ-

taakan keventämiseksi 1700-luvun jälkipuoliskolla Suomeen perustettiin noin 

kuusikymmentä uutta kappelia ja saarnahuonekuntaa sekä muutama pasto-

raatti.185 Esimerkiksi Ylä-Satakunnassa Ikaalisten pitäjän länsiosaan perustettiin 

Kankaanpään kappeli vuonna 1759. Se oli helpotus alueen asukkaille, sillä emä-

kirkolle oli matkaa linnuntietäkin yli 40 km. Mutta seudun papistolle tämä mer-

kitsi uutta rasitusta. Ikaalisten pappien piti nimittäin kulkea säännöllisesti saar-

naamassa Kankaanpäässä, kunnes kappalaisen viran perustamiselle myönnettiin 

lupa vuonna 1775.186 Kokemäen seurakuntalaisten ja papiston kirkkomatkat oli-

vat suhteellisen lyhyitä verrattuna moneen muuhun laajaan pitäjään, sillä suurin 

osa kylistä sijaitsi nauhassa Kokemäenjoen rannoilla.187 Silti Kokemäen uuden 

kirkon sijaintia mietittiin tarkasti. 

Maaherran edustajan Kraftmanin mukaan jokaisella seurakunnan jäsenellä oli 

yhtäläinen oikeus kirkon sopivaan eli vaivattomaan sijaintiin.188 Ensimmäinen 

edellytys olikin, että kirkkoon johti hyvä ja kunnollinen tie. Uusi kirkko haluttiin 

                                                   
184 Ibid. 
185 Laasonen 1991, 314.  
186 Markkola 2006, 125–126. Ikaalisten ja Kankaanpään välissä sijaitsevan nykyisen Jämijärven 

alueelta oli matkaa Ikaalisten kirkolle yli 20 kilometriä. Vuonna 1788 isojaon yhteydessä tehdyn 

selostuksen mukaan asukkaiden oli kuljettava ensin jalan tai veneellä 7–8 km, ennen kuin he pää-

sisivät kesällä käytettävälle Kyrönkankaantielle ja sitä pitkin kirkolle ja vielä kauemmaksi mark-

kinapaikalle. Markkola 2006, 63. Kirkkomatkojen pituuksista ja ongelmista 1600-luvulla Itä-Suo-

messa. Kuha 2014, 163–164. 
187 Kylistä vain Sonnila, Hiirijärvi, Kankaanlauri, Ronkka, Kuittilo ja Höytiö sijaitsivat poissa ran-

nan tuntumasta. Lindström 1862, 173. 
188 ”alla medlemmar i församlingen hafwa lika rätt til beqwämlig belägenhet til kyrkan.” TMA. 

KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen, pitäjänkokouksen päätös 1778–1786. Kokemäen pitäjänko-

kouksen pk 27.9.1778. Lebellin ja Kraftmanin päätöslauselma.  
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yleensä sijoittaa valmiiden yleisten teiden ja vesireittien läheisyyteen, sillä uusien 

kirkkoteiden rakentamiseen ei haluttu ryhtyä,189 olihan pelkässä kirkonrakenta-

misessa jo iso työ. Lisäksi talonpojat suhtautuivat ylipäätään hyvin nuivasti teiden 

ja siltojen rakentamis- ja ylläpitorasituksiin.190 Vaikka tieverkostoa täydennettiin 

kustavilaisella kaudella, käytettiin Kokemäellä edelleen keskiajalla syntyneitä 

tielinjoja. Kokemäenjoen etelärantaa mukaillen kulki Suuri postitie, jota pitkin 

pääsi Porista Hämeenlinnaan saakka. Juuri tämän tärkeän tien varrella sijaitsi 

myös Tulkkilan mäki sekä Harjavallan kappelikirkko. Postitiehen yhtyi etelästä 

Kokemäenkartanon kohdalla, Turusta Pöytyän kautta kulkeva ns. Koomantie. 

Kokemäenjoen pohjoisrannalla ei merkittävää kesätietä kulkenut. Koska asutus 

oli tiheää, kulki kylätie talosta taloon. Sen sijaan talvitie kulki Kokemäenjoen 

pohjoisrannalla, vanhan kirkon ja pappilan ohitse. Talvitiet olivat edelleen tär-

keitä, sillä varsinaiset tiet olivat yleensä huonossa kunnossa.191 Loppulausun-

nossa todettiinkin, että Tulkkilan mäelle sijoitettava kirkko näkyisi hyvin vasta-

rannan talvitielle, josta oli matkaa vain pari sataa kyynärää kirkolle ja matkusta-

vaiset saattoivat poiketa reellään uudelle kirkolle.192 

Uusi emäkirkko pyrittiin asettamaan suunnilleen pitäjän keskiosaan, jolloin 

kirkkomatka olisi pisimmillään noin 10 kilometriä. Näin yritettiin välttää pitäjä-

läisten valitukset ja poisjäännit kirkonmenoista ja pitäjänkokouksista, sillä pitkä 

kirkkomatka nähtiin hyvänä (teko)syynä jättäytyä pois kirkonmenoista, pitäjän-

hallinnosta ja samalla yhteisön sosiaalisen kontrollin piiristä. Loppulausunnossa 

huomioitiin eri suunnilta tulevien pitäjäläisten kirkkomatkojen pituus, kuten poh-

joisimpana sijaitsevasta Torttilan kylästä ja eteläisimpänä olevista Kankaanlaurin 

kruununtilasta ja Rongan torpasta. Näiden kahden etäisimmän asutuspaikan väli-

matka oli noin 23 kilometriä. Harjavallan kappelin ja emäkirkon välinen etäisyys 

                                                   
189 Kydén 1998, 67–68. Kirkkotiestä oli säädetty, että sen oli oltava vähintään kuusi (6) kyynärää 

eli 3,56m leveä. Viertola 1974, 86. 
190 Vuoden 1734 laki, Rakennuskaari 25. luku, 8§. ”Caickein, joilla maalla taloja on, eli nijtä pi-

täwät, pitä tietä tekemän ja sildoja rakendaman, ja ei Cuningan cartanotcan, eikä latocartanot pidä 

sijtä wapaat oleman. Jocaisen pitä saaman jacons osan jälken cuin hänellä kyläsä on, ja cuin caikille 

soweljammaxi lange: Ja pitäkön Cuningan Käskynhaldia sijtä waarin, ettei yhtä enämmän rasiteta, 

cuin toistacan.” Jutikkala 1958, 218; Vilkuna 2000, 36; Salminen 2007, 7-8.  
191 Lindström 1862, 175: Horelli 1955, 186–189; Viertola 1974, 41, 45–46, 53, 113. Satakunnan 

kirkkoteillä 25, 38. Suomen kulttuurihistoria I, 268, 366. Salminen 2007, 6–7. Alueen vanhasta 

tiestöstä Salminen 1993. 
192 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778.  
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oli noin 10 kilometriä. Kokemäenkartanolta, joka sijaitsi suunnilleen kahden kir-

kon välissä, oli seitsemän kilometria kappeliin.193 Myöhemmin Kraftman täs-

mensi, ettei kappelilaisten ja emäkirkonväen kirkkomatkoja tulisi sekoittaa. Har-

javaltalaisten välimatkat kappeliin olivat suhteellisen lyhyitä. Kappelilaisilla oli 

ylipäätään harvoin aihetta tulla jumalanpalvelukseen emäkirkolle, ainoana syynä 

olivat harvakseltaan kuulutetut ja pidetyt pitäjänkokoukset, kun tiet olivat hy-

vässä kunnossa. Pisimmillään harjavaltalaisilla oli matkaa Tulkkilaan noin 13 ki-

lometriä.194 Toisaalta pitäjän itäosassa Kokemäenjoen tekemät suuret mutkat 

pilkkoivat kulkuväylät ja vaikeuttivat kulkemista.  

Kokemäkeläiset olivat kuitenkin valmiita käymään sanankuulossa kauem-

panakin. Kraftman muisteli myöhemmin, miten Ulvilan seurakunnan Levanpel-

lon kappelin (myöh. Kullaa) perustamisen aikaan (1766) kokemäkeläisiä kävi 

sunnuntaisin jumalanpalveluksissa jopa pelkästä uteliaisuudesta.195 Kokemäen 

emäkirkolta oli matkaa Levanpellolle sekä metsä- että talvitietä pitkin noin 25 

kilometriä.196 Samoin kokemäkeläiset kävivät herätyskokouksissa kuuntelemassa 

mielenkiintoisia puhujia matkojen päästä, kuten Merikarvialla 1770-luvulla vai-

kuttanutta Anna Rogelia.197 Ylipäätään väki liikkui yli seurakuntarajojen suurten 

paikallisten kirkkopyhien ja niihin liittyvien markkinoiden ja tapahtumien aikaan. 

Samalla tavattiin tuttuja, vaihdettiin kuulumisia ja nuoriso tutustui toisiinsa.198 

Pitkä kirkkomatka ei ollut este, mikäli tavoite oli mieluisa. 

Edustajat pohtivat myös kirkkoherran työmatkan muutosta joen yli eteläran-

nalle. Lausunnosta kuultaa pienoinen iva Avellania kohtaan, sillä kirkkoherran 

´vaiva´ beswär kulkea oli edustajien mielestä pienempi Tulkkilaan kuin Orjapaa-

delle. Pappilasta oli matkaa joen yli Tulkkilaan noin 415 metriä ja edestakaisin 

kuljettuna 830 metriä. Näin ajateltuna Avellanin esittämä valitus alle kilometrin 

pituista työmatkasta kutistuu vähäpätöiseksi. Niinpä Kraftman heittäytyi iro-

niseksi todetessaan, että kirkkoherra voi keväästä syksyyn ylittää joen veneellä 

                                                   
193 Ibid. 
194 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä). 
195 Ibid. 
196 Lapseton Kraftman testamenttasi Levanpellon kappelille 450 taalaria, jolla oli määrä hankkia 

150 taalarin arvoinen alttaritaulu ja 300 taalarin arvoinen kello. Rahat kuitenkin riittivät vaatimat-

tomassa seurakunnassa vielä pienen taulun hankintaan. Lehtinen 1967, 625–626, 649.  
197 Sulkunen 1999, 73–74; Sulkunen 2000; Salminen 2007, 574.  
198 Paikallisista kirkkoon liittyvistä juhlista Vilkuna 1996, 232–253. 
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pappilan rannasta ja talvisin vaunuilla. Mutta papin matka Tulkkilaan on toki hie-

man vaivalloisempi kuin kirkkoherran ensiksi ehdottamalle pappilan vieressä si-

jaitsevalle mäelle.199  

3.2.5 Joen ylikulku – pieni vaiva vai hengenvaara? 

Kokemäenjoen ylitys nousi keskusteluissa ja kirkon paikkaa valittaessa kes-

keiseksi kysymykseksi, jota Kraftman selvitteli tarkoin. Erityisesti kirkkoherra ja 

pohjoisrantalaiset ottivat esille joen ylityksen vaarallisena ja uhkavana tekijänä. 

Olivathan muutamat jopa hukkuneet kirkkomatkalla.200 Jos Kokemäenjoen yli 

olisi jo 1700-luvulla johtanut kiinteä, ympärivuotisessa käytössä ollut silta, ei kir-

kon siirtäminen olisi ollut, ainakaan liikenteellisesti, ongelma. Mutta siltaa ei Ko-

kemäenjoen yli vielä ollut, todennäköisesti kustannussyistä.201 Jos esimerkiksi 

yleinen tie olisi ylittänyt Kokemäenjoen pitäjän kohdalla, olisi silta tai ainakin 

lautta rakennettu ja sen ylläpitoon olisivat osallistuneet kaikki kihlakunnan teiden 

rakentamiseen velvoitetut talot. Sen sijaan pienempiä siltoja joen sivuhaarojen 

ylittämistä varten oli ja ne ylläpidettiin pitäjäläisten omin voimin.202  

Kokemäenjoen jäätymistä ja sulamista seurattiin tarkoin. Kirkkoherra Tolpo 

oli aikoinaan merkinnyt säähavaintonsa ensimmäisiin Väkiluku- ja mortaliteetti-

taulukkoihin. Tuolloin jäät lähtivät huhtikuun loppupuolella ja joki jäätyi uudes-

                                                   
199 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä); Kokemäen pitäjänkokouksen ptk 27.9.1778. 
200 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asuk-

kaiden valitus kuninkaalle (ei päiväystä). 
201 Sulan veden aikaan käytettävä puusilta eli kirkkoportaat otettiin käyttöön vasta keväällä 1858. 

Silta purettiin syksyisin, sillä kevättulvat olisivat vieneet puut, raudat ja naulat mennessään. Sillan 

jokavuotinen kokoaminen oli haastava urakka virtaavan, leveän ja syvän virran yli. Lehtonen 1948, 

64–65; Horelli 1955, 192–195; Salminen 2007, 11. Ensimmäinen kivisilta rakennettiin Suomen 

puolelle Vaasan eteläpuolelle Tuovilan kylään vasta 1780–81. Yli-intendentti valvoi myös siltojen 

rakentamista. Suomen kulttuurihistoria I, 268, 366. 
202 Huittisissa sijaitsevan, Loimijoen ylittävän, Loiman kihlakunnan sillan ylläpitoon osallistui 

1760 ympäristöpitäjistä jopa 1467 taloa, joista kukin maksoi sillan ylläpidosta 3 kuparitaalaria, 

talon koosta huolimatta. Silta sijaitsi Satakunnan – Turun välisen reitin varrella. Muita pienempiä 

siltoja ja rumpuja Huittisissa oli 82 ja Loimaalla vastaavasti 60 vuonna 1833. Niiden määrä kasvoi 

jatkuvasti. Viikki 1973, 394–396. Edes Porin kaupunkiin ei johtanut siltaa tai pysyvää lauttaa vielä 

1770-luvulla. Keskinen 2012, 191. 
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taan marraskuun puolivälistä joulukuun puoleen väliin mennessä, säistä riip-

puen.203 Myös edustajat olivat selvillä Kokemäenjoen jääoloista sekä joen vir-

tauksen vaihtelusta. Kraftman tiesi kertoa, että pappilan kohdalla oli virtausta 

(Kuoppalan koski), joten joki ei jäätynyt kuin kovana talvena. Niinpä Pappilasta 

voitiin kulkea Tulkkilaan veneellä niin pitkään, kunnes joki sai reen kestävän jää-

peitteen. Kraftman oli myös ehdottanut kirkon edustan kosken perkaamisesta ki-

vistä, jotka tekivät joen ylityksen vaaralliseksi keväin ja syksyin. Hän ehdotti 

myös lautan perustamista Tulkkilan ja Pappilan välille.204 Vanhastaan lautta-

paikka oli kauempana Meinikkalan ja Haistilan kylien välissä.205 Kraftman kertoi, 

että hän oli ylittänyt joen veneellä pappilan rannasta syyskuisten kokousten yh-

teydessä ilman pienintäkään vaaraa tai vaikeutta (hwarken farlig eller beswär-

lig).206  

Mutta täysin vaaratonta joen ylitys ei ollut, sillä virta vei kokemäkeläisiä lähes 

vuosittain207 ja myös kirkkomatkoilla oli tapahtunut hukkumisia. Pahin onnetto-

muus oli sattunut syyskuussa 1749, kun viisi ihmistä hukkui kirkkomatkalla: Has-

salan ratsutilan pojat Henrik ja Mikko Eerikinpojat, mahdollisesti pikkupiikana 

talossa ollut Brita Simontytär sekä Herttolan isäntä Juha Eerikinpoika. Jouluaa-

muna 1767 kirkkoon matkalla olleet talonpoika Matti Antinpoika Meinikkala ja 

hänen poikansa Juha joutuivat veden varaan. Isä pelastui muiden avulla, mutta 

                                                   
203 TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1756. Vuoden 1756 jälkeen ei 

joen jäätymistä ja sulamista merkitty taulukoihin. Joen sulamis- ja jäätymispäivät ovat: 21.4.1754 

ja 30.11.1754; 18.4.1755 ja 14–16.12.1755; 13.4.1756 ja 19.11.1756.  
204 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Maaherra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänko-

kouksen ptk 27.9.1778. 
205 Salminen 2007, 11. Kaisa Kyläkosken huomioita http://sukututkijanloppuvuosi.blogs-

pot.fi/2009/11/kokemaen-haistilan-lautasta.html. Luettu 3.10.2013. 
206 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä). 
207 Hukkumistapauksia sattui emäseurakunnassa vuosina 1749–1752, 1757, 1761–1762, 1767–

1769, 1771–1772, 1774 ja 1776. TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–

1756. Koko pitäjän alueelta vuosina 1749–1870 hukkui kaikkiaan 324 aikuista ja lasta. Näistä 

naispuolisia oli 40. Salminen 2007, 11. Tosin lapset saattoivat hukkua vähäisempäänkin veteen 

kuin jokeen. Esimerkiksi v. 1794 hukkui kaksi 1-3-vuotiasta poikaa ojaan tai kaivoon. Kaikki huk-

kumiskuolemat on laskettu samaan, sillä suurimmassa osassa ei ole hukkumispaikkaa määri-

telty.TMA. KoSA. II Df:2. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. Viitaniemi 2003, 42. 

http://sukututkijanloppuvuosi.blogspot.fi/2009/11/kokemaen-haistilan-lautasta.html
http://sukututkijanloppuvuosi.blogspot.fi/2009/11/kokemaen-haistilan-lautasta.html
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12-vuotias Juha hukkui.208 Vuonna 1777 elettiinkin siinä mielessä erityistä aikaa, 

ettei yhtään hukkumistapausta sattunut.209 

Alkutalvesta odotettiin joen jäätymistä, jotta voitiin tehdä jääsilta eli penkkä. 

Joesta valittiin hitaasti virtaava paikka, joka jäätyi hyvin. Tällainen talvinen yli-

tyspaikka oli ollut Näyhälän kylässä 1600-luvulta asti.210 Ensiksi jäätyneestä ran-

tajäästä sahattiin lautta, joka käännettiin joen poikki ja kiinnitettiin molemmista 

päistään rantaan. Penkän jäätymistä nopeutettiin ja vahvistettiin valelemalla sii-

hen vettä. Silta viitoitettiin kuusennäreillä, etteivät kulkijat poikkeaisi heikolle 

jokijäälle. Penkän teko vaati taitoa, mutta myös tuuria. Talvikäräjillä 1766 syy-

tettiin Pelholan kylän miehiä penkän tekemisestä joulun aikaan. Jääsilta oli nimit-

täin padonnut vettä siinä määrin, että ainakin Kömilän, Pumpulan, Keipilän, Ku-

rolan ja Forsbyn kylien pellot ja niityt peittyivät veteen. Pelholan miehet kuiten-

kin kiistivät jääsiltaa tehneensä, eivätkä todistajat olleet nähneet, ketkä tämän jää-

sillan olivat hakanneet ja ujuttaneet joen yli. Pelholalaisia ei kuitenkaan rangaistu, 

mutta heitä kiellettiin tekemästä enää penkkää.211  

Joen ylikulussa oli jäidenlähdön aikaan katkos, kun jäät eivät kantaneet, eikä 

jäiden sekaan ja voimakkaaseen virtaan ollut veneellä asiaa. Tämä oli Kraftma-

ninkin myönnettävä, mutta edustajien saamien tietojen mukaan tätä kesti vain pa-

rin päivän ajan. Lisäksi jäidenlähtö osui sunnuntaille vain noin joka kolmas vuosi 

Näin ollen kirkon siirtämisestä Tulkkilan puolelle ei aiheutuisi juuri lainkaan hait-

taa.212 Näissä tiedoissa Kraftman luotti armovuodensaarnaaja Nordlundiin,213 

                                                   
208 Syyskuulla 1749 hukkuneista haudattiin vain neljä, ehkä viidettä ruumista ei koskaan löydetty.  

TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773; II Df:2. Väkiluku- ja kuollei-

suustaulukot 1775–1810 ; IAa:2. Rippikirja 1746–1751; I F:2 Kuolleiden ja haudattujen luettelot 

1763–1786. 
209 Edellisvuonna (1776) oli hukkunut 14,5 v. piika Heta Juhantytär Kukolasta. Hänet haudattiin 

18.4.1776. TMA. KoSA. IF:2 Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1763–1786. 
210 Salminen 2007, 307. 
211 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:76. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1766. Kokemäen käräjät 20.2.1766, f. 227v–228v.  
212 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä). 
213 Jäät lähtivät taulukoihin tehtyjen merkintöjen mukaan huhtikuun loppupuoliskolla vuosina 

1754–56. TMA. KoSA. II Df:1. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773. 
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joka oli asunut pappilassa muutaman vuoden. Kraftman tunsi Nordlundin jo nuo-

resta pojasta, Porin triviaalikoulun ajoilta ja kuvasi häntä tervejärkiseksi ja tark-

kaavaiseksi mieheksi.214  

Keväällä jäiden lähtö saattoi osua kirkkovuoden keskeisiin juhlapyhiin, ru-

kouspäivään tai kahdelle pääsiäispäivälle, jolloin kaikkien oletettiin käyvän kir-

kossa. Rukouspäiviä oli vietetty vuosittain jo 1620-luvulta alkaen, jolloin koko 

kansa kuulutettiin yhteiseen esirukoukseen koko valtakunnan puolesta. Rukous-

päivät olivat yksi suurimmista pyhistä, joita 1700-luvulla vietettiin neljä (4) ker-

taa vuodessa. Poisjääminen voitiin tulkita rikkeeksi isänmaata ja kuninkaallista 

majesteettia kohtaan.215 Edustajat kuitenkin totesivat, että jumalanpalvelus voi-

daan pitää yksityisessä talossa kelirikon aikaan, kuten monissa seurakunnissa toi-

mittiin ilman valituksia. Esimerkiksi kokemäkeläisille otettiin naapuripitäjän 

Köyliön kirkko, joka sijaitsi saaressa keskellä Köyliönjärveä216 ja seurakunnan 

pappila ja lukkarila sijaitsivat soutumatkan päässä länsirannalla.217 Pohjoisranta-

laiset epäilivät jumalanpalvelusten onnistumista pappilassa, jonne ahtautuisi 93 

talon väki. Tällainen väkijoukko aiheuttaisi enemmän epäjärjestystä kuin hartau-

denharjoittamista.218 Kraftman painotti kuitenkin, että paikalla olevien pappien 

tehtävänä oli valvoa kirkkokuria. Lisäksi kelirikon aikaan kuulijakunta oli pie-

nempi, sillä myös maantiet olivat huonossa kunnossa. Kraftman kertoi myöhem-

min, ettei kelirikon aikaan muissa kirkoissa käyminen ollut lainkaan tavatonta. 

Pohjoisrantalaiset saattoivat käydä kelirikon aikaan ´kovaa tietä´ pitkin Ulvilan 

                                                   
214 Isak Nordlund oli Porin triviaalikoulun oppilaana 1759–1767. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 

1640–1852: Isak Nordlund. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrik-

keli/henkilo.php?id=8762>. Luettu 12.9.2013. 
215 Villstrand 2005b, 61; Villstrand 2012, 222–223. Äärimmäinen esimerkiksi rukouspäivän lai-

minlyönnin ankarista seurauksista: kuopiolaisia syytettiin toisen rukouspäivän (den andra storbön-

dagen) laiminlyönnistä elokuussa 1643, todistettiin, että heidän piti 8 peninkulman matkallaan ylit-

tää 12 koskea eivätkä he voineet taittaa matkaa nälkänsä vuoksi. Heitä sakotettiin täyden 40 mar-

kan edestä. Kuha 2014, 163. 
216 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen ptk 27.9.1778. 
217 Hiekkanen 2007, 228–229; Salokangas 1980, 303. 
218 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asuk-

kaiden valitus kuninkaalle (ei päiväystä).  
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kirkossa, sillä kahden kappelin perustamisen jälkeen siellä oli tilaa. Lisäksi Le-

vanpellon kappeliin oli kohtuullinen matka.219  

3.2.6 Johtopäätökset: Keskushallinnon tahto ja paikallisyhteisön näkemys 

Uuden kirkon sijoituspaikan valinta oli päätös, joka tulisi vaikuttamaan yhteisön 

elämään usean vuosisadan ajan. Siksi päätös tehtiin huolellisesti. Toinen Koke-

mäen kivikirkon rakentamista valmisteleva katselmus suoritettiin pian sen jäl-

keen, kun rakennuspiirustukset saapuivat Tukholmasta. Kun tulevan kirkon ma-

teriaali, malli ja koko olivat tiedossa, piti ryhtyä etsimään sille sopivaa sijoitus-

paikkaa. Loppujen lopuksi emäseurakunnan keskiössä ei ollut kovin montaa vaih-

toehtoista mäkeä, minne pitkä, kapea länsitornillinen pitkäkirkko voitiin sijoittaa. 

Mäen maaperän oli oltava yhtäältä kestävä, sen piti kantaa painava kivikirkko, 

mutta toisaalta mäkeen piti pystyä kaivamaan perustukset käsivoimin. 

Toisin kuin rakennusmateriaalikysymyksessä, uuden kirkon paikkaa määritel-

täessä keskushallinnon edustajat eivät pyrkineet sanelemaan valmista ratkaisua, 

vaan muodostivat ratkaisunsa kuunneltuaan myös kokemäkeläisten omien näkö-

kulmia ja perusteluja. Suuren painoarvon saivat maastossa tehdyt havainnot, 

joissa vanhan kirkon seudun mäet havaittiin kelpaamattomiksi tai vähintäänkin 

hankaliksi rakennuspaikoiksi. Lisäksi keskushallinnon edustajat painottivat kaik-

kien yhtäläistä oikeutta sopivaan kirkkomatkaan, jota tarkasteltiin ja perusteltiin 

asutuksen sijoittumisella ja liikenteellisillä seikoilla. Taloustieteilijä Kraftman oli 

tällaisessa selvitystyössä vahvoilla ja hän pohti asiaa monipuolisesti.  

Seurakuntalaisilla oli kaksi toisistaan täysin poikkeavaa mielipidettä kirkon 

sijoittamisesta. Näkemysten rajalinjaksi muodostui Kokemäenjoki, jonka ylityk-

sestä keskusteltiin huomattavan paljon. Etelärannan puolella asuvien mielestä se 

oli pieni vaiva, kun taas pohjoisrantalaisten mielestä se oli mahdotonta ja jopa 

hengenvaarallista. Mielipiteet kirkonpaikasta jakaantuivat kahtia maantieteelli-

sesti. Kaikissa puheenvuoroissa ja lausunnoissa oli pohjimmiltaan kyse oman nä-

kökulman ja intressin perustelemisesta ja painottamisesta, jotka eivät välttämättä 

kuvanneet todellista tilannetta. Kraftman ja Lebell ottivat kuitenkin päätöslausun-

nossaan molemmat kannat huomioon. 

                                                   
219 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä). Lehtinen 1967, 625–626, 649. 
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Kivikirkon materiaalista ja sijainnista keskustelivat lähinnä säätyläiset, maa-

herran edustajan Kraftmanin johdolla. Pohjoisrannan upseeristo heräsi puolusta-

maan kirkon vanhaa sijaintia. Erityisesti Harjavallan puolella asuva entinen kat-

selmuskirjuri Lackman haastoi eteläpuolen näkemyksen, samoin uusi kirkkoherra 

Avellan yritti tuoda esiin papiston näkökulmaa. Jos kirkko päätettiin rakentaa ete-

lärannalle, papiston asumukset jäivät pohjoisrannalle ja vaarana oli, että kirkko 

jäi tyhjäksi kevään rukouspäivänä tai pääsiäisenä. Etelärannan puoleinen Tulkki-

lan mäki oli kuitenkin katselmuksessa ja perusteluissa vahvoilla niin liikenteelli-

sesti, väestöllisesti kuin myös maaperältään. 

Se, miten maaherran edustajaan Kraftmaniin suhtauduttiin pitäjässä, jää epä-

selväksi. Aikalaiset tunsivat hänet työteliäänä ja vaatimattomana, mutta mahdol-

lisesti hänet koettiin myös uhkana, joka toi tullessaan vaatimuksen rakennusrasit-

teen huomattavasta kasvusta. Talonpoikaisväestö suhtautui häneen varovasti, 

eikä lähtenyt mukaan hänen johtamaan oppineeseen keskusteluun. Talonpoikien 

rooli oli varsin vaatimaton. He jäivät taustalle seuraamaan säätyläisten keski-

näistä dialogia. Pitäjänmiesten läsnäolo noteerattiin vain kuvailemalla heidän ai-

heuttamaa häiriötä kokouksen päätöksen julkistamisen aikana. 
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3.3 Vastarannan kiisket 

Pitäjänkokous 27.9.1778 oli päättynyt huuteluun ja hyvin sekaviin tunnelmiin. 

Kokouksen jälkeen esivallan edustajat siirtyivät ruokailemaan pappilaan. Pian ro-

vasti Lebell kiiruhti kotiin, kuolemansairaan vaimonsa luo.220 Lebellin lähdettyä 

Kraftman jäi vielä Kokemäelle. Yksin jäätyään Kraftman ei kutsunut pitäjäläisiä 

yhteen kuulemaan kokouksen konseptipöytäkirjan ääneen lukemista, vaan jätti 

pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämättä. Seuraavan viikon lopulla hän kuiten-

kin lähetti puhtaaksikirjoitetun pöytäkirjan tarkastettavaksi. Kraftmanin mukaan 

kokemäkeläisiä oli kohdeltu oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Kaikesta mete-

löinnistä huolimatta edustajien muotoilema päätös oli kuitenkin saatu kokousvä-

elle ilmoitettua. Kraftman oli tästä vakuuttunut, sillä kukaan ei palannut kysy-

mään asiaa pappilasta myöhemmin iltapäivällä.221 

Kokemäenjoen pohjoisrannan asukkaat palasivat asiaan parin päivän kuluttua. 

Muutamat heistä, joiden nimiä ei mainita, ilmoittivat kirjallisesti olevansa haluk-

kaita omalla kustannuksella tasaamaan kirkkoherran ehdottaman Kiviröykkiön 

uuden kirkon tontiksi. Maaherran ja tuomiokapitulin edustajat torjuivat kuitenkin 

ehdotuksen. He olivat sitä mieltä, ettei pieni osa pitäjästä tai edes koko seurakunta 

pystynyt raivaamaan mäkeä ja sen ympäristöä kivistä. Raivauksen kustannukset 

ja työn raskaus verottaisivat enemmän, kuin mihin köyhällä seurakunnalla oli va-

raa. Olivathan pitäjäläiset 8.6.1777 kokouksessa kaikella mahdollisella tavalla 

vakuuttaneet, ettei heistä ole kivikirkonrakentajiksi. Eikä pelkän kirkon raken-

nuspaikan tasaaminen riittäisi, vaan maata oli tasattava laajemmalti rakennustyö-

maata ja varastointia ajatellen.222 

Kun Lebell ja Kraftman olivat hylänneet pohjoisrannan miesten ehdotuksen, 

he päättivät vielä toimia ja vedota itse suoraan kuninkaaseen. Pohjoispuolen ano-

mus on kirjattu talonpoikaisten luottamusmiesten eli kuudennusmiesten ja lauta-

miesten nimiin. Kirjeen laatimisessa auttoi entinen katselmuskirjuri Lackman, 

                                                   
220 TMA. USA. I Aa:8. Pää- ja rippikirjat 1776–1781. Lebelin vaimo Elisabet Böckelman kuoli 

21.10.1778. Hän oli jo kolmas vaimo, jonka Lebell saattoi hautaan. Vuonna 1780 Lebell avioitui 

vielä Kristina Dahlmarkin (k. 1819) kanssa. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael 

Lebell. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6054>. 

Luettu 3.10.2013. 
221 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys (ei päiväystä).  
222 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 27.9.1778.  
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joka kirjoitti nimensä dokumentin alakulmaan. Kirkkoherra Avellan antoi oman 

lausunnon sekä kopion pitäjänkokouksen pöytäkirjasta.223  

Nyt ensi kertaa koko prosessin aikana toimittiin säätyrajat ylittävässä yhteis-

työssä. Tähän asti talonpojat oli jätetty muiden toimijoiden varjoon. Säätyläiset 

olivat käyttäneet kaikki puheenvuorot ja todistaneet pöytäkirjat. Talonpojat olivat 

seuranneet tapahtumien kulkua katselmuksiin ja pitäjänkokouksiin osallistu-

malla, mutta edes katselmusprosessiin osallistuvien talonpoikaisten luottamus-

miesten nimiä tai puumerkkejä ei tarvittu. Kukaan talonpoika ei ollut puhunut 

koko prosessin aikana julkisesti kokouksessa siten, että se olisi merkitty kokous-

pöytäkirjaan. Todettiin vain häiritsevää huutelua kuuluneen talonpoikien keskuu-

desta. Vasta kun talonpojat kirjoittivat kirjeen kuninkaalle ja kertoivat itse ol-

leensa mukana katselmuksissa ja kertoivat mielipiteensä siitä, miten asia tuli rat-

kaista, saamme tietoa heistä.  

 

Taulukko 2.  Pohjoisrantalaisten anomuksen puumerkeillään allekirjoittaneet luottamusmiehet 

Nimi (syntymävuosi) talo kylä  manttaalia perinnöksiosto v. 

Lautamiehet: 

Mikko Paavalinpoika (s. 1718) Turro Pelhola   2/3 (0,50)  1791 

Antti Antinpoika(s. 1713)  Herra Kaurula  ½ (0,375)  1796 

Yrjö Sipinpoika (s. 1707) Joro aug. Penttilä/Hiidenoja  7/12 (0,58) 1786  

Kuudennusmiehet: 

Henrik Jaakonpoika (s.1723) Härmä Kuurola  ¾ (0,75)  1801 

Henrik Mikonpoika (s.1735) aug. Penttilä/Hiidenoja  7/12 (0,58)  1761  

Lähde: RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. 

Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asukkaiden valitus kuninkaalle (ei päi-

väystä). Tietoja täydennetty muista lähteistä. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokir-

jat. II KO a:70. (1760); II KO a:83. (1773). Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät, lautamiesluettelot. 

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787. Hockman 

& Salminen 2007, eri osin. 

 

                                                   
223 ”några af dem som äro belägne på Östra sidan om Kumo älf.” [SIC!] RA. Landshövdingarnas 

skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fre-

denskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asukkaiden valitus KM:lle. 

(Ei päiväystä). 
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Anomuksessa mukana olevat viisi (5) talonpoikaa olivat toimineet aktiivisesti 

vuosia paikallishallinnossa ja tunsivat yhteisön ja pitäjän asiat. Yrjö Sipinpoika ja 

Antti Antinpoika olivat toimineet lautamiehinä jo 1760-luvun alussa. Mikko Paa-

valinpoika oli valittu lautamieheksi viimeistään 1770-luvun alussa.224 Henrik 

Jaakonpoika ja Henrik Mikonpoika olivat puolestaan toimineet kuudennusmie-

hinä myös pitkään, ainakin vuodesta 1764. He olivat ensimmäisiä talonpoikia, 

joiden puumerkki on säilynyt pitäjänkokouksen pöytäkirjan tarkistuksesta.225  

Kun pohjoisrantalaiset olivat päättäneet vedota kuninkaaseen, oli myös etelä-

rantalaisten toimittava reaktiivisesti ja laadittava oma vetoomuksensa. Eteläran-

nan puolesta anomuksen kirjoitti yksin kapteeni Gyllenbögell.226 Molemmat ryh-

mittyvät kirjoittivat muutaman viikon kuluessa kuninkaalle omat erilliset ano-

muksensa. Anomuksen sisällöt noudattelivat pitäjän maantieteellistä jakoa. Poh-

joispuolen asukkaat anoivat lupaa säilyttää ikivanha etuoikeus pitää kirkko sa-

malla puolella jokea ja vaativat uuden kirkon rakentamista sinne. Etelärannan 

asukkaat puolestaan anoivat, että kirkko rakennettaisiin heidän puolelleen joen 

länsirannalle, Tulkkilan mäelle, kuten pitäjänkokouksessa 27.9.1778 oli päätetty. 

Kokemäkeläisten kirjeet olivat perillä Tukholmassa jo marraskuun ensimmäisellä 

viikolla 1778.227 Kraftmanin ja Lebellin päätöslauselma sen sijaan tuskin oli vielä 

edes lähtenyt Turkuun maaherralle ja tuomiokapitulille. 

Pitäjäläiset olivat toimineet viivyttelemättä kirjeiden laadinnassa, sillä kirjeen 

kuljettamiseen kului aikaa. Postikuljetus lähti kerran viikossa Turusta Tukhol-

maan ja matka kesti vähintään neljästä päivästä viikkoon, mutta keliolosuhteiden 

vuoksi kauemminkin.228 Pohjoisrantalaisten kirje kirjattiin vastaanotetuksi Tuk-

holmassa 4.11.1778 ja etelärantalaisten selvitys seuraavana päivänä 5.11.1778.229 

Tukholmasta anomukset kuitenkin palautettiin saman tien takaisin Turkuun maa-

                                                   
224 Mikko Paavalinpoika toimi lautamiehenä viimeistään vuodesta 1773 alkaen, mahdollisesti jo 

aiemminkin. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:70. 

(1760); II KO a:83. (1773). Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Kokemäen käräjät, lautamiesluette-

lot. 
225 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 24.8.1764.  
226 Pöytäkirjan kopion oikeaksi todistivat Frans Henrik von Knorringin poika vänrikki Johan Otto 

von Knorring ja vävy vänrikki Adolf Fredrik Fahlstedt. Möller, Paulsen, von Knorring 2000, 139. 
227 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778-

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779.  
228 Frohnert 1985, 249; Pietiläinen 1988, 115, 190, 202. 
229 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778-

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. 
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herra Fredenskiöldille ja tuomiokapitulille, sillä lain mukaan kuninkaalliseen ma-

jesteettiin ei saanut vedota suoraan, vaan maaherran, kollegioiden ja hovioikeu-

den luvalla.230 Viranomaisten oli siis avattava tapaus vielä kerran ja selvitettävä 

perusteellisesti kuninkaalle, miten Kokemäen kirkonpaikasta oli päätetty, missä 

ja miksi. Niinpä tuomiokapitulin ja maaherran edustajien Lebellin ja Kraftmanin 

oli jälleen tartuttava sulkakynään ja selitettävä, miten päätökset olivat syntyneet. 

Lebellille tämä oli asian neljäs käsittelykerta kahden vuoden aikana (rovastintar-

kastus, kaksi pitäjänkokousta ja valitus). Kraftman oli prosessissa mukana nyt 

kolmatta kertaa (kaksi pitäjänkokousta ja valitus).  

3.3.1 Valitusmahdollisuudet ja teoria eli teoreettinen valitusmahdollisuus? 

Kivikirkon rakentamisesta ei käytännössä enää voitu valittaa, sillä itse Kustaa III 

oli vahvistanut päätöksen ja piirustukset, joten kokemäkeläisten oli sopeuduttava 

tilanteeseen. Mutta osa tästä päätöksestä kumpuavasta tyytymättömyydestä pur-

kautui pitäjäläisten keskinäiseen riitaan kirkon paikasta. Yhteisön yhteinen rin-

tama repesi ja konsensus hajosi. Tyytymättömyys päätöksiin kasvoi, kun kirkon 

paikka päätettiin vaihtaa. Samalla uuden ison hankkeen aiheuttama levottomuus 

kanavoitui keskinäiseen kiistelyyn. Niinpä pohjoispuolen miehet toimivat reak-

tiivisesti ensin vastustamalla kirkon paikan vaihdosta häiritsemällä pitäjänko-

kousta ja sitten vielä tarjoutumalla tasaamaan ilmaiseksi kirkon tontin. Tämä eh-

dotus hylättiin. Kokemäen talonpojilla oli kuitenkin reagointiherkkyyttä ja he ky-

kenivät toimimaan välittömästi ja monipuolisesti. Kun suurin pettymys oli nie-

laistu, huomasivat pohjoisrantalaiset, että kirkon paikkakysymykseen oli vielä 

yksi mahdollisuus vaikuttaa. He päättivät käyttää viimeisenä oljenkortena vanhaa 

valituskanavaa ja valittaa eli protestoida tilanteestaan aina kuninkaalle saakka.231 

Periaatteessa kuka tahansa saattoi tehdä anomuksen kuninkaalliselle majestee-

tille, mutta hänen puoleensa oli käännyttävä ainoastaan maaherran, kollegioiden 

ja hovioikeuden luvalla. Siksi kokemäkeläistenkin anomus käännytettiin takaisin 

Turkuun.  

Kuninkaan puoleen kääntymistä selitetään usein talonpoikien nöyrällä ja yk-

sinkertaisella uskolla hyvään hallitsijaan ja hänen oikeamieliseen tahtoonsa.232 

Villstrandin mukaan kyse oli enemmänkin pitkälle juontuvasta politiikasta, jossa 

                                                   
230 Frohnert 2001, 164; Katajala 2002, 488–489. 
231 Esim. Katajala 1994, 400; Katajala 2002, 475, 491; Villstrand 2005, 120. 
232 Scott 1990, 100–101. 
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talonpojat ja kuningas liittoutuivat keskenään ja hakivat tukea aristokratiaa vas-

taan.233 Kokemäkeläisten supliikki osui varsin kuningasmieliseen aikaan, Kustaa 

III:n valtakauden alkupuolelle. Kuninkaan vallan lisääminen säätyjen ja virka-

miesten kustannuksella oli ollut rahvaan mieleen. Ehkä kuninkaallisen majestee-

tin isällinen ja armollinen auktoriteetti kiehtoi alamaisia, mutta Kustaa III oli 

myös tietoisesti vallankaappauksensa yhteydessä vedonnut talonpoikiin ja roh-

kaissut näitä. Kustaa III rakensi itselleen talonpoikaiskuninkaan imagoa ja haki 

poliittista tukea talonpoikaissäädystä. Tätä mielikuvaa tuki käsitys rahvaan vali-

tuksia kuuntelevasta kuninkaasta. Alamaiset mielsivätkin hänet kruunajaisten ai-

kaan (1772) oikeudenmukaiseksi, auttavaiseksi, tasa-arvoa kannattavaksi ja alen-

tuvaiseksi. Riitaisan säätyvallan jälkeen hallitsijaa mainostettiin vastakohtien so-

vittelijaksi ja kansalaisrauhan vartijaksi. Kun vielä Kustaa III vieraili Suomessa 

1775 ja kulki Kokemäenkin ohitse, oli hänen kannatuksensa huipussaan.234 Mik-

sipä tällainen kuningas ei auttaisi uskollisia alamaisiaan? 

Ruotsin valtakunnan alamaisille annetut institutionalisoituneet valitusmahdol-

lisuudet olivat turvallinen tapa protestoida valmiiksi muokattujen hallintoka-

navien kautta. Tämän hioutuneen järjestelmän avulla talonpojat pystyivät ohitta-

maan paikallisen konfliktiratkaisujärjestelmän sekä ennen kaikkea paikalliset vi-

ranomaiset ja vedota heidän ohitseen kauempana olevaan maaherraan tai itse ku-

ninkaalliseen majesteettiin. Valitusten laatiminen voidaan tulkita talonpoikaisen 

vastarinnan muodoksi ja sitä se käytännössä myös oli. Supliikit osoittivat talon-

poikien tyytymättömyyden viranomaisten toimintatapaan paikallistasolla. Sa-

malla talonpojat pystyivät käyttämään järjestelmää varaventtiilinä, joka purki pai-

kallistasolla syntyneitä paineita ja konflikteja legitiimien kanavien kautta, ilman 

rangaistusten pelkoa.235 Institutionalisoidut valitusmahdollisuudet olivat yhtäältä 

esivallan vastustamista, mutta toisaalta keskushallinto sai niiden kautta arvokasta 

tietoa paikallistasolta ja pystyi kontrolloimaan virkamiehiä, jotka toimivat kau-

kana keskushallinnon näköpiiristä. Näin valituskanavat hyödyttivät sekä paikal-

lisväestöä että keskushallintoa.236  

Supliikkien ongelmana olivat kuitenkin erilaiset rajoitukset. Esimerkiksi asi-

oita, joista oli tehty jo virallinen päätös, ei saanut enää ottaa esille. Kokemäkeläi-

set eivät tästä välittäneet. Käytännössä valittamista rajoitti virallisten kirjeitten 

                                                   
233 Villstrand 2012, 168–173. 
234 Katajala 2005, 12–13, 325–327, 474; Nygård 2005, 92–97, 103–104, 172–173. 
235 Frohnert 1985, 251. Scott käyttää termiä varaventtiili peitellyn vastustuksen yhteydessä. Scott 

1990, 190–191; Villstrand 2011, 284. 
236 Katajala 1994, 135; Linde 2000, 87; Katajala 2002, 488–489; Villstrand, 2005, 120. 
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kirjoitustaidon puute. Talonpojat tarvitsivat jonkun, joka osasi ja suostui muotoi-

lemaan ja kirjoittamaan anomuksen heidän puolestaan. Kokemäen pohjoisranta-

laisten puolesta kirjoittajana oli entinen katselmuskirjuri Daniel Lackman. Mah-

dollisesti myös kirjeen laatinut henkilö vaati kirjoituspalkkion ja lisäksi anomus-

papereihin lyötiin sinetti tai leima maksua vastaan.237 Kustannukset sulkivat pois 

joidenkin todelliset valitusmahdollisuudet, mutta toisaalta ryhmässä toimien voi-

tiin kustannukset jakaa. Kun nämä valitukseen laatimiseen liittyvät käytännön on-

gelmat oli ratkaistu, oli edessä toisenlaisia haasteita. Eriasteiset virkamiehet ni-

mittäin näkivät valitukset ja niiden alla olevat allekirjoitukset ja puumerkit, kun 

valitukset palasivat alas virkatietä väliportaan hallintoon, lähelle paikallistasoa, 

jossa asia otettiin uudelleen käsittelyyn.238 Kraftmankin oli saanut talonpoikien 

kirjeen (tai sen kopion) luettavakseen ja tiesi kuka sen oli laatinut. Valituksesta 

loukkaantunut virkamies saattoi painaa syvälle mieleen hänestä valituksen teh-

neet henkilöt, vastaisuuden varalle. Voidaan myös pohtia, mikä oli talonpoikien 

anomusten lopullinen vaikutus.  

3.3.2 Pohjoisrantalaisten teesit 

Talonpojat, joiden mentaliteettia leimasi edelleen yhteisöllisyys, laativat yleensä 

anomuksen yhtenä ryhmänä.239 Ryhmänä toimimisella oli kaksi hyötyä. Ensiksi-

kin suuremman ryhmän vetoomuksen katsottiin lisäävän anomuksen painoarvoa 

ja se antoi samalla legitimiteettiä valitukselle.240 Toiseksi ryhmänä esiintyminen 

antoi yksilöille suojaa (hidden transcript), vaikka täysin anonyyminä ei supliikkia 

voitu lähettää.241 Talonpoikien oli kuitenkin turvallisempaa toimia yhdessä, yh-

teisenä rintamana kuin yksin keskushallinnon koneistoa vastaan. Näin ollen myös 

kuninkaalliselle majesteetille osoitetun valituksen olivat laatineet ”me Kokemä-

enjoen itäpuolen asukkaat” (wij å Östra sidan om Cumå älf belägne Sokne 

åboerne) eli nimellisesti kaikki pohjoispuolella sijaitsevat 93 taloa. He valittivat, 

                                                   
237 Frohnert 1985, 252; Frohnert 2001, 164. 
238 Frohnert 1993, 243; Katajala 2002, 488–489. 
239 Ruots. suppliker, Lat. supplicium. Kuninkaallinen majesteetti vaihteli: kuningas, kuningatar, 

leskikuningatar, holhoojahallitus tai valtaneuvosto. Bäck 1984, 135-138; Frohnert 1985, 250, 252; 

Villstrand, 1992, 13; Frohnert 1993, 243, 283; Frohnert 2001, 164, 168; Villstrand 2005, 119–

120.  
240 Sennefelt 2004, 198. 
241 “Their safety is their anonymity” Scott 1985, 38. 
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että heidän ikivanha etuoikeutensa aina saapua Herran huoneeseen oli nyt uhat-

tuna.242 Emäkirkko sijaitsi vanhastaan itä/pohjoisrannalla, mutta länsi/eteläpuo-

len asukkailla oli kelirikon aikana mahdollisuus mennä länsirannalla sijaitsevaan 

kappelikirkkoon. Jos maaherran ja tuomiokapitulin edustajien päätös toteutuisi ja 

emäkirkko siirrettäisiin kappelin kanssa samalle rannalle, Tulkkilan mäelle, mur-

tuisi tämä tasapaino. Kelirikon aikaan pohjoisrantalaiset eivät enää pääsisi juma-

lanpalvelukseen. Toiseksi pohjoispuolen asukkaat kiistivät maaherran ja tuomio-

kapitulin edustajien lausuman, jonka mukaan Tulkkilan mäki oli Luojan tarkoit-

tama, loistava kirkon paikka. He selittivät, että Luoja oli jakanut pitäjän joella 

kahtia. Vaikka kaksi kolmasosaa emäseurakuntalaisista asui etelärannalla, niin 

myös kaksi kolmasosaa kappelilaisista asui pohjoisrannalla, joten kelirikon ai-

kaan olivat myös pohjoispuolen kappelilaiset käyneet emäkirkossa.243  

Kokemäen pohjoisrantalaisten valituksen lähtökohtina olivat traditionaalinen, 

ikiaikainen etuoikeus ja Jumalan suunnitelma kirkonpaikaksi. Niitä perusteltiin 

myös arkisella liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvällä problematiikalla. Muuttu-

mattomuus ja vetoaminen traditioon olivat ihanteena esimodernissa yhteiskun-

nassa, sillä staattisuuden, olojen pysyvyyden ja muuttumattomuuden katsottiin 

takaavan hyvän ja turvallisen elämän. Uudistukset nähtiin aina jossakin määrin 

uhkana omalle elämänhallinnalle ja tavalle hahmottaa maailmaa sekä erityisesti 

oman kotitalouden selviytymiselle. Tradition painottamisessa totuudenmukai-

suus ei sinänsä ollut merkittävää, vaan se sisälsi yhteisesti hyväksytyn version 

tapahtuneesta ja sitä voitiin käyttää myös poliittisen toiminnan ja argumentoinnin 

lähtökohtana. Yleisellä muutosvastaisuudella oli siis toiminnallinen ulottuvuus, 

mutta menneisyydestä myös valikoitiin osa-alueita, joita käytettiin erinäisten vaa-

teiden vastustamiseen.244 Toimintaa ja motiiveja legitimoitiin käsityksellä perin-

teisten oikeuksien ja tapojen puolustamisesta, jonka takana oli yhteisön laajempi 

konsensus.245  

Kolmanneksi supliikissa kyseenalaistetaan päätöksenteon legitimiteettiä, 

millä astuttiin jo askel modernimpaan ajatteluun. Päätöksen laillisuuden kyseen-

alaistaminen oli ehdotonta, jotta päätös voitiin pyörtää. Scottin mukaan rahvas 

                                                   
242 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778-

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. 
243 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Maaherra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen 

asukkaiden valitus kuninkaalle (ei päiväystä). 
244 Katajala 1994 171–175; Katajala 2002, 202–203; Einonen 2005, 195, 202, 204, 276; Einonen 

2009, 244–245. 
245 Thompson 1996, 97. 
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tarkkaili ja etsi jatkuvasti säröjä eliitin julkisesta esiintymisestä (public 

transcript).246 Samoin pohjoisrannan väki oli etsinyt keskushallinnon edustajien 

toiminnasta virheitä tai epäyhtenäisyyksiä, joihin voisi tarttua valituksessa. Valit-

tajien mielestä tuomiokapitulin ja maaherran edustajien päätöksenteossa esiintyi 

aineksia, joita ei ollut tuotu pitäjänkokouksessa avoimesti esille. Tällä viitattiin 

sunnuntai-aamuna tehtyyn epäviralliseen Mäkikylän mäen katselmukseen ja 

maaperätutkimuksiin. Tämän paikan olivat edustajat ja muurarimestari lauantaina 

(26.9.1778) hyväksyneet allekirjoittaneiden miesten ollessa paikalla. Kuitenkin 

myöhemmin sunnuntaina (27.9.1778) pitäjänkokouksessa se todettiinkin kelpaa-

mattomaksi.247 Pohjoisrantalaisia ihmetytti edelleen yhden yön aikana tapahtunut 

käänne. Lisäksi pohjoisrantalaiset myös muistivat rovasti Lebellin sanoneen jul-

kisesti, että kuninkaallinen majesteetti antaa luvan rakentaa kirkon tavanomai-

sesta itä-länsisuunnasta poiketen siten, että se mahtuu mäelle. 

Neljänneksi pohjoisrantalaiset ottivat esille jälleen Kokemäenjoen ylikulun 

vaarallisuuden. Keväisin ja syksyisin joki virtasi kovaa ja erityisesti jäidenlähdön 

aikaan on ylikulku jonkin aikaan mahdotonta. Jumalanpalvelus pitäisi järjestää 

pappilassa, mutta sinne ahtautuva 93 talon väki aiheuttaisi enemmän epäjärjes-

tystä kuin hartaudenharjoittamista.248 Sen sijaan etelärantalaisilla, ”ei ole kuin 

kahdesta kolmeen neljännespeninkulmaa kappelikirkolle”. Pohjoisrantalaiset jäi-

sivät tulematta Herran temppeliin tai vaarantaisivat henkensä jokea ylittäessä. 

Muutamat etelärantalaisia oli jo hukkunut kirkkomatkalla, minkä tosin pohjois-

rantalaiset katsoivat aiheettomaksi, sillä vastarantalaisilla oli kappeli puolellansa. 

Ei siis auttanut muu kuin anoa, että kuninkaallinen majesteetti armollisesti antaisi 

pitää kirkon pohjoisrannalla, kuten se oli vanhastaan ollut. Pohjoisrantalaisten 

anomuksessa oli liitteenä myös kirkkoherra Avellanin todistus, jonka hän ilmoitti 

laatineensa heidän pyynnöstä. Tapahtumakertauksen ohella hän muistuttaa kes-

kushallintoa, ettei yksikään papeista tai kirkonpalvelijoista asunut länsirannalla, 

                                                   
246 Scott 1990, 50. 
247 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asuk-

kaiden valitusKM:lle (ei päiväystä). 
248 ”för en så stor myckenhet af folck som 93 hemman innehafwa, skulle medföra mera oordning 

än upbyggelse.” RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björne-

borgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen 

itäpuolen asukkaiden valitus KM:lle (ei päiväystä). 
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jonne uusi kirkko aiottiin rakentaa.249 Näin pohjoisrantalaiset yhdistivät perintei-

den vaalimisen ja pysyvyyden argumentin ikään kuin tasapuolisuuden kanssa. 

Vanhan kirkon ja kappelin sijainti palvelivat seurakuntalaisia tasapuolisesti.  

Lopuksi pohjoisrantalaiset esittivät suunnitelmansa. He olivat valmiita yksi-

nään tasaamaan ja tekemään pohjatyön keskellä pitäjää sijaitsevalle, kauniille mä-

elle, jolla oli mitä pysyvin maaperä (ns. Kiviröykkiö). Pohjoisrannan luottamus-

miehet vakuuttivat tuntevansa omat voimansa ja eivätkä pelänneet työtä. Heillä 

oli apunaan sotilaita, jotka olivat työskennelleet linnoituksilla ja taisivat kallioi-

den räjäyttämisen. Kukkulan tasaamista luonnehdittiin lasten leikiksi.250 Tämä 

ehdotus mukaili itse asiassa ajan henkeä ja kruunun yleistä rakennuspolitiikkaa. 

Sotilaita käytettiin työvoimana kruunun hankkeissa, kuten juuri linnoitustöissä ja 

koskenperkauksissa. Kustavilaisella ajalla Porin jalkaväkirykmentin miehiä oli 

rakentamassa Viaporia vuosien 1773–1778 välisenä aikana. Vuonna 1775 Porin 

rykmentin miehiä tarvittiin Tampereen viinapolttimon ja sen sivurakennusten ra-

kentamisessa. Myös Hämeen linnassa oli töissä yli 300 satakuntalaista upseeria 

ja sotilasta vuosina 1777–78, jolloin Niementaustan mäki räjäytettiin ja raivattiin 

uudeksi Hämeenlinnan kaupungin paikaksi. Räjäytyksessä syntyneitä kiviä käy-

tettiin uuden kaupungin rakentamisessa. Maaherra de Bruce ehdotti räjäytyksiä 

vuonna 1777 ja vuonna 1779 niitä oli jo suoritettu.251 Pohjoisrantalaisten ajatus 

mäen tasoittamisesta räjäyttämällä ei ollut sittenkään kovin utopistinen, tai edes 

kovin kaukaa haettu. Myös Kokemäenjoen koskenperkaustyöt vuosina 1757–

1762 olivat tuoneet pitäjäläisten omien silmien eteen näytöksiä siitä, mitä ruudilla 

sai aikaan.252  

                                                   
249 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen ptk 27.9.1778; Kokemäen kirkkoherra G. Avellanin todistus, 18.10.1778. 
250 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Kokemäen itäpuolen asuk-

kaiden valitus KM:lle (ei päiväystä). 
251 Niemelä 1990, 68–69; Mäntylä 1995, 39, 221–222; Koskinen 2007, 257, 262, 273–274, 431. 

Rykmentit vuorottelivat linnoitustöissä. Seuraavan kerran Porin rykmentin miehiä oli Hämeen lin-

nan linnoitustöissä vuonna 1782.  
252 Esim. Salminen 2007, 70. 
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3.3.3 Kraftmanin ärsytys 

Maaherra Fredenskiöld lähetti joulun jälkeen kirjeen Kraftmanille, jossa pyydet-

tiin selvittämään, miten päätös kirkon paikan vaihdoksesta oli syntynyt.253 Kraft-

man teki työtä käskettyä ja kirjoitti 11-sivuisen selvityksen tapahtumien kulusta, 

asioiden taustoista, liikenneolosuhteista sekä omista näkemyksistään, pitäjänko-

kouspöytäkirjojen tueksi. Vastineesta paistaa Krafmanin ärtymys. Kaiken vaivan 

ja selvitysten jälkeen, mitä Kokemäen kirkkohankkeen oli jo tehty, olivat viisi 

talonpoikaa tehneet oman anomuksensa ja lausuntokierros täytyi taas aloittaa. Li-

säksi juuri nimetty, nuori kirkkoherra uskalsi lähettää oman todistuksensa. Mitä 

tämä nyt oikein oli? Eivätkö maaherran edustaja, professori ja Vaasan ritarikun-

nan jäsen yhdessä alueen rovastin ja teologian tohtorin, tuomiokapitulin edustajan 

kanssa parhaiten ymmärtäneet, miten kirkon paikka tuli määritellä? 

Kraftman kiinnitti erityisesti huomiota pohjoisrannan anojien talonpoikaiseen 

säätyyn ja kyseenalaisti viiden talonpojan edustavuuden ja auktoriteetin koko 

pohjoisrannan väestön puolesta. Kraftman huomautti, että pohjoispuolella asui 

useita säätyläisiä, jotka olisivat voineet allekirjoittaa anomuksen. Näistä Kraft-

man mainitsee;254 

 

kapteeni Brusin   Kakkulainen   yksityinen 

luutnantti Procopé   Lempoinen   kruunun virkatalo 

maanmittari Forselius Vareksela (H.valta)  yksityinen 

pitäjänapulainen Sundvall Villiön Simula rust.  yksityinen 

herra Giers   Suomenkylä (H.valta)  yksityinen 

majuri, ritari von Knorring Wuolteen kartano  yksityinen 

 

Anomuksen pelkistä talonpoikaissäädyn puumerkeistä tulikin helppo ja ilmei-

nen syy, jolla Kraftman yritti kiistää valituksen merkityksen. Kiinnittäessään voi-

makkaasti huomiota valittajien talonpoikaiseen säätyyn Kraftman ikään kuin vah-

visti hallitsevan eliitin ja alamaisten välistä sosiaalista ja kulttuurillista sekä eri-

tyisesti poliittista kuilua.255 Talonpoikien säätyvaltiopäivillä saavuttamalla ase-

                                                   
253 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä). 
254 Ibid. 
255 Scott 1990, 134. 
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malla tai kuningas Kustaa III:n talonpoikia tukevalla politiikalla ei näyttänyt ole-

van suurtakaan merkitystä professorin poliittisessa maailmankuvassa ja käytän-

nön hallinnon toteutuksessa. Sen sijaan hän vahvistaa oppineiden säätyjen julkista 

osallistumista ja suoriutumista paikallispoliittisista tehtävistä (public transcript) 

talonpoikaisluottamusmiehiin verrattuna. Samalla Kraftman painoi talonpojat ta-

kaisin paikallispoliittisen osallistumisen kannalta merkityksettömälle ulkoke-

hälle. 

Vaikka laki siis turvasi ja myös vaati talonpoikien läsnäolon päätöksentekoon, 

se ei välttämättä tarkoittanut sitä, että talonpoikien osuus päätöksenteossa olisi 

ollut kovin tärkeää, varsinkin jos talonpoikien ajatukset olivat ristiriidassa kes-

kushallinnon näkemyksen kanssa.256 Myös tuomiokapituli ja maaherra kiinnitti-

vät vastineessaan erityisesti huomiota anojien säätyyn. Vastineesta henkii asenne, 

ettei talonpoikien valitusta tulisi ottaa kovin vakavasti. Viisi talonpoikaa eivät va-

kuuttaneet viranomaisia siitä, että he todella puhuivat kaikkien alueen asukkaiden 

puolesta. Vaikka he olivatkin lautamiehiä ja kuudennusmiehiä, viranomaiset ar-

vioivat säätyläiset pitäjän yhteisten luottamusmiesten yläpuolella oleviksi. Vas-

taavasti etelärantalaisten anomuksen yhden ainoan allekirjoittajan eli Gyllenbö-

gellin edustavuutta ei kyseenalaistettu. Kirjeen sisältö myös noudatteli edustajien 

päätöksen mukaista linjaa.257 

Kirkonpaikan katselmusta leimasi ylipäätään tapahtuman ainutlaatuisuus sekä 

tietty institutionaalinen vakiintumattomuus, jolloin myös sen seurauksiin ja myö-

hempiin tapahtumiin heijastui toiminnan ja niitä ohjaavien sääntöjen epäselvyys 

ja monitulkinnallisuus.258 On monia mahdollisia syitä, miksi pohjoisrannan sää-

tyläiset eivät osallistuneet supliikkiin. Ilmeisesti supliikin laatimistilanne tuli 

eteen varsin nopeasti ja spontaanisti. Yleensä, tai ainakin aiemmin talonpoikais-

luottamusmiesten puumerkit ovat riittäneet. Ehkä talonpoikaisluottamusmiehet 

uskoivat edustavansa koko seutua, eivätkä ajatelleet tarvitsevansa muita allekir-

joittajiksi. Tai ehkä kirjeen laatimisessa tuli niin kova kiire, ettei nimilistaa ehditty 

keräämään. On myös mahdollista, etteivät säätyläiset halunneet osallistua ano-

mukseen. Ehkä he eivät halunneet ryhtyä mäen raivaukseen ja sen kustannuksiin. 

Tämä olisi aiheuttanut ongelmia raivausprosessissa, sillä työ olisi kasautunut yhä 

                                                   
256 Linde 2000, 86–87. 
257 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779.  
258 Häikiö & Leino 2014, 13.  
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pienemmälle väelle. Vai vaikuttivatko upseeriston useat muutot sen, ettei sen het-

kisellä kotikirkolla ollut kovin suurta merkitystä?259 Mainituista vain Procopé 

asui kruununvirkatalossa ja hänkin oli asunut talossa jo yli kaksikymmentä vuotta 

ja hänen poikansa Bernt Niklas Procopé jatkoi virassa ja talonpitoa,260 joten jär-

jestelyä voi luonnehtia jo melko pysyväksi.261 Ehkäpä upseeristo ei yksinkertai-

sesti halunnut pitkittää riitaa, sillä vaikutusvaltaisimmat henkilöt asuivat eteläran-

nalla. Joka tapauksessa, pohjoisrannan säätyläiset olivat jo aikaisemmin osallis-

tuneet aktiivisesti paikkakeskusteluun ja tuoneet omia ehdotuksiaan. Todennäköi-

sesti he ajattelivat vetoamisen olevan turhaa, sillä tuomiokapitulin ja maaherran 

kantaa ei kuitenkaan voitaisi ohittaa. 

Anomuksen oli laatinut entinen katselmuskirjuri Daniel Lackman (1726–

1808), joka oli alimpaa upseeristoa ja pappissukua. Lackman omisti Horpan rat-

sutilan Harjavallan kappelin alueella.262 Hän oli mukana katselmuksissa ja osal-

listui keskusteluihin. Lackman oli nimenomaan viitoittanut kirkonpaikan Mäki-

kylän mäelle väärin. Vaikka hän asui kappelin puolella, hän pyrki vaikuttamaan 

emäkirkon asioihin. Sittemmin hänet valittiin kappelin edustajistoon emäkirkon 

rakennusasiassa.263 Itse asiassa hän oli jopa aktiivisempi kuin monet emäkirkon 

alueella asuvat upseerit. Lackman tuntuu vastaavan Giovanni Levin kuvausta pie-

nessä mittakaavassa toimineesta, liikkuvasta ja aloitekykyisestä johtajatyypistä, 

joka piilottelee lähteissä ja astuu silloin tällöin asiakirjoissa esille, mutta heidän 

toimintansa paikallisyhteisössä oli merkittävää.264 Lackmanin valinta anomuskir-

jeen kirjoittajaksi tuntuu luonnolliselta, niin aktiivinen hän oli ollut. Ehkä hän oli 

                                                   
259 Levi 1992, 213. 
260 Kokemäki Lempoinen, vääpelin virkatalo: E. J. Procopé 1758–1778, B. N. Procopé 1778–1791. 

Wirilander 1953, 81. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Johan Procopé. Verkkojul-

kaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6595>. Luettu 27.5.2015. 
261 Wirilander 1953, 81; Hockman & Salminen 2007, 43. 
262 Rippikirjojen mukaan Lackmanin syntymäpäivä on 12.11.1726, kun taas Wirilanderin ja yli-

oppilasmatrikkelin mukaan vuosi on 1727. Lackmanin isä oli Porin jalkaväkirykmentissä toimi-

nut kersantti Johan Lackman (k. 1755). Lackmanin vaimo Catharina Biugg s. 1738, Loimaa. 

TMA. HaSA. I Aa:2. Rippikirja 1772–1777; I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. Wirilander 1975, 12–

13. Hockman & Salminen 2007, 94. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Adrian 

Lackman. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=7273>. Luettu 7.10.2013. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Vil-

helm Lackman. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=9230>. Luettu 7.10.2013.  
263 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.3.1780. 
264 Levi 1992, 144–145. Lackman käräjöi paljon omista asioistaan. 
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kirjoittanut talonpoikien tarvitsemia asiakirjoja aiemminkin ja myös siksi talon-

pojat kääntyivät hänen puoleensa. Mahdollisesti Lackman oli koko anomushank-

keen isä. Ainakaan hänellä, virastaan jo eronneella kersantilla, ei ollut mitään hä-

vittävää. Tätä Kraftmankin taisi aavistella. 

Kraftman kertasi tapahtumia, joissa myös Lackman oli ollut osallisena. Hän 

kertoi, että sekä lauantaina katselmuksessa että sunnuntaiaamuna ennen pitäjän-

kokousta oli esitetty monia haittoja Kiviröykkiötä koskien. ”Jokainen jolla oli 

silmät, saattoi nähdä mäellä olevan paljon muodottomia kiviä”, professori ku-

vaili. Nämä syyt olivat myös pohjoisrantalaisten tiedossa, mutta heillä ei ollut 

esittää parempaa vaihtoehtoa kirkonpaikaksi.265 Kraftman päätteli kersantti Lack-

manin uskotelleen, että kivien räjäyttäminen, suurien muodottomien kivien vi-

puaminen ja kuljettaminen, alueen raivaaminen ja tasaaminen sekä itse kirkkora-

kennusta että myös rakennusmateriaaleja ja työtilaa varten on lähes lasten leikkiä. 

Kraftman sanoi, että Lackmanilla oli itsellään lapsellinen näkökulma kivityö-

hön.266 Profesori näki siis Lackmanin olevan koko anomuksen takana, eikä aino-

astaan asiankirjan kirjurina.  

Kraftmanin mielestä oli ylipäätään omituista, että Kokemäenjoen pohjoispuo-

len asukkaat esittelivät nyt voimiaan ja halukkuuttaan tasata Kiviröykkiö suurella 

vaivalla kivistä ja hiekasta, sillä vaihtoehdoksi oli esitetty myös vähätöisempää 

Tulkkilan mäkeä. Kuitenkin pitäjäläiset olivat aiemmin (1777) yksimielisesti ve-

donneet köyhyyteensä pitäjänkokouksessa ja todistelleet, miten mahdotonta hei-

dän oli rakentaa kivikirkko köyhyytensä tähden. Tulkkilan mäki oli sen sijaan 

Kraftmanin mukaan juuri Jumalan suunnittelema kirkonpaikka. Sillä asia, joka 

oli sopivaksi ja hyödylliseksi luotu ja sopivassa käytössä, oli Jumalan tarkoitus. 

Tulkkilan mäki oli sopiva kirkon paikaksi, koska se ei tarvinnut kallista ja vaival-

loista pohjatyötä. Kirkon rakentamiselle pohjoisrannalle ei Kraftmanin mukaan 

ollut mitään perusteita.267 

Kraftmania tuntui ärsyttävän talonpoikainen takertuminen traditioon. Hän 

huomautti, ettei kukaan omistanut vanhastaan oikeutta pitää kirkkoa omalla puo-

                                                   
265 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustajan, Jo-

han Krafmanin selvitys. (ei päiväystä). 
266 ”H. Schergeant Lackman, som låtit sig inbilla (--) måste wisserl. äga barn insigt i sten arbete.” 

RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–1781. 

Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustajan, Johan Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä). 
267 Ibid. 



Ella Viitaniemi 

217 

lellaan, vaan uusi paikka tuli määritellä oikeudenmukaisesti ja edullisten kustan-

nusten mukaan. Professori muistutti, että pohjoisrantalaisten yksinoikeus kirk-

koon katosi jo 130 vuotta aiemmin, kun Harjavallan kappeli rakennettiin. Kraft-

man kärjisti, että jos kirkko ja kappeli olisi rakennettu samanaikaisesti, ei kirkkoa 

olisi rakennettu vanhalle paikalle, vaan runsas pari kilometriä etelämmäksi. Näin 

ollen pohjoisimmilla ja eteläisimmillä asukkailla olisi sama kymmenen kilomet-

rin kirkkomatka ja kappelilaisten matka idästä olisi pisimmillään noin 13 kilo-

metriä. Kraftmanin mukaan emäkirkko ei siis sijainnut keskellä pitäjää, kuten 

pohjoisrantalaisten väittivät, vaan oikea paikka olisi ollut jonkin verran eteläm-

pänä – eli käytännössä joen toisella puolella, hyvin lähellä Tulkkilaa.268 

Pohjoisrantalaisten valitus muistutti professori Kraftmanin ja rovasti Lebellin 

välistä konfliktia 1760-luvulla. Tuolloin Kraftman syytti Lebelliä itsellensä val-

mistuttaman koristeellisen kirkonpenkin kustannuksista ja hallinnollisista epäsel-

vyyksistä Ulvilan emäseurakunnassa. Riitaan oli sotkeutunut myös Gripenberg, 

joka esiintyi Kraftmanin kanssa samassa rintamassa. Viime kädessä Ulvilassa oli 

kiistelty siitä, mitä Lebell oli jättänyt kirjoittamatta pitäjänkokousten pöytäkirjoi-

hin ja miten myös seurakuntalaisten tarkistusoikeutta oli laiminlyöty. Tuolloin 

juuri Kraftman oli puolustanut seurakuntalaisten oikeutta lukea (tai kuulla luet-

tuna) pöytäkirjat. Hän ehdotti maaliskuussa 1766, että pöytäkirja oli luettava ää-

neen seurakunnalle joka kokouksen jälkeen. Nyt (1779) Kraftman joutui itse vas-

taamaan kuninkaalle samankaltaiseen syytökseen pöytäkirjojen salaamisesta Ko-

kemäellä.269 Kraftman kuitenkin kertoi kuninkaalle pitäjänkokousten pöytäkirjoi-

hin viitaten, että paikan valinnassa oli toimittu edullisuuden ja oikeudenmukai-

suuden mukaan, kummankin edustajan yhteisymmärryksessä ilman pienintäkään 

epäröintiä.270  

Valituksesta huolimatta lääninhallinto oli saanut Kraftmanista ihanteellisen 

hyötyajattelun edustajan punnitsemaan Kokemäen kirkon paikkaa. Kirkon sijoit-

tamista oli mietitty pitäjän maantieteen kautta, oli laskettu kirkkoon taitettavia 

matkoja sekä arvioitu rakennusmateriaalien kuljetusmatkoja. Kulkemista oli mie-

titty niin kesäliikenne kuin talvitiet huomioon ottaen, samoin oli puntaroitu voi-

makkaasti virtaavan Kokemäenjoen ylitystä eri vuodenaikoina. Muurarimestarin 

                                                   
268 Ibid. 
269 Lehtinen 1967, 646–674, 683. 
270 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Maaherran edustaja Kraf-

manin selvitys. (ei päiväystä). 
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avulla oli varmistettu myös kivien ja muiden muuraukseen tarvittavien materiaa-

lien saatavuutta. Ennen kaikkea muurarimestarilla oli ollut ratkaiseva merkitys 

kivikirkon tontin määrittelemisessä selvitysmiesten rinnalla. Samalla Kraftmanin 

johdolla oli katkaistu perinteinen sunnuntailiikenteen suunta pohjoisrannalle. Kir-

kon siirto oli konkreettinen merkki vanhakantaisuuden katkaisemisesta ja valis-

tuksen aikaan astumisesta Kokemäellä. 

 

Lebellin vastaus 

Myös rovasti Lebell laati oman neli-sivuisen vastineensa, vaikka hänellä ei juuri 

ollut Kraftmanin selvitykseen lisäämistä. Lebellin vastaus myötäilee professoria 

ja näyttää siltä, että se on laadittu Kraftmanin kirjettä esimerkkinä käyttäen, mutta 

rovasti ei kommentoi tai arvota valituskirjeessä mukana olleita henkilöitä. Tär-

kein anti hänen kirjeessään oli vakuuttaa päätöksenteon avoimuutta ja legitimi-

teettiä. Rovasti totesi, että heidän päätöksestänsä kyllä tiedotettiin pitäjänkokouk-

sessa, mutta arveli, etteivät valittajat halunneet tai voineet kuulla päätöstä, koska 

kokouksessa oli hälinää ja melua. Sen sijaan edustajien välillä ei ollut päätöksestä 

mitään epäselvää. Koska pohjoisrantalaiset olivat viitanneet rovastin esittäneen 

mahdollisuuden vedota kuninkaaseen, tarkensi hän tapahtumia omalta osaltansa. 

Lebell myönsi, että oli Mäkikylän mäen kohdalla ehdottanut kirkon rakentamista 

etelä-pohjois-suuntaisesti, jos kuningas tähän suostuisi ja jos muurarimestari 

Schytt toteaisi maaperän kantavaksi. Tunnetusti muurarimestari tutki maaperän 

uudelleen ja totesi sen kestämättömäksi eikä pitäjänkokouksessa suostuttu muut-

tamaan kirkonsuuntaa. Nämä seikat olivat talonpojat ja kirkkoherra anomukses-

saan sivuuttaneet. Lebell toteaakin, ettei edustajille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin 

valita Tulkkilan mäki. Jonkin asteinen turhautuminen ja tehtävään väsyminen 

kuitenkin paljastuu rovastin vastineen lopussa. Rovasti nimittäin totesi, etteivät 

edustajat kokeneet olevansa velvoitettuja juoksemaan enempää pitkin poikin pi-

täjää etsimässä jotakin muuta paikkaa.271 Mäkien katselmukset turhauttivat 64-

vuotiasta rovastia, jonka vaimo oli vakavasti sairaana. 

                                                   
271 ”så funno icke heller fullmägtige sig förplichtade, at löpa långt med Socknen, at widare utsöka 

något annat ställe.” RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björne-

borgs län 1778–1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja tuomiokapituli KM:lle 17.2.1779. Tuomio-

kapitulin edustaja Lebellin selvitys. (ei päiväystä). 
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3.3.4 Tuomiokapitulin ja maaherran vastaus helmikuussa 

Viranomaiset pysyivät valitsemiensa selvitysmiesten takana. Saatuaan Kraftma-

nin ja Lebellin lausunnot maaherra ja tuomiokapituli pyysivät helmikuussa 1779 

kuninkaallista majesteettia vahvistamaan kirkonpaikaksi Tulkkilan mäen. Se oli 

todettu kahdessa pitäjänkokouksessa (8.5.1777 ja 27.9.1778) sekä edustajien lau-

sunnoissa sopivimmaksi vaihtoehdoksi yli-intendentin suunnittelemalle kirkolle. 

Tuomiokapitulin ja maaherran mukaan viisi talonpoikaa eivät edustaneet kaikkia 

pohjoisrantalaisia, sillä mukana ei ollut valtakirjaa,272 joten anomuksella ei ollut 

vaikutusta päätökseen. Tulkkilan mäen etuja sen sijaan edelleen olivat: 

 

- yleisen maantien läheisyys 

- suurin osa asukkaista samalla (länsi-)puolella jokea 

- pitäjäläiset, joilla oli pisin kirkkomatka, asuivat samalla puolella 

- mäki on edustava paikka kirkolle 

- kiinteä maaperä 

- tarpeeksi suuri ja tilava  

- sijaitsi lähimpänä rakentamiseen tarvittavaa hiekkaa ja sopivia muurikiviä.273 

 

Tukholmassa asiaa mietittiin kesällä 1779. Valtaneuvosto vahvisti tuomioka-

pitulin ja maaherran lausunnon 20. heinäkuuta. Kustaa III itse vahvisti vielä pää-

töksen Drottningholmin linnassa 5.8.1779. Kokemäen uusi kivikirkko tuli raken-

taa Tulkkilan mäelle, mutta vanhan kirkon hautausmaa jäi käyttöön, sillä uuteen 

kirkkoon ei saanut haudata.274 

 

 

                                                   
272 ”om beswärs skriftens riktighet i anseende därtil, at de fem hemmansbrukare, som därunder 

teknat deras bomärken, icke bilagd någon fullmagt at tala på alla deras medintressenters wägnar.” 

RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgslän 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja Turun tuomiokapituli K.M:lle 17.2.1779. RA. Inrikescivilex-

peditionen. Riksregistraturet. Huvud serie. B 1a. Vol. 84. K.M. mhra Fredenskiöldille ja Turun 

tuomiokapitulillle 5.8.1779. 
273 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgslän 1778–

1781. Vol. 34. Mhra Fredenskiöld ja Turun tuomiokapituli K.M:lle 17.2.1779. RA. Inrikescivilex-

peditionen. Riksregistraturet. Huvud serie. B 1a. Vol. 84. K.M. mhra Fredenskiöldille ja Turun 

tuomiokapitulillle 5.8.1779. 
274 RA. Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvudserie. B 1a. Vol. 84. KM mhra Freden-

skiöldille ja Turun tuomiokapitulillle 5.8.1779. 
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Kuvio 15.  Valituskierroksen eteneminen ja aikataulu 

 

3.3.5 Johtopäätökset: Säätyläisten varjossa 

Keskushallinnon edustajat olivat järjestäneet kaksi katselmusta ja kaksi pitäjän-

kokousta viedäkseen läpi keskushallinnon tavoitteet kestävästä ja kauniista kivi-

rakentamisesta. Kun kivikirkkopäätös oli tehty, oli aika valita sopiva kirkon-

paikka. Professori Johan Kraftmanilla oli selkeä ja johtavan toimijan rooli kivi-

kirkkohankkeen alkuvaiheissa. Kahden virkamiehen parityössä Kraftman laati 

asiakirjat ja johti puhetta. Rovasti Lebell oli takaamassa kirkon kannan, mutta 

hänen tehtäväksensä jäi lähinnä Kraftmanin myötäily ja keskushallinnon julkisten 

tavoitteiden tukeminen (public transcript). Heidän tuli esiintyä yhtenä rintamana 

ja varmistaa keskushallinnon tavoitteiden läpivieminen paikallistasolla.  

Keskushallinnon edustajien toimintaa tarkkailtiin jatkuvasti paikallistasolla. 

Erityisesti päätökseen tyytymättömät pohjoisrantalaiset etsivät edustajien hallin-

totoimista säröä tai virhettä, johon tarttua. Kun Kraftman jäi yksin pitäjään ja 

siirsi pöytäkirjojen tarkastuksen tuonnemmaksi, pohjoisrannan väki sai tästä ai-

heen syyttää päätöksenteossa tapahtuneesta virheestä. Toinen epäselvä tapaus oli 

sunnuntai-aamuna järjestetty epävirallinen katselmus, jolla kumottiin virallisen 

katselmuksen tulokset maanperän pitävyydestä. Kun vielä pohjoisrantalaisten 

Katselmus ja 
pitäjänkokous 26-

27.8.1778

Valitukset K.M:lle 
10/1778

K.M:lta valitukset 
Turkuun 7.11.1778

Lausuntopyyntö 
edustajilta 28.12.1778

Tuomiokapitulin & 
maaherran lausunto 

17.2.1779
K.M:n päätös 5.8.1779

Tuomiokapituli & 
maaherra saavat tiedon 

Päätös ilmoitetaan 
kirkkoherralle
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avokätinen tarjous kivikkoisen mäen raivaamisesta kirkonrakennuspaikaksi hy-

lättiin, päättivät he tarttua viimeiseen vaikutusmahdollisuuteensa ja anoa suoraan 

Kustaa III:lta uuden kirkon sijoittamista pohjoisrannalle, vanhan kirkon lähelle. 

Kustaa III:n hallituskauden alku oli talonpoikien näkökulmasta varsin suotuisaa 

aikaa ja kuningas vastaanotti huomattavan määrän alamaisten anomuksia, mikä 

oli kokemäkeläistenkin tiedossa.  

Pohjoisrannan talonpojat onnistuivat anomuksellaan hidastamaan päätöksen-

tekoa ja avaamaan kirkonpaikasta käydyn keskustelun vielä kerran. Heillä oli voi-

makas näkemys siitä, että kirkko oli säilytettävä siellä, missä se oli ikiaikaisesti 

sijainnut. He perustelivat näkökantaansa traditionaalisuudella, jumalallisella va-

linnalla, päätöksenteon laillisuudella sekä liikenteellisillä seikoilla. Perusteluissa 

yhdistyvät perinteiset arvot ja vanhat tavat sekä 1700-luvun valistuneet virtaukset 

mittaamisesta ja arvioinnista sekä päätöksen oikeudenmukaisuudesta ja taloudel-

lisuudesta. Keskeisenä kysymyksenä oli, jos molemmat kirkot sijaitsevat etelä-

rannalla ja papiston asumukset pohjoisrannalla, jäisivätkö pääsiäisen jumalanpal-

velukset tai valtakunnallinen rukouspäivä pitämättä jäiden lähdön vuoksi.  

Pohjoisrannan anomus laadittiin alueen kuudennus- ja lautamiesten nimissä, 

joiden mainittiin edustavan kaikkia ympäristön taloja. Lisäksi kirkkoherra Avel-

lan oli mukana omalla todistuksellaan. Tämä on ensimmäinen kerta kirkkohank-

keessa, kun talonpoikaistoimijoita mainitaan nimeltä. Valituksellaan he astuivat 

poliittisen toiminnan ulkokehältä julkiseen poliittiseen toimintaan ja tarttuivat vii-

meiseen vaikutusmahdollisuuteensa. Tuomiokapituli tai maaherra, Kraftmanin 

ohella, näkivät talonpoikaisedustajien poliittiset mahdollisuudet toisin. He ky-

seenalaistivat anomuksen sisällön juuri allekirjoittajien säädyn vuoksi. Vaikka 

laki turvasi ja myös vaati talonpoikien osallistumisen kirkonrakentamista koske-

vaan päätöksentekoon, ei talonpoikien mielipide tai toiminta ollut keskushallin-

non näkökulmasta tärkeää – varsinkaan jos talonpoikien ajatukset olivat ristirii-

dassa esivallan kanssa. Näin keskushallinto kiisti talonpoikaisten luottamusmies-

ten paikallispoliittisen painoarvon. Vaikka talonpoikaisedustajat käyttivät laillista 

vaikutuskanavaa, heidät työnnettiin säätyläisten varjoon keskeisissä kysymyk-

sissä. Viranomaiset arvioivat säätyläiset pitäjän yhteisten luottamusmiesten ylä-

puolella oleviksi, eikä talonpoikaisluottamusmiehen katsottu voivan edustaa sää-

tyläistä pitäjänhallinnossa. Vastaavasti etelärantalaisten vastikkeeksi riitti kap-

teeni Gyllenbögelin laatima ja yksin allekirjoittama suhteellisen suppea kirjoitus. 

Sen edustavuutta ei kyseenalaistettu, koska sisältö noudatti keskushallinnon vi-

rallista kantaa ja sen kirjoittaja oli säätyläinen. 
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Keskushallinto otti Kokemäen kirkkohankkeen suunnitteluvaiheesta varsin 

tiukan otteen. Vaikka pitäjäläisiä kuultiin, keskushallinnon tavoitteet vietiin läpi 

vastustuksesta huolimatta. Kraftmanin asiantuntijuus ja perinpohjainen selvitys-

työ toivat Kokemäelle kaksi muutosta, jotka molemmat kuvastavat ajan henkeä, 

edistystä, hyödyllisyyttä ja yhteistä hyvää. Pitäjäläiset saivat, tai joutuivat, raken-

tamaan edistyksellisen kivikirkon, joka sijoitettiin suurinta väestön osaa hyödyt-

tävästi Kokemäenjoen etelärannalle. 
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4 Kirkon rakentamisen aloitus ja kirkkoherran 
auktoriteetin kiistäminen 

4.1 Kirkkoherran tehtävät ja asema pitäjänyhteisössä 

4.1.1 Paimen ja byrokraatti  

Kirkkoherralla oli pitäjänyhteisössä keskeinen rooli. Hän hoiti sekä hengellisiä 

papintehtäviä että paikallishallinnollisia virkatehtäviä. Tavanomaisten hengellis-

ten tehtävien määrä kasvoi koko 1700-luvun ajan, sillä nopea väestönkasvu lisäsi 

kasteiden, hautajaisten ja myös häiden määriä. Kasvavasta väestä laadittiin kir-

konkirjoja ja väestötaulukkoja. Mutta myös kirkkoherran maallishallinnolliset 

vastuut lisääntyivät hallinnon kehittyessä. Hän vastasi pitäjänkokousten järjestä-

misestä: koollekutsumisesta, puheenjohtamisesta sekä pöytäkirjojen laatimisesta 

ja oikeaksi todistamisesta. Pitäjänkokouksessa päätettiin seurakunnan taloudesta 

ja hankinnoista, tarkastettiin tilit, valvottiin kirkkokuria ja sosiaalista järjestystä, 

päätettiin rakennus- ja korjaushankkeista ja ratkottiin alati lisääntyviä köyhäin-

hoitokysymyksiä. Pitäjänkokouksen lisäksi kirkkoherra toimi kirkonisännän, sii-

hen valittujen säätyläisten sekä kuudennusmiesten kanssa kirkkoneuvostossa, 

jossa ratkottiin etupäässä siveellisyys- ja kirkkokuriasioita. Kirkkoherra oli osal-

taan vastuussa seurakunnan omaisuudesta, vaikkakin varoista vastasi kirkko-

väärti. Monet pitäjänkokouksessa ja kirkkoneuvostossa tehdyistä päätöksistä vaa-

tivat kirkkoherran käytännön toimia toteutuakseen. Lisäksi kirkkoherra kävi kir-

jeenvaihtoa alueen rovastin, tuomiokapitulin ja voudin kanssa. Vastaavasti tuo-

miokapituli ja maaherra lähettivät runsaasti hallinnollisia ohjeita ja kuulutuksia 

paikallistasolle kirkossa kuulutettavaksi tai pitäjänkokouksissa käsiteltäväksi – ja 

lopulta myös täytäntöön pantavaksi. Joskus tuomiokapituli velvoitti kirkkoherraa 

avustamaan virka-asioissa lähiseurakunnissa, kuten papinvaalien valvojina. Kirk-

koherran ei kuitenkaan tarvinnut kaikkia töitä tehdä yksin. Hänen alaisuudessaan 

toimivat kappalainen, pitäjänapulainen, lukkari ja suntio, joita hän esimiehenä 
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valvoi. Vanhetessaan tai sairastuessaan hänellä oli mahdollisuus palkata avuk-

seen omalla kustannuksellaan apupappi.1  

Kirkkoherra oli henkilökohtaisesti vastuussa virkatilastaan pappilasta, joka oli 

yleensä pitäjän suurimpia maatiloja. Hän valvoi myös pappilan oikeuksia suh-

teessa muuhun yhteisöön (jakokunnat, yhteismetsät, kalastusosuudet) ja käräjöi 

tarvittaessa. Pappi joutui pitkälti itse valvomaan myös palkkasaataviensa toimit-

tamista.2 Kaikista kirkkoherran viranhoitoon liittyvistä tehtävistä ja alati lisään-

tyvistä vastuista huolimatta kirkkoherran elinikäiset virat olivat haluttuja ja niistä 

käytiin kovaa kilpailua. Vastaavasti seurakuntalaiset olivat itse kiinnostuneita 

kirkkoherran valintaprosessista, juuri kirkkoherran keskeisen roolin vuoksi. Pa-

pinvaalit muokkasivat osaltaan poliittisen kulttuurin kehitystä paikallistasolla 

enemmistöperiaatteen ja manttaalien eli verolukujen mukaisen äänestystavan 

kautta.3 

Kokemäen seurakunta oli kuitenkin 1770-luvulla pitkään ilman toimintaky-

kyistä kirkkoherraa. Kirkkoherra Gabriel Gottleben (s.1693) oli palvellut pitkään 

Porin kaupunkiseurakunnan kappalaisena ja oli Kokemäelle tullessaan vuonna 

1758 jo 65-vuotias.4 Alkuvuosina Gottleben esitti uuden kirkon rakentamista ja 

ehti rakennuttaa kellotapulin, mutta jäi sittemmin sivuun kirkkoherran tehtävistä. 

Häntä ei mainita esimerkiksi lainkaan pitäjänkokousten pöytäkirjoissa vuoden 

1768 jälkeen, jolloin hän ylitti 75 vuoden iän.5 Gottleben pysyi kuitenkin virassa 

yleisen tavan mukaan kuolemaansa saakka. Kirkkoherran työkyvyttömyys vai-

kutti pitäjänyhteisöön. Kirkonrakennuksen kaltaiset suuret hankkeet, mutta myös 

pienemmät hallinnolliset asiat, saattoivat lykkääntyä kirkkoherran sairastumisen 

tai vanhuuden heikkouden takia.6 Kirkolliset toimitukset ja pitäjänhallinto piti 

                                                   
1 Aaltonen 1939, 101; Juva 1955, 100–105; Pulma 1985, 34–37; Linde 2009, 40. Kootusti pitäjän-

kokouksen tehtävistä ja seurakuntahallinnosta myös Viitaniemi 2008.  
2 Juva 1955, 95–100. 
3 Matinolli 1955, 27–38; Lindström 2004, eri osin. 
4 RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1757–1759. Vol. 12. Turun tuomiokapituli KM:lle 2.11.1758. 

Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 1.10.1758. 

Kotivuori, Yrjö, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gottleben. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5189> Luettu 14.2.2013. Hockman 

& Salminen 2007, 138. 
5 Kokemäen pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. II Ca:1. TMA. Gottleben kuoli toukokuulla 

1776.  
6 Suolahti 1919, 77–78; Bergström 1991, 57 



Ella Viitaniemi 

225 

joka tapauksessa hoitaa, joten kirkkoherra Gottleben palkkasi apulaisekseen Ma-

tias Sundvallin (1727–1804) vuonna 1760.7 Kirkkoherra maksoi apulaisen vuosi-

palkan ja asuinsijan pappilasta.8 Kesällä 1770 kirkkoherra ilmoitti tuomiokapitu-

lille, ettei voinut enää hoitaa virkaansa ja pyysi tehtävien siirtoa apulaiselleen. 

Tuomiokapituli suostui tähän, mutta muistutti Sundvallin hoitavan tehtäviä Got-

telebenin valvonnassa.9 Apupapista tuli nyt curam gerens eli viranhoitaja, jonka 

puoleen tuomiokapitulikin tarvittaessa kääntyi. Seurakunnan hierarkia kääntyi 

päälaelleen, kun vaatimattomassa papinvirassa oleva Sundvall nousi tapahtumien 

keskiöön. Sundvallin erityinen asema heijastui vielä 1780-luvulla kirkon raken-

nuskonflikteihin, kuten myöhemmin näemme.  

Kokemäen paikallispoliittista tilannetta muuttivat kirkkoherran vanhuuden-

heikkouden lisäksi pitkäaikaisen pitäjänapulaisen Erik Stiernlundin kuolema 

vuonna 177210 ja monet vaihdokset Harjavallan kappalaisen viranhoidossa.11 

Näin seurakunnassa oli tilanne, jolloin pysyvästi virkoja hoitivat vain apupappi 

Sundvall sekä nuori lukkari Anders Limnell,12jonka pätevyydestä kannettiin 

huolta. Tuomiokapituli auttoi tilanteessa nimeämällä sijaisia ja uudeksi apupa-

piksi Isak Norlundin, joka jatkoi armovuoden saarnaajana. Sundvall nimettiin pi-

täjänapulaiseksi vuonna 1774.13 Pitäjänhallintoon muodostunut valtatyhjiö täyt-

tyi myös muilla aloitekykyisillä kirkon maallisilla luottamusmiehillä, kuten von 

                                                   
7 Hockman & Salminen 2007, 147–148. Käytän Salmisesta poiketen Sundvallin nimestä muotoa 

Matias, Ylioppilasmatrikkelin tapaan. M. Sundvall syntyi 6.2.1727 Ulvilassa. Hänen vanhempansa 

ovat rusthollari Juha Tuomaanpoika Suniva ja Kaarina Antintytär. TMA. USA. IC:1. Syntyneiden 

ja kastettujen luettelot 1723–1757. 
8 TMA. KoSA. I Aa:4. Rippikirja 1760–1771. RA. Landshövdingars skrivelser till KM. Åbo och 

Björneborgs län 1804. vol. 44. Maaherra Palmfelt KM:lle 8.10.1804. Leski Hedwig Theetin kirje 

KM:lle, ei päiväystä. 
9 TMA. TATA. BI:37. Kirjekirja 1770. Turun tuomiokapituli rov. Lebelille, 13.6.1770.  
10 TMA TATA. BI:39. Kirjekirja 1772. Turun tuomiokapituli rov. Lebellille, 20.5.1772; Turun 

tuomiokapituli apulaispappi Sundvallille 2.5.1772. Erik Stiernlund 1705(?)–1772 työskenteli Ko-

kemäellä v:sta 1733. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Stiernlund. Verkkojulkaisu 

2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5694>. Luettu 27.9.2012. 
11 TMA. TATA. BI:38. Kirjekirja 1771. Turun tuomiokapituli kh. Gottlebenille, 29.5.1771. 

Hockman & Salminen 2007, 147. Harjavallan kappalaiseksi Anders Flameniuksen (1710?–1771) 

jälkeen tuli Anders Nummelin (1708–1776), mutta virka oli pian taas auki. TMA. TATA. BI:40. 

Kirjekirja 1773. Turun tuomiokapituli A. Nummelinille, 30.6.1773. Kotivuori, Ylioppilasmatrik-

keli 1640–1852: Anders Nummelin. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasma-

trikkeli/henkilo.php?id=5779>. Luettu 31.10.2013. Hockman & Salminen 2007, 147. 
12 Anders Limnell (s. 9.11.1751) oli Harjavallan kappelin lukkari Erik Limnellin poika. TMA. 

TATA. BI:39. Kirjekirja 1772. Turun tuomiokapituli rovasti Lebellille, 11.11.1772. 
13 TMA. TATA. BI:39. Kirjekirja 1772. Turun tuomiokapituli rov. Lebellille, 20.5.1772; 

30.9.1772. TMA. TATA. BI:41. Kirjekirja 1774. Turun tuomiokapituli kh Gottlebenille 
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Knorringin ja Matti Köönikän kaltaisilla miehillä. Niinpä Kokemäelle saapues-

saan kesällä 1778 oli nuorella Avellanilla edessään useita haasteita.14 Häntä odotti 

paitsi seurakunta, joka oli tottunut toimimaan ilman kirkkoherraa, myös pappilan 

uudistukset ja ennen kaikkea valtaisa kirkonrakennustyö. 

4.1.2 Nuori pappi poliittisten areenojen pelinappulana 

Kunnia Kokemäen kirkon rakentamisesta on langennut kirkkoherra Gustaf Avel-

lanille, jonka virkakaudelle kirkon rakennusvuodet osuivat. Gustaf Avellanin 

syntyi Tammelassa 28.10.1743 pappi Johan Avellanin (1729–1785) ja Kristina 

Barckin perheen seitsemäntenä poikana. Hänen isänsä ja isoisänsä olivat toimi-

neet Kaarinan kappalaisena. Taloudellisesti vaatimattomasta taustasta huolimatta 

kappalaisen kaikki seitsemän poikaa saivat korkean akateemisen koulutuksen. 

Gustaf aloitti opinnot Turun akatemiassa keväällä 1761. Hänen opintojansa avit-

tivat stipendi ja väliaikaiset työt kotiopettajana.15 

Gustaf Avellan vihittiin papiksi hänen toimiessaan isänsä apulaisena Kaari-

nassa vuonna 1764.16 Heinäkuulla 1766 Avellan valmistui maisteriksi ja hän siir-

tyi rovasti Johan Grunneruksen apulaiseksi Hammarlandiin. Pesti oli mielenkiin-

toinen, sillä Grunnerus toimi myös ylihovisaarnaajana ja valtiopäivämiehenä 

1760-luvulla.17 Tämä avasi uusia ovia, sillä Hammarlandista Avellan kutsuttiin 

maaherra A. H. Ramsayn kotisaarnaajaksi Jakkarilan säterikartanoon Porvooseen. 

Avellanin virkanimikkeenä oli Uudenmaan jalkaväkirykmentin ylimääräinen pa-

taljoonan saarnaaja.18 Avellanin ura alkoi siis varsin lupaavasti. Lisäksi oleskelu 

                                                   
30.11.1774; Turun tuomiokapituli M. Sundvallille 9.11.1774. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 

1640–1852: Isak Nordlund. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrik-

keli/henkilo.php?id=8762>. Luettu 26.10.2012.  
14 TMA. TATA. BI:45. Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli adj. Sundvallille, 22.4.1778. Alha-

nen 2007, 128; Linde 2009, 40. 
15 RA. Åbo konsitorii skrivelser till KM 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. G. Avellan KM:lle, saapunut 9.1.1778 (ei päiväystä). Merite lista. Kotivuori, Ylioppi-

lasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Avellan. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppi-

lasmatrikkeli/henkilo.php?id=8315>. Luettu 5.11.2013. Renvall 1834, 23; Aakula 1966, 17; Hock-

man & Salminen 2007, 139. 
16 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Avellan. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8315>. Luettu 29.10.2013. 
17 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Grunnerus. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5926>. Luettu 29.10.2013. 
18 TMA. TATA. BI:37. Kirjekirja 1770. Turun tuomiokapituli Avellanille, 8.8.1770 ja 24.10.1770.  
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Jakkarilan uudistetussa, 1760-luvulla rakennetussa kartanossa19 lienee ollut vai-

kuttava kokemus. Avellan palasi kuitenkin Ahvenanmaalle, kun hänet valittiin 

Hammarlandin ja Eckerön kappalaiseksi vuonna 1772.20 Jo vuonna 1774 hän siir-

tyi eteenpäin, Tukholman suomalaisen seurakunnan komministeriksi. Avellan 

jatkoi Tukholmassa päämäärätietoisesti uraansa. Hän onnistui solmimaan suhteita 

hoviin ja ryhtyi hakemaan kirkkoherran virkoja. Avellan oli mukana jo seuraa-

vana vuonna suomalaisen seurakunnan kirkkoherran vaalissa, mutta jäi toiseksi.21 

Pian hän haki valtaneuvoston jäsenen, hovikansleri (överståthållaren) paroni 

Fredrik Sparren suosittelemana Sauvon kirkkoherran paikkaa.22 Sparren tuella 

Avellan haki myös itse Kokemäen kirkkoherran virkaa suoraan kuninkaalliselta 

majesteetilta elokuussa 1777. Kokemäen seurakunta oli regaaliseurakunta, jossa 

kuninkaalla oli nimitysoikeus, joten Avellan pystyi ilmoittautumaan Tukhol-

massa viranhakuun tuomiokapitulin ja vaalijärjestelmän ohi suoraan Kustaa 

III:lle, osallistumatta itse kirkkoherran vaaliin.23  

Vain muutamaa viikkoa aiemmin, heinäkuun alussa Turun tuomiokapituli oli 

asettanut kolme ehdokasta Kokemäen kirkkoherran vaaliin. Kokemäkeläisillä oli 

regaaliseurakuntana oikeus ehdottaa neljättä ehdokasta ja suuri osa ilmeisesti ta-

lonpoikaisista seurakuntalaisista pyysi neljänneksi ehdokkaaksi Köyliön kirkko-

herraa Martin Tolpoa.24 Hän oli kirkkoherra Nikolaus Tolpon poika ja viettänyt 

lapsuutensa Kokemäen pappilassa, joten hän oli kokemäkeläisille entuudestaan 

                                                   
19 Jakkarilan kartano. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=129 Luettu 

29.10.2013. 
20 TMA. TATA. BI:39. Kirjekirja 1772. Turun tuomiokapituli G. Avellanille, 26.8.1772. 
21 Pihlajamaa 2000, 22–23; Hockman & Salminen 2007, 139. Avellanin kerrotaan saaneen läk-

siäislahjaksi Tukholmasta Kustaa III:n kuvalla koristellun seinäkellon ja Rörstrandin maljakon. 

Aakula 1966, 20. 
22 Matinolli mainitsee myös mhra F. U. von Rosenin Avellanin tukijaksi, mutta Avellan ei itse 

mainitse häntä kirjeessään kuninkaalle. Maaherralla oli kuitenkin valtaa kirkkoherran nimitysasi-

oissa. Matinolli 1955, 168–169. 
23 RA. Åbo konsitorii skrivelser till KM 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. G. Avellan KM:lle, saapunut 1.8.1777 (ei päiväystä). Renvall 1834, 24. 
24 RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777. Matinolli 1955, 36–37; Berg-

ström 1991, 72–73. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=129
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tuttu henkilö.25 Tuomiokapitulin oli suostuttava tähän pyyntöön.26 Ehdokasaset-

telun ja vaalisaarnojen jälkeen järjestettiin 16.11.1777 varsinainen kirkkoherran 

vaali Kokemäellä, jossa Avellan ei siis ollut ehdokkaana. Äänioikeutettuja olivat 

kaikki maanomistajat sekä virkatilanhaltijat, jotka äänestivät manttaalimääränsä 

mukaan. Martin Tolpo voitti vaalit selvästi, erityisesti talonpoikien äänillä (94½ 

manttaalia). Rehtori Branderia puolestaan äänestivät useat säätyläiset (28 

17/24).27 Poliittisen päätöksenteon ja äänestyskäyttäytymisen kehityksen kan-

nalta syksyn 1777 kirkkoherranvaalista on huomioitavaa, että pitäjässä oli nyt sel-

västi irtauduttu vanhakantaisesta, yksimielisestä päätöksenteosta. Erityisesti ta-

lonpojat käyttivät vaalijärjestelmän suomat vaikutusmahdollisuudet hyväkseen, 

vaikkakin heidän pyrkimyksenä oli traditionaalinen, tutun papin valinta ja viran 

konservointi.28   

Tammikuun alussa Avellan lähestyi toistamiseen ”aralla mielellä” Kustaa 

III:tta. Vaaliuutiset olivat kulkeutuneet Tukholmaan ja Avellan halusi muistuttaa 

olevansa käytettävissä virkaan.29 Hänen huolensa oli kuitenkin turha, sillä jo jou-

lukuussa oli Suomen puolella kuultu huhuja Kokemäen kirkkoherran viran me-

nevän vaalin ohitse Avellanille, vaikkei edes Turun tuomiokapituli ollut käsitellyt 

vaalitulosta. Paheksuntaa herätti erityisesti se, että 34-vuotias Avellan oli sekä 

iältään että virkavuosiltaan huomattavasti muita ehdokkaita nuorempi.30 Huhuista 

tulikin pian totta. Tuomiokapitulin kirje Kokemäen vaalituloksesta saapui tammi-

                                                   
25 Martin Tolpo oli hieman ristiriitainen henkilö, sillä hän oli ollut pitkään seurakunnalle velkaa. 

Kyse oli hänen isänsä Nils Tolpon aikaisista taloudellisista epäselvyyksistä, joita edelleen 15 

vuotta kirkkoherran kuolemaan jälkeen oli hoitamatta 126 kuparitaaleria. Tästä huolimatta M. 

Tolpo oli talonpoikien suosikki. Turun tuomiokapituli kh. M. Tolpolle, 26.8.1772. Kirjekirja 

BI:39. (1772) TATA. TMA.  
26 TMA. TATA. BI:44. Kirjekirja 1777. Turun tuomiokapituli KM:lle, 24.12.1777. Matinolli 1955, 

36–37. 
27 RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
28 Matinolli lukee keskeiseksi asetukseksi vuoden 1739 papinvaaliasetuksen, joka sisältää mm. 

enemmistöperiaatteen: Kongl. Maj.ts Nådiga Förordning hwarefter wid Prestewals anhållande så i 

Städer som på Landet förfaras bör. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren den 5 Junii 1739. Kongl. 

Maj:ts Nådiga förklaring, öfwer Dess den 5 Junii 1739 utgångne förordning om Prestwal. Gifwen 

Stockholm i Råd-Kammaren den 22 Januarii 1746. Samling af Författningar och Stadgar hwilka 

ändra eller förklara Kyrko-Lagen af År 1686, 1813. Matinolli 1955, 29–38, 54-56; Lindström 2004, 

90–91. 
29 RA. Åbo konsitorii skrivelser till KM 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. G. Avellan KM:lle, saapunut 9.1.1778 (ei päiväystä). 
30 Matinolli 1955, 168–169. Erityisesti alaviitteet. 
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kuun 12. päivä Tukholmaan ja Avellan nimitettiin kirkkoherraksi vain kaksi päi-

vää myöhemmin.31 Asia oli siis ennalta sovittu. Papiston vaaleja tutkinut kirkko-

historioitsija Matinolli kiinnittää myös huomiota Avellanin valintaan ja toteaa sen 

olevan Satakunnan kuninkaanpitäjissä ainutlaatuinen tapaus, jossa konservaa-

tiopyrkimys ohitettiin kuninkaan suoralla nimityksellä.32 Muuten 1700-luvun jäl-

kipuoliskolla vastaavia vaalin ulkopuolisia nimityksiä tapahtui seudulla vain kah-

desti. Mutta aivan kuin hyvittääkseen vaalin ohituksen Avellan avioitui pian reh-

tori Branderin 16-vuotiaan tyttären, Lovisa Fredrikan kanssa.33  

Kokemäen kirkkoherran valinnasta oli tullut osa poliittista peliä niin valtakun-

nan ylätasolla valtaneuvoston kulisseissa kuin paikallistason mikropolitiikassa, 

talonpoikien toiveissa. Kustaa III:n puuttuminen paikallistason hallintoon muis-

tutti itsevaltiaan roolista. Se oli myös maaherra von Rosenin vallanosoitus tuo-

miokapitulia kohtaan. Kokemäellä kuninkaan suosikki päätyi kuitenkin keskelle 

toisenlaista poliittista pelikenttää. Tähän asti Avellania olivat kannatelleet vahvat 

suosittelijat ja tukijat virasta toiseen, mutta Kokemäen kirkkoherran virkaan as-

tuessaan kesäkuulla 1778 hän jäi käytännössä yksin.34 Avellan tuli johtamaan pi-

täjää, jossa hän ei tuntenut ketään ja jonne kukaan ei oikeastaan edes halunnut 

hänen tulevan. Vastassa oli vielä suuria haasteita. 

4.1.3 Kirkkoherran palkat ja peitelty vastustus  

Tuskin yksikään pitempään palvellut paimen pystyi välttämään käräjöinnin lau-

mansa kanssa. Kirkkoherran haasteena oli virkaan kuuluvien oikeuksien ja etuuk-

sien turvaaminen. Hän oli vastuussa virkatilastaan ja joutui ensisijaisesti itse val-

vomaan sen etuja. Myös papille luontaistuotteina suoritettavien palkkojen maksut 

                                                   
31 RA. Åbo konsitorii skrivelser till KM 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777.  
32 Kokemäen kirkkoherran virka täytettiin konservaatioperiaateen mukaan vuonna 1722, kun soti-

laspastori Johan Polviander tuli virkaan appensa jälkeen. Matinolli 1955, 167; Hockman & Salmi-

nen 2007, 136–137. 
33 Lovisa Fredrika Brander oli syntynyt 7.6.1763 ja hänet vihittiin G. Avellanin kanssa 4.11.1779 

Porissa. TMA. Porin kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto. I C1:3. Kaupunkiseurakunnan synty-

neiden ja kastettujen luettelot 1732–1777; I Eb:5. Vihittyjen luettelo 1778–1796 (sis. edellä ole-

vaan). Matinolli 1955, 168; Hockman & Salminen 2007, 140; Bergström 1991, 86. 
34 TMA. TATA. BI:46. Kirjekirja 1778. Turun tuomiokapituli adj. Sundvallille, 22.4.1778. Mal-

mestedt erittelee 1600-luvun puolelta Skaran ja Upsalan hiippakunnista tapauksia, joissa pitäjänyh-

teisö lukitsee kirkon eikä päästä pappia sisälle. Useat näistä tapauksista liittyvät siihen, että seura-

kuntalaiset tyytymättömiä uuteen pappiinsa ja kieltäytyivät hyväksymästä häntä virkaan. Malm-

stedt 2007, 105–118. 
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aiheuttivat käräjille asti vietyjä riitoja. Papisto käräjöi myös yksityisten maatilo-

jensa tai perintöasioiden vuoksi. Kokemäellä papiston tyypillisiä käräjöinnin ai-

heita olivat papin palkkasaatavat, rajariidat ja nautintaoikeudet sekä pappilan ra-

kennusten ylläpitovelvollisuudet. Papin vaihtuessa nautintarajat ja oikeudet tes-

tattiin. Pitäjäläiset ”unohtivat” velvollisuutensa ja pyrkivät kiistämään vanhat ra-

situkset. Pitäjäläiset myös tarkkailivat ja kontrolloivat uutta kirkkoherraa, ettei 

hän ylittäisi oikeuksiansa esimerkiksi metsän käytössä. Kirkkoherra puolestaan 

halusi, että seurakunnan rakennukset kuten pappila ja kirkko sekä viljelykset ja 

palkkaan kuuluvat nautinnat olisivat kunnossa. Kirkkoherran virkaetuihin liitty-

vistä riidoista tuli nopeasti henkilökohtaisia ja ne vedettiin melko herkästi kärä-

jille. Nokittelu kirkkoherran ja seurakuntalaisten välillä käräjillä oli ilmeistä, sillä 

käräjillä esitettiin haasteita molemmin puolin, vastavuoroisesti. Palkkoihin ja vir-

katilaan liittyvät kiistat määrittelivät kirkkoherran ja pitäjäläisten suhdetta ja 

niistä tuli nopeasti henkilökohtaisia. Samalla papiston palkka- ja rakennuskiistat 

kietoutuivat lopulta samaan vyyhtiin kirkonrakennusriidan kanssa. 

Papiston keskeisenä tulona olivat tertiaalikymmennykset, jotka olivat kolmas-

osa reformaatiossa kruunun itsellensä ottamista keskiaikaista kirkon kymmenyk-

sistä. Seurakuntalaiset suorittivat papiston palkat viljanviljelyn, karjanhoidon, 

metsästyksen ja kalastuksen tuotosta ja maksoivat pääsiäisrahan sekä erilaisia toi-

mitusmaksuja, pienin paikallisin painotuseroin. Näin ollen kirkkoherran palkka 

oli pitkälti sidoksissa seurakunnan kokoon ja väkimäärään. Palkan lisäksi pappi 

sai nauttia virkatilansa tuoton.35 Vuoden 1734 rakennuskaari täydensi pappispri-

vilegiota siten, että se vahvisti vanhan käytännön pitäjäläisten velvollisuudesta 

toimittaa pappilaan ns. lailliset huoneet ja tilukset käyttövalmiina. Pappi oli kui-

tenkin näistä vastuussa ja velvollinen laiminlyöntien korvauksiin omalla kustan-

nuksella.36 

James C. Scottin kehittämän hidden transcript -käsitteen mukaan talonpoikien 

arkipäiväinen vastarinta sisälsi useita erilaisia naamioituja tai peiteltyjä toimin-

toja. Nämä toimet olivat suunnattu erityisesti niitä auktoriteetteja ja viranomaisia 

kohtaan, joille talonpoikien piti suorittaa veroja erilaisina tuotteina ja maksuina 

sekä päivätöinä.37 Myös kirkkoherran ja talonpoikien välillä käytiin alituista, niin 

avointa kuin peiteltyä, kiistaa papin palkkasaatavien suorituksesta ja pappilan 

                                                   
35 Juva 1955, 95–100; Soininen 1974. 375; Åvist 2009, 20. Isojaon ja muiden maanomistusuudis-

tusten suhteen merkittävää oli, että pappila oli suojattu lohkomiselta eikä sen maista voitu erottaa 

ns. liikamaita. 
36 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennuskaari 26:2§.  
37 Scott 1990, 5, 188. 
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nautinnoista. Vaikka jo piispa Isak Rothovius (k. 1652) oli määrännyt, että papis-

ton palkkasaatavat oli hoidettava kruunun virkamiesten kautta,38 oli pappien vah-

dittava itse sovittuja palkkasaataviaan edelleen 1700-luvun jälkipuoliskolla. Tästä 

oli osoituksena kirkkoherra Gottlebenin valitus vuoden 1761 syyskäräjillä, että 

pitäjäläiset laiminlöivät tertiaalikymmenysten ja karjakymmenysten maksun 

määräaikaan mennessä. Kukin heistä toi veronsa koska tahtoi, vaikkei kirkkoher-

ralla ollut aikaa ottaa vastaan heitä erikseen. Niinpä alioikeus muistutti, että terti-

aalit on suoritettava määräaikaan mennessä ulosoton uhalla, kuten muutkin kruu-

nun verot.39 Papiston palkanmaksu oli siis edelleen hyvin henkilökohtainen ta-

pahtuma, jossa talonpojat toivat osuutensa omasta laaristansa pappilan aittaan. 

Talonpojat eivät kiirehtineet kirkkoherran kymmenysten suhteen, vaan suorittivat 

niitä omaan tahtiin, mikä ärsytti kirkkoherraa ja aiheutti hänelle lisätyötä. Viivyt-

tely ja hidastelu olivat talonpoikien tapa osoittaa vastustusta ja kapinoida hiljai-

sesti järjestelmää vastaan. Vilja oli heidän ja he toivat sen kun parhaaksi näkivät. 

Viivyttelemällä talonpojat myös murensivat kirkkoherran auktoriteettia, eikä 

kirkkoherran auttanut muu kuin kääntyä käräjien puoleen. 

Pitäjäläiset olivat varsin kekseliäitä vältellessään kymmenysten suorittamista 

kirkkoherralle. Syyskäräjillä 1781 Avellan penäsi kirkkoherran vanhaa, kuningas 

Kustaa II Aadolfin vahvistamaa oikeutta saada joka kymmenennen päivän kalan-

saalis Kokemäenjoen kalastamoista.40 Pirkkalan, Pirilän ja Niuttulan kalasta-

moilla oli näet tapana pitää puhdistuspäiviä (renselse-dagar), juuri kun kirkko-

herran oli vuoro saada osuutensa. Viskaali Mustelin, joka edusti pitäjäläisiä, selitti 

neljän puhdistuspäivän pitäminen olevan vanha tapaa, jolloin ei koskaan annettu 

kirkkoherralle osuutta. Jostakin syystä nämä päivät sattuivat aina Avellanin saa-

lispäivälle.41 Kyseessä oli mitä ovelin tapa yhdistää nämä kalastajille itselle kaksi 

tuottamatonta päivää ja samalla vältellä kalakymmenysten suoritusta kirkkoher-

                                                   
38 Linde 2009, 43–46; Villstrand 2012, 220. 
39 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:71. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1761. Kokemäen käräjät 12.9.1761, f.519v.–520. Pöytäkirjan teksti on osin 

tuhoutunut, mutta lähdettä on kuitenkin pyritty lukemaan tästä huolimatta.  
40 Todennäköisesti tässäkin tarkoitetaan papille maksettavien kymmenysten kolmasosaa eli terti-

aalikymmenyksiä, vaikkei sitä lähteessä tämän paremmin tarkennetakaan. Verotuksesta Soininen 

1974, 375. 
41 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 266v.–270v. Kokemäenjoen kalas-

tuksesta ja kalastamoista ja papiston osuuksista erityisesti Salminen 2007, 518–519.Monimutkaista 

kiistaa kalakymmenyksistä ja kirkkoherran osuuksista käytiin myös esim. Oulun seurakunnassa. 

Palola 2000, 95–96. Kalakymmenysten rästeistä myös Linde 2000, 79. 
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ralle. Teoreettisesti ajateltuna tämä on puhdas esimerkki Scottin kehittämästä ta-

lonpoikien peitellystä vastarinnasta (hidden transcript). Se oli toimintaa, jonka 

viranomainen (tässä kirkkoherra) tunnisti ilmiselväksi vastustukseksi, mutta josta 

oli hankala langettaa rangaistusta. Peitelty vastarinta oli vaikeasti määriteltävissä 

ja kuvailtavissa käräjillä, koska se oli naamioitu toisen viattomalta vaikuttaneen 

toiminnan eli kalastamon puhdistamisen alle.42  

Vastaajat onnistuivat viivyttämään kalakymmenysjutun ratkaisua seuraaville 

käräjille kyseenalaistamalla pitäjän lautamiesten jääviys. Helmikuussa 1782 kä-

räjillä istuivatkin euralaiset lautamiehet. Juttu ratkaistiin siten, ettei talonpoikia 

rankaistu, vaan heitä kehotettiin olemaan vastedes ajoittamatta puhdistuspäivää 

ja papin kalastusoikeutta samalle päivälle. Edes papin menettämiä kymmenyksiä 

ei tarvinnut korvata.43 Mutta kirkkoherralle päätös oli siinä määrin merkittävä, 

että dokumenttia säilytettiin tiukasti seurakunnan arkistossa.44 Kalakymmenys-

juttu osoittaa myös, miten kiistat muuttuivat henkilökohtaisiksi. Kalakanne käsi-

teltiin nimittäin kirkonrakennusriidan jatkeeksi ja jutut koskivat myös samoja 

henkilöitä. Viisi (5) Pirkkalan ja kaksi (2) Niuttulan kylien isäntää tiesivät kirk-

koherran aikeista nostaa kanne heitä vastaan kalakymmenyksistä ja he liittyivät 

samoilla käräjillä kirkkoherran haastajien joukkoon kirkonrakennusjutussa.45 

Näin riidat kirkonrakentamisesta ja kirkkoherran kalanautinnoista sekoittuivat pi-

täjäläisten ja kirkkoherran keskinäiseksi välien selvittelyksi.  

 

 

  

                                                   
42 Scott 1985, 28; Harnesk 2009, 253–254. 
43 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 208v.–211.  
44 TMA. TATA. E VI 75a. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat. Kokemäen 

seurakunta, Harjavalta (1825–1856). Rovastin tarkastuksen pöytäkirja liitteineen 3–4.7.1834.  
45 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 266v.–270v. Papiston osuuksista 

Kokemäenjoen kalastuksesta ja kalastamoista Salminen 2007, 518–519. 
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4.1.4 Pappilan ja jakokunnan kilpailu yhteisistä resursseista 

Asettautuessaan uuteen seurakuntaan kirkkoherra kohtasi vuosikymmenien ajan 

yhteisöä riipineitä nautintaoikeus- ja rajariitoja. Kokemäellä kukin kirkkoherra 

selvitteli vuorollaan kihlakunnanoikeudessa pappilan oikeuksia ja rajoja Ylista-

ron jakokunnan kanssa.46 Tämä joen etelärannalla sijaitseva jakokunta47 oli pitä-

jän väkirikkain keskittymä, jo pelkästään Ylistaron nimeä kantava kylä oli pitäjän 

suurimpia, joten Ylistaron yhteismetsään ja niittyalueisiin kohdistui huomattava 

kulutus.48 Myös vastarannalla sijaitsevalla pappilalla oli nautinta- eli käyttöoi-

keus Ylistaron jakokunnan yhteismetsään ja siellä sijaitsi pappilan niittyjä. Pap-

pila koettiin ulkopuoliseksi rasitteeksi, joka vei Ylistaron jakokunnalle ensisijai-

sesti kuuluvia resursseja. Pitkään kytenyt kiista yhteismetsän käytöstä aktualisoi-

tui isojaon aloituksessa 1760-luvun alussa. Yhteisö tarkkaili ja kontrolloi yhteis-

ten resurssien käyttöä ja pyrki työntämään pappilan pois yhteismetsän osakkuu-

desta. Pitäjäläiset myös testasivat, miten hyvin uusi kirkkoherra oli perillä pappi-

lan rajoista ja oikeuksista. 

Talvikäräjillä 1763 kirkkoherra Gottlebeniä vastassa oli Ylistaron jakokunnan 

15 kylän edustajat. Kirkkoherran mukaan hänen edeltäjänsä oli käyttänyt jatku-

vasti yhteismetsästä polttopuita, mutta nyt pappilaan oli yllättäen saapunut vie-

raita miehiä, jotka kehottivat kirkkoherraa pysymään poissa metsästä.49 Kukaan 

ylistarolaisista ei myöntänyt lähettäneensä heitä, joten kyseessä oli nimetön uh-

kaus.50 Frans Henrik von Knorring51 puhui jakokunnan puolesta käräjillä. Hän 

kertoi, että koko Kuoppalan kylällä, jossa pappilakin sijaitsi, oli ollut vanhastaan 

oikeus joen eteläpuolelle Ylistaron yhteismetsiin. Kuitenkin jo vuonna 1732 oli 

                                                   
46 Kirkkoherran Tolpon aikaan pappilan niityistä ja pelloista oli riidelty erityisesti, josta todisteena 

olivat mm. kirkonarkistossa säilytetyt käräjäoikeuden päätökset. TMA. TATA. E VI 75a. Emäseu-

rakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat. Kokemäen seurakunta, Harjavalta (1825–

1856). Rovastin tarkastuksen pöytäkirja liitteineen 3–4.7.1834. 
47 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:73. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1763. Kokemäen käräjät 11.2.1763, f. 121v. Tuomiokirjassa luetellut Ylis-

taron jakokunnan kylät olivat: Ylistaro, Sonnila, Krootila, Tulkkila, Pyhänkorva, Kuitti, Paistila, 

Pälpälä, Hassala, Herttola, Vallila, Harola, Suomölkäri, Pirkkinäinen ja Vitikkala. 
48 Yhteismaista ja -metsistä erityisesti Talvitie 2013, 52–58. 
49 ”genom utskickade fremmande män, låtit tillsäga herr kyrckioherden, at han borde afhålla sig 

ifrån skogen.” [SIC!] KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II 

KO a:73. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1763. Kokemäen käräjät 11.2.1763, f. 121v.  
50 Scott 1990. 198. 
51 Frans Henrik von Knorringilla oli Kokemäen kartanon Torkkeli -niminen augmentti Ylistaron 

kylässä ja siksi myös oma intressi jakokuntaan. Hockman & Salminen 2007, 83. 
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käräjäoikeudessa päätetty, että kuoppalalaisten oikeus metsänkäyttöön päättyy. 

Sen sijaan Ylistaron yhteismetsän osakkaat jättivät vapaaehtoisesti kirkkoherra 

Tolpolle oikeuden kerätä pappilaan tarvittavat polttopuut. Mutta metsä oli palanut 

vuonna 1757 ja harventunut niin, että osakkaat itse tuskin saivat kotitarvepuita 

metsästä. Ylistarolaisilla oli nyt aito huoli metsänsä riittävyydestä, sillä metsäpa-

lon jälkeen kilpailu rajallisista resursseista oli entisestään kiristynyt. Niinpä Ylis-

taron jakokunta halusi nyt peruuttaa oikeuden uudelta kirkkoherralta, Gottle-

beniltä. Kirkkoherra kielsi tietävänsä tästä ja kyseli, mistä hän sitten saa tarvitta-

vat polttopuut. Tähän eivät kuitenkaan yhteismetsäläiset tarttuneet, vaan totesivat 

sen olevan kirkkoherran ongelma. Alioikeus vahvisti Ylistaron väen kannan ja 

kirkkoherralle ilmoitettiin, että lupa metsänkäyttöön oli päättynyt.52 Käsittelyä 

jatkettiin vuoden päästä, jolloin pappilan privilegioita valvoivat tuomiokapitulin 

edustajana Harjavallan kappalainen Anders Flamenius53 sekä Gottlebenin asi-

anajaja, tuomari Nils Christian Gadd.54 Etelärantalaisten rintamaa johti jälleen 

von Knorring. Toisessa käsittelyssä päädyttiin samaan tulokseen ja näytti siltä, 

että Ylistaron yhteismetsän osakkaat olivat onnistuneet päättämään pappilan ”iki-

muistoisen” nautinnan.55 Ajoitus oli oivallinen, sillä yhteisö pyrki selvästi ja ak-

tiivisesti sulkemaan pappilan pois Ylistaron yhteismetsästä juuri alkaneen isojaon 

alla, jolloin se ei tulisi saamaan osuutta etelärannan metsistä. Kuten Talvitie on 

tutkimuksessaan osoittanut, toimivat talonpojat aktiivisesti isojaon aloituksessa.56 

Tapaus osoittaa myös yhteisön kontrolloivan yhteisiä resursseja; jakokunnan yh-

teisestä metsästä ei sopinut hakata myyntiin muita enempää. 

Pappilan privilegioiden kaventaminen ei onnistunut pelkällä alioikeuden pää-

töksellä, vaan se vaati laamanninoikeuden käsittelyn.57 Kirkkoherra Gottleben sai 

apua tuomiokapitulilta, joka määräsi Euran kirkkoherran Johan Laihianderin 

                                                   
52 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:73. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1763. Kokemäen käräjät 11.2.1763, f. 121–122v. 
53 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Flamenius. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5934>. Luettu 16.12.2013. 
54 Nils Christian Gadd (1731–96) oli todennäköisesti Gottlebenin sisaren Sara Gottlebenin poika. 

N. C. Gaddin veli oli prof. Pehr Adrian Gadd (1727–97). Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–

1852: Nils Kristian Gadd. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=7146>. Luettu 29.11.2013. 
55 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:74. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1764. Kokemäen käräjät 10.2.1764, f. 184v.–189v. 
56 Isojakoasetus annettiin 1757 ja Kokemäellä ensimmäinen peltojako tehtiin 1763. Salminen 2007, 

468–470; Talvitie 2013, esim. 123, 146–147. 
57 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 8.2.1765, f.108v.–109. 
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(1720–94)58 edustajaksi laamanninoikeuteen. Loppuvuodesta tuomiokapituli 

määräsi myös alueen papiston valtiopäiväedustajat etsimään Tukholmasta kunin-

kaallisesta kamarikollegion arkistosta tapaukseen liittyviä dokumentteja tulevien 

valtiopäivien aikana (1765–66).59 Edustajien pitkää ja kallista oleskelua pääkau-

pungissa hyödynnettiin, kun he vapaahetkinään etsivät Tukholman keskushallin-

nosta asiakirjoja ja karttoja kotiseudun tarpeisiin.60 Tuomiokapituli joutui kuiten-

kin toteamaan elokuulla 1767, ettei tarvittavia asiakirjoja ollut löytynyt.61 

Sillä aikaa, kun käsittely oli kesken laamanninoikeudessa, käytti kirkkoherra 

Ylistaron metsää surutta. Palaneesta ja loppuun kalutusta metsästä hakattiin 53 

kuormaa halkoja, 24 kuormaa pitkää puutavaraa, 20 risukuormaa ja 180 mänty-

puuta sekä kaksi kuormaa lehväksiä.62 Tämä valtaisa määrä puutavaraa ei voinut 

käsittää pelkästään pappilan välttämättömiä polttopuita. Gottleben oli nimittäin 

porilaisen kauppiassuvun vesa ja tunsi puukaupan. Ehkäpä hän päätti hyödyntää 

pappilan nautintaoikeuksia vielä, kun se Ylistaron osalta oli mahdollista ja myi 

puutavaran eteenpäin.63 Oikeuskäsittelyn ollessa kesken Ylistaron väki ei voinut 

muuta kuin laskea metsästä vedettyjä kuormia ja valittaa turhaan käräjillä.64 Kirk-

koherralle tämä ilmeinen ahneus saattoi maksaa pitäjäläisten luottamuksen ja eh-

käpä yhden unelman toteutumisen. Kirkon rakentamisen alkuun ei Gottlebenin 

                                                   
58 J. Laihiander oli edesmenneen kh Tolpon vävy. Hänen uransa oli nousujohteinen ja hän viipyi 

Euran kirkkoherrana vuoteen 1769, siirtyen Närpiön kh:ksi. Laihiander sai teologian professorin 

arvonimen ja hän toimi useilla valtiopäivillä. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan 

Laihiander. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=6225>. Luettu 16.12.2013.  
59 TMA. TATA. BI:30. Kirjekirja 1763–64. Turun tuomiokapituli kh G. Gottlebenille 2.5.1764; 

Turun tuomiokapituli rov. Nils Idmanille 19.12.1764. Ala-Satakunnan papistoa edustivat rov. 

Nils Idman (171690) Huittisista ja rov.Gustaf Haartman (171581) Loimaalta. Kotivuori, Ylioppi-

lasmatrikkeli 1640–1852: Nils Idman. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilas-

matrikkeli/henkilo.php?id=5658>. Luettu 16.12.2013. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–

1852: Gustaf Haartman. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-

kilo.php?id=5906>. Luettu 16.12.2013. 
60 Vastaavan kaltainen tapaus, jossa maariitoihin haettiin apua Tukholman arkistoista: Kaukamaa 

1946, 111–115. 
61 TMA. TATA. BI:31. Kirjekirja 1767. Turun tuomiokapituli kh G. Gottlebenille 19.8.1767.  
62 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 8.2.1765, f.108v.–109. 
63 Porin kappalaisena toimiessaan Gottlebenilla ei ollut pappilaa, vaan hänelle maksettiin siika- ja 

lohiosuudet pappilan vastikkeeksi. Kun osuudet loppuivat, vaati Gottleben kaupungilta virkatalon 

tai vuotuisia vuokrarahoja. Porvaristo vastusti uutta rasitusta ja riitaa selviteltiin vuosina 1726–30. 

Ruuth 1899, 218–219, erit. alaviite. 
64 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:75. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1765. Kokemäen käräjät 8.2.1765, f.108v.–109. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

236 

kaudella päästy. Pitkä oikeusprosessi tuotti lopulta tulosta, sillä pappila näyttää 

menettäneen oikeutensa Ylistaron yhteismetsään. 

Pitäjänmiehet halusivat heti saattaa seuraavalle kirkkoherralle tiedoksi pappi-

lan nautintoalueiden rajat: pappilan väellä ei ollut enää asiaa Ylistaron yhteismet-

siin. Kirkkoherra Avellan nimittäin haastettiin käräjille vain vuoden virassa olon 

jälkeen. Pehtoori Mats Flinkenstierna, talonpojat Jaakob Parma ja Eerik Kuitti 

sekä Matti Eerikinpoika Köönikkä syyttivät Avellania siitä, että hän oli antanut 

viedä viisi kuormaa lehväksiä Ylistaron jakokunnan mailta. Pappilalla ei haasta-

jien mukaan ollut oikeutta metsän käyttöön ja eikä edes lehväksien ottamiseen.65 

Pappila omisti kuitenkin edelleen Ylistaron kylässä Isoniityn (Storängen),66 joka 

rajautui yhteismetsään. Kirkkoherra syytti palvelusväkeään tapahtuneesta, ilmei-

sesti yhteismetsän ja niityn välinen raja oli hämärtynyt. Puolustukseksi myös esi-

tettiin, että neljä lasteista oli pappilan mailta ja vain yksi lehväskuorma oli tehty 

niityn rajan takana olevalta mäeltä. Tapauksesta ei annettu sakkoja kirkkoher-

ralle,67 mutta sen kautta määriteltiin pappilalle kuuluvia oikeuksia. Tapaus osoit-

taa, että käräjöinnillä testattiin, miten hyvin uusi kirkkoherra oli perillä pappilan 

nautintaoikeuksista, etäällä olevien niittyjen sijainnista ja ränsistyneistä rajoista. 

Samalla tämä oli ensimmäinen lähteisiin jäänyt konflikti pitäjäläisten, erityisesti 

Matti Köönikän, ja kirkkoherra Avellanin välillä. 

Vastaavasti kirkkoherran oli hyvä olla perillä pappilan oikeuksista, sillä pitä-

jäläiset olivat halukkaita unohtamaan vanhoja sopimuksia ja lupauksia, jotka oli 

tehty edellisen kirkkoherran aikana. Papin vaihtuessa yritettiin kiistää vanhat suo-

ritukset ja vähentää rasitusta. Piia Einosen mukaan yhteisön sosiaalisessa muis-

tissa totuudenmukaisuus ei sinänsä ollut merkittävää, vaan se sisälsi yhteisesti 

hyväksytyn version tapahtuneesta, jota käytettiin toiminnan ja argumentoinnin 

lähtökohtana. Esimodernit yhteisöt nojasivat myös vahvasti perinteisiin ja van-

hoihin käytäntöihin, väittäen esimerkiksi ettei vastaavaa suoritusta ollut aiemmin 

                                                   
65 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:90. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1779. Kokemäen käräjät 16.9.1779, f. 757–759v. 
66 Isojakoasiakirjoissa mainitaan pappilan Isonitu – niminen niitty Ylistaron jakokunnassa. Tämän 

ja käräjäpöytäkirjojen ´Storängen´ nimen perusteella käyttetään tässä nimeä Isoniitty. Maanmit-

tauslaitoksen arkisto. Jakoarkisto. Kokemäki. Ylistaron jakokunta 61. Kyläasutuksen läheisyy-

dessä oli hajallisia yksityisomistuksessa olevia niittykappaleita jo ennen isojakoa. Jutikkala 1958, 

22–23. 
67 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:90. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1779. Kokemäen käräjät 16.9.1779, f. 757–759v. 
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vaadittu. Tavat muuttuivat yhteisön traditioksi ja ikään kuin lailliseksi käytän-

nöksi, joilla tarvittaessa perusteltiin omaa toimintaa ja vastustettiin muutoksia.68  

Koska yhteisön tulkinnat velvollisuuksista saattoivat erota esivallan näkemyk-

sistä suurestikin, oli kirkkoherran syytä vahtia esimerkiksi pappilan niittyjen 

käyttöä ja niihin liittyvää aitausvelvollisuutta. Kilpailu niittyjen käyttöoikeuksista 

ja jopa yksittäisistä karjan talviruuaksi kerätyistä lehväskuormista oli kiristynyt, 

sillä luonnonniityiltä kerättävästä talvirehusta oli ainainen pula.69 Omia niittyjä 

pyrittiin varjelemaan aitauksilla, jolloin vieras karja ei päässyt niille. Kirkkoherra 

Avellan haastoi vastavuoroisesti Flinkenstiernan ja Parman pappilan Isoniityn ai-

taamisen laiminlyönnistä. Niitty rajautui Ylistaron yhteismetsään sekä Ylistaron 

ja Krootilan kyläläisten niittyihin.70 Kirkkoherra halusi, että Isoniitty pysyi ai-

dalla erotettuna metsästä ja siellä laiduntavalta vieraalta karjalta. Kun kerran pap-

pilan palvelusväki oli erehtynyt ylittämään rajan lehväksiä kerätessään, oli lii-

kenne varmasti rajan molemmin puolista. Jos aita puuttui, pääsivät Ylistaron met-

sissä laiduntavat hevoset ja karja syömään pappilan tarpeisiin tarkoitettua arvo-

kasta heinää. Käräjäväkeä muistutettiinkin lain vaatimasta aitausvelvollisuu-

desta,71 joka velvoitti talot rakentamaan ja korjaamaan aitauksia tarpeen mu-

kaan.72  

Isoniityn aitausvelvollisuus ei ollut ylistarolaisille uusi asia. Jo kirkkoherra 

Tolpon aikana, 1740-luvun alussa, oli päätetty Isoniityn aitauksesta ja kyläläisten 

ylläpitovelvollisuudesta.73 Kun tarmokas Avellan järjesti aitauskatselmuksen 

Isoniityllä 3.7.1780, oli tulos samankaltainen kuin Tolponkin aikaan: pappilan 

                                                   
68 Einonen 2005, 204. 
69 Jutikkala 1958, 22–23; Soininen 1974, 150151, 223, 226. Matti Peltonen esittää Lukkari Sax-

bergin rikos -teoksessaan niittyriitojen ääritapauksen. Saxbergin uhrina oli paimen Eeva Maria 

Löytty, joka oli vienyt pappilan alustalaisten karjaa Saxbergin hallussa olevalle Salmenmaan aida-

tulle niitylle kesällä 1839. Vaikka heinätyöt oli tehty, oli Saxberg kieltänyt paimenia viemästä kar-

jaa niitylle, koska se oli varattu lukkarin hevosten laitumeksi. Paimentytöt käyttivät kuitenkin ai-

dattua niittyä hätääntyneen karjan kokoamiseen. Havaittuaan tämän, Saxberg raivostui ja tappoi 

paimenen. Peltonen tulkitsee surmatyön ”episodiksi köyhän kansan ja isäntien välisestä resurssi-

taistelusta maaseudulla”. Peltonen 2006, 67–68, 78–80; Talvitie 2013, 154. 
70 Jutikkala 1958, 22–23. Kyläasutuksen läheisyydessä olevat niittykappaleet olivat yleensä jo en-

nen isojakoa yksityisomistuksessa, toisin kuin yhteisviljelyssä olevat pellot. 
71 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:90. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1779. Kokemäen käräjät 16.9.1779, f. 759v–761v. 
72 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennuskaari 5:1–8§. http://agricola.utu.fi/julkai-

sut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175909.html Luettu 18.12.2013. 
73 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:49. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1742. Kokemäen käräjät 22.2.1742. (ei foliointia). 

http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175909.html
http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175909.html
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osuus aitauksesta (823 syliä) oli hyvässä kunnossa, mutta muiden osuus oli rän-

sistynyt (aldeles förfallen). Lisäksi oli 100 syliä pitkä osuus, jota kukaan ei tun-

nustanut velvollisuudekseen hoitaa. Niinpä kirkkoherra teki erilaisia ehdotuksia 

Isoniityn aitaamiseksi. Vaikka aitauksen korjaaminen oli kaikkien osakkaiden 

edun mukaista, suhtautuivat ylistarolaiset asiaan kahtalaisesti. Seitsemän isäntää 

olivat valmiita yksinään pystyttämään aidan myös kiistanalaiselle 100 sylin mat-

kalle, mutta muut isännät (6) epäilivät Avellanin vaatimusten ylittävän vanhan 

käytännön. Kun aiemmin oli riittänyt koko niittyalueen yksi yleinen aitaus, vas-

tustivat kyläläiset aidan rakentamista myös pappilan ja omien niittyjensä väliin. 

Alioikeuden muisti oli kuitenkin pidempi kuin isäntien ja se pohjasi päätöksensä 

vuoden 1742 tuomioon. Sen mukaan vastaajien oli ryhdyttävä keväällä, paljaan 

maan aikaan, valmistamaan sakon uhalla aitausta Isoniityn ympärille, erityisesti 

metsän puolelle.74 

Kirkkoherra Avellan oli selkeästi ilmaissut käräjillä kyllästymisensä kirkon- 

ja pappilanrakennusriitoihin, mutta silti hän jaksoi puolustaa pappilan nautintaoi-

keuksia Ylistaron niittymailla. Kolme vuotta myöhemmin Avellan syytti 

Flinckenstiernan lampuoti Matti Markunpoikaa Uotilasta,75 että hän oli vienyt 

kaksi kuormallista lehtiä pappilan Sonninkellari-nimiseltä niityltä Ylistarosta. 

Pappilan väki oli tehnyt lehtikuormat omalta niityltä, mutta Uotilan väki oli vie-

nyt ne mennessänsä. Matti Markunpojan mukaan kirkkoherralle oli jo kuitenkin 

toimitettu korvaukseksi yksi lehväskuorma Ylistaron yhteismetsästä, johon pap-

pilalla ei ollut nautintaoikeutta. Kahden lehtikuorman kiistaa käsiteltiin kolmilla 

käräjillä ja riidan ratkomiseen tarvittiin katselmus, isojakokartat ja maanmittari.76 

                                                   
74 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 17.2.1781, f. 137–139v. 
75 M. Flinckenstierna omisti Ylistaron Uotilan talon. Hockman & Salminen 2007, 82. 
76 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 595–599. KA. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:97. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

1785. Kokemäen käräjät 12.2.1785, f. 221–223. Avellan syytti Matti Markunpoika Uotilaa myös 

kahden pappilasta varastetun silkkiliinan hallussapidosta. Kokemäen käräjät KA. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:97. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

1785. Kokemäen käräjät 11.2.1785, f. 210v–212. 
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Ratkaisu saatiin vasta syksyllä 1785.77 Koska kirkkoherralla ei ollut oikeutta Ylis-

taron puoleisiin lehväskuormiin, korvattavaksi tuli vain yksi talvikuorma.78 Kat-

selmus- ja oikeuskäsittelykulut huomioon ottaen tuli tämä yksi lehväskuorma var-

sin kalliiksi. Mutta toisaalta papinkaan ei parantunut katsoa suorituksista lipsu-

mista ja nautintaoikeuksien kaventamista sormiensa läpi, sillä muutoin kalakym-

menykset jäivät saamatta ja lehtikuormat katosivat niityiltä ja kuten kohta nä-

emme, eteishuoneet jäivät rakentamatta.79 

 

Kuva 6. Kokemäen pappila ja vanha kirkko Kokemäenjoen pohjoisrannalla vuonna 1773. Maanmittauslaitoksen 

arkisto. Jakoarkisto. Kokemäki. Kuoppalan kylän (29) isojakokartta. Kuva; Tapio Salminen.   

                                                   
77 Alueella oli tehty isojako 1782, johon kirkkoherra ei ollut itse osallistunut. Maanmittari Forselius 

laati katselmusasiakirjan 12.8.1785. 
78 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:98. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1785 II. Kokemäen käräjät 2.9.1785, f.33–38. 
79 Myöhemmin Avellan peräsi pitäjänsuutari Matti Matinpojalta Sonnilan kylästä maksamattomia 

voiosuuksia 8 vuoden ajalta. Matti oli maksanut vuosittain 4 killinkiä voin edestä, mutta se ei lain 

mukaan riittänyt. Suutarin oli toimitettava vuosittain markan edestä voita kirkkoherralle ja korvat-

tava kahdeksan vuoden saatavat. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuo-

miokirjat. II KO a:99. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1786 II. Kokemäen käräjät 17.2.1786, f. 

292v.–293. Juva 1955, 98. 
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4.1.5 Liian pramea pappila  

Pappilaan liittyi paljon erilaisia toimintoja, odotuksia ja velvollisuuksia. Pappila 

oli seurakuntalaisten ylläpitämä julkinen tila, jossa hoidettiin yhteisön asioita. Se 

oli myös kirkkoherran perheen yksityinen koti, jonka piti palvella koko kotita-

loutta. Lisäksi se oli toimiva maatila, jonka piti tuottaa osan kirkkoherran pal-

kasta. Perusasetelma oli, että kirkkoherra toivoi pitäjäläisten osallistuvan virkati-

lan ylläpitoon enemmän, mihin pitäjäläiset olivat valmiita. Vastaavasti seurakun-

talaiset pelkäsivät, että kirkkoherra maallista ja hengellistä auktoriteettiaan hy-

väksi käyttäen vaati heiltä liikaa ja pyrkivät tarkkailemaan ja kontrolloimaan työ- 

ja materiaalisuoritusten määrää.80 Nämä eriävät näkemykset aiheuttivat alituisesti 

kiistoja ja konflikteja.  

Pappilan rakennuksista ja varustuksista määrättiin laissa. Sen mukaan seura-

kuntalaisten velvollisuus oli valmistaa päärakennus, joka sisälsi asuintuvan, keit-

tiön, eteisen ja kaksi kamaria. Lisäksi piti rakentaa käyttökuntoon panimohuone, 

vilja-aitta, ruoka-aitta, lato, navetta sekä talli. Pappilan rakennusvelvollisuus kat-

toi kaikki seurakunnan talot, laissa määritellyin poikkeuksin.81 Vastuu pappilan 

lukuisten erilaisten rakennusten ylläpidosta ja rakentamisesta jaettiin seurakun-

nan sisällä neljänneskunnille eli Kokemäellä käytännössä Raition, Ylistaron, Ki-

virannan ja Harjavallan kesken. Pappilan rakentamisesta sovittiin pitäjänkokouk-

sissa ja joskus vahvistusta haettiin myös käräjiltä.82 Rakennuskanta arvioitiin kat-

selmuksessa aina papin vaihtuessa ja korjaustarpeet kirjattiin ylös. Puurakennuk-

set vaativat melko usein talonpoikien päivätöitä ja materiaalisuorituksia, mutta 

myös papilla itsellään oli velvollisuus huolehtia virkatilastaan.83 

Pappiloiden rakentaminen muuttui 1700-luvun jälkipuoliskolla, kun uudenlai-

nen asumiskulttuuri levisi maaseudulle. Pappiloissa ryhdyttiin jäljittelemään por-

varillista rakennustyyliä ja erottautumaan rahvaanomaisesta rakentamisesta. 

Kirkkoherrat vaativat pappiloihin kartanoissa esiintyviä uutuuksia ja tavoittelivat 

muotiin tulleita piirteitä, kuten ilmavuutta ja valoisuutta. Huoneiden lukumäärää 

lisättiin ja ikkunoiden kokoa sekä huonekorkeutta kasvatettiin. Lisäksi rakennet-

                                                   
80 Juva 1955, 95–96; Soikkeli 2000, 35. 
81 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki, Rakennuskaari 26:2§. Myös kappalaiselle ja lukkarille 

oli seurakuntalaisten rakennettava tarvittavat huoneet. Juva 1955, 101–103. 
82 Lindström 1862, 325; Suolahti 1912, 169, 175–176; Soikkeli 2000, 45–46.  
83 Papin velvollisuuksista ja inventaarion järjestämisestä K. Brev. d. 9. Sept. 1761. Samling af 

författningar och Stadgar hwilcka ändra eller förklara Kyrko-Lagen af år 1686, och ännu äro till 

efterlefnad gällande, 100. 
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tiin lämpöä varaavia kaakeliuuneja, ovia ja seiniä panelointiin ja tapetoitiin. Vaa-

timukset rakennusvelvollisuuden ylittävästä varustamisesta kasvoivat. Uudistuk-

sia voitiin perustella pappilan julkisen kodin roolilla, jonka oli ulkoisesti ja myös 

sisustukseltaan täytettävä säädyn mukaiset vaatimukset.84 Kirkkoherra saattoi 

mieltää pappilansa myös eräänlaiseksi valistuksen mallitilaksi, josta ympäröivän 

maaseutuasutuksen oli syytä oppia. Mutta ennen kaikkea pramea pappila oli isän-

tänsä viran ja aseman osoitus. 

Talonpoikaisväestön oli vaikea niellä uudenaikaisten pappiloiden rakennutta-

mista ja kustannusten nousua, sillä rakennuskustannukset lankesivat talonpoikien 

hartioille. Pelkona oli, että kirkkoherrat käyttivät sekä hengellistä että maallista 

vaikutusvaltaansa määräysten ylittävien lisätilojen rakennuttamiseen.85 Tätä ke-

hitystä vastaan talonpoikaissääty oli käynyt valtiopäivillä, jossa se oli onnistunut 

saamaan määriteltyä kyynärmitat pappilan rakennuksille (1727) ja velvoittamaan 

papiston itse kustantamaan osan talousrakennuksista (1761–62).86 Mutta uusia 

määräyksiä ei paikallistasolla aina osattu noudattaa, vaan pysyteltiin vanhassa ta-

vassa.87 Muutosten keskellä ja riittämättömän tiedon perusteella seurakuntalaiset 

tulkitsivat, että sen etujen mukaista oli pysytellä entisten kaltaisissa sopimuksissa. 

Se oli talonpoikien tapa kontrolloida muutoksia ja estää kustannuksien kohoa-

mista.  

Pian Avellanin saavuttua Kokemäelle järjestettiin pappilan katselmus, jossa 

arvioitiin rakennusten kunto ja korjaustarpeet. Päärakennus oli pystytetty toden-

näköisesti kirkkoherra Tolpon kaudella, 1740-luvulla.88 Syyskuussa 1778 pide-

tyssä katselmuksessa päädyttiin mieluummin uuden rakentamiseen kuin vanhan 

                                                   
84 Åvsit 2009, 26; Koskinen 2012, 47. 
85 Ulväng 2004, 182–184, 234, 235; Suolahti 1912, 200; Soikkeli 2000, 35. 
86 Kellarin, renkituvan, saunan, sikolätin, vaunuhuoneen, käymälään, lammasläävän, viljaladon ja 

luuvan rakentaminen siirtyi kirkkoherran kustannukseksi. Soikkeli 2000, 36.  
87 Suolahti 1912, 165–167. 
88 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1746. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746. (f. 800v802) (ei päiväystä). Tol-

polla oli ongelmia pappilan uunin ja panimohuoneen korjauksissa. KA. Vehmaan ja Ala-Satakun-

nan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:49. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1742. 

Kokemäen käräjät 22–24.2.1742 (ei foliointia). KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan 

renovoidut tuomiokirjat. II KO a:51. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1743. Kokemäen käräjät 

2.5.1743. (ei foliointia). KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. 

II KO a:53. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1744. Kokemäen käräjät 16.10.1744, f. 306v. Raken-

tamiseen liittyvästä konfliktista Viitaniemi 2014, 157–181. Gottlebenin teettämistä pappilan kor-

jauksista; TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänko-
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korjaamiseen. Talvella 1779 asia oli esillä pitäjänkokouksessa, jossa muistutettiin 

rakennusvelvollisuudesta osallistua rakennusmateriaalien toimittamiseen ja päi-

vätöihin. Työmaalta puuttuvat tarvikkeet ostettaisiin ja hinta perittäisiin jälkikä-

teen seurakuntalaisilta. Päivätöiden laiminlyömisestä määrättiin 8 killingin 

sakko.89  

Nuori kirkkoherra Avellan ei aikonut tyytyä vanhaan tapaan vaan rakennutti 

entistä suuremman, ajanmukaisen pappilan kesällä 1779.90 Se käsitti salin, keit-

tiön, eteisen ja joitakin kamareita, joista kaksi sijaitsi yläkerrassa. Ala- ja yläker-

ran huoneisiin suunniteltiin uudenaikaisia uloslämpiäviä uuneja, joiden muuraus 

tosin viivästyi. Kokemäen uusi pappila oli todennäköisesti mansardikattoinen ja 

ikkunoissa oli 6-ruutuiset lasit. Ulkoseinät olivat laudoitettuja ja kivikirkon val-

mistuttua Avellan vaati pappilan ulkomaalausta.91 Lisäksi pappilassa oli uu-

tuutena oven edessä pylväikkö ja katos. Näitä vanhasta tavasta ja katselmuksesta 

poikkeavia valintoja kirkkoherra joutui myöhemmin selvittämään käräjillä, sillä 

uudistukset olivat joillekin kokemäkeläisille liikaa.  

Kirkkoherra Avellania syytettiin käräjillä siitä, ettei hän ollut noudattanut pap-

pilan katselmuksen päätöksiä. Ensiksikin uuden, entistä suuremman pääraken-

nuksen sijaintia oli vaihdettu. Toiseksi, kirkkoherralle ei ollut kelvannut pitäjä-

läisten ehdottama rakennusmestari, vaan hän oli vaihtanut kaksi kertaa kalliim-

paan mestariin (26 hopeataaleria 32 killinkiä). Lisäksi hän oli teettänyt aitauksen 

                                                   
kouksen pk 30.8.1761 ja 27.11.1763. Suolahti 1912, 193–195. Rakennukset katettiin tuohi- ja lau-

takatoilla ja perustettiin matalien nurkkakivien päälle, joten hirsisalvokset ja katot joutuivat ko-

ville. Upseeriston virkataloista on samankaltaisia havaintoja. Lounatvuori 1996, 73. 
89 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

17.1.1779. Vuonna 1779 miesten päivätyöpalkat olivat Ruotsissa 5–10 killinkiä. Jörberg, 1972a, 

592. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f.309–311. Pitäjänkokouksen pöy-

täkirja (osa) 28–29.9.1781. Kokemäen pappilan katselmus 28–29.9.1778. 
90 Koska Kokemäen pappilan tiedot ovat hajanaisia, on tarkasteltu myös muita samanaikaisia pap-

piloita: Ulvila (1782) Pernaja (1776) ja Karkku (1778). Selander 1942, 47–49; Lehtinen 1967, 652; 

Suomalaiset pappilat, 166. Pappiloiden pohjapiirustuksia Suolahti 1912, 226–229. Pappilan poh-

jakaava saattoi muistuttaa v. 1786 mallin everstiluutnantin ja majurin tyyppitaloa, jossa oli 7 huo-

netta ja 2 lämmitettävää vinttikamaria. Lounatvuori 1996, 38–39. Kuva 24.3. 
91 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

22.4.1787. Seuraavana vuonna palattiin pappilan korjaukseen. 25.5.1788 todettiin, että tänä kesänä 

pappila tultaisiin maalaamaan, joten edellisenä kesänä maalaaminen oli jäänyt. Samalla huomau-

tettiin salin ja kahden vinttikamarin kaakeliuunien viivästyneestä muuraamisesta. Työt voitiin ra-

hoittaa kirkon rakentamisesta ylijääneillä rahoilla ja päivätöitä suoritettaisiin tarpeen mukaan. Lai-

minlyönnistä seuraa 24 killingin sakot. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–

1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 25.5.1788. Kaakeliuunit yleistyivät 1700-luvun kuluessa ja 

lämmitysteknisiä ratkaisuja parannettiin metsien säästämisen nimissä. Suolahti 1912, 212–213; 

Ulväng 2004, 234. 
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sekä pöydän ja tuoleja.92 Muutokset olivat nostaneet rakennuskustannuksia ja osa 

pitäjäläisistä vaati pappia korvaamaan ylitetyn summan.93 Hän oli lain mukaan 

velvollinen vastaamaan itse rakennusvelvollisuuden ylittävistä kustannuksista.94 

Avellan vastasi syytöksiin, että pappilan päärakennus oli katselmuksen mukai-

nen, mutta sen sijaintia oli siirretty mukavuuden ja näkymän vuoksi. Siitä oli kui-

tenkin päätetty pitäjänmiesten läsnäollessa. Rakennusmestarin hän oli vaihtanut, 

kun oli kuullut miehen olevan taitamaton. Kirkkoherran valitsema uusi rakennus-

mestari95 oli lupautunut urakkaan samalla hinnalla (13 hopeataaleria 16 killinkiä), 

mutta työ hidastui, sillä pitäjäläiset olivat kernaasti lainanneet salvumiestä (knut-

huggare) omiin tarpeisiinsa. Päärakennukseen oli toki tehty lisäyksiä, kuten kah-

den kamarin panelointi sekä katos ulko-oven päälle, mutta Avellan laski niiden 

kuuluvan jokaiseen varakkaaseen taloon. Sellaiset oli rakennettu myös äskettäin 

Ulvilan pappilaan. Kirkkoherra kielsi jyrkästi aiheuttaneensa lisäkustannuksia pi-

täjäläisille.96 

Varsinainen käräjäsoppa syntyi kuitenkin pappilan talousrakennusten uudista-

misesta, kun katselmuksen päätöksiä ryhdyttiin soveltamaan. Pitäjänkokouksessa 

29.4.1781 päätettiin nimittäin muuttaa pihan vanhaa rakennusjärjestystä, kun ta-

lonpojat (krono werks bönderne) totesivat edullisemmaksi rakentaa uusi erillinen 

renkitupa päivätöinä.97 Tämä yksittäinen muutos vaikutti muihin suljetun pihapii-

rin rakennuksiin. Leivintupa jäi erilleen palovaaran vuoksi ja sen kaipaama eteis-

huone lankesi Raition yökunnan vastuulle. Raition talonpojat lupasivat toimittaa 

                                                   
92 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 307–307v. 
93 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 270v.–271v. Viskaali Mustelin vaati 

kirkkoherran maksamaan itse sovitun 13 taalerin ja 16 killingin ylimenevän osan rakennusmesta-

rille ja korvaamaan oikeuskäsittelyistä tulleet kustannukset. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuo-

miokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1784. Koke-

mäen käräjät 16.2.1784, f. 307v.–308v. Kirkkoherrojen vastuusta ja ongelmista pappiloiden raken-

nustöiden johtajina; Suolahti 1912, 188–192. 
94 Kongl. Maj:ts Huse Syns Ordning d. 18.7.1681 § 32:4. Wilskman 1781, 1098. 
95 Rakennusmestareiden nimiä ei mainita. 
96 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 308v.–309, 590v.–591. Päivätöillä 

tehdyn rakennustyön laadun heikkoudesta Suolahti 1912, 183. 
97 Maanmittauslaitoksen arkisto. Jakoarkisto. Kokemäki. Kuoppalan kylän (29) isojakokartta. 

1700-luvulla alettiin rakentaa avopihoja tulipalovaaran ja eläinpihan tuottaman siivottomuuden 

vuoksi. Suolahti 1912, 126; Korhonen 1988, 41–42; Ulväng 2004, 235.  
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sitä varten yhden tukin, kattotuohia tai tehdä yhden päivätyön kesän 1781 ai-

kana.98 Kirkkoherra lupasi itse vastata muutoin eteisestä, joten rasitus oli melko 

vähäinen.99 Mutta kaikille nämä muutokset eivät sopineet. Henrik Köpi, Juha 

Kaarenoja ja lääninviskaali Georg Fredrik Mustelinin renki laiminlöivät leivin-

tuvan eteishuoneen rakentamisen päivätyöt sekä puutavarakuormat. Syyksi mie-

het ilmoittivat kirkkoherran omavaltaiset rakennussuunnitelmien muutokset. Pap-

pilan talousrakennusten kunnostuksessa Raition yökunnan osuus oli vaatimaton, 

yksi eteishuone, eikä yksittäiselle rusthollille langennut velvoite ollut raskas. 

Kyse oli enemmänkin periaatteellisesta vastustuksesta: mihinkään ylimääräiseen 

tai vanhasta tavasta poikkeavaan ei haluttu ryhtyä.100 Kaarenoja ja Köpi olivat 

myös ensimmäisten joukossa kantajina kirkon rakentamisriidassa, mikä myös hi-

dasti miesten halua osallistua pappilan korjauksiin. Närkästynyt Avellan haastoi 

itse miehet syyskäräjille (1781) pappilan rakennusvelvollisuuden laiminlyömi-

sestä.101 Hän totesi Raition yökunnan osuuden muutoksien perustuvan pitäjänko-

kouksessa ja kuudennusmiesten kanssa käytyihin neuvotteluihin. Kirkkoherra ve-

tosi myös oikeuksiinsa neuvotella ja päättää tällaisista pitäjää koskevista asi-

oista.102  

Talonpoikien kohdalla kyse ei ollut pelkästään ”vanhoillisuudesta” ja uudis-

tusvastarinnasta sinänsä vaan pitäjänmiesten neuvottelumahdollisuuksista ja so-

pimusten laillisuuden kontrolloinnista. Esiin nousi kysymys siitä, mitä päätöksiä 

kirkkoherra saa tehdä. Taustalla oli yleinen pelko siitä, että kirkkoherra taivutti 

auktoriteetillaan seurakuntalaiset ylittämään rakennusvelvollisuutensa.103 Maa-

                                                   
98 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f.307v.–308. 
99 Pitäjänkokouksen pöytäkirja (tai osa siitä) on mukana käräjäpöytäkirjassa. KA. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f.309–311. Pitäjänkokouksen pk 28–29.9.1781. 
100 Suolahti 1912, 169; Ulväng 2004, 184. 
101 Mustelinin omisti Kaarenojan tilasta puolet ja Johan Kaarenoja toisen puolen ”hälften 

Rusthållaren Johan Karinoja och ägarens af den andra hälften i berörde Rusthåll Lands Fiscalen 

herr Georg Friedrich Mustelins dreng Johan Börjoo ” KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomio-

kunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen 

käräjät 19.9.1781, f. 270v.–271v. 
102 Pitäjänkokouksen pöytäkirja (tai osa siitä) on mukana käräjäpöytäkirjassa. KA. Vehmaan ja 

Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytä-

kirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f.309–311. Liitteenä Pitäjänkokouksen pk 28–29.9.1781 

(tai osa siitä).  
103 Soikkeli 2000, 35. 
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viskaali Mustelin väitti käräjillä, että kirkkoherra oli itse laatinut pitäjänkokouk-

sen pöytäkirjan ja pakotti pitäjäläiset toimimaan vastoin katselmusta.104 Hän 

syytti kirkkoherraa päätösten junttaamisesta henkilökohtaisella vaikutusvallalla 

ja epäili tämän ajaneen omaa etuaan pitäjäläisten kustannuksella. Näin kyseen-

alaistettiin kirkkoherran oikeus neuvotella ja päättää rakennusvelvollisuuksista 

talonpoikien kanssa ja ennen kaikkea muuttaa katselmuksessa tehtyjä päätöksiä. 

Voiko jäävin kirkkoherran johtama pitäjänkokous pyörtää viranomaisten järjes-

tämän puolueettoman katselmuksen tuloksia? Samankaltaiset kysymykset kirk-

koherran neuvottelu- ja päätöksentekovaltuuksista nousivat myös kirkkohank-

keen aloituksessa. 

Avellan saattoi katua haastetta jälkikäteen, sillä maaviskaali Mustelin riitautti 

lopulta koko pappilan rakentamisen ja se liitettiin osaksi kirkon rakennusriitaa. 

Talvikäräjillä 1784 Mustelin vaati pitäjäläisten rakennusosuuksien uudelleenar-

viointia. Kirkkoherran vastustuksesta huolimatta alioikeus määräsi pappilan uu-

den katselmuksen kruununvoudin johdolla ja pitäjänmiesten kustannuksella.105 

Mutta katselmusta ei saatu aikaiseksi ja Avellan turhautui pitkittyneeseen oikeus-

prosessiin, joka tuotti päätösten sijaan pelkkiä kuluja. Sen sijaan kirkkoherra vaati 

Kaarenojalle lain mukaista rangaistusta pappilan rakennusvelvollisuuden laimin-

lyönneistä.106 

Katselmus saatiin tehdyksi kevään 1785 kuluessa, ja sitä valvoi tuomiokapitu-

lin puolesta kappalainen Karl Magnus Sallgen Ulvilasta sekä Kiukaisten kappa-

lainen Jakob Utter.107 Myös riita pappilan rakentamisesta ratkaistiin yhdessä kir-

konrakennusriidan kanssa samana keväänä. Katselmuksessa oli todettu, ettei ai-

                                                   
104 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 271v–272. KA. Vehmaan ja 

Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytä-

kirjat 1784. Pöytäkirjan allekirjoittivat: Juha Jaakobinpoika Vahanen, Jaakob Jaakobinpoika Lää-

käri, Juha Martinpoika Heikkilä, Eerik Yrjönpoika Pispa, Juha Antinpoika Huru, Antti Yrjönpoika 

Sippola, Juha Eerikinpoika Teini, Juha Eerikinpoika Valli, Matti Rantala, Jaakob Mäkelä, Henrik 

Mäkelä sekä Tuomas Rantala. 
105 Vuoden 1782 talvikäräjillä asiaa ei ehditty käsittelemään, sillä kirkonrakennusriita venyi kak-

sipäiväiseksi. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO 

a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 218v, 221. KA. Veh-

maan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 311–313v. 
106 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 587v.-588v, 590v–591, 594–

595. 
107 TMA. TATA. AI:17. Pöytäkirjat 1785. Turun tuomiokapitulin pöytäkirja 16.3.1785.  
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noastaan pappilan päärakennus vaan myös useat talousrakennukset olivat raken-

nettu katselmuksen vastaisesti. Vaikka suurempia muutoksia ei pitänyt seurakun-

talaisilla maksattaa, laskettiin pappilassa tehdyt muutokset pitäjän parhaaksi. 

Kustannuserot jäivät merkityksettömän pieniksi. Alioikeus ratkaisi tekemättömät 

päivätyöt siten, että kirkkoherran piti luopua vaatimuksistaan ja huolehtia itse lo-

puista suorittamattomista puista ja päivätöistä ja samalla hänet vapautettaisiin ta-

lonpoikien syytöksistä. Rakennusmestarin palkkakustannuksistakaan ei kirkko-

herraa rankaistu, sillä alioikeus katsoi muidenkin pitäjäläisten hyötyneen kirkko-

herran valitsemasta rakennusmestarista omilla rakennustyömaillaan. Näin ollen 

kirkkoherraa ei tuomittu maksamaan erotusta tästäkään.108 

4.1.6 Johtopäätökset: Kirkkoherran koettelemukset  

Kirkkoherran näkökulmasta katsottuna pitäjänjohtajan rooli oli haastava. Pitäjän-

kokouksen toimintaa määritteli vain löysä lainsäädäntö, joka jätti monia harmaita 

alueita käytännön hallintotyöhön. Näillä harmailla alueilla toimintaa ohjasivat va-

kiintuneet tavat ja paikalliset käytänteet, mutta ne avasivat myös ovia erilaisille 

näkökulmille, tulkinnoille ja kiistoille sekä voimakkaille johtaville persoonille. 

Uuden, paikkakunnalle tulevan kirkkoherran oli ikään kuin ensin lunastettava 

paikkansa yhteisössä, voitettava pitäjäläisten luottamus sekä verkostoiduttava oi-

keiden henkilöiden kanssa. Kirkkoherra ei voinut luottaa pelkästään siihen, että 

noudattamalla vanhoja ja hyväksi havaittuja papillisia toimintatapoja, hänen toi-

mintatapansa ja päätökset koettaisiin legitiimeinä. Sen sijaan kirkkoherra kohtasi 

ristiriitoja sovellettavien sääntöjen ja paikallisten tapojen välillä, henkilökohtaisia 

tavoitteita sekä tapahtumien monitulkinnallisuutta. Hänen täytyi ikään kuin va-

kuuttaa pitäjäläiset toimintatapojensa ja vaatimustensa legitimiteetistä.  

Kirkkoherran ja talonpoikien välillä käytiin alituista kiistaa papin palkkasaa-

tavien suorituksesta ja pappilan nautinnoista. Yhtäältä paikallisyhteisö kontrolloi 

ja valvoi aktiivisesti, ettei pappi ylitä palkkanautintaansa tai vaadi heiltä ylimää-

räisiä suorituksia, mikä nostaisi heidän rasitteidensa määrää. Toisaalta talonpojat 

koettelivat uuden kirkkoherran tietämystä pappilan nautintaoikeuksista sekä tes-

tasivat, miten pitkälle velvollisuuksien laiminlyömisessä voi mennä. Talonpojat 

pyrkivät käyttämään erilaisia kätkettyjä keinoja, jotka pappi tunnisti vastaanhan-

                                                   
108 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 380v–382v. 
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goitteluksi, mutta joista heitä itseään oli vaikea tuomita. Hidastelu palkkasaata-

vien toimittamisessa, kalastamon puhdistus aina papin kalastusvuoron aikaan tai 

vanhojen aitaussopimusten unohtaminen sekä tuntemattomien miesten välittämä 

uhkaviesti sopivat kaikki erinomaisesti talonpoikaisen peitellyn vastarinnan kate-

goriaan. Erilaiset hankaukset seurakuntalaisten kanssa koettelivat kirkkoherraa ja 

hänen auktoriteettiaan.  

Koska talonpoikainen vastarinta oli nimenomaan usein spontaania ja yllätyk-

sellistä toimintaa, tai ainakin se näyttäytyi johtavalle eliitille sellaisena, vakiintu-

neiden hallintokäytäntöjen toteutus vaikeutui. Spontaanit reaktiot aiheuttivat pai-

kallispolitiikalle ja hallinnolle ennakoimattomia tilanteita ja käänteitä, joista kirk-

koherrojen oli selviydyttävä. Ne vaikeuttivat entisestään virkamiehen toimintaa 

hauraalla paikallispoliittisella toimintakentällä. 

Toisaalta talonpojat pyrkivät yleensä peittelemään laiminlyöntejään välttääk-

seen rangaistuksen, mutta myös pitääkseen itse kirkkoherran kanssa asialliset vä-

lit. Talonpojat käyttivät omaa nimeään vedotessaan kaukaisempiin viranomaisiin, 

tuomiokapituliin, maaherraan tai kuninkaaseen. Mutta kun kyse oli jopa suhteel-

lisen pienistä riidoista kirkkoherran, kaikkien tunteman lähimmän auktoriteetin 

kanssa, talonpojat mieluummin toimivat anonyymisti tai ryhmissä, yrittäen väl-

tellä paljastumista. Mikä sitten teki pitäjän paimenesta niin uhkaavan hahmon, 

että talonpojat valitsivat kiertotien kohdatessaan ongelmia hänen kanssaan? Oli 

selvää, että pitäjän hengellisenä ja hallinnollisena johtohahmona kirkkoherra 

saattoi tehdä yksilön ja hänen kotitaloutensa elämästä hankalaa. Isännät tiesivät, 

että elämässä tulisi todennäköisesti olemaan monta hetkeä, kun he joutuisivat saa-

pumaan papin luo ja pyytämään häntä suorittamaan erilaisia toimituksia perhepii-

rissä. Kirkkoherran kanssa pyrittiin pitämään, niin pitkään kuin mahdollista, asi-

alliset kulissit pystyssä (public transcript). 

Kirkkoherra ymmärsi varsin hyvin, että talonpojat koettelivat, miten pitkälle 

he voivat velvollisuuksien laiminlyömisessä mennä. Kuitenkin kirkkoherran, 

jopa malttinsa menettäneenä, oli syytä käyttäytyä seurakuntansa edessä arvok-

kaasti. James C. Scottin mukaan, aivan kuten alistetuilla ryhmillä, myös eliitillä 

oli oma julkinen roolinsa (public transcript), joka määritteli miten auktoriteetin 

tuli käyttäytyä. Ikään kuin he olisivat käyttäneet naamiota, joka sulki pois julki-

seen rooliin sopimattomat ilmeet, eleet ja puheet. Niiden paikka oli eliitin omassa 

yksityisissä piireissä.109 Jos paimen menetti malttinsa tai otteensa palkka-asioissa, 

murenisi hänen auktoriteettinsa lauman edessä. Varsinainen kirkon rakentaminen 

koetteli kuitenkin kirkkoherran luonnetta ja sisua aivan erityisesti. 

                                                   
109 Scott 1990, 10–13, 49–50. 
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4.2 Kirkon rakentamisen aloitus ja kirkkoherran auktoriteetin 
kiistäminen 

4.2.1 Kirkkoherra, pitäjänkokous ja kiista urakkasopimuksesta 

Kun Kustaa III oli määrännyt Tulkkilan uudeksi kirkonpaikaksi, ryhdyttiin kirkon 

rakennustyön järjestämiseen paikallistasolla. Kirkkoherra ryhtyi valmisteluihin ja 

kutsui koolle pitäjänkokouksen, jossa käsiteltiin rakennustöiden aloitusta ja muu-

rarimestarin sekä rakennustoimikunnan valintaa. Näistä valinnoista syntyi heti 

konflikti kirkkoherran ja eräiden pitäjäläisten välille. Pitkäksi venyneen kiistan 

aikana esitettiin tapahtumista monenlaisia tulkintoja ja väitteitä, jotka muuttuivat 

`tosiasioiksi`, joita toistettiin pitäjäläisten piirissä. Ristiriitaiset tulkinnat aiheutti-

vat erilaisia reaktioita ja syvensivät konfliktia. Aikalaisten tulkintojen, arvioiden 

ja toiminnan sekä muistikuvien kautta tarkastellaan, minkälaisia poliittisia mah-

dollisuuksia pitäjäläiset itsellään näkivät olevan ja miten he olivat valmiina käyt-

tämään niitä. Tässä luvussa tarkastellaan miten päätös urakkasopimuksesta ja 

muurarimestarin palkkauksesta syntyi, kun taas siihen limittyvää rakennustoimi-

kuntaa käsitellään seuraavassa luvussa (5). Ketkä osallistuivat muurimestarin va-

lintaan ja siitä käytyihin keskusteluihin? Miksi valinta kärjistyi konfliktiksi? Sa-

malla tarkastellaan kirkkoherran asemaa seurakunnan ja rakennushankkeen joh-

tajana. Kirkon varsinaiseen rakennustyöhön liittyvät päätökset ja muut tapahtu-

mat on esitetty aikajärjestyksessä Liitteessä 4. 

Marraskuun lopulla 1779 järjestettiin kirkkoherra Avellanin johdolla pitäjän-

kokous, jossa päätettiin kirkon varsinaisen rakennustyön aloittamisesta. Seuraa-

vana maanantai-aamuna Tulkkilan mäellä aloitettaisiin tontin raivaus. Työmaalle 

piti pystyttää tiilien valmistusta varten työtilat sekä rakennustarvikevarasto. Näitä 

varten jokaisen talon tuli toimittaa talven aikana lautoja, hirsiä ja tuohta ja luku-

silla järjestettäisiin vapaaehtoinen keräys tiiliruukkiin ostettavia materiaaleja var-

ten. Kokouksessa sovittiin, että lukkari Limnell pitää kirjaa päivätöistä ja mant-

taalien mukaan tehtävistä materiaalitoimituksista. Palkaksi hänelle määrättiin 

kappa ruista joka talolta rakennustyön loppuun asti. Pitäjäläisten työvuorot tultai-

siin kuuluttamaan saarnastuolista ja työhön piti saapua aikaisin aamulla.110  

                                                   
110 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk. 21.11.1779. 
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Pitäjänkokouksen keskeisin päätös oli muurarimestarin palkkaus. Mestarin va-

linta noudatti hyvin perinteistä pitäjänkokouskaavaa: kirkkoherra esitteli asian pi-

täjänkokouksessa ja pitäjänmiehet antoivat hiljaisen hyväksynnän kirkkoherran 

esitykselle, mikä voitiin tulkita ”yksimieliseksi” päätökseksi. Tämän jälkeen kirk-

koherra kirjasi päätöksen pöytäkirjaan.111 Pöytäkirjan mukaan tehtävään valittiin 

nuori turkulainen muurarimestari Matts Arelin (1742–1809), joka alustavien tie-

tojen mukaan tulisi vastaamaan kaikista kivi- ja muuraustöistä sekä valvomaan 

tiilten valmistusta. Myös palkkavaatimukset esitettiin.112 Kirkkoherra valtuutet-

tiin tekemään Arelinin kanssa kirjallinen sopimus, eikä muita mestariehdokkaita 

mainittu. Pöytäkirjan allekirjoittivat säätyläisistä F. H. von Knorring, Anders 

Rabbe, B. F. Messman, pitäjänapulainen ja kirkkoväärti Matts Sundvall sekä 

kolme kuudennusmiestä.113  

Vaikka pöytäkirjan mukaan päätöksenteko pitäjänkokouksessa näytti suju-

neen ongelmitta ja ilman sen suurempia keskusteluja, syntyi kokouksesta iso riita 

pitäjäläisten ja kirkkoherran välille. Paikalliset tottumukset ja kirkkoherran hen-

kilökohtaiset tavat vaikuttivat pitäjänkokouskäytäntöön ja päätöksentekoon, mikä 

näkyy käytänteiden vakiintumattomuutena. Tämä on nähtävissä myös kirkko-

herra Avellanin ja kokemäkeläisten välisessä konfliktissa. Kirkkoherra Avellanin 

tulkinta yksimielisestä päätöksenteosta noudatti vanhaan kaavaa, jossa pitäjäläi-

set hyväksyivät hiljaisen ”yksimielisesti” kirkkoherran ehdotuksen sinänsä ilman 

keskusteluja. Jos kukaan pitäjänmiehistä ei vastustanut hänen ehdotustaan välit-

tömästi ja äänekkäästi, oli asia päätetty. Kokousväen hiljaisuus oli Avellanille 

myöntyvyyden merkki. Edeltävän kirkkoherra Gottlebenin ja hänen sijaisensa 

Sundvallin päätöksentekotyyli oli ehkä ollut pitäjäläisten mielialoja varmistele-

vampi. Kokemäkeläiset ilmeisesti myös yllättyivät uuden kirkkoherran toiminta-

ripeydestä rakennushankkeen aloittamisessa. 

Myöhemmin osa pitäjäläisistä kiisti, ettei yksimielisyyttä muurarimestari Are-

linin valinnasta ollut suinkaan syntynyt marraskuussa 1779, vaikka pitäjänko-

kouksen pöytäkirja niin antoi ymmärtää. Kirkkoherra Avellan oli nostanut esiin 

muurarimestarin palkkauksen ja esittänyt vaihtoehdoiksi Schyttin tai Arelinin. Pi-

täjäläiset olivat tuolloin taipuneet Arelinin kannalle ja ilmoittaneet kirkkoherralle, 

että hänen kanssaan tehtäisiin sopimus tai mahdollisesti keskustellaan ehdoista ja 

                                                   
111 Jutikkala 1958, 284; Frohnert 1985, 237–238; Bergström 1991, 96; Frohnert 1993, 30, 127. 
112 Palkkavaatimus oli pyöreästi 6250 kuparitaaleria. Kyytirahojen osuus oli noin 95 kuparitaaleria. 
113 Allekirjoittaneet kuudennusmiehet; Jaakob Jaakobinpoika Lääkäri, Henrik Mikonpoika Penttilä 

ja Juha Martinpoika Heikkilä. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Ko-

kemäen pitäjänkokouksen pk 21.11.1779. 
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kustannuksista. Avellanin tulkittiin toimineen omavaltaisesti, sillä tämän enem-

pää ei pitäjäläisiä muurarimestarin valinnassa kuultu. Ongelmat tiivistyivät pitä-

jänkokouksen pöytäkirjan laadintaan, johon Avellan kirjasi päätöksen tehdyksi, 

vaikka asia jäi vielä kokouksessa avoimeksi – tai ainakin osa pitäjäläisistä tilan-

teen näin tulkitsi. Kirkkoherraa syytettiin sittemmin pöytäkirjojen tarkastamisen 

laiminlyömisestä ja hitaudesta, sillä pöytäkirjoja ei luettu kokouksen jälkeen seu-

rakuntalaisille ääneen. Oli myös helppo myöhemmin väittää, etteivät pitäjäläiset 

vielä seuraavassa kokouksessa keväällä, tienneet kumpi mestareista Arelin vai 

Schytt valitaan mestariksi.114 Pitäjänkokouksen päätöksistä jäi siis vähintään kah-

denlaisia tulkintoja. 

Ongelmat heijastuivat kirkon rakennustyöhön, joka ei käynnistynyt toivotulla 

tavalla. Heti ensimmäisten rakennusmateriaalien toimittaminen tuotti ongelmia. 

Kirkkoherra Avellan joutui kääntymään tuomiokapitulin puoleen jo alkutalvesta, 

kun pieni osa pitäjäläisistä ei halunnut toimittaa rakennustarvikkeita vanhan 

manttaalin mukaan vaan ns. uuden manttaalin mukaan. Verouudistusta yritettiin 

siis käyttää rakennusrasitusosuuksien pienentämiseen.115 Tuomiokapituli kuiten-

kin neuvoi Avellania kääntymään tuomioistuimen puoleen, jos seurakunnassa ei 

päästäisi yksimielisyyteen.116 Tuomiokapitulin toimivalta ja keinovalikoima eivät 

riittäneet paikallisseurakuntien riitojen selvittelyyn, joten maaherra ja muut kruu-

nun virkamiehet olivat lain mukaan velvollisia auttamaan papistoa pitäjänkokous-

ten päätösten toimeenpanemisessa.117 Tästedes maaherralla ja alioikeudella oli 

merkittävämpi rooli kirkkohankkeessa. Avellanin kannalta tämä kuitenkin tar-

koitti sitä, että kirkkoherran oli käytännössä tultava toimeen ilman tuomiokapitu-

lin tukea.  

Maaliskuulla 1780 järjestettiin seuraava pitäjänkokous, jonka tarkoituksena oli 

valmistella alkukesällä aloitettavaa rakennustyötä. Sitä varten tehtiin kaksi isoa 

päätöstä, joista kuitenkin riideltiin pitkään ja hartaasti. Ensimmäisenä nimettiin 

                                                   
114 Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 213v.–214. II KO a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

(1782). Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. KA. 
115 Manttaali-käsitettä oli selvitelty aiemmin valtiopäivillä. Vuonna 1752 K. M. tarkensi pappilan 

rakennusvelvollisuuden perusteita eli minkä mukaan päivätyöt ja tavaratoimitukset tehdään. Ruot-

sinkieliset hemmantal ja mantal -käsitteet sekoittuivat ja arvatenkin pappilan rakennusvelvolli-

suuksista yritettiin luistaa kyseenalaistamalla määritelmät. Den 7. Julii (1752) Resolution på Präs-

terskapets Beswär, §5. Modée 1756, 3251–3252. 
116 TMA. TATA. B I: 47. Kirjekirja 1780. Tuomiokapitulin kirje kh Avellanille 2.2.1780.  
117 ”Skulle Krono-Betiänterne ei räcka Prästerskapet häri handen, åligger Landshöfdingen, at hålla 

dem därtil.” 16.10.1723 Privilegia för Biskoppar och samtelige Prästerskapet i Sverige och des 

underliggande Landskaper. Modée 1742, 469; 6.6.1739 Resolution uppå Prästerskapets Allmänne 

Beswär. Modée 1746, 1560; Johansson 1937, 50. 
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rakennustoimikunta, johon valikoitui 16 talonpoikaisluottamusmiestä ja sääty-

läistä kappelista ja emäkirkolta. Merkityksellistä oli, että ratsutilallinen Köönikkä 

ja Harjavallan kirkkoväärti Stephan Spåre jäivät lautakunnan ulkopuolelle.118 Ra-

kennustoimikuntaan palataan tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Toiseksi kirkkoherra Avellan esitteli kirjallisen sopimuksen, jonka hän oli teh-

nyt mestari Arelinin kanssa. Muista mestariehdokkaista ei edellisessä pitäjänko-

kouksessa keskusteltu tai edes mainittu, joten Avellan oli tulkinnut päätöksen teh-

dyn yksimielisesti ja saaneensa valtuutuksen sopimuksen tekoon.119 Niinpä hän 

oli tehnyt sopimuksen tammikuulla Turussa käydessään.120 Sen mukaan Arelin 

lupautui tekemään kaiken muurauksen ja kivityöt kuninkaallisen majesteetin vah-

vistamien piirustusten mukaisesti. Hän lupasi tehdä työn nopeasti sitä mukaa kuin 

tarvittavat materiaalit olivat saatavilla. Arelin lupasi tuoda mukanansa vähintään 

viisi taitavaa muuraria, mikä osaltaan torjuisi päivätyöläisten pulaa. Tämän lisäksi 

hän vastaisi tiilien valmistuksesta ja palkkaisi Turusta kunnollisen tiilentekijän 

(tegelslagare), jota varten pitäjäläisten tuli rakentaa työtilat. Urakan hinnaksi Are-

lin määräsi 6000 kuparitaaleria. Palkan lisäksi hän pyysi kyytirahoja 100 kupari-

taaleria121 sekä ylöspitoa vastaan kaksi (2) kappaa ruista ja kaksi maltaita joka 

manttaalilta.122 Arelin ei kuitenkaan suoralta käsin sitoutunut puutöiden tekemi-

seen, paitsi erikseen sovittavasta 2000 kuparitaalerin lisähinnasta. Arelin oli to-

dennäköisesti lähettänyt allekirjoitetun sopimuksen kirkkoherralle.123 Mutta kirk-

koherran ja pitäjäläisten osalta sopimus oli vielä päiväämättä sekä allekirjoitta-

matta.124  

                                                   
118 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.3.1780.  
119 Ibid. 
120 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 300v. 
121 Urakan hinta oli 6000 kuparitaaleria eli 330 riksiä ja 16 killinkiä hopeassa. Kyytirahojen hinta 

100 kuparitaaleria oli 5 taaleria 26 killinkiä 8 runstykkiä hopeassa. 
122 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 591v. 
123 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.3.1780.  

TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Kon-

septituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 376. 
124 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 591v. 
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Kun kirkkoherra oli esitellyt sopimuksen ehdot pitäjänkokouksessa, alkoi kes-

kustelu sopimuksen sitovuudesta ja mahdollisuudesta saada parempi sopimus toi-

sen muurarimestarin kanssa. Oliko ylipäätään syksyllä päätetty, että kirkkoher-

ralle annettiin oikeus solmia sopimus Arelinin kanssa?125 Osa pitäjäläisistä, rat-

sutilallinen Matti Köönikkä etunenässä, vastusti mestari Arelinin valintaa. He oli-

vat ymmärtäneet, tai olivat halunneet ymmärtää, ettei tarkoituksena ollut vielä 

solmia sopimusta Arelinin kanssa, vaan myöhemmin päättää yhdessä, kenellä kir-

konrakennustyön urakka teetettäisiin. He myös kiistivät kirkkoherran oikeuden 

kutsua Arelinia rakennustyöhön ennen kuin seurakunta oli hänen kanssaan solmi-

nut pitävän sopimuksen.126 Köönikkä oli puhunut useiden pitäjäläisten kanssa, 

jotka kannattivat kirkon piirtäneen Johan Schyttin palkkaamista rakennustyön 

johtoon. Köönikkä oli myös ollut yhteydessä mestariin, sillä hän tiesi Schyttin 

olevan valmis tekemään 9000 kuparitaalerilla kirkon, tornin sekä paanuttamaan 

katon, mutta tiilien valmistuksesta Schytt ei ottaisi vastuuta.127 Näin ollen Köö-

nikän ehdotus oli selvästi kalliimpi.  

Rakennusmestarin valinta oli nyt jakanut seurakuntalaiset kahteen eri leiriin. 

Köönikkä asettautui omavaltaisella toiminnallaan kirkkoherran auktoriteetin kiis-

täjäksi ja samalla hän myös ohitti juuri valitun kirkonrakennustoimikunnan. Kirk-

koherraa ärsytti Köönikän ja hänen lähipiirinsä ”salainen” toiminta ja yhteyden-

otto mestari Schyttiin. Mutta pitäjänkokouksessa nähtiin myös aitoa keskustelua, 

kun Harjavallan kappelin edustajat vastasivat osaltaan esityksiin. He kannattivat 

jo alun perin Arelininia, sillä hänen kanssaan oli sopimusta hierottu. Arelinin 

eduksi laskettiin myös tiilten valmistuksesta vastaaminen. Schyttin palkkaamista 

harjavaltalaiset eivät kannattaneet, jos hän ei tekisi työtä halvemmalla kuin Are-

lin. Mutta täysin ehdottomasti ei Schyttin valintaa tyrmätty, vaan edelliskertaista 

päätöstä päätettiin muuttaa. Pöytäkirjaan muotoiltiin, että jos Schytt ei suostuisi 

tekemään työtä yhtä edullisesti kuin Arelin ja esittäisi takuumiehiä, ei häntä pi-

täisi palkata. Tämä melko diplomaattinen päätös luettiin ääneen hiljaiselle ko-

kousväelle.128 

                                                   
125 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781; II KO a:94. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 213v.–214. Arelinin valintaa käsiteltiin jo edel-

lisillä käräjillä.  
126 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 214v. 
127 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.3.1780. 
128 Ibid. 
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Kokemäen kirkonrakentajan valinnassa tärkeäksi kriteeriksi nostettiin urakka-

sopimuksen edullisuus, kuten yleensä kirkkojen ja pappiloiden rakennushank-

keissa.129 Matts Arelin ei nimittäin ollut maineikas kirkonrakentaja. Päinvastoin, 

muurarimestarin arvon hän oli saanut 1774, jonka jälkeen hän oli mestaroinut 

muutamia kaupunkitaloja Turussa. Hänen tunnetut työnsä, Tammelan kirkon laa-

jennus (1781–85) ja Maarian pappila (1788), ajoittuvat myöhempään aikaan.130 

Johan Schytt oli sen sijaan saanut muurarimestarin arvon jo 1763 ja hänet tunnet-

tiin Turun tuomiokirkon muurarimestarina. Schytt oli tullut tutuksi kokemäkeläi-

sille vieraillessaan kahdesti paikkakunnalla kirkonkatselmuksissa. Hänet myös 

tunnettiin seudun viimeisimmän julkisen kivirakennuksen eli Rauman raatihuo-

neen (1775–1776) muurarimestarina.131 Miesten kokemusta tai muurarimestarin 

taitoja ei kuitenkaan tässä vaiheessa arvioitu tai kirjattu pöytäkirjaan. Mestari 

Schyttin halukkuus hankkeeseen varmistettiin vielä henkilökohtaisesti. Lukkari 

Limnell laitettiin Turussa asioidessaan kysymään Schyttiltä, ryhtyisikö hän mes-

tariksi samoilla sopimusehdoilla kuin Arelin. Schytt kieltäytyi tästä selvin sa-

noin.132  

 

Yksimielisen päätöksenteon murtuminen 

Aiemmin kirkkoherrat olivat tehneet aloitteita pitäjänkokouksissa ja veivät auk-

toriteeteillaan hankkeita eteenpäin.133 Asioista oli sovittu pitäjänkokouksessa 

                                                   
129 Kydén 1998, 70–71, 74. 
130 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. Mestari Arelin K.M:lle (ei päiväystä). Arelin piirsi 

Turussa kauppias Starckoulle talon 1780, mutta maistraatti ei sitä hyväksynyt. Samoin kävi hänen 

veljellensä, kappalainen Areliukselle piirtämälle talolle. Arelinin puolustukseksi on todettava Tu-

run maistraatin suosivan arkkitehti Schröderin töitä, muiden mestareiden kustannuksella. Arelin 

laati kustannusarvion Lemun kellotapulia varten (1785). Gardberg 1963, 24, 40–41, 53, 60; Suo-

men kirkot ja kirkkotaide 2, 321.  
131 Gardberg 1963, 34; Nurmi 1986, 14, 39; Koskinen 2012, 127–128. 
132 Limnell ei kerro Turun matkansa ajankohtaa, vaiheita tai seurauksia todistuksessansa.KA. Veh-

maan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 256v–257. Myös Rauman raatihuoneen urakka-

sopimusta laadittaessa käytettiin kirjeenvaihtoa ja vierailuja Rauman raadin ja Schyttin välillä. 

Nurmi 1986, 14. 
133 Bergström 1991, 96. 
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”yksimielisesti” ja pitäjänyhteisö antoi hiljaisen hyväksynnän kirkkoherran toi-

mivallalle tai hidastelevan unohduksen vastahakoisille hankkeille.134 Toimintata-

paa kuvaa hyvin termi monologikulttuuri, jossa talonpojat lähinnä kuuntelivat hil-

jaa papiston heille tekemiä esityksiä.135 Avellania edeltävistä Kokemäen kirkko-

herroista oli Tolpo, suunnilleen Avellanin kanssa saman ikäisenä, johtanut uuden 

kirkonrakennuskolehdin hakemusprosessia. Säilyneiden lähteiden valossa pitäjä-

läiset myöntelivät uuden kirkon olevan tarpeen, mutta rahojen tultua hanke hau-

dattiin vuosiksi. Tolpo kuitenkin johti vanhan kirkon korjausta 1740-luvulla ja 

myös penkkijärjestystä muutettiin merkittävästi.136  

Yleensä pitäjänmiehet valitsivat rakennusmestarin, joka teki edullisimman 

urakkatarjouksen, sillä kirkkohankkeen kustannukset pyrittiin minimoimaan. Se 

oli yleensä nimenomaan talonpoikien toive, sillä kirkonrakennuskustannukset 

lankesivat ylimääräisinä suorituksina normaalin verotaakan päälle. Avellania 

edeltävistä Kokemäen kirkkoherroista Gottlebenin aikaan valittiin kellotapulin 

rakennusmestariksi pitäjänkokouksessa yksinkertaisesti urakan edullisin tekijä. 

Valinta osui Ravoniukseen, eikä valinnasta valitettu ainakaan julkisesti, ja tapulin 

rakentaminen näyttää sujuneen miltei kitkattomasti.137 Asiat olisivat voineet 

mennä toisinkin, sillä Ravoniuksella oli harjavaltalaisten kanssa vakava riita uu-

den kappelikirkon katon rakennusvirheistä. Kappelissa oli hiljaa kärsitty uudesta, 

vuotavasta katosta, sillä mestari ei suostunut korjaamaan virheitä ilman palkkiota. 

Mutta kappalainen Flameniuksella ei ollut tietoa, miten seurakunta saattoi raken-

nuskiistassa toimia, eikä kappelissa ollut saatavilla ajanmukaisia kuninkaallisia 

säädöksiä. Asiaa ryhdyttiin ratkomaan vasta, kun kahdessa rovastintarkastuksessa 

Lebell neuvoi tarttumaan ongelmaan ja haastamaan rakennusmestarin vastuu-

seen.138 

                                                   
134 Johansson 1937, 51; Huttunen 1956, 82–83; Soikkanen 1966, 34, 52–53; Laasonen 1991, 313. 
135 Alm 2009, 547. 
136 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:55. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1746. Kokemäen käräjät 29–31.10.1746, f. 800v.–802 (ei päiväystä). 

Viitaniemi 2014, eri osin. 
137 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.11.1764. 
138 Lebell huomasi, että Harjavallan kappelista puuttuivat keskushallinnon lähettämät, painetut 

kuulutukset, joilla myös lakimuutoksista ilmoitettiin paikallistasolle. Jos painettuja kuulutuksia ei 

lähetetty rovastikuntaan tarpeeksi, piti ne kopioida käsin ja lähettää seuraavaan seurakuntaan. 

Tämä oli ilmeisesti Harjavallassa laiminlyöty. TMA. USA. II Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 

1735–1777. Harjavallan kappeli 13.1.1760; 24.1.1762. Bergström 1991, 50, 60–63; Villstrand 

2008, 322–325. Harjavallan kappelin ja Rahvoniuksen välistä riitaa selviteltiin käräjillä. KA. Veh-

maan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:72. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1762. Kokemäen käräjät 14.9.1762. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan 
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Avellan jatkoi kirkkoherrojen perinteistä tyyliä ja vakiintunutta hallintokäy-

täntöä. Pelkästään pitäjänkokousmateriaalia tarkastelemalla pitäjänkokous, jossa 

päätettiin muurarimestarin valinnasta, näyttäytyy yksimieliseltä ja kirkkoherran 

komennossa toimivalta. Tämä vaikutelma kuitenkin särkyy kevään pitäjänko-

kouksessa. Harjavallan säätyläiset punnitsivat vielä vaihtoehtoja ja ratsutilallinen 

Köönikkä oli tehnyt oma-aloitteisesti tiedusteluja toisen mestarin palkkaamiseksi 

ja haastoi vaihtoehdollaan kirkkoherran.  

Köönikän toiminta ensin kulisseissa ja sitten julkisesti paikallispoliittisella 

areenalla on osoitus perinteiden murtumisesta ja uudenlaisesta poliittisesta osal-

listumisesta. Talonpoikaissäädyn edustaja otti aloitteen rakennusurakan sopimi-

sesta omiin käsiinsä. Samalla yllättävä, uusi käänne mursi vanhan käytännön. 

Kirkkoherra ei selvästikään ollut varautunut tilanteen muutokseen ja uuteen kes-

kusteluun pitäjäläisten kanssa eri vaihtoehdoista. Hänen puolelta muurarimestarin 

valinta oli jo tehty. Pitäjänkokous harkitsevana ja keskustelevana elimenä näytti 

olevan jokseenkin vieras ajatus nuorelle kirkkoherra Avellanille. Tämä ei kuiten-

kaan jäänyt kirkkoherran viimeiseksi yllätykseksi. 

4.2.2 Varjopitäjänkokoukset  

Muurarimestarin valinta sai yhä kummallisempia piirteitä. Vain kolme viikkoa 

pitäjänkokouksen jälkeen (2.4.1780) kuulutettiin kirkossa pitäjänmiehet koolle 

pohtimaan, kumpi mestareista pitäisi valita, Arelin vai Schytt. Harjavallan kap-

pelin pihamaalle kokoontuneet miehet olivat yksimielisiä siitä, että he tyytyisivät 

Schyttin palkkaehtoihin, mikäli tämä vastaisi myös kirkontornin, väli- ja vesika-

ton sekä lattian valmistuksesta. Kappelilaiset olivat valmiita palkkaamaan erik-

seen ammattitaitoisen tiilenlyöjän. Tämän kappelikokouksen päätös erosi nyt sel-

keästi pitäjänkokouksen päätöksestä, jossa rakennustoimikuntaan valitut kappelin 

edustajat olivat korostaneet Arelinin työn edullisuutta. Toinen kappelin sääty-

läisedustajista, vääpeli Messman oli kääntynyt aiempaa päätöstä vastaan allekir-

joittaessaan vääpeli Petter Reinhold Spåren ja Harjavallan kappalaisen Karl 

Schaefferin (1729/30–1792)139 kanssa kappelikokouksen pöytäkirjan.140  

                                                   
renovoidut tuomiokirjat. II KO a:73. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1763. Kokemäen käräjät 

11.2.1763. 
139 Karl Schaeffer oli toiminut Harjavallan kappalaisena vuodesta 1776. Hockman & Salminen 

2007, 147.  
140 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 257v-258. 
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Myös emäkirkon pihamaalla kokoonnuttiin samanaikaisesti ja tehtiin saman-

sisältöinen päätös. Paikallaolijat tyytyisivät mestari Schyttin palkkauksen, jos hän 

rakentaa kirkon piirustusten mukaisesti eikä seurakunnan tarvitsisi etsiä kisällejä 

ja kirvesmiehiä. Nämä seikat tuli mainita selvästi sopimuksessa. Kokousta todis-

tivat pitäjänapulainen Sundvall sekä ratsutilalliset Matti Köönikkä ja Markus 

Hassala (päivätty 3.4). Kokoontumisen perusteella lähettiin oma edustaja Tur-

kuun tiedustelemaan mestari Schyttin halukkuutta ryhtyä työhön näillä eh-

doilla.141 

Tilanne oli varsin erikoinen. Kokoukset pidettiin ilman kirkkoherra Avellania, 

joka oli poissa pitäjästä. Koska molemmissa seurakunnissa tiedettiin kokoontua 

yhtäaikaisesti saman asian tiimoilta, kokoukset eivät voineet olla spontaaneja, 

vaan etukäteen harkittuja. Kokousten järjestelyllä rusthollari Köönikkä osoitti 

olevansa vakavasti otettava, aktiivinen toimija, joka osasi arvioida poliittiset mah-

dollisuutensa ja kykeni nopeaan reagointiin ja yhteistyöhön lähipiirinsä kanssa. 

Kun virallisessa pitäjänkokouksessa ei tullut mieluista ratkaisua, hän päätti orga-

nisoida uuden kokouksen, vieläpä kahdessa julkisessa paikassa yhtäaikaisesti, 

kattaen koko pitäjän väen. Hän sai (hetkellisesti) haltuunsa pitäjän virallisen tie-

dotuskanavan eli kirkon kuulutukset sekä paikallisen julkisen tilan. Pitäjänko-

kousareenaa, jota yleensä käytettiin pitäjäläisten yhteistyöhön, käytettiin nyt vas-

tustamiseen ja edellisten päätösten kumoamiseen.142 Varjokokouksista laadittiin 

jopa pöytäkirjat, joita käytettiin myöhemmin maaherraan vedotessa ja todisteina 

oikeudessa.143  

Kirkkoherra ei ollut tietoinen kokouksista, mutta kokouksiin olivat osallistu-

neet pitäjän muut papit, kappalainen Schaeffer ja pitäjänapulainen Sundvall. Mo-

lemmat olivat yhteisölle tuttuja miehiä, kokeneita pappeja, jotka olivat pitäneet 

kokouksia aiemmin. Heidän auktoriteettiansa tarvittiin kokousväen kutsumiseen. 

Taustaorganisaattorina toimi Matti Köönikkä. Hän oli laittanut kirkkoherran 

poissa ollessa Sundvallin lukemaan saarnatuolista kokouskutsun, jossa oli kehot-

tanut pitäjänmiehiä jäämään jumalanpalveluksen jälkeen neuvottelemaan raken-

nusasioista.144 Näin ollen pitäjänapulainen luki kokouskutsun ratsutilallisen 

                                                   
141 Ibid. 
142 Linde 2000, 150–151. Paikalliset julkiset tilat, joihin talonpojat kokoontuivat olivat kirkkomaan 

muuri (kyrkvallar), kestikievari ja pitäjäntupa.  
143 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 302v. 
144 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f.379v. 
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pyynnöstä, esimiehen poissa ollessa. Aivan puhtoinen ei ollut Harjavallan kappa-

lainen Karl Schaefferkaan. Kirkonrakennustoimikuntaan harjavaltalaisten edus-

tajaksi valittu Messman oli kuullut nimenomaan kappalaiselta pian virallisen pi-

täjänkokouksen jälkeen kirkkoherran muuttaneen mielensä ja olevan valmis palk-

kaamaan sittenkin Schyttin. Kappalainen oli kertonut, että hänelle oli annettu teh-

täväksi kysellä harjavaltalaisten mielipiteitä asiasta. Kappelikokouksen jälkeen 

Schaeffer ja Spåre olivat tulleet Messmanin luo ja kertoneet, että koko Harjavallan 

kappeliseurakunta halusi Schyttin rakennusmestariksi. Messman itse oli huono-

vointinen ja poissa kappelikokouksesta, mutta Schaeffer pyysi silti häntä allekir-

joittamaan pöytäkirjan. Messmanille selvisi kuitenkin jälkikäteen, että paikalla 

olikin ollut vain harvoja kappelilaisia, joten hän irtisanoutui allekirjoittamastaan 

todistuksesta.145  

Vaikka nuoren kirkkoherran varpaille oli astuttu kipeästi, kappalainen 

Schaeffer tai pitäjänapulainen Sundvall eivät joutuneet vastaamaan näistä toi-

mistaan.146 Avellan ei nimittäin nostanut kannetta alaisiaan vastaan. Näyttää 

siltä, ettei hän myöskään ilmoittanut kuulutuksista ja varjopitäjänkokouksista 

tuomiokapitulille, mikä olisi ollut luonnollinen seuraamus papiston välisissä 

kiistoissa. Jos asetelma olisi ollut päinvastainen, nuori pitäjänapulainen luke-

massa kuulutuksia ja pitämässä kapinakokouksia vanhemman kirkkoherran 

selän takana, olisivat seuraukset todennäköisesti olleet apupapille vakavat. 

Sen sijaan Schaeffer ja Sundvall näyttivät nauttivan seurakuntalaisten luotta-

musta ja toimivat rusthollareiden rinnalla. Molemmat papit omistivatkin rat-

sutilojen puolikkaat pitäjässä. Schaeffer jakoi Harjavallan Näyhälän omista-

juuden Petter ja Stefan Spåren kanssa.147 Sundvall oli puolestaan nainut Hed-

                                                   
145 Messmanin lausunto (1.8.1780) liitteenä käräjäpöytäkirjassa. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan 

tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1784. Koke-

mäen käräjät 12.2.1784, f. 304–304v. 
146 Sundvallin osuus ikään kuin hypätään ylitse tai kuitataan maininnalla, että Köönikkä houkutteli 

hänet. ”Sundwall i någon måtto blifwit af Könikä förledd” TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen kä-

räjät 18.2.1785, f. 380. 
147 Hockman & Salmisen mukaan Näyhälän Alatalon ratsutilaa isännöi kenttävääpeli Petter Spåre 

(Spåra) vuosina 1759–1783 ja kirkkoväärti Stefan Spåre 1754–1783. Käräjillä vuonna 1781 Näy-

hälän ratsutilan omistajiksi mainittiin Karl Schaeffer ja Stefan Spåre. Näin ollen kappalainen 

Schaeffer omisti puolet Näyhälän ratsutilasta ainakin 1780-luvun alkuvuosina. KA. Vehmaan ja 

Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten asioiden pöytä-

kirjat 1781. Kokemäen käräjät 17.9.1781, f. 207v.–208v. II KO a:92. Varsinaisten asioiden pöytä-

kirjat 1781. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. KA.  

TMA. HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. Hockman & Salminen 2007, 99.  
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vig Theetin, kuitannut appiukkonsa velat ja saanut haltuunsa emäkirkon lä-

heltä puolet Villiön Simulan ratsutilasta.148 Molemmilta ratsutiloilta tuli myös 

kirkkoväärtejä.149 Näin molemmat papit olivat ehtineet juurtua Kokemäenjoen 

rantamultiin ja luomaan sosiaalisen verkoston muiden ratsutilallisten keskuu-

dessa. 

Kirkkoherra Avellan sai kuulla varjokokouksista palattuaan Kokemäelle vii-

meistään silloin, kun häntä pyydettiin järjestämään pitäjänkokous, jossa vielä kä-

siteltäisiin mestari Schyttin palkkausta. Avellan kuitenkin kieltäytyi kokouksesta, 

todennäköisesti varjokokouksista närkästyneenä. Nyt paljastuivat ilmeiset val-

heet Avellanin äkkinäisestä kääntymisestä Schyttin kannalle ja Schaefferille an-

netusta kehotuksesta kartoittaa kappelilaisten mielipiteitä. Kun kirkkoherra ei tai-

punut, halusi Köönikän lähipiiri tulkita hänen kieltäytymisensä omavaltaisuu-

deksi.150 Köönikän reaktio osoittaa kuitenkin kirkkoherran auktoriteetin pitäjän-

hallinnossa. Vastustajatkin joutuivat myöntämään, että kokouksia voitiin ilman 

kirkkoherra pitää, mutta sitovaa urakkasopimusta ei voitu ilman hänen suostu-

mustansa ja allekirjoitusta tehdä.  

Avellan otti nopeasti seuraavan askeleen. Hänen johdollaan allekirjoitettiin 

aiemmin tehty sopimus mestari Arelinin kanssa 10.4.1780 eli vain viikon kuluttua 

varjopitäjänkokouksesta. Mukana olivat F. H. von Knorring ja sekä kappelilaisten 

edustajat Anders Rabbe ja B. F. Messman sekä kuudennusmiehet Juha Martin-

poika Heikkilä, Eerik Yrjönpoika Pispa ja Henrik Mikonpoika Hiidenoja.151 Kirk-

koherran auktoriteetti sopimusten tekijänä näkyy selkeästi myöhemmin, kun hän 

joutui yksinään vastaamaan oikeudessa sopimuksesta. 

Papisto oli aina ollut yhteisön lähimpänä virkamiehenä ensisijainen protes-

tien kohde, johon oli purettu palkkausasioihin ja kirkollisten toimitusten jär-

jestelyihin liittyvää tyytymättömyyttä. Kuten Malmsted on osoittainut, pitäjä-

läiset saattoivat ääritapauksissa jopa lukita papin kirkon ulkopuolelle 1600-

                                                   
148 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:76. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1766. Kokemäen käräjät 21.2.1766, f. 258–260v.  
149 Villiön Simulan isä ja poika Henrik Theet, Näyhälän Stefan Spåre. 
150 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 258v. 
151 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 591v. Talonpoikien talon nimet 

täydennetty muista lähteistä. 
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luvulla.152 Silti melko tavanomaisten kiistojen rinnalle nousi 1700-luvulla uu-

denlainen poliittinen aspekti. Samaan tapaan kuin Piia Einosen mukaan esi-

valta käytti Tukholman raatia ”suostunta-automaattina” uusien rasitteiden hy-

väksymiseen,153 myös kirkkoherra Avellan yritti ylläpitää vahvan pitäjänjoh-

tajan ja auktoriteetin roolia sanelemalla pitäjänkokousten päätöksiä. Se ei kui-

tenkaan enää onnistunut Kokemäellä 1780-luvun alussa. Osa talonpojista, eri-

tyisesti ratsutilalliset, ei enää suostunut vain passiivisesti hyväksymään kirk-

koherran ehdotuksia, vaan halusi punnita itse erilaisia vaihtoehtoja. Pitäjässä 

oli itsenäiseen paikallispolitiikkaan tottuneita toimijoita, jotka olivat oppineet 

vapaudenajan demokratian alkeet. Talonpoikien perinteisen, hiljaisen vasta-

rinnan pato murtui avoimeksi oppositioksi, joka astui julkiselle poliittiselle 

areenalle ja ilmaisi selkeästi mielipiteensä pitäjänkokouksessa. Se, mitä oli 

ehkä enemmin ajateltu ja puhuttu yksityisesti ja peitellen (hidden transcript), 

sanottiin nyt ääneen julkisessa kokouksessa (public transcript). Näin ollen 

kirkkoherran saneleman monologikulttuurin ja yksimielisen päätöksenteon 

hegemonia oli murtunut.  

4.2.3 Rakennustyömaa riitojen varjossa 

Pian muurarimestari Arelin kisälleineen saapui Kokemäelle. Hän saapui ilman 

erillistä kutsua ja ilmeisesti ennen kuin rakennustoimikunta oli allekirjoittanut 

urakkasopimuksen.154 On mahdollista, että Arelin tiesi valinnastansa olevan kiis-

taa ja oli kuullut, että Schyttiä kosiskeltiin samaan urakkaan. Ehkä Arelin halusi 

varmistaa työpaikkansa ja saapui nopeasti paikalle. Joka tapauksessa mestarin tu-

loon suhtauduttiin kahtalaisesti. Osa sopeutui rakennusmestarin valintaan ja ajat-

teli, että nyt rakennustyö saattoi alkaa. Mutta osa väestä oli sitä mieltä, että väärä 

mies johti työmaata Tulkkilassa. Muurarimestari Arelin aloitti kuitenkin työmies-

tensä kanssa rakennustyöt pystyttämällä ensin rakennustarvikevaraston. Sitten oli 

                                                   
152 Malmstedt 2007, 105–117. Suuri osa Malmstedtin listaamista tapauksista, joissa pappi oli sul-

jettu kirkon ulkopuolelle johtuivat siitä, ettei yhteisö hyväksynyt kyseisen papin nimittämistä vir-

kaan. Tapausten analyisointi olisi vaatinut tuomiokirjojen tutkimista, jotta papiston ja paikallisyh-

teisön välisten konfliktien taustoja ja pidempiaikaisia kokonaisuuksia olisi mahdollista hahmottaa. 
153 Tämän vuoksi raadin kokouksia ei koettu mielekkäiksi ja niistä oltiin runsaasti poissa. Einonen 

2005, 275. 
154 Kokemäkeläiset allekirjoittivat sopimuksen 10.4.1780. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuo-

miokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1784. Koke-

mäen käräjät 16.2.1784, f. 300v. 
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tiilipajan vuoro, jota varten kaivattiin pitäjäläisten päivätöitä. Kirkkoherra kuu-

lutti kirkossa rakennustöiden aloituksen ja päivätyövuorot. Mutta kun tiilipajan 

rakentamiseen piti eräänä maanantai-aamuna ryhtyä,155 ei paikalle saapunut yh-

tään työvelvollista. Sen sijaan paikalle ilmaantui rusthollari Köönikkä muutaman 

ystävänsä kanssa. He eivät kuitenkaan tarttuneet mihinkään työhön, vaan olivat 

ilmeisesti tulleet varmistamaan, ettei kukaan muukaan pitäjäläisistä ryhtyisi ra-

kennustyöhön. Pienen neuvottelun jälkeen F. H. Knorring, Sundvall sekä lukkari 

Limnell päättivät kuitenkin lähettää suntio Bergströmin hakemaan miehiä töihin. 

Tämäkään ei juuri tuottanut tulosta. Knorringin omistaman Vuolteen ratsutilan 

lampuodit vastasivat suntiolle, ettei kirkolla ollut vielä mitään työtä. Ainoastaan 

Sundvallin kotikylästä Villiöstä saatiin väkeä töihin. Sen sijaan keskiviikkona töi-

hin saapui jo muitakin pitäjäläisiä. He selittelivät, että he olisivat tulleet paikalle 

aiemminkin, ellei Matti Köönikkä olisi sitä estänyt.156 Pitäjässä tiedettiin Matti 

Köönikän ja Markus Hassalan ylipuhuneen pitäjäläisiä pysymään poissa työ-

maalta, mutta myöhemmin käräjäoikeudessa ei Köönikän toimista oltu halukkaita 

tämän tarkemmin kertomaan.157  

Kirkkoherra Avellan oli joutunut alkukesän kovistelemaan ja uhkailemaan vir-

kavallalla saadakseen edes osan väkeä töihin kirkonrakennustyömaalle. Työpäi-

vät kuulutettiin sunnuntaisin saarnatuolista, mutta vastahankainen väki ei ilmei-

sesti tullut kirkkoon kuulemaan päivätyökuulutuksia, sillä kirkkoherra laittoi päi-

vätyökutsun kiertämään talosta taloon.158 Niinpä heinäkuun alussa järjestettiin pi-

täjänkokous, jonka pääsisältönä oli päivätyövelvollisuuden tähdentäminen. Tuol-

loin päätettiin, että talojen lisäksi myös muut ruokakunnat eli torpparit, käsityö-

läiset, rakuunat, sotilaat, reserviläiset sekä työkykyiset itselliset olivat velvoitet-

tuja koko rakennusajan tekemään vuosittain kuusi päivätyötä. Yleisesti vahvistet-

tiin päivätyövelvollisuuden laiminlyönnistä kahdeksan (8) killingin sakko, joka 

                                                   
155 Tarkempaa päiväystä ei lähteessä mainita. 
156 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.–23.2.1782, f. 215v.–218, 219v.  
157 Edes Bergström ei ollut halukas kertomaan, millä asialla Köönikkä oli tullut paikalle rakennus-

työmaalle. Vastaavasti suutari Rosenlund ei osannut kertoa, miksi pitäjäläiset eivät tulleet työhön. 

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 219v–220v. 
158 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 259. Villstrand 2008, 322–323. 
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vastasi keskimääräistä päivätyöpalkkaa. Hevostyöpäivän, tai Kokemäellä ylei-

semmin härkätyöpäivän, laiminlyönnistä lankesi kaksinkertainen sakko.159 Sak-

kojen päälle oli suoritettava puuttuvat päivätyöt. Nämä rangaistukset koskivat 

kaikkia ja kuudennusmiehet keräisivät sakkorahat. Tulevan viikon työvuorot ja 

rästityöt kuulutettiin sunnuntaisin saarnatuolista.160  

Vaikka alkukesän työt eivät olleet edenneet toivotulla tavalla, päätettiin pitä-

jänkokouksessa keskeyttää työt seuraaviksi kolmeksi viikoksi, sillä talonpoikien 

kiireinen heinäaika oli käsillä.161 Vain tiilten valmistusta jatkettiin. Kirkon perus-

tusten tekoon päästiin kuitenkin vielä loppukesällä, kun pitäjäläisiä muistutettiin 

pitäjänkokouksen päätöksistä ja päivätyövelvollisuuden laiminlyömisestä lankea-

vista sakoista. Tämän jälkeen päivätyöläisiä riitti. Sen sijaan Köönikän, Hassalan, 

Kaarenojan ja Herttolan miehet pysyttelivät poissa rakennustyöstä, vaikka heitä 

kuulutettiin monena peräkkäisenä sunnuntaina.162 

Heinäkuinen pitäjänkokous huipentui erikoiseen näytökseen, kun kirkkoherra 

Avellan nimesi rusthollari Köönikän syntipukiksi kirkon rakennustöiden viiväs-

tymiseen. Kirkkoherra näki Köönikän organisoiman pitäjänkokouksen erityisenä 

uhkana asemallensa.163 Näin ollen kirkkoherra syytti Köönikkää sekasorron ai-

heuttamisesta ja kuninkaallisten määräysten toimeenpanon estämisestä. Hän oli 

johtanut väkeä tottelemattomuuteen julkisesti kirkon muurilla ja useasti muualla. 

Köönikkä oli aiheuttanut seurakunnassa paljon suuttumusta sekä pitäjänkokouk-

sen päätösten halveksuntaa väittämällä, että pitäjänkokousten päätökset olivat ty-

periä ja että rakennustöihin oli turha ryhtyä. Kirkkoherra oli selvästi omaksunut 

tuomiokapitulin kehotuksen kääntyä maallisen tuomioistuimen puoleen, sillä nyt 

                                                   
159 Vuonna 1780 miesten päivätyöpalkat vaihtelivat Ruotsin puolella 9–5 killinkiä. Kahden hevo-

sen ja miehen suorittamana päivätyöpalkka oli 11 20 killinkiä. Kokemäen päivätyöpalkat olivat 

siis keskitasoa. Jörberg 1972a, 592, 607. 
160 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 9.7.1780. 
161 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 9.7.1780. Lounais-Suomessa heinänteko aloitettiin Heinä-Maijan (2.7.) jälkeen. Vilkuna 1996, 

186–188. 
162 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 214v, 218, 219v. II KO a:94. 

Päätös sakoista tehtiin pitäjänkokouksessa 9.7.1780.  

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

9.7.1780.  
163 Scott 1990, 63. 
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hän uhkasi rusthollaria lain määräämillä ojennuskeinoilla.164 Avellan oli ilmeisen 

turhautunut. Sekä lyhyttä kesän rakennussesonkia että muurarimestarin kallista 

aikaa oli kulunut hitaisiin valmistelutöihin, mutta erityisesti keskinäiseen taiste-

luun päätösvallasta ja työvelvollisuuksien suorittamisesta.  

Köönikkä reagoi taas nopeasti ja osoitti hyökkäyksen olevan paras puolustus. 

Välittömästi pitäjänkokouksen jälkeen Hassala ja Köönikkä sekä 19 muuta isän-

tää165 ilmoittivat vetoavansa tuomiokapituliin ja maaherraan, jotta Kokemäellä 

pidettäisiin pitäjänkokous. Keskushallinnon edustajien valvonnassa järjestetyssä 

kokouksessa he kyllä osoittaisivat halukkuutensa yhteistyöhön. Köönikkä, Kaa-

renoja, Mikkola, Herttola ja Pisku, joilla todennäköisesti oli eniten rästityöpäiviä, 

kiistivät vielä, ettei pitäjänkokouksessa määrätty sakko ollut pätevä, ennen kuin 

maaherran ja konsistorin (valtuuttamien edustajien) pitämässä pitäjänkokouk-

sessa sellainen määrättäisiin.166 Tapahtuneesta ilmeisen pöyristyneenä kirkko-

herra kehotti kaikkia talonpoikia, joilla oli vastaavia ajatuksia, ilmoittautumaan, 

jotta heidänkin nimensä kirjoitettaisiin muistiin kokouspöytäkirjaan. Muita ei 

kuitenkaan ilmoittautunut.167 Myöhemmin käräjillä samansuuntaisesti ajattelevia 

miehiä kuitenkin ilmaantui lisää. Talonpojat pyrkivät toimimaan suuremmassa 

ryhmässä, jossa he suojasivat identiteettiään. Anonyymiys toimi yhtenä peitellyn 

vastarinnan muotona (hidden transcript).168 Vastatoimena esivalta käytti nimien 

listaamista, jonka tarkoituksena oli paljastaa ja pelotella talonpoikaisopposition 

kannattajia. Tätä keinoa käytettiin esimerkiksi pitäjänmakasiinihankkeissa, kun 

hanketta vastustavien talonpoikien nimiä kirjattiin käräjäpöytäkirjaan.169 Samalla 

keinolla myös kirkkoherra Avellan yritti murtaa oppositioryhmän. Pitäjänko-

kouksessa kerättyä nimilistaa voitiin käyttää myöhemmin todisteena oikeudessa.  

                                                   
164 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 9.7.1780.  
165 Muut isännät olivat Herttola, Tolvi, Arvela, Vahanen, Mikkola, Vekara, Keisari, Pisku, Lauri, 

Nuikkinen, Hannula, Tuomas Askola, Syyrinki, Purri, Huru, Eerik Heikki, Jaakob Mäkelä, Kuusi-

ainen ja Grannilan kylän Paavola. 
166 ”at den bewiljade plichten för dagwärkens försummelse enligt förut skedd pålysning icke borde 

wara executiw [SIC!] för än Sokne stämma af V.C. och Lands höfdinge Embetets fullmäktiga 

blefwe hållen.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitä-

jänkokouksen pk 9.7.1780.  
167 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 9.7.1780.  
168 Scott 1990, 140, 150. 
169 Teerijoki 1993, 43, 46. 
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Tieto kokemäkeläisten keskinäisistä ongelmista kiiri pian Turkuun. Jo muuta-

man viikon kuluttua (28.8.1780) maaherran ja tuomiokapitulin edustajat (mah-

dollisesti kruununvouti Isak Tackou170 ja joku seudun papeista) järjestivät Koke-

mäellä pitäjänkokouksen, jossa pitäjäläiset toivat esille muurarimestarin ja raken-

nustoimikunnan valinnasta syntyneitä kiistoja.171 Keskushallinnon edustajaa kai-

vattiin eräänlaiseksi puolueettomaksi erätuomariksi paikallistasolle, talonpoikien 

ja kirkkoherran väliin, selvittelemään tilannetta. Konfliktitilanne vihellettiin het-

keksi poikki ja yhteisessä kokouksessa pyrittiin löytämään ratkaisuja, joilla ra-

kennusprojektia voitiin jatkaa eteenpäin.172 Kokouksen yksityiskohtia tai osallis-

tujia ei tunneta, sillä pöytäkirjaa ei ole säilynyt, mutta tehtyihin ratkaisuihin vii-

tataan myöhemmissä lähteissä.173  

Tuomiokapitulin ja maaherran järjestämän kokouksen lähtökohtana oli valvoa 

kirkkohankkeen valmistumista, kuten kuninkaallinen majesteetti oli sitä toivonut. 

Rakennustyön etenemisen vuoksi paikallinen konflikti oli ratkaistava. Kokouksen 

yksi päätarkoituksista oli Avellanin laatimien, kiistanalaisten pitäjänkokousten 

pöytäkirjojen (21.11.1779 ja 12.3.1780) tarkastaminen. Kun tuomiokapitulin ja 

maaherran edustajat hyväksyivät kiistanalaiset pöytäkirjat, vahvistettiin samalla 

niihin kirjatut päätökset Arelinin valinnasta.174 Työmaalla järjestettiin myös kat-

selmus, jossa mestarin tekemä kirkon perustus arvioitiin. Se todettiin hyvin teh-

dyksi, eikä häntä tämän perusteella voitu erottaa. Arelinin täytyi kuitenkin hank-

kia itsellensä takuumiehiä, ennen kuin hän saattoi jatkaa työtänsä.175 Toinen tär-

keä päätös oli rakennustoimikunnan aseman vahvistaminen. Keskushallinnon 

edustajat puolsivat sinänsä toimikunnan valintaa, ymmärtäen sen käytännöllisen 

                                                   
170 Isak Tackou toimi Ala-Satakunnan kihlakunnan kruununvoutina 1760–1787. Kotivuori, Yrjö, 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Tackou. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/yli-

oppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6820>. Luettu 1.4.2014. 
171 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 259. 
172 Maaherran viran keskustelevasta luonteesta mm. Linde 2000, 82–83, 96–110.  
173 Kokouksen pöytäkirja ei ole muiden pitäjänkokousten pöytäkirjojen yhteydessä, eikä se ole 

säilynyt lääninkanslian arkistossakaan, jonka aineisto alkaa vasta 1790-luvulta. Hajanaiset tiedot 

tästä kokouksesta ovat poimittu muista pitäjänkokouksista, tuomiokirjoista ja maaherra Armfeltin 

myöhemmin laatimasta kirjeestä. 
174 TMA. VTA. Caa:89 Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 

1785. Konseptituomiokirja. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 378, 379v.  
175 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 259v. RA. Landshövdingar skri-

velser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782-86, vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 

3.3.1783.  
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luonteen, mutta samalla rajasivat sen toimivallan pienempiin päätöksiin. Sen to-

dettiin voivan neuvotella ja päättää pienemmistä tai vähäisemmistä kirkonraken-

tamista koskevista asioista.176 Kolmanneksi edustajien läsnä ollessa vahvistettiin 

päivätyövelvollisuudet ja todennäköisesti myös laiminlyönneistä lankeavat sak-

komaksut. Käsityöläisten työvelvollisuus nostettiin yhtä suureksi talollisten 

kanssa.177  

Tuomiokapitulin ja maaherran edustajat olivat selvästi kirkkoherran ja pitäjän-

kokouksen puolella ja vahvistivat aiemmat ratkaisut, joten heidän johdollaan pi-

detty pitäjänkokous ei tuottanut kirkkoherran ja Arelinin vastustajille toivottua 

tulosta. Pitäjänmiesten kirkkoherrastansa esittämiä syytöksiä ei otettu kokouk-

sessa vastaan, vaan heitä kehotettiin kääntymään alioikeuden puoleen. Ainoas-

taan rakennustoimikunnan toimivallan rajaaminen pienempiin rakennuskysy-

myksiin tähdensi pitäjänmiesten osallistumisoikeutta rakennuspäätöksiin. Tämän 

oletettiin rauhoittavan tilannetta. 

Rakennustoimikunnan valinta hiersi kuitenkin edelleen. Lokakuulla 1780 pi-

täjänkokouksessa kirkkoherra muistutti sovinnollisesti, että kaikki pitäjänmiehet 

voisivat olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja äänestää siellä omistamansa maa-

määrän mukaisesti.178 Mutta useat pitäjänmiehet vastustivat edelleen toimikun-

taa. Matti Köönikkä kiteytti vastustavien talonpoikien ajatukset toteamalla, että 

edustajien valinta toimikuntaan aiheuttaisi vain suuttumusta.179 Köönikän joukko 

käytännössä kumosi rakennustoimikunnan toimivallan sekä kiisti kirkkoherran 

hallintovallan ja henkilökohtaisen auktoriteetin. Köönikän lähipiirin toiminta 

osoitti jälleen kerran, että he tunsivat oikeutensa.  

                                                   
176 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 15.10.1780.  
177 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. 
178 ”at någre wisse fullmäktiga utses skulle til at överlägga och besluta i mindre betydande ärender 

rörande Kyrkobyggnaden hwar igenom dock andra Soknemän som det åstunda kunde, at wid såd-

ana sammankomster wara närwarande icke nekades rösta för sin jords andel” TMA. KoSA. II Ca:1. 

Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 15.10.1780. Viitaniemi 

2003, 71–72. 
179 ”et sådant deputerades utwäljande wore til förargelse.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten 

pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 15.10.1780. 
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4.2.4 Riita muurarimestarin palkasta  

Jos eivät kaikki pitäjäläiset olleet tyytyväisiä mestari Arelinin valintaan, niin ei 

mestarikaan ollut tyytyväinen olosuhteisiinsa Kokemäellä. Mestarin sekä hänen 

työmiestensä kesäkauden palkat ja kyytirahat olivat nimittäin jääneet maksa-

matta. Loppusyksystä oli Arelinin vuoro kääntyä maaherran puoleen. Mestari 

pyysi, että pitäjäläiset maksaisivat kaksi kappaa ruista ja kaksi kappaa maltaita 

manttaalia kohden, kuten oli sovittu, sekä osan siitä rahasummasta, joka hänelle 

oli luvattu palkkioksi. Maaherra vahvisti Arelinin pyynnön 13.11.1780.180 Viral-

lisen vahvistuksen saatuaan Arelin saapui myöhään eräänä lauantain ja sunnun-

tain välisenä yönä Kokemäelle.181 Mestari kehotti Sundvallia kuuluttamaan sun-

nuntaina emäkirkossa maaherran päätöksen jyväkapoista, joita Arelin sanoi nyt 

tulleensa noutamaan. Kirkkoherra Avellan oli jälleen poissa, tällä kertaa kappe-

lissa saarnavuorossa. Tämän vuoksi Sundvall kuulutti saarnansa loputtua jyvien 

suorittamisesta ja mainitsi maaherran luvanneen jyvät. Ne tuli toimittaa seuraa-

vana maanantaina eli heti seuraavana päivänä Arelinille. Kuulutus sisälsi myös 

uhkauksen niitä kohtaan, jotka eivät tätä halunneet noudattaa. Heidän tuli 14 päi-

vän aikana sakon uhalla tehdä selvitys maaherralle.182  

Arelinin vaatimus palkanmaksusta nosti tyytymättömyyden uudelleen esiin ja 

elokuiset sovittelutyritykset valuivat hiekkaan. Ensimmäinen kuulutus ei tuotta-

nut toivottua tulosta ja mestari jäi ilman palkkiokappojansa, joten kirkkoherra 

Avellan kuulutti itse seuraavana sunnuntaina emäkirkossa asiasta uudelleen. To-

dennäköisesti samanlainen Avellanin laatima suomenkielinen kuulutus luettiin 

myös Harjavallan kappelissa 9.12.1780. Siinä todettiin, että maaherran ja konsis-

torin vahvistama kirkonrakentaja Arelin on anonut maaherralta puolet hänelle lu-

vatusta rahapalkasta sekä kaksi kappaa viljaa ja kaksi maltaita manttaalilta. Maa-

herran päätöksen mukaan asianomaisten eli pitäjän talollisten oli suoritettava jy-

vät kahden viikon kuluessa sakon uhalla. Mestari Arelin oli seuraavana päivänä, 

                                                   
180 RA. Landshövdingar skrivelser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–86, 

vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. 
181 Tulkkilan kylässä asuva pitäjänsuutari Johan Rosenlund, joka ilmeisesti majoitti muurarimes-

tarin, kertoi käräjillä Arelinin saapuneen ”om en Lördags qwäll eller natten mot Söndagen 1780 

om hösten” KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. 

Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 220. 
182 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 220v. 
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maanantaina Jutin talossa Harjavallan kylässä vastaanottamassa jyviä. Jotka tä-

män laiminlöivät, tuli heidän kahden viikon kuluessa ulosoton uhalla ”sen ylitsen 

itsens förklaraman”.183  

Uhkauksista huolimatta vain osa emäseurakunnan ja kappelin talollisista tot-

telivat kuulutusta.184 Osa emäseurakunnan miehistä oli ylipäätään sitä mieltä, että 

kyseessä oli petos (swek). Heidän mielestään kirkkoherra oli toiminut väärin, yk-

sipuolisesti ja seurakuntalaisia kuulematta. Kuulutuksen lisäksi kirkkoherra an-

toi nimittäin Arelinille ”huomattavan summan rahaa” eli osan palkasta. Tästä osa 

pitäjäläisiä pahastui ja vaati kirkkoherraa vastuuseen.185  

Köönikän lähipiirin usko asiaansa sekä into valittamiseen ja maaherraan ve-

toamiseen eivät olleet laantuneet, vaikka tähän asti viranomaisten suhtautuminen 

oli ollut nihkeää ja kirkkoherran toimia puolustelevaa. Niinpä pitäjäläiset olivat 

taas yhteydessä maaherraan ja jälleen maaherra järjesti edustajansa välityksellä 

pitäjänkokouksen Kokemäellä. Kokouksen johdossa 18.3.1781 oli kruununvouti 

Isak Tackou, joka toimitti kokouspöytäkirjan maaherralle. Maaherra Freden-

skiöld tarkisti pitäjäläisten valitukset kirkkoherran ja muurarimestarin toimista ja 

antoi lausunnon 4.5.1781. Yhtäältä päätös puolusti Arelinin oikeutta saada palk-

kionsa siihen saakka suoritetusta työstä. Fredenskiöld viittasi myös 28.8.1780 

tehtyyn katselmukseen,186 joka oli oikeuttanut Arelinin jatkon muurarimestarina. 

Näin myös Avellanin toiminta todettiin hyväksyttäväksi. Keskushallinto jatkoi 

yhtenäistä linjaa vahvistaen edellisiä päätöksiänsä, mikä tietysti hallinnonkoko-

naisuutta ja legitimiteettiä ajatellen oli tärkeää. Toisaalta maaherra antoi myös 

oikeuden pitäjäläisille valittaa edelleen tapahtumista.187 Tämän perusteella pitä-

jäläiset ryhtyivät oikeustoimiin kirkkoherraa vastaan heti seuraavilla käräjillä, 

syksyllä 1781.  

Talvikäräjillä 1782 päästiin pureutumaan palkkauskiistaan, jota yritettiin rat-

kaista muistelemalla kuulutusta. Todistajina olivat pitäjän alimmat virkamiehet: 

                                                   
183 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.–23.2.1782, f. 216–216v, 220v. 
184 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 302v. 
185 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 259v–260. KA. Vehmaan ja 

Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 214v–215. 
186 RA. Landshövdingar skrivelser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–86, 

vol. 35. Mhra Armfelt KM:lle 3.3.1783.  
187 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 261v. 
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siltavouti Abraham Siövall, jahtivouti Johan Mertanen, lukkari Anders Limnell 

sekä suntio Jakob Bergström. He yrittivät muistella kukin vuorollaan, mitä en-

simmäisen rakennusvuoden (1780) adventtina oli kirkossa kuulutettu. Tehtävä ei 

ollut helppo, sillä tuona vuonna oli annettu runsaasti erilaisia kuulutuksia. Silta-

vouti Siövall kertoi olleensa Harjavallan kirkossa, kun saarnavuorossa ollut teo-

logian ylioppilas Carl Johan Schaeffer188 luki kuulutuksen viljakappojen toimit-

tamisesta. Todistaja kertasi omin sanoin kuulutuksen sisällön, mutta ei muistanut, 

että asiaa olisi mitenkään muutoin selvitetty seurakuntalaisille. Vuorollaan jahti-

vouti Mertanen muisteli kuulutuksen sisältöä. Hänen jälkeensä lukkari Limnell 

kertoi laajemmin ensimmäisen rakennusvuoden vaiheista.189 Seuraavana päivänä 

todisti emäkirkon suntio Bergström. Hän kertoi, että kirkkoherran kuulutuksen 

mukaan maaherran määräämät jyväkapat oli toimitettava Arelinille. Suntio muisti 

suomenkielisessä kuulutuksessa mainitut sanat ”on märänyt”. He, jotka olivat 

maaherran määräystä vastaan, saivat tulla Tulkkilan kylään. Mutta tarkemmin 

asiaa ei Bergströmin mukaan ollut selitetty. Kuultuaan kirjoitetun todistuksensa, 

Bergström kuitenkin korjasi lausuntoaan. Nyt hän oli sitä mieltä, että kirkkoherrra 

oli vain ilmoittanut Arelinin vedonneen maaherraan (högbemälte herre), mutta ei 

kertonut maaherran antamasta vastauksesta.190 Myös suutari Rosenlund, jonka 

luona Arelin todennäköisesti majoittui, muisteli Arelinin syksyistä saapumista ja 

kuulutusten keskeistä sisältöä. Antti Heikinpoika Paistilasta ei puolestaan muista-

nut todistusvuorollaan mitään erityistä.191  

Avellanin kuulutuksen yksityiskohdista ja sen uhkaavasta sävystä (hotande 

termer) kiisteltiin käräjillä, koska papin velvollisuutena oli lukea viralliset kuulu-

tukset tarkasti ja mahdollisimman pian. Vastaavasti alamaisilla oli oikeus saada 

heitä ja heidän velvollisuuksiaan koskevaa tietoa täsmällisesti.192 Jostakin syystä 

                                                   
188 Ylioppilas Carl Johan Schaeffer (1761–99) oli Harjavallan kappalaisen poika. Kotivuori, Yrjö, 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Schaeffer. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.hel-

sinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=9612>. Luettu 1.4.2014. 
189 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsin-

aisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 217–218v. 
190 ”at til Arelin aflämna om förmälte spannemål icke utnämt, at herr Lands höfdingen sådant dem 

anbefalt, utan at Arelin om utbekommande deraf hos högbemälte herre gjort ansökning, med hwad 

swar eller utlåtande der öfwer fallit, der om har kyrkoherden icke nämnt.” KA. Vehmaan ja Ala-

Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 

1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 218v–220. 
191 ”at herr Landshöfdingen tillagt Arelin samma spannemål, och den som sådant icke åtlydde, 

skulle undergå utmäningstwång.” KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuo-

miokirjat. II KO a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 

220v.–221. 
192 Juva 1955, 106–107; Einonen 2005, 205–207; Villstrand 2008, 322, 326. 
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oikeudessa ei ollut nähtävillä Avellanin lukemaa kuulutusta, mikä olisi todennä-

köisesti ratkaissut kiistan. Sen sijaan käräjillä yritettiin todistajien kautta saada 

selville, oliko kirkkoherra kuuluttanut maaherran antamasta päätöksestä riittävän 

selvästi. Vedottiinko kuulutuksessa vain Arelinin tekemään anomukseen maaher-

ralle vai lainvoimaiseen maaherran päätökseen? Näillä kahdella asialla oli erita-

soinen merkitys. Jos kyseessä oli vain uhkaus, sitä pidettiin liian ankarana. Jos 

kyseessä oli jo annettu määräys, tuliko sen luonne riittävän selvästi esille? Kuu-

lutuksen taustalla häilyi maaherran, sakon ja ulosoton uhka, jonka todellisesta 

luonteesta ei oltu tai ei haluttu olla varmoja. Oliko määräys jo todella annettu, vai 

oliko kyseessä vielä retorinen uhkaus? On mahdollista, että osa väestä ei totellut 

kuulutusta ja ulosottoja tapahtui. Näistä ärsyyntyneet pitäjäläiset syyttivät kirk-

koherraa ja vetivät hänet vastuuseen käräjillä. Ehkä tapahtumat haluttiin tulkita 

siten, että oli kirkkoherran ja hänen kuulutustensa vika, jos pitäjäläisten rästikap-

poja ulosotettiin. 

Avellanin toimia puolusteltiin tuomiokapitulin ja maaherran edustajien pitä-

män elokuisen kokouksen päätöksellä, joka vahvisti Arelinin jatkon muurarimes-

tarina. Kirkkoherran mielestä ei siis voinut olla väärin, että neuvoteltuaan kirkon-

varoista vastaavan kirkkoväärtin sekä kuudennusmiesten kanssa, hän antoi kirkon 

varoista mestarin vaatiman maksun, 55 hopeataaleria 26 killinkiä ja 8 runstykkiä 

sekä kuulutti pitäjäläisiä hoitamaan oman osuutensa jyväkappoina. Avellanin 

puolustukseksi voitiin myös todeta, että maaherra Fredenskiöld hyväksyi kirkko-

herran toiminnan, tosin jälkikäteen. (4.5.1781).193 Olihan kirkkoherra toiminut 

maaherran määräysten mukaisesti. Avellan tunnusti käräjillä kiistanalaisen kuu-

lutuksen omakseen ja kappelin lukkari Limnell vahvisti sen. Sen sijaan kirkko-

herra kielsi tienneensä Sundvallin antamasta kuulutuksesta, sillä hän oli poissa 

emäkirkolta. Tämä oli jo toinen kerta vuoden aikana, kun pitäjänapulainen luki 

oman harkintansa mukaan kirkossa kuulutuksia, joista kirkkoherralla ei ollut tie-

toa. Sundvall oli itse käräjillä paikalla ja kertoi lyhyesti kuuluttaneensa sekä kap-

pojen että rakennusmateriaalien suorittamisesta.194 Vaikka Sundvall oli antanut 

ensimmäisen kuulutuksen Arelinin saatavista ja oli kirkkoväärtinä vastuussa kir-

                                                   
193 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 216. Avellanin puolustus myös 

Kokemäen käräjillä 18.2.1785, f.374–375, 376–376v. TMA. Vehmaan tuomiokunnan arkisto. 

Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat (1785). Konsepti-

tuomiokirja. 
194 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 221v–222. 
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konvaroista ja tietoinen palkanmaksusta, häntä ei syytetty tai kuultu käräjillä tä-

män enempää. Avellania sen sijaan syytettiin vielä vuoden 1785 talvikäräjillä 

siitä, ettei kirkkoherra olisi saanut toimia ilman (koko) seurakunnan päätöstä. 

Vastapuoli myös väitti, ettei urakkasopimus antanut oikeutta palkan maksuun.195  

Jyväkappojen suorittamisesta oli kuitenkin sovittu jo marraskuussa 1779, kun 

urakkasopimuksia käytiin läpi. Maksu ei siis tullut yllätyksenä pitäjänmiehille. 

Ongelmana oli enemmänkin niiden vaatiminen jo ensimmäisenä rakennussyk-

synä. Todennäköisesti jyväkapoista oli puhuttu viimeistään Arelinin ja työmies-

ten jättäessä rakennustyömaan talvilepoon. Mutta koska palkan suorittaminen oli 

jäänyt, päätti Arelin palata vielä itse vaatimaan saataviaan. Jyväkapat piti suorit-

taa nopeasti 14 päivän aikana, mestarin ollessa paikalla pitäjässä. Tämä ärsytti 

pitäjäläisiä, sillä yleisenä tapana oli maksujen ja suoritusten viivyttäminen, kuten 

toistuvista kuulutuksista voi huomata. Nyt vaatimukseen liittyi maaherran ja ulos-

oton uhka, jonka todellisesta luonteesta ei oltu aivan varmoja. Muutaman jyväka-

pan suorittaminen syksyllä talonpoikien täyteläisistä viljalaareista ei ollut mah-

doton suoritus. Kyse oli enemmänkin periaatteesta. Palkan maksua haluttiin väl-

tellä, koska Arelinille suoritetut maksut legitimoivat hänet kirkonrakennustyön 

mestariksi. Osa pitäjäläisistä elätteli edelleen toivetta, että hänet voitaisiin vielä 

vaihtaa, vaikka itse maaherra oli vahvistanut Arelinin työnjohtajaksi. Toisaalta 

pitäjäläiset saattoivat nyt havahtua huomaamaan, miten kalliiksi työn estäminen 

ja viivyttely tuli. Mestari ja työmiehet olivat oikeutettuja täyteen palkkaan, vaikka 

työmaa seisoi päivätyövelvollisten laiminlyöntien vuoksi. 

Mestari Arelin tarvitsi rahat ja jyväkapat kisälliensä ja tiilenlyöjän palkan-

maksuun. Miehet olivat palanneet syksyllä Turkuun. Muuraustöitä ei voitu 

talvella tehdä, joten kesäkauden palkalla oli elettävä talven yli. Kyse ei siis 

ollut pelkästään Arelinista, vaan myös häntä seuraavien ammattimiesten ja 

heidän perheidensä toimeentulosta.196 Myös seuraava muurarimestari Johan 

Sundsten vaati keväällä 1784 jo ennen Kokemäelle tuloansa rahaa. Hänen ki-

sällinsä halusivat etumaksun ja matkarahat, jotta he lähtisivät Turusta töihin 

maaseudulle. Mestari Sundstenin pyytämä summa oli täsmälleen sama, 

                                                   
195 TMA. Vehmaan tuomiokunnan arkisto. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan 

varsinaisasiain pöytäkirjat 1785. Konseptituomiokirja. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f.374–375, 

376–376v.  
196 Ibid. 
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55:26:8 riksiä.197 Ilmeisesti Sundsten oli tietoinen aiemmista vaikeuksista ja 

päätti vaatia maksun etukäteen. 

Kun talvi oli kulunut kiistellessä, ei tulevan kesän rakennuskaudesta voitu 

odottaa erityisen hyvää. Pitäjänkokouksessa kesäkuun alussa 1781 kirkkoherra 

luki maaherra Fredenskiöldin puoltavan päätöksen Arelinin palkoista. Tämän jäl-

keen oli aika miettiä, miten kirkonrakennustyömaalle vedetyt materiaalit suojat-

taisiin pilaantumiselta, sillä muuraustyö oli seisahtunut. Keväällä kirvesmies-

mestari Wahlbergin johdolla oli tehty joitakin puutöitä. Hän oli ohjeistanut pitä-

jänläisiä jo aiemmin keväällä lautojen käsittelystä, jotta ne olisivat valmiita hänen 

saapuessa Marian päivän aikaan.198 Mutta nyt käyttämättömänä makaava puuta-

vara oli vaarassa mädäntyä. Myös kallis kalkki ja jo valmiit tiilet piti varjella. 

Kysymys kuului, kuka vastaa tarvikkeiden suojauksesta. Ehdotettiin, että mestari 

Arelin huolehtisi pilaantuneiden tarvikkeiden merkitsemisestä, kun hän kiireisim-

män heinäajan jälkeen saapuu pitäjään jatkamaan työtä. Sen verran koko seura-

kunta oli mestarin etumaksusta kuitenkin tuohduksissaan, ettei hänelle enää lu-

vattu lisää matkarahoja. Osa miehistä ilmoitti, että mestarin pitää itse vastata ma-

teriaalien säilytyksestä, eivätkä he halunneet tietää mitään Arelinista tai hänen 

sopimuksestansa.199 Vaikka protestoineita ei mainita, voi vain arvella heidän ol-

leen Köönikän lähipiiriä. Kun pöytäkirja oli kokouksen jälkeen luettu ja tarkas-

tettu, halusi Harjavallan edustaja P. R. Spåre vielä tarkennuksen, että suurin osa 

pitäjänmiehistä vastusti materiaalien pelastamisesta koituvia kustannuksia. Sen 

sijaan hänen, joka on tilannut puutavaran ennen aikaisesti, tulisi maksaa kustan-

nukset.200 Adjutantti Procopé lupasi kapteeni Brusinin puolesta tiilien suojaami-

sen, sillä niistäkään ei tänä vuonna rakennettaisi.201 

Silmiin pistävää on, että muurarimestari ei ollut saapunut Kokemäelle, vaikka 

vuoden paras rakennusaika oli käsillä, eikä hän saapunut heinäajan jälkeenkään. 

                                                   
197 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784.  
198 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus, 10.2.1781. 
199 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.6.1781.  
200 P. R. Spåre halusi lisätä seuraavan lauseen pöytäkirjaan: ”Men störst[?] deltaga i ingen kåstnad 

i materialiers bärgning utan må den känna kåstnaden som i tid obehörigt reqvirerat materialier å 

trä.” 
201 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.6.1781.  
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Kivityöt olivat käytännössä pysähtyneet elokuun 1780 jälkeen.202 Arelin oli jät-

tänyt riitaisan Kokemäen ja ottanut urakan Tammelasta, jossa keskiaikaista kivi-

kirkkoa laajennettiin sekä rakennettiin länsitorni.203 Arelin miehineen aloitti laa-

jennuksen toukokuussa 1781 ja pääsi perustusvaiheeseen syyskuulla. Hän jatkoi 

mestarina työn valmistumiseen, vuoteen 1785 saakka. Huomionarvoista on, että 

Tammelan kirkkoherrana toimi tuolloin lääninrovasti Mikael Avellan (1736–

1807),204 Gustaf Avellanin isoveli. Näin tieto Arelin muurarimestarin uudesta 

urakasta saapui pian myös Kokemäelle, mutta sen kestosta ei ollut varmuutta, sillä 

häntä odotettiin takaisin.  

Mestarin lähtö on ymmärrettävää. Arelinin tehtävät ja asema eivät olleet Ko-

kemäellä helppoja, sillä muurarimestarista oli tullut pelinappula pitäjän sisäisessä 

valtapelissä. Hänen valintansa ja rakennustaitonsa oli kyseenalaistettu, eivätkä pi-

täjäläiset toimineet yksimielisesti ja päättäväisesti kirkon pystyttämiseksi. Sekä 

mestari Arelinilta että kirkkoherra Avellanilta puuttui kokemus suuren rakennus-

projektin vetämisestä, eikä nuoren kirkkoherran auktoriteetti riittänyt rakennus-

päätösten läpiviemiseen ja mestarin tukemiseen. Jos nuori kirkkoherra olisi alun 

perin kallistunut kokeneen Johan Schyttin palkkaamiseen, olisi se saattanut vah-

vistaa myös hänen omaa asemaansa. Schyttillä oli pitäjäläisten luottamus ammat-

timiehenä ja kirkon rakennustyön olisi voitu katsoa olleen varmoissa käsissä.  

4.2.5 Pitäjänkokouksesta käräjille 

Pitäjänkokousten rajoissa oli tehty kaikki, mitä tähän saakka voitiin kriisiytyneen 

kirkonrakennushankkeen suhteen tehdä. Vaikka maaherra oli ratkonut riitaa kirk-

koherran eduksi, oli hän myös antanut luvan valittaa eteenpäin. Osa pitäjäläisistä 

                                                   
202 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 306v. 
203 Pienempi keskiaikainen kirkko jäi kuoriosaksi ja kirkon kokonaispituus kaksinkertaistui. Hiek-

kanen 2007, 340–341. 
204 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Avellan. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7601>. Luettu 8.4.2014. M. Avella-

nin aikana rakennettiin myös Tammelan kaikkiin kolmeen kappeliin uudet kirkot. Tosin Tammelan 

emäkirkko jäi aluksi ilman lattiaa ja myös vanha sakasti ja kellari jätettiin vielä ennalleen. Niiden 

huonoa kuntoa valitettiin vuonna 1795. Seurakunnan omaisuus oli vaarassa pilaantua niissä kos-

teuden tähden. Ojanen 1953, 56–61. 
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haastoi kirkkoherran syksyllä 1781 käräjille, josta muodostui monivuotinen kärä-

jäkierre.205 Ilmapiiri kiristyi ja seuraava pitäjänkokous pidettiin vasta kahden vuo-

den kuluttua.206  

Talonpojilla oli mahdollisuus nostaa virkamiestä vastaan kanne. Mutta kuten 

Katajala on todennut, tarvitsivat talonpojat tuekseen erittäin vahvan näytön, sillä 

oli mahdollista, että lopulta kantaja itse saisi sakot aiheettomasta syytöksestä ja 

oikeudenkäyntien kustannukset maksettaviksi.207 Niinpä pitäjänmiehet olivat val-

mistautuneet oikeudenkäyntiin hyvin valitsemalla edustajakseen lääninviskaali 

Georg Fredrik Mustelinin (1742–1823).208 Hän oli oivallinen valinta, sillä hän 

omisti tuolloin pitäjässä puolet Kaarenojan ratsutilasta209 ja oli osaltaan velvolli-

nen pappilan ja kirkon rakentamiseen. Mustelin siis valvoi samalla myös omia 

etujaan.210 Samasta syystä lautamiehinä istuvat kokemäkeläisisännät olivat jää-

vejä tuomitsemaan kirkonrakennuskiistassa, sillä myös he olivat rakennusrasituk-

sen alaisia. Esteellisin oli ehkä harjavaltalainen lautamies Yrjö Antinpoika 

Hälli,211 joka oli myös kirkon rakennustoimikunnan jäsen. Yhtäältä jäävien lau-

tamiesten ja toisaalta tuomiokapitulin edustajan puuttuessa oli oikeuskäsittely 

siirrettävä seuraaville käräjille.212 Siksi talvikäräjille (1782) oli kutsuttu lautamie-

                                                   
205 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 255v. alkaen. 
206 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 15.6.1783. 
207 Frohnert 1993, 243–244; Katajala 2002, 488–489. 
208 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Fredrik Mustelin. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8022>. Luettu 5.8.2015. 
209 Mustelinin omisti puolikkaan Kaarenoja tilasta ja Johan Kaarenoja omistaa toisen puolen  

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 270v.–271v. 
210 Mustelin tuli Porin varapormestariksi 1798. Mustelin osti 1790-luvulla Vuolteen säteriratsuti-

lan, jossa asui vanhuutensa päivät. Mustelin ja hänen vaimonsa haudattiin molemmat Kokemäen 

vanhan kirkon sakastiin. TMA. KoSA. IAa:11. Rippikirja 1815–21 (sisältää tietoja v. 1823.); IF:4. 

Kuolleiden ja haudattujen luettelo 1804–36.  
211 Kirkonkirjassa Yrjö Antinpoika Hälli (s. 1748) mainitaan titteleleillä ”sexman och nämnde-

man”. TMA. HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. Harjavallan kylässä sijaitseva Hälli oli aug-

menttina Villiön Simulan ratsutilalle, jota isännöivät myöhempi kirkkoväärti Henrik Theet ja apu-

pappi Mattias Sundvall. Hockman & Salminen 2007, 92. 
212 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 261. 
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het Eurasta pitäjästä. Paikalle oli saatu myös tuomiokapitulin edustajaksi Kiukais-

ten kappalainen, Jakob Utter (1732–1802),213 joka valvoi pappisprivilegioiden 

loukkaamattomuutta.214 Lisäksi kirkkoherra Avellan oli hankkinut itsellensä lain-

oppineen edustajan, Porin varapormestarin Gerhard Backmanin215, ehkä omalla 

kustannuksellaan. Käräjillä esitetyt syytteet kirkkoherra Avellania vastaan olivat 

tiivistetysti:  

 

1) Kirkkoherra Avellan oli palkalkannut väärän pitäjänkokouksen päätöksen 

perusteella muurarimestari Arelinin rakentamaan pitäjän kirkon. 

2) Kirkkoherra oli yksin kutsunut Arelinin toteuttamaan kirkonrakennus-

työn. 

3) Kirkkoherra oli pakottanut pitäjäläiset aloittamaan rakennustyön Arelinin 

alaisuudessa. 

4) Kirkkoherra erehdytti maaherran päätöksellä (communications resolu-

tion) pitäjäläisiä suorittamaan Arelinille etumaksuna jyväkappoja ja antoi 

kirkon varoista mestarille 55 taaleria 26 killinkiä ja 8 runstykkiä hope-

assa.216 

 

Riidassa oli kysymys pohjimmiltaan yksimielisestä päätöksenteosta ja kiistaa 

nimettiin käräjillä ”yksimielisyys-jutuksi” (Sammastämmings-mål). Kirkkoher-

raa syytettiin omavaltaisesta päätöksien tekemisestä, joiden takana kaikki pitäjän 

miehet eivät olleet. Kirkkoherra oli kuitenkin noudattanut vanhaa perinnettä, 

jossa kirkkoherra johti pitäjänkokoukset, saneli päätökset ja laati pöytäkirjan, kun 

taas talonpojat olivat selvästi tietoisia oikeuksistaan mielipiteiden moninaisuu-

teen.  

                                                   
213 Jakob Utter toimi Kiukaisten kappalaisena vuodesta 1772, varapastorina 1792 ja Euran kirkko-

herrana 1800. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Utter. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7761>. Luettu 10.4.2014. 
214 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 261. 
215 G. Backman (1721–87) oli lainoppinut ja toimi Porin varapormestarina vuodesta 1773. Koti-

vuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gerhard Backman. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6266>. Luettu 29.5.2014. 
216 Syytteet tiivistettiin toisen käsittelykerran aluksi 22.2.1782. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan 

tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1782. Koke-

mäen käräjät 22.2.21782, f. 211–211v. Syytteet toistettiin jokaisella käsittelykerralla, myös: TMA. 

VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Konsepti-

tuomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 377v. 
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Kirkkoherra vastasi syytteisiin haastamalla saman tien ratsutilalliset Matti Ee-

rikinpoika Köönikän ja Juha Matinpoika Kaarenojan. Avellanin mukaan he olivat 

yrittäneet estää kirkon rakentamista vastoin kuninkaallisen majesteetin mää-

räystä. Mutta suurin osa kirkkoherran esittämistä syytteistä koski pelkästään 

Matti Köönikkää. 

 

1) Köönikkä oli yrittänyt käännyttää pitäjäläisiä vastustamaan pitäjänko-

kousten päätöksiä.  

2) Köönikkä oli laittanut pitäjänapulaisen lukemaan oman kuulutuksensa 

kirkkoherran poissa ollessa ja kutsunut pitäjäläiset laittomasti koolle, jossa 

keskusteli julkisesti rakennustöiden estämisestä.  

3) Köönikkä oli estänyt edustajien valinnan pitäjänkokouksessa 

(15.10.1781), vaikka maaherran ja tuomiokapitulin edustajat olivat puol-

taneet elokuulla 1781 rakennustoimikunnan perustamista. 

4) Köönikkä ja Kaarenoja olivat ilmoittaneet aiheettomasti maaherralle, että 

kirkkoherran laatima pitäjänkokouksen pöytäkirja oli totuudenvastainen.  

 

Avellanin mukaan pitäjäläiset olivat yksimielisesti päättäneet pitäjänkokouk-

sessa 9.7.1781, että Köönikkä pitäisi kapinajohtajana saattaa lailliseen kurituk-

seen. Kirkkoherra vaati, että Köönikkää oli rangaistava väärästä ilmiannosta, val-

heista sekä rahvaan nostattamisesta kuninkaan ja esivallan käskyjä vastaan.217  

Kirkon rakennusriidan selvittely eteni talvikäräjillä 1782 vain vähän. Raken-

nusmestaririidan käsittely vei paljon aikaa ja jo tätä ennen oli käsitelty kalakym-

menyskiistaa. Pitäjänmiesten edustaja Mustelin aikoi myös jatkaa edellisillä kä-

räjillä aloitettua pappilan rakennusriitaa, mutta sitä ei ehditty käsittelemään, 

vaikka istunto oli venynyt pitkälle iltaan ja juttua oli jatkettu vielä seuraavan päi-

vänä. Koska alioikeuden piti siirtyä pian Euran pitäjään, täytyi käsittelyä jatkaa 

jälleen seuraavilla käräjillä. Mahdollisuudeksi tarjottiin ylimääräisiä käräjiä, 

mutta niihin ei suostuttu, todennäköisesti kustannussyistä. Maksettavaa kertyi 

silti, sillä osapuolet maksoivat puoliksi euralaisten lautamiesten matkakorvaukset 

ja päivärahat.218 Lisäksi edustajat Mustelin ja Backman vaativat todennäköisesti 

maksua palveluksistaan. Nuorelle kirkkoherralle oikeudenkäynnit alkoivat tulla 

kalliiksi.  

                                                   
217 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 261v.–263. 
218 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 23.2.1782, f. 218v., 221, 222–222v. 
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Rakennusriidan käsittely sai myös yllättävän käänteen, joka hidasti oikeuspro-

sessia entisestään. Kirkkoherran luettelemat syytteet olivat sen verran vakavia, 

että osa haastajista sanoutui irti syytteistään talvikäräjillä 1782. Harjavaltalaiset 

P. R. Spåre, Stephen Spåre, Juha Hakuni, Kaarle Leikko sekä emäpitäjän Jaakob 

Setälä olivat todenneet, että asia oli saavuttanut erilaisen laajuuden ja aseman, 

kuin he olivat alun perin halunneet. Vastustajien rintama rakoili. Ehkä miehet oli-

vat pelästyneet itsekin joutuvansa syytetyksi osallisuudestaan kapinaan. Irtisa-

noutuessa he vierittivät syyn Köönikän niskoille. Toisaalta Köönikkä sai lisätu-

kea, kun rusthollari Mikko Henrikinpoika Tolvi ja talonpoika Henrik Jaakobin-

poika Vahanen ilmoittautuivat kirkkoherran haastajiksi. He olivat olleet mukana 

protestissa heinäkuussa 1780.219 Mikko Tolvin mukaantulo kuitenkin pysäytti kir-

kon- ja pappilanrakennusriitojen käsittelyn seuraavilla syyskäräjillä (1782), sillä 

hänet oli tuomittu vuoden 1781 talvikäräjillä vaimonsa Brita Henrikintyttären 

kanssa kuolemaan poikapuolensa Juha Juhanpojan ja monien muiden myrkyttä-

misestä.220 Ilmeisesti heidät oli vapautettu hovioikeudessa ja Tolvi haki korvausta 

kihlakunnan tuomarilta huikean 1000 kuparitaalerin edestä.221 Tuomari Lars 

Sacklén222 jääväsi itsensä tuomitsemasta mitään, missä Tolvi oli osallisena eikä 

kirkkoriidan tutkimista voitu jatkaa. Vaihtoehtoina oli vaihtaa tuomari tai odottaa, 

että Tolvin ja tuomarin välinen riita ratkaistaisiin. Kokemäen pitäjäläiset ja kirk-

koherra päätyivät odottamaan, sillä tuomarin vaihdos merkitsi lisäkustannuksia. 

Käräjöintiä päästiin jatkamaan vasta talvella 1784.223  

Pian käräjien jälkeen tuomiokapituli myönsi kirkkoherra Avellanille luvan 

matkustaa vielä samana syksynä Tukholmaan muutamaksi viikoksi Kokemäen 

kirkon asioiden vuoksi.224 Mahdollisesti syynä oli Tukholman seurakunnista ke-

                                                   
219 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f. 212. 
220 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 26.9.1782, f. 207v.–208v. 
221 Korvausanomuksen syytä ei tässä tarkalleen sanota, mutta liittyy Sacklénin aiemmin langetta-

maan tuomioon. 
222 Lars Sacklén toimi Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan vt. tuomarina v:sta 1775 isänsä 

Nils Sacklénin (1718–86) jälkeen. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Sacklén. 

Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8297>. Luettu 

21.5.2014. 
223 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 293v. 
224 TMA. TATA. B I: 49. Kirjekirja 1782. Tuomiokapituli khra Avellanille 2.10.1782. 
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rättävä rakennuskolehti, jonka organisointi jäi seurakunnan omalle vastuulle. Ke-

räysmatkan järjestämistä oli pohdittu pitäjänkokouksessa jo aiemmin.225 Matkus-

tus ja oleskelu entisessä kotikaupungissa olivat vaihtelua raskaaksi käyvälle ra-

kennushankkeelle.  

4.2.6 Keskushallinto ja kuninkaallinen majesteetti konfliktinratkaisijana 

Käräjöinnin välillä pitäjäläiset vetosivat jälleen maaherraan. Kun Turun ja Porin 

läänin uusi maaherra Magnus Wilhelm Armfelt kiersi lääniään alkuvuodesta 1782, 

hänelle valitettiin Kokemäen kirkon perustusten olleen huolimattomasti tehty, 

niin ettei rakennus tulisi kestämään. Koska maaherran tehtäviin kuului valvoa 

kirkkorakennuksia,226 valtuutti Armfelt Turussa asuvan arkkitehdin Fredrik 

Christian Schröderin ja Ulvilan nimismiehen Johan Avolinin227 tekemään tarkas-

tuksen 29.–30.4.1782. Toisin kuin ensimmäiset tarkastajat, löysi arkkitehti Schrö-

der monia vakavia virheitä. Kirkon perustus ei ollut riittävän luja. Rakennuksen 

nurkissa, jossa muurikivien piti mennä ristiin, oli ongelmia. Myös sakastin ja tor-

nin perustuksessa oli puutteita. Rakennustarvikkeita oli pilattu, sillä tiilistä kaksi 

kolmasosaa oli kelpaamattomia. Kallista kalkkia oli kulutettu moninkertaisesti, jo 

95 tynnyrillistä, kun taas Schröderin arvion mukaan työn tässä vaiheessa kalkin 

kulutus olisi pitänyt olla 20 tynnyriä. Myös muita rakennustarvikkeita oli hankittu 

yli tarpeen. Ulkona mätänevää puutavaraa ei edes mainittu. Huolestuttavinta oli 

arkkitehti Schröderin arvio, siitä että seinät, jotka tullaan rakentamaan Arelinin 

tekemän perustuksen päälle, voivat vaurioitua.228 

Näiden tulosten perusteella suurin osa pitäjäläisistä anoi maaherralta mestari 

Arelinin sopimuksen purkamista ja vaati hänen aiheuttamiensa vahinkojen kor-

vaamista seurakunnalle. Anomuksen teki kokemäkeläisten puolesta Ulvilassa 

                                                   
225 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 15.10.1780. 
226 Widén 1976, 295. 
227 Johan Avolin (vanhempi) toimi Ulvilan nimismiehenä. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–

1852: Johan Avolin (nuorempi). Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrik-

keli/henkilo.php?id=9148>. Luettu 21.5.2014. 
228 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. Arkkitehti Schröder oli johtava arkkitehti, mutta 

myös riidoissa toisten turkulaisten muurarimestarien kanssa. Arelin oli ollut mukana valittamassa 

Schröderin ylivaltaisen aseman väärinkäytöksistä. Ehkä Schröder kuittasi itseään kohdistuvat syy-

tökset osoittamalla Arelinin taitamattomaksi. Tarkemmin Turun muurarimestarien keskinäisestä 

kiistasta Koskinen 2012, 111–112. 
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asuva majuri ja ritari Odert Johan Gripenberg (1722–1803).229 Ilmeisesti hän 

toimi maaherran edustajana. Mahdollisesti hän oli ollut mukana maaherran mat-

kaseurueessa ja hän tunsi entuudestaan Johan Kraftmanin, joka oli varmistanut 

kivikirkkohankkeen aloituksen. Joka tapauksessa kirkkoherran haastajat näkivät 

hänet sopivaksi vastavoimaksi kirkkoherralle ja häntä tukevalle von Knorringille. 

Gripenberg oli kirjeenvaihdossa maaherran ja Arelinin kanssa. Anomuksen joh-

dosta maaherra Armfelt määräsi paroni Arvid Hastferin230 pitämään pitäjänko-

kouksen 25.8.1782. Siellä vahvistettiin, että suurin osa pitäjäläisistä oli Gripen-

bergin kannalla ja hänet valtuutettiin heidän etujansa valvojaksi. Maaherra Arm-

felt ei kuitenkaan voinut suoralta kädeltä purkaa sopimusta, vaikka pitäjäläiset 

olivat sitä pyytäneet, arkkitehti Schröderin tarkastuksessa oli huomattu selviä vir-

heitä ja Arelinin oli todettu rikkoneen kirkonrakentamissopimuksen eikä hänelle 

enää voitu uskoa rakennustyön jatkoa. Vaakakupissa painoivat tuomiokapitulin 

ja maaherran aiemmin vahvistamat päätökset.231 Niinpä kuninkaan piti jälleen 

kerran ratkaista kokemäkeläisten ongelma.232  

Kokemäkeläisillä tuli todellinen syy huolestua kirkkonsa perustuksista, kun 

uutiset 21.10.1782 sattuneesta Kangasalan uuden kivikirkon tornin sortumisesta 

kiirivät Ala-Satakuntaan. Kangasalan kirkon tornin perustukset pettivät ja aiheut-

tivat valtavan vahingon.233 Tieto otettiin vastaan ihmetellen ja kauhistellen. Voi-

                                                   
229 O. J. Gripenberg toimi Kokemäenjoen koskenperkaustöiden päällikkönä 1757–61 ja 1762–63 

ja valtiopäivämiehenä 1751–52. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Odert Johan Gripen-

berg. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U1174>. 

Luettu 21.5.2014. 
230 Elgenstierna1925–1936, Adliga och friherrliga ätterna HASTFER, nr 1845 och 240. Paroni Ar-

vid Adam Hastfer (1716–96) oli Bernt Johan Hastferin (1737–1809) lanko, joka perusti Ulvilaan 

(Kullaalle) Leineperin ruukin. Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Berndt Johan Hastfer. 

Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7410>. Luettu 

21.5.2014. 
231 Kyseessä ovat aiemmin tekstissä esitetyt tuomiokapitulin ja maaherran edustajien päätös pitä-

jänkokouksessa 28.8.1780 sekä edellisen maaherra Fredenskiöldin vahvistus Arelinin sopimuk-

selle 4.5.1781.  
232 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. 
233 Kangasalan kirkon rakentaminen oli todellisuudessa hyvin vaikea ja riitaisa projekti. Kangas-

alalaiset katuivat päätöstään rakentaa kivikirkko ja pyysivät päätöksen kumoamista, johon ei kui-

tenkaan suostuttu, sillä kuningas oli jo vuonna 1760 vahvistanut kivirakentamisen. Pitäjäläiset oli-

vat kivikirkon rakentamiseen haluttomia eikä käräjöinniltä vältytty. Myös katovuodet viivästytti-

vät rakennustyötä. Lopulta 1782 huonolle perustukselle ja liian pienistä kivistä sekä liian vähä-
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siko sama tapahtua Kokemäellä? Kangasalan onnettomuus oli erityisen huono uu-

tinen Arelinin kannattajille, sillä hän oli ollut muuraustyössä mukana. Sen sijaan 

mestarin, ja myös kirkkoherran, vastustajille tornin sortumisuutinen tuli ”oikeaan 

aikaan”. Koska suurista tapahtumista kulkeutuneita uutisia ja huhuja tulkittiin 

oman edun mukaisesti ja muokattiin tietoisesti,234 mahdollisesti myös kirkon sor-

tumisesta puhuttiin ja sitä liioiteltiin tarkoituksella. Ehkä myös aidosti pelättiin 

oman rakenteilla olevan kirkon puolesta. Onnettomuudesta saatiin lisää syitä väit-

tää, että Arelin oli huono muurarimestari, josta pitäisi päästä eroon.  

Arkkitehti Schröderin tekemästä tarkastuksesta kului kuitenkin miltei vuosi, 

ennen kuin maaherra Armfelt pyysi majesteetin ratkaisua kiistaan. Kirjeessänsä 

(3.3.1783) Kustaa III:lle maaherra selitti lyhyesti tapahtumia ja ilmoitti, että pitä-

jäläiset olivat sitoutuneet ottamaan maaherran valitseman uuden taitavan mesta-

rin, jolle työ voidaan turvallisesti uskoa. Armfelt otti esille myös Arelinin osalli-

suuden Kangasalan kirkon rakentamiseen. Schröder oli todennut Kokemäen kir-

kosta, ettei Arelinin tekemälle perustukselle voinut rakentaa seiniä ilman vahin-

gon vaaraa eikä mestarin takaajien luotettavuutta ollut laillisesti koeteltu ja vah-

vistettu. Kirkkoherran osuutta ja väitettyjä hallintovirheitä ei kirjeessä kuitenkaan 

mainittu. Maaherra pyysi kuninkaalta, että Arelinin kanssa tehty sopimus puret-

taisiin ja kokemäkeläisille annettaisiin oikeus palkata pätevä muurarimestari ja 

selvittää keskinäiset riitansa tuomioistuimessa.235 

Muurarimestari Arelin sai tietää erottamisprosessista. Hän kirjoitti kuninkaalle 

puolustaakseen mainettaan, eikä hän ollut luopumassa Kokemäen kirkon ura-

kasta. Arelin todisti kuninkaalle, ettei ollut vastaavana mestarina Kangasalan kir-

kon perustustöissä vuonna 1764, vaan muurimestari Rosenbergin oppilaana.236 

Tämän vahvisti neljä Turun muurarimestarikillan jäsentä, joista yksi oli Johan 

                                                   
kalkkisella laastilla muurattu kivinen kellotorni kaatui maahan särkien osan kirkon muurista. Vi-

kapääksi katsottiin pitäjäläiset, jotka olivat kitsastelleet rakennuskustannuksissa. Jutikkala 1954, 

124–128. 
234 Scott 1990, 144–147. 
235 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. 
236 Kangasalan kirkon tornin sortumisen syitä tutkittiin myöhemmin. Sortumisen aiheuttivat liian 

säästeliäs kalkin sekä pienten ja muhkuraisten kivien käyttö muurauksessa. Tornin sortuminen ai-

heutti myös vahinkoja kattorakenteelle. RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1785. Vol. 324. Överintendent 

Adelcrantz till K.M 14.6.1785. Kangasalan kirkon sortumista käsittelevä katselmusoikeus (Syne 

Rätten) 2.10.1784.  
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Schytt. Arelin selitti, ettei hänen muissa hankkeissansa ole havaittu mitään vi-

kaa.237 Hän ei myöskään hyväksynyt arkkitehti Schröderin esittämiä arvioita Ko-

kemäen kirkon perustuksesta, vaan hän vetosi aiempaan maaherran ja tuomioka-

pitulin edustajien tekemään arvioon työnsä laadusta. Mitään perusteita edellisen 

maaherran ja tuomiokapitulin päätöksien kumoamiseen ei ollut.238 Viimeisimmän 

tarkastuksen tehnyt Schröder oli kuitenkin Turun muurarimestarien ammattikun-

nan oltermanni ja kaupungin arkkitehti. Hän oli saavuttanut tunnustetun ja vankan 

asiantuntija-aseman, jota vastaan Arelinin oli vaikea nousta.239 Taustalla saattoi-

vat olla myös Turun muurarimestarien sisäiset riidat, sillä Schröder oli riidoissa 

muurarimestarien kanssa. Arelin oli ollut mukana valittamassa Schröderin ylival-

taisen aseman väärinkäytöksistä. Ehkä arkkitehti kuittasi nyt itseensä kohdistuvat 

syytökset osoittamalla Arelinin taitamattomaksi. 

Asiaa pohdittiin valtaneuvostossa toukokuun alussa,240 ja kuningas Kustaa III 

vastasi maaherra Armfeltin kirjeeseen heinäkuulla 1783. Kuningas suostui koke-

mäkeläisten ja Arelinin sopimuksen lailliseen purkamiseen. Päätöksessään hän 

otti huomioon Arelinin tekemät virheet ja antoi luvan toisen mestarin palkkauk-

seen.241 Kirje kopioitiin Turussa lääninkansliassa joulukuun puolivälissä ja se oli 

luettavissa Ala-Satakunnan kihlakunnan voudin konttorissa Porissa tammikuun 

14. päivänä.242 

Vaikka kuningas Kustaa III oli antanut luvan muurarimestarin vaihdolle, eivät 

kiistat Kokemäellä päättyneet vieläkään. Tammikuulla 1784 järjestetyssä pitäjän-

kokouksessa kokemäkeläiset olivat edelleen erimielisiä siitä, voisiko Arelin jat-

kaa muurarimestarina ja jos ei, millä tavoin uusi mestari valittaisiin. Kokous oli 

                                                   
237 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. Mestari Arelin K.M:lle (ei päiväystä). Muurarimes-

tarien todistus on päivätty Turussa 16.4.1783 ja saapui kuninkaan kansliaan 30.4.1783. 
238 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. Mestari Arelin K.M:lle (ei päiväystä). Tässäkään ei 

mainita maaherran ja tuomiokapitulin edustajia ja aiemman tarkastuksen tehneitä henkilöitä ni-

meltä. 
239 Schröderin ylivoimainen asema aiheutti konflikteja Turun muurarimestareiden piirissä. Gard-

berg 1963, 22–25. Koskinen 2012, 111–112. 
240 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1782–

86. Vol. 35. Mhra Armfelt K.M:lle 3.3.1783. 
241 RA. Inrikes civilexpeditionen. Riksregistratur. Huvudserie B1a. vol. 88. 31.7.1783. Kuninkaan 

päätös on kopioitu myös käräjäpöytäkirjaan. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan re-

novoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 

16.2.1784, f. 296–297.  
242 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784. f. 297. 
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periaatteessa aivan tavallinen pitäjänkokous, mutta paikalla oli myös O. J. Gri-

penberg. Tällä kertaa erityisesti muutkin säätyläiset osallistuivat aktiivisesti mes-

tarin vaihdoksesta käytyyn keskusteluun.243 He käyttivät puheenvuoroja tai lähet-

tivät kokoukseen kirjallisen lausunnon, jos he olivat estyneitä tulemaan pai-

kalle.244 Asia selvästi kiinnosti myös herrasväkeä ja puheenvuorot paljastavat pi-

täjän sisäisiä jännitteitä ja konfliktin säätyläisten näkökulmasta. 

Kokemäenkartanon omistaja majuri Frans Henrik von Knorring oli poissa, 

mutta oli toimittanut kirjeen pitäjänkokoukseen.245 Ruotsinkielinen kirjelmä 

käännettiin kokousväelle suomeksi. Estyneenäkin Knorring halusi vaikuttaa pitä-

jän asioihin ja muurarimestarikysymykseen, sillä hän oli ollut mukana alusta asti 

kirkonrakennustoimikunnassa ja myös allekirjoittamassa työsopimusta Arelinin 

kanssa. Näin ollen ei ollut yllättävää, että majuri puolsi Arelinin pestaamista edel-

leen. Knorring perusteli jatkopalkkausta sillä, että Arelinilla oli ollut mestarikirja 

jo monta vuotta ja tämä oli tunnettu hyvänä muurarina. Arelin oli todistanut tai-

tonsa Tammelan kivikirkon rakentajana viime kesinä. Knorring vetosi kirjelmäs-

sään myös arkkitehti Schröderin tarkastuskäyntiin, mutta hänen tulkintansa tar-

kastuksesta poikkesi aiemmin esitetystä, sillä majurin mukaan siinä ei ollut ha-

vaittu kuin muutamia helposti korjattavia, pieniä virheitä. Majuri muistutti myös 

Arelinin takuumiehistä sekä uuden muurarimestarin valintaprosessin lisäkustan-

nuksista. Nyt seurakunnan varat olivat vähissä, koska rikkoutunut kirkonkellokin 

piti valaa uudestaan. Jos Arelin kuitenkin todettaisiin taitamattomaksi, olisi ma-

jurin mielestä parasta antaa maaherran valita sopiva mestari.246 Kun valinnan suo-

rittaisi ulkopuolinen viranomainen, vältettäisiin pitäjän sisäinen riitely mestarista. 

Ritari ja everstiluutnantti Odert Johan Gripenberg, joka oli vedonnut maaherra 

Armfeltiin, oli edelleen muurarimestarin vaihtamisen kannalla. Hän oli laatinut 

kokoukselle laajan kirjoituksen, jonka hän itse selitti tilaisuudessa suomeksi. Gri-

penberg huomautti, että pitäjäläisillä oli nyt viranomaisten suostumus muurarin 

vaihtoon. Hän huomautti, että itse kuningas kutsuu Arelinia taitamattomaksi (os-

kickelig). Gripenberg toivoi, että nyt maaherra valitsisi työmaalle uuden, jo taita-

vaksi todetun mestarin. Kokemäen pitäjänmiehet asuivat kaukana kaupungista ei-

vätkä kyenneet valitsemaan hyvää mestaria, joten maaherra päättäisi itse asiasta 

                                                   
243 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.1.1784.  
244 Johansson 1937, 108. 
245 Ritari F. H. von Knorring saattoi olla poissa sairauden takia. Hän kuoli myöhemmin samana 

vuonna, 4.9.1784. Möller, Paulsen, von Knorring 2000, 139. 
246 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.1.1784. 
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parhaiten. Mutta mestaria ei pitäisi nimetä pitäjäläisiä kuulematta, vaan heitä pi-

täisi kuulla kokouksessa, sillä muuten aiheutuisi lukematon määrä ongelmia 

(oräkneliga oredor). Gripenberg arvioi kirkon valmistuvan kolmessa vuodessa, 

jos koko kesäkin rakennettaisiin, myös kiireisimpänä heinä- ja elonkorjuuaikana. 

Nopea valmistuminen edellytti kuitenkin, ettei katovuosia sattuisi.247 Tämä oli 

realistinen arvio, sillä Tammelan kivikirkko rakennettiin neljässä vuodessa 

(1781–85), Piikkiön kirkko parissa vuodessa (1753–55) ja Kangasalan kirkko 

kolmessa vuodessa (1764–67), tosin torni pystytettiin vasta myöhemmin.248 Gri-

penberg toi myös esille pitäjänmiesten aiheellisen huolen siitä, että uudesta kir-

kosta ja sakaristosta tulisi liian pienet, sillä seurakunnan väkimäärä kasvoi jatku-

vasti. Hän esitti, että piirustukset tarkastettaisiin vielä ennen rakennustyön jatku-

mista.249  

Vaikka tässä pitäjänkokouksessa piti käsitellä vain muurarimestarin valintaa, 

esitti Gripenberg syytteitä kirkkoherraa vastaan, samaan tapaan kuin Mustelin ali-

oikeudessa. Hän syytti Avellania tiedon salailusta väittäen, että Avellan oli jättä-

nyt selittämättä kuninkaan päätöksen sisällön kuuluttaessaan muurarimestarin 

vaihdosta, eivätkä pitäjäläiset olleet saaneet oikeaa kuvaa maaherran ja kruunun-

voudin kirjeistä. Näin pitäjäläiset jäivät tietämättömäksi asioiden oikeasta tilasta, 

estyivät toteuttamasta maaherran käskyjä ja ryhtymästä valitsemaan uutta muura-

rimestaria. Gripenberg huomautti myös kirkkoherran aiemmasta tavasta siirtää 

pöytäkirjan (memorial protocoll) tarkistaminen pitkälle, sen sijaan että se olisi 

hoidettu heti kokouksen jälkeen tai seuraavana sunnuntaina.250 Gripenberg ky-

seenalaisti myös kirkkoherran taloudenhoitoa. Hän otti esille Arelinin palkkaen-

nakon ja väitti ettei kirkkoherra ollut pystynyt osoittamaan, miten valtakunnalli-

sella kolehdilla tulleet varat oli käytetty.251  

Gripenberg ei ollut ojentamassa papistoa ensimmäistä kertaa, vaan hän oli 

aiemmin Ulvilassa yhdessä Krafmanin kanssa syyttänyt rovasti Lebelliä epäsel-

vyyksistä seurakunnan taloudessa ja hallinnossa. Kraftman oli tuolloin (1766) 

                                                   
247 Ibid. 
248 Jutikkala 1954, 125, 127. Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, 105, 254, 321. Havia & Luoto 1989, 

585–586. 
249 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.1.1784. 
250 ”Att kyrkjoherden till denna tid allenast fört memorial protocoll uti kyrkostämmor, utan at de 

sedanmera derefter, hwarken då genast eller på följande Söndagen för SokneMännen blifvit or-

denteligen upläste och justerade” 
251 Kokemäen pitäjänkokouksen ptk 18.1.1784. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. II Ca:I. 

KoSA. TMA. 
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puolustanut seurakuntalaisten oikeutta tarkastaa pöytäkirjat ja vaati niiden luke-

mista ääneen seurakunnalle pian kokouksen jälkeen.252 Nyt Gripenberg toisti 

näitä teesejä ja vaati käytännössä pitäjänkokousten pöytäkirjojen tarkistamista 

viikon kuluessa. Kriittiseen asenteeseen saattoi vaikuttaa myös hänen ja F. H. von 

Knorringin pojan Henrik Gustaf von Knorringin välinen vakava riita, johon Hen-

rik Gustaf oli upseerin urallaan ajautunut.253 Isä-Knorring oli ollut tunnetusti Are-

linin takana alusta asti. 

Kirkkoherra Avellan piti kokouksessa puolustuspuheenvuoron, selvästikin 

Gripenbergin sanoista suivaantuneena. Avellanin mukaan Gripenbergin puhe pal-

jasti hänen olevan yksi niistä, jotka aiheuttivat sekasortoa ja hankaluuksia seura-

kunnassa ja estivät kirkon rakentamista. Kirkon riittävästä koosta esitettyyn ar-

vosteluun Avellan vastasi, että itse kuningas oli piirustukset vahvistanut ja pitä-

jänkokous oli päättänyt noudattaa niitä. Oli siis turhaa ajan haaskausta vaivata 

kuningasta uudelleen kirkon koolla. Avellan myös selvitteli tiedonkulun vaiheita. 

Kuninkaallista päätöstä ei voitu kuuluttaa pitäjäläisille aiemmin, sillä sitä ei lähe-

tetty maaherran lausunnon kanssa, vaan kirkkoherra oli vain saanut silmäillä pää-

töstä Porissa joulun jälkeen kruununvoudin (herr Befallnings man) luona. Vasta 

edellisenä lauantaina lukkari oli noutanut sen seurakuntaan.254 Kirkkoherra yritti 

kumota myös syytökset pitäjänkokousten pöytäkirjojen tarkastamisen laimin-

lyönneistä. Lisäksi syyte valtakunnallisten kolehtivarojen väärinkäytöstä oli 

Avellanin mukaan aiheeton, joka todistettaisiin pian piispan visitaatiossa.255 Emä-

seurakunnassa suoritettiinkin piispantarkastus vain pari päivää kokouksen jäl-

keen. Valitettavasti piispa Haartmanin tekemän tarkastuksen pöytäkirjaa ei ole 

säilynyt (20.1.1784), emmekä saa tietää miten kirkonrakentamiseen liittyviä on-

gelmia käsiteltiin piispan kuullen.256 

Kirkkoherran tapaa laatia pöytäkirjoja tarkasteltiin kuukauden kuluttua kä-

räjillä. Puolustuksen mukaan Avellan laati joka kokouksen jälkeen pöytäkir-

jan (Protocoller bok), jota kirkkoherra näytti myös oikeudessa. Avellan luki 

ja selvitti suomeksi pitäjänkokouksessa joka kerta, mitä oli kirjoitettu ja pää-

tetty ja otti todisteeksi allekirjoitukset. Konseptipöytäkirjassa ei kuitenkaan 

                                                   
252 Lehtinen 1967, 646674, 683. 
253 Salminen 2007, 546. 
254 Lukkarin tehtäviin kuului kirkollisen postin eli ns. lukkarinpostin kuljettaminen. Jalkanen 1986, 

64; Bergström 1991, 47–48. 
255 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.1.1784. 
256 TMA. KoSA. II Ba:1. Kokemäen pitäjän kirkonkirja 1630–1784. Kirja sisältää myös vuoden 

1737 jälkeisiä asiakirjoja. 
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ollut merkintöjä siitä, koska pöytäkirja oli todistettu oikeaksi. Viskaali toisti 

Gripenbergin aiemmin esittämän väitteen että kirkkoherra tuskin edes koski 

kynään kokouksen aikana. Sen sijaan hän kirjoitti pöytäkirjat myöhemmin ka-

marissaan ja pyysi allekirjoitukset hänelle uskollisilta seurakuntalaisilta.257 

Itse asiassa vielä vuoden 1783 pitäjänkokousten pöytäkirjat tarkistettiin vasta 

seuraavissa kokouksissa, kuukausien viiveellä, mutta kirkkoherra nopeutti ja 

tehosti pöytäkirjojen tarkastusta siinä määrin, että tarkastuspäivämäärä alettiin 

kirjata ylös. Pöytäkirjat allekirjoitettiin nyt seuraavissa kokouksissa ja toden-

näköisesti ne luettiin myös samalla ääneen.258 

Kaikki kokemäkeläiset olivat kuitenkin lopulta samaa mieltä: uuden mestarin 

valinta tuli antaa maaherran tehtäväksi. Pitäjäläiset luottivat siihen, että maaher-

ralle ilmoittautuisi kykeneviä miehiä, joista hän valitsisi taitavan mestarin, pitäjän 

köyhyyden huomioon ottaen. Mestarin palkan tulisi olla kohtuullinen ja lisäksi 

hänellä tulisi olla luotettavia porvareita takaajinaan.259 Maaherra Armfeltin joh-

dolla järjestettiin Kokemäellä pitäjänkokous 28.3.1784, jossa varmistettiin koke-

mäkeläisten myöntyväisyys muurarimestari Johan Sundstenin valintaan.260 Näin 

Gripenbergin esittämä toivomus pitäjäläisten kuulemisesta muurarin vaihdossa 

toteutui. Kirkkoherra Avellan oli kärsinyt arvovaltatappion. 

4.2.7 Käräjien päätös 

Vaikka päätös muurarimestarin vaihdoksesta tehtiin Tukholmassa, jatkettiin kä-

räjöintiä tauon jälkeen Kokemäellä sekä talvi- että syyskäräjillä 1784, kunnes kih-

lakunnanoikeus antoi päätöksensä molemminpuolisista syytteistä kirkkoherran ja 

pitäjänmiesten välisistä kirkon ja pappilan rakennusriidoista talvikäräjillä 

1785.261 Siihen mennessä riita oli käsitelty käräjillä jo yhteensä kuusi kertaa. 

Muurarimestari Arelinin oli odotettu kuultavaksi jo aiemmille käräjille, mutta 

                                                   
257 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 305–306.  
258 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 15.7.1783; 5.10.1783. 
259 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 18.1.1784. 
260 ”höra Cumo Sochns Jnwånare, huruwida kunna finnas willige at i Matts Arelins ställe antaga 

murmästaren Sundsten” TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kruununvouti Gråån ilmoi-

tus 10.3.1784.  
261 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784 ja Kokemäen käräjät 14.10.1784. 
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tällä kertaa hän lähetti paikalle edustajaksensa hovioikeuden auskultantti Ahren-

bergin.262 Mustelin jatkoi pitäjänmiesten edustajana ja kirkkoherra Avellan vas-

tasi itse omasta puolestansa.263 Ehkä jatkuvat kulukorvaukset pakottivat Avella-

nin seisomaan lopulta yksin oikeuden edessä. 

Euralaisilla lautamiehillä varustettu kihlakunnanoikeus antoi asiasta pitkän 

päätöksen. Avellania ei tuomittu muurarimestarin palkkauksesta, olihan asian ja 

laaditut pöytäkirjat vahvistaneet myös muut viranomaiset aiemmin. Siitä, että 

myöhemmin Arelinin työ havaittiin heikoksi, ei kirkkoherraa voinut syyttää. Oi-

keus katsoi Avellanin myös päteväksi solmimaan sopimuksen Arelinin kanssa ja 

sen sisältö noudatti pitäjänkokouksessa 21.11.1779 määriteltyjä ehtoja. Tämä so-

pimus myös sitoi kirkkoherraa, työn aloittamista ja materiaalien hankintaa. Mi-

tään rikettä ei näissä toimissa nähty. Käräjäoikeuden mukaan tuhannen kuparitaa-

lerin tai 55 hopeataalerin antaminen sekä käsky jyväkappojen toimittamisesta pe-

rustuivat maaherran päätökseen, eikä alioikeus voinut puuttua siihen. Tilanne oli 

siinä mielessä monimutkainen, että kirkkoherra ei olisi saanut antaa rahoja yksin, 

mutta maaherra oli vahvistanut toiminnan. Pitäjänkokouksessa oli lisäksi todettu 

aiemmin kirkonrakentamisen virheettömyys, ja sopimus oikeutti Arelinin saa-

maan palkkansa.264  

Kihlakunnanoikeus kävi myös läpi kirkkoherran syytteet Matti Köönikkää ja 

Juha Kaarenojaa vastaan. Lopputuloksena kuitenkin oli se, että vaikka Köönikkä 

ja Kaarenoja olivat hidastaneet ja estäneet monin eri tavoin pitäjänkokouksien 

päätöksiä ja kirkonrakentamista, olivat he tavallaan oikeassa, sillä lopulta itse ku-

ningas tuomitsi (31.7.1783) Arelinin työn kelpaamattomaksi ja antoi oikeuden 

vaatia korvauksia.265 

                                                   
262 Kyseessä oli nuori Jakob Ahrenberg (1760–1819). Hän päätti uransa Suomen päätullijohtokun-

nan kanneviskaalina.  

Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ahrenberg. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=9635>. Luettu 5.8.2014. 
263 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 374. 
264 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 378–379v. 
265 ”at the af Könikä och Karinoja tagne steg medels hwilka the haft til föremål endast at hindra 

werkställigheten af kyrkiostämmo Besluten om kyrkiobyggnadens företagande utaf Arelin, så 

mycket mindre kan biuda them til något answar, som at Arelin genom Kongl. Maij:ts nådiga Utslag 

af den 31. Julii 1783 blifwit för oskickelighet ifrån detta arbete helt och hållit skild och Sokne 

boerne rättighet lemnad söka ersättning för det skade stånd hwar til the kunde finna sig berätti-

gade.” TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkir-

jat. Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 380v. 
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Melko tasapuolisen tuomion antanut alioikeus päätti, että kummankin osapuo-

len oli maksettava oma osuutensa oikeuskustannuksista. Lisäksi euralaisten lau-

tamiesten matkakorvaukset ja palkkiot sekä myös kruununvouti Gråån pappilan-

katselmuksesta aiheutuvat kustannukset oli maksettava puoliksi. Vielä vii-

meiseksi oikeus ilmoitti, että käsittely siirretään hovioikeuden tarkasteltavaksi. 

Kuuden oikeuskäsittelyn ja neljän vuoden prosessin jälkeen alioikeus halusi vielä 

hovioikeuden vahvistuksen päätökselleen. Avellan ilmoitti heti, tapansa mukaan, 

olevansa tyytymätön ratkaisuun.266 Samalla oikeusprosesin jäljet häviävät tähän. 

Juttuun ei palattu vuoden 1789 syyskäräjiinkään mennessä Kokemäellä, eivätkä 

Turun hovioikeuden asiakirjat selvinneet tältä osin Turun suuresta palosta.267 

4.2.8 Johtopäätökset: Vanhan hallintotavan kiistäminen ja paikallispolitiikan 
muutos 

Gustaf Avellan oli Kokemäen kirkkoherran virkaan astuessaan valmistautunut 

johtamaan seurakuntaa, josta hän virkamiehenä oli vastuussa keskushallinnolle. 

Hengellisen paimenen ja pitäjänhallintojohtajan roolien sijaan hän päätyi johta-

maan sekä pappilan että valtaisan kivikirkon rakennushankkeita, jollaisesta hä-

nellä ei ollut aiempaa kokemusta. Hänen johtajanasemansa haastoivat seurakun-

nan itsenäiset toimijat, jotka olivat valmiina käymään hänen kanssaan tiukkaa 

dialogia. Mielenkiintoista on, että Avellan ei näytä kohdanneen henkilökohtaista 

pilkkaa, jota papisto joutui usein kokemaan, tai ainakaan sitä ei vedetty käräjille 

asti.268 Sen sijaan pitäjänmiehet tarkkailivat kirkkoherran viran hoitoa kriittisesti. 

He pyrkivät selkeästi kontrolloimaan ja rajaamaan kirkkoherran valtaa ja haastoi-

vat hänet avoimesti kirkon rakentamiseen liittyvien virkatehtävien joka osa-alu-

eella ja kaikilla mahdollisilla poliittisilla areenoilla niin pitäjän kuin keskushal-

linnon tasolla. 

Kirkkoherra Avellanin näkökulmasta tilanne ja toimintamahdollisuudet näyt-

tivät erilaisilta. Hän yritti toimia ”kuten kirkkoherrat ovat aina toimineet”, kun 

taas pitäjäläiset pyrkivät aktiivisesti rajaamaan hänen toimintaansa/valtaansa. 

                                                   
266 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 382v, 299v. 
267 Tukholmassa sijaitsevan Korkeimman oikeuden arkiston oikeusrevision aineistoa ei ole tätä 

tutkimusta varten tarkistettu. Vaikka periaatteessa on mahdollista, että asia olisi Turun hovioikeu-

den käsittelyn jälkeen siirretty Tukholmaan oikeusrevisioon, on todennäköisyys tälle toimelle pieni 

eikä muissa lähteessä viitata siihen. 
268 Apo 1995, 149–151.  



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

286 

Käytännössä kaikki toimet, jotka hän viranhaltijana kirkonrakennushankkeessa 

teki, kiistettiin. Avellan ei selvästikään ollut osannut varautua näin järjestelmälli-

seen vastustukseen. Ongelmiensa syyksi kirkkoherra nimesi Matti Köönikän, ka-

pinajohtajan, joka lietsoi eripuraa ja hankaloitti kaikin tavoin jo muutoinkin vai-

keaa kirkonrakennushanketta. Mahdollisesti pitäjäläisten parissa oli osittain kyse 

turhautumisesta ja pelosta ison urakan edessä. Koska kuninkaan vahvistamaa ki-

vikirkon rakentamispäätöstä ei enää voitu pyörtää, kiistettiin kirkkoherran oikeus 

määritellä, johtaa ja tehdä rakennuspäätöksiä. Kun rakennusmestarin valinta oli 

riitautettu, myös päivätyövelvollisuus kiistettiin samoin perustein ja molemmat 

tulkittiin laittomiksi. Kyse oli pohjimmiltaan poliittisen toimintakulttuurin muu-

toksesta. 

Aiemmin kirkkoherrat olivat tehneet aloitteita pitäjänkokouksissa ja veivät 

auktoriteeteillaan hankkeita eteenpäin. Asioista sovittiin pitäjänkokouksessa ”yk-

simielisesti” ja pitäjänyhteisö antoi hiljaisen hyväksynnän kirkkoherran toimival-

lalle tai hidastelevan unohduksen vastahakoisille hankkeille. Toimintatapaa ku-

vaa hyvin termi monologikulttuuri, jossa talonpojat lähinnä kuuntelivat hiljaa pa-

piston heille tekemiä esityksiä.269 Kirkkoherra toteutti tätä vanhaa hallintokäytän-

töä. Avellan oli itse kolmannen sukupolven pappi ja hän oli nähnyt lapsesta asti, 

miten papisto toimii seurakuntansa asioita hoitaessa. Avellania arvosteltiin oma-

valtaisesta päätöksenteosta, kuten muurarimestarin palkkauksesta. Kirkkoherran 

auktoriteetin kiistäminen konkretisoitui kyseenalaistamalla hänen hallintotapansa 

yksityiskohtia, erityisesti pöytäkirjojen laillisuutta sekä vaatimalla selkeää ja täs-

mällistä kuulutusten lukemisesta. Entä oliko kirkkoherralla oikeus antaa kirkon-

kassasta palkkarahat? Näitä kysymyksiä toistettiin myöhemmin monessa oikeus-

käsittelyssä.  

Ongelmana oli, ettei vuoden 1723 pappisprivilegioissa, tai myöhemminkään 

annettu tarkkoja ohjeita pitäjänkokouksen käytännön toimenpiteistä. Pappisprivi-

legiossa määriteltiin pitäjänkokouksille väljät toimintaraamit. Erityisesti kysy-

mykset päätöksenteosta, äänioikeuden määrittelemisestä ja päätösten toteutta-

misesta jäävät avoimeksi. Näin ollen kirkkoherran henkilökohtaiset tottumukset 

vaikuttivat kokouskäytäntöön ja päätöksentekoon.270 Yleensä kirkkoherrat toimi-

vat vanhan hallintokäytännön mukaan. Talonpoikaissäädyn uudenlaiset vaati-

mukset avoimesta päätöksenteosta ja dokumentoinnista ajoivat kirkkoherran ja 

                                                   
269 Alm 2009, 547. 
270 Johansson 1937, 45, 159; Soikkanen 1966, 34. 
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talonpojat konfliktiin. Samalla vanhan hallinnon hauraat rakenteet, joita lainsää-

däntö ei kunnolla tukenut, murenivat ja pitäjänhallinto siirtyi vakiintuneista käy-

tännöistä tilannekohtaiseen selviämiseen. 

Selkeä vaatimus asioiden avoimesta ja yhteisestä hoitamisesta oli varsin uusi. 

Se konkretisoitui kiistelyyn pitäjänkokousten pöytäkirjoista. Kirkkoherra laati 

itse omakätisesti pitäjänkokousten pöytäkirjat. Koska hän yleensä myös johti ko-

kousta ja esitteli käsiteltävät asiat, alettiin vaatia kokouspöytäkirjojen välitöntä 

tarkistusta ja ääneen lukemista kokousväelle. Pelättiin, että kirkkoherra kirjauttaa 

päätökset oman mielensä mukaan, eikä tämä pelko ollut aina aiheeton. Aiemmista 

kirkkoherroista Nils Tolpo vaikuttaa toimineen varsin omavaltaisesti. Ilmeisesti 

Tolpon aikana ei pitäjänkokousten pöytäkirjoja pidetty tai niitä ei ole säilynyt. 

Tilikirjoja sen sijaan pidettiin, mutta asiat sovittiin pienen lähipiirin kesken tai 

kahden kesken pitäjänkokous ohittaen. Hänen jäljiltään Kokemäen seurakunnan 

talous oli sekaisin ja asioita selviteltiin rovastintarkastuksissa pitkään.271  

Kirkkoherra Gottleben aloitti pitäjänkokouspöytäkirjojen pidon 1760-luvulla. 

Ne olivat enemmänkin muistiinpanojen kaltaisia listoja tai toteamuksia siitä, mitä 

asioita tulisi hoitaa ja miten. Tilannetta oli muuttanut myös majuri von Knorring, 

joka otti neuvovan ja myös valvovan roolin seurakunnan hallinnossa. Hänellä oli 

riittävästi auktoriteettia vaatia seurakunnan asioiden kuntoon laittamista kuten 

penkkijärjestyksen muutosta, määritellä köyhäintalon rakentamista ja jopa kieltää 

rovastintarkastuksessa papiston yksipuolisesti antamat lainat, kunnes uusi kirkko 

oli saatu rakennettua.272 Vaikka von Knorring ei epäillyt esittää mielipiteitään, 

esiintyy hän kuitenkin enemmän kirkkoherran tukijana kuin kriitikkona. Kirkko 

edusti osaltaan esivaltaa, kruununhallintoa ja laillista järjestystä. Gottlebenin es-

tytyttä viranhoidosta, apupappi Sundvall hoiti pitäjänkokouksia, kuten parhaaksi 

näki.  

Vaikka pitäjänkokousten pöytäkirjojen säännöllinen laatiminen oli suhteelli-

sen nuori ilmiö, oli niiden merkitys konfliktitilanteissa suuri. Bergström on tutki-

                                                   
271 Rovasti Tolpon jäljiltä Kokemäen srk:n talous oli sekaisin. Hän oli antanut omavaltaisesti lai-

noja kirkon kassasta, joiden korkoja yritettiin periä myöhemmin takaisin. Tolpolle annettiin myös 

srk:ssa kerätyt rahat messukasukkaa varten, mutta hankintaa ei koskaan tehty. Hänen kuolemansa 

jälkeen seurakunnan talousasioita selviteltiin sekä rovastintarkastuksissa että käräjillä hyvin pit-

kään. Perikunnan puolesta vastuuseen yritettiin saada poika Martin Tolpo, joka toimi Köyliön kirk-

koherrana. TMA. USA. II:Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1735–1777. Kokemäen seurakun-

nan rovastintarkastusten pk 15.1.1760; 25.1.1762; 2.2.1767. 
272 TMA. USA. II:Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1735–1777. Kokemäen seurakunnan rovas-

tintarkastusten pk 2.2.1767. 
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muksessaan huomauttanut, ettei pitäjänkokouksen pöytäkirjan laatimista tai oike-

aksi todistamista mainittu vuoden 1723 pappisprivilegioissa. Vasta vuonna 1817 

Ruotsissa muotoiltiin, että pitäjänkokouksen pöytäkirja pitää todistaa oikeaksi 

niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa, puheenjohtajan 

ja vähintään kolmen muun seurakunnan jäsenen allekirjoituksella.273 Yleinen ym-

märrys hyvästä hallintotavasta oli kuitenkin olemassa jo 1700-luvun jälkipuolis-

kolla. Kirkkoherra Avellan sai karvaasti huomata, että kokouspöytäkirjojen 

kanssa oli syytä olla tarkkana.  

Kun talonpojat olivat vanhastaan vedonneet tietämättömyyteensä, ymmärtä-

mättömyyteensä ja köyhyyteensä kokouksien päätöksien suhteen, säätyläiset, ja 

nyt myös ratsutilalliset, vaativat pöytäkirjojen tarkastamista ja allekirjoittamista 

pian tehtyjen päätösten jälkeen. Pitäjänkokousten pöytäkirjat eivät voineet enää 

olla pelkästään lista papin esittämistä hankinta- ja rakennustavoitteista, vaan par-

haimmillaan tärkeä ja pitäjää sitova juridinen asiakirja, jonka lainvoimaisuudesta 

voitiin kiistellä ja käräjöidä pitkään. Vaatimusten jälkeen kirkkoherra paransikin 

pöytäkirjanpitotekniikkaansa.  

Toiseksi epäiltiin, että kirkkoherra pimittäisi pitäjäläisiltä olennaista tietoa. 

Keskushallinto lähetti yhä enenevässä määrin erilaisia virallisia kuulutuksia pai-

kallistasolle papiston luettavaksi ja niistä oli muodostunut tärkeä osa jumalanpal-

velusta. Kirkkoherran velvollisuus oli lukea kuulutukset mahdollisimman pian ja 

selvästi ja vastaavasti pitäjäläisillä oli oikeus saada ajankohtaista tietoa. Kaiken 

tärkeän tiedon piti saavuttaa alamaiset saarnastuolin kautta.274 Kun kyseessä oli-

vat pitäjän omaa kirkkohanketta koskevat viralliset päätökset, seurakuntalaiset 

tarkkailivat erityisesti tiedon kulkua pystyäkseen kontrolloimaan kirkkoherran 

toimintaa. Ilman ajankohtaista tietoa ei päätöksentekoon voinut tehokkaasti osal-

listua, mikä oli selvästi pitäjäläisten tavoitteena. 

Kirkkoherran Avellanin auktoriteetin kiistäminen kertoo selkeästä poliittisen 

kulttuurin muutoksesta paikallistasolla. Kirkkoherraa ei vastustettu enää peitel-

lysti, vaan avoimeen päätöksentekoon vedoten. Pitäjäläisten sitkeän valitustyön 

tuloksena, jota Kangasalla sattunut onnettomuus tuki, muurarimestari vaihdettiin. 

Tämä oli selkeä arvovaltatappio niin kirkkoherralle kuin häntä tukevalle raken-

nustoimikunnalle. Kirkkoherran asemaan seurakunnan johtajana oli tullut selkeä 

                                                   
273 Bergström 1991, 112. Bergström kuitenkin huomauttaa, että kirkkolaki (1686) tuntee pitäjän-

kokousten pöytäkirjat. 
274 Saarnastuolista luettiin ”H. K. Majesteettinsa tai muita varsinaisia ja Esivallan plakaatteja, vä-

ennostoaikoja, maaherran käskyjä tai käräjäin ja haasteitten aikoja” (1672). Juva 1955, 106.  
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muutos ja iso paikallinen askel kohti demokratiaa oli otettu. Kyseessä on kuiten-

kin myös syvempi talonpoikaissäädyn elämäntavan ja asenteen muutos.275 

 

 

                                                   
275 Juva 1955, 173, 211. 
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5 Rakentamisen raskaus ja rusthollarioppositio 

5.1 Talonpoikien poliittiset oikeudet ja rakennusrasitteen määrittely 

Talonpoikien elämä, asema ja poliittiset mahdollisuudet muuttuivat 1700-luvun 

kuluessa. Muutosta voidaan selittää kahdella tasolla. Ensinnäkin mentaliteetin 

muutosta on selitetty suomalaisessa historiantutkimuksessa nälkävuosien ja iso-

vihan ankarilla kokemuksilla. Kirkkohistorioitsija Juvan mukaan esivalta, niin 

maallinen kuin kirkollinenkin, oli epäonnistunut alamaisten suojelussa, joten mie-

hityksen ja tappion jälkeen kehitys otti uuden suunnan. Kristinopin ja tapojen rap-

piot sekä tuhoutunut infrastruktuuri saatiin vähitellen korjattua, mutta talonpoi-

kien asenteessa tapahtunutta mentaalista muutosta ei esivalta pystynyt pysäyttä-

mään. Raskaiden vuosikymmenien seurauksena väki irrottautui vähitellen yhtei-

söllisestä uskonnollisuudesta kohti yksilöllistä, henkilökohtaista uskoa. Samalla 

subjektiivinen tietoisuus eli individualismi lisääntyi. Yhtenä tekijänä olivat luku-

taidon vähittäinen leviäminen 1730-luvulta alkaen ja mahdollisuus tutkia itse hen-

gellistä kirjallisuutta. Vakka-Suomen alueella syntyi hengellinen herätys 1750-

luvulla, joka levisi nopeasti Ala-Satakuntaan.1  

Toiseksi talonpoikien asenteen ja aseman muutokset liittyvät vapaudenajan 

poliittiseen tilanteeseen sekä poliittisen julkisuuden syntyyn, joka heijastui valta-

keskuksista maaseutuyhteisöihin. Säätyvallan ja valtiopäivätyöskentelyn myötä 

talonpojat alkoivat vaatia itsellensä tasaveroisempaa asemaa myös paikallista-

solla seurakunnan ja pitäjän asioiden hoidossa. He tekivät ehdotuksia ja myös 

vastustivat hanakammin, jäljitellen säätyläisten vaikuttamisen tapoja. Samalla ta-

lonpojat sopeutuivat hallinnon ja politiikan kirjallistumiseen. Vaikka possessiivi-

nen kirjoitustaito pysyi talonpoikien keskuudessa edelleen harvinaisena, he pys-

tyivät reagoimaan muutokseen ja pyrkivät osallistumaan politiikkaan entistä ak-

tiivisemmin. Samalla yhteisen hyvän valvonnan rinnalle tuli yksityisten etujen ja 

erilaisten eturyhmien hyödyn tavoittelu.2 

                                                   
1 Juva 1955, 173–175, 210–212; Vilkuna, K. H. J. 1996, 71–72; Sulkunen 1999, eri osin. 
2 Esimerkiksi Soikkanen 1966, 30–31; Manninen 2000, 12–13; Wallenberg Bondesson 2003, 157–

160; Nurmiainen 2009, 7–16, 193, 213; Villstrand 2014, 191–197. 
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Talonpoikaisto ei kuitenkaan ollut homogeeninen harmaa ryhmä, vaan sen si-

sällä tapahtui sosiaalista ja taloudellista eriytymistä. Vähittäisen vaurastumisen, 

epätasaisesti jakautuvien maatalouden ansaintamahdollisuuksien sekä verohelpo-

tusten myötä ratsutilallisten asema korostui sekä suhteessa pienempiin tiloihin 

että erityisesti tilattomien kasvavaan ryhmään. Kilpailu paikallisesta vallankäy-

töstä keskittyi pitäjänkokoukseen, joka oli seurakunnan hallitseva toimielin. Ta-

lonpoikaissäädyn keskuudesta nousi omia hengellisiä ja poliittisia johtajia kirk-

koherran vastapariksi.3 Kokemäellä kivikirkon rakennusmestarin ja rakennustoi-

mikunnan valinnan riitauttanut ratsutilallinen Matti Eerikinpoika Köönikkä oli 

yksi heistä. 

Kirkonrakentaminen oli ilmiö, joka tapahtui keskellä talonpoikaisyhteisöä. 

Talonpojat olivat kiinnostuneita heidän yhteisöänsä ja erityisesti arkielämää kos-

kevista kysymyksistä eli mikropolitiikasta.4 Kokemäen talonpojat olivat olleet 

kuitenkin lähinnä sivustakatsojien roolissa kirkon materiaali- ja paikanvalintapro-

sesseissa. Kun keskushallinto oli viitoittanut suuret linjat päätöksenteossa ja var-

sinainen rakennusprosessi käynnistyi, tarttuivat talonpojat nyt rakennusproble-

matiikkaan. Kivikirkon rakentaminen tuli vaikuttamaan pitäjäläisten arkielämään 

usean vuoden ajan. Se kosketti suoraan kaikkia pitäjän kotitalouksia, heidän tau-

louttaan ja työvoimaresurssejaan. Pitäjäläiset tulisivat itse hoitamaan suuren osan 

kivikirkon rakennuskustannuksista erinäisinä päivätöinä, rakennusmateriaalisuo-

rituksina ja heiltä kerättyinä rahamaksuina ja viljakappoina, jotka lankesivat nor-

maalin verosuoritusten päälle. Kokemäen seudun talonpojat käyttivät 27–29 % 

viljasadosta verojen maksuun. Viljaa piti riittää myös ruuaksi, myytäväksi sekä 

siemenviljaksi. Soinisen mukaan ”talonpojat elivät niin lähellä toimeentulomi-

nimin rajaa, että prosentuaalisesti pienikin verotaakka oli raskas kantaa”.5 Nyt 

selviytymisrajan lähellä elävät talonpojat joutuivat venymään normaalin verora-

situksen lisäksi kivikirkon rakentamiseen. Ei siis ollut ihme, että talonpojat halu-

sivat osallistua kirkonrakentamisen päätöksentekoon ja rakennusrasitteen paikal-

liseen sopimiseen ja määrittelyyn.  

                                                   
3 Juva 1955, 173–175, 210–212; Arajärvi 1959, eri osin; Bäck 1984, 24; Vilkuna, K. H. J. 1996, 

74–87; Suomen kulttuurihistoria I, 203.  
4 Hobsbawn 1973, 3–4; Suodenjoki 2010, 27. 
5 Soininen 1974, 378–379; Scott 1977, 2–3, 31. 
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5.1.1 Rakennustoimikunnan valinta ja pitäjänmiesten oikeudet 

Pitäjänkokoukset saivat asettaa toimikuntia ratkomaan erikoiskysymyksiä, kuten 

köyhäinhoitoa tai kirkonrakentamista koko pitäjän puolesta. Toimikunnan etuna 

oli sen joustavuus ja nopeampi toimintavalmius, joita usein rakennushankkeissa 

tarvitaan. Muutaman miehen ryhmän oli helpompi kokoontua ja tehdä päätöksiä 

kuin koko pitäjän joka kolkasta saapuvien kymmenien hälisevien ja eripuraisten 

miesten kesken. Rakennustoimikunta käytti yhdessä kirkkoherran kanssa erittäin 

suurta paikallista määräysvaltaa. Se päätti, miten seurakunnan varat ja huomat-

tava määrä yhteisön yksityisiä resursseja tultaisiin suuntaamaan muutaman tule-

van vuoden kuluessa. Jos pitäjänyhteisö ei luottanut valittuihin miehiin ja ylipää-

tään toimikuntaan, oli sen toiminta hankalaa tai mahdotonta.6  

Kokemäkeläiset, kuten talonpojat yleensä, olivat tottuneet hitaaseen harkin-

taan. Vaikka lupa kirkonrakentamiselle oli Tukholmasta tullut (syksyllä 1779), 

talonpojat ajattelivat ilmeisesti, että hanketta haudotaan ja valmistellaan rauhassa 

vielä muutaman vuoden ajan. Kivikirkon rakentamiseen olisi pitänytkin varautua 

suunnitelmallisesti vuosia etukäteen. Kun esimerkiksi Huittisten keskiaikainen 

kivikirkko paloi helluntaina 1783, aloitettiin seuraavana kesänä rakennustarvik-

keiden tuottaminen ja tiiltenlyönti sekä anottiin rakennuskolehtia. Kirkon perus-

teellinen korjaus- ja laajennustyö alkoi vasta 1790.7 Ison kivikirkkohankkeen 

käynnistäminen Kokemäellä olisi tarvinnut pitäjänyhteisön kokoontumisen, jossa 

rakennusprosessin kulku ja tavoitteet olisi selkeästi kerrottu tilallisille. Talonpojat 

olisivat pystyneet varautumaan resursseihin ja työpanokseen, jota heiltä tulevina 

vuosina vaadittaisiin. Samalla pitäjäläisten ymmärrys prosessista ja kyky työs-

kennellä yhteisessä hankkeessa olisi parantunut. Sen sijaan hanke aloitettiin mitä 

ilmeisimmin ilman parempaa suunnittelua sekä varainhankintaa. Nuori kirkko-

herra Avellan hätiköi kivikirkon rakentamisen aloituksella ja tavaratoimituksilla 

ennen kuin muurarimestarin valinnasta oltiin yhteisössä selvillä. Tilannetta pa-

hensi ilmoitus rakennustoimikunnan valinnasta, jolla yhteisön yhteinen päätök-

senteko siirrettiin pois avoimelta pitäjänkokoukselta suljettuun toimikuntaan. 

 

 

                                                   
6 Soikkanen 1966, 57; Aronsson 1992, 155; Kydén 1998, 66. Esim. Piikkiön rakennustoimikuntaan 

kuului kirkkoherra, kuudennusmiehet ja ”ymmärtäväisimmät” talonpojat sekä pari upseeria. Havia 

& Luoto 1989, 584. Myös suurvalta-ajalla Tukholman raadissa perustettiin pienempiä ryhmiä ja 

edustuksia hoitamaan asioita. Einonen 2014, 42. 
7 Viikki 1973, 439–441. 
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Maaliskuulla 1780 Kokemäen emäkirkolla järjestetyssä pitäjänkokouksessa 

nimettiin kirkonrakennustoimikunta. Harjavallan kappelista oli etukäteen valittu 

kuusi edustajaa kokoukseen. Kappelilaiset joutuivat osallistumaan uuden emäkir-

kon rakentamiseen ja kaikki rakentamista koskevat päätökset tehtiin Kokemäellä. 

Oli yksinkertaisempaa valtuuttaa muutama edustaja, jotka osallistuisivat säännöl-

lisesti kokouksiin ja esittäisivät kappelilaisten näkökulmat ja toisivat uutiset kirk-

kohankkeen edistymisestä. Samalla poistui muiden velvollisuus kulkea kokouk-

siin.8 Harjavaltalaisten edustajaksi nimettiin kersantti ja katselmuskirjuri Lack-

man, vääpeli Messman sekä talonpojista lautamies Hälli sekä kuudennusmiehet 

Juti, Neuka ja Uotila.9 Myös emäseurakunnasta ehdotettiin taitavien ja rehellisten 

miesten valintaa, mikäli kieltävää meteliä ei ilmenisi. Kun kaikille oli vakuutettu, 

että edustajien valinta oli hyödyllistä, nimettiin emäseurakunnasta ritari ja majuri 

Frans Henrik von Knorring, rykmentinkirjuri Rabbe, studiosus Theet sekä talon-

pojat Lääkäri, Hiidenoja, Rypö, Lätti, Isopere, Rudanko ja Heikkilä.10 Suurin osa 

seurakuntalaisista hyväksyi tämän, mutta osa pitäjäläisistä ei antanutkaan oikeuk-

siaan heille, kuultuaan ketä tuli valituksi. Päätös rakennustoimikunnasta tehtiin 

silti enemmistöpäätöksellä.11 Harjavallan rakennustoimikunnan jäsenet oli valittu 

etukäteen ja on mahdollista, että myös Kokemäen edustajat olivat ennalta sovittu 

ja kokouksessa suoritettiin näennäinen valinta. Valittujen lista tuotti kokousväelle 

pettymyksen. 

 

                                                   
8 Jutikkala 1958, 285. 
9 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

12.3.1780.  
10 ”Moderkyrko församlingen föreholts[?] om icke til undwikande af buller och oreda; en och hwar 

ansåge det för nyttig at de skickeligaste och för redelighet allmänt kände utaf moderkyrko försam-

lingen äfwen wäljas skulle til at å församlingens wägnar öfwerlägga i det som rörer kyrkobyggna-

den då det framdeles blefwe nödigt.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–

1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 12.3.1780. 
11 ”hwilket om en stor del i församlingen bejakades. andre däremot förbehöllo hwar för sig sådan 

rättighet.” [SIC!] TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitä-

jänkokouksen pk 12.3.1780.  
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Taulukko 3.   Kokemäen pitäjänkokouksessa 12.3.1780 nimetty kirkonrakennustoimikunta 

 

Titteli/nimi   talo, kylä, manttaalia (uutta) maanluonto, perinnöksiostovuosi 

 

Harjavallan kappelista: 

Kersantti Lackman, Daniel  Horppa, Havinki  1   perintötila 1740, ratsutila 

vääpeli Messman, Bernd F.  Simula, H.valta 1  perintötila 1758, ratsutila 

lautam. Yrjö Antinpoika  Hälli, H.valta,  5/6 (0,667)  perintötila 1768, aug. 

kuuden. Eerik Matinpoika   Juti, H.valta ½   kruununtila, ratsutila 

kuuden. Matti Juhanpoika   Naakka,Vinnari,    23/24 (0,958)   kruununtila, ratsutila 

kuuden. Juha Juhanpoika  Uotila, Torvela,     7/12 (0,50)   kruununtila, augmentti 

 yhteensä 6 miestä 

 

Kokemäen emäseurakunnasta: 

majuri von Knorring, F. H.  Kokemäen kartano 5 (4,333)     säterivapaus, ratsutila 

rykm. kirj. Rappe, Anders  Kokki, Ruikkala 5/6 (0,833)  kruununtila, puustelli 

studiosus Theet, Henrik (nuor.)  Simula, Villiö 1 2/3 (1,50) kruununtila, ratsutila 

lautam. Jaakob Jaakobinpoika  Lääkäri, Kakkulainen 2/3 (0,667)  perintötila 1763 (½ mant.) 

kuuden. Henrik Mikonpoika  Hiidenoja, Hiidenoja, 7/12 (0,58)  perintötila 1761, aug. 

kuuden. Antti Matinpoika   Ryyppö, Kaukaritsa  ½ (0,375)  kruununtila  

kuuden. Juha Martinpoika  Yli-Heikkilä, Hintikkala, 5/6, tila jaettu kruununtila, hevostalo 

talonp. Tuomas Eerikinpoika  Lotti, Järilä  3/8 (0,375)  perintötila 1768  

talonp. Juhan Juhanpoika  Rudanko, Rudanko 1 1/3 (1,333)  säterivapaus, ratsutila 

lautam. Henrik Simonpoika  Isopere, Sonnila 1½ (1,500)  vanha perintötila, ratsutila 

 Yhteensä 10 miestä 

 Kaikkiaan 16 miestä 

 

Talonpojista mainittiin vain talonnimi, joten tietoja on täydennetty eri lähteistä ja tilanhaltijaluettelosta. Lähteet: KA. 

Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat. Ko-

kemäen käräjät, eri osin. KA. T:2. Turun ja Porin läänin henkikirjat 1810. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–

1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. TMA. KoSA. 

I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. KA. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten 

pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 12.3.1780.  Hockman & Salminen 2007, eri osin.  
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Toimikuntiin valikoitui aktiivisia pitäjäläisiä ja luottamusmiehiä, eräänlainen 

pitäjän ydinryhmä ja paikallinen poliittinen eliitti. Kokemäen rakennustoimikun-

nan kokoonpano muistutti kirkkoneuvostoa, joka yleensä koostui kirkkoväärtistä, 

kuudennusmiehistä ja muutamasta säätyläisestä.12 Rakennustoimikuntaa oli vah-

vistettu muutamalla talonpojalla ja lautamiehellä, joten rakennustoimikunta koos-

tui yhteisön kirkolliset ja maalliset luottamusmiehistä sekä muutamasta säätyläi-

sestä. Valittujen joukosta puuttui kappelin kirkkoväärti Stephen Spåre. Samoin 

Köönikkä olisi aktiivisena toimijana sopinut rakennustoimikuntaan. Ilmeisesti 

toimikunnan ulkopuolelle jääminen tuotti karvaan pettymyksen. Henkilökohtai-

sesta pettymyksestä ja arvovaltatappiosta lähti vyörymään pitkä kiista. Kun vielä 

kirkkoherra Avellan esitteli muurarimestari Arelinin kanssa tekemänsä urakkaso-

pimusluonnoksen, täyttyi Köönikän mitta. Ratsutilallinen kokosi joukkonsa ja 

ryhtyi vastustamaan rakennustoimikuntaa ja kokouksessa lueteltuja päätöksiä. 

Samalla syntyi avoin konflikti kirkkoherran ja Köönikän välille. Toiminnallaan 

Köönikkä rikkoi talonpoikien julkisen puhumattomuuden ja hiljaisen myönty-

vyyden kulissin (public transcript).13 

Kun kirkkoherra heinäkuisessa pitäjänkokouksessa syytti Köönikkää raken-

nustöiden viivyttämisestä, ratsutilallinen vastasi hyökkäämällä kirkkoherraa ja ra-

kennustoimikuntaa vastaan. Köönikän rintamaan liittyi 20 miestä.14 He ilmoitti-

vat Köönikän rinnalla vetoavansa tuomiokapituliin ja maaherraan, jotta he pitäi-

sivät Kokemäellä pitäjänkokouksen. Tarkoituksena oli, että keskushallinnon pe-

lote suitsisi kirkkoherran peruuttamaan päätöksensä, tai ainakin että pitäjän ulko-

puolinen toimija tulisi tarkastamaan päätösten laillisuuden. Lisäksi Köönikkä, 

Kaarenoja, Herttola, Mikkola ja Pisku, joilla oli jo kesänaikana kertynyt rästityö-

päiviä, väittivät, ettei pitäjänkokouksessa määrätty päivätyösakko ollut pätevä en-

nen kuin maaherra ja konsistori (tai heidän edustajansa) vahvistaisivat sen pitä-

jänkokouksessa.15 Myöhemmin Köönikän joukkoon kerääntyi lisää miehiä, jotka 

                                                   
12 Frohnert 1985, 256. 
13 Scott 1990, 2–5. 
14 Miehet olivat Hassala, Herttola, Tolvi, Arvela, Vahanen, Mikkola, Vekara, Keisari, Pisku, Lauri, 

Nuikkinen, Hannula, Tuomas Askola, Syyrinki, Purri Huru, Eerik Heikki, Jaakob Mäkelä, Kuusi-

ainen ja Huivoon kylän Paavola. Koska Purrin vääpelin virkatalo oli kenttävääpeli Hans Henrik 

von Dellwigin hallussa 1775–1789, joten kyseessä täytyy olla lampuoti. Hockman & Salminen 

2007, 30–31, 97. Lampuodilla oli oikeus osallistua pitäjänkokoukseen, jos talonhaltija asui muussa 

pitäjässä. Papinvaalilainsäädäntöä sovellettiin myös pitäjänkokouksissa. 
15 ”at den bewiljade plichten för dagwärkens försummelse enligt förut skedd pålysning icke borde 

wara exantis för än Sokne stämma af V.C. och Lands höfdinge Embetets fullmäktiga blefwe 

hållen.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänko-

kouksen pk 9.7.1780.  
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olivat valmiina haastamaan kirkkoherran käräjillä rakennusmestarin palkkauk-

sesta.16  

Samankaltaiseen konfliktiin oli ajauduttu Oulussa kymmenkunta vuotta aiem-

min. Kun kaupungissa oli vihdoin päästy yhteisymmärrykseen kivisen kirkon ra-

kentamisesta, nousi riita rakennustoimikunnan oikeuksista valita kirkonrakentaja. 

Kirkkoväärti Anander, kauppias Brandberg ja maaviskaali Schroderus olivat sitä 

mieltä, että rakennustoimikunta oli ylittänyt valtuutensa. He kannattivat edulli-

semman tarjouksen tehnyttä paikallista muurarimestaria tunnetun, mutta selvästi 

kalliimman muurarimestarin sijaan. Oppositioon ajautuneet miehet olivat kuulu-

neet aiempaan rakennustoimikuntaan, mutta joutuneet sittemmin syrjään toimi-

kunnasta. Tilannetta selviteltiin myös maaherran ja tuomiokapitulin edustajien 

kanssa, jolloin todettiin rakennustoimikunnan olevan seurakunnan laillinen toi-

mielin, jolla oli täydet valtuudet päättää kaikista rakennusasioista. Oulun seura-

kunnan historiaa tutkinut Palola tulkitsee tapauksen olleen pitkälti arvovalta-

kiista.17  

Arvovaltakysymyksen lisäksi Kokemäen rakennustoimikuntakiistassa oli kui-

tenkin kyse myös rakennusrasitteen määrittely- ja osallistumisoikeudesta: ketkä 

saavat päättää miten ja koska pitäjän suurin ja kallein hanke rakennetaan. Köö-

nikän ja Spåren henkilökohtaisesta arvovaltakysymyksestä muotoutui, tai siitä 

tarkoituksella muotoiltiin, poliittinen kysymys, johon muiden talonpoikien oli 

helppo yhtyä. Taustalla oli talonpoikien huoli omasta selviytymisestään ja pelko 

siitä, että rakennusrasite käy ylivoimaiseksi. Oppositiossa heijastuu myös pitäjän-

miesten käsitys legitimiteetistä; he tiesivät, että heillä oli oikeus osallistua pitä-

jänkokouksiin ja päätöksentekoon eikä heitä ei voi sulkea pois avoimesta ja yh-

teisestä paikallistason päätöksenteosta. Päätöksiä, jotka oli tehty pienellä poru-

kalla ilman pitäjänyhteisöä, ei haluttu toteuttaa. Siksi oli olennaista, kuka kirkon-

rakentamista koskevat päätökset teki, millaisia päätöksiä ne olivat ja miten ne 

perusteltiin.  

  

                                                   
16 Yhtymäkohtia Kokemäen tapahtumiin mm. Teerijoki 1993, 43, 46. 
17 Palola 2000, 104. 
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Kuvio 16.  Rakennustoimikunnan valinnasta nouseva problematiikka  

 

Köönikän johtama talonpoikaisoppositio osoittaa, että yhteisen pitäjänko-

kouksen periaate oli sisäistetty. Pitäjänmiehet halusivat päättää yhdessä asioista, 

erityisesti raskaassa ja kalliissa kirkonrakennusprojektissa. Talonpojat pelkäsivät 

menettävänsä asemansa pitäjänhallinnossa säätyläisille ja suurtilallisille ja vas-

tustivat siksi suljettuja toimikuntia.18 Päätökset, jotka koskivat huomattavia talou-

dellisia rasitteita, kuten rahamaksuja, päivätoitä ja tavaran toimittamista kirkon-

rakennustyömaalle, haluttiin tehdä avoimesti ja yhdessä.  

Köönikkä kanteli keskushallinnolle Kokemäen seurakunnan tilanteesta, kuten 

hän oli uhannut. Muurarimestarin ja rakennustoimikunnan valinnasta syntyneitä 

kiistoja yritettiin ratkoa maaherran ja tuomiokapitulin edustajien järjestämässä pi-

täjänkokouksessa Kokemäellä 28.8.1780.19 Mutta vastoin opposition toiveita esi-

vallan edustajat vahvistivat kirkkoherran ajamat ratkaisut ja hyväksyivät muura-

rimestari Arelin valinnan20 ja vahvistivat rakennustoimikunnan aseman. Edustajat 

                                                   
18 Jutikkalan mukaan Etelä-Suomessa, jossa vallitsi vastakohtaisuus talonpoikien ja säätyläisten 

välillä, talonpojat pelkäsivät joutuvansa syrjäytetyksi pitäjän päätöksenteosta. Edustuslaitokseen 

tähtäävät suunnitelmat raukesivat kuitenkin usein. Jutikkala 1958, 285.  
19 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 259. Kokouspöytäkirja ei ole säily-

nyt. Hajanaiset tiedot kokouksesta ovat poimittu muista pitäjänkokouksista, tuomiokirjoista ja 

mhra Armfeltin kirjeestä.  
20 TMA. VTA. Caa:89. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. 

Konseptituomiokirja 1785. Kokemäen käräjät 18.2.1785, f. 378, 379v.  

Arvovaltakysymys:        
Kuka valitaan mukaan 
rakennustoimikuntaan? 

Selviytymiskysymys: 
Miten rakennusrasite 
määritellään, jaetaan 

ja toteutetaan 
rakennusvelvollisten 

kesken?

Poliittinen kysymys: 
Kenellä on oikeus ja 

mahdollisuus 
osallistua 

päätöksentekoon? 
(legitimiteetti)
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totesivat, että rakennustoimikunta voi neuvotella ja päättää pienemmistä tai vä-

häisemmistä kirkonrakentamista koskevista asioista. Lisäksi vahvistettiin päivä-

työvelvollisuudet ja laiminlyönneistä lankeavat sakkomaksut.21 Keskushallinnon 

edustajien järjestämä pitäjänkokous ei tuottanut Köönikän johtaman opposition 

toivomaa tulosta. Kirkkoherrasta esitettyjä syytöksiä ei otettu edes kokouksessa 

vastaan, vaan kehotettiin kääntymään alioikeuden puoleen. Ainoa myönnytys oli 

rakennustoimikunnan toimivallan rajaaminen pienempiin rakennuskysymyksiin. 

Tämä ei kuitenkaan riittänyt Köönikän lähipiirille. Kun lokakuulla kirkkoherra 

muistutti sovinnollisesti, että kaikki pitäjänmiehet voivat olla läsnä toimikunnan 

kokouksissa ja äänestää siellä omistamansa maamäärän mukaisesti,22 vastustivat 

useat pitäjänmiehet edelleen toimikuntaa. Matti Köönikkä kiteytti talonpoikien 

ajatukset toteamalla, että toimikunnan edustajien valinta aiheuttaisi vain suuttu-

musta.23  

Tuomiokapitulin ja maaherran edustajat olivat puoltaneet rakennustoimi-

kunnan valintaa, ymmärtäen sen käytännöllisen luonteen, mutta samalla he 

rajasivat sen toimivaltaa. Laki oli nimittäin pitäjänmiesten puolella. Vuonna 

1759 annetussa säädöksessä kirkkojen rakentamisesta todetaan, että koska 

asukkaat olivat yksimielisesti tai enemmistön äänten mukaan ryhtyneet kir-

konrakennusvarojen keräykseen, heidän tulee itse kokoontua ja päättää kuinka 

paljon rakennusrasitteita manttaalia kohden vuosittain suoritetaan.24 Kirkon 

rakentamisen varojen keräyksestä ja rakennusmateriaalisuorituksista anne-

tuissa säädöksissä painotettiin pitäjänmiesten yhteisiä kokoontumista, yksi-

mielisyyttä tai ainakin enemmistöperiaatetta päätösten teossa. Suljettu raken-

nustoimikunta ei vastannut näitä ajatuksia. Näin ollen myös esivalta vetosi pi-

                                                   
21 Mitä kautta käsityöläiset olivat saaneet päivätyövelvollisuuttaan vähennetyksi, jää epäselväksi. 

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

7.8.1785.  
22 . TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 15.10.1780.  
23 ”at någre wisse fullmäktiga utses skulle til at överlägga och besluta mindre betydande ärender 

rörande Kyrkobyggnaden hwar igenom dock andra Soknemän som det åstrånda kunde at wid såd-

ana sammankomster wara närwarande icke nekades rösta för sin jords andel (--) et sådant depurte-

rades utwäljande wore til förargelse.” TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–

1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 15.10.1780. 
24 ”Enär Inwånare enhälligen eller efter fläste rösterne i sådant sammanskott ingå, bör det likaledes 

på deras egen förening ankomma, huru mycket efter hemmantalet må härtil på längre eller kortare 

tid årligen utgöras.” 22.3.1759 Kongl. Maj:ts Bref til Landshöfdingarne och Consistorierne, angå-

ende ansökningar om Collecter til kyrkors byggande och reparerande. Modèe 1779, 4886–4887. 
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täjäläisiä sopimaan suurissa päätöksissä yksimielisesti ja yksimielisyyttä ko-

rostettiin erityisesti jos huomattava määrä vaikutusvaltaisia seurakuntalaisia 

oli poissa.25 Selvää oli, että yhteisymmärrys ja yhteinen osallistuminen pää-

töksentekoon erilaisista maksuista, päivätöistä ja aikatauluista vaikuttivat suo-

raan käytännön työrauhaan ja projektin sujumiseen. 

5.1.2 Matti Köönikkä - ratsutilallinen ja ammattipoliitikko 

Matti Eerikinpoika Köönikän elämä (1727–1801) ohjautui monien erikoisten sat-

tumien kautta. Hän syntyi Huittisten Lauttakylän Penttilän talossa toisena poi-

kana, mahdollisesti 15.9.1727.26 Koska isoveli Pertti Eerikinpoika peri Penttilän 

yhden manttaalin tilan,27 piti Matin lähteä kotoa.28 Sopiva morsian löytyi Koke-

mäen itäosasta, Paistilan kylältä. Siellä Simo Jaakobinpoika Köönikällä oli viisi 

aikuista lasta. Heistä kaksi vanhinta tytärtä oli jo naitettu muualle29 ja Henrik Si-

monpojasta suunniteltiin isäntää. Hän kuitenkin hukkui Kokemäenjokeen 20-

vuotiaana heinäkuulla 1754,30 joten Köönikän ratsutila jäi yllättäen ilman nuorta 

isäntää. Perheen neljännelle lapselle, Liisa Simontyttärelle (s. 1735) piti etsiä so-

piva aviomies, joka ottaisi vastuun ratsutilasta. Aviomies löytyi melko läheltä, 

                                                   
25 Johansson 1937, 51; Huttunen 1956, 82–83; Soikkanen 1966, 34, 52–53; Laasonen 1991, 313. 
26 TMA. HuSA. I Aa 1:2. Rippikirja 1736–48; I Aa 1:3. Rippikirja 1749–1762. Matti Eerikinpoikaa 

ei tältä vuodelta löydy Huittisten syntyneiden luettelosta. TMA. HuSA. I C:3. Syntyneiden ja kas-

tettujen luettelot 17231750. Matti Eerikinpojan syntymäpäivän merkintä on vaihdellut myös Ko-

kemäen rippikirjoissa: 5.9.1727 (I Aa:4, Rippikirja 1760–71); 2.9.1727 (I Aa:5, Rippikirja 1772–

77) 2/1724 (I Aa:6, Rippikirja 1778–87) Matti Köönikkä kuoli 74 vuoden iässä ja hänet haudattiin 

29.8.1801. TMA. KoSA. I F:3. Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1785–1803. Sisältyy sidokseen 

I C:3. 
27 Pertti Eerikinpoika osti koko manttaalin tilan perinnöksi 1761. Viikki 1973, 759. 
28 TMA. HuSA. I Aa 1:3. Rippikirja 1749–1762.  
29 TMA. KoSA. I C:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1759. Sisältää Vihittyjen luettelot 

I Eb:1. 
30 Henrik Simonpoika (s. 1734) hukkui 25.7.1754 Kokemäenjokeen. TMA. KoSA. I C:1. Synty-

neiden ja kastettujen luettelot 1742–1759. Sisältää kuolleiden luettelot I F:1. 
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Huittisten Lauttakylästä. Liisa Simontyttär ja Matti Eerikinpoika vihittiin31 ja en-

simmäinen tytär syntyi huhtikuussa 1756.32  Avioliiton myötä Matti Eerikinpoika 

Penttilästä tuli Matti Köönikkä. Hän alkoi isännöidä Kokemäen yhtä suurinta ti-

laa, joissa oli vanhoja manttaaleja 1 1/3 ja uusia yksi (1).33 Köönikän talolla oli 

ollut keskeinen sija kokemäkeläisten elämässä. Siellä oli asunut 1600-luvun jäl-

kipuoliskolla paikallista eliittiä kuten Ala-Satakunnnan kruununvouti ja nimis-

miehiä.34 Matti Eerikinpojan myötä Köönikän talon isäntä nousi jälleen pitäjän 

johtopaikoille. 

Asuttuaan viisi vuotta Kokemäellä Matti Köönikkä valittiin kirkkoväärtiksi. 

Jälleen kerran toisen epäonni ikään kuin kääntyi Matin hyväksi, kun Kokemäen 

kirkon sakastin kassakirstusta katosi huomattava summa syyskuulla 1760. Koska 

kirkon ovista tai ikkunoista ei löytynyt murtojälkiä, epäilykset kohdistuivat kirk-

koväärtiin Juha Juhanpoika Isopereen, joka kävi sakastissa usein yksin. Hän kui-

tenkin puolustautui väittämällä, että varas on päässyt sisään auki jääneestä kirkon 

ovesta. Kokemäen käräjilla Juha Isopere sai oikeuden puolesta pitää toistaiseksi 

kirkkoväärtin toimensa.35 Mutta jo viikkoa myöhemmin järjestetyssä pitäjänko-

kouksessa 33-vuotias Matti Köönikkä äänestettiin uudeksi kirkkoväärtiksi kirk-

koherra Gottlebenin ehdotuksesta.36  

Kirkkoväärtin eli kirkonisännän tehtävä oli ollut merkittävä luottamustehtävä 

jo keskiajalla. Kirkkoväärti vastasi seurakunnan taloudesta ja omaisuudesta, ja 

hänellä piti lain mukaan olla yksi kolmesta kirkon kassa-arkun avaimesta. Hän 

                                                   
31 Heidät vihittiin mahdollisesti Kokemäellä 28.12.1755. TMA. KoSA. I C:1. Syntyneiden ja kas-

tettujen luettelot 1742–1759. Vaimon nimi vaihtelee kirkonarkistossa (epähuomiossa?) Caisa, Lisa 

ja Elisabet muotojen välillä. Kyseessä lienee kuitenkin yksi ja sama vaimo. Mutta häntä ei tule 

sekoittaa Köönikän vaimon nuorempaan sisareen Kaisa Simontyttäreen (s. 1738 ), joka oli torppa-

rin vaimona Paistilan kylässä. 
32 TMA. KoSA. I C:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1759. Kastetta todistaneiden kum-

mien kautta on päästy Matti Eerikinpojan kotitilan ja perheen jäljille. Perheeseen syntyi kahdeksan 

lasta vuosina 1756–78. 
33 Tila jakaantuu Matti Köönikän kahdelle pojalle 1800-luvun taitteessa. KA. T:2. Turun ja Porin 

läänin henkikirjat 1810. Hockman & Salminen 2007, 48.  
34 Köönikän ratsutilan isäntiä: n. 1645–1670 Ala-Satakunnan kruunuvouti Sigfrid Jakobsson Kar-

hia. 1671–74 edellisen poika, yo Johan Sigfredsson Karhia toimi Kokemäen nimismiehenä. 1674–

78 Ala-Satakunnan kruununvouti Sven Rusk, joka asui v:sta 1680 Havingin Horpassa. Salminen 

2007, 231–232; Hockman & Salminen 2007, 48. 
35 Tapaus siirrettiin käräjiltä hovioikeuteen. TMA. VTA. Caa:40. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuo-

miokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat. Konseptituomiokirja 1760. Kokemäen käräjät 4.10.1760, 

f.271–276.  
36 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

12.10.1760.  



Ella Viitaniemi 

301 

kantoi vastuuta kirkon tileistä, otti vastaan erilaisia maksuja ja hoiti ehtoollistar-

vikkeiden hankintaa. Kirkkoväärti oli myös paikalla piispan- ja rovastintarkas-

tuksissa ja erilaisissa katselmuksissa. Yleensä tehtävään valittiin yksi vauraim-

mista isännistä, joka asui riittävän lähellä kirkkoa. Tehtävästä maksettiin palkkio, 

joten pienipalkkainen apulaispappi tai lukkari, saattoi suostua tehtävään. Myös 

säätyläisen valinta oli mahdollista. Suuren taloudellisen vastuun vuoksi oli tär-

keää, että valitulla henkilöllä itsellään oli riittävästi varallisuutta tai muutoin ta-

kuumiehiä. Seurakunnan taloudenhoidossa oli nimittäin melko usein epäselvyyk-

siä ja kirkkoväärti joutui itse korvaamaan kassasta puuttuvia varoja. Kirkkoväär-

tin tehtävä vaati myös jonkinasteista luki- ja laskutaitoa.37 Köönikän kirkkoväär-

titoiminnasta ei niukoissa pitäjänkokousten pöytäkirjoissa ole juurikaan mainin-

toja, joten emme saa tietää, miten hän tehtäväänsä hoiti.38 Palveltuaan kuusi 

vuotta kirkkoväärtinä Köönikkä pyysi eroa rovastintarkastuksessa. Samalla seu-

raavaksi kirkkoväärtiksi valittiin pitäjänapulainen Matias Sundvall.39 

Köönikkä ei ollut kauaa ilman luottamustointa. Vuonna 1770 hänet valittiin 

paikalliseksi edustajaksi maanjako-oikeuteen (Ägodelnings Compromissrätt).40 

Kyseessä oli isojakoa varten perustettu paikallinen tuomioistuin, joka koostui ul-

kopuolisista lainoppineista ja kuudesta talonpojasta. Sen tehtävänä oli ratkaista 

pitäjätasolla maanjaoista aiheutuneet konfliktit sekä vahvistaa toimitetut jaot. Sa-

malla maanjakoriitojen ratkaiseminen sekä niistä koituneet kustannukset siirret-

tiin paikallistasolle ja estettiin muiden oikeusistuimien ruuhkautuminen.41 Näin 

Matti Köönikkä sai jälleen keskeisen luottamustehtävän pitäjänyhteisössä. Köö-

nikkä säilytti kuitenkin otteen seurakunnan toiminnasta. Hän nimittäin haastoi 

                                                   
37 Kirckolaki ja ordningi XXVI:VIII §. 16.10.1723. Privilegia för Biskoppar och samteliga Präs-

terskapet i Sverige och des Underliggande Landskaper. Modèe 1742, 496–497; Huttunen 1955, 

119–125, 127–128, 135; Juva 1955, 43–47, 167–170; Frohnert 1985, 238; Laasonen 1991, 64, 

155, 313; Ylikangas 1991, 120; Viitaniemi 2008, 77–79. 
38 Kirkkoväärti Köönikkä mainitaan vain 25.11.1764, jolloin penkkiriidan sakkojen maksu ohja-

taan hänelle. 

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

25.11.1764.  
39 TMA. USA. II Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1735–1777. Rovastintarkastuksen pk 

2.2.1767.  
40 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

25.11.1770. Muut valitut talonpojat olivat lautamies Juha Tessu sekä talonpojat Jaakob Lääkäri, 

Antti Krenkku, Juha Prihu ja Juha Hakuni. Kokemäkeläisten tavoitteena oli saada samat lainoppi-

neet kuin Huittisiinkin, jotta matkakustannukset voitaisiin jakaa. 
41 Talvitie 2013, 102, 158–159. 
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seurakunnan puolesta von Knorringin käräjille syksyllä 1779 köyhäintalon raken-

nuspuiden maksusta, ilmeisesti kirkkoherran virkaa hoitavan Matias Sundvallin 

puolesta.42 Tavallaan onkin yllättävää, ettei Köönikkää valittu rakennustoimikun-

taan.  

Köönikällä oli monia ajalleen tyypillisen, poliittisesti aktiivisen ratsutilallisen 

tunnuspiirteitä: he olivat suurimpia maanomistajia, heillä oli luottamuspääomaa, 

he toimivat luottamustehtävissä ja heidän perhepiirissään oli ollut muita aktiivisia 

toimijoita.43 Köönikällä oli hyvä taloudellinen perusta, sosiaalinen status, riittä-

västi tietotaitoa pärjätäkseen kirkkoväärtinä ja maanjako-oikeudessa, pääsy po-

liittisille areenoille sekä käytössä poliittisia väyliä ja verkostoja.44 Ratsutilalliset 

muodostivat oman eksklusiivisen ryhmänsä, jota vahvistettiin keskinäisillä avio-

liitoilla.45 Köönikän lähipiiriin kuuluivat naapurirusthollin Hassalan isäntä Mar-

kus Petterinpoika46 sekä Kaarenojan puolikasta (sittemmin Ala-Potila) isännöivä 

Juha Matinpoika, joka oli myös Köönikän vävy.47 Köönikän, Hassalan ja Kaa-

renojan tilat sijaitsivat melko lähekkäin, jolloin yhteistoiminta oli luontevaa ja 

miehet toimivat kiinteästi yhdessä. Köönikällä oli myös pyrkimyksiä seurustella 

säätyläisten kanssa. Hänellä oli hyvät suhteet pitäjän alempaan papistoon ja ni-

mismies Båge sekä useat säätyläiset olivat hänen lastensa kummeja. Köönikkä 

näytti myös tuntevan kruununvouti Gråån, sillä hän hakeutui tämän juttusille pi-

täjän asioissa.48 Köönikkä saattoi myös tuntea henkilökohtaisesti lääninviskaali 

Mustelinin, joka omisti jonkin aikaa puolet Kaarenojan ratsutilasta, jonka toinen 

puoli oli Köönikän vävyn hallussa.49 Matti Köönikän statuksen, luottamustehtä-

vien ja verkostojen ansiosta muut isännät olivat valmiita kuuntelemaan, yhtymään 

                                                   
42 Apupappi Matias Sundvall ei juuri esiinny käräjillä, vaikka hän oli myös puolikkaan ratsutilan 

isäntä. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:90. Var-

sinaisten asioiden pöytäkirjat 1779. Kokemäen käräjät 15.9.1779, f. 725v.–726v. 
43 Rask 1984, 147; Lindström 2006, 668. Lindström tarkoittaa luottamuspääomalla kummiksi va-

lintaa. Hän huomauttaa, etteivät kaikki aktiiviset talonpojat välttämättä näy lähteissä.  
44 Bäck 1984, 21. Ratsutilallisten varaudesta ja sosiaalisesta erottautumisesta suhteessa muihin ta-

lonpoikiin Laurikkala 1947, 344–352. 
45 Jutikkala 1958, 207–208; Bäck 1984, 24; Rask 1984, 145–147, 150–151; Villstrand 2012, 100. 
46  TMA. KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–87. Hockman & Salminen 2007, 11. 
47Vaimo Valpuri Matintytär os. Köönikkä (s. 1756), vihitty 17.10.1776. RA. Åbo konsistorii skriv. 

till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherran-

vaalien pöytäkirja 16.11.1777. TMA. KoSA. I Aa:5. Rippikirja 1772–1777; I C:2. Syntyneiden ja 

kastettujen luettelot 1763–1786 (Sisältää vihityt). Hockman & Salminen 2007, 19. 
48 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 587v.-588v. 
49 Kaarenojan tilan omistussuhteet vaikuttavat 1770–80 lukujen osalta varsin mutkikkailta.  
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hänen ajatuksiinsa ja jopa uhmaamaan paikallishallintoa hänen käskystänsä. Näin 

Matti Köönikästä tuli talonpoikaisopposition keulahahmo. 

Rusthollari Köönikän toiminnassa voi nähdä yhtymäkohtia myös Karjalan 

mieromiehen valintaan ja talonpoikien omiin kokoontumisiin, joita esiintyi krii-

sitilanteisiin liittyvissä talonpoikien protesteissa 1600-luvun loppupuolella. Kata-

jala osoittaa, että suuri osa Käkisalmen pohjoisen läänin talonpojista kykeni pi-

kaiseen yhteistoimintaan esivallan vastustamisessa. Talonpojat järjestivät kirkon-

mäellä omia kokouksia, joissa he valitsivat edustajan eli mieromiehen, jonka teh-

tävänä oli lähteä viemään rahvaan valitusta kenraalikuvernöörille tai aina kunin-

kaalle tai valtiopäiville saakka. Talonpojat yrittivät saada mieromiesten kautta ää-

nensä kuuluviin. Kokouksissa ilmenee pyrkimys esivallan kontrollista vapaaseen 

autonomiseen, kollektiiviseen päätöksentekoon ja itsehallintoon. Toisaalta talon-

poikien tavoitteet olivat valituskirjelmien mukaan konkreettisia, eivät ideologisia. 

Talonpojat eivät vaatineet tasa-arvoa vaan itse tulkitsemaansa oikeutta. Katajalan 

mukaan mieronkokoukset eivät olleet pysyvä itsehallinnollinen käytäntö, vaan 

enemmänkin tilapäinen käytäntö, joista oli pitkä matka säännöllisiin kokoontu-

misiin, kirjoitettuihin sääntöihin ja tarkkoihin muodollisuuksiin. Silti toiminta on 

osoitus talonpoikien autonomisen päätöksenteon perinteestä.50 Köönikän toi-

minta eroaakin mieromiehistä juuri pysyvyyden ja pitkäkestoisuuden vuoksi. 

Köönikkä toimi jatkuvasti erilaisissa paikallisissa luottamustehtävissä ja vaikutti 

pitkäaikaisesti paikallispolitiikassa. Hänelle paikallinen vaikuttaminen ja politii-

kan tekeminen oli arkipäivää. 

Kirkonrakentamisen alussa Matti Köönikkä toimi päättäväisesti ja monipuoli-

sesti päämääriänsä kohden. Hän osasi käyttää järjestelmällisesti ja nopeasti hy-

väksi julkista paikallispoliittista areenaa (public political space) sekä yksityisiä 

tilanteita (private public space) ja verkostoja. Varjopitäjänkokousten järjestämi-

nen vain parin viikon varoitusajalla osoittaa Köönikän taitoa ottaa julkinen poliit-

tinen areena haltuun. Hän sai kutsuttua koolle kokoukset alemman papiston 

avulla, kumotakseen kirkkoherran ja rakennustoimikunnan tekemät päätökset.51 

Yhtäaikaisesti sekä emäseurakunnassa että kappelissa järjestetyt kokoukset olivat 

etukäteen valmisteltuja, ja niistä laadittiin pöytäkirjat, jotka Köönikkä toimitti 

myöhemmin maaherralle saakka.52 Toinen selkeä osoitus Köönikän verkostoista 

                                                   
50 Katajala 1994, 234, 240–242.  
51 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. 19.9.1781, f. 275 alkaen. 
52 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 302.  
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ja taidosta toimia kulisseissa olivat hänen organisoimansa päivätyölakot kirkko-

työmaalla. Ratsutilallinen pystyi sabotoimaan kirkonrakennustyön aloituksen le-

vittämällä kielteisiä huhuja ja ilmeisesti suoraan kieltämällä pitäjäläisiä noudat-

tamasta päivätyökutsuja. Köönikän vaikutusvaltaa myös kuvaa hyvin se, ettei hä-

nen toimistansa oltu halukkaita kertomaan käräjillä. 

 

Taulukko 4.  Matti Köönikän toiminta 1780 

Aika Paikka Toiminta 

maaliskuu (?) 1780 mahdollisesti kirjeitse Tiedustelut mestari Schyttin urakkasopimuksesta 

2.4.1780 
varjopitäjänkokouk-
set 

Mestari Schyttin palkkauksen puolesta 

keväinen maanantai-
aamu 

rakennustyömaa Rakennustyön aloituksen estäminen  

9.7.1780 pitäjänkokous 
Kirkkoherran syytökset Köönikkää kohtaan, keskushallin-
non apuun kutsuminen 

28.8.1780 pitäjänkokous 
Maaherran ja tuomiokapitulin edustajat vahvistivat raken-
nustoimikunnan toiminnan pienemmillä valtuuksilla 

15.10.1780 pitäjänkokous 
”Edustajien valinta aiheuttaisi vain suuttumusta” Valtaoi-
keuksiltaan rajoitetun rakennustoimikunnan vastustus. 

Lähteet: KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Kokemäen käräjät, eri osin. TMA. 

KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. 

5.1.3 Perintötilallisten yliedustus toimijoissa 

Kun tarkastelee sekä rakennuslautakuntaa sekä sitä vastaan protestoivien isäntien 

tiloja, huomio kiinnittyy kahteen seikkaan. Ensiksikin molemmissa ryhmissä oli 

huomattavan monta perintötilaa, joko vanhaa perintöä tai jonkin aikaa sitten pe-

rinnöksi ostettua. Toinen varsin mielenkiintoinen seikka on, ettei kenelläkään 

protestoijalla ollut tavallisinta maatilaa eli kruunun ruotutilaa. Sen sijaan oppo-

sitiossa oli ratsutiloja, augmentteja, puustelleja ja hevostila. Koska sekä ratsutilat 

ja perintötilat olivat suhteellisen harvinaisia Kokemäellä, on syytä pohtia, mitä 

tämä tarkoittaa käytännössä. (Kts. Liite 5.) 
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Tilojen vaurautta voidaan arvioida manttaalimäärien ja maanluonnon eli vero-

tuksellisen aseman kautta. Tilat jakaantuivat verotuksen mukaan perintö- kruu-

nun- ja säteritiloihin. Perintötila maksoi normaalit verot ja suoritukset kruunulle 

ja isäntää kutsutaan verotalonpojaksi. Hänellä oli perintöoikeus tilaan, mutta jos 

verot jäivät maksamatta kolmena vuonna, tilan perintöluonto tuotiin käräjille huu-

datettavaksi. Suvulla oli etuoikeus lunastaa tilan perintöoikeus, mutta heidän es-

tyessä joku muu saattoi lunastaa tilan. Usein myös kävi, että tila jäi kruunun hal-

tuun, jolloin siitä tuli kruununtila ja talonpojasta kruunun vuokraviljelijä. Kruu-

nuntilat maksoivat samat verot ja suoritukset kuin perintötilakin, mutta veromak-

suhäiriöiden ilmetessä kruunu vaihtoi tilan viljelijää.53 Kruununtiloja oli kuiten-

kin mahdollista lunastaa perintötiloiksi. Lunastushinnaksi tuli kiinteä kolmen 

vuoden vero ja lisäksi ostoprosessi maksoi neljän vuoden verojen määrän. Näin 

ollen talojen, jotka pystyivät lunastamaan perintötilan oikeuden, on täytynyt olla 

vakavaraisia tai muutoin luottokelpoisia. Perinnöksiosto-oikeus peruutettiin 

vuonna 1773 hallitusmuodon myllerryksessä, mutta tämän jälkeenkin huudetta-

vaksi tulleiden tiloja voitiin kuitenkin edelleen lunastaa. Maanomistusta uudistet-

tiin merkittävästi 1789 annetulla yhdistys- ja vakuuskirjalla. Siinä vapautettiin 

kruununtilojen lunastus uudelleen sekä säädettiin, ettei perintötila voinut enää 

menettää perintöoikeuksiansa maksamattomien verojen vuoksi. Talonpojat saivat 

nyt yhtä vahvat ja laajat omistusoikeudet perintötiloihinsa kuin aatelistolla oli 

rälssimaahan. Yhdistys- ja vakuuskirjaa pidetään modernin maanomistuksen al-

kuna Ruotsin valtakunnassa.54 

Vanhat perintötilat olivat harvinaisia. Pikkuvihan jälkeen Kokemäen emäseu-

rakunnassa oli vain seitsemän ja Harjavallan puolella kolme taloa, jotka olivat 

säilyttäneet vanhan perintöoikeutensa sotien ja nälänhätien kurimuksessa.55 Kun 

Kokemäellä aloitettiin isojako 1760-luvulla, käynnistyi samalla perinnöksiosto-

jen ensimmäinen aalto. Ilmeisesti isojaon yhteydessä pohditut maanomistusasiat 

lisäsivät kiinnostusta perinnöksiostoihin. Vuoteen 1774 mennessä oli Kokemäen 

                                                   
53 Frohnert 1985, 242–243; Salminen 2007, 475. 
54 Jutikkala 1958, 222–223, 230; Alanen 1964, 429–434; Soininen 1974, 29–30. Perinnöksiostot 

keskittyivät kriisiaikoihin, jolloin kruunu tarvitsi lisävaroja sodankäyntiin, erityisesti vuosiin 

1701–23, 1756–65. Karonen 2001, 369, 370; Katajala 2002, 479. 
55 Jutikkala 1958, 189; Soininen 1974, 29; Salminen 2007, 476–477. Jutikkala on huomauttanut, 

että esim. reduktion vuoksi tilanluonteen merkitseminen on välillä horjunut, perintötilat saatettiin 

virheellisesti merkitä kruununtiloiksi. 
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pitäjässä lunastettu 61,5 tilaa. Kaupan vapauduttua jälleen vuoden 1789 jälkeen 

lunastettiin Kokemäellä pian huomattava määrä tilojen perintöoikeuksia.56  

 

Taulukko 5.  Kokemäen kirkon rakennustoimikunnan ja protestoivien henkilöiden tilojen maanluonto 

Maanluonto 
Kokemäen emäsrk:n 
edustajat 

Harjavallan kappelin 
edustajat 

Protestoiva oppositio 

säterivapaus 2 - - 

vanhaa perintöä 1 - 5 

perinnöksiostettu 3 3 8 

kruununpuustelli 1 - 1 

kruununtila 3 3 7 

yhteensä 10 6 21 

Lähteet: TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk:t 

12.3.1780; 9.7.1780. Hockman & Salminen 2007, eri osin. Pappilaa ei ole laskettu mukaan taulukkoon. 

 

Rakennustoimikunnan koostumus ei vastaa pitäjän keskivertaisia tiloja. Valit-

tujen 16 jäsenen kotitiloista kahdella oli säterivapaus (Kokemäenkartano ja Ru-

danko) ja seitsemällä oli perintöoikeus.57 Mukana oli myös Ruikkalan kruunun 

puustellia asuva rykmentinkirjuri Rabbe ja kaksi kruununtilallista. Vielä kauem-

pana keskiarvotilasta olivat Kokemäen kirkonrakennuslautakuntaa vastaan pro-

testoineiden tilat, joista huomattava osuus oli vanhan perintöoikeuden säilyttä-

neitä tiloja. Perintötalonpojat ovat yliedustettuja. Protestoineiden isäntien taloista 

(21) viisi oli vanhaa perintöä: Keisari ja Tolvi (Torttilan kylästä), Askola (Asko-

lan kylä), Mäkelä (Kyttälän kylä) ja Vekara (Sonnilan kylä). Lisäksi kahdeksan 

                                                   
56 Salminen 2007, 476–477, 480, 482. Yksi tiloista oli ilmeisesti tullut huudettavaksi 1774, jolloin 

perinnöksiostot olivat muutoin kielletty. Vuosina 1790–91 oli perinnöksiostoissa erityinen piikki. 

Silloin ostettiin 39 tilaa, mikä oli 20 prosenttia kaikista vuoteen 1875 mennessä ostetuista tiloista.  
57 Näistä Sonnilan Isopere oli ns. vanhaa perintöä, muut vuoden 1740 jälkeen kruununtiloista ta-

kaisin perintötiloiksi ostettuja. Sen sijaan Harjavallan Hällin talon tarkka perinnöksiostoaika ei ole 

tiedossa. 
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protestoivaa taloa oli ehditty jo ostamaan perinnöksi. Loput taloista ovat kruu-

nuntiloja (7), joista kolme lunasti tilansa perinnöksi, kun se oli jälleen mahdollista 

(1790–96).58 

Perintötalonpoikien osuus on silmiinpistävä sekä toimikunnassa että oppositi-

ossa. Koko pitäjän 10:stä vanhaa perintöä olevasta talosta yli puolet eli kuusi taloa 

oli mukana. Lisäksi Kokemäen kaikista perinnöksiostetuista tiloista oli yli viides-

osa eli 14 taloa oli mukana.59 Koska Kokemäellä perinnöksioston ensimmäisessä 

aallossa kunnostautuivat erityisesti säätyläiset,60 korostuu perintötalonpoikien 

osuus entisestään. Vastaavasti mukana olleita kahta säteritilaa61 eli Kokemäen-

kartanoa ja Rudankoa ei ollut ostettu perinnöksi. Kaikista konfliktin toimijoista 

(37) yhteenlaskettuna 20 asui perintötilalla, mikä tarkoitti 54 % eli yli puolta toi-

mijoista. Vanhaa perintöä olevat talot olivat keskimääräistä suurempia. Niiden 

keskikoko oli vähän yli yksi manttaalia. Vanhaa perintöä olevat tilat olivat ratsu-

tiloja, paisi Sonnilan kylän Vekara, joka oli sekä ruotupalkan lisätalo että aug-

mentti. Augmentteja eli ratsutilojen aputiloja oli huomattavasti myös perintötilan 

statuksen ostaneiden tilojen joukossa, mutta niiden koko vaihteli suuresti. 

Rakennustoimikuntakysymyksen tarkastelu osoittaa, että vanhoilla perintöti-

loilla ja kruununtilojen perinnöksiostoilla oli syvempää yhteiskunnallista merki-

tystä, jota suomalaisessa historiantutkimuksessa ei ole vielä riittävästi selvitetty. 

Miksi juuri perintötalonpojat olivat aktiivisimpia toimijoita paikallispolitiikassa 

ja rakennustoimikuntakysymyksessä? Ensiksikin perintötalonpoikien aktiivi-

suutta voi selittää perinnöksiostettujen tilojen keskimääräistä suuremmalla vau-

raudella. Paikallispolitiikkaan ja luottamustoimiin osallistuminen vaati isännän 

irrottautumisen kotitilan töistä. Tilan työt piti saada hoidettua joko perhepiirissä 

tai palkkaamalla lisää työvoimaa.62 Suurempien tilojen isännät, joilla oli riittä-

västi palkollisia, olivat vapaampia harrastamaan yhteisön asioiden hoitoa. 

Toiseksi perintötilan asema saattoi sinänsä nostaa talon statusta ja avata ovia pai-

                                                   
58 Isäntiä ei mainittu nimeltä, joten nimiä ja muita tietoja on täydennetty eri lähteistä ja lähdekir-

jallisuudesta. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjän-

kokouksen pk 9.7.1780. Hockman & Salminen 2007, eri osin. Kts. LIITE 5. 
59 Näyhälän Ylitalo on laskettu tässä yhdeksi taloksi, vaikka se todennäköisesti oli jo tässä vai-

heessa lohkottu kahtia Spåren veljesten kesken.  
60 Salminen 2007, 477–478. 
61 Säteritilalla tarkoitetaan yleensä aatelisen asuttamaa kartanoa, joka oli vapautettu ratsupalvelun 

suorittamisesta ja nautti verovapautta. 
62 Arajärvi 1954, 262–263.  
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kalliseen poliittiseen toimintaan. Kolmanneksi on mahdollista, että paikallispo-

liittisesti aktiiviset talonpojat seurasivat yleisesti aikaansa ja uusia mahdollisuuk-

sia ja olivat siksi ensimmäisten joukossa ostamassa perintötilan statusta.  

5.1.4 Ratsutilallisten oppositio ja pientilallisten selviytyminen 

Perinnöksiostojen lisäksi toinen huomattava piirre oppositiossa oli ratsutilojen ja 

niihin liittyvien augmenttien eli aputilojen runsaus. Kun tarkastelee protestinsa 

jättäneiden isäntien tiloja,63 huomio kiinnittyy siihen, että suurin osa Köönikän 

rinnalla pitäjänkokouksessa protestoineista kuuluivat ratsuväkeä ylläpitäviin ti-

loihin. Mukana oli kuusi ratsutilaa, yhdeksän augmenttia, kolme palkkatilaa eli 

puustellia ja yksi hevostila. Jalkaväkeä ylläpitävästä ruoduista oli mukana vain 

Kiettareen Arvelan perintötila.64 Koko Kokemäen pitäjässä oli yhteensä 30 rat-

sutilaa ja 69 augmenttia.65 Pitäjänkokouksessa esitetyssä protestissa oli siis mu-

kana viidesosa pitäjän ratsutilallisista ja hieman yli kymmenesosa augmenteista. 

Talonpoikaisyhteiskuntaa jakoi tilojen asema suhteessa sotaväen ylläpitoon. 

Suurin osa taloista kuului pieniin ryhmiin eli ruotuihin, jotka ylläpitävät jalkaväen 

sotilasta ja tämän torppaa. Tätä sotilasrasitusta pidettiin varsin raskaana verosuo-

rituksena. Ratsuväkeä ylläpitävät tilat sen sijaan nauttivat verovapauksista. Kukin 

ratsutila eli rustholli ylläpiti yksin ratsumiestä ja hevosta varusteineen ja oli tätä 

vastaan vapautettu vuotuisesta ja ylimääräisistä veroista. Ne muodostivat yli puo-

let (lähes 60 %) verorasituksesta. Kun vielä määrätyt augmentit maksoivat ve-

rosuorituksensa suoraan ratsutiloille korvauksena ratsusotilaan ja hevosen ylläpi-

dosta, mikä käytännössä kuittasi sotilasrasituksen, suorittivat ratsutilalliset noin 

15 % maaverosta.66 Suurvaltakaudella ratsumiehen varustaminen oli ollut riskisi-

joitus, sillä pitkät ja raskaat sotavuodet nielivät miehiä ja arvokkaita ratsuja va-

rusteineen. Raskin mukaan erityisen vaikeaa ratsutiloilla oli juuri ennen ruotuja-

kolaitoksen toimeenpanoa (1696). Ratsutila-statuksen pystyivät säilyttämään 

                                                   
63 Hassala, Köönikkä, Herttola, Tolvi, Arvela, Vahanen, Mikkola, Vekara, Keisari, Pisku, Lauri, 

Nuikkinen, Hannula, Tuomas Askola, Syyrinki, Purri, Huru, Erik Heikki, Jacob Mäkelä, Kuusiai-

nen, Huivoon kylän Paavola. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Ko-

kemäen pitäjänkokouksen pk 9.7.1780. Katso LIITE 5. 
64 Mukana protestissa oli Kiettareen Arvela, joka kuului jalkaväkeä ylläpitävään ruotuun, mutta 

tila oli ostettu perinnöksi jo 1772. Hockman & Salminen 2007, 31. 
65 Harjavallassa oli 9 rusthollia ja 14 augmenttia ja 1 ratsuväen sotilasvirkatalo. Kokemäellä oli 21 

ratsutilaa, 55 augmenttia ja 3 ratsuväen sotilasvirkataloa. Läntinen 1984, 69, 78. 
66 Soininen 1974, 377. Laskelma perustuu Soinisen taulukkoon. 
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vain riittävän elinkelpoiset ja keskimääräistä suuremmat tilat. Kokemäellä ratsu-

tilojen keskikoko muodostui yhden manttaalin tietämille.67 1700-luvun jälkipuo-

liskolla olot olivat jo huomattavasti rauhallisemmat ja ratsukon menetyksen riski 

oli vähäisempi. Lisäksi nopea väkiluvun kasvu tarjosi asepalvelukseen halukkaita 

nuoria miehiä aikaisempaa enemmän. Näin ollen verovapaus vahvisti ratsutilojen 

taloudellista asemaa ja ne erottautuivat vauraudellaan ruotutaloista selvästi.68 

Raskin mukaan tilan säilymistä voitiin varjella esimerkiksi avioliittojen suunnit-

telulla ja varmistamalla tulevan isäntäparin varallisuus. Samalla he muodostivat 

oman sosiaalisen ryhmän. Ratsutilalliset olivat siis taloudellisesti paremmassa 

asemassa kuin ruotutalonpojat, joiden mahdollisuudet maatalouden suhdanteiden 

hyödyntämiseen olivat kapeammat suuremman verorasituksen vuoksi.  

Ratsuväkeä ylläpitävä väestö koki yhteenkuuluvaisuutta ja piti yhtä, sillä Köö-

nikän taakse liittoutuneista miehistä useat olivat augmenttien isäntiä. He olivat 

riippuvaisia ratsutilallisista, sillä ratsutilallisella oli valvova valta-asema aputilo-

jansa kohtaan. Ratsutilallisilla oli oikeus saada augmentilta verosuorituksia ja päi-

vätöitä. Jos augmentin viljelyssä ja veronmaksukyvyssä ilmeni ongelmia ja pe-

rintöoikeus tuli huudettavaksi käräjillä, eikä viljelijän suku käyttänyt etuosto-oi-

keuttaan, oli ratsutilallisella mahdollisuus lunastaa augmentin perintöoikeudet it-

sellensä. Tällöin augmentista tuli rusthollin vuokratila ja sen viljelijästä lampuoti. 

Lisäksi ratsutilallisella oikeus asettaa maaherran kanssa uusi isäntä augmenttiin.69 

Rusthollarit ja augmenttien isännät eivät olleet lainkaan tasa-arvoisessa asemassa. 

Vaikka augmentit olivat sinänsä itsenäisiä tiloja, olivat ne alisteisia määrätyille 

ratsutiloille. Tilojen väliset suhteet olivat pitkäaikaisia ja sitovia, todennäköisesti 

myös henkilökohtaisia. Koska ratsutilallisella oli oikeus valita uusi isäntä aug-

mentille, mikäli maksuongelmia syntyi, oli rusthollarin kanssa syytä olla väleissä. 

Nähtävissä onkin, että suurimmat augmentit kiiruhtivat lunastamaan tilansa pe-

rintöoikeuden mahdollisimman pian, mahdollisesti omaa asemaansa turvatak-

                                                   
67 Rask 1978, 148–149, 152. Villstrand 1998, 90–94. Vanhojen manttaalien mukaan Kokemäen 

ratsutilojen keskiarvo oli 1,2 manttaalia. Läntinen 1984, 69, 78. Raskin mukaan useimmat ratsutilat 

olivat säätyläisten hallussa ruotujakolaitoksen perustamisen aikoihin, mutta talonpoikaisratsutilal-

listen osuus kasvoi 1700-luvun loppua kohden. Tosin esimerkiksi Huittisissa oli varsin vähän 

rälssimaata ja pitäjä oli tunnettu talonpoikaisrusthollareistaan. Huittinen on Kokemäen naapuripi-

täjä ja Matti Köönikän kotipaikka. Rask 1978, 151.  
68 Soininen 1974, 29–31. Frohnert 1985, 242–243. Karonen 2001, 369. Vahtola 2003, 184–185. 
69 Jutikkala 1958, 208. Esimerkki perintöoikeutensa menettäneiden augmenttien kamppailusta 

Nastolassa 1773: Katajala 2002, 72–81. 
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seen. Joka tapauksessa ratsutilojen ja augmenttien välinen yhteenkuuluvuus, us-

kollisuus tai keskinäinen riippuvuus, tapahtuipa se sitten ystävällisissä tai uhkaa-

vissa sävyissä, tulee selvästi esille Köönikän ”puolueväessä.  

Kaikkiaan 21 miehestä, jotka protestoivat pitäjänkokouksessa 9.7.1780, eteni 

seitsemän syyskäräjille 1781 haastamaan kirkkoherraa. Siellä kirkkoherraa vas-

tassa oli 18 haastajaa, joista viisi ratsutilaa, seitsemän augmenttia sekä viisi he-

vostaloa ja/tai palkkataloa ja yksi ruotujakolaitokseen kuuluva (tavallinen) kruu-

nuntila. Käräjille haastaneet isännät olivat edelleen ratsuväen ylläpitäjiä, vain 

Antti Mikonpoika Poukka viljeli kruununtilaa, joka kuului ruotujakolaitoksen 

alaisuuteen. Ratsutilallisia oli 5 (Köönikkä, Kaarenoja, Hassala ja Spåren veljes-

ten Näyhälän jaettu tila). Huomattavaa on, että keskeisten toimijoiden augmentit 

olivat mukana haastajina: Näyhälän augmentti Sukara, Kaarenojan augmentti Ve-

kara sekä Kaarenojan ja Köönikän yhteiset augmentit Krootilan kylän Heikkilät 

(tila jaettu). Lisäksi Köönikän augmentti Räikkä liittyi vielä käräjillä haastajien 

joukkoon. Kuvaavaa myös on, että kun ratsutilallinen Keisari liittyi kirkkoherran 

haastajiin syyskäräjillä 1781, tuli seuraavilla käräjillä Keisarin augmentilta lauta-

mies Henrik Jaakobinpoika Vahanen mukaan rintamaan.70 Oppositiojoukkoa 

vahvistettiin ottamalla mukaan erityisesti augmentteja. Haastajissa oli mukana 

myös neljä hevostaloa, joiden tehtävänä oli kasvattaa hevosia ratsuväen tarpeisiin, 

mutta joiden suoranaista suhdetta rustholleihin on vaikea tässä arvioida. 

 

  

                                                   
70 Henrik Jaakobinpoika Vahanen toimi lautamiehenä vähintään vuosina 1760–1784. KA. Veh-

maan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat, eri osin. 
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Taulukko 6.  Ratsutilallinen Matti Köönikän kokoaman opposition tilojen asema sotaväen 
ylläpidossa 

Asema sota-
väkeen näh-
den 

Protestoivat pitäjän-
kokouksessa 
9.7.1780 

Haastajina kärä-
jillä 19.9.1781  

Liittyivät haastajiin 
käräjillä 19.9.1781 

Liittyivät haastajiin 
käräjillä  22.2.1782 

ratsutila 6 5 1 1 

augmentti 9 7 4 1 

hevostalo71 1 3 1 - 

palkkatalo 2 2 1 - 

virkatalo 1 - 1 - 

ruotujakolai-
tos 

1 1 3 - 

reservitalo - - 1 - 

Yhteensä 21 18 12 2 

Lähde: TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 9.7.1780. 

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten asioiden pöytä-

kirjat 1781. Kokemäen käräjät syyskäräjät 19.9.1781, f.225v.–256. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan 

renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f.212. Kts. 

myös LIITE 5. 

 

Näyttää selvältä, että ratsutilalliset pystyivät värväämään niille alisteisia aug-

mentteja omiin hankkeisiinsa ja vahvistamaan tätä kautta omia paikallispoliittisia 

tavoitteitansa. Tätä kautta ratsutilallisten oli helppo synnyttää paikallistasolle 

omia ryhmittymiä tai jopa esipuolueita, joita ratsutilalliset johtivat ja augmenttien 

isännät kannattivat joko omasta halustaan tai pakotettuina.  

  

                                                   
71 Sonnilan kylän Setälä oli jakaantunut jo vuoteen 1777 mennessä, joten tila on laskettu kahtena 

hevostalona. Se toimi sekä hevostalona että palkkatalona. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 

1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien 

pöytäkirja 16.11.1777. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

312 

Kuvio 17.  Augmentit, jotka seurasivat ratsutilallisia käräjille kirkkoherran haastajina 

 

 

 

Köönikän onnistui saamaan puolellensa monta suurten tilojen omistajaa. Kun 

opposition takana oli suuri määrä manttaaleja, oli sillä vähintäänkin kahdenlainen 

vaikutus. Ensiksikin manttaalien mukaisessa äänestyksessä voitiin saavuttaa ää-

nienemmistö. Toiseksi voitiin vaikuttaa suoraan rakennustyön sujumiseen, kun 

suurimmat maanomistajat kieltäytyivät tuomasta tarvikkeita kirkonrakennustyö-

maalle. Mutta varsinaista selkeää ja pysyvää eliittiryhmää ei Köönikän ympärille 

muodostunut. Oppositioryhmän koostumus muuttui prosessin edetessä käräjille, 

vain kolmasosa isännistä seurasi Köönikkää. Sittemmin mukaan liittyi henkilö-

kohtaisesta syistä kirkkoherralle suuttuneita, kuten edellä esitetyssä kalakym-

menysriidassa mukana olleita isäntiä. Joka tapauksessa ratsuväen ylläpitoon osal-

listuneet tilat muodostivat yhteisön, joka sulki tavalliset ruotutilat ryhmän ulko-

puolelle. Suurin osa talonpojista sopeutuikin rakennustoimikunnan valintaan ja 

vanhaan poliittiseen käytäntöön, jossa joku muu päätti heidän puolestansa. 

 

Köönikän 
ratsutila 

• Antti Juhanpoika (Yli-)Heikkilä, 
augmentti

• Eerik Antinpoika (Ala-)Heikkilä, 
augmentti 

• Juha Juhanpoika Räikkä, 
augmentti 

Näyhälän 
ratsutila 
(Spåret)

• Mikko Tuomaanpoika Sukara, 
augmentti

Kaarenojan 
ratsutila

• Simo Mikonpoika Vekara, 
augmentti

• Antti Juhanpoika (Yli-)Heikkilä, 
augmentti

• Eerik Antinpoika (Ala-)Heikkilä, 
augmentti 

KÄRÄJÄT 
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5.1.5 Johtopäätökset: Rakennusrasitteen suuri aalto? 

Kun kirkkoherra näki ratsutilallinen Matti Köönikän kapinajohtajana, Köönikkä 

puolestaan esiintyi talonpoikien oikeuksien ajajana ja demokraattisten vaatimus-

ten esittäjänä. Köönikän poliittisen toiminnan mahdollisti hänen aiempi koke-

muksensa paikallispolitiikasta ja luottamusmiestoimista, joiden kautta hän oli 

verkostoitunut ja tullut tunnetuksi toimijaksi pitäjänyhteisössä. Ratsutilallisten 

muodostama oppositioryhmittymä sai näkyvää tukea augmenteilta ja muilta rat-

suväkilaitoksen ylläpitoon liittyviltä tiloilta. Köönikän ja hänen lähipiirinsä toi-

minta osoitti, että talonpojat tunsivat oikeutensa. He tiesivät olevansa oikeutettuja 

vaatimaan pitäjänkokouksen koolle ja vetoamaan maaherraan ja tuomiokapitu-

liin. Köönikkä oli valmis toimimaan, hän etsi itse suorat valituskanavat ja uhrasi 

taloudellisia resurssejansa, aikaansa sekä käytti hyväkseen verkostojansa ja ko-

kemustansa saavuttaakseen päämääränsä. Rakennustoimikunnan vastustuksesta 

muodostui selkeä poliittinen kannanotto. 

Rakennustoimikunnan valinta aiheutti vastareaktion sen ulkopuolelle jäänei-

den parissa. Kivikirkon rakentaminen oli niin iso paikallinen haaste, että osa pi-

täjänmiehistä katsoi, ettei heitä voitu ohittaa päätöksenteossa. Rakennustoimi-

kunta nähtiin kirkkoherran käsikassarana, jonka kautta päätökset rakennusvelvol-

lisuuden suorittamisesta saneltaisiin pitäjäläisille ilman heidän kuulemistaan. Ei-

nonen on tutkimuksessaan kuvannut Tukholman raatia, jolle esivalta jatkuvasti 

esitti uusia taloudellisia vaatimuksia, suostunta-automaatiksi. Selvää oli, ettei raa-

din toimintaa koettu mielekkääksi.72 Samaan tapaan suljetun rakennustoimikun-

nan pelättiin pakottavan talonpojat liian raskaisiin rakennustoimiin. Samankaltai-

nen pakottamisen kieltäminen ja vapauden korostaminen heijastuu myös Köö-

nikän toiminnassa. Ylipäätään erilaisten kruununhallinnon hankkeiden vastusta-

minen oli talonpoikien tapa kontrolloida heille asettuja rasitteita ja velvoitteita, 

jotka saattoivat vaarantaa herkän talonpoikaistalouden. Vastustus oli ollut pitkään 

talonpoikien tyypillisin poliittinen toimintakeino. Vastustamalla uusia rasitteita 

talonpojat pyrkivät kontrolloimaan rasitusten määrää ja siten takaamaan selviyty-

misensä. Talonpojat nimittäin tiesivät, että vanhoilla velvoitteilla he selviäisivät. 

Niinpä kruununverojen lisäksi suoritettavaa kirkkohankkeen rakennusrasitetta 

haluttiin kontrolloida osallistumalla itse päätöksentekoon.  

                                                   
72 Einonen 2005, 275. 
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James C. Scottin safety first -periaatteen mukaan talonpojat yrittivät ensisijai-

sesti turvata oman selviytymisensä keskushallinnon ja yhteisön asettamien vaati-

musten keskellä.73 Kimmo Katajala on puolestaan todennut, että talonpoikien 

pyrkimyksenä oli nimenomaan turvata toimeentulo ja heidän vaatimuksensa oli-

vat sitä myöten hyvin konkreettisia.74 Pelkona oli, että suuren kivikirkon raken-

taminen ylittäisi talonpoikien kantokyvyn. Näin ollen heillä oli tarve säännöstellä 

rakennusprosessin kulkua ja ennakoida tulevaa.75 Rakennustoimikunnan tarkas-

telussa merkittävää siis oli, tuliko raskas kivikirkkohanke vetämään luonnon ar-

moilla kamppailevat talonpojat lähelle selviytymismarginaalia tai huonona sato-

vuotena jopa sen alapuolelle? Tähän oli vedonnut jo von Knorring aiemmin pu-

huessaan puukirkon rakentamisen puolesta. 

Vaikka rakennusrasite uhkasi horjuttaa joidenkin tilojen selviytymistä, kamp-

pailu selviytymisestä ei ohjannut Köönikän toimintaa. Hänen kaltaisensa ratsuti-

lallinen pystyi teettämään kirkon rakennuksen vaatimat päivätyöt rengeillä, ei-

vätkä puiden kaataminen manttaalin kokoisen tilan metsäosuuksista tai rahamak-

sut olleet niin kriittisiä suorituksia, että ne olisivat vaarantaneet Köönikän ratsuti-

lan talouden. Niinpä Köönikän toiminnassa voi nähdä henkilökohtaisen halun 

päästä osallistumaan päätöksentekoon. Rakennusvelvollisuuden suorittaminen si-

nänsä ei olisi tuottanut Köönikän tilalle ylivoimaiseksi käyviä rasituksia.76 Kata-

jala on todennut, että talonpojilla oli pyrkimyksenä turvata omat käsityksensä oi-

keudenmukaisuudesta.77 Köönikän vaatimukset kaikkien vapaasta osallistumi-

sesta päätöksentekoon rakennusasioissa koskettivat suurempaa isäntäjoukkoa, 

joka yhdessä pyrki purkamaan rakennustoimikunnan toimivallan ja muuttamaan 

poliittista käytäntöä.78 Köönikän henkilökohtainen pettymys rakennustoimikun-

nan ulkopuolelle jäämisestä muotoutui yhteiseksi poliittiseksi agendaksi pitäjän-

miesten poliittisen oikeudenmukaisuuden turvaamisesta ja osallistumisoikeu-

desta rakennuspäätöksiin. Samalla Köönikkä vei paikallista päätöksentekoa aske-

leen lähemmäksi avoimuutta ja demokratiaa.   

                                                   
73 ”He (peasant) asks how much is left before how much is taken” Scott 1977, 29, 31. 
74 Katajala 1994, 406 
75 Scott 1977, 1, 29–31. 
76 Scott 1977, 25, 188–189. 
77 Katajala 1994, 406. 
78 Frohnert 2001, 144. ”så kunde intressegrupper inom lokalsamhället driva vissa frågor med ett 

tydligt syfte att förändra reglerna. I det (--) fallet är frågorna av politisk natur.” 
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5.2 Rakentaminen 

5.2.1 Päivätyövelvollisuus 

Kaikkien pitäjässä asuvien oli osallistuttava kirkon rakentamiseen. Kaikkien ruo-

kakuntien, myös itsellisten oli osallistuttava varsinaiseen rakennustyöhön teke-

mällä päivätöitä.79 Kirkon rakennusrasitus säilyi yllättävän tasa-arvoisena vuosi-

satoja, vaikka esimoderni yhteiskunta korosti muutoin säätyjen eroja ja privilegi-

oita.80 Kirkonrakentamiseen piti osallistua etuoikeutetuista säterikartanoista aina 

pienimpään ja viimeiseen itsellisperheeseen saakka. Vuoden 1734 Ruotsin valta-

kunnan laissa tehtiin kuitenkin jako pitäjäläisten välillä siten, että rakennuskus-

tannukset lankesivat tilojen kesken kannettavaksi. Mutta tästäkään ei rajattu pois 

ketään, edes rälssiä tai virkataloja. Rakennusaineiden hankinta, tavaranajot ja eri-

laiset maksut suoritettiin tilojen manttaalimäärän mukaan. Rakennuskaari määrit-

teli myös rangaistuksen päivätöiden ja tavaratoimitusten laiminlyönnistä; yhden 

päivätyön laiminlyönnistä yhden taalerin sakko, ajopäivätyön laiminlyönnistä 

kaksinkertainen sakko ja niskoittelusta, kuten tavarantoimitusten laiminlyönnistä, 

joka pysäytti koko työmaan, langetettiin kolminkertainen sakko.81 Vuosisadan al-

kupuolelta rahan arvo oli muuttunut, mutta rakennuskaari osoitti sakkojen suh-

teellisen määrän, jota noudatettiin edelleen 1700-luvun lopulla.  

Muurarimestari Johan Schyttin vuonna 1777 laatima Kokemäen kivikirkon en-

simmäinen kustannuslaskelma ei sisältänyt arviota päivätyömääristä, eikä yli-in-

tendentinvirastossa laadittu uutta kustannuslaskelmaa uusien piirustusten yhtey-

teen. Näin ollen kokemäkeläisillä itselläkään ei ollut selvää käsitystä kivikirkon 

vaatimasta työmäärästä. Se kuitenkin tiedettiin, että päivätyövelvollisuus koski 

jokaista ruokakuntaa, niin emäseurakunnassa kuin kappelissakin. Kappelilaiset 

olivat lainsäädännön kautta velvoitettuja ylläpitämään ja rakentamaan emäkirk-

koa, mutta vain suhteutettuna siihen kokoluokkaan kuin emäkirkko oli kappelin 

                                                   
79 Vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laki. Rakennuskaari 26:1§. Kirkonrakennustyössä tehtävät 

päivätyöt ja niiden problematiikka muistuttivat jonkin verran maataloudessa tehtäviä päivätöitä. 

Vrt. esim. Jutikkala 2003, 391–394. 
80 Muista yhteisistä rasituksista saatuja erioikeuksia (privilegioita) voitiin käyttää argumentointiin 

ja ne voitiin ottaa esiin konfliktitilanteissa. Räihä 2012, 173–174.  
81 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennuskaari 26:6 §. Kts. Liite 1. 
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perustamisajankohtana ollut.82 Tätä ei kuitenkaan noudattettu, vaan harjavaltalai-

set velvoitettiin rakentamaan kivikirkko kokemäkeläisten rinnalla. Vasta viimei-

senä rakennuskesänä kappelilaiset vapautettiin piharakentamisesta. 

 

Kuvio 18.  Kirkonrakennusrasitteen jakaantuminen ruokakunnille ja tiloille  

 

 

Vuonna 1785 Kokemäellä ja Harjavallassa oli väestötaulukoiden mukaan yh-

teensä 364 kotitaloutta,83 lukuun ottamatta yleistä sotaväkeä sekä rutiköyhiä. 

Näistä yhteensä 274 oli tiloja.84 Tämä vuoden 1777 papinvaaliluettelon ilmoit-

tama lukumäärä on tosin liian alhainen, sillä tilojen jakaminen oli alkanut, mutta 

se on riittävän tarkka rakennusrasituksen arviointiin.85 Luvusta puuttuvat myös 

                                                   
82 Den 9. Dec. (1766) Kongl. Maj:ts Resolution och förklaring på Allmogens allmänna beswär wid 

sist öfwerståndne Riksdag. §12. Modée 1795, 433. 
83 Vuosien 1780 ja 1785 väestötaulukoissa Kokemäki ja Harjavalta ovat samassa. Vuonna 1780 

kotitalouksien määrä oli 359 ja vuonna 1785 364. Taulustoon ei merkitty tilojen määrää. TMA. 

KoSA. II Df:2. Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. 
84 RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. 
85 Tilojen lukumäärä ei ole kuitenkaan vähentynyt. Luvusta puuttuvat myös käsityöläiset, joiden 

päivätyövelvollisuus nostettiin osittain samalle tasolle talollisten kanssa. Näin ollen päivätyömää-

ristä tulee varovainen arvio. 

Kaikki tilat, manttaalien 
mukaan (274 kpl)

päivätyö-
velvollisuus

rakennus-
materiaalit

ajopäivätyöt

maksut (rahat, 
viljakapat)

Kaikki ruokakunnat 
(364 kpl)

päivätyö-
velvollisuus
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käsityöläiset, joiden päivätyövelvollisuus nostettiin osittain samalle tasolle talol-

listen kanssa. Joka tapauksessa tilojen ja ruokakuntien määrä kasvoi jonkin verran 

rakennusprosessin aikana tilojen jakamisen lisäksi esimerkiksi torppien ja mäki-

tupien perustamisen sekä tilojen sukupolven vaihdosten kautta, jolloin tilan sisäi-

nen ruokakuntien määrä kasvoi.86 Päivätöiden määrästä voidaankin tehdä vain 

suuntaa-antavia arvioita.  

Muurarimestari Sundsten vaati alkukesästä 1784 alkaen rakennustöihin joka 

päivä, maanantaista lauantaihin 40 pitäjäläistä. Muuraustyöt aloitettiin, kun tou-

kotyöt oli tehty ja yöpakkasia ei ollut odotettavissa, koska muurauslaasti ei saanut 

jäätyä. Mikäli kuivuva laasti pääsi jäätymään, se halkeili eikä enää kovettunut ja 

näin ollen muuraus oli pilalla.87 Mikäli muuraustyötä pystyttiin tekemään viiden 

kuukauden ajan, noin kesäkuun alusta lokakuun loppuun tai toukokuun alusta 

syyskuun loppuun, saadaan yhden rakennussesongin päivätyömääräksi 5000.88 

Näin laskettuna Sundstenin Eurajoen seurakunnalle esittämä arvio kivikirkon ra-

kentamiseen kuluvista 10 080 avustavasta päivätyötä vastaa suunnilleen kahden 

rakennussesongin päivätyömäärää myös Kokemäellä.89  

Aluksi suunniteltiin, että tilalliset tekevät suunnilleen kaksi päivätyötä siinä 

missä tilattomat yhden. Tämä tarkoitti lähes kahdeksaa päivätyötä jokaista koti-

taloutta kohti (tilattomat) ja noin 16 päivätyötä jokaiselta tilalta yhden rakennus-

sesongin aikana. Määriin tuli kuitenkin muutoksia hankkeen edetessä. Niinpä elo-

kuun 1785 alkuun mennessä tilat olivat tehneet yhteensä 24 päivätyötä. Kun vuo-

den 1780 osuus oli 6 päivätyötä, jäi vuosille 1784–85 vain 18 päivätyötä. Syksyllä 

1785 rakennustöitä jatkettiin vielä lokakuulle saakka. Vuoden 1786 päivätyö-

määrä oli vähäisempi, sillä muuraus oli päättynyt ja kappelilaiset vapautettiin päi-

vätöistä.90 

                                                   
86 Tämä näkyy kuulutuksissa esimerkiksi ”Vanha Ketola”, ”Vanha Pertola” ja ”Vanha Piitari” ni-

mityksissä. Vanhan isännän ruokakunta velvoitettiin tekemään yksi päivätyö, kun tila teki muuten 

kaksi päivätyötä. Vastaavasti kaikkia itsellisiä ei edes mainita nimeltä, vaan kuulutuksissa heidät 

mainitaan vain ryhmänä tai kaikkina kylän asukkeina. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. 

Kuulutukset, eri osin. 
87 Ratilainen 2012, 46; Gustafsson 2015, 65. 
88 40 miestä x 25 työpäivää x 5 kk = 5 000 työpäivää.  
89 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. 

Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päi-

vätyölaskelma 15.19.1799, Johan Sundsten. 
90 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

7.8.1785; Kokemäen pitäjänkokouksen pk 23.4.1786. 
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Päivätyönmäärää voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Kokemäellä ja 

Harjavallassa oli vuonna 1785 yhteensä 810 15–50-vuotiasta miestä.91 Vaikka he 

kaikki eivät osallistuneet rakennustyöhön, voidaan silti laskea karkeasti, mikäli 

yhden rakennuskauden aikana tehtiin 5000 päivätyötä, jokainen työikäinen mies 

vietti kokonaisen työviikon (6 päivää) vuodessa kirkonrakennustyössä.92 Kun ra-

kennustyöt osuivat samaan ”sulanmaan” aikaan kuin tärkeimmät maanviljelytyöt, 

rasittivat työpäivät enemmän pienempien tiloja sekä torppia, kuin suurempia ti-

loja, joilla oli käytössä palkkatyövoimaa. 

 

Taulukko 7.  Arvio vuosittaisesta päivätyömäärästä Kokemäen kivikirkolla 1780–1786 

Vuodet: Päivätyömäärät: 

1780 n. 1 800 päivätyötä93 

1781–1782 vain joitakin puutöitä 

1783 - 

1784 n 5 000 päivätyötä 

1785 vähemmän kuin 5 000 

1786 ? (ei kappelilaisia) 

Lähteet: KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinaisten asioiden 

pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 592–592v. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 

1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk:t.; II Ha:1. Kirkon rakentaminen. 

 

Päivätyövelvollisuutta yritettiin vastustaa ja vältellä (hidden transcript) lähet-

tämällä töihin lapsia tai vanhuksia. Työkykyiset miehet pidettiin mieluummin 

oman tilan töissä. Tätä ilmeni myös Tulkkilassa, sillä pitäjänkokouksessa huo-

                                                   
91 TMA. KoSA. II Df:2. Väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. Tiedot saatavilla vuosilta 

1780, 1785, 1790. 
92 5 000 päivätyötä : 810 miestä = 6,17 päivätyötä 
93 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 592–592v. 
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mautettiin erikseen ensimmäisenä rakennuskesänä, ettei päivätöihin saanut lähet-

tää työhön kykenemätöntä väkeä. Heidät tultiin ajamaan pois työmaalta mestarin, 

lukkarin ja todistajien läsnä ollessa.94 Raskaiden kivimassojen ja parrujen liikut-

telu sekä käsin kaivaminen vaativat terveiden miesten lihasvoimaa, jotta työt ete-

nisivät ripeästi ja turvallisesti lyhyen rakennussesongin aikana. Lapsien tai muun 

ylimääräisen väen oleskelu koettiin rakennustyömaalla vaaralliseksi ja muutenkin 

häiritseväksi.95  

Tavallisten päivätöiden lisäksi tilat suorittivat ajopäivätöitä. Se, miten nämä 

ajopäivätyöt määriteltiin ja tulivatko ne tavallisten päivätöiden lisäksi, jää läh-

teissä epäselväksi. Joka tapauksessa ne olivat tärkeä osa rakennustyötä. Paikalli-

sia ajotöitä tehtiin härillä, joka oli Ala-Satakunnassa tyypillinen vetoeläin vielä 

1700-luvun lopulla. Härkä oli hevosta tehokkaampi lyhyillä matkoilla ja se sovel-

tui hyvin kivikuormien vetämiseen. Hevosta sen sijaan käytettiin pidempien mat-

kojen tavarakuljetuksiin, kuten kalkin noutoon lähikaupungeista.96 Ajopäivätöitä 

ei kuitenkaan pidä sekoittaa tilojen suorittamaan rakennustarvikkeiden hankin-

taan, sillä kivi- tai santakuormien kuljettamista ei laskettu päivätöinä vaan kuor-

mamäärinä. 

Rakennusrasite jakaantui myös vuodenaikojen mukaan. Kun kesänkauden ra-

kennussesonki päättyi, odottivat tilallisia talven rekikeleillä, selkä- eli härkävii-

koilla, tehtävät rakennusmateriaalitoimitukset, erityisesti kivikuormien vetämi-

nen ja kalkkitynnyreiden hankinta lähikaupungeista. Taloista toimitettiin myös 

monenlaista puutavaraa, joka otettiin talvisaikaan omasta metsäosuudesta. 

Yleensä rakennusmestari antoi tarkat ohjeet siitä, minkälaista puutavaraa kulloin-

kin tarvittiin. Puutavaran käsittely määrämittaan (kaataminen, piirujen veistämi-

nen ja lautojen sahaaminen) vei aikaa ja oli pois talojen omasta puukaupasta ja 

muista töistä. Rakennusmateriaalien esikäsittelyä ja kuljetuksia ei kuitenkaan las-

kettu päivätyömäärään, joten tilojen kirkonrakentamiseen käyttämä työpäivien 

määrä oli todellisuudessa merkittävästi korkeampi. Tämän saman ajan ja energian 

                                                   
94 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

9.7.1780.  
95 Huomioita kivirakentamisen fyysisestä vaativuudesta ja vaarallisuudesta; Vuorimies 1999, 165–

169; Nurmi 1986, 28. Talonpojat yrittivät tarjota myös sotilaiksi vanhoja, rampoja tai liian nuoria 

poikia työkykyisten miesten sijaan. Villstrand 1992, 218. 
96 Soininen 1974, 207; Koskinen 2014, 135. Esimerkiksi Huittisissa oli 1750-luvun puolivälissä 

1200 härkää. 
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talonpojat olisivat mieluummin käyttäneet esimerkiksi hakkaamalla puita myyn-

tiin ja kuljettaneet niitä Poriin myytäväksi omaan laskuun, kuin kiskoneet kiven-

murikoita tai kalkkitynnyreitä rakennusrasitteen alaisena.97 

Toisaalta kirkon rakentaminen tarjosi myös hetkellisiä ansaintamahdollisuuk-

sia. Pitäjäläiset kävivät nimittäin päivätyö- ja tavarasuorituksilla kauppaa. Jos 

joku oli tehnyt ylimääräistä suorituksia, saattoi hän myydä ne eteenpäin jollekin 

tarvitsevalle.98 Työkykyiset tilattomat miehet saivat myös mahdollisuuden lisä-

ansioihin pestautumalla päivätöihin, joissa tilalliset tarvitsivat useamman miehen 

apua, kuten kivien kuljettamiseen.99 

5.2.2 Muurarimestari Arelinin aikaansaannokset (kesä 1780) 

Kirkon rakentamiseen tartuttiin heti syksyllä 1779, kun kirkonrakennuspaikan 

vahvistus saapui Tukholmasta. Kirkkoherra Avellan määräsi materiaalitoimituk-

sia, vaikkei muurarimestarin valintakaan ollut selvillä. Pitäjänkokouksessa kukin 

tila määrättiin tuomaan talven aikana puolitoista tolttia eli 18 hyvää lautaa, viiden 

sylin mittaisia tukkeja ja kaksi lastia pitkää puutavaraa sekä viisi naulaa tuohta.100 

Puutavaran lisäksi talvella 1779–80 vedettiin kivikuormia jo ennen mestarin saa-

pumista. Pitäjäläisiä myös hoputettiin noutamaan kevättalvella kalkkia Raumalta. 

Porvari Ahlström oli lupautunut myymään kalkkitynnyreitä 3 kuparitaalerin 24 

äyrin hintaan ja sitä arvioitiin tarvittavan noin 2 000 tynnyrillistä.101 Mahdollisesti 

Ahlström kauppasi edullisempaa polttamatonta kalkkia. Sittemmin kalkin hinta 

ja tarvittava määrä osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi. Vaikuttaa siltä, että 

kirkkoherra Avellan yritti talven aikana monin tavoin varmistaa, että kirkon ra-

kentamiseen päästiin heti keväällä. Myöhemmin todettiin, että materiaaleja oli 

hankittu tai tuotettu pitäjäläisillä liikaa ja osa rakennustarvikkeista pilaantui seis-

tessään sään armoilla, kun rakennustyö sittemmin pysähtyi.  

                                                   
97 Sydäntalven ajotöistä Vilkuna 1996, 28–32. Gustafsson 2015, 66. 
98 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:98. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1785. Kokemäen käräjät 3.9.1785. f .70v.–73. 
99 Granqvist & Gustafsson 2013, 154–163. Granqvist & Gustafsson pohtivat, minkälaisia ansain-

tamahdollisuuksia Viaporin rakennushanke tuotti. Erityisesti niitä ohjautui Ehrensvärdin lähipiirin 

miehille. 
100 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 299. TMA. KoSA. II Ca:1. Pi-

täjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 21.11.1779.  
101TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 12.3.1780.  
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Ensimmäisenä rakennuskesänä (1780) tehtiin mestari Arelinin johdolla kirkon 

perustukset, mikä oli jo sinänsä raskas urakka. Rakennusmestari ja hänen kisäl-

linsä aloittivat kirkonrakennustyön merkitsemällä etukäteen raivatun rakennus-

paikan. Kirkon piirustusten mukainen pohja-ala mitattiin ja rakennuksen tulevat 

sisä- ja ulkonurkat merkittiin, paalutettiin ja jännitettiin köydet merkitsemään pe-

rustusten linjaa. Aivan rakennustyön alkuvaiheessa kirkon rakennuspaikalla jär-

jestettiin ns. peruskivenmuuraus ja tulevan kirkon paikan siunaus.102 Tämän jäl-

keen aloitettiin perustusten kaivaminen. Hiekkanen on keskiajan kirkkoja koske-

vissa tutkimuksissa todennut, että kivikirkkojen perustusten leveydet ja syvyydet 

vaihtelivat paljon, jopa 2–4 metrin välillä, maaperän laadusta riippuen. Kraftman 

neuvoi aikalaisiaan kaivamaan suurille kivinavetoille pehmeään maahan yhdek-

sän korttelia (1,34m) leveän ja yli 4 kyynärää (2,40m) syvän perustukset.103 Kai-

vamisen jälkeen perusojan pohjalle ryhdyttiin latomaan huolellista kiviperustusta. 

Kukin kivi aseteltiin omalle paikalleen tukevasti ja raot täytettiin hiekalla, mutta 

laastia ei maanpinnan alapuolella käytetty. Perustukseen ja seinämuurien alaosiin 

käytettiin suurimpia kiviä, joita Kraftmanin mukaan mahtui vain 2–4 kerrallaan 

rekeen. Tarvittaessa pehmeämpää maaperää tuettiin latomalla peruskivet paksui-

hin puuarkkuihin, jotka jakoivat kivimassan painon laajemmalle alueelle. Muura-

rimestari Schytt oli arvioinut katselmuksessa Tulkkilan mäen kuitenkin riittävän 

kiinteäksi, jossa hirsiratkaisua ei tarvittu. Kun perustus ylettyi maanpinnan ta-

solle, pinta tasoitettiin ja aloitettiin varsinaisten seinien muuraus.104  

Vaikka töiden aloitus oli ollut vaikeaa, tehtiin kirkkotyömaalla mestari Areli-

nin johdolla ensimmäisenä rakennuskesänä yhteensä 1 798 päivätyötä.105 Kirjuri 

Henrik Theetin mukaan oli kulunut 1277 miespäivätyötä (drenge dagswerken), 

perusmuuriin oli käytetty 112 ajopäivätyötä (öke dagswerken), tiilten valmistuk-

                                                   
102 Esim. Piikkiön kirkon peruskiven kävi laskemassa piispa Johan Brovallius, joka oli aiemmin 

toiminut pitäjän kirkkoherrana. Havia & Luoto 1988, 585. 
103 Kraftman, Johan, Underrättelse om stenmurars upsättande på Landsbyggden. Tidningar utgifne 

af et sällskap i Åbo. Den 15 Maji 1771. Nro. 9. 
104 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t. 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantzin kirje K.M:lle 15.5.1778. 

Muurarimestari Johan Schyttin laatima kustannuslaskelma Kokemäen kirkolle 8.7.1777. Hiekka-

nen 2003, 34. 
105 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 297v.  
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seen 151 sekä puutöihin 258 päivätyötä. Työssä oli kulutettu 117 tynnyriä kalk-

kia.106 Muurarimestari kisälleineen hoiti kivien asettelun ja muurauksen. Pitäjä-

läiset kaivoivat perustuksia sekä vetivät ja vierittivät kiviä. Muurari valvoi laastin 

valmistusta, sillä se vaati tarkassa suhteessa hiekkaa, kalkkia ja vettä. Pitäjänmie-

het osallistuivat laastin sekoittamiseen ja varsinkin sen kantamiseen. Lisäksi työ-

maalla oli lukuisia muitakin töitä, kuten tiilten teko. Sitä varten pystytettiin tiili-

ruukki kirkkotyömaan läheisyyteen ja palkattiin tiilenlyöjä Turusta.107 

Arelinin käyttämästä kalkista päätellen oli ensimmäisenä rakennusvuotena 

edetty seinien alimmaisten kivikerrosten muuraamiseen. Seinät tehtiin jo keski-

ajalla käytössä olleella ns. kuorimuuritekniikalla, jossa jokaisessa kivikerroksessa 

aseteltiin ensin paikoilleen muurin ulko- ja sisäpintojen suuret kivet, jotka kiilat-

tiin paikoilleen pienemmillä kivillä. Muurin sisälle jäi tyhjä tila, joka täytettiin 

pienemmillä kivenpalasilla ja hukkatiilillä. Tämän jälkeen niiden päälle kaadet-

tiin notkeaa laastia (valumuuri), joka kovetuttuaan sitoi sekä isommat sisä- ja ul-

kopintojen kivipinnat yhteen. Toisen vihjeen muurauksen etenemisestä antaa kir-

vesmiesmestari Wahlbergin pyytämät ikkunankarmipuut jo keväällä 1781. Tämä 

voi merkitä muuraustyön edenneen lähelle ikkunoiden alatasoa, jolloin ikkunan-

karmien ja väliaikaisten puisten ikkunavormujen teko oli pian ajankohtaista. Puu-

seppä Wahlberg oli valmiina rakennustyöhön myös keväällä 1782 ja ilmeisesti 

jonkin verran puutöitä tehtiinkin huhtikuulla. Mutta muutoin rakennustyömaa sei-

soi tyhjillään, vain rakennusmateriaaleja yritettiin suojata.108 Talvikäräjillä 1784 

Tulkkilan rakennustyömaata kutsutaankin nimellä ”Casserade kyrkiobyggna-

den” eli hylätty kirkkorakennus.109 

Ensimmäinen rakennusvuosi oli varsin hämmentävä ja sekava. Pitäjäläiset 

syyttivät ongelmista kirkkoherra Avellania ja muurarimestari Arelinia. Mutta joh-

tuiko kaikki Arelinin huonosta työstä? Käytännössä ongelmia oli aiheuttanut tie-

don ja ohjeiden puutteellisuus ja ymmärtämättömyys siitä, mitä kivikirkon raken-

                                                   
106 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 592–592v. 

Ökedagsverke = juhta- tai hevospäivätyö. Cannelin 1921, 1062. 
107 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 21.11.1779. 
108 Ikkunoihin tehtiin muurauksen ajaksi väliaikaiset ikkunamuotit eli vormut. Hiekkanen 2003, 

35–36. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 10.2.1781 ja 24.3.1782, 

20.4.1782 ja 28.4.1782.  
109 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 16.2.1784, f. 299v.–301, 306v.  
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taminen todellisuudessa vaati. Hanke aloitettiin pikaisesti, vaikka se olisi tarvin-

nut mitä ilmeisimmin parempaa suunnittelua ja varainhankintaa. Nuori kirkko-

herra Avellan hätiköi kivikirkon rakentamisen aloituksella ja tavaratoimituksilla. 

Kirkkoherra kehotti tuomaan tarvikkeita heti talven aikana, ennen kuin muurari-

mestaria oli edes valittu. Tavallaan hän oli oikeassa, että materiaalia piti olla val-

miina, kun mestari keväällä saapuisi, mutta ohjeistus oli puutteellinen. Pitäjäläiset 

saattoivat vetää Tulkkilaan tietämättömyyttään kuormakaupalla vääränlaista ki-

veä, joka ei myöhemmin kelvannut rakennusmestarin työhön tai puutavaraa, joka 

mätäni hylättynä vesisateessa. Luultavasti tilannetta pahensivat mestari Schyttin 

reilusti alakanttiin, pienemmälle kirkolle laatimat materiaali- ja kustannuslaskel-

mat,110 joihin verrattuna mestari Arelin käytti huomattavasti enemmän resursseja.  

Tiedon ja ohjeiden puutteellisuuden lisäksi monia käytännön ongelmia aiheut-

tivat talonpoikien ymmärtämättömyys, tai haluttomuus ymmärtää, mitä kivikir-

kon rakentaminen todellisuudessa vaati. Jo kivikirkon raskaiden maanalaisten pe-

rustusten kaivaminen sinänsä saattoivat aiheuttaa hämmennystä ja pahaa puhetta. 

Talonpojat eivät itse käyttäneet taloissa kaivettuja perustuksia, vaan kevyet hirsi-

rungot kasattiin nurkkakivien päälle. Ylipäätään paremmat perustukset olivat 

vasta yleistymässä puurakenteisiin säätyläistaloihin ja pappiloihin.111 Näin ollen 

talonpojat saattoivat ihmetellä viikkoja kestävää kivikirkon perustusten kaiva-

mista ja kivien asettelua perusojaan, mikä ei näyttänyt tuottavan tulosta.  

Sen sijaan lokemäkeläiset tiesivät, että puukirkon pystyi nostamaan harjakor-

keuteen yhden rakennussesongin aikana. Esimerkiksi Messukylän seurakunnan 

Teiskon kappelikirkon rakentaminen aloitettiin syyskuun alussa 1787 ja kuukau-

dessa se nousi jo vesikattoon. Talviseisauksen jälkeen kirkko valmistui keväällä, 

sisätöitä lukuun ottamatta.112 Myöhemmin samassa seurakunnassa Tammerkos-

ken kaupunkilaiset kinastelivat Messukylän kirkkoherran kanssa kirkon raken-

nusmateriaalista aina toukokuulle 1824 saakka, mutta jo puolen vuoden kuluttua 

uudessa puukirkossa vietettiin adventtijumalanpalvelusta.113 Kokemäkeläiset oli-

vat sen sijaan kaukana tavoitteestaan ensimmäisen rakennuskesän jälkeen, kun 

keskeneräinen kirkkotyömaa hylättiin. 

                                                   
110 LIITE 2. Myöskään Suomenlinnan ensimmäisen rakennuskauden aikana (1748–1756) ei tehty 

tarkkoja materiaali- tai työvoimalaskelmia. Gustafsson 2015, 58. 
111 Korhonen 2014, 349. 
112 Arajärvi 1954, 463. 
113 Tampereen Vanha kirkko vihittiin käyttöön pääsiäisenä 1825. Kirkon käyttöönottoa kiirehdittiin 

saarnahuoneen surkean kunnon ja ahtauden takia. Silverhuth 2003, 43–44. 
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5.2.3 Työmaan uudelleen organisointi  

Keväällä 1784 maaherra valitsi Kokemäen kivikirkon uudeksi muurarimestariksi 

turkulaisen Johan Sundstenin (1743–1813).114 Hän oli entinen tykkimestari, joka 

oli toiminut vuodesta 1769 muurarin oppipoikana ja myöhemmin kisällinä arkki-

tehti Schröderin alaisuudessa Turussa. Välillä hän työskenteli Loviisan linnoitus-

työmaalla. Sundsten suoritti mestarinnäytteen vuonna 1785. Häntä on luonneh-

dittu erityisen työteliääksi ja aikansa lahjakkaimmaksi muurarimestariksi. Hä-

nestä tuli Turun kaupunginarkkitehti (1806) ja ammattikunnan oltermanni (1809). 

Siinä vaiheessa kun Sundsten valittiin Kokemäen kirkon rakennustyön johtoon, 

hän ei ollut sen ansioituneempi muurarimestari kuin Arelinkaan. Hänellä ei ollut 

takanaan kokemusta julkisten rakennuskohteiden johtamisesta, vaan Kokemäen 

kirkko oli hänen siihenastisen uransa suurin työ. Sundstenin johtamat tunnetut 

rakennushankkeet kuten Turun tuomiokirkossa tehdyt korjaukset, Halikon keski-

aikaisen kirkon laajennus, Viurilan kartanon päärakennus sekä Kiskon puukirkko 

ajoittuvat vasta 1790–1810-luvuille.115 Kaikesta päätellen Sundsten onnistui kui-

tenkin erinomaisesti jo ensimmäisessä suuressa työssään.  

Huhtikuun lopulla 1784 järjestettiin pitäjänkokous, jossa kirkkohanke aloitet-

tiin ikään kuin alusta ja rakennusasiat järjestettiin uudelleen. Kokoukseen oli saa-

punut myös Gripenberg valvomaan pitäjäläisten etuja. Muurarimestari Sundsten 

oli ilmoittanut aloittavansa työt Kokemäellä kesäkuun ensimmäisenä päivänä. 

Hän pyysi etumaksua 55:26:8 riikintaaleria (lähes 1 000 kt) saadakseen palkattua 

kisällejä mukaansa Turusta.116 Virheistänsä oppineena kirkkoherra Avellan sel-

vitti etumaksun pitäjänkokousväelle, eikä Sundstenin palkkaennakosta tullut rii-

taa. Urakan valmistuessa Sundstenille maksettiin lisää 166:32:4 riikintaaleria (n. 

3 000 kt). Mikäli Sundsten sai kahtena keväänä (1784 ja 1785) 55 riksin arvoisen 

                                                   
114 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus, 10/14.3.1784. Kokouksen järjestämi-

sestä tai sen sisällöstä ei ole tietoa. Gråå kuitenkin ehti Kokemäelle ilmeisesti vasta 6.6.1784. 

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

7.8.1785.  
115 Gardberg 1963, 26–27, 61–62; Gardberg 2002; Hiekkanen 2007, 54–57; Koskinen 2012, 399. 

Lisäksi Sundsten teki ainakin piirustukset Eurajoen puu- ja kivikirkosta, Liperin puukirkosta ja 

Hämeenlinnan kirkon tornista, mutta ehdotukset hylättiin yli-intendentin virastossa. Jostakin 

syystä Kokemäen kirkkoa ei mainita Sundstenin rakennuskohteissa. Åbo Allmänna Tidning no 44, 

15.4.1813 Johan Sundstenin kuolinilmoitus. 
116 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784. 
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kyytirahan, tuli hänen palkakseen yhteensä noin 265 riksiä eli noin 5000 kupari-

taaleria.117 Sundstenin sopimus oli vahvistettu Turun lääninkansliassa.118 

 

Taulukko 8.  Ammattimiesten palkkavaatimukset 1784 riikintaalereina (R) 

Ammatti ja henkilö 
Luontaisuoritusten 

arvo 
Rahapalkka Matkarahat 

Muurarimestari Sunds-
ten 

n. 60 – 66 R 166: 32: 4 R 55: 26: 8 R 

Puuseppä Wahlberg rukiit: 91 2/3 R 111:5:4 R (2000 kt) 2 R 

Tiilenlyöjä Grön vähintään 6 runst./tila 5 killinkiä 4 runst./päivä -- 

kirjuri Theet n. 30 / vuosi -- -- 

Lähteet: TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 25.4.1784; 

II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 8.7.1786.  

 

Myös muut palkkausasiat päivitettiin tässä kokouksessa. Mestari Arelinin ai-

kana tiiltenlyöminen ei ollut sujunut, eikä uusi mestarikaan halunnut ottaa niistä 

vastuuta. Kivikirkkoon kului yli 30 000 tiiltä, joten mistään pikku-urakasta ei 

suinkaan ollut kysymys.119 Niinpä työhön valittiin porilainen Mats Grön, joka lu-

pasi lyödä tiiliä niin paljon kuin tarvittaisiin. Palkaksi hän vaati rahaa 5 killinkiä 

4 runstykkiä päivässä sekä joka talosta 6 runstykkiä ja vähän elintarvikkeita.120 

                                                   
117 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785; 4.9.1785. Sundstenin urakkasopimusta ei ole säilynyt, mutta kokeneen Schyttin palk-

kavaatimus oli 7 000 ja Arelinin 6 000 kuparitaaleria. On mahdollista, että Sundstenin palkaksi 

määrättiin vain 4 000 kuparitaaleria, koska perustukset oli periaatteessa jo tehty. Rakennusmesta-

rien palkat kuvastavat hyvin 1700-luvun kiihtyvää inflaatiota, sillä vuonna 1799 Sundsten määrit-

teli urakkapalkaksi 1000 riksiä eli 18000 kuparitaaleria. RA. Landshövdingarnas skrivelser till 

Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. 

von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päivätyölaskelma 15.19.1799, Johan Sundsten. 
118 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus, 27.5.1786.  
119 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. 

Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päi-

vätyölaskelma 15.19.1799, Johan Sundsten. Kuokkanen 1981, 118. 
120 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784. Matts Grön siirtyi Kokemäen kirkonrakennustyömaalta vuonna 1784 Huittisten kir-

kon laajennustyöhön. Kuokkanen 1981, 133. 
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Käytännössä vuoden 1784 palkka hoidettiin keräämällä joka talosta ”2 äyriä ho-

peassa” sekä elintarvikkeita.121  

Kokouksessa vahvistettiin myös puuseppä Anders Wahlbergin jatkopesti. Hän 

oli johtanut kirvestöitä alusta saakka. Hänen palkkansa oli 111 riikintaaleria, 5 

killinkiä ja 4 runstykkiä (2000 kuparitaaleria), sen lisäksi mitä hänelle oli jo mak-

settu sekä vanhan manttaalimäärän mukaan 6 kappaa ruista ja ¼ kappaa maltaita 

sekä muita elintarvikkeita. Lisäksi hän vaati heti edestakaisina matkarahoina 

kaksi riksiä. Kirkon rakennuskassa ammotti tyhjyyttään ja kaksi pitäjäläistä mak-

soi Wahlbergin tähän asti kertyneen rahapalkan seurakunnan puolesta.122 Wahl-

bergin koko palkkio (yli 111 R) oli siinä mielessä huomattava, että puolta pie-

nemmällä summalla oli mahdollista teettää kokonainen puukirkko, kuten esimer-

kiksi kirvesmiesmestari Matti Åkerblom teki Teiskossa 1787–88. Palkkioiden 

erot on kuitenkin selitettävissä urakoiden pituudella. Kun Teiskon puukirkko saa-

tiin pääosin valmiiksi yhden vuoden aikana, on Wahlbergin palkkio laskettu kah-

delle rakennussesongille.123 Ilmeisesti hänen vastuullaan olivat kirkon kattora-

kenteiden (kattotuolit ja -ruoteet), paanutuksen, sisäkaton ja kalustuksen tekemi-

nen ja tarvittiin puuseppää kivirakennustyömaalla muutoinkin. Sekä kirvesmie-

hen että muurarimestarin palkkauksen tarve nosti osaltaan kivikirkon rakennus-

kustannuksia moninkertaisiksi puukirkkoon nähden. 

Samassa kokouksessa Gripenberg ehdotti rakennustyön ylimmän valvojan 

(öweruplysningsman) palkkaamista, mahdollisesti kirkkoherran vastapariksi. Eh-

dotukseen ei kuitenkaan suostuttu,124 sillä uuden miehen palkkaaminen olisi mak-

sanut taas lisää seurakuntalaisille. Sen sijaan työmaan kirjurina toimiva Henrik 

Theet (1736–1811), joka oli nimetty tehtävään jo elokuussa 1780, vahvistettiin 

jatkavan toimessaan. Hänen tehtävänään oli pitää kirjaa suoritetuista päivätöistä 

ja rakennustarvikkeista ja laatia kirkonrakentamista koskevat kuulutukset, jotka 

luettiin sunnuntaisin jumalanpalveluksessa.125 Hänelle tuli maksaa palkkaa kaksi 

                                                   
121 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 7.11.1784. 
122 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784. Suolahti 1912, 190; Klemetti 1927, 300. Wahlberg oli rakentanut Piikkiön pappilan 

vuonna 1777 ja oli määrännyt palkakseen 500 taaleria rahaa ja kivijalan saveamisesta joka talolta 

juuston, leivän ja 9 runstykkiä rahaa. Mestarin pyytämiä elintarpeita oli harva piikkiöläinen valmis 

maksamaan. Havia & Luoto 1989, 578. 
123 Arajärvi 1954, 461–463. 
124 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784.  
125 Kuulutuksien laatimisesta johtuen häntä kutsutaan nimellä ”uplysning man” ja myös kirjanpi-

täjäksi ”Bokhållare”. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen 

pitäjänkokouksen pk 25.4.1784 ja 22.4.1787. 
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kappaa ruista talolta vuodessa niin kauan kuin kirkon rakentaminen kesti. Myös 

Theetille oli ehtinyt kerääntymään palkkarästejä, jotka kehotettiin maksamaan 

pois. Tehtävän valvontaluonteen vuoksi myös määrättiin, että solvauksesta lan-

keaisi nelinkertainen rangaistus. Theet tuskin kuuli solvauksia ensimmäistä ker-

taa, sillä hän työskenteli nimismiehen apuna ja oli tottunut erilaisten suoritusten 

ja rästien ylöskirjaamiseen.126 Theet oli myös perhesuhteidensa kautta sopiva teh-

tävään. Hänen isänsä oli ollut pehtoori ja kirkkoväärti Henrik Theet (k. 1766). 

Theet asui äitinsä ja sisarensa kanssa lähellä vanhaa kirkkoa, Villiön kylän Simu-

lan ratsutilalla. Tilan toinen puoli oli langon, pappi Matias Sundvallin omistuk-

sessa. Rakennushankkeen jälkeen Henrik Theet toimi kirkkoväärtinä, isänsä ja 

lankonsa tapaan.127  

Kun ammattimiesten palkkaukset oli vahvistettu, päätettiin päivätyövelvolli-

suuksista. Rakennustyötä päätettiin yksimielisesti jatkaa läpi koko kesän, myös 

kiireisenä heinänteko- ja elonkorjuuaikana. Päivätyövelvollisuuden määrittely ei 

kuitenkaan ollut aivan yksinkertaista. Käsityöläisten päivätyömäärä oli nostettu 

samaan talollisten kanssa eli kaksinkertaiseen päivätyömäärään. Käsityöläiset 

vastustivat nostoa, sillä heille kertyi suhteessa paljon rästityöpäiviä. Vastaavasti 

rakuunat, sotilaat ja reserviläiset kokivat mielestänsä vääryyttä verrattuna mäki-

tupalaisiin, joiden vaimot ja lapset eivät tehneet päivätyötä, kuten sotilaiden per-

heet.128 Sotilaiden ollessa harjoituksissa tai komennuksilla kruunun rakennus-

hankkeissa, lankesi kirkon rakennusvelvollisuus kotiväen harteille.129 Rykmentin 

päällystö puuttui järjestelyyn,130 sillä sotilaat olivat vapautettu kirkonrakennus-

työstä.131 Seuraavassa pitäjänkokouksessa päätettiin, että sotilaat rakentavat kirk-

                                                   
126 Käsialasta päätellen Henrik Theet on laatinut osan nimismiehen kuulutuksista. TMA. KoSA. II 

Ef:35. Kuulutuksia ym. 1774–1786. 
127 Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Theet. Verkkojulkaisu 2005 

<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7892>. Luettu 3.10.2014. TMA. 

KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

7.8.1785. Salminen 2007, 247.  
128 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784.  
129 Esimerkiksi sotilas Henrik Frivillig Ylistarosta oli kesällä 1780 Suomenlinnan linnoitustöissä. 

KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinaisten 

asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.2.1781, f.165–165v. 
130 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784. Mahdollisesti asiaan puuttui kapteeni, 2-maj. Henrik Gustaf von Knorring, joka oli 

virassa 1782–1804. Wirilander 1953; 45. 
131 Seuraavassa pitäjänkokouksessa mietittiin sotilaiden rakennusvelvollisuutta, mutta lainsäädän-

nöstä tai asian taustasta ei kerrota tarkemmin. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 
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koon lehterin itsellensä ja vaimoilleen, jota varten pitäjäläiset hankkivat puutava-

ran ja muista kustannuksista vastaa kapteeni von Knorring.132 Tämä on tulkitta-

vissa siten, että muuhun rakennustyöhön Porin rykmentin toisen majurin komp-

panian sotilaat eivät osallistuneet. Sen sijaan ns. vanhat sotilaat rakensivat muiden 

itsellisten rinnalla.  

5.2.4 Kivenpyörittäjien kesä (1784) 

Uusi muurimestari Sundsten aloitti urakkansa arvioimalla Arelinin tekemän 

työtä. Sundsten ei halunnut ottaa riskiä ja ryhtyä muuraamaan painavaa kivira-

kennusta tuntemattomalle alustalle. Hän halusi varmistaa, että perustuksesta tulisi 

varmasti kestävä. Näin ollen ensiksi piti tarkistaa oliko perustukset tehty pitävälle 

maalle, mikä selvisi vain jo tehtyjä perustuksia auki kaivamalla. Hän huomasikin 

korjattavaa. Kirkon tielle päin oleva länsipäädyn nurkka murskattiin ja kaivettiin 

auki kolmen kyynärän syvyydeltä peruskallioon saakka ja perustuksia vahvistet-

tiin. Näin tehtiin myös muissa kohden seiniä. Sundstenin mukaan oikeanpuolei-

sella kulmalla peruskallio oli sen verran epätasainen (kullrigt), että se täytyi rä-

jäyttää, jotta saataisiin rakennukselle tarvittava kantavuus. Sakastin nurkat olivat 

puolestaan haittaavasti ankkuroitu raudalla ja hän halusi korjata tämänkin. Kui-

tenkin ainakin osa siitä, mitä Arelinin johdolla oli tehty, tuli muuttumattomana 

käyttöön.133  

Mestari Sundsten kisälleineen aloitti varsinaiset rakennustyöt Kokemäen kivi-

kirkon rakennustyömaalla kesäkuun ensimmäisellä viikolla 1784. Hän vaati 40 

pitäjäläistä avukseen joka päivä kello 5 alkaen ja työ jatkui pitkälle iltaan asti. 

Aikainen aloitus oli ehdoton; myöhästymisestä merkittäisiin rästipäivä. Järjeste-

lyllä yritettiin estää tarkoituksellista hidastelua ja viivyttelyä. Kuulutuksessa ke-

hotettiinkin lähettämäään työmaalle ”voimallisia ja taitavia miehiä ja aikaisin aa-

mulla”.134 Raskaaseen työhön kelpaamattomia tai heikkoja ei rakennukselle kel-

puutettu. Päivätyön laiminlyömisestä määrättiin 16 killingin sakko talollisille, 

                                                   
1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 18.7.1784.”Detta hafwer Kongl. Mai:t tagit i behörigt 

öfwerwägande, och befunnit, at som Soldater ehuru kunna bo i en Lands-Församling, likwäl altid 

hittils, enligt Kongl. Krigs-Collegii intygande, ifrån deltagande i kyrko-byggnad skola warit fri-

kallade.” Kongl. Majt:s Br til Krigs- och Kammar Colleg. d. 11.3.1765. Wilskman 1781, 1029. 
132 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 11.7.1784.  
133 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:96. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1784. Kokemäen käräjät 14.10.1784, f. 592v–594. 
134 Esim. kuulutus 27.5.1786. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset. 
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torppareille, käsityöläisille ja rengeille. Mäkitupalaisten ja itsellisten sakko oli 8 

killinkiä. 135 Päivätyötä tehtiin yleensä kaksi päivää peräkkäin ja vuorot kuulutet-

tiin edellisenä sunnuntaina kirkossa.136  

Päivätyövelvollisia kehotettiin ottamaan mukaansa asianmukaiset työkalut eli 

kirveet, rautakanget ja lapiot. Muurin noustessa korkeammaksi rakennettiin hir-

sinen silta, jota pitkin kiviä vieritettiin tai vedettiin ylös. Kivien siirtelyssä käy-

tettiin koivu- tai pihlajaseipäitä sekä koivunvitsaksia. Heti ensimmäisellä työvii-

kolla arvioitiin kirkon työmaalle jo vedettyjen kivikuormien laatu ja määrä, joten 

jokaisen isännän piti merkitä kivikasansa nimellä ja puumerkillä.137 Vierekkäin 

asetetut kivikuormat kuitenkin sekaantuivat, eikä käräjöinniltä vältytty. Edellinen 

mestari Arelin oli kehottanut pitäjäläisten vetämään 111 kivikuormaa manttaalia 

kohden, mutta suuri osa kivilasteista oli tuomatta.138 Yhteenlaskettuna tämä tar-

koitti 17 649 kivikuormaa. Määrä vaikuttaa suurelta, jopa ylimitoitetulta verrat-

tuna alkuperäiseen suunnitelmaan ja esimerkiksi Piikkiön kirkkoon verrattuna.139 

Oikeudessa esille tullut Eerik Jaakonpoika Kuusiaisen tapaus kuitenkin osoittaa 

noin sadan (100) kivikuorman määrän manttaalia kohden toteutuneen rakennus-

hankkeen kuluessa.140  

Muurauskivenä käytettiin ilmeisesit alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

koskenperkauksissa räjäytettyä ja nostettua kiveä, joka oli sinänsä ilmaista mate-

riaalia. (kts. Kartta 2).141 Yksi juhta ehti päivän aikana tehdä kolme kivenhaku-

matkaa, joten täyden sadan kuorman saavuttamiseen tarvittiin noin 33 ajopäivä-

työtä. Yhden ajopäivätyön hinnan ollessa 15 killinkiä, tuli täyden manttaalin ta-

lojen kivikuormien ajopäivätöiden arvoksi 10,3 riksiä.142 Työtä nopeuttaakseen 

                                                   
135 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784.  
136 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset eri osin.  
137 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 31.5.1784; 5.6.1784. Siltarakennelma 

myytiin myöhemmin huutokaupalla. Kuulutus 23.9.1786. 
138 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 10.11.1780.  
139 Piikkiön kirkkoon arvioitiin kuluvan 3000 kuormaa kiveä. Havia & Luoto 1989, 585. 
140 Käräjäoikeudessa vahvistettiin Eerik Jaakonpoika Kuusiaisen velvollisuudeksi toimittaa 67½ 

lastia kiviä 2/3 manttaalin tilalta. Näin ollen noin manttaalin tilojen velvollisuus oli noin 100 kuor-

maa. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:98. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1785 II. Kokemäen käräjät 3.9.1785, f. 70v.–73. 
141 Piikkiön kivikirkon muurausta varten palkattiin kaksi miestä räjäyttämään kalliosta rakennus-

kiveä. Havia & Luoto 1989, 585. 
142 33 ajopäivätyötä x 15 killinkiä = 10,31 riksiä Kivelle sinänsä on vaikea määritellä hintaa, koska 

se oli ns. koskenperkausjätettä. 
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pitäjäläiset vetivät useammalla reellä kivikuormia yhtäaikaisesti, kuten talon-

poika Eerik Jaakonpoika, joka oli talvella 1784 vetänyt itse apumiestensä kanssa 

kivikuormia neljällä härällä, neljän päivän aikana ja oli saanut suoritettua 48 ki-

vikuormaa.143 Yksittäinen kivilasti määriteltiin pitäjänkokouksessa 5 killingin 4 

runstykin (0,1 riksin) arvoiseksi, jolloin koko 100 kivikuorman arvoksi tuli noin 

11 riksiä. Pitäjäläiset kävivät suorituksilla keskinäistä kauppaa ja kuormista pyy-

dettiin myös korkeampaa hintaa. Kun ajopäivätyön verohinta oli noin 14 killinkiä, 

olivat kivikuormat normaalia ajotyötä arvokkaampia.144 

 

Taulukko 9.  Kivikuormien ja ajopäivätöiden arvo riikintaalereina (R) Kokemäen kivikirkon 
rakentamisessa  

kivikuorman hinta  1 kpl = 5 killikiä 4 runstykkiä 100 kpl = n. 11 riksiä 

ajopäivätyön hinta 1 kpl = 15 killinkiä 100 kpl = n. 10,3 riksiä 

 

Mestari Sundsten ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen rakennustyömaalle 

toimitettuihin kiviin. Mestari tarkasti itse kivikuormat ja Theet kirjasi rästit ylös. 

Muuraukseen kelpaamattomat kivet lajiteltiin sivuun ja käskettiin tuoda talven 

1784–85 aikana uusia, parempilaatuisia kiviä tilalle.145 Periaatteessa kivikuor-

mien määrä oli siis arvioitua suurempi ja osa rästikuormista kuitattiin myöhem-

min rahalla. 

Kokonaisuudessaan Kokemäen kirkkoon kului noin 3000 tynnyriä (eli 467 

100 litraa) kalkkia. Jo mestari Arelin oli kehottanut hankkimaan 20 tynnyriä kalk-

kia manttaalilta eli yhteensä 3180 tynnyriä. Sittemmin manttaalikohtaista määrää 

nostettiin 21 tynnyriin 9 kappaan eli yhteensä 3381 kalkkitynnyriin. Talven 1784–

1785 aikana kehotettiin hankkimaan viimeisetkin kalkkitynnyrit.146 Raumalainen 

                                                   
143 Käräjäoikeudessa vahvistettiin Eerik Jaakonpoika Kuusiaisen velvollisuudeksi toimittaa 67½ 

lastia kiviä 2/3 manttaalin tilalta. Näin ollen noin manttaalin tilojen velvollisuus oli noin 100 kuor-

maa. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:98. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1785 II. Kokemäen käräjät 3.9.1785, f. 70v.–73. 
144 Suomen taloushistoria 3, 439. Ajopäivätöiden (hevospäivätöiden) verohinnat vaihtelivat vuo-

sina 1784–86 14:6–13:2 killingin välillä.  
145 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 28.8.1784; 12.12.1784. 
146 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuuluts 15.1.1785. Sundsten arvioi myös Eurajoen 

kirkkoon kuluvan 3000 kalkkitynnyriä. Sen hinta oli vuonna 1799 noin 1000 riksiä. RA. Lands-

hövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. Vol. 41. Turun 
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porvari Ahlström oli alun perin luvannut myydä kalkkitynnyreitä 3 kt 24 äyrin 

hintaan.147 Tähän hintaa ei kalkkia kuitenkaan saatu. Mahdollisesti Ahlström myi 

edullisemmin polttamatonta kalkkia tai sen laatu ei kelvannut. Kesällä 1786 il-

meni, että osa pitäjäläisistä oli maksanut kalkkitynnyristä 9-10 kuparitaaleria (dr) 

ja osa pitäjäläisistä väitti tynnyrin hinnaksi 8 taaleria. Pitäjäläiset olivat hankki-

neet kalkkia sekä Porista että Raumalta ja materiaalien hankintakustannukset 

vaihtelivat ajasta, kaupungista ja ilmeisesti myös kauppiaasta riippuen. Jos pitä-

jänmiesten väitteet hinnasta pitävät paikkansa, muodostui kalkin hinnaksi yli puo-

let siitä, mitä alun perin oli ajateltu. Kahdeksan kuparitaalerin tynnyrihinnalla 

koko summa on noin 151 kuparitaaleria (8,3 riksiä) manttaalilta.148 Mutta koska 

kalkkitynnyreiden nouto kaupungista vaati miehen, hevosen ja reen ja edestakai-

siin matkoihin kaupunkiin kului vähintään 2 työpäivää, saatettiin kalkkitynnyrin 

arvoon lisätä kuljetuskustannukset, mikä nosti osaltaan tynnyrin kappalehintaa 

Kokemäelle asti toimitettuna. Joka tapauksessa kalkkia noudettiin useamman ker-

ran.149 Pitäjänkokouksessa kuitenkin säädettiin rästitynnyreiden hinnaksi koh-

tuullisempi 6 kuparitaaleria (16 killinkiä), jolloin yhtä manttaalia kohden kalkin 

hankintahinnaksi tuli hieman yli 113 kuparitaaleria eli 6,3 riksiä.150 

Kalkin, kuten muidenkin rakennustarvikkeiden menekkiä oli vaikea arvioida. 

Talvella 1786 kalkin tarvetta vähennettiin kolmella tynnyrillä täyttä manttaalia 

kohden. Niille, jotka olivat hankkineet jo täyden määrän, luvattiin korvaus.151 Lo-

pulta kalkkia jäi yli jopa huutokaupattavaksi. Kalkin tarve oli pyöreästi 3000 tyn-

nyriä ja manttaalia kohden hieman alle 19 tynnyriä. 

 

                                                   
ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päivätyölaskelma 

15.19.1799, Johan Sundsten. 
147 Raumalainen porvari Ahlström oli luvannut talvella 1779–80 myydä kalkkitynnyreitä 3 kt 24 

äyrin hintaan, jolloin kalkki olisi maksanut kokonaisuudessaan noin 12 679 kuparitaaleria eli 704 

riksiä. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 12.3.1780. (Mikäli kalkin hinta laskettiin 4 kt mukaan: 3381 x 4 kt = 13524 kt = 751,33 

riksiä.) Suomen kaupungeissa myytävä kalkki saattoi olla Gotlannista tai Balttiasta. Suomalainen 

kalkki ei ollut riittävän laadukasta rakentamiseen. Gustafsson 2015, 204–206, 218–219. 
148 8 kuparitaaleria x 3000 kalkkitynnyriä = 24 000 kuparitaaleria = 1333 riksiä 

1 manttaalia kohden = 151 kt = 8,3 riksiä  
149 Talvella 1786 kalkin tarvetta vähennettiin kolmella (3) tynnyrillä täyttä manttaalia kohden. 

Niille, jotka olivat hankkineet jo täyden määrän, luvattiin korvaus. Eli tarvetta laskettiin - 447 tyn-

nyrillä (3 tr x 159 mant. = 447) TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 13.1.1786. 
150 6 kuparitaaleria x 3000 kalkkitynnyriä = 18 000 kuparitaaleria = 1000 riksiä 

1 manttaalia kohden = 113,2 kt = 6,3 riksiä.   
151 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 13.1.1786.  
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Taulukko 10.  Kokemäen kivikirkon rakentamiseen tarvittavat kalkkisuoritukset ja niiden arvo 
kuparitaalereina (kt) ja riikintaalereina (R) 

Kalkkisuoritukset koko pitäjästä (3000 tynnyriä) 
Kalkkisuoritukset yhtä manttaalia kohden           

(18,9 tynnyriä): 

tynnyrin hinta 6 kt: 18 000 kt = 1000 R 1 manttaalia kohden 113 kt = 6,3 R 

tynnyrin hinta 8 kt: 24 000 kt = 1333 R 1 manttaalia kohden 151 kt = 8,3 R 

 

Ilmeisesti Kokemäelle ostettiin valmiiksi poltettua kalkkia, sillä mikään läh-

teissä ei viittaa sen polttoon. Se oli myös kevyempää kuljettaa. Poltettu kalkki piti 

sammuttaa viimeistään ennen muurauslaastin valmistusta.152 Maahan kaivettiin 

kuoppia, jossa kalkki sekoitettiin veteen ja annettiin olla muutaman vuorokauden. 

Tämän jälkeen vanhan työtavan mukaisesti kalkkivellistä ja hiekasta tehtiin ”li-

havaa” laastia, joka sisälsi paljon sideainetta, vähintään tilavuussuhteessa 1:3. 

Koska kirkko rakennettiin valumuuritekniikalla, piti laastin olla sopivan notkeaa, 

jotta se kaadettaessa valui kivien sopukoihin. Kirkkoon käytettiin noin 3000 tyn-

nyrillistä (tr=155,7 litraa) eli 467 100 litraa kalkkia. Tästä määrästä tehtävä löysä 

laasti vaati noin kolminkertaisen määrän hiekkaa eli noin 1400 kuutiota, ja veden 

osuus tällaisen laastin kokonaistilavuudesta voi olla noin 10 % luokkaa.153 Käy-

tännössä tämä tarkoitti, että muurauslaastia varten tarvittiin kalkin ja hiekan li-

säksi satoja tuhansia litroja vettä, lähes 200 kuutiota. Todennäköisesti vesi nos-

tettiin joesta saaveihin tai tynnyreihin ja vedettiin työjuhdilla ylös Tulkkilan mä-

elle, jossa se sekoitettiin laastiin. Lisäksi seinämuuria vahvistettiin rauta-ankku-

reilla, joita varten tarvittiin Sundstenin myöhemmän arvion mukaan 3½ kippun-

taa eli 680,75 kg rautaa.154 

Muurarimestari pyysi kuitenkin hiekkaa 29 kuormaa täyttä manttaalia kohti. 

Kun pitäjässä oli 159 manttaalia, tarkoitti tämä noin 4611 kuormaa santaa (noin 

                                                   
152 Ratilainen 2012, 41–43, 45–46; Gustafsson 2015, 59–60. 
153 Kukin muurari tekee laastin omalla tapansa mukaan. ”Lihava” laasti saattoi sisältää jopa puolet 

kalkkia. Haastattelu 30.10.2014. Kirvesmies Hannu Mäkinen, vanhojen rakennustaitojen asiantun-

tija ja käytännönosaaja. F3 Julkisivu. Kalkkirappauksen korjaus. Korjauskortisto 22. Museovi-

rasto. Rakennushistorian osasto. Vantaa 2001, 6. http://www.nba.fi/fi/File/2133/korjauskortti-

22.pdf. Luettu 30.10.2014. Ratilainen 2012, 45–46. 
154 RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. 

Vol. 41. Turun ja Porin läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päi-

vätyölaskelma 15.19.1799, Johan Sundsten. Summa 19 riksiä laskettu Jörbergin tietojen mukaan. 

Jörberg 1972 I, 573. 

http://www.nba.fi/fi/File/2133/korjauskortti-22.pdf.%20Luettu%2030.10.2014
http://www.nba.fi/fi/File/2133/korjauskortti-22.pdf.%20Luettu%2030.10.2014
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2300 kuutiota). Määrä ylittää selvästi kalkinlaastiin tarvittavan määrän, joten san-

talasteja saatettiin käyttää tiilten valmistukseen. Koska tarvittavat kuormamäärät 

olivat valtaisia, ei ollut ihme, että kesällä 1784 muuraussanta oli vaarassa loppua 

ja sitä kehotettiin tuomaan työmaalle kiireellisesti, jottei muuraustyö pysäh-

tyisi.155 Mikä tahansa santa ei muuraukseen kelvannut, vaan sen tuli olla puhdasta. 

Mikäli muuraamiseen tarvittavien santakuormien kuljettamiseen kului vastaava 

aika kuin kivikuormiin, veivät sannanajot noin 10 ajopäivätyötä ja niiden arvoksi 

tuli hieman yli 3 riksiä yhden manttaalin tilaa kohden. Sannalla sinänsä ei ollut 

rahallista arvoa, vaan santalastien arvo koostui sen lapioimiseen ja kuljettamiseen 

kuluvasta työpanoksesta. 

Vaikka Sundsten oli aloittanut urakkansa korjaamalla edellisen mestarin jäl-

kiä, hänen johdolla työ eteni nopeasti. Jo heinäkuun alussa 1784 kirkon muurit 

nousivat sellaiseen korkeuteen, että mestari Sundsten tarvitsi tuoreita lautoja ja 

kuusipiiruja rakennustelineitä varten. Paksummista puista rakennettiin väliaikai-

nen silta, jota pitkin rakennustarvikkeita kuljetettiin muurille. Kivi- ja laasti kuor-

mien kestävien rakennustelineiden rakentaminen oli sinänsä jo jonkinlainen pon-

nistus. Rakennustelineisiin tarvittiin yhteensä 600 kappaletta 15–30 kyynärää pit-

kiä tuoreita kuusipiiruja, josta jokaisen täyden manttaalin talon osuus oli 4 piirua. 

Pitäjäläiset ilmeisesti sopivat keskenään minkä mittaista puutavaraa kukin talo 

tuottaa, mutta niiden toimittaminen pitäjän joka kolkasta oli edelleen hidasta. 

Kaikki isännät eivät pystyneet tai eivät yksinkertaisesti olleet halukkaita nopeisiin 

toimituksiin. Kun mestari antoi vielä vaaditulle puutavaralle tarkat mitat ja laatu-

vaatimukset, saatettiin niiden hankintaa pitää jopa ylivoimaisena. Niinpä vielä 

elokuun lopussa osa rakennustelineisiin tarvittavasta puutavarasta oli tuomatta.156 

Rakennustelineisiin upposi myös noin 1 500 kpl 6–8 tuuman rautanauloja.157 Jos 

vanha kirkko olisi purettu jo tässä vaiheessa, olisi sieltä todennäköisesti saatu 

vanhoja nauloja uusiokäyttöön. Nyt ne piti hankkia muualta. 

 

  

                                                   
155 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 14.8.1784; 24.7.1784  
156 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 17.7; 24.7; 7.8; 14.8; 21.8 ja 

28.8.1784. 
157 Rautanaulojen määrä otettu Sundstenin laskelmasta Eurajoen kivikirkolle. RA. Landshövding-

arnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 1800. Vol. 41. Turun ja Porin 

läänin mhra E. G. von Willebrand K.M:lle 21.2.1800. Materiaali- ja päivätyölaskelma 15.19.1799, 

Johan Sundsten. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

334 

Taulukko 11.  Arviolaskelma Kokemäen kivikirkon muurauksessa tarvituista rakennusmateriaaleista 

Kiviseinien muurauksen tarvittiin: 
Suoritusten arvo koko hankkeessa riikintaalereina 
(R) 

kiviä noin 16 000 kuormaa158 kivikuormien arvo 1 777 R 

kalkkia 3 000 tynnyriä (n. 467 kuutiota)159  tynnyreiden arvo 1 000 R 

santaa 4 611 kuormaa (n. 1 400 kuutiota) ajopäivätöiden arvo n. 510 R160 

vettä noin 200 kuutiota lukuisia päivätöitä 

rautaa 3½ kippuntaa eli 680,75 kg ehkä n. 19 R 

tiiliä n. 30 000 kpl lukuisia päivätöitä ja materiaalisuorituksia 

Rakennustelineisiin tarvittiin vähintään: 

15–30 kyynärää pitkiä tuoreita kuusipiiruja 600 kpl ehkä n. 150 R161 

6–8 tuuman rautanauloja noin 1 500 kpl  1 : 42 R162 

 

Vaikka muuraustyö hiljenisi talvikaudeksi, odottivat rakennustarvikkeiden 

toimitukset tilallisia. Elokuun lopulla pidettiin katselmus, jossa arvioitiin jo seu-

raavan rakennussesongin tarpeita. Erityisesti tarkistettiin, kuinka paljon kunkin 

tilan tuomista kivistä oli hylätty muuraukseen kelpaamattomana ja miten paljon 

he joutuisivat tulevan talven aikana tuomaan uusia, parempilaatuisia kiviä seu-

raavaa kesää varten.163 Muurauskivet oli hyvä valikoida ja irrottaa maasta syk-

syllä ennen maan jäätymistä ja ne oli helpointa vetää rakennuspaikalle, kun 

maassa oli ohut lumikerros.164 Nähtävästi joulukuulla 1784 oli jo sopivasti lunta, 

                                                   
158 16000 kuormaa x 5,333 killinkiä (0,111 riksiä) = 1777 riksiä 
159 6 kuparitaaleria x 3000 kalkkitynnyriä = 18 000 kupariataaleria = 1000 riksiä 
160 4611 kuormaa x 5,33 killinkiä (0,111 riksiä) = n. 510 riksiä 
161 Laskettu 12 killingin mukaan. Todennäköisesti hinta on liian korkea. Jörberg 1972 I, 543.  
162 Jörberillä vain vähäisiä tietoja naulojen hinnoista. Tässä käytetty 6 killinkiä / 100 naulaa. Jör-

berg 1972 I, 585. 
163 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 28.8.1784. 
164 Kraftman 1771, 67. Kraftmanin mukaan liian paksu lumikerros teki työstä raskaampaa ja kivet 

muuttuvat liukkaiksi. 
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sillä silloin pyrittiin sopimaan kivikuormien tuontipäivät. Kuormat arvioitiin so-

vittuna päivänä, jottei työmaalle enää tuotaisi vajaita kuormia tai huonolaatuista 

kivimateriaalia. Nyt kokemäkeläiset tarttuivat tosissaan määräykseen, sillä tam-

mikuuhun mennessä Tulkkilan mäki täyttyi kivikuormista ja pitäjäläisiä piti neu-

voa kivien sijoittelussa.165  

Rakennustarvikkeiden toimitus ja päivätyömiesten saaminen oikeaan aikaan 

vaati laajan ja monimutkaisen logistisen prosessin, jota Theet organisoi mestarei-

den käskyistä. Vaikka mestarit ja rakennustyön eteneminen määräsivät tarvikkei-

den hankkimisrytmin, Theetin kuulutuksista ja sanamuodoista voi päätellä, että 

rakennustöiden sujumista yritettiin nyt varmistaa yhteisellä sopimisella ja tarjoa-

malla neuvottelumahdollisuutta kaikille isännille. Esimerkiksi joulukuussa Theet 

pyysi pitäjän miehiä yhdessä ”tietä anda” koska kivikuormat vedetään Tulkkilan 

mäkeen.166 Nyt oli järkevintä saada kirkko mahdollisimman nopeasti valmiiksi. 

Toisaalta kirkonrakentaminen vaati aktiivista kirkossa käymistä, sillä neuvotte-

luja kuulutettiin käytävän samana päivänä heti jumalanpalveluksen jälkeen. Pois-

saolevat isännät menettivät nämä neuvottelumahdollisuudet. Kirkonrakentami-

nen eteni ja asiat piti ratkoa ja hoitaa nopeasti. 

5.2.5 Tiilenlyömisen taito 

Muurarimestari Johan Schytt oli alun perin laskenut 10 000 tiilen riittävän piirtä-

määnsä kirkkoon, mutta määrä moninkertaistui yli-intendentin suunnitelmassa ja 

erityisesti länsitornin vuoksi.167 Kokemäen kirkon vaatimat tiilet valmistettiin jo 

ensimmäisenä rakennussesonkina pystytetyssä tiilipajassa eli ns. tiiliruukissa, lä-

hellä Tulkkilan mäkeä. Tasalaatuisten tiilten valmistus oli työlästä. Tiilimassaa 

varten pitäjäläisten piti ajaa tiiliruukille hevoskuormittain savea, hiekkaa ja olkia. 

Heinäkuussa 1784 savea veti 5–6 taloa, yhden päivän vuoroissa. Mikä tahansa 

hiekkainen tai multainen savi ei tiilenvalmistukseen kelvannut, vaan tiilentekijä 

                                                   
165 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 15.1.1785.  
166 ”Njn tadoisit asianomaiset tänäpänä jälken pätetyn Jumalan pavelluxen tietä anda, jos he nyt jo 

eli cosca näiden kiven vetämsen cansa olla aicovat.” TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. 

Kuulutus 12.12.1784.  
167 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t. 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantz K.M:lle 15.5.1778. Muu-

rarimestari Johan Schyttin laatima kustannuslaskelma Kokemäen kirkolle 8.7.1777. Schyttin arvio 

oli silti varsin pätevä, sillä myös Piikkiön kirkossa oli käytetty 10 800 tiiltä ja se toimi esikuvana 

Kokemäen kirkon ensimmäiselle suunnitelmalle. Havio & Luoto 1988, 585. 
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otti vastaan vain hyvää, puhdasta savea, jota oli saatavilla Kuurolasta tai Pentti-

lästä, joen pohjoisrannalla. Koska tiilten valmistuksella oli kova kiire, jouduttiin 

pitäjäläisiä muistuttamaan savikuljetuksista.168 

Tiilten valmistus alkoi saven voimakkaalla vaivaamisella, jolla sen rakenne 

rikottiin. Kokemäellä saveen lisättiin olkia lauhdukkeeksi, mikä esti tiilten hal-

keamisen tai pirstoutumisen poltettaessa. Perusteellisen sekoittamisen jälkeen sa-

vimassaa ”lyötiin” puisiin, liotettuihin tiilimuotteihin mahdollisimman tiiviisti. 

Tiilimassan pinta tasattiin ja kumottiin hiekalla tai oljilla peitetylle lankulle kui-

vumaan. Lankut sijoitettiin tätä varten pystytettyihin rakohirsisiin latoihin, jotka 

suojasivat raakatiiliä niin sateelta kuin liian nopeasti kuivattavalta auringolta. Tii-

lien kuivuminen kesti pari viikkoa, sääoloista riippuen. Kuivuneet tiilet poltettiin 

mahdollisimman tasaisessa 900–1000 asteen lämpötilassa. Reunoille sijoitetut tii-

let jäivät helposti alipolttoisiksi, jolloin ne olivat arkoja kosteus- ja pakkasvauri-

oille. Vastaavasti uunin kuumimpaan kohtaa sijoitetut tiilet saattoivat sulaa liial-

lisessa kuumuudessa, jolloin muodostui rautapalaneita tiiliä, joihin kalkki ei tart-

tunut.169 Polttopaikka ei sijainnut aivan kirkonrakennustyömaan välittömässä lä-

heisyydessä, vaan valmiiden tiilien siirtely vaati kerrallaan 2–3 talosta miehen ja 

hevosen rattaineen.170 Ylipäätään ajopäivätyöt näyttävät pitkälti liittyvän tiiliruu-

kin töihin.171 

Aivan kuin tiilten valmistus sinänsä ei olisi ollut riittävän työlästä lyhyen ke-

säkauden vaihtelevissa sääoloissa, hankaloittivat materiaalitoimitusten hitaus val-

mistusprosessia. Pitäjäläisiä oli muistutettu hiekan tuomisesta monesti, koska sitä 

tarvittiin sekä muurauslaastiin että tiilimassaan. Myös olkia oli kehotettu tuomaan 

jo aiemmin kesällä, mutta niitäkään ei saatu ajoissa tiiliruukille. Olkia jouduttiin 

lopulta ostamaan ja niiden hinta perittiin.172 Syyskuun lopulla erä tiiliä oli poltta-

matta, sillä polttopuuta ei ollut riittävästi. Theet pyysi talonpoikia jumalanpalve-

luksen jälkeen ”seisahta” ja miettimään yhdessä, mitä tiilten hyväksi tehtäisiin. 

Ilmeisesti miehet pääsivät jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, sillä kokouksessa 

                                                   
168 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 17.7.1784; 31.7.1784; 21.8.1784. Sa-

vea olisi ollut mahdollista vetää myös talviaikaan. Vilkuna 1996, 3031. 
169 Hiekkanen 2003, 31–32; Ratilainen 2012, 32–38; Gustafsson 2015, 58–59. Tiilten kuivatuk-

sessa käytetyt tiililadot huutokaupattiin myöhemmin. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöy-

täkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 23.4.1786. 
170 Kokemäen kirkonrakennustyömaan tiiliruukin tarkkaa sijaintia ei mainita. TMA. KoSA. II 

Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 17.7.1784; 31.7.1784. 
171 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
172 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 7.8; 14.8; 21.8; 28.8.1784. 
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sovittiin, että joen etelärannalla asuvat talolliset toimittaisivat kaksi täyttä kuor-

maa kuivia puita manttaalilta tiilten polttamiseksi. Seuraavalla viikolla kuulutet-

tiin miehiä latomaan tiiliä hautaan, joten tiilet poltettiin ilmeisesti tiilimiilussa, 

joka tehdään maakuoppaan. On myös mahdollista, että polttamattomat raakatiilet 

haudattiin talvisäilytykseen maan alle, jotta ne eivät jäätyneet.173 Lisäksi kehotet-

tiin maksamaan tiilenlyöjän palkat ja ylöspito mahdollisimman pian pois, mutta 

vielä marraskuussa osalta pitäjäläisistä oli Grönin palkat maksamatta. Maksulla 

alkoi olla kiire, sillä tiilten valmistus oli jo siltä syksyltä lopetettu ja Grön oli 

palaamassa talveksi Poriin.174  

Tiiliä ei kuitenkaan saatu valmistettua riittävästi, eikä tiilenlyöjä Grön enää 

palannut Kokemäelle. Hän siirtyi Huittisiin, jonka kirkko oli palanut edellis-

vuonna. Huittislaiset ryhtyivät valmistelemaan mittavaa kivikirkon korjaus- ja 

laajennustyötä kuormaamalla kiviä ja lyömällä tiiliä etukäteen.175 Näin ollen ti-

lanne oli hankala, kun talvella 1784–1785 todettiin, että kokemäkeläisiltä puuttui 

seuraavan kesän rakennustyömaalta 28 000 tiiltä. Koska rahat olivat tiukassa, ei 

tiilten ostamisesta ilmeisesti edes neuvoteltu.176 Tuskin Porin tiiliruukeissa olisi 

ollut ostettavissakaan 30 000 valmista tiiltä.177 Puuttuvat tiilet päätettiin korvata 

kyynärän pituisilla ja levyisillä kivillä, joita piti talven aikana vetää seitsemän 

kuormaa manttaalia kohden.178 Tämä ratkaisu ei tuonut seurakunnalle lisäkustan-

nuksia, mutta aiheutti tiloille lisätyötä.  

 

                                                   
173 Taloista oli tuotu liian lyhyitä puita ”tjli puut ei taida olla tarpexi ulottuvaiset”. TMA. KoSA. II 

Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 25.9.1784; 2.10.1784. Tiilten poltto myöhään viileäm-

mässä ja kosteassa syksysäässä vaati enemmän polttopuita. Tiilten säilyttäminen suojassa talven 

yli ja polton ajoittaminen kuivaan ja lämpimämpään kesäaikaan oli varsin järkevää. Haastattelu 

10.10.2014, kirvesmies Hannu Mäkinen. 
174 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 9.10.1784; 7.11.1784.  
175 Viikki 1973, 438, 441; Suomen tiiliteollisuuden historia, 133. Huittisten kirkon sakasti raken-

nettiin uudelleen 1738. 
176 Jörberg ilmoittaa 1000 tiilen hinnaksi 6: 24 riksiä eli kokonaisuudessaan tiilien arvo oli noin 

182 riksiä eli 3276 kuparitaaleria, mutta Jörbergillä on käytössä hintatiedot vain Hallandin alueelta. 

Jörberg 1972 I, 557.  
177 Suomen tiiliteollisuuden historia I, 133. 
178 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 5.2.1785. 
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Kuva 7. Kirkonrakentajat ovat asettaneet Kokemäen kirkon ulkoseinälle kiven, johon on hakattu Johan Sundstenin 

(J.S.) ja mahdollisesti Henrik Theetin (H.T.) sekä kisällien nimikirjaimet osoittamaan, mihin asti vuonna 1784 oli 

muuraustyössä päästy. Kivi on lähes räystäiden korkeudella kirkon eteläseinustalle, kuorin kohdalla arvokkaassa 

paikassa. Kuva: kirjoittaja.  

5.2.6 Valmistuva muuraus ja ammottava kirkon kassa (1785) 

Vuotta 1785 leimaa yhtäältä odotus kirkon valmistumisesta sekä toisaalta huoli 

rahoituksen riittämisestä. Sundsten oli jo edellisvuotena (1784) saanut suurim-

man osan varsinaisesta muuraustyöstä tehtyä. Kirkon runkohuoneen seinämuurit 

nousivat jo täyteen korkeuteensa, mutta länsitorni oli vielä kesken. Lisäksi kirkko 

piti kattaa ja sisustaa. Viimeiset rakennusvaiheet vaativat kalliita tarvikkeita ja 

urakan lopun häämöttäessä palkat piti maksaa. Nämä molemmat vaativat seura-

kunnan varoja. Seurakunnalla oli neljä mahdollisuutta rahoittaa rakentamista; 

seurakunnan omat rahat, valtakunnallisella kolehdilla kerätyt varat, seurakunta-

laisilta tehdyt keräykset sekä velaksi ostaminen. 

Koska kirkonrakennuksen suurimmat kustannuserät lankesivat vähitellen 

maksettavaksi, näköpiirissä oli seurakunnan omien ja valtakunnallisella koleh-

dilla kerättyjen varojen loppuminen kesän aikana. Yksi ratkaisu oli korottaa ra-

kennusmateriaali- ja päivätyörästeistä lankeavien sakkojen hintaa. Helmikuussa 
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1785 pitäjän miehet päättivät yhdessä (församlingen gemensamt fordras) pitäjän-

kokouksessa nostaa päivätyösakkojen hintaa 16 killingistä 24 killinkiin (½ riksiä) 

jokaiselta laiminlyödyltä päivältä ja puuttuvat rakennusmateriaalit korvattaisiin 

niiden arvoisella rahasummalla. Sakkorahat ohjattaisiin ensisijaisesti muurari-

mestari Sundstenin palkkaan.179 Erääntyvien palkkojen lisäksi piti hankkia Tu-

rusta rautaosia sekä köysiä ja väkipyöriä taljan tekoon. Kirkon rakentamisesta 

olivat jäljellä tornin yläosien muuraaminen, vesikaton tekeminen ja katto-

paanujen asennus, joten nostolaite oli tarpeen. Kesäkaudelle 1785 suunniteltiin 

myös ikkunoiden asennusta. Työhön valittaisiin lasimestari, joka tekisi työn mah-

dollisimman halvalla, mutta riittävän hyvin.180 

Vaikka kirkon länsitornin muuraus valmistui elokuussa 1785, eivät kesäkau-

den rakennustyöt sujuneet suunnitellulla tavalla. Mestari Sundsten oli pyytänyt 

aiemmin puuttuvien tiilien tilalle pienempiä suorakaiteen muotoisia kiviä, mutta 

ilmeisesti näiden kivien toimitus tuotti ongelmia, mikä heijastui muuraustyön hi-

dastumisena. Muurarit myös valikoivat kivikuormista vain hyvät, muuraukseen 

kelpaavat kivet ja pitäjäläisiä kehotettiin korvaamaan huonot kivet uusilla pa-

rempi laatuisilla kivilasteilla. Hylätyt kivikasat jäivät kuitenkin lojumaan kirkon-

mäelle, eikä uusia kiviäkään toimitettu riittävän nopeasti. Niinpä Sundsten valitti, 

että hän oli joutunut käyttämään muuraukseen huonolaatuista kiveä eikä työnjälki 

täysin tyydyttänyt mestaria. Tilanne kiristi myös pitäjäläisten välejä. Ne, jotka 

olivat jo osuutensa hoitaneet, muistuttivat aikaisemmasta päätöksestä saattaa ki-

vikirkko valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Tätä tarkoitusta varten oli uhrattu 

muuraamiselle jopa kiireisempiä heinä- ja elokuun päiviä, mutta puuttuvien ki-

vien vuoksi tavoitetta ei ollut saavutettu.181 Kirkko ei ollut vielä vihkikunnossa. 

Osa kivikuormista oli edelleen suorittamatta, kun kivikirkon muuraustyöt val-

mistuivat. Koska kiviä ei enää tarvittu, vaadittiin rästiin jääneiden kivikuormien 

maksamista rahalla. Rästikuorman hinnaksi määriteltiin 5 killinkiä ja 4 runstykkiä 

ja rästit menivät jälleen suoraan Sundstenin palkkaan. Hinnan määrittely aiheutti 

                                                   
179 Kokemäen pitäjänkokouksen ptk 6.2.1785. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. II Ca:1. 

KoSA. TMA. Avellan muistutti harjavaltalaisia ja kokemäkeläisiä erillisellä kuulutuksella sakko-

maksujen noususta ja työvelvollisuuden täyttämisestä. Kuulutus, luettu Harjavallassa 8.4.1785 ja 

Kokemäellä 22.4.1785. II Ha:1 Kirkon rakentaminen, pitäjänkokouksen päätös 1778–1786. KoSA. 

TMA. 
180 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 5.10.1784; 6.2.1785.  
181 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 7.8.1785; 4.9.1785. 
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kuitenkin vastareaktion. Sitä jouduttiin perustelemaan toteamalla, että reilun vii-

den killingin maksu oli edullisempi hinta, kuin mitä monet olivat maksaneet 

työstä talven aikana.182 Tämäkin osoittaa, että pitäjäläiset olivat käyneet keski-

näistä kauppaa työ- ja materiaalisuorituksilla. 

Tornin muurauksen jälkeen mestari Sundsten otti kirkon viinikellarin muu-

rausurakan, josta hänelle luvattiin erikseen rukiita ja maltaita. Rakennustyömaalla 

tarvittiin siten edelleen kalkkia kellarin muuraukseen ja puuta kattorakenteisiin. 

Vaikka puiden toimituksesta ja loppujen kalkkitynnyreiden hankinnasta oli kuu-

lutettu jo tammikuusta alkaen, oli työmaa elokuulla vaarassa seisahtaa ilman tar-

vittavia rakennustarvikkeita. Pitäjäläisiä muistutettiinkin Rakennuskaaresta, pitä-

jänkokouksen aiemmista sakkopäätöksistä ja vedottiin maaherran vahvistamaan 

yhden riksin sakkoon työmaan pysäyttämisestä.183  

Kun länsitornia vielä muurattiin, oli kirkon toisessa päässä aloitettu vesikaton 

rakentaminen. Kattorakenteisiin (kattotuolit ja aluslaudoitus) tarvittiin viittä eri 

paksuista ja pituista, veistettyä ja veistämätöntä parrua sekä lautoja, joista pitä-

jänmiehille annettiin tarkat ohjeet. Jokaista manttaalia kohden tuotiin 8 parrua ja 

1 lauta, yhteensä 1272 parrua ja 159 lautaa.184 Kattotuolit ja ruoteet olivat loppu-

kesällä 1785 valmiita ja paanutus voitiin aloittaa. Elokuun lopulla kehotettiin tuo-

maan paanuja ”Thornin cattamisexi”.185 Männystä veistettyjä kattopaanuja tarvit-

tiin koko kirkkoon yhteensä noin 50 000 kappaletta eli yhden manttaalin tilan piti 

toimittaa noin 315 paanua. Pitäjäläiset tekivät paanut itse tai hankkivat niitä par-

haimmilta veistäjiltä keskitetysti, mutta niiden toimittaminen oli tuskallisen hi-

dasta. Pitäjänmiehiä muistutettiin loppukesällä sunnuntai toisensa jälkeen paanu-

toimituksista. Useista muistutuksista huolimatta oli paanuista silti pulaa ja vaa-

rana oli, että rakennustyö pysähtyisi. Paanutusurakka jäikin kesken ja talven ai-

kana pyydettiin loppujen kattopaanujen toimittamista, jotta sitä voitaisiin jatkaa 

nopeasti seuraavana kesänä (1786).186 Paanujen lisäksi vesikatto tarvitsi tuohta, 

jota käytettiin paanukaton alla vesieristeenä, ainakin katon taitekohdissa. Lisäksi 

                                                   
182 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
183 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 7.8.1785; 4.9.1785. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 15.1.1785; 

20.8.1785. 
184 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus, päiväämätön.  
185 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 20.8.1785; 21.8.1785. 
186 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 2.3.1786. 
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tarvittiin 50 000 kappaletta 4 tuuman rautanauloja, jotka hankittiin valmiina Eu-

ran Kauttuan ruukilta.187 Naulojen osto oli yksi suurimmista yksittäisistä kustan-

nuseristä.  

Se, kuka vastasi Kokemäen kirkon paanukaton tekemisestä, muurarimestari 

Sundsten vai puuseppä Wahlberg, jää lähteiden perusteella epäselväksi. Sundsten 

nimittäin osasi valmistaa myös puurakenteita (kirkkoja) ja Walhberg tiedettiin 

erityisen taitavaksi kattorakenteiden tekijäksi, kuten Rauman raatihuoneen kello-

torni vuodelta 1776 osoittaa.188 Joka tapauksessa puuseppä Wahlberg teki sisäka-

ton kesällä 1786, kun vesikatto oli valmis. Sisäkatto tehtiin todennäköisesti edul-

lisesti tasaiseksi lautakattoksi (ei tynnyriholvi).189 Samoin puusepän johdolla teh-

tiin syksyllä 1785 kirkonovet, joita varten kehotettiin tuomaan hyviä lautoja sekä 

hiiliä. Hiiliä tarvittiin sepälle, joka takoi oviin saranat ja muut rautaosat.190 Myös 

ikkunoiden hankinta oli edistynyt.191 Wahlbergin johdolla puutöitä jatkettiin aina 

marraskuun puoliväliin saakka, jolloin työt keskeytettiin ”tämän vuoden edestä” 

ennen talven tuloa.192 

                                                   
187 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785 ja 4.9.1785. Sundsten laski Eurajoen kivikirkon kattopaanujen ja naulojen hinnaksi 

noin 354 riksiä (150 + 204 = 354). Naulojen hintoja vertailtu Sundstenin laskelman ja Jörbergin 

(1972) välillä. Jörbergin listaamat Ruotsin hinnat vaikuttavat varsin alhaisilta S:n ilmoittamiin 

(suomalaisiin) hintoihin verrattuna. Lisäksi Jörberg ilmoittaa vain yhden tyyppisten naulojen hin-

nan, vaikka niitä valmistettiin eri kokoja 4–8 tuuman väliltä ja hinta riippui naulan koosta. Jörber-

gin ilmoittamalla hinnalla laskettuna (6 killinkiä/100 naulaa) naulojen hinnaksi tulee noin 62,5 

riksiä. Jörberg 1972 I, 585. Kauttuan ruukki, Eura. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-

tuuriympäristöt RKY. Museovirasto.  

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=912 Luettu 26.11.2014. 
188 Mestari Schytt oli ilmoittanut 1775, ettei hän ollut halukas tekemään Rauman raatihuoneen 

kattoa, kuten ei myöskään sittemmin Kokemäen kirkon kattoa. Rauman kirkon katon rakenteet teki 

Lapin pitäjän lukkari Job Hockert, mutta tornin osuus tuli Wahlbergin tehtäväksi. Nurmi 1985, 28–

30. 
189 Oulun kivikirkon sisäkattoon tehtiin lautaholvaus parikymmentä vuotta kirkon valmistumisen 

jälkeen. Työ maksoi 1980 riksiä, jota varten seurakunta joutui ottamaan 960 riksiä lainaa. Palola 

2000, 93, 107. 
190 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 29.10.1785.  
191 Lasimestarista ei ole tietoja. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. 

Kokemäen pitäjänkokouksen pk 7.8.1785. 
192 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 29.10.1785; 5.11.1785; 12.11.1785. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=912
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5.2.7 Viimeistelytöiden vuosi (1786) 

Kokemäen kivikirkko oli lähes valmis keväällä 1786. Mestarit ilmoittivat, etteivät 

he olisi enää kovin pitkään työmaalla, rakennustarvikkeita myytiin pois huuto-

kaupalla ja kirkon sisustusta ja pihamaan viimeistelytöitä suunniteltiin.193 

Viimeisenä rakennuskesänä työt jakaantuvat selvästi sisä- ja ulkotöihin: kir-

kon sisustamiseen sekä rakennuksien viimeistelyyn ja pihan rakentamiseen. Kir-

kon oli luonnollisesti asetettava luterilaisen kirkon tunnusomaiset elementit eli 

saarnatuoli ja penkit. Vaikka rakennusvarat olivat tiukassa, kirkkoherra esitti uu-

den saarnatuolin hankintaa. Joskus oli tapana siirtää vanhan kirkon saarnatuoli 

uuteen kirkkoon yksinkertaisesti varojen puutteessa tai sen (tunne)arvon 

vuoksi,194 mutta kirkkoherra Avellan ei halunnut vanhaa saarnatuolia uuteen kirk-

koon, ehkä sen pienen koon tai vanhentuneen tyylin vuoksi. Hän ehdotti, että lu-

kusilla kerätään vapaaehtoinen maksu eräänlaisen adressin muodossa. Kirkko-

herra lupasi itse aloittaa listan ja vastuu varojen keräämisestä annettiin lukka-

rille.195 Myöhemmin saarnatuolin hankintaa rahoitettiin myymällä ylijäänyttä 

kalkkia. Pitäjäläiset saivat lunastaa itse alun perin hankkimaansa kalkkia omiin 

kotitarpeisiinsa kuuden (6) kuparitaalerin tynnyrihintaan. Pitäjän talojen harteilla 

olivat myös kirkonpenkkeihin tarvittavien 600 hyvälaatuisen mäntylaudan tuot-

taminen, mikä tarkoitti neljä lautaa yhtä manttaalia kohti. Lautojen toimitus oli 

varsin hidasta. Niitä oli kuulutettu jo maaliskuulla, mutta vielä heinäkuulla puu-

seppä Wahlberg kaipaisi penkkilautoja, vaikka kirkonvihkiäiset jo häämötti-

vät.196 Penkit jäivät aluksi ilman maalia puupintaisiksi. Sen sijaan päätettiin, että 

saarnatuoli, sisäkatto, ovet ja ikkunanpielet maalattaisiin. Muutoin kirkkoherralle 

annettiin vapaat kädet uuden kirkon sisustamisessa, olihan hänellä siihen eniten 

näkemystä, mutta näillä kustannuksilla ei saanut rasittaa seurakuntaa. Odotettiin, 

että rahaa tulisi vielä valtakunnallisella kolehdilla.197 Yllättävää kuitenkin on, 

                                                   
193 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 23.4.1786. 
194 Esimerkiksi Piikkiön kirkko valmistui 1755 ja uusi saarnatuoli hankittiin 1763 ja maalattiin 

1765. Riska 1964, 105. Tampereen Vanhaan kirkkoon siirrettiin aluksi matalan saarnahuoneen 

vanha saarnatuoli. Silfverhuth 2013, 44 
195 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785 
196 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 2.3.1786; 8.4.1786; 13.5.1786; 

17.6.1786; 1.7.1786.  
197 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 23.4.1786.  
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ettei alttaria, sakraalin tilan keskeisintä elementtiä, mainita lähteissä. Ehkä se oli 

niin olennainen osa kirkkopuusepän työtä, ettei siitä yleisesti keskusteltu.  

Kirkon länsipäätyyn ulko-oven päälle ehdotettiin marmorista tai gotlantilai-

sesta kivestä valmistettua taulua, jossa lukisi kultakirjaimin milloin ja kenen ku-

ninkaan aikana kirkko oli rakennettu.198 Mahdollisesti kirkkoherra oli tämänkin 

ehdotuksen takana, mutta pelkästä turhamaisuudesta hän ei tätä hankintaa ehdot-

tanut, vaan kyltti oli lain vaatima. Kustaa III oli nimittäin antanut määräyksen, 

että jokaisen uuden tai laajennetun kirkon pääoven yläpuolelle oli laitettava vas-

taava muistotaulu.199 Näitä Kustaa III:tta ja myöhemmin hänen poikaansa ylistä-

viä tauluja valmistettiinkin useita eri puolelle valtakuntaa kirkonrakennusaallon 

ollessa kiivaimmillaan. 

Yksi merkittävistä ulkotöistä oli länsitornin viimeistely. Tornista tuli kokonai-

suudessaan kallis ja siinä mielessä turha rakenne, että kokemäkeläiset olivat aja-

telleet tulevansa toimeen 1760-luvulla rakennetulla kellotapulilla. Länsitornin 

muuraaminen oli vienyt käytännössä yhden ylimääräisen kesän ja siihen tarvittiin 

monenlaisia kalliita erikoisosia, joiden hankinta verotti rakennuskassaa. Ei siis 

ollut ihme, että länsitornit saatettiin jättää muuraamatta kokonaan tai siirtää nii-

den rakentamista vuosilla eteenpäin. Kun Kokemäen länsitorni oli kesällä 1786 

paanutettu, asennettiin sen huippuun ruukista erikseen tilatut koristeelliset metal-

liosat, tanko ja messinkinen nuppi, jotka olivat teetetty yli-intendentin piirustus-

ten mukaan. Vaikka runkohuoneen ikkuna-aukot oli jo lasitettu, päätettiin ikku-

nalasit hankkia torniin vasta kun seurakunnalla olisi riittävästi rahaa.200 Torniin 

oli tarkoitus asentaa myös aikaa näyttävä kello, mutta viisarikellon hankintaa siir-

rettiin tulevaisuuteen. Sen sijaan ilman kirkonkellojen kuminaa ei kirkkoa haluttu 

vihkiä. 

Seurakunnan suurempi kirkonkello oli haljennut jo muutama vuosi aiemmin 

elokuussa 1783 Sonnilan kylän talonpoika Juha Mustalan lapsen hautajaisissa.201 

Kirkonkellojen halkeaminen oli melko yleinen, mutta kallis vahinko. Koska seu-

rakunnan resurssit menivät kirkonrakentamiseen, oli kellon korjaamista siirretty. 

                                                   
198 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
199 Kongl. Maj:ts br d. 21. Febr. 1781. Wilskman 1781, 1028. 
200 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 7.8.1785; 25.6.1786. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 31.12.1785; 

2.3.1786; 8.4.1786; 27.5.1786. 
201 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 5.10.1783. 
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Seurakunnassa oltiin tultu toimeen toisella, pienemmällä kellolla, mutta nyt uu-

den kirkon ja varsinkin komean länsitornin valmistuessa haluttiin saada kirkon-

kello kuntoon. Kirkkoherra ehdotti helmikuussa 1785, että Tukholman kaupungin 

seurakunnista kerätty kolehti (55:26:8 riksiä) käytettäisiin kirkonkellon korjaami-

seen. Tukholman kaupungin seurakunnissa kerätty summa piti näet noutaa hen-

kilökohtaisesti, mutta jos kellon korjaus tehtäisiin myös Tukholmassa, voitiin 

nämä kaksi asiaa yhdistää. Enemmistö kannatti kirkkoherran kantaa, mutta se piti 

varmistaa vielä tuomiokapitulilta. Tuomiokapituli kuitenkin kielsi rakennusvaro-

jen käytön kellon korjaamiseen, joten se päätettiin teettää lähempänä Turussa.202 

Samalla kellon massaan lisättäisiin puoli kippuntaa (85 kg) vaskea.203 Talonpojat 

Hyrkölä (2/3 mant.), Uuppo (7/12), Pisku (1,4 mant.), Meinikkala (3/4 mant.) ja 

Järilän kylän Paavola (7/12) vastustivat päätöstä, sillä vasken lisäys maksoi 33:16 

riikintaaleria. Kellon sulattaminen ja valaminen maksoivat noin 55 riksiä.204 Ra-

hat kerättiin lopulta emäkirkon taloilta, 16 killinkiä jokaiselta.205 Turkulainen Ni-

colaus Thumström valoi kellon kesän 1786 kuluessa ja mahdollisesti se soi kirkon 

vihkiäisissä.206 Se, miten Tukholman kolehtirahat lopulta saatiin Kokemäelle, jää 

epäselväksi. On mahdollista, että kirkkoherra toi ne tullessaan Pohjanlahden län-

sipuolelta, Lokan terveyskylpylästä. 

 

                                                   
202 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 25.4.1784; 6.2.1785; 7.8.1785.  
203 1 kippunta = 20 leiviskää = 170 kg.  
204 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 23.4.1786. 
205 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 3.9.1786. 
206 TMA. TATA. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat E VI: 75a. Kokemäen 

emäaseurakunta. Inventaarioluettelo v. 1834. N. Thunström on valanut myös korjannut uudelleen 

valamalla Kangasalan kirkon kellon vuonna 1787. Hytönen 1995. 36. Luettavissa myös 

http://kla.fi/files/1213/5601/1635/kangasalan-kirkko-ja-sen_palvelijat.pdf. Luettu 8.1.2015. 

http://kla.fi/files/1213/5601/1635/kangasalan-kirkko-ja-sen_palvelijat.pdf
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Kuva 8. Kokemäen kirkon länsitorni sekä muurarikisällien muuraama portti. Kuva: kirjoittaja. 
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Suurin työ oli rakentaa ja siistiä Tulkkilan mäestä toimiva kirkkopiha. Jo edel-

lisenä talvena pitäjäläisiä oli kehotettu viemään ylimääräiset kivet pois ja keväällä 

järjestetyssä huutokaupassa myytiin turhaksi käyneet tarvikevarastot ja tiiliruukin 

rakenteet. Mäki oli kuitenkin edelleen täynnä ylimääräistä kiveä, joten ne päätet-

tiin käyttää varaston ja aidan (kyrkowallen) rakentamiseen. Sundsten oli ilmei-

sesti vielä Kokemäellä, mutta hän antoi varaston kisälliensä tehtäväksi. Se muu-

rattiin ylijääneistä tiilistä ja kivistä kirkon pohjoispuolelle, sakastin viereen. Pal-

kaksi oli alun perin sovittu Sundstenin kanssa 5 riksiä 16 killinkiä ja 8 runstykkiä 

ja jokaisesta talosta yksi juusto ja leipä, mutta kisällit pyysivätkin tästä 16 riksiä 

32 killinkiä, joten varaston hinta nousi kolminkertaiseksi. Puuseppä Wahlberg 

miehineen teki varaston katon syyskuun alkuun mennessä.207 

Uuden kirkon suojaksi päätettiin latoa pihamaata kiertävä kiviaita (kyrko-

wallen), johon tuli rautarenkaita hevosia varten. Se päätettiin tehdä itse päivä-

työnä, ilman muurarien apua. Samalla kappelilaiset vapautettiin emäkirkon piha-

töistä. Theet ehdotti, että aita tehdään ennen kiireistä heinäntekoaikaa.208 Juhan-

nuksena kuitenkin todettiin, ettei kiviaidan rakentaminen sujunut ilman ammatti-

miestä. Vaikka aidan latomiseen oli kulutettu lukuisia päivätöitä, työn laatu oli 

heikkoa ja epäluotettavaa. Suurin syy työn epäonnistumiseen oli, että päivätyö-

velvolliset olivat jätetty yksin, ilman osaavan miehen johtoa. Tämän vuoksi pää-

tettiin, että Sundstenin muurarikisällit (murgesäller) tekisivät kiviaidan 16 riksin 

32 killingin palkalla. Samalla kiviaitaan muurattiin länsi- ja pohjoispuolelle läpi-

käytävä eli katettu portti. Kisälleistä huolimatta pitäjäläisiä tarvittiin vielä heinä-

elokuulla päivätöihin. Päivätyöläisten tuli ottaa mukaan työkirveet sekä joitakin 

rautakankia, lapioita ja koivun vitsaksia, joita tarvittiin ”kiviparten sitomisexi”. 

Nämä työkalut olivat tulleet kokemäkeläisille viimeisten vuosien aikana työ-

maalla varsin tutuksi. Kirkonaidan rakentamisvelvollisuuden saattoi kuitata myös 

yhden riksin maksulla. Elokuun alussa muurarikisällit Blåberg ja Grandell pyy-

sivät palkkansa valmiista kirkonaidasta.209 

                                                   
207 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 23.4.1786; 9.7.1786. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 8.7.1786; 

2.9.1786. Varaston koko oli 8 kyynärää, 10 tuumaa x 8 kyynärää leveä x 6 kyynärää 5 tuumaa. 

TMA. TATA. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat E VI:75a. Kokemäen 

emäaseurakunta. Inventaarioluettelo v. 1834. Varasto purettiin kirkon laajennustyön alta.  
208 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 23.4.1786. 
209 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 8.7.1786; 15.7.1786; 6.8.1786; 

20.8.1786. 
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Ulkorakennuksista aiheutuneet kustannukset nousivat ajateltua korkeammiksi. 

Tätä varten emäseurakuntalaisilta kerättiin ylimääräiset kahdeksan killinkiä eli 

kolme kuparitaaleria manttaalia kohden. Kappelilaiset eivät tähän osallistuneet. 

Kirkkoherra vakuutti keräyksen riittävän varaston ja muurin rakennuskuluihin.210  

Alkukesällä 1786 rakennusvarastossa oli ylimääräistä kalkkia, joka päätettiin 

myydä seurakunnan rahapulan lievittämiseksi 6 kuparitaalerin hintaan. Kalkin-

myynnillä kerätty summa oli osoitettu uuden saarnatuolin hankintaan. Juhannuk-

sena järjestettiin pitäjänkokous, jossa asia oli esillä,211 mutta kalkkitynnyrin osto-

hinnasta tuli erimielisyyttä. Kokouksessa ilmeni, että osa pitäjäläisistä oli maksa-

nut kalkkitynnyristä 9–10 kuparitaaleria, mutta toinen puoli, joka oli hakenut kal-

kin Porista, väitti tynnyrin hinnaksi 8 taaleria. Kalkin hinta olikin yli kaksinker-

tainen siihen verrattuna, mitä alun perin oli ajateltu.212 Pitäjänkokouksessa kui-

tenkin päädyttiin kohtuullisempaan 16 killingin (6 kt) tynnyrihintaan, jolloin yhtä 

manttaalia kohden hankintahinnaksi tuli hieman yli 113 kuparitaaleria eli 6,3 rik-

siä.213 Edeltäneet huonot vuodet olivat kaventaneet talonpoikien rahavaroja ja vil-

javarastoja. Kirkkoherra totesi, että jotkut olivat laiminlyöneet kalkin maksami-

sen leväperäisyytensä vuoksi, mutta useat joutuivat jättämään kalkkinsa rästiin 

köyhyytensä tähden, vaikka heillä hyvää tahtoa olikin. Mutta jos laiminlyönnit 

jatkuivat, ilmoitettaisiin saatavat maaherralle ulosottoa varten.214  

Kesällä 1786 kiireisen heinä- ja elonkorjuuajan lähestyessä osa pitäjäläisistä 

teki puuseppä Wahlbergin kanssa erillisen sopimuksen, jonka mukaan he maksai-

sivat 16 killinkiä ja ¼ kappaa maltaita sitä vastaan, että puuseppä palkkaa heidän 

tilalleen kaksi työmiestä. Tämän sopimuksen kautta osa pitäjäläisistä pyrki ilmei-

sesti vapautumaan päivätöistä, kun taas toiset olisivat edelleen velvollisia suorit-

tamaan kolme päivätyötä Wahlbergin alaisuudessa. Pitäjänkokouksessa kirkko-

herra kuitenkin torjui osan pitäjäläisten ja puusepän keskinäisen sopimuksen. Hän 

                                                   
210TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 9.7.1786.  
211 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 17.6.1786; 18.6.1786. 
212 8 kuparitaaleria x 3000 kalkkitynnyriä = 24 000 kuparitaaleria = 1333 riksiä 

1 manttaalia kohden = 151 kt = 8,3 riksiä.  
213 6 kuparitaaleria x 3000 kalkkitynnyriä = 18 000 kuparitaaleria = 1000 riksiä 

1 manttaalia kohden = 113,2 kt = 6,3 riksiä.   

21 x 6 kt (0,333 riksiä) = 7 
214 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.6.1786. 
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selvitti, että kaikkien tulisi tehdä päivätöitä, kuten seurakunnan ja puusepän väli-

nen sopimus velvoitti. Jos jollakin oli yksittäisiä esteitä päivätöiden suorittami-

seen, tuli niistä neuvotella erikseen Wahlbergin kanssa.215  

Vaikka mestareiden työt olivat valmiita, riitti kokemäkeläisille päivätöitä ja 

askareita kirkon pihassa. Vielä syyskuussa, kun kirkon vihkimiseen oli aikaa vain 

kaksi viikkoa, tarvittiin miehiä kirkon pihan tasoittamiseen ja tien tekemiseen. 

Viimeiset rästissä olevat santakuormat piti nyt vetää pihan ja tien tekoa varten. 

Tie uuteen kirkkoon tehtiin erkanemaan joen etelärantaa pitkin kulkevasta ylei-

sestä tiestä ylös Tulkkilan mäkeen ja aina kirkon pihaan saakka. Uuteen kirkko-

maahan ei kuitenkaan vielä vuosiin haudattu, kuten ei uuteen kirkkoon sisälle-

kään. Vanhaa kirkkoa ja sen hautausmaata käytettiin edelleen hautapaikkana ja 

uuden kirkon valmistuttua otettiin myös Marian kirkon sakasti hautapaikaksi.216 

Suorittamattomien rästien ja ”wastahankaisten” kanssa oltiin viimeisenä ra-

kennuskesänä tiukkoja. Heinäkuun lopulla tuomiokapitulissa oli päätetty jo kir-

konvihkimispäivä,217 joten kirkkoherra Avellan patisti kuulutuksessaan tekemään 

päivätöitä loppuun asti; ”Ei mahda sis yxikän joka järjestyxesä wuoron jälken 

Kirkontyöhön kutsutuxi tule pojesjädä”. Jälleen myös toistettiin, että päivätyöräs-

teistä voitiin langettaa maaherran määräämä puolen riksin sakko ja suorittamat-

tomat maksut olivat ulosotettavissa.218 Toisaalta viimeisenä rakennuskesänä an-

nettiin vielä lukuisia mahdollisuuksia korvata rästipäiviä. Töihin kutsuttiin erityi-

sesti tiloja ja itsellisiä, joilla oli paljon laiminlyöntejä, kuten Paistilan kylän Hen-

rik Matinpoika.219 Samoin uhkailtiin pitäjäläisiä maksuaikojen päättymisellä ja 

työmaan seisauttamisesta langetettavilla sakoilla, mutta viikkoja myöhemmin 

(17.6) kuulutettiin edelleen kahden riikintaalerin maksuja.220  

Heinäkuun alussa muurarimestari Sundsten ilmoitti, että kirkko olisi pian hä-

nen osaltaan valmis. Hän oli tehnyt sen yli-intendentti Adelcrantzin ohjeiden mu-

                                                   
215 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.6.1786. 
216 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 22.4.1786. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 15.9.1786. 
217 TMA. TATA. B I: 53. Kirjekirja 1786. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 23.8.1786. Päätös, 

että rovasti Pihlman vihkii kirkon, on tehty 26.7.1786. 
218 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 29.7.1786. 
219 Esimerkiksi TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 6.5.1786; 2.7.1786. 
220 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 27.5.1786; 17.6.1786. 



Ella Viitaniemi 

349 

kaan. Mestari vain odotti, että puuttuvat viljakapat toimitetaan seuraavalla vii-

kolla.221 Tämän jälkeen kisällit tekivät kuitenkin vielä kirkon aidan, mutta hekin 

olivat valmiita elokuun loppupuolella ja muurarimestari odotti jälleen palkkoja. 

Kirkkoherra Avellan kehotti pitäjäläisiä maksamaan muurarien palkat heti, kun 

kerran seurakunta oli ”yximielisesti pytänyt, että Kyrkotarha Murmästarin kädin 

kautta piti raketuxi tuleman”. Varmuuden vuoksi Avellan vetosi Jumalaan ja esi-

valtaan, sillä työmies oli palkkansa ansainnut. Puuseppä Wahlbergin työ puoles-

taan valmistui syyskuun alussa. Wahlberg ilmoitti, että hän oli nyt työn puolesta 

vapaa lähtemään Kokemäeltä, jos vain hänelle luvatut palkat maksettaisiin pois. 

Kuulutuksista huolimatta, vielä syyskuun alussa oli Wahlbergin ruokapalkat osit-

tain maksamatta, kalkkitynnyreitä suorittamatta sekä 2 riikintaalerin keräysmak-

suja, muurarikisällien palkkoja (8 Sk) ja kirkonkellon valamiskustannuksia (16 

Sk) maksamatta.222 

5.2.8 Valmis kirkko ”Kustaa” 

Syyskuun lopulla 1786 kivikirkko oli vihdoin valmis vihittäväksi. Tuomiokapi-

tuli oli valtuuttanut rovasti, tohtori Johan Pihlmanin toimittamaan kirkon vihki-

misen. Kirkko sai kutsumanimekseen Kustaa. Vihkimisjumalanpalvelus pidettiin 

Mikkelin päivänä.223 Tilaisuudessa kerättiin kolehti uuden kirkon hyväksi. Penk-

kijärjestystä ei ehditty tekemään ennen kirkon vihkimistilaisuutta, joten Avellan 

muistutti seurakuntalaisia, että he etsivät istuinpaikkansa soveliaasti, säätynsä 

mukaan. Kirkkoherran pelkona oli, että penkeistä syntyisi heti kinaa väen kesken. 

Juhlarauhan takaamiseksi hän kehotti myös nuorta väkeä pysyttelemään poissa 

lehterin eturiveiltä. Jos joku nuori siihen rohkeni istua, ilmoitti paimen, että ”tule 

se wetä Lektarilda Kudennus miesten awulla ulos”. Penkkijako tehtiin mahdolli-

simman pian vihkimisen jälkeen.224  

 

                                                   
221 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 8.7.1786. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjän-

kokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 9.7.1786.  
222 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 20.8.1786; 2.9.1786. 
223 Mikkelin eli Mikon päivä on 29.9. Vuoden 1772 uudistuksissa Mikkelin vietto siirrettiin ensim-

mäiselle sunnuntaille Mikon päivästä. Vilkuna 1996, 208. 
224 TMA. TATA. A I: 18. Turun tuomiokapitulin pöytäkirjat 1786. Pöytäkirja 23.8.1786. TMA. 

TATA. B I: 53. Kirjekirja 1786. Turun tuomiokapituli kh Tolpolle ja Avellanille, 23.8.1786 (2kpl). 

TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset; 17.9.1786; 24.9.1786. 
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Kuva 9. Kokemäen kirkko pohjoispuolelta. Kuvattu ennen 1886, jolloin kirkon laajennusosat eli ns. ristisakarat val-

mistuivat. Sakastin vieressä muurarikisällien tekemä varastorakennus, joka purettiin laajennuksen alta. Valoku-

vaaja tuntematon. Kokemäki-Seuran arkisto. Kuva Tapio Salminen. 

 

Yli-intendentin piirustusten mukaan muurattu kirkko edusti puhdaslinjaista vi-

rastoarkkitehtuuria ilman paikallisia lisiä tai muunnoksia.225 Kokemäen kirkko 

rakennettiin pääpiirteissään kerralla valmiiksi, mikä oli sinänsä harvinaista. Ra-

kennustyö oli toki keskeytynyt epäselvyyksien ja riitojen vuoksi lähes neljän vuo-

den ajaksi, mutta mestari Sundstenin saavuttua kirkko valmistui kolmen raken-

nuskesän jälkeen. Kirkko oli valmiina 65 kyynärää pitkä ja 20 kyynärää leveä 

sekä 11 ¼ kyynärää korkea.226 Lattia oli puusta, samoin kattoholvi. Yläosastaan 

kaarevia ikkunoita oli kahdeksan ja niissä oli pienet ruutulasit. Sakasti sijaitsi pe-

rinteisesti kirkon pohjoispuolella ja sen alapuolella oli ehtoollisviinikellari. Torni 

korkein nuppi nousi lähes 40 metrin korkeuteen ja varsinaisella tornirakenteella 

                                                   
225 Esim. 1781 valmistuneesta Kurun kirkosta ei tehty yli-intendentin piirustusten mukaista, vaan 

mestari Åkerblom teki länsitorniin perinteisen sipulikupolin. Edling 1993, 200. 
226 Kirkko oli 38,6m pitkä, 11,8m leveä ja 6,7m korkea. 
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oli korkeutta yli 18 metriä.227 Kellotapulissa soi kaksi kirkonkelloa.228 Kolmen 

vuoden kuluttua torniin lisättiin aikaa näyttävä kello, jonka kullatut taulut osoit-

tivat neljään ilmansuuntaan. Se oli todennäköisesti Rauman vanhan raatihuoneen 

kello, joka oli jäänyt tarpeettomaksi uuden raatihuoneen valmistuttua.229  

Kirkon sisustustyöt siirtyivät tuleville vuosille. Kivimuuriset seinät rapattiin 

valkoisiksi ja puuholvinen katto maalattiin. Saarnatuoli maalattiin helmenhar-

maaksi (perlfärgad) ja sen koristeet kullattiin. Penkit, ovet, ikkunanpielet sekä 

lehteri maalattiin sinisellä.230 Kirkon sisustuksen värimaailma noudatti samaa 

kustavilaista tyyliä kuin arkkitehtuuri. 

Keväällä 1787 päätettiin myydä vanhan kirkon saarnatuoli, penkit ja lehterit 

ja kellotapuli, mutta vanha kirkko ja hautausmaa saivat jäädä paikoilleen. Lopulta 

seurakunnalle jäi rahaa yli, vaikka rakennusaikana rahat olivat loppuneet kesken. 

Yli jääneellä rahalla Avellan toivoi, että pappilaan tehtäisiin korjauksia.231 

Alkukesästä kirkkoherra Avellan anoi virkavapautta sairauden takia. Avella-

nin terveys oli heikko ja takana oli rakas kivikirkkohanke. Lääkäri oli suositellut 

hänelle oleskelua Lokan terveyslähteillä. Terveyslähteillä oleskelu oli 1700-lu-

vun jälkipuoliskon muoti-ilmiö.232 Avellan järjesti Sundvallin sijaisekseen, josta 

hän ilmoitti tuomiokapitulille.233 Mutta ennen kuin tuomiokapitulin vastauskirje 

saapui, oli Avellan jo lähtenyt kohti Lokaa. Vaikka konsistori sinänsä puolsi mat-

kaa, hämmästeltiin kirkkoherran lähtöä ilman konsistorin virallista lupaa. Avel-

lanilla täytyikin olla todellinen kiire lähteä, sillä yleensä tuomiokapituli toimi ja 

vastasi kirjeisiin nopeasti. Tuomiokapituli oli saanut tiedon Avellanin lähdöstä 

lehdestä (allmänna tidning). Avellan sai puolestaan asiasta huomautuksen.234  

                                                   
227 Torni oli kokonaisuudessaan 51 kyynärää ja alarakenne 31 kyynärää. 
228 TMA. TATA. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat E VI:75a. Kokemäen 

emäaseurakunta. Rovastintarkastuksen pk 8.9.1834.  
229 Rauman uuteen raatihuoneeseen päätettiin hankkia uusi kello Tukholmasta 1777. Nurmi 1985, 

36; Saramo 1936, 19. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen 

pitäjänkokouksen pk 11.11.1798. Kello ei pysynyt ajassa ja välillä sitä korjautettiin Raumalla kel-

loseppä Ömanin luona. Kellosta ja sen korjauksista; Viitaniemi 2003, 104–105. 
230 TMA. TATA. Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat E VI:75a. Kokemäen 

emäaseurakunta. Rovastintarkastuksen pk 8.9.1834. 
231 Kellotapulin hinnaksi määrättiin vähintään 33:16 riksiä. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten 

pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 22.4.1787.  
232 Heikkinen 1991, 75–97;Vainio-Korhonen 2008, 303–304. 
233 TMA. TATA. AI:19. Pöytäkirjat 1787. Pöytäkirjat 23.5.1787; 13.6.1787. TMA. TATA. BI:54. 

Kirjekirja 1787. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 13.6.1787.  
234 TMA. TATA. AI:19. Pöytäkirjat 1787. Turun tuomiokapitulin ptk 20.6.1787. TMA. TATA. 

BI:54. Kirjekirja 1787. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 20.6.1787.  
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5.2.9 Johtopäätökset: Ripeät rakentajat ja harkitsevat pitäjänmiehet 

Kokemäen kivikirkko rakennettiin neljän rakennussesongin aikana. Ensimmäi-

senä kesänä (1780) tehtiin perustukset ja muurattiin jonkin verran runkohuoneen 

alimpia kerroksia muurarimestari Mats Arelinin johdolla. Työt kuitenkin keskey-

tyivät elokuussa pitäjän sisäisten erimielisyyksien vuoksi. Kun töitä päästiin jat-

kamaan mestari Johan Sundstenin alaisuudessa, saatiin kirkon runkohuone ja il-

meisesti samalla myös sakasti muurattua kesän 1784 aikana. Seuraavana vuonna 

muurattiin länsitorni. Viimeisen kesän (1786) työnä olivat katon paanutus, kirkon 

sisätyöt sekä pihamaan raivaus ja aitauksen tekeminen. Yli-intendentin viraston 

piirustusten mukainen, Kustaaksi nimetty kirkko rakennettiin kerralla pääpiirteit-

täin valmiiksi ja se vihittiin käyttöön mikkelinpäivänä 1786. 

Työt sinänsä etenivät varsin ripeästi. Muurarimestarin apuna työskenteli muu-

tama kisälli, jotka vastasivat varsinaisesta muurauksesta sekä puuseppä Anders 

Wahlberg, joka vastasi kirvestöistä. Lisäksi työmaalle määrättiin päivittäin noin 

40 työkykyistä miestä auttamaan rakennustyössä, kuten muurauskivien siirtelyssä 

ja laastin kantamisessa. Aluksi suunniteltiin, että tilalliset tekevät 2 päivätyötä 

siinä, missä tilattomat yhden, joka olisi tarkoittanut lähes kahdeksaa (8) päivä-

työtä jokaista kotitaloutta kohti (myös tilattomat) ja noin 16 päivätyötä jokaiselta 

tilalta yhden rakennussesongin aikana. Kun rakennustyöt osuivat samaan ”sulan-

maan” aikaan kuin tärkeimmät maanviljelytyöt, rasittivat työpäivät enemmän pie-

nempien tiloja sekä torppia, kuin suurempia tiloja, joilla oli käytössä palkkatyö-

voimaa. Varsinaiset rakennustyömaalla tehdyt päivätyömäärät jäivät kuitenkin 

suunniteltua vähäisemmiksi.  

Kirkon rakentamista haittasivat rakennustarvikkeiden puute ja niiden verkkai-

nen toimitus sekä rakentamiseen kelpaamattomien materiaalien tuominen. Ra-

kennustyö ei edistynyt ilman oikeita tarvikkeita oikeaan aikaan. Erityisiä ongel-

mia tuottivat tiilet, joiden valmistus ei aluksi tahtonut onnistua ja sitten osaava 

mestari lähti Kokemäeltä. Puuttuvat tiilet yritettiin rahapulassa korvata sopivilla 

kivillä. Talonpojat viivyttelivät myös työmiesten palkkojen maksussa, mikä ai-

heutti ammattimiehille ongelmia. 

Ison kivikirkon rakennustyö oli yhteisölle valtaisa logistinen ponnistus. Kaikki 

pitäjän tilat tuottivat työmaalle rakennusaineita manttaalimäärän mukaan sakon 

uhalla. Kiviä ja hiekkaa noudettiin yhdessä sovituilta paikoilta. Jokaista täyttä 

manttaalin taloa kohden oli määrä ajaa 100 kuormaa muuraukseen sopivaa kiveä. 

Kun yhdellä reellä voitiin tehdä kolme kivenhakumatkaa päivässä, kului urakkaan 
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noin 33 ajopäivää. Hiekkakuormia tarvittiin 29 manttaalia kohden ja niiden kul-

jetukseen käytettiin arviolta 10 päivää. Kallein tiloille lankeava vastuu oli kalkin 

maksaminen ja noutaminen lähiseudun kaupungeista. Sitä tuotettiin noin 19 tyn-

nyriä manttaalia kohden (yhteensä noin 3000 tynnyriä). Lisäksi talojen metsä-

osuuksista kaadettiin rakennuspuita, jotka käsiteltiin mestarin vaatimaan määrä-

mittaan. Tavarahankinnat ja -ajot pyrittiin tekemään talven rekikeleillä. Raken-

nustarvikkeiden hankintaan kuluva aika ja varat olivat pois kotitalouden töistä ja 

ansaintamahdollisuuksista. Kirkon rakentaminen tarjosi toisaalta ansiomenetys-

ten rinnalla ansaintamahdollisuuksia, sillä pitäjäläiset kävivät päivätyö- ja tava-

rasuorituksilla kauppaa.  

Emäkirkon rakennusrasite koski myös kappelilaisia, mutta laki velvoitti osal-

listumaan heitä vain siihen kokoon saakka kuin emäkirkko oli kappelin perusta-

misaikaan ollut. Harjavaltalaisten osuus ylitti selvästi lain vaatimuksen. 
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5.3 Kirkon rakentamisen rahoitus, kustannukset ja pitäjäisten osuus 

5.3.1 Valtakunnallinen kolehti ja talonpoikien kirstut  

Kokemäen kirkkohanketta varjosti jatkuva varojen niukkuus. Seurakunnan omat, 

alun perinkin vähäiset varat eivät olleet riittäneet pitkälle. Kokemäen seurakun-

nalla oli hankkeeseen ryhdyttäessä ollut vain alle 3000 kuparitaaleria, kun taas 

Huittisten seurakunnalla oli vastaavassa tilanteessa 13 000 kuparitaaleria. Silti 

huittislaistenkin rakennuskassa valahti miinuksen puolelle ennen kuin mittava 

laajennustyö oli valmis.235 Vastaavasti Oulun kaupungin varakas seurakunta jou-

tui seurakunnan varojen loputtua keräämään seurakuntalaisilta 39 000 taaleria li-

sävaroja ja ottamaan vielä 18 000 taalerin lainan rakentaessaan suurta kivikirkkoa 

1769–1776.236 Ei siis ollut ihme, että kahden kiivaan rakennusvuoden jälkeen lop-

pukesällä 1785 Kokemäen seurakunnan kirkonrakennuskassan pohja häämötti. 

Seurakunnan kaikki omat ja keräyskirjalla tulleet rahat olivat menossa muurari-

mestarin ja puusepän palkkoihin, kyytirahoihin sekä hankintoihin.237 

Kuningas oli vahvistanut Kokemäen seurakunnalle luvan yhteen valtakunnal-

liseen, kaikista Ruotsin ja Suomen kaupungeista kerättävään kolehtiin, jonka piti 

nimenomaan mahdollistaa suuren kivikirkon rakentaminen. Sinänsä valtakunnal-

lisen kolehdin idea oli hieno, mutta käytännössä se oli melko tuottamaton ja aut-

tamattoman hidas. Jos suunnilleen kaikista 1700-luvun loppupuolen Ruotsin val-

takunnan 104 kaupungista sata olisi antanut vaikkapa 5 riksiä, olisi se kartuttanut 

Kokemäen seurakunnan rakennuskassaa noin 500 riksillä eli 9 000 kuparitaale-

rilla. Tällä summalla olisi katettu esimerkiksi muurarimestarin palkat ja rautatar-

vikelasku. Mutta koska noin puolet kaupungeista oli hyvin pieniä, alle tuhannen 

asukkaan kaupunkeja, keräyksistä koostui vähäisiä summia.238 Vaikka läänin tai 

tuomiokapitulin alueelta kerätyt varat voitiin yhdistää ja lähettää kerralla, jäivät 

alueellisetkin keräyssummat melko vaatimattomiksi, useimmiten noin viiden rik-

sin suuruisiksi. Paikkakuntakohtaiset summat vaihtelivat yhdestä riikintaalerista 

                                                   
235 Viikki 1973, 446. Huittisten seurakunta sai ilmeisesti runsaan kolehdin v. 1783 sattuneen palon 

jälkeen.  
236 Palola 2000, 93. 
237 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. 
238 Ruotsin valtakunnassa oli vuonna 1800 104 kaupunkia, joista vain 29:ssä oli asukkaita enem-

män 2000 henkeä. Turpeinen 1977, 109–127; Vainio-Korhonen 1994. 36; Ylander 2003, 76.  



Ella Viitaniemi 

355 

kymmeneen riikintaaleriin.239 Poikkeuksen tekee kuitenkin valtakunnan suurin 

kaupunki, Tukholma. Lisäksi osa kaupungeista oli vapautettu keräyksistä, kuten 

Södertälje, koska niiden oma kirkko oli rakenteilla.240 

Vähäisten keräyssummien lisäksi toinen ongelma oli järjestelmän hitaus. 

Muutamien riikintaalerien takia nähtiin melkoinen valtakunnallinen vaiva ja by-

rokratia lähete- ja kuittauskirjeineen. Kolehteja ohjasivat sekä tuomiokapituli että 

lääninkonttori. Ne lähettivät kirjeitä kollegoilleen, jotka välittivät tiedot aina kau-

punkeihin ja seurakuntiin asti. Keräysvarat toimitettiin tuomiokapituliin tai lää-

ninkonttoriin, eivätkä viranomaisetkaan olleet aina selvillä, kumman hoidossa 

asia oli. Rahojen saavuttua lopulta Turkuun ne lähetettiin Kokemäelle osittain 

kruununvoudin kautta ja osittain suoraan kirkkoherra Avellanille.241 Kolehtien 

keruulla ja niiden lähettämisellä ei kuitenkaan pidetty kiirettä. On mahdollista, 

että kirkkojen rakentamisen ollessa kiivaimmillaan, seurakuntiin tuli useita valta-

kunnallisia kolehtipyyntöjä vuodessa ja kolehdit ikään kuin ruuhkautuivat. Par-

haimmillaan erilaisten avustuskeräysten osuus saattoi nousta jopa viidennekseen 

koko seurakunnan menoista.242 Keräysvarojen saaminen venyikin monen vuoden 

ajalle. Kun Kokemäen kivikirkon hyväksi kerättiin ensimmäiset kolehdit heti pian 

luvan saavuttua syksyllä 1778,243 niin loppuja vaadittiin vielä viimeisenä raken-

nusvuonna 1786.244 Pitkä odotusaika keräysluvasta rahojen saamiseen vaikeutti 

luonnollisesti jo käynnistyneitä rakennushankkeita. Lisäksi inflaatio söi pitkään 

                                                   
239 Useimmat rahalähetykset olivat noin viiden riikintaalerin suuruisia. Ääripäinä ovat Hedemoran 

kaupungista kerätty 1:39:3 R ja Skaraborgista lähetty 9:5:3 R. Mahdollisesti summassa oli usean 

kaupungin keräykset yhdessä. TMA. TATA. AI:16. Pöytäkirjat 1784. Pöytäkirja 31.3.1784. TMA. 

TATA. AI:18. Pöytäkirjat 1786. Pöytäkirja 11.10.1786. Vastaavasti Örebron läänistä tilitettiin 

3:14:10 R. TMA. TPLLA. DA:66. Lääninkonttorin kirjekonseptit 1786. Lääninkonttori kruunun-

vouti Gråålle 23.3.1786. 
240 TMA. TATA. AI:18. Pöytäkirjat 1786. Pöytäkirja 8.12.1786. 
241 TMA. TATA. BI:50. Kirjekirja 1783. Turun tuomiokapituli mh Armfeltille 3.12.1783. TMA. 

TATA. BI:53. Kirjekirja 1786. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 17.5.1786. TMA. TPLLA. 

DA:63 Lääninkonttorin kirjekonseptit 1783. Lääninkonttori kh Avellanille 6.10.1783; Lääninkont-

tori Turun tuomiokapitulille 31.12.1783. 
242 Esimerkiksi Oulun seurakunnan menoista 20 % meni erilaisiin avustuksiin, todennäköisesti 

muiden seurakuntien rakennushankkeisiin, 1760-luvulle asti. 1770-luvulla kaupunkiseurakunta ra-

kensi kivikirkon, jolloin se ei osallistunut ulkopuolisiin kolehtikeräyksiin. Oulun seurakunnalla on 

hyvä tilimateriaali, jota Palola on ansiokkaasti tutkinut. Palola 2000, 91–93. 
243 Yksi ensimmäisistä kolehdeista saapui Växjöstä Kronobergin läänistä, joka oli lähetetty jo 

16.12.1778. Kolehdin tuotto oli 4 riikintaaleria, 16 killinkiä 6 runstykkiä. TMA. TPLLA. DA:59. 

Kirjekonseptit 1779. Lääninkonttori (Växjön) Kronobergin mhra Nackereijlle 9.3.1779. 
244 TMA. TATA. AI:18. Pöytäkirjat 1786. Pöytäkirja 12.4.1786. 
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kestäneen keräyksen tuottoa, kun rakennustarvikkeiden hinnat nousivat ja rahan 

arvo laski.  

Kokemäkeläiset odottivat kuitenkin valtakunnalliselta rakennuskolehdilta pal-

jon. Turun tuomiokapitulista ja lääninkonttorista lähti kaikkiin maistraatteihin 

käsky kerätä kolehdit heti syksyllä 1778.245 Mutta jo kesällä 1780 tuomiokapituli 

muistutti lukuisia maaherroja Kokemäen kolehdin keräämisestä, ilmeisesti kirk-

koherra Avellanin pyynnöstä.246 Avellan sai kysellä keräyksen perään vielä use-

asti. Syksyllä 1783 muistutus Kokemäen keräysluvasta lähti muun muassa Uu-

denmaan ja Hämeen läänin maaherroille. Koska naapuriläänienkin kolehdit puut-

tuivat vielä viisi vuotta luvan antamisen jälkeen, ei rahatoimitusten hitaus johtu-

nut pelkästään maantieteellisistä seikoista. Nopeuttaakseen edes jotenkin keräys-

prosessia tuomiokapituli kehotti lähettämään kolehtivarat suoraan Kokemäen 

kirkkoherralle.247 Seuraavina vuosina, kun kirkon rakentaminen oli täydessä 

vauhdissa ja varojen tarve suurimmillaan, yritti kirkkoherra jälleen hoputtaa ke-

räyksiä kertoen seurakunnan köyhyydestä ja huonosta satotilanteesta (som fattig-

dom i anseende till sädes brist i Socknen är ganska stor). Näihin vedoten tuomio-

kapituli muistutti vielä maaherroja, joiden alueilta arvioitiin puuttuvan koleh-

teja.248 Vielä viiden konsistorin lähettämän muistutuskirjeen ja kahdeksan vuoden 

odottelun jälkeen Tukholman, Falunin ja Malmstadin lääneissä oli ainakin osit-

tain toimeenpanematta Kokemäelle kuuluva kolehti.249 Tilanteen surkuhupai-

suutta kuvaavaa on, että kirkon vihkimisen jälkeen Falunin läänin Hedemoran 

kaupungista lähetettiin alle kahden riksin keräystuotto,250 mikä oli vähemmän 

kuin yhden kokemäkeläisen manttaalin tilan suorittama rakennustarvikemaksu. 

Oliko se lopulta kaiken vaivan arvoista? 

Koska valtakunnallinen rakennuskolehti ei tuottanut toivotulla aikataululla 

riittävästi varoja, ajautuivat seurakunnat varsin ahtaalle. Seurakunnan piti yrittää 

ratkaista rahapulansa muilla tavoin, mikä usein tarkoitti talonpoikien kirstuilla 

                                                   
245TMA. TATA. BI:47. Kirjekirja 1780. Turun tuomiokapituli usealle maaherralle 16.8.1780. 

TMA. TPLLA. DA:58. Kirjekonseptit 1778. Lääninkonttori maistraateille 20.10.1778.  
246 TMA. TATA. BI:47. Kirjekirja 1780. Turun tuomiokapituli usealle mh:lle 16.8.1780.  
247 TMA. TATA. BI:50. Kirjekirja 1783. Turun tuomiokapituli usealle mh:lle 24.9.1783. 
248 TMA. TATA. BI:51. Kirjekirja 1784. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 17.11.1784; BI:52. 

Kirjekirja 1785. Turun tuomiokapituli usealle mh:lle 27.6.1785; Turun tuomiokapituli Vaasan lää-

nin mh:lle 29.6.1785. TMA. TATA. AI:16. Pöytäkirjat 1784. Turun tuomiokapitulin pk 

17.11.1784; AI:17. Pöytäkirjat 1785. Turun tuomiokapitulin pk 29.6.1785.  
249 Lisäksi oli epäselvyyttä Winmerbyn kaupungin ja Wennerborgin kaupunkien tilityksistä. TMA. 

TATA. AI:18. Pöytäkirjat 1786. Turun tuomiokapitulin pk 6.7.1786; BI: 53. Kirjekirja 1786. Tu-

run tuomiokapituli usealle mh:lle 12.7.1786.  
250 TMA. TATA. BI: 53. Kirjekirja 1786. Turun tuomiokapituli mh Brufusille (Fahlun) 11.10.1786.  
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käymistä. Paikallisiksi keinoiksi jäi kerätä ylimääräisiä maksuja pitäjäläisiltä, ko-

rottaa sakkomaksuja sekä yrittää ostaa rakennustarvikkeita velaksi tai pyytää lai-

naa yksityisiltä henkilöiltä. Joissakin seurakunnissa käytettiin myös viljamakasii-

nin viljavaroja kirkon rakennuskustannuksiin.251  

Viimeisen rakennusvuoden rahapulaa helpotettiin Kokemäellä myös huuto-

kauppaamalla tarpeettomiksi käyneitä, ylimääräisiä ja rikkinäisiä rakennustarvik-

keita (takaisin) pitäjäläisille. Huhtikuun lopulla 1786 järjestettiin julkinen huuto-

kauppa, jossa myytiin tukkeja, tiiliruukin tarpeisto ja jopa rakennustarvikevarasto 

sekä tiilten kuivatuksessa käytetyt ladot. Maksu huudetusta tavarasta piti suorittaa 

heti.252 Toinen huutokauppa järjestettiin juuri ennen kirkon vihkimistä, syys-

kuulla 1786. Tuolloin myytiin vielä kaikkea mahdollista, mitä rakennustyömaasta 

oli jäljellä, kuten rakennustelineitä, lautoja, nauloja ja rikkinäisiä tiiliä.253 Osittain 

tämän vuoksi rakennustyömaalta oli kielletty viemästä omin luvin mitään pois. 

Käytetystä rakennustavarasta rakentaminen oli yleistä ja tarvikkeita voitiin käyt-

tää uudelleen esimerkiksi maatalon pihapiirin moninaisissa talousrakennuksissa. 

Mutta ennen kuin rakentamisessa oltiin niin pitkällä, että tarvikkeita voitiin 

myydä pois, täytyi pitäjäläisten kaivaa kirstuistansa ylimääräistä rahaa kirkon ra-

kentamista varten. 

 

Pitäjänmiesten kirstuilla 

Kahden kiivaan rakennusvuoden jälkeen loppukesällä 1785 Kokemäen seurakun-

nan kirkonrakennuskassan pohja häämötti. Seurakunnan kaikki omat ja keräys-

kirjalla tulleet rahat olivat menossa muurarimestarin ja puusepän254 palkkoihin, 

kyytirahoihin sekä hankintoihin. Hankinnoista kalleimmat oli tehty Euran Kaut-

tuan ruukista, joka ei luovuttanut tuotteitaan velaksi. Kauttualta tilattiin monen-

laista rautatavaraa kuten nauloja, ”avein Luckot” ja rautatanko, johon asetettiin 

kuparinen nuppi. Hintaa tarvikkeille kertyi 96 riksiä 44 killinkiä ja 2 runstykkiä 

                                                   
251 Näin tehtiin ainakin Vihdissä 1770-luvulla ja Laukaalla 1790-luvulla. Teerijoki 1993, 208.  
252 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 7.8.1785; 23.4.1786. 
253 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 23.9.1786.  
254 Tällä kertaa kirvesmiehen nimeksi mainitaan Walbäck, mutta kyseessä on edelleen A. Wahl-

berg. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouk-

sen pk 25.4.1784.  
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(n. 1 750 kt).255 Rautatarpeet piti maksaa ja noutaa Kokemäelle ajoissa, ettei työ-

maa seisahtuisi tarvikkeiden puutteen vuoksi. Lisäksi piti ostaa paanukattoa var-

ten tervaa.256 Suurin kuluerä oli ehdottomasti muurarimestarin palkka.257 Kirkko-

herra vakuutti muurarinmestarin ansainneen palkkansa, koska kirkon seinämuurit 

olivat valmiit ja torni valmistuisi lähipäivinä.258 Lisäksi oli maksettava puuseppä-

mestarin Wahlbergin palkka.259  

Koska kirkonrakennuskassa oli tyhjä, rästiin jääneet päivätyöt sekä rakennus-

tarvikkeet, erityisesti kivikuormat päätettiin korvata rahamaksuilla. Päivätöiden 

sakkohintaa oli jo kevättalvella 1785 sovittu nostettavaksi 24 killinkiin eli puo-

leen riksiin, mutta loppukesällä korotus piti perustella uudelleen.260 Elokuisessa 

pitäjänkokouksessa todettiin, että nyt oli korkea aika maksaa puuttuvat kivikuor-

mat ja muut materiaalisuoritukset rahana. Rahojen sijoituskohde oli selvillä, ne 

menivät Sundstenin palkkaan. Sakkomaksuista ei kuitenkaan kertynyt riittävästi 

kassavirtaa; osa rästeistä korvattiin vielä työpanoksella ja osa jäi edelleen selvit-

tämättä. Syyskuussa 1785 päätettiin, että joka manttaalilta kerätään yksi riikin-

taaleri, joka auttaisi maksamaan edes jotakin mestareille ja tavarantoimittajille.261 

Keräyksellä oli mahdollista saada koko pitäjän alueelta 159 riksiä (2 862 kt). 

Pian kuitenkin huomattiin, ettei yhden riksin kerääminen riitä. Vuoden vaih-

teessa (1785–86) Theet ilmoitti, että tulevia kirkonrakennuskustannuksia varten 

tullaan keräämään kaksi riksiä manttaalilta, laamannin- ja vankikappojen keräyk-

                                                   
255 Ruukin lasku on noin 1750 kuparitaaleria. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 

1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk:t 7.8.1785; 4.9.1785. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon 

rakentaminen. Kuulutus 21.8.1785. 
256 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 31.12.1785. 
257 Pitäjänkokouksen pöytäkirjaan on merkitty summa kuparitaalereissa. Tämä kuvastaa sitä, että 

edelleen lähes 10 vuotta rahauudistuksen jälkeen ihmiset mielsivät rahat vielä vanhan yksikön mu-

kaan, varsinkin kun palkkioksi on määritelty tasan 3 000 taaleria. 
258 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 21.8.1785. Mikäli Sundsten 

oli jo saanut kahtena keväänä noin 55 riksin arvoisen kyytirahan ja nyt yli 166 riksiä, tuli hänen 

palkakseen yhteensä noin 265 riksiä eli noin 5 000 kuparitaaleria. 
259 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 25.4.1784. Wahlbergille oli jo maksettu palkkoja mestari Arelinin ajoilta. 
260 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk:t 6.2.1785; 7.8.1785.  

TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus, 20.8.1785.  
261 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.9.1785. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 21.8.1785.  
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sen yhteydessä. Ilmeisesti Theet oli itse mukana kierroksella nimismiehen kirju-

rina.262 Huhtikuussa 1786 pitäjänmiehet keskustelivat jälleen keräyksestä. He il-

moittivat, etteivät he vaikean ajan vuoksi voineet suostua kahta riksiä korkeam-

paan maksuun, joten päätettiin, että jo kerätty yksi riksi lasketaan etumaksuksi.263 

Kaikki muut ilmoittivat suostuvansa tähän, paitsi Torttilan kylän Mikko Henri-

kinpoika Tolvi,264 jonka mielestä maksu oli liikaa. Rahat piti kerätä kiireellisesti 

ennen keskikesää, sillä molemmat mestarit olivat lähdössä, mikä tarkoitti, että 

kirkko myös valmistuisi pian. Samassa kokouksessa pitäjäläiset kuitenkin vaati-

vat, ettei kirkon sisätilojen maalaukseen ja sisustukseen käytettävillä kustannuk-

silla saanut rasittaa seurakuntaa.265  

Parin riksin ylimääräinen maksu normaalien verojen päälle tuotti talonpojille 

ongelmia. Soinisen laskelmien mukaan maataloudesta saatava tulo riitti yleensä 

maatalousväestön välttämättömään toimeentuloon.266 Talonpojat elivät edelleen 

pitkälti omavaraistaloudessa, joten käteisestä rahasta oli maaseudulla puute. Ra-

haa tarvittiin välttämättömiin hankintoihin (rauta, suola) sekä joidenkin verojen 

maksuun. Kokemäen talonpojat yrittivät saada rahaa maataloustuotteiden ja puu-

tavaran myynnillä. Puutavarakauppa oli kuitenkin vielä varsin vähätuottoista ja 

viljaa jouduttiin ostamaan katovuosina.267 Ilmeisesti näin tapahtui myös 1783 ka-

tovuoden aikana. Yksikin katovuosi heijastui seuraaviin kausiin viljavarastojen 

tyhjentymisenä, siemenviljan ja käteisvarojen puutteena.  

                                                   
262 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 31.12.1785. 
263 ”Som tiderna äro swåra och tryckande kunde församlingens ledamöter nu icke åtaga sig någon 

större penninge utgift till behofwen wid kyrkobyggnadens i möjligaste måtto skyndesamma full-

följande till slut än Twå Riksdaler per mantalet; den ena Riksdalern som förut bliwit insamlad 

oberäknad. dessa medel ärlaggas blott förskotts wis hwarmed alle sig nöjde förklarade.” TMA. 

KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

23.4.1786.  
264 Kyseessä on sama mies, joka sai kuolemantuomion poikapuolensa myrkyttämisestä, minkä 

vuoksi kirkonrakennusriidan selvittely viivästyi. 
265 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 23.4.1786. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 27.5.1786, 2 kpl. 
266 Soininen 1974, 370. 
267 Viinan kotipoltto ja myynti olivat kielletty kustavilaisen ajan alussa 1775–1786. Soininen 1974, 

536–358, 363, 369.  
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5.3.2 Talollisten viljakapat  

Rahapalkan ohella erilaiset viljakapat ja elintarvikkeet muodostivat merkittävän 

osan käsityöläismestarien ja heidän väkensä palkasta. Ne määrittyivät käsityöläi-

sen aseman mukaan.268 Viljakappoja maksettiin muurarimestarin ja puusepän li-

säksi myös rakennuskirjuri Theetille, joka ei saanut rahapalkkaa. Lisäksi voitiin 

neuvotella kappoja ja elintarvikkeita maksuiksi lisätöistä, kuten kirkon kellarin 

muuraamisesta.269 Mutta toisin kuin rahapalkat, jotka pyrittiin maksamaan seura-

kunnan varoista, mitattiin viljakapat tilallisten laareista. Ne nostivat osaltaan ti-

lallisten rakennusrasitetta.  

Talonpoikien viivyttelevä tapa maksaa palkkakappoja oli enemmän sääntö 

kuin poikkeus. Silti käsityöläiset eivät mielellään lähteneet talveksi kaupunkiin 

ennen kuin saivat palkkansa, sillä muuten ne saattoivat jäädä kokonaan maksa-

matta. Jotkut palasivat vaatimaan saataviaan, kuten Arelin oli tehnyt. Syksyllä 

1785 puuseppä Wahlberg pyysi ylöspitoonsa kuuluvia rukiita, maltaita ja ruokaa 

suoritettavaksi useita kertoja. Marraskuun puolessa välissä kuulutettiin, että mak-

suilla oli jo kiire, sillä rakennussesonki oli päättynyt ja puuseppä oli lähdössä pois 

Kokemäeltä ja halusi palkkansa sitä ennen. Mutta talonpojat eivät maksulla kii-

rehtineet. Tammikuussa 1786 Sundsten ja Wahlberg kyselivät edelleen viljakap-

pojensa perään, joista huomattava osa oli edelleen saamatta.270 Vielä toukokuun 

lopulla peräti 70 tilalta oli Wahlbergille luvatut viljakapat maksamatta. Köönikkä 

ja hänen lähipiirinsä olivat kuitenkin hoitaneet kirvesmiesten kapat.271 Mahdolli-

sesti maksamatta jättäneitä olivat pienimmät tilat, jotka kärsivät eniten ylimää-

räisten kappojen suorituksista ja huonoista satovuosista.272  

Viljakapat maksettiin palkan lisänä, ikään kuin päivärahoina. Ne korvasivat 

mestareiden ja kisällien pitäjässä oleskelusta aiheutuneet kustannukset eli ylöspi-

don ja majoituksen. Osa kapoista päätyi siis kortteeritaloina toimiville paikalli-

sille, todennäköisesti Tulkkilan mäkeä lähinnä sijaitseville taloille. Mutta käytän-

nössä muutaman kapan suuruisista keräyksistä kertyi huomattavia määriä viljaa. 

                                                   
268 Vilkuna 1996 B, 118. 
269 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 20.8.1785; 29.10.1785; 5.11.1785; 

12.11.1785; 31.12.1785. 
270 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 29.10.1785; 5.11.1785; 13.11.1785; 

7.1.1786.  
271 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 7.5.1786 ja 27.5.1786. 
272 Jörberg 1972 I, 138–139. Vuosina 1785 ja 1786 Ruotsissa oli nähtävissä osittain pientä ruis-

tynnyrin hintojen nousua. 
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Wahlbergille oli luvattu joka manttaalilta kuusi kappaa273 ruista ja neljäsosa mal-

taita sekä muita elintarvikkeita.274 Tästä määrästä kertyi noin 4370 litraa riihikui-

vaa ruista eli 27 ½ ruistynnyriä.275 Kun Turun ja Porin läänin verohinta ruistyn-

nyrille oli vuosina 1785–86 3:32 riksiä, oli niiden yhteenlaskettu arvo hieman yli 

sata riksiä.276 Tästä viljamäärästä mestarit jakoivat kisälleidensä palkat, mutta 

elintarvikkeita riitti myös kaupunkiin vietäväksi ja myytäväksi talven aikana. Ai-

kuisen henkilön viljan vuosikulutus on arvioitu olleen 3½ tynnyriä.277 

Mestari Sundstenille oli määrä maksaa kaksi (2) kappaa rukiita ja saman ver-

ran maltaita joka manttaalilta.278 Se, suoritettiinko tämä määrä kappoja joka vuosi 

vai kerta luontoisesti jää epäselväksi. Joka tapauksessa Sundsten sai ruista vähin-

tään noin yhdeksän (9) tynnyriä eli noin 30 riksin arvosta279 sekä runsaat kahdek-

san (8) tynnyriä maltaita, jotka lienevät vähintään yhtä arvokkaita.280 Viimeisenä 

rakennuskesänä Sundstenille luvattiin kellarin muurauksesta juusto ja leipä joka 

talolta.281 Kun koko pitäjässä oli noin 274 tilaa,282 kertyi muurareille tynnyreittäin 

juustoa ja leipää kotiin viemisiksi.283 

Myös Henrik Theetille oli luvattu rakennustyön valvonnasta kaksi (2) kappaa 

ruista manttaalilta. Theetin kirjapitopalkkioksi yhdeltä rakennusvuodelta kertyi 

ruista noin 318 kappaa eli 30 riksin arvosta.284 Hän ehti toimia kirjurina ainakin 

                                                   
273 1 kappa = 4,58 litraa 
274 1 tynnyri viljaa = 36 kappaa = 165 litraa. 1 tynnyri maltaita = 38 kappaa = 174 litraa. Jörberg, 

1972 I, 86, 90, 94. Epäselvää on, maksettiinko viljat yhdellä kerralla vai erissä vuosittain. Koke-

mäen pitäjänkokouksen ptk 25.4.1784.  
275 159 mant x 6 kappaa = 954 kappaa eli 27,5 tynnyriä ruista (1 viljatynnyri = 36 kappaa) 

159 mant x 0,25 mallaskappaa = n. 40 kappaa eli hieman yli 1 tynnyriä maltaita. (1 tynnyri maltaita 

= 38 kappaa)   
276 Vuonna 1785 ja 1786 ruistynnyrin hinta pysyi samana Turun ja Porin läänissä ja Hälsinglandissa 

samana, vaikka muualla Ruotsissa oli nähtävissä pientä hintojen nousua. Suomen taloushistoria 3, 

434; Jörberg 1972 I, 138–139. 
277 Teerijoki 1993, 165. 
278 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 8.7.1786.  
279 2 kappaa x 159 manttaalia = 318 kappaa = 8,83 tynnyriä. (1 viljatynnyri = 36 kappaa) Ruistyn-

nyrin arvo laskettu Hälsinglandin hinnan (3:16) mukaan. Jörberg 1972 I, 138–139. 
280 159 mant x 2 kappaa = 318 kappaa maltaita = 8,37 tynnyriä maltaita (1 tynnyri maltaita = 38 

kappaa) Maltaiden hinnoista on vain hajanaisia tietoja, Jörberg, 1972 I, 400. 
281 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 8.7.1786. 
282 RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
283 Leiville ja juustoille on vaikea arvioida hintoja, koska pitäisi tietää niiden paino leisvisköinä. 
284 2 kappaa x 159 manttaalia = 318 kappaa = 8,83 tynnyriä. (1 viljatynnyri = 36 kappaa) Ruistyn-

nyrin arvo laskettu Hälsinglandin hinnan (3:16) mukaan. Jörberg 1972 I, 138–139. 
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kolmena vuotena (1784–86), joten hän keräsi yhteensä noin 27 tynnyriä viljaa, 

noin 90 riksin edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin puuseppämestari Wahlber-

gin viljakapat. 

 

Taulukko 12.   Arvio Kokemäen kirkkohankkeesta viljakappoina maksetuista palkkioista 1784–1786 
tynnyreinä (tr) ja riikintaalereina (R) 

Henkiö, ammatti Viljakappojen määrä 

Kokonais-

määrä tynny-

reinä (tr) 

Arvo 1784 vero-

hinnalla  

(3:16 R) 

Arvo 1785–86 ve-

rohinnalla  

(3:32 R) 

Sundsten, 

muurarimestari 

2 ruiskappaa + 

2 mallaskappaa /mant. 

n. 9 tr ruista 

n. 8 tr maltaita 
n.30 + 30 = n. 60 R 

n.33 + 30 = n. 66 

R 

Wahlberg,  

puuseppä 

6 ruiskappaa + 

 ¼ kp maltaita / mant 

30 tr ruista ja n. 

1tr maltaita  
rukiit: 91 2/3 R Rukiit: n. 100 R 

Theet, kirjuri 
2 ruiskp / mant/ vuosi 

(ainakin v. 1784–86) 

n. 9 tynnyriä / 

vuosi 
30 R / vuosi 

33 R / vuosi  

yht. n. 96 R 

Lähteet: TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 25.4.1784; 

II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 8.7.1786.  

 

Kirkkohankkeesta maksetut viljakapat aiheuttivat yhden manttaalin tilalle vä-

hintään 14 ruiskapan sekä 2 ¼ mallaskapan ylimääräisiä maksuja,285 muiden ve-

rokappojen kuten käräjäkappojen, laamanninkappojen, siltavoudin- ja jahti-

voudinkappojen lisäksi.286 

5.3.3 Kivikirkon aiheuttamat kustannukset yhteisölle 

Koska valtakunnallinen kolehti ei tuottanut rakennusaikana toivottua hyötyä ja 

seurakunnan vaatimaton rakennuskassa tyhjeni pian rakennushankkeen alettua, 

                                                   
285 Laskettu vuosilta 1784–86: Sundsten 2 kappaa, Wahlberg 6 kappaa, Theet 6 kappaa (2x3 kap-

paa). 
286 Suolahti 1925, 346. 
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lankesi suurin rakennusrasitus pitäjän tilojen kannettavaksi. Seurakunta pyrki 

maksamaan mestarien palkat, rautatarvikkeet ja ikkunalasit, sekä köydet ja tervan 

ensisijaisesti rakennuskassasta ja valtakunnallisella kolehdilla saaduilla tuloilla. 

Näistä suurimmat erät muodostivat mestarien palkat sekä rautatavara, joita varten 

jouduttiin keräämään tilallisilta vähintään kaksi riikintaaleria manttaalia kohden. 

Pitäjäläisten kustannettavaksi jäi kaikki muu. Kirkon rakentaminen otettiin pää-

osin talonpoikien kirstuista, laareista, metsistä ja työpäivistä. Pitäjän talot mak-

soivat mestareille ja kisälleille ylläpidon viljakappoina ja ruokapalkkana, he kul-

jettivat kivet, sannan ja puut. He tekivät tiilet ja toivat hiilet ja polttopuut. Vaikka 

monelle luonnontuotteille kuten kiville tai sannalle ei sinänsä laskettu rahallista 

arvoa lainkaan tai se oli suhteellisen vaatimaton, vaati niiden toimittaminen kui-

tenkin miesten ja juhtien ajotyöpäiviä. Selvää rahaa tarvittiin kalkin oston lisäksi 

keräysmaksuihin. Pitäjäläiset saattoivat myös käydä kauppaa suorituksista ja 

maksaa palkkoja päivätöistä apumiehille. Muutoin kirkko nousi pitäjäläisten 

luontaistalouden tuotteilla ja resursseilla. 

Kun kirkonrakennustarvikkeet ja erilaiset suoritukset lasketaan yhteen, voi-

daan todeta, että kivikirkon kustannukset olivat vähintään 33 riksiä yhden mant-

taalin tilalta. Vaikka laskelma perustuu hajanaisiin lähteisiin ja osittain epävar-

moihin hintatietoihin, se on kuitenkin suuntaa-antava arviolaskelma siitä, mitä 

kirkko on saattanut suunnilleen maksaa yhden manttaalin kokoiselle tilalle. Las-

kelmasta puuttuvat ajopäivätöiden osuus sekä kaikki tiilten valmistukseen käyte-

tyt resurssit ja työpäivät sekä tiilenlyöjän palkat ja pienempänä eränä paanujen ja 

mallaskappojen arvo.287 Koska taulukkoon on laskettu vain tilojen tekemät suori-

tukset, puuttuvat siitä itsellisten tekemät päivätyöt, joiden määrää on sinänsä erit-

täin vaikea arvioida.288 Näin ollen laskelma jää hieman todellisia kokonaiskustan-

nuksia alhaisemmaksi. Joka tapauksessa voidaan todeta, että pitäjän miesten te-

kemät päivätyöt olivat erittäin arvokas panostus, jota puuttuvien ajopäivätöiden 

osuus kasvattaa entisestään. 

 

                                                   
287 Mallaskappojen arvo puuttuu yhden manttaalin tilan osuudesta, mutta on laskettu pitäjän koko-

naismäärään ja kustannuksiin. 
288 Itsellisten päivätyömäärän arviointia vaikeuttavat monet seikat; itselliset oli luokiteltu ryhmiin, 

jotka tekivät eri määriä päivätöitä ja maininnat heistä vaihtelevat päivätyökuulutuksissa. Usein vii-

tataan vain koko kylään luettelematta itsellisiä, jolloin heidän lukumääräänsä on vaikea hahmottaa. 

Kuulutukset, eri osin. II Ha:1 Kirkon rakentaminen, pitäjänkokouksen päätös 1778–1786. KoSA. 

TMA. 
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Taulukko 13.  Arviolaskelma rakennusmateriaalien kustannuksista yhden manttaalin taloa kohden ja 
koko pitäjän osalta riikintaleereina (R) 

materiaali 

määrä / talo / 1 

mant. tila kappalehinta 

noin hinta / 1 

manttaalin tila 

kokonais-

määrä /pitäjä 

hinta-arvio 

/pitäjä 

päivätöitä (tilat)289 30 8 killinkiä 5 R 8 220 1370 R 

ajopäivätyöt -- 15 killinkiä -- -- -- 

santaa 
29 kuormaa 

5 killinkiä 4 

runstykkiä 
3 R 4 611 kuormaa 509 R 

kiviä 
100 kuormaa  11 R 

16 000 kuor-

maa 
1777 R290 

kalkkia 21 tynnyriä 6 killinkiä 7 R 3 000 tynnyriä 1000 R 

rakennusteli-

nepuut 

väh. 4 kuusipii-

rua 
12 killinkiä291 1 R 636 159 R 

kattopuut (parrut) 8 kpl292 12 killinkiä 2 R 1 272 318 R 

kattopuut (lautaa) 1 kpl -- -- 159 -- 

paanut 315 kpl -- -- n. 50 000 -- 

istuinpenkit 4 lautaa - 12 killinkiä293 n. 600 kpl 37,5 R 

                                                   
289 Vuoden 1785 elokuun loppulle tultaessa Kokemäen pitäjän talot olivat tehneet 24 päivätyötä. 

Se, paljonko syksyn 1785 ja aina kirkon vihkimiseen saakka (syyskuun loppu 1786) tehtiin vielä 

päivätöitä, ei ole tiedossa. Arvioin, että niitä voitiin vaatia vielä 6 kpl (työviikko) joka talolta eli 

yhteensä 30 päivää. Harjavallan kappelilaiset olivat loppukesän 1786 vapautettuja päivätöistä. Päi-

vätyön hinta oli 8 killinkiä, eikä se noussut muiden hintojen nousun rinnalla, vaan pysyi samana 

1790-luvulle asti. Jörberg 1972 I, 594. 
290 Kivikuormien yhteishinta on laskettu siten, että yhden kivikuorman hinta on 5 killinkiä 4 runs-

tykkiä. 
291 Jörberg on jakanut puutavaran polttopuihin (syli) ja tukkeihin (kpl). Tässä käytetty tukkien kpl 

hintoja (12 sk), mikä on todennäköisesti ylihinta. Hintatiedot Gästriklandin alueelta, Hälsinglan-

dista ei saatavilla. Jörberg 1972 I, 543.  
292 Kattopuiden koosta ja laadusta annettiin tarkat ohjeet. Määrä sisältää eri pituisia ja paksuisia 

puita. 
293 Hinta yhdelle tukille, koska yksittäisille laudoille ei ole hintoja, mutta neljän laudan sahausta 

varten tarvittiin vähintään yksi tukki. Penkkeihin tarvittiin hyvää lautaa. 
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tiilipajan savikuor-

mat ja polttopuut 
-- -- -- -- -- 

rahankeräys 2 R 2 R 2 R 318 318 R 

ruokapalkat294 

(kappat ja tynny-

rit) 

14 ruiskp ja 2 

¼ mallaskp 

ruistr 3:32 

mallastr ? 
1,6 R 

66 tr ruista 

9 tr maltaita 
n. 250 R 

yhteensä koko pitäjä 32,85 R 5 738,5 R 

Lisäksi vain Kokemäen emäseurakunta:295 

kirkonkellon kor-

jaus 
joka talolta 

16 killinkiä 

(0,33 R) 

16 killinkiä 

(0,33 R)   

piharakennukset joka talolta 0,167 R 0,167 R   

Yhteensä 33, 35 R 5 739 R 

Lähteet: Tiedot koottu ja laskettu eri lähteistä. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Koke-

mäen pitäjänkokouksen pk:t.; II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset. Hinnoista Suomen taloushistoria 3; Jör-

berg 1972 I, eri osin. 

 

Talollisille kolme suurinta kuluerää olivat kiven, sannan ja kalkin toimitukset. 

Kivi- ja santalastien kuljettamisen kustannukset perustuivat ajomiehen ja juhdan 

työhön, eivätkä sinänsä kuljetettavaan materiaaliin. Silti näistä kahdesta ”ilmai-

sen” materiaalin hankinnasta muodostui noin 40 % kustannuksista. Kivi- ja san-

takuormien kuljetus vaati noin 6 800 ajopäivätyötä.296 Taulukosta voidaan myös 

huomata, että kaikkein kallein rahalla tehty hankinta olivat kalkkitynnyrit. Toisin 

kuin pitäjästä hankitut luonnontuotteet, vaati kalkin ostaminen lähikaupungista 

rahaa. Yhtä manttaalia kohden kalkin hankintahinnaksi tuli noin seitsemän riksiä 

                                                   
294 Hinta-arvio on todennäköisesti liian matala. Laskettu pyöreästi mestareille ja Theetille makset-

tavien kappojen arvosta (250 riksiä) yhden manttaalin osuus. (250 riksiä : 159 mant = 1,6 riksiä) 

Kappojen lisäksi maksettaville leiville ja juustoille on vaikea arvioida hintoja, koska pitäisi tietää 

niiden määrä ja paino leivisköinä. 
295 Harjavallan kappelilaiset eivät osallistuneet kirkonkellon korjauskustannuksiin, päivätöihin lop-

pukesällä 1786, eivätkä kirkon pihatöiden kustannuksiin. 
296 Yhtenä ajopäivänä pystyttiin ajamaan 3 kivikuormaa kirkolle. (4611 + 16 000 kuormaa) : 3 = 

6780. 
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(126 kt), jota vastaan tilallinen sai myydä 2,1 tynnyriä ruista.297 Jos kalkin han-

kinta olisi tehty seurakunnan varoilla, sen sijaan että se sälytettiin tilallisten han-

kittavaksi, olisi kirkonrakennusrasite keventynyt viidenneksellä. 

Myöskään Harjavallan kappelilaisten rakennusrasitetta ei juurikaan keven-

netty. Laskelman mukaan Kokemäen emäseurakuntalaisten osuus oli vain puoli 

riksiä suurempi kuin kappelilaisten. Harjavaltalaiset vapautettiin vain aivan vii-

meisistä pihatöistä ja niiden kustannuksista.298 Heidän osuutensa oli kuitenkin 

emäkirkon väkeä arvokkaampi siinä mielessä, että he samanaikaisesti ylläpitivät 

omaa kappelikirkkoansa ja osallistuivat kalliisti emäseurakunnan rakentamiseen. 

Kirkonrakennusrasitetta on syytä verrata vuosittaiseen verorasitukseen. Mutta 

aivan kuten kirkkohankkeestakaan, ei monimutkaisesta maatalouden verojärjes-

telmästä ole mitään yhtenäistä kirjanpitoa. Soininen on kuitenkin onnistunut las-

kemaan muutamasta pitäjästä keskiarvoja niiltä osin, kuin verotusperusteista on 

ollut riittävästi tietoja, ja suhteuttamaan ne ¼ manttaalin tilaan. Turun ja Porin 

läänistä esimerkkipitäjäksi valikoituivat Kokemäki ja Huittinen yhdessä, sillä 

mistään pitäjästä yksistään ei ollut mahdollista saada riittävästi tietoa. Soininen ei 

pystynyt laskemaan koko 3,2 hehtaarin ja ¼ manttaalin tilan verotaakkaa, mutta 

osuuden kruunun maaveroista, paikallishallinnon ja kirkon veroista sekä sotilas-

rasituksesta ja henkirahasta (6 hlöä). Hän on laskenut, että vuonna 1780 ¼ mant-

taalin tila suoritti veroina 7,86 hl (786 litraa) ruista,299 mikä ruistynnyreiksi muu-

tettuna on hieman alle viisi tynnyriä (4,76).300 Vuonna 1780 Turun ja Porin läänin 

verohinnat ruistynnyreille olivat 2:32 riksiä, jolloin verorukiin arvoksi saadaan 

noin 13 riksiä.301 Viljan hinta nousi vuoteen 1785 mennessä 3:32 riksiin,302 jolloin 

myös veroviljan arvo kasvoi, kuten seuraava oleva taulukko osoittaa. 

 

  

                                                   
297 Viljatynnyrin hinnaksi laskettu 3:16. 
298 Kappelilaiset olivat vapautettu loppukesän 1786 päivätyövelvollisuudesta, mutta sen määrää ja 

kustannuksia on vaikea arvioida. 
299 Soininen 1974, 376–377. 
300 786 : 165 = 4,764  Viljatynnyrin vetoisuus oli 165 litraa. Jörberg, 1972 I, 86. 
301 Suomen taloushistoria 3, 434. 
302 Vuoden 1785 ruistynnyrin hinta pysyi samana (3:32) muutaman vuoden ajan. Viljan hinnan 

vaihtelun problematiikasta ja ratkaisukeinoista Teerijoki 1993, eri osin; Teerijoki 2003. 396–403. 
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Taulukko 14.  Laskelma talonpoikien verotaakan arvosta (riikintaalereina) Kokemäellä 1780, 1784 ja 
1785 perustuen Soinisen (1974) laskelmaan ¼ tilan maksamista veroista303  

Tilan veroluku manttaaleina ¼ manttaalin tila 1 manttaalin tila 

Verorukiit hehtolitroina 7,86 hl (786 l) 31,44 hl (3144 l) 

Verorukiit tynnyreinä (165l) 4,76 tr 19,06 tr 

v. 1780 arvo 2:32 R/tr 12,70 R 50,80 R 

v. 1784 arvo 3:16 R/tr 15,88 R 63,51 R 

v. 1785–86 3:32 R/tr 17,47 R 69,86 R 

Lähteet: Soininen 1974, 377; Suomen taloushistoria 3, 434. 

 

Kun verrataan verolaskelmaa ja Kokemäen kirkon rakentamisesta syntyneitä 

kustannuksia, huomataan, että rakennusrasite oli arvoltaan yli puolet (52 %) yh-

den vuoden verorasituksesta. Rakennusrasite jakaantui periaatteessa useammalle 

vuoden ajalle (1780, 1784–1786), mutta paine saada kaikki tavarasuoritukset teh-

tyä ja ylimääräisten maksujen keräys kohdistuivat viimeisiin rakennusvuosiin. 

Kun rakennusrasite suoritettiin normaalin verorasituksen lisäksi ja Kokemäen 

seudun talonpojat käyttivät 27–29 % viljasadosta normaalien verojen maksuun,304 

joutuivat talonpojat venymään kivikirkkourakan alla.  

Taulukko 15.  Laskelma maaveroista Soinisen mukaan (1974) ja vertailu Kokemäen 
kirkonrakennusrasitteeseen  

Tilan veroluku v. 1780 verotaakka v. 1785 verotaakka 

Kokemäen kirkon rakennusra-

site yhteensä 

¼ manttaalin tila 12,70 R 17,47 R 8,21 R 

1 manttaalin tila 50,80 R 69,86 R 32,85 R 

Lähde: Soininen 1974, 377.  

 

                                                   
303 Laskelma sisältää monta keskiarvoa ja oletusta. 
304 Soininen 1974, 378–379. 
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Vaikka kirkonrakennusrasite oli jaettu manttaalimäärän mukaan ja suurim-

milta ratsutiloilta vaadittiin enemmän, vaikutti kustannustaakka enemmän pie-

nempiin (1/4) tiloihin kuin suurempiin yhden manttaalin kokoisiin tiloihin. Suurin 

osa Köönikän kaltaisista yhden manttaalin tiloista olivat ratsutiloja, joiden oli hel-

pompi suorittaa kirkonrakennuksesta lankeavia lisäkustannuksia.305 Sen sijaan ra-

kennustaakka painoi erityisesti Piskun kaltaisia pieniä, vain neljäsosa manttaalin 

tiloja. Piskun isäntä saattoikin tosissaan kysyä, paljonko hänelle jää jäljelle vero-

jen ja rakennusrasitteen suorittamisen jälkeen.306 Sen sijaan Köönikkää ei kirkon-

rakennusrasite olisi hukuttanut. 

Pisku oli ollut Köönikän rintamassa pitäjänkokouksessa vastustamassa kirkon-

rakennusrasitteeseen suljettua määrittelyä rakennustoimikunnassa ja myöhemmin 

hän vastusti vasken lisäystä kirkonkelloon, josta tuli seurakunnan taloille lisäkus-

tannuksia. Kesällä 1786 jopa 16 killingin (1/3 riikintaalerin) lisämaksu oli pienti-

lallisille liikaa. Pienimmät tilat, Pisku ja Arvela jättäytyivät Köönikän rintamasta 

myös ennen käräjäkierrettä. Ehkä pienen tilan isännällä ei ollut rahkeita pitkäksi 

ja hankalaksi arvioimaansa oikeuskäsittelyyn. Pientilalliset myös varoivat joutu-

vansa korvaamaan rästipäivät korkeammilla maksuilla, joten he pyrkivät teke-

mään rästipäivänsä pois. Sen sijaan Köönikkä jatkoi isotteluaan ja poliittista jank-

kaamistaan. Samalla hän tavallaan osoitti, ettei sakkomaksujen määräys koskenut 

häntä ja hänellä oli varaa jatkaa käräjöintiä.  

5.3.4 Päivätyörästit 

Koska rakennusrasitteen viivyttely talonpoikaisyhteisössä oli varsin tyypillistä, 

sietivät auktoriteetit jonkin verran töiden ja tavarasuoritusten viivytelyä ja vältte-

lyä. Mutta viivyttelyn ja välttelyn sietämisessäkin meni raja, varsinkin jos työt 

pysähtyivät rakennustyömaalla. Scottin mukaan välttelyä, yhtä peitellyn vastarin-

nan muodoista, siedettiin niin kauan kuin se ei repinyt rikki julkisen hegemonian 

kulisseja. Scott kuitenkin tekee eron julkisen kieltäytymisen ja käskyjen noudat-

tamisen kyvyttömyyden tai epäonnistumisen välillä. Jälkimmäinen vaihtoehto ei 

välttämättä särkenyt vallan normatiivista järjestystä. Se saattoi johtua luonnolli-

sista syistä, kuten esimerkiksi sairaustapauksesta, joka voitiin tarvittaessa todis-

                                                   
305 Soininen 1974, 377.  
306 Scott 1977, 29–31. ”He [peasant] asks how much is left before how much is taken” Scott 1977, 

31. 
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taa. Julkinen kieltäytyminen sen sijaan aina rikkoo julkisen hegemonian kulis-

sin.307 Kirkon rakennustyöhön kutsuttiin kirkossa luetuilla kuulutuksilla, joten ra-

kennustyön välttely sai nopeasti julkisen luonteen.  

Loppukesällä 1785 pitäjäläisiä ryhdyttiin kovistelemaan rästityöpäiviensä 

suorittamisella, koska kirkon rakennuskassa ammotti tyhjänä ja seurakuntalaisten 

odotettiin kuittaavan ainakin osan rästeistänsä rahalla, jolla edes osa palkoista ja 

maksuista pystyttäisiin maksamaan. Toisaalta taas varattomat pitäjäläiset pystyi-

vät vielä suorittamaan rästipäivänsä pois. Lisäksi alioikeus oli antanut talvikärä-

jillä päätöksensä rakennustyömaata aiemmin repineistä riidoista ja kruununvouti 

Gråå oli jo edellisenä kesänä velvoittanut maaherran mandaatilla pitäjäläiset kor-

vaamaan Arelinin aikana rästiin jääneet työt.308 Alkusyksyn pitäjänkokouksista 

muodostuikin varsinaisia päivätyörästien selvittelykokouksia, joissa kirkkoherra 

esiintyi varsin tiukkana.  

Kirkonrakennustyöstä laiminlyömisestä voitiin rangaista sakoilla vuoden 

1734 lain rakennuskaaren mukaan.309 Jo helmikuussa 1785 pitäjänmiehet olivat 

päättäneet päivätyösakkojen hinnan nostosta 16 killingistä 24 killinkiin jokaiselta 

laiminlyödyltä päivältä ja puuttuvat rakennusmateriaalit piti korvata niiden arvoi-

sella rahasummalla.310 Jotta kenelläkään ei olisi valitettavaa sakkomaksun suu-

ruudesta, maaherra vahvisti syyskuussa sakkomaksujen noston. Sakon ulosotto 

voitiin hoitaa tarvittaessa kruununvoudin kautta.311 

Kivikirkon rakentaminen oli valtava logistinen ja työnjohdollinen haaste, jotta 

oikeita ja tarvittavia rakennustarvikkeita ja miehiä olisi saatavalla oikeaan aikaan 

oikeissa paikoissa. Tavara- ja työ suorituksia hallinnoineen Theetin kirjanpito 

näyttää kuitenkin toimineen, sillä yhtä tapausta lukuun ottamatta materiaalitoimi-

tuksista ei tullut suurempia riitoja ja käräjäjuttuja. Pitäjänkokouksessa elokuussa 

                                                   
307 Scott 1990, 188, 203. Lempiäinen esittää monia esimerkkejä kirkkojen rakennusvelvollisuuk-

sien laiminlyönneistä. 1690-luvulla uhattiin muutamissa seurakunnissa piispantarkastuksissa vas-

tahakoisten osuudet tehtäviksi kirkon varoilla, mutta niiden talojen kuolleita ei haudattu siunattuun 

maahan, ennen kuin kirkko oli saanut kaksinkertaisesti omansa takaisin. Lempiäinen 1967. 238, 

238, 407–408. Tällaista Kokemäellä ei toteutettu tai edes uhattu toteuttaa. 
308 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. 
309 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Rakennuskaari 26:6 §. Kts. LIITE 1. 
310 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 6.2.1785. Avellan muistutti sakkomaksujen noususta ja työvelvollisuuden täyttämisestä. TMA. 

KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus luettu Harjavallassa 8.4.1785 ja Kokemäellä 

22.4.1785. 
311 Puoli riksiä = 24 killinkiä = 9 kuparitaaleria. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuu-

lutus 10.6.1786 ja 23.6.1786.  
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1785 käytiin rästit yksityiskohtaisesti läpi Theetin kirjanpidon pohjalta. Siihen 

mennessä jokainen tila oli tehnyt 24 päivätyötä. Valitettavasti kokouksessa ei sel-

vitelty ajopäivätöiden määriä eikä rakennustarvikerästejä, vaikka niitäkin oli 

melko runsaasti.  

 

Talonpoikaiskapinalliset 

Se, että ratsutilalliset ja pahimmat vastaanhangoittelijat Köönikkä, Hassala ja 

Kaarenoja olivat laiminlyöneet kukin kuusi päivätyötä, ei ollut varmastikaan mi-

kään yllätys. Heidän lisäkseen erityisesti Harjavallan kappelin puolelta oli useita 

muita taloja, jotka olivat laiminlyöneet rakennusrasitteen. Ratsutilallisista, jotka 

kuuluivat samaan oppositioon Köönikän kanssa, Torttilan kylän Tolvi ja Keisari 

olivat jättäneet suorittamatta neljä päivätyötä. Pirilän kylän neljälle talolle, sekä 

Niutulan kylän kahdelle sekä Pirkkalan kylän Hympille ja Vinnarin kylän Naa-

kalle oli merkitty kaksi rästipäivää.312 Lisäksi verotalonpoika Sigfrid Arvelalta oli 

jäänyt yksi ajopäivätyö suorittamatta tiiliruukilla. Laiminlyönneistä seurasi 

sakko, joka meni suoraan Sundstenin palkkaan. Köönikälle, Hassalalle ja Kaa-

renojalle tuli maksettavaa kolme riksiä ja kahdesta rästipäivästä lankesi yksi riksi. 

Arvela sai 31 killingin sakon, joka koostui ajopäivätyön hinnasta (15 killinkiä) ja 

16 killingin sakkomaksusta.313 

Köönikän ja muiden talonpikien rästityöpäivät ajoittuivat mestari Arelinin 

ajalle. Päivätöiden laiminlyömisen syyksi kaikki talonpojat ilmoittivat Arelinin 

kelpaamattoman (odugelig) työn. Erityisesti Köönikkä, Hassala ja Kaarenoja ei-

vät olleet hyväksyneet Arelinin valintaa ja yksinkertaisesti kieltäytyivät teke-

mästä työtä hänen johdollaan. Niskoittelijoille kuitenkin vastattiin, että suurin osa 

Arelinin aikaisista päivätöistä oli ollut varaston pystytystä, tiilten tekemistä ja ra-

kennusmateriaalien toimittamista, jotka eivät olleet muurarimestarin johtamaa 

työtä. Monet muut olivat tehneet kuuliaisesti työt, joihin heidät oli kutsuttu.314 

Huomattavaa kuitenkin on, että Arelinia vastustaneet olivat nyt Sundstenin aikana 

                                                   
312 Pirilän kylän neljälle talolle (Priia, Heikkilä, Yli-Futka ja Ala-Futka), sekä Niutulan kylän kah-

delle (Hermu ja Leikko) sekä Pirkkalan kylän Hympille ja Vinnarin kylän Naakalle oli merkitty 

kaksi rästipäivää. 
313 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. 
314 Ibid. 
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suorittaneet kaikki velvoitteensa. Kuulutuksista huolimatta Köönikkä, Hassala ja 

Kaarenoja eivät halunneet korvata vuoden 1780 rästejä.315  

Pirilän, Hermun, Pirkkalan, Niutulan ja Torttilan kylät sijaitsevat vierekkäin 

Harjavallassa pohjoispuolella jokea eli melko kaukana uudesta kirkosta. Ilmei-

sesti näiden kylien talonpojat olivat sopineet keskenään, etteivät menisi työ-

maalle. Osa näistä talonpojista oli ollut mukana vastustamassa Arelinin valintaa, 

ja he kiistelivät kirkkoherra Avellanin kanssa kalakymmenysten suorittami-

sesta.316 Harjavaltaiset olivat saaneet mukaansa oppositioon myös muutaman 

muun isännän. Ehkä he eivät pitäneet kovin mielekkäänä heistä katsottuna kau-

kana sijaitsevan emäkirkon kallista rakentamista. Sittemmin nämäkin talot taipui-

vat rakennusrasitteen alle.  

Päivätyörästien suorittamisessa oltiin vielä armollisia. Kukolalta, Käyrältä, 

Vallilta sekä Krenkulta oli kultakin tilalta yksi päivätyö selvittämättä.317 Heillä 

saattoi kuitenkin olla jokin laillinen este, joten heille annettiin mahdollisuus tehdä 

työsuoritus seuraavalla viikolla. Muutoin heille lankeaisi 24 killingin sakko.318 

Köönikän, Hassalan ja Kaarenojan organisoimasta aikaisemmasta vastarinnasta 

huolimatta, talonpoikaissäädyn osuus tekemättömistä päivätöistä oli kuitenkin 

tässä vaiheessa pieni ongelma verrattuna säätyläisten ja käsityöläisten rästeihin. 

 

Säätyläiset 

Kun esimoderni yhteiskunta korosti säätyjen eroja ja privilegioita, oli kirkonra-

kennusvelvollisuus yllättävän tasa-arvoinen. Se sitoi muutoin etuoikeutetut säterit 

ja upseeriston ja papiston virkatilat yhtäläisesti talonpoikaistalojen rinnalle raken-

nusrasitteen alle. Yhteisö tarkkaili ja pyrki kontrolloimaan säätyläisten kunnial-

lista osallistumista kirkkohankkeeseen,319 joten on yllättävää, miten paljon pitäjän 

säätyläiset jättivät jälkeensä laiminlyöntejä. Nämä tapaukset voidaan luokitella 

kolmeen eri ryhmään. Ensiksikin sotilasvirkatalojen vaihtuvat tilanhaltijat; 

                                                   
315 Köönikkää, Hassalaa ja Kaarenojaa kutsuttiin korvaamaan rästitöitä mm. 1.8. ja 14.8.1784. 

TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 1.8.1784; 14.8.1784.  
316 Kalakymmenysriitaa on käsitelty luvussa 4.1. 
317 Kukola oli vänrikin virkatalo. Valli ja Krenkku olivat ostettu jo 1762 perinnöksi. Taloilla ei 

ollut (lähteissä näkyvää) yhteyttä Köönikän oppositioon. Hockman & Salminen 2007, 35, 41, 42, 

73. 
318 V TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
319 Scott 1977, 42. 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

372 

toiseksi lyhytaikaisessa omistuksessa olevat tilat ja kolmantena ryhmänä yhteisön 

yläpuolelle asettuneet, yhteistä vastuuta kartelleet säätyläiset. 

Upseeriston virkatilat olivat velvollisia muiden pitäjän talojen kanssa osallis-

tumaan kirkonrakennusrasitteeseen. Upseeristo ei välttämättä asunut tilalla tai 

edes pitäjässä, jolloin tila oli vuokrattu lampuodille. Virkatilojen haltijat myös 

vaihtuivat usein, ainakin rankijärjestyksen alapäässä, joten rakennusvelvollisuus 

saattoi jäädä nopeissa tilanhaltijan vaihdoksissa hoitamatta. Periaatteessa upsee-

riston virkatalojen velvollisuudet ja rästit selviteltiin aina tilanhaltijan vaihtuessa 

katselmuksessa. Esimerkiksi Kukolan vänrikin puustellissa vaihtuivat tilanhalti-

jat muutaman kerran rakennushankkeen aikana, mutta silti selvittämättömiä päi-

vätöitä oli vain yksi. Ilmeisesti tilan töistä vastasi lampuoti Antti Matinpoika (s. 

1744).320 Ruikkalan kylän Piisi-nimisen kersantin virkatalon haltija puolestaan oli 

vaihtunut peräti kahdeksan kertaa ja tilan osalta oli jäänyt suorittamatta sekä ra-

kennustarvikkeita että päivätöitä huomattava määrä. Rästien periminen vaati tar-

kan selvityksen siitä, mitä kenenkin upseerin aikana oli suoritettu.321  

Toinen laiminlyönteihin taipuvainen ryhmä koostui säätyläisten lyhytaikai-

sessa omistuksessa olleista tiloista. Säätyläistö osti kaupunkien läheisyydestä ti-

loja, joiden katsottiin olevan hyviä sijoituskohteita.322 Omistussuhteiden nopeat 

ja usein monimutkaiset muutokset tuottivat kuitenkin ongelmia kirkonrakentami-

sen kaltaisille yhteisille hankkeille, jossa tarvittiin jokaisen tilan panosta. Ilmei-

sesti sijoitustiloja ostaneet säätyläiset tunsivat vain laimeaa mielenkiintoa, jos ol-

lenkaan, yhteisön rakennushanketta kohtaan. He saattoivat käyttää tietoisesti hy-

väkseen väliaikaista omistajuutta ja tavallaan kiersivät verovelvollisuuksia. No-

peilla omistajien vaihdoksilla pyrittiin irti rakennusvelvollisuudesta ja vastuulli-

sesta osallistumisesta yhteisön hankkeisiin. 

                                                   
320 Gustaf Johan von Köhler 1777–79, Henrik Johan von Knorring 1779–80, Adolf Magnus Gri-

penberg 1780–82, Karl Fredrik von Knorring 1782–83, Karl Gustaf von Knorring 1783–1791. 

Lueteltu Wirilanderin mukaan. Wirilander 1953, 46; Hockman & Salminen 2007, 35. Antti Matin-

poika oli tilalla lampuotina ainakin vuodesta 1782 aina kirkkohankkeen valmistumiseen saakka. 

Kirkonkirjaan on merkitty tilanhaltijaksi parooni David Ulrik von Düben koko rakennusajaksi. 

TMA. KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–1787.  
321 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. Wirilander 1953, 47; Hockman & Salminen 2007, 62–63. Tila oli 1779–86 välisenä 

aikana kahdeksan (8) eri upseerin hallussa, mutta Jakob Wilhelm von Pfaler oli ks. aikana tilanhal-

tijana kahdesti. Luetellut upseerit eivät ilmeisesti osallistuneet pitäjän toimintoihin, sillä heidän 

nimensä ei tule esille lähdeaineistossa. Kirkonkirjamerkinnät ovat myös varsin puutteelliset ja se-

kavat Piisin kohdalla. TMA. KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–1787. 
322 Sama ilmiö on nähtävissä Turun kaupungin läheisyydessä sijaitsevassa Piikkiössä. Havia & 

Luoto, 441.  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
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Huomion arvoista on, että molemmat näkyvimmät säätyläisvastustajat läänin-

viskaali Mustelin ja everstiluutnantti Odert Johan Gripenberg jättivät ainakin osan 

velvollisuuksistaan hoitamatta. He omistivat maata Kokemäellä rakennushank-

keen aikana, vaikka eivät asuneet pitäjässä. Mustelin omisti jonkin aikaa puolet 

Kaarenojan ratsutilasta, jonka toinen puoli oli Köönikän vävyn Juha Matinpojan 

hallussa. Mustelin kuitenkin luopui pian osuudestaan Kaarenojaan, mutta jätti jäl-

keensä viisi rästityöpäivää. Näin lääninviskaali, joka oli tarkka kirkkoherran toi-

minnasta ja syytti tätä erinäisistä laiminlyönneistä käräjillä, ei itse täyttänyt vel-

vollisuuksiaan maanomistajana rakennusriidan aikana. Luovuttuaan Kaarenojasta 

Mustelin hankki vuonna 1782 Kokemäeltä Vuolteen kartanon, joka pysyi suvun 

hallussa pitkään.323 Vuolteen osalta Mustelin hoiti kirkonrakennusvelvoitteensa.   

Tuttuja toimijoita koskeva rästitapaus oli myös Harjavallan puolella Havingin 

kylän Horpan ratsutila, joka oli siirtynyt Lackmanin jälkeen (1782) everstiluut-

nantti Gripenbergin omistukseen.324 Tapaus osoittaa, miten vuokraviljelijöille 

voitiin sälyttää velvollisuus hoitaa koko tilan osuus kirkon rakentamisesta. 

Vuonna 1780 Horpan lampuodiksi tuli Eerik Matinpoika. Pian Eerik Matinpoika 

huomasi, ettei hän pystynytkään täyttämään vuokrasopimuksen ehtoja. Syyksi 

hän kertoi, että kirkon rakennustyöt olivat vieneet hänen aikaansa, mutta kaikkia 

niitäkään hän ei ollut pystynyt tekemään. Tilan ja rakennusvelvollisuuden yhtä-

aikainen hoitaminen olivat käyneet Eerik Matinpojalle ylivoimaiseksi ja hän jätti 

Horpan jo ensimmäisen vuoden jälkeen, vaikka sopimus oli alun perin tehty kah-

deksaksi vuodeksi. Vuoden aikana Horpan yhden manttaalin tilalta oli kertynyt 

pelkästään kirkkotyömaalle päivätyö- ja materiaalirästejä 15 riksin 6 killingin ja 

8 runstykin edestä (noin 270 kuparitaaleria). Oikeus määräsi Eerik Matinpojan 

täyttämään puuttuvat suoritukset tai maksamaan Lackmanille.325 Korvaussumma 

yhdeltä rakennusvuodelta (1780) on varsin kova. Sen arvoa nostaa vielä tieto siitä, 

että Eerik Matinpoika oli tehnyt jonkin verran päivätöitä, joten rakennusrasitteen 

arvo oli korkeampi kuin 15 riksiä. Summa selittyy kuitenkin laskemalla mukaan 

Arelinin vaatimat 20 kalkkitynnyrä ja 111 kivikuormaa,326 joiden yhteenlaskettu 

                                                   
323 Kaarenojan tilan omistussuhteet vaikuttavat 1770–1780 lukujen osalta varsin mutkikkailta. 

Hockman & Salminen 2007, 149. 
324 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
325 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19–20.2.1781, f. 145v.–151v. 
326 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutus 10.11.1780. 
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summa noin 15 riksiä vastaa suunnilleen lampuodilta vaadittua korvausta.327 

Näyttääkin siltä, että Lackman maksatutti lähes koko tilalle lankeavan kirkon ra-

kennusmateriaalien hankintataakan yhden vuoden tilaa vuokranneella lam-

puodilla. Muilla tiloilla rasitus jakaantui useamman vuoden ajalle. Silti kovasta 

korvaussummasta huolimatta jäi Lackmanin omistuksen ajalta päivätöitä teke-

mättä.  

Lackmanin perheen muutettua Uskelan pitäjään 1782, Horppa siirtyi eversti-

luutnanti O. J. Gripenbegin haltuun. Tilalla asui Gripenbergin naispuolisia suku-

laisia muutaman vuoden ajan.328 Elokuuhun 1785 mennessä Gripenberg oli kui-

tenkin luopunut ratsutilasta. Molemmat edelliset omistajat olivat nyt poissa ja 

kummaltakin oli jäänyt 2 päivätyötä tekemättä, mutta entisiltä omistajilta päätet-

tiin vielä kysellä rästeistä.329 Näkyvimmät Arelinin ja Avellanin säätyläisvastus-

tajat olivat jättäneet omat velvollisuutensa hoitamatta. Kaikki kolme herraa, Mus-

telin, Gripenberg ja Lackman olivat olleet maanomistajan ominaisuudessa kärk-

käitä valvomaan etujansa ja toimimaan näkyvästi pitäjänyhteisössä, mutta varsin 

huolimattomia omien rakennusvelvollisuuksiensa hoitamisessa. 

 

Papisto 

Muutamien muiden säätyläisten tapaan papistonkaan ei ollut helppo asettua rah-

vaan rinnalle, rakennusrasituksen alle. Harjavallan kappalaiselta Karl Schaeffe-

rilta oli rästissä sekä Näyhälän ratsutilalta330 että kappalaisten puustellilta yh-

teensä kahdeksan päivätyötä.331 Kappalaista uhattiin neljän riikintaalerin sakolla. 

                                                   
327 Eerik Matinpoika haki muutosta asiantilaan syyskäräjillä 18.9.1781, mutta koska alioikeus to-

tesi hänen itse lähteneen kesken vuokrakauden Horpasta, ei oikeudenkäynti tuottanut toivottua tu-

losta. KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Var-

sinaisten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 18.9.1781. 
328 TMA. HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
329 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785.  
330 Näyhälän ratsutila oli jakaantunut Alataloksi ja Ylätaloksi. Kokemäen tilanhaltijan luettelon 

mukaan Carl Schaeffer on merkitty Alatalon omistajaksi ainakin vuonna 1783. Näyhälän omistus-

suhteet vaikuttavat varsin sekavilta 1700-luvun jälkipuoliskolla. Hockman & Salminen 2007, 99, 

147. 
331 Avellan kirjasi päivätöiden kohdalle sanan resor, mikä saattaa viitata harjavaltalaisten pidem-

pään kulkumatkaan emäkirkon rakennustyömaalle. Kyse on kuitenkin päivätyövelvollisuudesta. 

TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

7.8.1785.  
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Se, liittyivätkö Schaefferin rästit muurarimestari Arelinin aikaan ja veljeilyyn 

Köönikän kanssa, jää pöytäkirjan ulkopuoliseksi tiedoksi. Kovin mairea esi-

merkki ei hän laumalleen rästeineen kuitenkaan ollut. 

Edellisenä vuonna tuomiokapituli oli käsitellyt Huittisten kirkkoherran, ro-

vasti Nils Idmanin (1716–90) osuutta Kokemäen kirkonrakentamiseen. Hän oli 

omistanut Kokemäeltä Vuolteen säteritilan ainakin rakennushankkeen ensimmäi-

sinä vuosina ja oli siltä osin velvollinen suorittamaan osuutensa kirkkohank-

keessa. Tuomiokapituli ohjasi asian selvittelyn takaisin paikallistasolle kruunun-

voudin, konsistorin ja pitäjän edustajille, mutta Kokemäen pitäjänkokouksessa ei 

rovasti Idmanin rästeihin tartuttu.332  

Oma lukunsa oli yhteisön yläpuolelle asettuva kapteeni Samuel Niklas von 

Pfaler (1729–93), jonka tilalta olivat kaikki 24 päivätyötä tekemättä. Hän asui 

pysyvästi Kokemäellä Säpilän Säterissä,333 mutta kieltäytyi osallistumasta kirk-

kohankkeeseen. Kapteeni von Pfaler oli anonut sekä maaherralta että hovioikeu-

delta vapautusta rakennustyöstä. Hän vetosi korkeaan asemaansa sekä ehkä myös 

säterioikeudet omaavaan tilaansa, jossa hän oli asunut ainakin vuodesta 1783. Pi-

täjänkokouksessa von Pfalerille ei kuitenkaan annettu mitään erikoisasemaa, vaan 

todettiin, että hän on rakennusvelvollinen niin kauan, kunnes saa asiaan muutok-

sen.334 Tilanne on siinä mielessä erikoinen, että Pfaler toimi vastoin yhteisön odo-

tuksia. Pitäjän säätyläisten ja rikkaiden talonpoikien odotettiin olevan anteliaita 

ja antavan varoistaan paikalliselle kirkolle. Näin he osoittivat hyväntahtoisuut-

taan ja myös korkeampaa statustansa.335 Vastaavasti Kokemäen säterikartanon 

aateloitu isäntäväki von Knorring oli hoitanut kartanon osuuden kirkonrakenta-

misesta ja kantanut vastuuta hankkeen eteenpäin viemiseksi.  

 

                                                   
332 ”at han såsom ägare af hemman i Socken är sielf skyldig at bygga kyrcka” TMA. TATA. B I: 

51. Turun tuomiokapitulin kirjekirja 1784. Turun tuomiokapituli kh Avellanille 14.7.1784. Nils 

Idman sai Vuolteen vaimonsa isovanhempien Kokemäen kh J. Polvianderin ja M. Paulinan jälkeen. 

Idman omisti Vuolteen 1750–79, jonka jälkeen myi Vuolteen F. H. von Knorringille. Lindströmin 

mukaan Idman omisti Kokemäeltä vuodesta 1760 myös Vallilan, joka oli Vuolteen augmentti. 

Lindström 1862, 250. Hockman & Salminen 2007, 73, 79. Salminen 2007, 537. 
333 S. N. von Pfaler on Kokemäen kirkonkirjoissa ja käynyt vuosittain ehtoollisella 1783–87. 
334 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. TMA. KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–87.  Säpilän Säterissä asui vuoteen 1781 asti 

leski Sara Catharina Hacks (1727–91) lastensa kanssa. Hänen isänsä oli Kokemäen kh. Tolpo, 

jonka perintöä Säteri ilmeisesti oli. Sara Catharinan aviomies oli Vesilahden kh Johan Hacks. Ko-

tivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hacks. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.hel-

sinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5593>. Luettu 27.11.2014. 
335 Scott 1977, 5; Thompson 1996, 47–50; Peltonen 2006, 214. Vastaavanlaisesta ylimielisestä suh-

tautumisesta kirkkoherra Tolpon aikana 1740-luvun kirkonkorjauksissa Viitaniemi 2014, 157–181. 
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Tilattoman väestön rakennusrästit 

Vaikka tilaton väestö ei voinut osallistua kirkonrakentamiseen rakennustavaratoi-

mituksilla, ajopäivätöillä tai rahamaksuilla, antoivat hekin arvokkaan panoksen. 

He tekivät oman osuutensa kirkonrakentamisesta ilmaisina päivätöinä eivätkä 

voineet tienata silloin omaa elantoansa.336 Seurakunnan jokaisen ruokakunnan, 

asuipa sitten torpassa, mäkituvassa tai saunan eteisessä, oli alun perin tehtävä 

puolet tilallisten päivätyömäärästä. Kokemäellä päivätyövelvollisuutta kuitenkin 

vähennettiin siten, että itselliset jaettiin kykynsä mukaan ryhmiin. Torpparit teki-

vät puolet tilallisten päivätöistä, kun taas köyhimmät ja heikkokuntoisemmat te-

kivät joka neljännen päivätyön.337 Samalla he olivat päivätyösakon alaisia, mutta 

miten rutiköyhältä väestöltä korkeat sakkomaksut perittäisiin, olikin sitten toinen 

kysymys.338 Niinpä syksyllä 1785 väkeä patisteltiin korvaamaan päivätyörästinsä 

työsuorituksilla.   

Päivätyövelvollisuuden täyttäminen tuotti eniten vaikeuksia käsityöläisille. 

Heidän päivätyöosuutensa oli, päinvastoin kuin muiden tilattomien, nostettu elo-

kuulla 1780 samaan tasoon talonpoikien kanssa. Päätös saattoi johtua huutavasta 

työvoimapulasta tai siitä, että käsityöläisillä katsottiin olevan talollisten vertaiset 

mahdollisuudet päivätöiden tekemiseen. Joka tapauksessa päätös aiheutti selvää 

tyytymättömyyttä, sillä se oli tehty pitäjänkokouksessa, johon maata omistamat-

tomilla käsityöläisillä ei ollut osallistumisoikeutta. Käsityöläiset hakivat päätök-

seen muutosta ja heidät vapautettiin ensimmäisen vuoden päivätöistä. Lisäksi hei-

dän osallistumista tiiltentekoon kevennettiin.339 Silti käsityöläisille oli kertynyt 

huomattavan paljon rästejä. Käsityöläisiä oli koko pitäjässä yhteensä 16,340 mutta 

heistä puolella (8) oli päivätyörästejä.341 Käsityöläisten tuli selvittää annetuista 

                                                   
336 Ruotusotilaiden vapautuksesta on kerrottu edellä luvussa 2.2. 
337 Kaikki kuulutukset eivät ole säilyneet, eivätkä ne vastaa Theetin päivätyökirjanpitoa, koska 

kuulutusten laatimisperusteet ovat erilaiset. TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuuluk-

set – eri osin.  
338 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 7.8.1785. 
339 Käsityöläiset eivät todennäköisesti toimittaneet rakennusmateriaaleja, koska he eivät omista-

neet maata. 
340 Lukuun 16 on laskettu yli 15-vuotiaat, naimisissa olevat miehet. TMA. KoSA. II Df:2 Koke-

mäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810. Kokemäki ja Harjavalta yhdessä. 
341 Päivätyörästeissä mainitut käsityöläiset olivat; pitäjänräätälit Rosling (Vuoltee), Tuomas Tuo-

maanpoika (Sonnila), Jaakko Jaakonpoika (Vuoltee), Matti Rönbäck (Villiö), Henrik Lamberg 

(Hauvola), Henrik Hertolin (Herttola), Lauren sekä seppä Hegelbergen. Nimiä täydennetty TMA. 

KoSA. I Aa:6. Rippikirja 1778–1787.  
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helpotuksista huolimatta rästiin jääneet työt. Henrik Theet kuulutti heidät työhön 

seuraavana sunnuntaina, muutoin uhattiin langettaa käsityöläisillekin 24 killlin-

gin päivätyösakko.342 Uhkauksista piittaamatta oli Varekselan kylän Eskolan pi-

täjänseppä Juha Juhanpojalta (s. 1746) vielä kuukaudenkin kuluttua rästissä 

kaikki 24 päivätyötä ja häntä uhkasi huima 12 riksin sakko.343  

Syksyyn mennessä suurin osa itsellisistä oli jo suorittanut päivätyörästinsä, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pitäjänkokouksessa käsiteltiin erityisesti 

kahta emäkirkon puolella asuvaa itsellistä. Ylistaron kylässä asuvalta itsellinen 

Henrik Juhanpojalta344 oli rästissä 10 päivätyötä eli 5 riksin edestä. Henrik selitti 

laiminlyöntejään toimimalla kruunun nimismies Bågen palveluksessa (rättare), 

hoitamassa vankien kuljetuksia ja tulkitsi siksi olleen vapautettu päivätyöstä. Pi-

täjänkokouksessa kuitenkin katsottiin, että vankien kuljetukseen osallistui monia 

taloja, jotka osallistuivat kirkkohankkeeseen. Lisäksi todettiin, ettei Henrik ollut 

samaa ruokakuntaa Bågen kanssa, joten nämä syyt eivät riittäneet vapautuk-

seen.345  

Toinen kokouksessa esiintynyt itsellinen oli Henrik Matinpoika Paistilan ky-

lästä, jolta puuttui 8 päivätyötä eli 4 riksin edestä.346 Hänen ei kuitenkaan tarvin-

nut puolustautua yksin vaan hän oli saanut pitäjänkokoukseen edusmiehekseen 

saman kylän ratsutilallisen Matti Köönikän, joka oli Henrikin setä.347 Hän kertoi 

Henrikin olevan Köönikän talon renki ja väitti, että oli siksi laitonta kutsua Henrik 

                                                   
342 Se, mitä kautta käsityöläiset olivat saaneet päivätyövelvollisuuttaan vähennetyksi, jää lähteessä 

epäselväksi. TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjän-

kokouksen pk 7.8.1785.  
343 Räätäli Henrik Lambergilta (s. 1759) Hauvolasta oli rästissä 2 päivätyötä eli yhden riksin ar-

vosta. Itsellinen Henrik Tuomaanpojalta (s. 1741?) Vinnarista puuttui 4 päivätyötä (2 riksiä) sekä 

itsellinen Juha Korpi oli laiminlyönyt 9 päivätyötä eli 4½ riksin edestä.   
344 Pöytäkirjassa on virheellisesti kirjoitettu kerran nimellä ”Henrik Mattson ifrån Ylistaro”, mutta 

kyseessä on sekaannus toisen samassa kokouksessa kuultavana olevan, Paistilan kylän Henrik Ma-

tinpojan kanssa, joka selviää tekstistä ja asiayhteydestä. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytä-

kirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 4.9.1785. 
345 KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

4.9.1785. Vankien kuljetus ja vartiointi oli yleensä nimismiesten vastuulla, mutta kuljetuksiin pal-

kattiin avuksi ns. esiratsastajia. Käytännöt vaihtelivat pitäjittäin. Lisää aiheesta Ylikangas 1996, 

123–128. 
346 KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

4.9.1785.  
347 Matti Eerikinpojan vaimo Liisa Simontytär (s.1735) oli Henrik Matinpojan äidin Kaisa Simon-

tyttären (s. 1738) sisar. Nuorin sisar oli saanut torpan asuttavaksi. TMA. KoSA. I Aa:6. Kokemäen 

rippikirja 1778–1787.  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
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kirkonrakennustyöhön. Seurakunnassa kuitenkin tiedettiin, ettei Henrik asu Köö-

nikän taloudessa, vaan Matti-isänsä kanssa torpassa ja on samaa ruokakuntaa tä-

män kanssa.348 Koska 54-vuotias Matti-isä349 oli ikänsä puolesta vapautettu kir-

konrakennuksesta, tuli isänsä luona asuvan Henrikin huolehtia ruokakuntansa ra-

kennusrasitteesta. Henrik Matinpoika kuitenkin kertoi, että hän oli tehnyt Köö-

nikän talon puolesta kirkonrakennustöitä, eikä hänen isänsä pärjännyt torpassa 

kiireisen elonkorjuun aikaan ilman poikansa apua.350 Päivän selvää oli, miksi 

juuri rusthollari Matti Köönikän, kirkonrakentamisen vastarinnan johtohahmon, 

vaikutuspiirin alla olevan torpan päivätyövelvollisuus jäi hoitamatta. Tapaus kui-

tenkin osoittaa liikkuvan työvoiman ja ruokakuntien määrittelemisen vaikeuden 

sekä torpparien vaikeudet rakennusrasitteen alla. Kun päivätyökutsu tuli, oli ra-

kennustyömaalle lähdettävä myös elonkorjuuaikaan. Varsinkin torppareilla ra-

kennusvelvollisuus kiristi kesän tiukkaa aikataulua, kun isännän vaatimat velvol-

lisuudet ja omat työt odottivat yhtä aikaa tekijäänsä. 

 

Päivätyörästit 1786 

Kovistelusta huolimatta osa rästeistä oli suorittamatta vielä viimeisenä rakennus-

kesänä 1786. Suurin osa oli hoitanut velvollisuutensa, mutta jäljellä olivat vain 

ns. hankalimmat tapaukset. Heillekin kuitenkin annettiin vielä mahdollisuus 

tehdä osuutensa normaalien päivätöiden lisäksi. Nyt heitä kutsuttiin useammaksi 

päiväksi kerralla. Kesäkuulla kuulutettiin Ruikkalan Piisi sekä Säpilän säteri päi-

vätöihin koko viikoksi (6 päivää) kerrallaan töihin. Juhannuksena kuulutettiin 

neljäksi päiväksi Tulkkilaan töihin Hassalan, Köönikän ja tämän vävyn Kaa-

renojan tiloilta sekä itselliset Henrik Matinpoika Paistilasta ja Henrik Juhanpoika 

Ylistarosta. Säpilän säteri sen sijaan kutsuttiin jälleen koko viikoksi. Rästitöiden 

uhkasakko oli pidetty ennallaan, puoli riksiä päivässä. Vielä heinäkuulla kuulu-

teltiin Säpilän Säterin ja Ruikkalan Piisin väkeä töihin, samoin itsellisiä Henkik 

                                                   
348 Henrik Matinpoikaa ei ole merkitty isänsä Matti Eerikinpojan torppaan rippikirjoihin vuosina 

1778–1787. Sen sijaan Köönikän ratsutilalla tämän niminen renki on, mutta syntymävuosi ei täs-

mää. TMA. KoSA. I Aa:6. Kokemäen rippikirja 1778–1787. 
349 Torppari Matti Eerikinpoika oli syntynyt vuonna 1731. TMA. KoSA. I Aa:6. Kokemäen rippi-

kirja 1778–1787. 
350 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 4.9.1785.  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88184.KA
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Mattsinpoikaa ja Henrik Johaninpoikaa, eikä Köönikän ja hänen vävynsä rästi-

päiviä ollut edelleenkään selvitetty.351  

 

Kirkon vihkimisen jälkeiset rästit (1787) 

Kun kirkko oli jo vihitty ja käytössä, ei Matti Köönikkä antanut vieläkään periksi 

7 vuotta vanhojen, ”taitamattoman” muurarimestari Arelinin ajoilta periytyvien 

päivätyörästien suhteen. Köönikkä osoitti jatkamalla vanhaa riitaa kirkon vihki-

misen jälkeenkin, ettei hän halunnut taipua ja että hänellä oli aikaa ja rahaa kärä-

jöintiin. Köönikällä ei ollut aikomustakaan suorittaa rästipäiviä tai maksaa niistä 

aiheutuneita sakkoja. Mutta rakennuskirjanpito ei unohtanut rästejä ja kruunun-

voudin mahdilla Köönikältä oli ulosotettu viiden rästipäivän edestä 2:24 riksiä. 

Tästä suivaantuneena hän haastoi kirkkoherra Avellanin talvikäräjille 1787, syyt-

täen kirkkoherraa siitä, että tämä oli seurakunnan tietämättä ja vastoin seurakun-

nan päätöstä ilmoittanut ulosoton. Ratsutilallinen väitti, että hänet oli pitäjänko-

kouksessa vapautettu viidestä päivätyöstä. Köönikän mukaan kirkkoherra ei ollut 

näyttänyt hänelle pitäjänkokouksen pöytäkirjasta päätöstä, vaikka hän oli useasti 

tullut sitä kirkkoherralta pyytämään. Hän vaati Avellania korvaamaan ulosotetut 

riksit sekä maksamaan oikeudenkäyntikulut. Kirkkoherra vetosi puolustukses-

saan pitäjänkokouksen yhteisymmärrykseen sekä maaherran päätökseen, jonka 

mukaan laiminlyödyt kirkonrakennuspäivätyöt tuli korvata. Sellaista pitäjänko-

kousta tai pöytäkirjaa ei kirkkoherran tietojen mukaan ollut olemassa, jossa Köö-

nikkä vapautettiin viidestä päivätyöstä. Alioikeus ei puuttunut Köönikän ulosot-

toon tai valitukseen, sillä asiasta oli annettu kuninkaallinen (kierto)kirje ja sitä 

käsitteli myös Turun tuomiokapituli. Näin ollen asia raukesi.352 

Se, olivatko Köönikän ystävät Hassala ja Kaarenoja lähettäneet lopulta ren-

kinsä päivätöihin vai kuitanneet rästinsä rahalla jää arvailujen varaan. Heitä, ku-

ten ei myöskään muita, enää rästeistä kovisteltu. Muutoin rästit näyttivät tulleen 

selvitetyiksi, paitsi kahden, melko pienen tapauksen osalta, joita käsiteltiin pitä-

jänkokouksessa keväällä 1787. Kaikista uhkauksista huolimatta räätäli Lamberg 

oli vetänyt päälleen yhden riksin sakon. Häneltä oli jäänyt kaksi päivätyötä teke-

mättä, koska oli ilmeisesti ollut räätälin työssään kyliä kiertämässä (wid en tour 

                                                   
351 TMA. KoSA. II Ha:1. Kirkon rakentaminen. Kuulutukset 10.6.1786; 23.6.1786; 2.7.1786; 

2.7.1786; 9.7.1786.  
352 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:101. Varsi-

naisten asioiden pöytäkirjat 1787 I. Kokemäen käräjät 26.2.1787, f. 367v.–369.  
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blifwit). Hän ei joko pystynyt tai halunnut maksaa rästisakkoa rahalla, joten hänen 

oli suoritettava se muulla tavoin ”in natura” ja näytettävä se toteen. Myös ratsuti-

lallinen Tuomas Äimälällä oli suorituksia rästissä. Hän oli tuonut kirkon raken-

nukselle niin huonoa lautatavaraa, ettei puuseppä voinut käyttää niitä mihinkään. 

Äimälä ei myöskään ollut hakenut niitä pois työmaalta vaan ne makasivat edel-

leenkin kirkonpihalla. Sakkojen määrästä ei tahdottu päästä sopimukseen. Lo-

pulta päätettiin, että kelpaamattoman puutavaran toimittamisesta ja kirkon piha-

maan siivoamatta jättämisestä hän joutuisi maksamaan yhteensä 2 riikintaaleria 6 

killinkiä ja 8 runstykkiä.353 Tämän jälkeen kirkonrakennuksen rästisuorituksiin ei 

enää pitäjäkokouksessa tai alioikeudessa tasolla palattu. Kirkon rakennusrasitteet 

olivat kokemäkeläisiltä tältä osin kuitattu. 

5.3.5 Johtopäätökset: Kivikirkon rakentaminen pitäjänmiesten rasitteena 

Kirkkohanke antoi aktiivisille suurtilallisille mahdollisuuden poliittiseen peliin ja 

eliitin keskinäiseen nokitteluun, mutta pienemmille tiloille se muodostui konk-

reettiseksi selviytymiskysymykseksi. Köönikän vauraan lähipiirin ei tarvinnut 

vastustaa maksuja sinänsä, vaan tapaa jolla rakennuspäätökset tehtiin ja ketkä ne 

määräsivät. Matti Köönikän kohdalla ei ollut kyse selviytymisestä. Ratsutila oli 

vauraampi suhteessa muihin tiloihin sen suuremman koon sekä veroetujen 

vuoksi. Niillä oli myös mahdollisuus palkata työväkeä.354 Mutta tiukkoihin vuok-

rasopimuksiin sitoutuneille vuokraviljelijöille rasitukset saattoivat olla kohtalok-

kaita. Maaseudun väestö oli jakaantumassa 1700-luvun kuluessa yhä selvemmin 

omistavaan ja omistamattomaan (lampuotien ja tilattomien) ryhmään. Kirkonra-

kentamisen kaltaiset ylimääräiset rasitukset vaaransivat erityisesti pienten tilojen, 

vuokraviljelijöiden ja tilattomien toimeentulon.  

Koska Kokemäen seurakunta oli vähissä varoissa ja koska valtakunnallisella 

kolehdilla kerättävät varat tulivat perille hitaasti ja pienissä erissä, pitäjän tilat 

joutuivat kantamaan suurimman osan kivikirkon rakennuskustannuksista. Koke-

mäen kivikirkon rakentamisen erilaisten rakennustarvikkeiden, työsuoritusten ja 

maksujen arviotu yhteissumma oli vähintään 33 riikintaaleria yhden manttaalin 

taloa kohden. Rakennusrasite oli arvoltaan yli puolet yhden vuoden verorasituk-

                                                   
353 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen 

pk 22.4.1787. 
354 Scott 1977, 25. 
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sesta. Esimerkiksi yhden manttaalin talo suoritti arviolakelman mukaan sata kuor-

maa kiviä, 29 kuormaa hiekkaa, puutavaratoimituksia, 21 tynnyriä kalkkia, raha-

maksuja ja viljakappoja sekä 30 päivätyötä. Vaikka kirkkohankkeen kulut ja työ-

suoritukset jakaantuivat useammalle vuodelle, se oli normaalin verotuksen päälle 

tuleva raskas taakka, joka saattoi horjuttaa säiden armoilla ja selviytymismargi-

naalin lähellä eläviä talonpoikia.  

Ratsutilallinen Köönikkä ei kuitenkaan kiistellyt suoritusten määrästä sinänsä. 

Hän ei näytä missään rakennusprojektin vaiheessa perustelevan toimintaansa 

sillä, että kivikirkon rakentaminen uhkaa toimeentuloa, kuten majuri von Knor-

ring oli aiemmin todennut puolustaessaan koko pitäjää. Toki käräjillä valitettiin 

kokemattoman muurarin aiheuttamista korkeista kustannuksista ja haettiin kirk-

koherralta korvaussummaa (talvikäräjät 1784). Köönikän ryhmittymä ei ollut 

köyhien talonpoikien kapinarintama, joka taisteli selviytymisestä, vaan vauraiden 

talollisten osoitus siitä, ettei heitä voitu sivuuttaa paikallisessa päätöksenteossa.355 

Köönikän ja muiden ratsutilallisten toiminnassa oli pohjimmiltaan kyse siitä, ke-

nellä oli oikeus osallistua paikalliseen päätöksentekoon. Kun rakennusrasitteen 

julkinen käsittely ja pitäjänmiesten vapaa pääsy päätöksentekoareenalle oli var-

mistettu, oli Köönikällä varaa maksaa kaikki, mistä kokouksissa päätettiin. Ra-

kennussuoritusten määrästä, laadusta tai aikataulusta ei Köönikällä ollut sinänsä 

mitään vastaan sanottavaa, kun uusi mestari Sundsten oli tullut työmaan johtoon. 

Edeltävän, kiistanalaisen rakennusmestarin aikaisia päivätyörästejä hän ei kuiten-

kaan suostunut vapaaehtoisesti suorittamaan. 

Köönikän vanavedessä Piskun kaltaiset pientilallisetkin saivat ja uskalsivat 

muotoilla mielipiteensä kirkon rakentamisesta ja ilmaista ne yhteisessä pitäjän-

kokouksessa. Talonpoikien keinovalikoima paikallispolitiikassa oli selvästi laa-

jentunut hiljaisesta vastustamisesta oman näkemykseen esittämiseen, tehtiinpä se 

sitten sanallisesti tai äänestyksessä kättä nostamalla. Sen sijaan käsityöläisten päi-

vätyövelvollisuutta oli nostettu pitäjänkokouksessa, johon heillä ei ollut osallis-

tumisosallistumisoikeutta. Paikallispoliittisen vaikutusvallan puuttuessa he vas-

tustivat korotettua rakennusrasitusta laiminlyömällä suuren määrän päivätyövel-

vollisuuksia (hidden transcript). Käsityöläisille jokainen kirkolla tehty päivätyö 

oli pois oman elannon hankinnasta.  

 

  

                                                   
355 Katajala 2003, 329. 
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6  Muutoksien ja mahdollisuuksien aika 

Kivikirkko keskushallinnon käskystä 

Kokemäen kivikirkon monimutkaisesta ja ristiriitaisesta suunnittelu- ja rakennus-

hankkeesta muodostui politiikkaprosessi, joka nosti esille kysymyksiä paikallis-

politiikan ja hallinnon välisestä suhteesta ja toteuttamisesta. Prosessi kulminoitui 

neljään tärkeään päätökseen kirkon rakennusmateriaalista, sijoituspaikasta, ra-

kennusmestarista ja rakennustoimikunnan valinnasta. Kaksi ensimmäistä liittyvät 

keskushallinnon ja paikallisyhteisön väliseen suhteeseen sekä kaksi viimeistä pai-

kallisyhteisön sisäiseen vallan määrittelyyn. Nämä neljä kiistanalaista päätöstä 

nostivat kysymykset vallankäytöstä, osallistumisesta ja päätöksenteosta sekä hal-

linnon ja politiikan välisestä rajanvedosta. 

Kokemäen uuden kirkon rakentaminen osui julkisen rakentamisen lainsäädän-

nön murroskohtaan. Ruotsin valtakunnassa oli annettu uusi kivikirkkolainsää-

däntö (1776), joka velvoitti seurakunnat rakentamaan kivikirkkoja. Niiden piirus-

tukset piti tarkistuttaa Tukholman yli-intendentin virastossa, mikäli seurakunta 

haki rahoitusta kirkon rakentamista varten. Kivikirkkopäätöksen takana oli kruu-

nun yleinen politiikka metsien säästämisestä orastavan teollisuuden käyttöön. 

Ideana oli myös luoda valtakuntaan kestävä ja kaunis julkinen kivirakennuskanta. 

Samalla otettiin askel kohti keskitettyä rakennusvalvontaa. 

Kokemäen seurakunta ei ollut valmistautunut kivikirkon rakentamiseen. Kir-

kon rakentaminen, päivätyöt ja rakennustavaratoimitukset suoritettiin normaalin 

verorasitukseen päälle ja suuren kivikirkon rakentaminen lisäsi huomattavasti pi-

täjäläisten rakennusrasitetta. Pitäjäläiset halusivat rakentaa uuden tilavan puukir-

kon, vanhan ahtaan ja luhistuvan tilalle. Talonpoikaisväestö eli sääolosuhteiden 

armoilla sekä erilaisten vaatimusten ja verosuoritusten alla ja he vastustivat tar-

peettomiksi katsomiansa hankkeita. Talonpojat pyrkivät välttämään kaikessa toi-

missaan ja päätöksenteossaan riskejä, jotka saattoivat tuhota kotitalouden. Tämä 

James C. Scottin safety first -periaate ohjasi myös talonpoikien poliittista toimin-

taa 1700-luvulla. Talonpojat pyrkivät kontrolloimaan omien verorasituksensa ta-

soa vastustamalla ja hidastamalla uusien hankkeiden käynnistymistä. Tätä on tul-

kittu talonpoikien vanhakantaisuudeksi, mutta kyseessä on talonpoikien käyttämä 
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strategia toimeentulon riittävyyden varmistamiseksi. Uudet rakennusrasitukset 

nähtiin toimeentulon vaarantavina uhkina. Kirkon korjaustarpeita ja uudisraken-

tamista pyrittiin siirtämään mahdollisemman pitkään ja niihin suhtauduttiin yhtä 

varauksellisesti kuin muihin kruunun asettamiin rakennusrasituksiin.  

Uuden kirkon rakentamista oli Kokemäellä viivytelty aina 1730-luvuan alusta 

asti ja vanhaa, osittain keskiajalta ja pääosin ilmeisesti 1640-luvulta peräisin ole-

vaa kirkkoa korjattiin mahdollisimman pitkään. Isovihan jälkeisessä jälleenraken-

nusaallossa Kokemäen emäseurakunta oli saanut monien muiden seurakuntien ta-

paan raha-avustuksena valtakunnallisen kolehdin uuden kirkon rakentamiseksi, 

mutta laajamittaiseen uusien kirkkojen rakentamiseen ei vielä 1700-luvun alku-

puoliskolla ryhdytty. Kirkot olivat yhteisöjen keskeisiä käyttörakennuksia, 

vaikka suuri osa niistä oli ahtaita ja pimeitä ja myös varsin huonokuntoisia. Kirk-

kojen vaarat tiedostettiin; puiset lehterit notkuivat väenpaljoudesta ja tulipalo-

vaara oli alituisesti läsnä. Talonpojille kuitenkin riitti, että kirkossa oli ehjä katto 

ja sopivat penkkipaikat talon isännälle ja emännälle. 

Kun kokemäkeläiset olivat vihdoin valmiita hylkäämään vanhan kirkon ja ra-

kentamaan uuden kirkon 1777, tarttui keskushallinto tiukasti hankkeeseen. Seu-

rakunta tiedettiin riittävän suureksi ja vauraaksi, eikä sen annettu palata puura-

kennusvaihtoehtoon. Esivalta tarkkaili aktiivisesti uuden kivikirkkomääräyksen 

toteuttamista. Keskushallinto päätti tehdä Kokemäen emäseurakunnan uudesta 

kirkosta esimerkin kestävästä ja kauniista julkisesta kivirakentamisesta. Samalla 

Kokemäen pitäjänmiehet jäivät ikään kuin sivusta seuraamaan tapahtumien kul-

kua. 

 

Kivikirkkohanke paikallispolitiikan herättäjänä 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Kokemäen kivikirkon rakentamisen suunnittelu- ja 

rakennusprosessia kolmella tasolla: keskushallinnon ja pitäjänyhteisön välistä 

vuorovaikutusta, pitäjänyhteisön sisäistä dynamiikkaa sekä yksittäisten henkilöi-

den toimintaa. Keskusjohtoisella kivikirkkopäätöksellä oli pitkäkantoisia vaiku-

tuksia paikalliseen päätöksentekoon, hallintoon ja paikallispolitiikkaan. Kirkko-

hanke aktivoi koko pitäjänyhteisön. Keskushallinnon järjestämät kokoukset he-

rättivät uinuvan paikallishallinnon ja pakottivat pitäjänmiehet nopeaan päätök-

sentekoon. Kirkkohanke herätti myös monenlaisia reaktioita ja tunteita, sillä se 

kosketti käytännössä jokaista yhteisön jäsentä. 
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Keskushallinnon ja paikallisyhteisön suhde näyttäytyy prosessissa monimer-

kityksellisenä. Keskushallinnon lähtökohtana oli saada Kokemäelle uusi kivi-

kirkko. Kivikirkon suunnitteluprosessia hallinnoivat sekä tuomiokapituli että 

maaherra. Nämä instanssit toimivat yhdessä tehokkaasti ja nopeasti, mitä edes-

auttoi molempien sijainti Turussa. Tahoja edustivat rovasti Mikael Lebell ja maa-

herran edustaja ritari ja professori Johan Kraftman, jotka varmistivat, että keskus-

hallinnon vaatimus kivikirkon rakentamisesta toteutetaan Kokemäellä. He järjes-

tivät katselmuksen, jossa jalkauduttiin maastoon sekä tutkittiin paikallisten re-

surssien riittävyyttä. Lisäksi pitäjänkokouksessa tarkastettiin väestö- ja verotie-

dot. Kirkon rakennusmateriaalin ja paikanvalintaa varten järjestetyt katselmukset 

ja pitäjänkokouksessa annetut selvitykset olivat osoitus uudenlaista tutkivasta ja 

valistuneesta päätöksenteosta. Luonnontieteiden ja talouden kehitys olivat nosta-

neet asiantuntijuuden osaksi hallintoa. 

Keskushallinnon järjestämä pitäjänkokous paljasti kuitenkin keskushallinnon 

ja paikallispolitiikan välisen ristiriidan. Kokouksesta muodostui julkinen näytös 

(public transcript), jossa keskushallinnon kanta juntattiin läpi paikallistasolla. 

Päätös Kokemäen kivikirkon rakentamisesta oli jo käytännössä tehty tuomioka-

pitulissa ja lääninkansliassa ja se perustui yleiseen kivirakentamista suosivaan po-

litiikkaan. Keskushallinto ei todellisuudessa kaivannut paikallisen pitäjänko-

kouksen poliittista päätöstä. Edustajien ja pitäjänmiesten välille syntyi kyllä dia-

logi, jossa ritari ja majuri von Knorring puolusti pitäjän köyhyyttä. Vastaavasti 

edustajat yrittivät ylipuhua väestöä kivikirkkohankkeen kannalle. Pitäjänkokouk-

sen järjestäminen oli tärkeää legitiimiyden saavuttamiseksi, sillä kirkonrakennus-

päätökset oli tehtävä pitäjänkokouksessa. Mutta paikallisyhteisön yksimielinen 

mielipide syrjäytettiin keskushallinnon idealismin ja uuden lain tieltä, joten pai-

kallisyhteisön poliittinen painoarvo jäi vaatimattomaksi. Pitäjänkokousareenasta 

tulikin amfiteatteri, jossa keskushallinto esitti poliittista näytelmää ja paikallisyh-

teisölle jäi lähinnä katsojan rooli. Silti pitäjänmiesten keskuudesta ei noussut jul-

kista vastarintaa päätöstä vastaan. Sen sijaan tyytymättömyys kanavoitui tuleviin 

päätöksiin. 

Uuden kirkon rakennuspaikan määrittely osoitti hallinnon painottavan asian-

tuntijuutta ja tasapuolisuutta. Tällä kertaa keskushallinnon edustajat eivät sanel-

leet valmista ratkaisua, vaan se perustui maastossa tehtyihin tarkastuksiin sekä 

kokemäkeläisten omiin näkökulmiin ja perusteluihin. Toisessa katselmuksessa 

(1778) etsittiin kivikirkolle riittävän kokoinen ja kestävä, mutta myös miesvoimin 

työstettävä rakennuspaikka, joka sijaisi pitäjän keskiosassa. Edustajat painottivat 

kirkon paikan valinnassa taloudellisuutta ja oikeudenmukaista saavutettavuutta, 
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jota perusteltiin asutuksen sijoittumisella sekä liikenteellisillä seikoilla. Talous-

tieteilijä Kraftman oli selvitystyössä vahvoilla ja hän pohti asiaa monipuolisesti. 

Varsin edistyksellisenä ja jopa demokraattisena voi pitää Kraftmanin ajatusta 

siitä, että jokaisella seurakunnan jäsenellä oli yhtäläinen oikeus kirkon sopivaan 

sijaintiin. Katselmuksen jälkeisessä pitäjänkokouksessa, jota Kraftman ja Lebel 

johtivat, pitäjäläisten kesken syntyi vilkas keskustelu kirkonpaikasta. Mutta toi-

saalta vasta samana aamuna hätäisessä lisätarkistuksessa oli varmistunut, että ai-

noa sopiva paikka, johon painava länsitornillinen pitkäkirkko voitiin rakentaa, si-

jaitsi Kokemäenjoen etelärannalla Tulkkilan mäellä. Päätöstä tuki pitäjän enem-

mistö, josta 2/3 asui joen eteläpuolella. Tämä tarkoitti perinteisen kirkonpaikan 

muutosta vuolaasti virtaavan Kokemäenjoen toiselle rannalle. Koska papiston 

asumukset jäivät pohjoispuolelle, alkoi seurakunnassa kiivas väittely siitä, mitä 

tapahtuisi, jos kelirikko estäisi joen ylityksen erityisenä kirkkopyhänä. Pohjois-

rantalaiset katsoivat, että päätös rikkoi tradition sekä aiemmin tehdyn sopimuksen 

siitä, että molemmilla puolilla jokea oli pyhättö. Asiasta oli mahdotonta saavuttaa 

yksimielisyyttä eikä kokouksessa päästy lähellekään konsensusta tai yhteistä so-

pimista.  

Päätös aiheutti pitäjäläisissä voimakkaita reaktioita. Pitäjä repesi kahteen 

maantieteelliseen intressiryhmään ja pitäjänmiehet yltyivät kokouksessa keski-

näiseen huuteluun. Metelöinti oli myös protesti, vaikkei sitä suoraan esivallalle 

kohdistettukaan. Se oli osa talonpoikaista peiteltyä vastarintaa (hidden 

transcript), jolla voitiin osoittaa kritiikkiä, mutta samalla suojella omaa identi-

teettiä väkijoukon keskellä, sillä kenenkään yksittäisiä sanoja ei pystytty metelin 

keskeltä osoittamaan. Edustajat ilmeisesti tiesivät, että metelöinti peilasi myös 

yleistä rakennushankkeen vastustusta sekä erityisesti tyytymättömyyttä aiempaa 

kivimateriaalipäätöstä vastaan. Huutelu oli tilanteessa noussut spontaani reaktio, 

jota seurasi organisoitu vastustus. 

Pitäjänmiehet yrittivät käyttää keskushallintoa oman tavoitteensa saavutta-

miseksi. Konfliktitilanteissa yhteisöstä lohkesi pienempiä yksiköitä tai intressi-

ryhmiä, jotka toimivat aloitteellisesti omien kanavien ja keskustelujen avaami-

sessa keskushallinnon ja paikallishallinnon välille. He etsivät omia vaikutuskana-

via viestiäkseen keskushallinnolle oman näkemyksensä siitä, mikä olisi paras tapa 

ratkaista asiat tai missä virkamiehet olivat erehtyneet. Paikallistason ja keskus-

hallinnon välinen vuorovaikutus toimi myös toiseen suuntaan. Kivimateriaalipää-

tös oli jo osoittanut, että kirkkohanke eteni nopeasti ja tehokkaasti keskushallin-

non ohjauksessa, joten myös pitäjäläisten oli toimittava aktiivisesti, mikäli he ha-
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lusivat vaikuttaa päätöksentekoon. Kun paikallistasolla oli tehty kaikki, mitä voi-

tiin kirkon pitämiseksi pohjoisrannalla, pohjoisrantalaiset lähettivät kuninkaalle 

anomuksen, jossa he pyysivät kirkon säilyttämistä pohjoisrannalla. He käyttivät 

vanhaa valitusoikeutta, joka oli Kustaan III:n hallituskauden alussa noussut uu-

teen kukoistukseen. Kuninkaalle osoitetulla valituksella talonpojat pystyivät ohit-

tamaan paikallisen konfliktiratkaisujärjestelmän sekä ennen kaikkea paikalliset 

viranomaiset. Valituksen myötä talonpojat, jotka olivat jääneet prosessissa sääty-

läisten varjoon, ottivat ensi kertaa aktiivisen roolin.  

Pohjoisrantalaisten anomuksessa oli sekä traditionaalisia että moderneja ai-

neksia. Perinteiseen tapaan anomus oli laadittu ryhmänä, alueen 93 talon puolesta, 

mutta allekirjoituksena olivat viiden talonpoikaisluottamusmiehen puumerkit. 

Ryhmä lisäsi anomuksen painoarvoa ja legitimiteettiä, mutta antoi myös yksi-

löille suojaa (hidden transcript). Valituksen lähtökohtina olivat traditionaalisuus 

ja muuttumattomuus sekä liikenteeseen ja joen ylitykseen liittyvä problematiikka. 

Lisäksi päätöksen legitimiteetti kiistettiin, mikä oli ehdotonta, jotta päätös voitiin 

pyörtää. Pohjoisrannan väki oli etsinyt keskushallinnon edustajien julkisesta toi-

minnasta virheitä tai epäyhtenäisyyksiä. He löysivät edustajien päätöksenteosta 

aineksia, joita ei ollut tuotu pitäjänkokouksessa avoimesti esille. Tällä viitattiin 

virallisen katselmuksen jälkeen tehtyyn lisätarkastukseen, jossa oli mukana sat-

tumanvarainen joukko miehiä ja jolla kumottiin edellisen päivän katselmuksen 

tulokset. Tämä loukkasi talonpoikaista oikeudentuntoa, sillä talonpoikaisilla luot-

tamusmiehillä oli oikeus osallistua katselmukseen. 

Keskushallinnon reaktio ja näkemys talonpoikien vaikutusmahdollisuuksista 

oli miltei musertava. Kraftman kiinnitti huomiota talonpoikaisluottamusmiesten 

säätyyn, jolla hän kiisti valituksen merkityksen. Viisi talonpoikaista lauta- ja kuu-

dennusmiestä eivät vakuuttaneet viranomaisia siitä, että he todella puhuivat kaik-

kien alueen asukkaiden, varsinkaan säätyläisten puolesta. Vaikka Kraftman oli 

vedonnut kaikkien yhtäläiseen oikeuteen sopivan kirkkomatkan suhteen, sääty-

läisten kanssa yhtäläisiä poliittisia oikeuksia ei ollut edes talonpoikaisluottamus-

miehillä. Sen sijaan keskushallinto vahvisti hallitsevan eliitin ja alamaisten välistä 

kuilua ja poliittista roolijakoa paikallispoliittisissa tehtävissä (public transcript). 

Tämä oli jo toinen osoitus, ettei keskushallinnon näkökulmasta talonpoikien oi-

keuksilla tai poliittisella painoarvolla ei ollut merkitystä hallinnon tavoitteiden 

toteutuksessa. Talonpojat onnistuivat kuitenkin myöhemmin käyttämään keskus-

hallintoa kirkkoherran ja pitäjänmiesten opposition välisessä välien selvittelyssä 

ja erityisesti rakennustoimikunnan toimivallan purkamisessa.  
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Tutkimukseni osoittaa, miten interaktio ja konfliktit vuorottelivat keskushal-

linnon ja paikallisyhteisön välillä. Se, mikä rakennusmateriaalikysymyksessä al-

koi interaktiona ja kahdenvälisinä keskusteluina päättyi keskushallinnon sane-

luun. Toisaalta pitäjänsisäinenkään yhteisrintama ja konsensus ei kestänyt kovin 

kauan, vaan se repesi seuraavaa kysymystä ratkottaessa. Sittemmin keskushal-

linto esiintyi pitäjänsisäisissä rakennuskiistoissa sovittelevana ja konsensusta et-

sivänä osapuolena. Näin ollen keskushallinnon ja paikallisyhteisön neuvotteleva 

vuorovaikutus sekä ristiriidat vuorottelivat rakennusprosessin eri vaiheissa. Osa-

puolet vaihtoivat taktiikkaa sen mukaan, mikä edesauttoi oman näkökulman ajaa-

mista kulloisessakin kysymyksessä. Tämä osoittaa, että konflikti- ja interaktio -

näkökulmia käytettäessä ja poliittisen toiminnan tutkimisessa on käytettävä mah-

dollisimman monipuolista lähdemateriaalia ja riittävän pitkältä aikaväliltä, jotta 

toiminnan ja reaktioiden erilaiset sävyt tulevat esiin. Muutoin on vaarana, että 

tapahtumista ja motiiveista muodustuu yksipuolinen kuva, jossa vain sen hetkinen 

toimintatapa korostuu.  

 

Paikallisyhteisön sisäinen dynamiikka ja poliittisen kulttuurin muutos 

Pitäjänyhteisöllä oli monta erialaista roolia kirkonrakennushankkeessa. He olivat 

kirkkohankkeen tilaajia, rakennus tuli heidän itsensä ja kotitalouksien käyttöön. 

He osallistuivat kirkkotilan suunnitteluun sekä päätöksentekoon. He toimivat kir-

kon rakennuttajina, mutta myös itse rakennustyövoimana. Lisäksi he hankkivat ja 

kustansivat suuren osan rakennusmateriaaleista ja palkkioista. Roolien monipuo-

lisuus aiheutti sekaannusta, sillä samat pitäjänmiehet olivat päättämässä ja toteut-

tamassa heitä itseään koskevia päätöksiä. Yksityinen ja julkinen sekä hallinto ja 

politiikka sekoittuivat. Tässä yhdistelmässä kylvettiin konfliktin siemenet. Jul-

kishallinnollisen prosessin rinnalla kulki pitäjäläisten peitelty vastustus, joka vä-

lillä avautui avoimeksi konfliktiksi. Kirkonrakennushankkeesta syntyi politiikka-

prosessi, jonka tuloksena paikallisyhteisön pitäjänmiehiä ei voitu ohittaa heitä 

koskevassa päätöksenteossa. 

Pitäjänmiesten vaikutusmahdollisuuksien käyttö muuttui ja laajeni paikallista-

solla kirkkohankkeen edetessä. Rakennusvaiheessa paikallistasolla nousivat ky-

symykset vallankäytöstä, osallistumisesta ja päätöksenteosta esiin konflikteissa, 

jotka syntyivät muurarimestarin ja rakennustoimikunnan valinnoista. Suurin osa 

pitäjäläisistä sopeutui kivikirkon rakentamiseen, mutta osa pitäjäläisistä nousi op-
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positioon kirkkoherraa vastaan. Nuori Gustaf Avellan joutui Kokemäen kirkko-

herran virkaan astuttuaan johtamaan pappilan ja valtaisan kivikirkon rakennus-

hankkeita, joista hänellä ei ollut aiempaa kokemusta. Molemmat hankkeet tehtiin 

pääosin pitäjäläisten rakennusrasitteen voimin ja pitäjänmiehet ryhtyivät tarkkai-

lemaan kirkkoherran virkatoimintaa kriittisesti.  

Jo pappilan rakentaminen aiheutti kiistoja kirkkoherran ja pitäjäläisten välille. 

Avellan pyrki rakennuttamaan uudenaikaisemman pappilan, mutta seurakuntalai-

set tarkkailivat papin vaatimuksia virka-asunnon suhteen. Talonpoikien kohdalla 

kyse ei ollut pelkästään ”vanhoillisuudesta” ja uudistusvastarinnasta sinänsä vaan 

pitäjänmiesten neuvottelumahdollisuuksista ja sopimusten laillisuuden kontrol-

loinnista. Ennen kaikkea seurakuntalaiset pyrkivät kontrolloimaan, ettei heidän 

osuutensa pappilan rakennusrasitteessa kasvanut. Esiin nousi kysymys siitä, mitä 

päätöksiä ja sopimuksia kirkkoherra sai tehdä.  

Tutkimus osoittaa, miten kirkkoherra Avellanin yritys toteuttaa vanhaa hallin-

tokäytäntöä, jossa talonpojat kuuntelivat ja hyväksyivät hiljaisesti papiston heille 

tekemiä esityksiä, johti konfliktiin talonpoikaisopposition kanssa. Kirkonraken-

nustyössä kirkkoherran ja opposition tulkinnat muurarimestarin valinnasta poik-

kesivat toisistaan ja kirkkoherraa arvosteltiin omavaltaisesta päätöksenteosta. 

Kun kirkkoherra oli poissa pitäjästä, pieni oppositio järjesti varjopitäjänkokouk-

set. Vahva osoitus talonpoikaissäädyn poliittisesta toimintavalmiudesta oli, että 

kokoukset onnistuttiin organisoimaan sekä kappelissa että emäseurakunnassa sa-

manaikaiset ja niistä laadittiin pöytäkirjat. Protestikokoukset järjestettiin paikal-

lispolitiikan ytimessä, julkisena pitäjänkokouksena, mikä paljasti pitäjänkokous-

käytännön haavoittuvuuden. Konflikti ajoi paikallishallinnon pois totutusta jär-

jestyksestä ja hallintokäytännöstä. Vaikka kirkkoherran ja rakennustoimikunnan 

hyväksymä muurarimestari Arelin aloitti urakan, kirkonrakennushankkeen aloi-

tusta ja ensimmäistä rakennuskesää leimasi suunnittelemattomuus sekä hallinnol-

liset että paikallispoliittiset ongelmat.  

Pitäjänyhteisön toimintaa häiritsi, ettei laki säädellyt pitäjänkokouksen käy-

tännön hallintoa, vaan päätöksenteko ja niiden toteuttaminen hoidettiin kirkko-

herran henkilökohtaisten tottumusten tai paikallisen tavan mukaan ja nämä saat-

toivat olla ristiriidassa. Kun kirkkoherrat yleensä toimivat vanhan monologikult-

tuurin ja papiston asemaa tukevan hallintokäytännön mukaan, ajoivat uudenlaiset 

vaatimukset avoimesta päätöksenteosta ja dokumentoinnista kirkkoherran ja pi-

täjäläiset keskinäiseen konfliktiin. Pitäjäläiset pyrkivät aktiivisesti rajaamaan 

kirkkoherran toimintavaltaa. Kirkkoherran oikeus määritellä, johtaa ja tehdä ra-
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kennuspäätöksiä eli käytännössä kaikki toimet, jotka hän viranhaltijana rakennus-

hankkeessa teki, kiistettiin. Kun rakennusmestarin valinta oli riitautettu, myös 

päivätyövelvollisuus tulkittiin laittomaksi. Suurempana kysymyksenä taustalla 

oli kiista vallankäytöstä paikallistasolla; mikä oli pitäjänkokouksen ja paikallis-

hallintoa johtavan kirkkoherran välinen suhde. Kyse oli pohjimmiltaan myös po-

liittisen toimintakulttuurin muutoksesta. Paikallisen toimivallan määrittelystä 

syntyneen politiikkaprosessin kautta lopulta tarkennettiin pitäjänkokouksen toi-

mintaperiaatteita. 

Kirkon rakennusmestarin valinnasta syntynyt konflikti osoitti kaksi selkeää 

korjaustarvetta pitäjänhallinnossa: ensiksikin pitäjänkokousten pöytäkirjat piti 

laatia ja tarkastaa välittömästi ja toiseksi viralliset tiedotukset piti kuuluttaa sel-

keästi ja nopeasti. Vaatimukset asioiden avoimemmasta ja yhteisestä hoitamista 

ovat varsin moderneja. Voidaan siis sanoa, että ymmärrys ja pyrkimys hyvään ja 

avoimeen hallintotapaan oli olemassa 1700-luvun jälkipuoliskolla länsisuomalai-

sella maaseudulla. Kun talonpojat olivat vanhastaan vedonneet tietämättömyy-

teensä ja köyhyyteensä pitäjänkokouksien päätöksien suhteen, vaativat nyt rat-

sutilalliset ja heidän vanavedessään osa talonpojista pöytäkirjojen tarkastamista 

ja allekirjoittamista pian tehtyjen päätösten jälkeen. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 

eivät voineet enää olla lista papin esittämistä hankinta- ja rakennustavoitteista, 

vaan pitäjää sitova juridinen asiakirja. Vaatimusten jälkeen kirkkoherra Avellan 

paransikin pöytäkirjanpitotekniikkaansa. Pöytäkirjoja ryhdyttiin laatimaan siinä 

järjestyksessä, missä asiat oli käsitelty ja ne tarkastettiin ääneen lukemalla samana 

sunnuntaina. Näin talonpoikaissääty pystyi tarkkailemaan kirjallistuvaa hallintoa 

ja paikallispolitiikkaa. 

Pitäjäläiset halusivat varmistaa, ettei kirkkoherra pimitä heiltä olennaista tie-

toa. Kun kyseessä olivat pitäjän omaa kirkkohanketta koskevat viralliset päätök-

set, tarkkailivat seurakuntalaiset erityisesti tiedon kulkua ja kuulutuksia pystyäk-

seen kontrolloimaan kirkkoherran toimintaa. Ilman ajankohtaista tietoa ei päätök-

sentekoon voinut tehokkaasti osallistua, mikä oli selvästi pitäjäläisten tavoitteena. 

Tämä on myös konkreettinen osoitus julkisen tiedotuksen merkityksestä talonpoi-

kaisväestölle. Samalla vapaudenajalta periytynyt poliittinen julkisuus heijastui 

paikallistasolle asti. Talonpojat olivat omaksuneet tottumuksen ja tarpeen seurata 

julkisia kuulutuksia. Tiedotusten seuraamista käytettiin (paikallis)hallinnon val-

vontakeinona, johon reagoitiin aktiivisella politiikalla. 

Kirkkoherran auktoriteetin järjestelmällinen kiistäminen ja tiukka vaatimus 

avoimesta ja yhteisestä päätöksenteosta osoittaa selkeästi poliittisen kulttuurin 

muutoksen paikallistasolla. Talonpoikaissääty ei vastustanut kirkkoherraa enää 



Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen 

390 

peitellysti, vaan julkisilla foorumeilla avoimeen päätöksentekoon vedoten. Ilmiön 

takana on syvempi talonpoikaissäädyn ja erityisesti ratsutilallisten elämäntavan, 

asenteen ja sosiaalisen aseman muutos. Kirkkoherran asemaan pitäjän johtajana 

oli tullut muutos ja askel kohti demokratiaa oli otettu.  

Kiista paikallisesta vallankäytöstä kulminoituu rakennustoimikuntaan, johon 

valittiin muutama säätyläinen sekä paikallisia luottamusmiehiä ratkomaan raken-

nuskysymyksiä. Toimikunnan valinta aiheutti voimakkaan vastareaktion, sillä 

osa pitäjänmiehistä katsoi, ettei heitä voitu ohittaa päätöksen teossa, vaan päätök-

set rakennusrasituksesta oli tehtävä yhteisessä pitäjänkokouksessa. Jälleen kerran 

talonpojat halusivat kontrolloida heille lankeavia velvoitteita osallistumalla itse 

päätöksentekoon. Rakennustoimikunnan tarkastelussa merkittävää siis oli, että 

tulevista työ-, materiaali- ja rahasuorituksista haluttiin sopia yhteisesti ja avoi-

mesti, ketään pois sulkematta. Tähän oli vedonnut jo von Knorring aiemmin puo-

lustaessaan puukirkon rakentamista. Kyse oli määrittelyoikeudesta, kuka saa olla 

mukana päättämässä milloin, mitä ja miten rakennetaan. 

Pitäjän tilojen suorittama rakennusrasitteen määrä oli huomattava. Kokemäen 

seurakunta oli vähissä varoissa ja valtakunnallisella kolehdilla kerättävät varat 

tulivat perille hitaasti ja pienissä erissä, joten tilat joutuivat kantamaan suurimman 

osan kivikirkon rakennuskustannuksista. Kokemäen kivikirkon rakentamisen eri-

laisten rakennustarvikkeiden, työsuoritusten ja maksujen arviotu yhteissumma oli 

vähintään 33 riikintaaleria yhden manttaalin taloa kohden, joka oli arvoltaan yli 

puolet yhden vuoden verorasituksesta. Yhden manttaalin talo suoritti kirkkotyö-

maalle arviolaskelman mukaan sata kuormaa kiviä, 29 kuormaa hiekkaa, puuta-

varatoimituksia, 21 tynnyriä kalkkia, rahamaksuja ja viljakappoja sekä 30 päivä-

työtä, jotka tehtiin normaalin verotuksen lisäksi. Vaikka kirkkohankkeen kulut ja 

työsuoritukset jakaantuivat useammalle vuodelle, saattoi rakennusrasite horjuttaa 

pienempiä tiloja ja selviytymismarginaalin lähellä eläviä talonpoikia tai lam-

puoteja. Tutkimusta tehdessäni kuitenkin huomasin, että talonpoikien verorasi-

tuksesta, varallisuudesta ja elinolosuhteista tiedetään 1700-luvulta loppujen lo-

puksi melko vähän. Osittain tämä johtuu lähteiden hajanaisuudesta ja puutteesta, 

mutta esittämällä uusia talonpoikaisyhteisön arkielämään ja maatalouden kehi-

tykseen liittyviä tutkimuskysymyksiä olisi mahdollista tarkentaa kuvaa yhtäältä 

maatalousyhteisöjen toimeentulomahdollisuuksista ja toisaalta niihin kohdistu-

vista rasituksista ja haasteista.  

Vaatimus rakennustoimikunnan lakkauttamisesta yhdisti pitäjänmiesten talou-

delliset ja poliittiset intressit. Talonpoikia ohjasi ensisijainen tarve turvata oman 

kotitaloutensa selviytyminen, mutta ohjasiko kamppailu selviytymisestä myös 
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ratsutilallisten toimintaa? Ratsutilallinen Köönikkä pystyi nimittäin teettämään 

kirkon rakennuksen vaatimat päivätyöt rengeillä, eivätkä puutavaran tuottaminen 

tai rahamaksut vaarantaneet ratsutilan taloutta. Toimintaa motivoi enemmänkin 

henkilökohtainen osallistumishalu päätöksentekoon ja paikallispolitiikkaan. 

Köönikän vaatimukset kaikkien vapaasta osallistumisesta päätöksentekoon kos-

ketti suurempaa isäntäjoukkoa, joka yhdessä yritti purkaa rakennustoimikunnan 

toimivaltaa ja muuttaa tilannetta. Pitäjänmiesten poliittisesta osallistumisoikeu-

desta rakennuspäätöksiin muotoutui yhteinen poliittinen agenda, joka vei paikal-

lista päätöksentekoa askeleen lähemmäksi avoimuutta ja demokratiaa. 

Rakennustoimikunnan vastustuksesta muodostui selkeä poliittinen kannan-

otto. Rakennustoimikunnan toimivaltaa rajattiin sittemmin pienempiin rakennus-

kysymyksiin, mikä tähdensi pitäjänmiesten osallistumisoikeutta päätöksente-

koon. Mutta edes myönnytys, että kaikki pitäjänmiehet voisivat olla läsnä toimi-

kunnan kokouksissa ja äänestää siellä manttaalien mukaan ei auttanut. Useat pi-

täjänmiehet vastustivat edelleen toimikuntaa. Köönikän joukko käytännössä ku-

mosi rakennustoimikunnan toimivallan sekä kiisti kirkkoherran auktoriteetin. He 

tiesivät olevansa oikeutettuja vaatimaan pitäjänkokoukseen koolle ja heillä oli oi-

keus vedota keskushallintoon. Köönikkä etsi itse suorat valituskanavat ja toimi 

aktiivisesti saavuttaakseen päämääränsä.  

Kivikirkon rakennushanke osoittaa esimodernin yhteiskunnan hallinnon va-

kiintumattomuudesta aiheutuneita ongelmia. Kirkon rakentamiseen liittyvä pää-

töksenteko avasi ristiriitoja ja konflikteja, joilla pitäjänmiehet testasivat hallinnon 

rajoja ja lopulta määriteltiin paikallista vallanjakoa. Rakennushanke osoitti myös 

hallinnon lainsäädännölliset heikkoudet. Vastustus pystyi muuttamaan pitäjän-

hallinnon tilannekohtaiseksi selviytymiseksi. Kirkonrakennushanke kuitenkin 

korosti pitäjänkokousten asemaa, tehosti hallintoa ja pakotti uudistamaan kokous-

käytäntöjä ja päätösten dokumentointia. Vanhakantaisia toimintatapoja ja hallin-

tokäytäntöjä muutettiin avoimemmaksi ja osallistavammaksi pitäjänmiesten vaa-

timuksesta.  

 

Hallinnolliset ja poliittiset toimijat 

Kokemäen kivikirkon suunnittelu- ja rakennusprosessia tarkasteltiin neljän toimi-

jan kautta. Nämä toimijat voidaan jakaa rooliensa mukaan hallinnollisiksi ja po-

liittisiksi toimijoiksi. Hallinnolliset toimijat Kraftman ja Avellan yrittivät toteut-

taa kirkonrakentamista, kun taas poliittiset toimijat von Knorring ja Köönikkä 
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pyrkivät määrittelemään, miten se tulee tehdä. Näihin rooleihin sekoittuivat hei-

dän arvomaailmansa, näkemyksensä ja tavoitteensa.  

Maaherran edustaja, ritari ja professori Johan Kraftman toimi asiantuntijan 

roolissa, ikään kuin keskushallinnon värväämänä konsulttina ja kivirakentamisen 

puolestapuhujana. Kruununhallinto käytti hänen edistysuskoaan ja tietojaan tuo-

maan virallisen kivirakennuspropagandan paikallisyhteisöön. Kraftmanin tark-

kuus ja toimeliaisuus tuottivatkin tulosta. Hänen toiminnassansa vallitsi kuitenkin 

ristiriita paikallisen päätöksenteon ja keskushallinnon sanelupolitiikan välillä, 

eikä hän suvainnut kritiikkiä omista hallinnollisista virheistään. Silti Kraftmanin 

mukana Kokemäelle saapui pala valistusta, asiantuntijuutta ja vahvaa edistysus-

koa. 

Gustaf Avellan joutui Kokemäen kirkkoherran virkaan astuessaan, hengellisen 

paimenen ja pitäjän hallinnonjohtajan roolien lisäksi, johtamaan uuden pappilan 

sekä valtaisan kivikirkon rakennushanketta, joihin hänellä ei ollut kompetenssia. 

Kirkkoherra yritti pitää hankkeen johdon omissa ja rakennustoimikunnan käsissä, 

mutta seurakunnan itsenäiset toimijat haastoivat hänen asemansa ja hänen virka-

toimintaansa tarkkailtiin kriittisesti. Pitäjänmiehet pyrkivät kontrolloimaan ja ra-

jaamaan kirkkoherran valtaa ja nautintaoikeuksia. Hänet haastettiin avoimesti kir-

kon rakentamiseen liittyvien virkatehtävien joka osa-alueella, niin pitäjän kuin 

keskushallinnon tasolla. Hanketta johtaessaan hän joutui paikallispolitiikan ja 

hallintokäytäntöjen ristiriitaan ja samalla kirkkoherran rooli muuttui johtajasta 

virkailijaan. Viran tehtäväkenttä laajeni mutta myös tarkentui.  

Prosessin alkuvaiheessa keskeisenä toimijana oli Kokemäenkartanon omistaja 

ritari ja majuri Frans Henrik von Knorring, joka otti neuvovan ja valvovan roolin 

seurakunnan hallinnossa. Hän esiintyy kirkkoherran ja pitäjänhallinnon tukijana. 

Edustihan kirkko osaltaan esivaltaa, kruununhallintoa ja laillista järjestystä. von 

Knorringin merkitys oli hänen pitkän upseerin uran luoma kokemus, jolla hän 

pystyi puolustamaan koko pitäjää keskushallinnon kirkkokirkkovaatimusta vas-

taan. Toisin kuin viimeinen Kokemäenkartanon vuokraaja Stengrund pyrki irrot-

tautumaan kirkon korjausvelvoitteista, asettautui von Knorring yhteisön ja sen 

köyhyyden puolustajaksi kivikirkkohankkeessa, vaikka upseerina ja kruununvir-

kamiehenä hän olisi voinut asettua keskushallinnon edustajien rinnalle. Hän tunsi 

julkisen poliittisen käytännön (public transcript) ja pystyi luomaan dialogin pro-

fessori Kraftmanin kanssa. Samalla von Knorring rikkoi eräänlaisen säätyläisten 

keskinäisen sanattoman sopimuksen ja hänen toimintansa sai poliittisen luonteen. 

Kokemäen kirkkohankkeen näkyvin talonpoikaistoimija oli ratsutilallinen 

Matti Köönikkä, jonka toiminta oli puhtaasti poliittista. Kirkkoherra näki hänet 
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kapinajohtajana, mutta toisaalta Köönikkä esiintyi talonpoikien oikeuksien aja-

jana ja demokraattisten vaatimusten esittäjänä. Hän oli aiemmin toiminut kirkko-

väärtinä ja jäsenenä isojakoriitoja selvittelevässä maanjako-oikeudessa. Köönik-

kää voisi kuvailla vapauden ajan kasvattina, vauraana ja poliittisista oikeuksis-

tansa tietoiseksi talonpojaksi. Köönikkä jäi kuitenkin rakennustoimikunnan ulko-

puolelle ja jälkiviisaasti voidaan arvuutella, että ehkä kirkon rakennusvaiheet oli-

sivat sujuneet yksinkertaisemmin, mikäli Köönikkä olisi valittu mukaan kirkon-

rakennustoimikuntaan. Rakennustoimikunnan vastustuksesta muodostui selkeä 

poliittinen kannanotto. Se osoitti talonpoikien poliittisen toiminnan muutoksen 

peitellystä vastarinnasta avoimeen, oikeutensa tuntevaan toimintaan, joka käytiin 

julkisilla poliittisilla areenoilla. Myös ratsutilallisten ja augmenttien läheinen ver-

kosto näyttäytyy konfliktissa, samoin kuin perintötalonpoikien huomattava osuus 

aktiivisissa talonpojissa. 

Kirkkohankkeen tarkastelu paljastaa pitäjäyhteisön moninaisuuden ja murtaa 

käsitystä yhtenäisestä talonpoikaisyhteisöstä. Länsisuomalainen pitäjä koostui 

useista erilaisista sosiaalisista ryhmistä, verkostoista ja sukulaisuussuhteista. 

Maaseudulla asui talonpoikien lisäksi kasvava joukko maata omistamatonta vä-

keä, jotka eivät sopineet patriarkaaliseen järjestykseen ja kirkonpenkkeihin. Maa-

seutuyhteisössä eli myös ammatinharjoittajia, kuten upseeristoa, ruotusotilaita ja 

käsityöläisiä. Heillä kaikilla oli oma yhteisönsä ja alakulttuurinsa. Myös talon-

poikaissääty oli itsessään jakaantumassa yhä selvemmin menestyviin ratsutilalli-

siin ja pienempiin taloihin, joilla ei ollut mahdollisuutta verohelpotuksiin. Tutki-

mus osoittaa tilojen perinnöksiostojen merkityksen sekä augmenttien riippuvuu-

den ratsutiloista. Isojaon myötä nautintaoikeudet jakaantuivat ja vain osa pääsi 

hyödyntämään kasvavaa puukauppaa, uudisraivausta ja tilojen jakamista. Sa-

malla maatalous jakaantui yhä selvemmin ryhmiin, joissa yhdet huolehtivat toi-

meentulosta ja toiset paikallispolitiikasta. Silti heitä kaikkia yhdisti yhteinen 

kirkko. Maaseutuyhteisön sosiaalisessa moninaisuudessa riittääkin vielä tutkivaa, 

niin talonpoikaissäädyn sisällä kuin eri ammatti- ja säätyryhmien välillä. Erityi-

sesti ratsutilalliset sekä perinnöksiostojen merkitys ansaitsevat lisää tutkimusta, 

esimerkiksi ajallisesti ja alueellisesti vertailtuna. 

Tukholman yli-intendentinvirastossa suunniteltu tyylipuhdas uusklassinen 

kirkko valmistui pitkän ja monivaiheisen prosessin jälkeen, syyskuussa 1786. 

Vaikka suunnittelu- ja päätöksenteko prosessi oli ollut raskas, muurarimestari 

Sundstenin johdolla kirkko valmistui lopulta jopa länsitornia myöten. Kivikirkon 

rakentamisesta muodostui kokemäkeläisten yhteinen kokemus ja myös tärkeä osa 

heidän identiteettiään.  
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Lähteet ja kirjallisuus 

Lähteet 

 

Riksarkivet, Tukholma (RA) 

Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvudserie. B 1a. Vol. 45 (1755) 

Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvudserie. B 1a. Vol. 83. (1778) 

Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvudserie. B 1a. Vol. 84. (1779) 

Inrikescivilexpeditionen. Riksregistraturet. Huvudserie B 1a. Vol. 88. (1783) 

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1760–63. vol. 27. RA.  

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maij:t. Finland. Åbo och Björneborgs län. 

1764–66. vol. 28. RA. 

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1775-1777. Vol. 33a.  

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1778–1781. Vol. 34.  

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1800. Vol. 41.  

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. Finland. Åbo och Björneborgs län 

1804. Vol. 44.  

Åbo konsistorii skrivelser till Kungl. Maj:t. 1728–1733. Vol. 6.  

Åbo konsistorii skrivelser till Kungl. Maj:t. 1757–1759. Vol. 12. 

Åbo konsistorii skrivelser till Kungl. Maj:t. 1776–1780. Vol. 15. 

Överintendentsämbetet (ÖIÄ) till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. 

Överintendentsämbetet (ÖIÄ) till Kungl. Maj:t 1785. Vol. 324. 
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Överintendentsämbetet (ÖIÄ) RA 

Kyrkobyggander i Sverige, Gäfleborgs län. Kyrkliga byggnader i Sverige, FII aaa, vol 

18. ÖIÄ. 

Kyrkliga byggnader i Finland FII b (vol. 1). Huvudarkivet. ÖIÄ. RA. 

 

Kansallisarkisto (KA) 

Biographica-kokoelma I 

C6. 34. Knorring Frantz von (1491–1990)  

 

Henkikirjat 

T:2. Turun ja Porin läänin henkikirjat 1810  

 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kokoelma 

C7. 23. 9 Avellan (1750–1897)  

 

Turun ja Porin läänintilit 

VA 7553. Tositekirja 1747–1747 

VA 7622: Tositekirja 1762 – VA 7644 Tositekirja 1767 

VA:7686. Tositekirja 1775 – VA:7697 Tositekirja 1777  

  

Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan arkisto 

Renovoidut tuomiokirjat: 

II KO a:36 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1729) – 

II KO a:39 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1732)  

II KO a:48 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1741) – 

II KO a:57 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1748) 

II KO a:70 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1760) – 

   II KO a:76 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1766) 
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II KO a:83 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1773) 

II KO a:86 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1776) 

II KO a:90 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1779) 

II KO a:92 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1781) – 

II KO a:98 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1785 II)  

II KO a:101 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1787)  

II KO a:102 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1788 I)  

 

Hämeenlinnan maakunta-arkisto (HMA) 

Kangasalan seurakunnan arkisto (KaSA) 

II Ca:1 Pitäjänkokouksen pöytäkirjat 1751–1800 

II Ce:2. Rovastintarkastusten pöytäkirjat 1738–1812 

II Cd:2 Piispantarkastusten pöytäkirjat 1737–1780  

II Dd Kertomus Kangasalan seurakunnan tilasta 1753  

 

Turun maakunta-arkisto (TMA) 

Turun hovioikeuden arkisto, TMA 

Turun palosta pelastuneet asiakirjat: 

Ha:3.”Brev och sentenser av Kongl. Åbo Hovrätt” 1623–1786 

Ha:5. Kirjekopioita 

 

Turun ja Porin läänin 1. piirin virkatalojen tarkastajan arkisto, TMA 

Virkatalojen asiakirjat, Kokemäki F 72, Ruikkala. 

 

Turun ja Porin lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto (TPLLA), TMA 

DA:58 Kirjekonseptit (1778) – DA:59 Kirjekonseptit (1779)  

DA:63 Kirjekonseptit (1783)  
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Vehmaan tuomiokunnan arkisto (VTA), TMA 

Caa:40 Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 

(1760). Konseptituomiokirja.  

Caa:89 Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 

(1785). Konseptituomiokirja.  

 

Ylä-Satakunnan tuomiokunnan arkisto (YSTA), TMA 

Caa:34. Ylä-Satakunnan tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat (1764). Konsepti-

tuomiokirja.  

 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto (TATA) 

AI:15 Pöytäkirjat (1777) 

AI:16 Pöytäkirjat (1784) – AI:19 Pöytäkirjat (1787) 

BI:2 Kirjekirja (1730) – BI:4 Kirjekirja (1732) 

BI:9 Kirjekirja (1737) 

BI:11 Kirjekirja (1742) 

BI:15 Kirjekirja (1746) 

BI:30 Kirjekirja (1763–64) 

BI:33 Kirjekirja (1766)  

BI:31 Kirjekirja (1767) 

BI:37 Kirjekirja (1770) – BI:42 Kirjekirja (1775) 

BI:44 Kirjekirja (1777) – BI:47 Kirjekirja (1780) 

BI: 50 Kirjekirja (1783) – BI: 53 Kirjekirja (1786)  

EI. Kuninkaalliset, keisarilliset, senaatin ja valtioneuvoston kirjeet. Kronologinen 

kortisto.  

Emäseurakunnittain ja seurakunnittain järjestetyt asiakirjat 

 E VI 75a. Kokemäen seurakunta, Harjavalta (1825–1856).  
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Harjavallan seurakunnan arkisto (HaSA), TMA 

I Aa:1. Rippikirja 1760–1768  

I Aa:3. Rippikirja 1778–1783 

II Df:1. Väkilukutaulukot 1749–1773   

 

Huittisten seurakunnan arkisto, TMA 

I Aa 1:2. Rippikirja 1736–1748  

I Aa 1:3 Rippikirja 1749–1762 

I C:3 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1723–1750 

 

Kokemäen seurakunnan arkisto (KoSA), TMA 

I Aa:1 Rippikirja 1727–1732 – I Aa:11 Rippikirja 1815–1821 

I C:1 – I C:3. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1742–1803 (sisältää vihityt, kuolleet 

ja haudatut) 

I F:2 Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1763–1786 

I F:4 Kuolleiden ja haudattujen luettelo 1804–36 

II Ba:1. Kokemäen pitäjän kirkonkirja 1630–1784  

II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805 (arkistoluettelossa nimellä Kirkol-

liskokousten pöytäkirjat 1760–1805) 

II Df:1 Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1749–1773 

II Df:2 Kokemäen väkiluku- ja kuolleisuustaulukot 1775–1810 

II Ef:35. Kuulutuksia ym. 1774–1786 

II Ha:1 Kirkon rakentaminen, pitäjänkokouksen päätös 1778–1786 (sisältää rakennus-

kuulutukset) 

III Ga:1. Pääkirjat 1790–1826  

III Gjb:1. Viinikassan tilit 1784–1856 

III Gjc:1. Lasarettivarojen tilit 1781–1818 

  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=88193.KA
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Köyliön seurakunnan arkisto 

Rippikirja 1750–1763. 1Aa:4. 

 

Porin kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto, TMA 

I C1:3 Kaupunkiseurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot (1732–1777).  

I Eb:5 Vihittyjen luettelo (1778–1796). (sis. edellä olevaan) 

 

Ulvilan seurakunnan arkisto (USA), TMA 

I Aa:8 Pää- ja rippikirjat (1776–1781) 

IC:1. Syntyneiden ja kastettujen luettelot (1723–1757) 

II Ce. Rovastintarkastusten pöytäkirjat (1735–1777) 

 

Kokemäen seurakunnan kirkonarkisto, Kokemäki (KoSKA) 

Laskuja sekalaisia, kirkkoa ja pappilaa varten 1835–1855. KoSKA. (sis. kuittauksia 

vuosilta 1731 ja 1746) 

 

Maanmittauslaitoksen arkisto, Jyväskylä 

Ylistaron jakokunta 61. Kokemäki. Jakoarkisto. 

Kuoppalan kylän (29) isojakokartta, Kokemäki, Jakoarkisto. 
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Liitteet 

Liite 1. Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain Rakennuskaari 

 

26:1§. ”Caickein jotca pitäjäsä asuwat, pitä Kirckoa rakendaman ja ylöspitämän, ja 

mitä sijhen tule: nijncuin kellocastaria, kirckoaitaa, pitäjän tupaa ja waiwasten 

tupaa. Rakennus ainet, ajot, ja muut culutuxet ulostehdän näihin, mantalin jäl-

ken, ja päiwätyöt ruocacunnan jälken. Ennen cuin sencaldaisisa jotan eteen ote-

tan, pitä pitäjän miehet cocoon cutzuttaman, sijtä keskusteleman ja yhdisty-

män.” 

 

26:2.§. ”Pappila pitä myös caickein rakendaman mantalin jälken; mutta istundo eli 

säterij-cartanot ja lato-cartanot, nijn myös huonettomat raja ja pijri talot, olcon 

sijtä wapaat.” 

 

26:6 §.”Jos Kihlacunnan ja Pitäjän miehet cutzutan näihin yhteisijn rakennuxijn, ja 

jocu on pois; wetäkön sackoa miehen päiwätyöldä yhden talarin, ja juhdan 

päiwätyöldä caxikertaisesti. Jos rakennus jongun niscurin tähden tule seisahta-

man; wetäkön se sackoa colme talaria, ja täyttäkön sittekijn päiwätyön. Nämät 

sacot pitä, saman rakennuxen tarpeisin, nautittaman.” 1 

 

  

                                                   
1 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisu-

sarja/kktk/lait/1734/l175912.html. 

http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175912.html
http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175912.html
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Liite 2. Kokemäen kirkon materiaali- ja kustannuslaskelma: muurarimestari Johan 
Schytt 8.7.1777 

 

Muurarimestarin palkka      7000 

sekä joka talolta joka rakennusvuosi muurarimestarin ylläpitoon kunkin varallisuuden 

mukaan tai kappa viljaa joka talolta. 

Rautaa ja nauloja       2000 

 huom! myös vanhasta kirkosta tulee läjä rautaa. 

10 000  muuraustiiltä 

5000  kuormaa harmaa kiveä (graniittia) 

10 000  kuormaa santaa 

800   tynnyriä kalkkia 

500   kappaletta riukuja a 6 syliä pitkiä, vähintään 4 tuumaa leveitä  

rakennustelineisiin käytettävää 

70 tolttia  9 kyynärän lautoja, 2 tuumaa paksuja rakennustelineisiin käytettävää 

 

Tulkkilan mäelle tehtäessä ei tarvita tukeista tehtyä alustaa.2 

Lisäksi puuseppä ja kirvesmies ilmoittaisivat puutavaran menekin. 

Seurakunnan tuli maksaa matkarahat joka matkasta 3 

 

  

                                                   
2 ”Till grundwalen å Tulckila backen behöfwes ej någon underbåddning af ståckar.” 
3 RA. ÖIÄ till Kungl. Maj:t 1778, vol. 317. Yli-intendentti Adelcrantzin kirje kuninkaalliselle ma-

jesteetille 15.5.1778. Muurarimestari Johan Schyttin laatima materiaali- ja kustannuslaskelma 

8.7.1777. Käännös E.V. 
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Liite 3. Mittoja ja rahayksiköitä 

 

1 tynnyri viljaa (ruista) = 36 kappaa = 165 litraa 

     Yhden ihmisen viljan kulutus 8 kappaa / 1 kk 

     Yhden ihmisen viljan kulutus 16 kappaa / 2 kk 

     Viljan vuosikulutus oli 3½ tynnyriä / aikuinen. 

1 tynnyri maltaita = 38 kappaa = 174 litraa 

1 tynnyri poltettua kalkkia = 34 kappaa = 155,7 litraa4 

1 tynnyri polttamatonta kalkkia = 32 kappaa = 146,5 litraal5 

1 toltti lautoja = 12 lautaa. 

Hevoskuorman tilavuus oli puoli kuutiota, 5 hehtoa.  

Reessä saattoi olla painoa 200–400 kg. 

Ruotsin rahajärjestelmä ennen vuotta 1776:  

1 riikintaaleri=3 hopeataaleria =9 kuparitaaleria (1 : 3 : 9 ) 

1 kuparitaaleri = 32 äyriä 

Vuoden 1776 rahauudistus: 

1 riikintaaleri eli riksi (R) = 6 hopeataaleria = 18 kuparitaaleria (kt) (1 : 6 : 18) 

riikintaaleri eli riksi (R) = 48 killinkiä (sk) 

1 killinki (sk) = 12 runstykkiä ( r) 

Vuoden 1789 jälkeen: 

Riksgäld = valtionvelkaraha 1½ = 1 riksi 

Lähteet: Jörberg 1972 I, 86, 90, 94; Teerijoki 1993, 165; Palmgren 2002, 23; Tiima, tiu, tynnyri 2004, 45. 

  

                                                   
4 Tynnyrin vetoisuus poltetulle kalkille oli 59½ kannua = 34 tasattua kappaa = 155,7 litraa. (Sama 

kuin suolatynnyreissä.) Palmgren 2002, 23. Teos sisältää huomattavan määrän tietoa vanhoista 

mitoista. Kiitän FT Sofia Gustafssonia asiantuntevista neuvoista.  
5 Palmgren 2002. 23. 
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Liite 4. Kokemäen kivikirkkohankkeen tapahtumat 1779–1787 

 

Aika Paikka Tapahtuma tai käsiteltävä asia 

21.11.1779 pitäjänkokous Esitys Arelinin valinnasta muurarimestariksi 

12.3.1780 pitäjänkokous Muurarimestarin valinta/vahvistus 

2.4.1780 varjopitäjänkokoukset 

Harjavallassa ja Koke-

mäellä 

Köönikkä ja Kaarenoja järjestävät varjopitäjänkokoukset muura-

rimestari Schyttin valinnanpuolesta 

elok. 1780 pitäjänkokous Köönikän protesti 

28.8.1780 katselmus rakennuspai-

kalla  

Arelinin työnlaadun tarkistaminen 

  Kirkon rakentaminen pysähtyy 

13.11.1780 lääninkanslia Maaherra vahvistaa Arelinin palkkavaatimukset 

marraskuu 

1780 

 Arelin saapuu Kokemäelle vaatimaan edellisen kesän palkkoja 

17.2.1781 Kokemäen talvikäräjät Riita isoniitystä 

18.3.1781 pitäjänkokous Kruununvouti Tackou toimi maaherran edustajana 

4.5.1781 lääninkanslia Maaherra tarkistaa pitäjäläisten valitukset, mutta vahvistaa Are-

linin oikeuden palkkaan ja jatkon muurarimestarina. 

19.9.1781 Kokemäen syyskäräjät Muurarimestari Arelinin palkkauskiista 

  Riita kalakymmenyksistä 

  Riita pappilan korjauksesta 

1782 Kokemäen talvikäräjät  
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4 / 1782 Katselmus rakennuspai-

kalla 

Arkkitehti Schröder tarkistaa rakennustyömaan 

1782 Kokemäen syyskäräjät Kirkon rakennusriidan selvittely siirtyy Tolvin jutun takia 

1782  Avellan matkustaa Tukholmaan 

1782 lokakuu?  Kangasalan kirkon länsitorni sortuu 

31.7.1783  Kustaa III antaa luvan vaihtaa muurarimestari 

18.12.1783 lääninkanslia K.M:n päätös uuden mestarin palkkaamista 

14.1.1784 Ala-Satakunnan voudin 

konttori 

K.M:n päätös uuden mestarin palkkaamista 

16.2.1784 Kokemäen käräjät Pappilan ja kirkon rakennusriitojen käsittely jatkuu 

kesäkuu 1784  Muurarimestari Sundsten saapuu Kokemäelle ja kirkon raken-

nustyö jatku 

14.10.1784 Kokemäen syyskäräjät Pappilan ja kirkon rakennusriitojen käsittely jatkuu 

17.2.1785 Kokemäen talvikäräjät Päätös ja sen siirtäminen hovioikeuteen 

2.9.1785 Kokemäen syyskäräjät Kaksi lastia lehväksiä riivitty pappilan metsästä 

3.9.1785 Kokemäen syyskäräjät Erik Jakobson Kuusiainen vs. Theet päivätyövelv. määrästä kir-

kolla 

mikkelinpäivä 

1786  

 Uusi kirkko vihitään käyttöön  

  Avellan lähtee Lokan terveyskylpylään 

26.2.1787 Kokemäen talvikäräjät Köönikkä valittaa päivätyösakoistaan  
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Liite 5. Talonpoikaisoppositio 

 

Talonpojat, joka vetosivat konsistoriin ja maaherraan pitäjänkokouksen järjestämiseksi, 
jossa he osoittaisivat halukkuutensa yhteistyöhön: 6 

Titteli/Nimi talo kylä  manttaalia maanluoto ruotujakolaitos 

rusth. Markus Petterin-
poika (s. 1749) 

Hassala Hassala ¾ (0,750) kruunun ratsutila 

rusth. Matti Eerikin-
poika (s.1724?) 

Köö-
nikkä 

Paistila 
1 1/3 
(1,000) 

perintö 1758 ratsutila 

talonp. Matti Juhan-
poika (s. 1752) 

Herttola Herttola ½ (0,500) 
kruunun (osto 
1790) 

augmentti (Ryssä/Tyr-
vää) 

rusth. Mikko Henrikin-
poika (s. 1751) 

Tolvi 
Torttila 
(Harjav.) 

1 ½ (1,500) vanhaa perintöä ? ratsutila 

talonp. Sigfrid Jaako-
binpoika (s. 1731) 

Arvela Kiettare ¼ (0,250) perintö 1772 ruotutalo 

lautamies Henrik Jaa-
kobinpoika (s.1724)7 

Vahanen Ryytsälä 2/3 (0,667) perintö 1762 augmentti (Keisari) 

talonp. Matti Matin-
poika (s.1719)8 

Mikkola Haistila ¾ (0,667) perintö 1769 
augmentti (Säteri, Han-
nula ja Tyrvää/ Ma-
kelä) 

talonp. Simo Mikon-
poika. (s. 1745) 

Vekara Sonnila 
1 1/4 
(1,250) 

vanhaa perintöä 
ruotupalkanlisätalo ja 
augmentti (Kaarenoja) 

                                                   
6 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

9.7.1780. Taulukkoa täydennetty eri lähteistä. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. 

Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. 

TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783 
7 Vahasella oli myös nuori-isäntä Juha Henrikinpoika (s. 1750). On mahdollista, että isä ja poika 

sekoittuvat lähteissä. 
8 Kyseessä saattoi olla myös poika Antti Matinpoika Mikkola (s. 1750), vaikka Rippikirjoissa isä-

Matti on edelleen isäntänä (s.1719). 
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rusth. Henrik Henrikin-
poika. (s. 1723)9 

Keisari 
Torttila 
(Harjav.) 

1 ½ (1,500) vanhaa perintöä ratsutila 

talonp. Antti Jaakobin-
poika. (s.1727) 

Pisku Haistila ¼ (0,250) kruunun augmentti (Härkälä) 

talonp. Tuomas Mar-
kunpoika (s. 1747) 

Lauri10 Krootila 1 1/3 (1,00) perintö 1772 
komppanian saarnaa-
jan palkkatila 

talonp. Jaakob Jaako-
binpoika (s.1739) 

Nuikki-
nen 

Kuurola ¾ (0,750) 
kruunun (oste-
taan 1791) 

augmentti (Talonen) 

rusth. Tuomas Tuo-
maanpoika (s. 1747) 

Hannula Kiettare 1 (0,833) perintö 1757 ratsutila 

rusth. Tuomas Juhan-
poika (s. 1745) 

Askola Askola 5/6 (jaettu) vanhaa perintöä ratsutila 

talonp. Simo Antin-
poika (s. 1736)11 

Syyrinki 
Karek-
sela 

1 (0,750) kruunun augmentti (Ylitalo) 

lampuoti Simon Hierts-
tedt12 (s. 1735) 

Purri Kiettare ½ (0,500) 
kruunun puus-
telli 

vääpelin virkatalo 

talonp. Jaakob Matin-
poika (s.1722) 

Huru Harola 1 (0,4167) perintö 1759 augmentti (Hyyti) 

talonp. Erik Antinpoika 
(s. 1750)13 

(Ala-) 
Heikkilä 

Krootila 
1 1/3  (loh-
kottu) 

kruunun (ostot 
1796 ja 1802) 

augmentti (Kaarenoja, 
Köönikkä ja Lau-
rila/Huittinen) 

talonp. Jaakko Eerikin-
poika (s. 1747)14 

Mäkelä Kyttälä 1 (1) vanhaa perintöä hevostalo 

                                                   
9 Henrik Henrikinpoika kuoli 29.5.1781. Harjavallan rippikirja 1778–1783. I Aa:3. Harjavallan 

seurakunnan arkisto. TMA. 
10 Papinvaaliluettelon mukaa Laurin tila oli jaettu seuraavasti: Lauri Tuomas 1 1/9, Dito Johan 2/9. 

RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. 
11 Vuosiluku epäselvä, voi olla myös 1726. 
12 Lampuoti Hiertstedt muutti pois Purrista perheineen vuonna 1782. Virkatilan haltija Hans Henrik 

von Delvig ei välttämättä asunut Purrissa. Rippikirja on hänen perheensä osalta nimitietoja lukuun 

ottamatta tyhjä. 
13 Eerik Antinpoika mainitaan vävyksi, mutta hän on naimisissa todennäköisesti isännän Antti Ju-

hanpojan sisaren kanssa. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787.  
14 Vuosiluku epäselvä. 
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talonp. Eerik Jaakobin-
poika (s.1754) 

Kuusiai-
nen 

Ylistaro 2/3 (0,667) perintö 1763 
everstiluutnantin palk-
katalo 

talonp. Matti Juhan-
poika (s. 1731)15 

Paavola Huivoo ½ (0,500) 
kruunun (osto 
1798) 

augmentti 
(Raukko/Tyrvää) 

Talonpojat, joiden mielestä päivätyövelvollisuuden laiminlyömisestä määrätyt sakot eivät 

olleet päteviä:16 

rusth. Matti Eerikin-
poika (s.1724?) 

Köö-
nikkä 

Paistila 
1 1/3 

(1,000) 
perintö 1758 ratsutila 

rusth. Juha Matinpoika 
(s. 1744) 

Kaa-
renoja 
(jaettu) 

Kaa-
renoja 

½           
(jaettu)17 

kruunun ratsutila 

talonp. Matti Matin-
poika (s.1719)18 

Mikkola Haistila ¾ (0,667) perintö 1769 
augmentti (Säteri, Han-
nula ja Mäkelä/Tyrvää) 

talonp. Matti Juhan-
poika (s. 1752) 

Herttola Herttola ½ (0,500 
kruunun (osto 
1790) 

augmentti (Ryssä/Tyr-
vää) 

talonp. Antti Jaakobin-
poika. (s.1727) 

Pisku Haistila ¼ (0,250) kruunun augmentti (Härkälä) 

 

 
  

                                                   
15 Pitäjänkokouksessa mainitaan vain nimi Paavola. Tämän nimisiä taloja on Kokemäellä useita. 

Tässä kuitenkin päädytty seuraamaan myöhemmän käräjäjutun kanssa samaa Paavolaa.  
16 TMA. KoSA. II Ca:1. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1760–1805. Kokemäen pitäjänkokouksen pk 

9.7.1780. Taulukkoa täydennetty eri lähteistä. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. 

Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. 

TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
17 Papinvaaliluettelon (1777) mukaa Kaarenojan tila oli jaettu: Påtila Cornett G. Bergstock ½, Ditto 

Johan ½. Mustelin on ostanut osuutensa (puolikkaan) tämän jälkeen. RA. Åbo konsistorii skriv. 

till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherran-

vaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
18 Kyseessä saattoi olla myös poika Antti Matinpoika Mikkola (s. 1750). 
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Kirkkoherra Avellannin syyskäräjille 1781 haastaneet19 
 

Titteli/Nimi talo kylä 
manttaali
a 

maanluoto ruotujakolaitos 

Kenttävääpeli Spåre, 

Petter R. (s. 1720) 
?Ylitalo20  

Näyhälä 

(Harjav.) 
½ (jaettu) vanhaa perintöä ratsutila 

hra, kirkkoväärti 

Spåre, Stephen       

(s. 1734) 

?Ylitalo 
Näyhälä 

(Harjav.) 
½ (jaettu) vanhaa perintöä ratsutila 

rusth. Juha 

Matinpoika (s. 1744) 
Kaarenoja  Kaarenoja ½ (jaettu)21  kruunun ratsutila 

talonp. Mikko 

Tuomaanpoika        

(s. 1738) 

Sukara Kakkulainen ¾ (0,750) 
Perintö (ostettu 

osia 1758, 1792) 

augmentti 

(Näyhälän Ala- ja 

Ylätalo)) 

talonp. Antti 

Mikonpoika (s. 1735) 
Poukka Kakkulainen ½ (0,500) 

kruunun (ostetaan 

osa 1791) 

”tavallinen 

ruotutalo” 

talonp. Juha 

Tuomaanpoika       

(s. 1745) 

Juusela Huivoo ½ (0,500) 
kruunun (osto 

1790) 

augmentti 

(Inna/Karkku) 

talonp. Matti 

Juhanpoika            

(s. 1731)22 

Paavola Huivoo ½ (0,500) 
kruunun (osto 

1798) 

augmentti 

(Raukko/Tyrvää) 

talonp. Juha 

Antinpoika (s. 1729) 
Oittinen Huivoo ½ (0,500) 

kruunun (osto 

1800) 
hevostalo 

rusth. Markus 

Petterinpoika           

(s. 1749) 

Hassala Hassala ¾ (0,750) kruunun ratsutila 

talonp. Matti 

Juhanpoika (s. 1752) 
Herttola Herttola ½ (0,500) 

kruunun (osto 

1790) 

augmentti 

(Ryssä/Tyrvää) 

                                                   
19 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 255v.–256. Taulukkoa täydennetty 

eri lähteistä. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli 

KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippi-

kirjat 1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
20 Kirkonkirjan mukaan Näyhälän rusthollissa asui vuosina 1778–1781 kolme kotitaloutta: Leski-

rouva Anna v. Giöbenin kotitalous, Petter Spåren ja Margareta Svinhufvudin kotitalous sekä 

Stephen ja Elisabetha Spåren talous. HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
21 Papinvaaliluettelon (1777) mukaa Kaarenojan tila oli jaettu: Påtila Cornett G. Bergstock ½, Ditto 

Johan ½. Mustelin on ostanut osuutensa (puolikkaan) tämän jälkeen. RA. Åbo konsistorii skriv. 

till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. Kokemäen kirkkoherran-

vaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
22 Mainitaan käräjillä vain nimi Matti Paavola. Tämän nimisiä isäntiä on Kokemäellä useita. Paa-

volan maininta kahden Huivoon kylän isännän välissä, viitannee kyseessä olevan samassa kylässä 

asuva Matti Paavola. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787.  
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talonp. Simo 

Mikonpoika (s. 1745) 
Vekara Sonnila 1 ¼ (1,250) vanhaa perintöä 

Ruotupalkan 

lisätalo ja 

augmentti        

(Kaarenoja) 

talonp. Antti 

Juhanpoika             

(s. 1746) 

(Yli-) 

Heikkilä 
Krootila 

1 1/3 

(lohkottu) 

kruunun (ostot 

1796 ja 1802) 

augmentti 

(Kaarenoja, 

Köönikkä ja 

Laurila/Huittinen) 

talonp. Erik 

Antinpoika                

(s. 1750)23 

(Ala-) 

Heikkilä 
Krootila 

1 1/3 

(lohkottu) 

kruunun (ostot 

1796 ja 1802) 

augmentti 

(Kaarenoja, 

Köönikkä ja 

Laurila/Huittinen) 

talonp. Tuomas 

Markunpoika 

(s.1747) 

Lauri24 Krootila 1 1/3 (1,00) perintö 1772 palkkatila 

talonp. Petter Åssa25 Ossa  Krootila 
1 1/3 

(1,333) 

Perintö (ostot 

1773 ja 1783) 
ruotupalkanlisätalo 

talonp. Henrik 

Juhanpoika (s. 1750) 
Setälä Sonnila 2/326 

kruunun (ostot 

1791 tai 1796) 

Hevos- ja 

palkkatalo 

talonp. Jaakko 

Henrikinpoika 

(s.1735) 

(Kylä)Set

älä 
Sonnila 2/3 

kruunun (ostot 

1791 tai 1796) 

Hevos- ja 

palkkatalo 

Rusth. Matti 

Eerikinpoika 

(s.1724?) 

Köönikkä Paistila 
1 1/3 

(1,000) 
perintö 1758 ratsutila 

 

                                                   
23 Eerik Antinpoika mainitaan vävyksi, mutta hän on naimisissa todennäköisesti edellä mainitun 

Antti Juhanpojan sisaren kanssa. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 1778–1787.  
24 Papinvaaliluettelon mukaa Laurin tila oli jaettu seuraavasti: Lauri Tuomas 1 1/9, Dito Johan 2/9. 

RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. 

Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
25 Kyseisellä nimellä ei ole Ossan tilalle merkittyä henkilöä kirkonkirjoissa vuosina 1778–82, paitsi 

vuonna 1781 syntynyt poika Petter. 
26 Papinvaaliluettelon (1777) mukaan tila oli jaettu kahtia: Setälä Henrik 2/3, Dito Jacob 2/3. RA. 

Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 24.12.1777. 

Kokemäen kirkkoherranvaalien pöytäkirja 16.11.1777.  
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Lisäksi haasteeseen liittyivät syyskäräjillä 19.9.1781:27 

talonp. Matti Jaakonp. (s. 1724) Tuisku Vinnari (Hv.) 
2/3 

(0,667) 

perintö 

(osto 1768) 

augmentti 

(Naakka) 

talonp. Mikko Mikonp. (s. 1732) Froomi Pirkkala (Hv.) 
5/8 

(0,6250) 
kruunun 

augmentti 

(Isopere) 

talonp. Juha Juhanp. (s. 1752)28 Hakuni Pirkkala (Hv.) 
5/8 

(0,6250) 
kruununr 

ruotupalkan 

lisätalo 

kuudennusmies, talonp. Henrik 

Eerikinp. (s. 1716)29 
Kouhi Pirkkala (Hv.) 

5/8 

(0,6250) 
kruunun 

”tavallinen 

ruotutalo” 

lamp. Juha Simonp. (s. 1732) Ollila Pirkkala (Hv.) 
5/8 

(0,6250) 
kruunun 

kapt. 

virkatalo 

talonp. Juha Juhanp. (s. 1755) Räikkä Pirkkala (Hv.) 
5/8 

(0,6250) 
kruunun 

augmentti 

(Köönikkä) 

talonp. Juha Matinp. (s. 1742) Hermu Niuttula (Hv.) ½ (0,500) 
perintö 

(osto 1763) 

”tavallinen 

ruotutalo” 

talonp. Kaarlo Kaarlonp. (s. 1745) Leikko Niuttula (Hv.) ½ (0,500) 
perintö 

(osto 1771) 

”tavallinen 

ruotutalo” 

rusth. Henrik Henrikinp. (s. 1755) Keisari Torttila (Hv.) 
1½ 

(1,500) 

vanhaa 

perintöä 
ratsutila 

talonp. Henrik Petterinp.(s. 1750) Viikari Viikari 
2/3 

(0,667) 

perintö 

(osto 1759) 

augmentti 

(Hassala) 

talonp. Henrik Tuomaanp.(s. 1733) Köpi Säpilä 1 (1,00) kruunun hevostalo 

talonp. Mikko Simonp. (s. 1750) Putko Kaukaritsa 
5/6 

(0,667) 

kruunun 

(osto 1793) 
reservitalo 

                                                   
27 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:92. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1781. Kokemäen käräjät 19.9.1781, f. 256. Taulukkoa täydennetty eri läh-

teistä. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 

1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
28 Kyseessä voi olla myös vanha isäntä Juha Jaakonpoika s. 1722. Harjavallan rippikirja 1778–

1783. I Aa:3. Harjavallan seurakunnan arkisto. TMA. 
29 Tilalla asui myös nuori-isäntä Eerik Henrikinpoika (s. 1745), mutta käräjillä mainittiin Henrik 

Kouhi eli vanha isäntä. 
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Haasteeseen liittyivät talvikäräjillä 22.2.1782, 2 miestä Kokemäeltä:30 

rusth. Mikko Henrikinp. (s. 1751) Tolvi Torttila (Hv.) 
1 ½ 
(1,500) 

vanhaa 
perintöä 

ratsutila 

Lautam. Henrik Jaakobinpoika31  Vahanen Ryytsälä 
2/3 
(0,667) 

perintö 
1762 

augmentti 
(Keisari) 

Yhteensä 32 miestä  

 
  

                                                   
30 KA. Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat. II KO a:94. Varsinais-

ten asioiden pöytäkirjat 1782. Kokemäen käräjät 22.2.1782, f.212. Taulukkoa täydennetty eri läh-

teistä. RA. Åbo konsistorii skriv. till KM:t 1776–1780. Vol. 15. Turun tuomiokapituli KM:lle 

24.12.1777. Kokemäen kirkkoherranvaalien pk 16.11.1777. TMA. KoSA. I Aa:6: Rippikirjat 

1778–1787; HaSA. I Aa:3. Rippikirja 1778–1783. 
31 Henrik Jaakobinpoika Vahanen oli aloittanut viimeistään syyskäräjillä 1760 varsinaisena lauta-

miehenä ja toimi edelleen lautamiehenä ainakin vuoteen 1784. 
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English Summary 

Changes in the Political Culture and Local Community Shown in the Build-

ing Process of Kokemäki Stone Church (1730–1786) 

The design and building project of Kokemäki stone church (1730–1786) was a 

highly political process, one that reveals issues about the relationship between 

local politics and administration. The building process culminated in four im-

portant choices: the choice of building material, location, contractor, and con-

struction committee. These difficult choices reveal the association between local 

politics and decision-making and show how power was exercised. 

After delaying the building of a stone church for decades, the commencement 

of the building project for the new church in Kokemäki was the result of new 

construction legislation from the Swedish authorities. The legislation, published 

in 1776, obliged all parishes to build stone churches. If a parish applied for fund-

ing for the building of a church, the designs had to be reviewed at the office of 

the Superintendent in Stockholm. The legislation was motivated in part to pre-

serve forestry resources for the needs of the nascent timber industry, but a further 

aim was to create lasting and beautiful public stone buildings. This legislation 

represented a first step towards building regulation and supervision. 

The parish church was a public building. Every household in the parish was 

obliged to maintain the building by providing labour. Under Swedish law (1734), 

all farms had to provide building materials and make payments for the church 

construction in addition to the normal tax burden. The parishioners of Kokemäki 

were not willing to build a stone church, but instead wished to build a wooden 

church – a much more economical choice. This was even requested by the owner 

of Kokemäki manor, Major Frans Henrik von Knorring, on the behalf of the com-

munity. The peasantry had to live with uncertain weather conditions and deal with 

the demands of Crown, so when making decisions, they tried to avoid all risks 

that could endanger the survival of their households. This caution is an example 

of James C. Scott’s “safety first” principle; this wariness also guided the peas-

antry’s political actions in late eighteenth-century Finland. The peasantry tried to 

control their tax burden by resisting and delaying the demands and projects of 
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central government. As such, this foot-dragging was a survival strategy, not just 

the traditional way of acting. The obligation to build the church was seen as a 

menace to the peasants’ subsistence, so the church preparations and building pro-

jects were often delayed as much as possible. 

This study uses the concepts of the public and hidden transcript, as developed 

by James C. Scott. The first illustrates the public interaction between subjects and 

authorities. The second comprises of the discourses, gestures and actions of sub-

jects that are hidden from public actions and are beyond the sight of the elite. 

These concepts also describe early modern parish community activities in West-

ern Finland. Traditionally, peasants used the hidden transcript and an approach of 

silent acceptance in local politics. However, the large stone church building pro-

ject forced the peasants to take a more visible political role. 

The church building process in Kokemäki is thus taken as a case study. The 

decision-making process, the implementation of the project and the conflicts that 

arose are examined through the parts played by four actors: Dean Mikael Lebell, 

Professor Johan Kraftman, vicar Gustaf Avellan and Matti Eerikinpoika Köö-

nikkä. These four individuals represent the different estates, with each having his 

own social and political opportunities. 

The church building project in the parish of Kokemäki produced diverse 

source material. This material includes the minutes and letters of the Royal Maj-

esty, the Superintendent, the Cathedral Chapter of Turku, and the Governor of 

Turku and Pori county. The conflicts over the church building were handled by 

the district court sessions, and the minutes from these meetings are also studied. 

However, at the centre of this research are the minutes of parish meetings and the 

local announcements concerning the building work. These last two sources are 

quite rarely used in scientific research.  

When the central government decided that the parish of Kokemäki had to build 

stone church, it had long-lasting effects on local decision-making, local govern-

ment and the everyday life of the parishioners. The Chapter and the Governor sent 

their own representatives to the locality, namely Dean Mikael Lebell and Profes-

sor Johan Kraftman. Their duty was to ensure that the will of the central govern-

ment was realized. They organized country inspections and parish meetings and 

used their skills and enlightened ideas in decision-making; the development of 

the sciences and economics had increased the administration’s expertise.  

However, records of the parish meetings reveal the contradictions between 

central government and local politics. Central government had already made a 

decision on the stone church and it was forced through at the local level. The 
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parish meetings were important for achieving legitimacy, but the local commu-

nity’s unanimous decision to construct a timber church instead of a stone church 

was rejected. The political will of the local community was revealed to be unim-

portant, and the dissatisfaction of the parishioners was thus made evident in the 

subsequent decisions.  

The decision as to where to locate the new church was based on land surveys 

but also on consultations with the parishioners. Professor Kraftman in particular 

emphasized that the location should be economical to build upon and equidistant 

for each parishioner. Based on the population settlements and transport links, it 

was decided to move the location of the church to the south side of the Kokemäki 

River. This was met with forceful reactions among the parishioners. Those who 

lived on the north side of the river were of the opinion that the location change 

would break with tradition and the previous arrangements that were made when 

the chapel of Harjavalta was built on the south side of the parish, so they appealed 

to the King to keep the church on their side of the river. However, the appeal, 

which was lodged by only five trusted peasants, did not convince the central au-

thorities. On the contrary, the political divide between ruling elite and subjects 

became entrenched, as is evident in the public transcript.  

The local conflicts in participation, decision-making and the exercise of power 

showed that the peasantry’s involvement with local politics changed during the 

church building project. The choices of the master builder and building committee 

in particular raised conflict between the vicar and the peasantry. The recently ap-

pointed and inexperienced young vicar, Gustaf Avellan, had to oversee a signifi-

cant church building project, and because the parishioners had to produce the 

main building materials and pay the costs, they tried to control vicar’s actions and 

administration of the process. 

On the one hand, Avellan tried to enforce the old administration practice in 

which peasantry quietly and unanimously agreed to the vicar’s proposals. On the 

other hand, in their opposition the peasantry started to demand open deci-

sion-making and more exact documentation. They argued for the exercise of 

power at the local level, with a clear relationship between the parish meeting and 

the vicar, who lead the local administration. The peasantry’s actions in denying 

the vicar’s authority and demanding common and open decision-making indicates 

a change in the local political culture. Indeed, the parishioners had started to 

openly resist the vicar in public political arenas.  

The minutes of the parish meetings were now understood as binding juridical 

documents. Conflicts over the building of the church revealed that there were 
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some need for corrections. The minutes had to be compiled and amended shortly 

after the meeting, and official announcements had to be given quickly and accu-

rately. Since effective participation in the decision-making process was difficult 

without the latest information, parishioners tried to control the flow of infor-

mation relating to the church building process. This shows the significance of the 

public announcements for the peasantry. By the redefinition of the local jurisdic-

tion, the functions and principles of the parish meetings were also redefined and 

the political culture was changed. 

The local conflict over the exercise of power culminated in the building com-

mittee, on which only a few parishioners sat. The selection of so few local men 

resulted in a forceful response. The parishioners refused to be ignored in the de-

cision-making, arguing that decisions relating to the burden of building the church 

had to be made in the common parish meeting. The peasantry wanted to control 

their building obligations by participating in the meetings, and they wanted to 

agree collectively on the future provision of days of labour, material deliveries 

and payments. The chief bone of contention was who had the right to define when 

the building work was done, what type of work was done and how the building 

was made.  

The farms carried the greatest costs for the building of the stone church. The 

total cost of all building materials, days of labour and payment from each farm 

amounted to more than half a year’s tax burden. For example, one farm, whose 

tax rate was 1 mantal, transported 100 sledges of rocks, 29 sledges of sand and 

21 barrels of limestone; in addition it provided 30 days of labour and additional 

payments. Even though the costs, deliveries and labour were spread over four 

years (1780, 1784–1786), the obligations were a heavy addition to the normal tax 

burden for a peasantry that was never far away from penury. 

The disbanding of the building committee was to the peasantry’s financial and 

political advantage, as the peasantry tried primarily to guarantee the survival of 

their households. The chief opposition leader Matti Eerikinpoika Köönikkä 

owned a cavalry estate, i.e. an estate that received tax reductions for equipping a 

horse and cavalry soldier for military service. Usually these estates were wealthier 

than average and their owners were higher in the hierarchy of the peasant popu-

lation. Therefore Köönikkä was also motivated by a personal desire to participate 

in local politics, and other cavalry estates and their associated farms supported 

him. Köönikkä demonstrated his political preparedness by organizing a shadow 

parish meeting where all could participate in the building meetings, and this be-
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came the general political agenda among the parishioners. It showed that the po-

litical action of the parishioners had changed from quiet acquiescence and hidden 

resistance to the open activity in public political arenas.  

The stone church building project indicates the problems that the unestablished 

early modern administration could cause. The decision-making caused a conflict 

through which the parishioners could test the limits of the administration and re-

define local power sharing. The building project also revealed the weakness of 

the legislation. The peasant opposition could turn the parish administration into a 

day-to-day battle. 

In addition, the church building project emphasized the status of parish meet-

ings, accelerated the process of administration and forced reform on the parish 

meeting practices and documentation. Traditional customs and administrative 

practices were made more open and participative following the demands of the 

parishioners. 

This study of the building project shatters the conception of a homogeneous 

peasant community. This Western Finland parish consisted of different kinds of 

social groups and relations. In the early modern countryside, there was growing 

mass of landless people who did not fit in to the patriarchal order or onto the 

church pews. Self-employed people also lived in the community, such as officers, 

soldiers and craftsmen, and these professions each had their own community and 

subculture. The peasantry itself was also dividing into prosperous cavalry estates 

and smaller farms that had no opportunities for tax relief. Despite this heterogeny, 

however, all the members of the local community eventually gathered together 

inside the new church.  

 

 



 


