
Lukunäyte 1: Taata pikkupoikana silakkamatkalla Porissa 1910 

Kun Tuomolan taata oli pikkupoika 1910-luvulla, hän pääsi isä-Villen kanssa joskus Poriin kauppamatkalle. 

Se oli iso tapaus ja vei kaksi päivää aikaa. Matkalle pääsi hevosen rattailla suunniteltuna päivänä – jos ei 

tullut sadetta. Lähtöpäivänä tiirailtiin kiivaasti taivaalle ja edellisenäkin päivänä pohdittiin tiiviisti säätilaa. 

– Porissa saatiin yöpyä vapaasti Ramperin kauppahuoneella. Siellä oli kymmenkunta muutakin 

matkamiestä nukkumassa, taata tarinoi.  

Gustaf Efraim Rambergin kauppahuoneen tilat sijaitsivat Antinkadun ja Aleksanterinkadun (Hallituskatu) 

kulmauksessa lähellä Kokemäenjoen kalastajien venepaikkoja. Rakennukset ovat yhä tallella.  

Ramberg oli iso tukkukauppa Porissa, joka mainosti palvelujaan näin:  

”Alituinen suuri varasto koti- ja ulkomaan tavaroita, niinkuin Kahvia, sokeria. – Ruis- ja vehnäjauhoja. – 

Lardia ja kokos-voita. Raakoja vuotia, raaniöljyä, degrasrasvaa *), parkitusaineita y.m. – Kaikenlaisia 

rautakauppa-alaan kuuluvia tavaroita –.” *) Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä 

syntyneet jätetuotteet. 

--- Laurin ja Villen kalareissuun upposi hyvinkin kunnon työpäivä tien päällä yhteen suuntaan. Suuri 

kaupunki oli maalaiskylän noin seitsemänvuotiaalle pikkupojalle melkoinen kokemus. Reitin metsät olivat 

pelottavan synkkiä. Vanhoja huhuja maantierosvoista liikkui, joten lapsi oli varuillaan, tuleeko metsästä 

rosvoja. Niin ei käynyt. 

– Sitä minä Porissa ihmettelin, miten veneet kalarannassa liikkuivat ilman soutamista, sellaista en ollut 

nähnyt aiemmin, Lauri Tuomola kertoo seitsemänvuotiaan kokemuksista noin vuonna 1910. 

Silakkaveneet liikkuivat yleensä airojen lisäksi purjeilla ja laivat höyrymoottoreilla. Pienveneisiin oli 

alettu tehdä polttomoottoreita Ruotsissa ja Suomessakin jo 1900-luvun alkaessa. 

 

Lukunäyte 2: Tilan lunastus maksoi voita, viljaa ja talia 

[Kruununtilan] Lunastus perintötilaksi vaati pitkäjänteistä suunnittelua, anomuksia, katselmuksia, maksuja, 

kuulutuksia ja jopa takauksen. Kaikessa tässä vierähti neljä vuotta. Matti [1. Tuomola] aloitti 

lunastushankkeen jo neljä vuotta ennen päätöstä, vuonna 1854. 

Kruununtila oli nimenä vanhaa Ruotsin vallan perua ja kruunu tarkoitti valtiota. Kruunu oli nyt 

käytännössä Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinaskunta, jotka tarvitsivat myös varoja. Kruununtilojen 

ostamista perintötiloiksi suosittiin. Kruununtilallinen tarvitsi esimerkiksi valtiolta luvan tilan puiden 

myyntiin, mutta perintötilallinen sai myydä omaa metsää vapaasti, joten lunastus oli isännälle järkevää ja 

houkuttelevaa, – siis molemminpuolinen etu. 

--- 

Tilan lunastus maksettiin luontaistuotteina. Rahallista rahaa ei juuri ollut. Summa laskettiin ruplina 

elintarvikkeille laaditun hinnaston mukaan. Maavero ei ollut kovin suuri nykymitassa, mutta sen lisäksi oli 

muita veroja.  

---Tilan lunastamiseen tarvittiin kolmen vuoden maaveroja vastaava summa rahaksi laskettuja tuotteita. 

Hinnan saattoi maksaa joko kerralla tai kymmenen vuoden kuluessa. Kymmenen vuoden maksuaika tuli 

mahdolliseksi juuri 1858. Sitä ennen lunastus piti maksaa kerralla. Rahaa ei silti käytetty, vaan tilan tuotteita. 

---  Mitä sitten Matti maksoi? Ei maltaita, vaan ruista, kauraa, voita ja talia seuraavasti: 

- -- puitua ruista (n. 215 l) 

- -- kauraa (n. 63 l) 

- -- voita (n. 17,1 kg)  

- -- talia (n. 9 kg) 

Lukunäyte 3: Rakuuna, sotilas, torppari ja ruotulaitos 



Ruotsin valtakunnan armeija perustui 1600-luvun lopulta alkaen ruotujakolaitokseen. Se oli aikansa palkka-

armeija ja siitä edullinen valtiolle, että ruotutalot maksoivat pääasiassa luontaistuotteina pestaamansa 

sotilaan palkan ja saivat itse verovapauksia. Tällaista sotaväen ylläpitojärjestelmää ei ollut muualla 

Euroopassa. Ennen ruotulaitosta armeija perustui vuosittaisiin väenottoihin. Ruotuarmeijaa täydensivät 

värvätyt sotilaat. 

Yleensä 2–6 maatilaa muodosti ruodun, joka ylläpiti jalkaväkisotamiestä. Kun mies kaatui tai muuten 

poistui ruodusta, tilalle pestattiin uusi mies, joka usein sai entisen miehen sotilasnimen ja tämän 

sotilastorpan. Se oli sotilaan työpaikkaetu ja kuului hänelle sotilasuran ajan, oli rauha tai sota.  

Ero armeijasta, kuolema tai vammautuminen toimintakyvyttömäksi vei yleensä torpan alta, koska siihen 

otettiin uusi sotilas, usein sotilasperhe. Tämä tiesi leskelle kovia aikoja. Torppaan saattoi tosin liittyä 

monenlaisia sopimuksia, sotilas oli voinut tehdä eläkesopimuksia ruotutalojen kanssa tai hän oli itse 

saattanut rakentanut rauhan aikana oman asuintalon ruotuisäntien maalle. 

– Sotilaalla oli tärkeää olla vaimo ja perhettä, jotta saa sotilastorpan. Tämän vuoksi mies avioitui usein 

samoihin aikoihin, kun otti sotilaspestin. Joskus seuraava naimaton sotilas saattoi ottaa edellisen sotilaan 

lesken lapsineen vaimokseen saadakseen saman tien sotilastorpan, Tyrvään ruotusotilaita tutkinut Kari 

Koivuranta sanoo.  

Ruotujakolaitos laajennettiin koskemaan myös köyhäinhoitoa. Huomattiin, että köyhäinhoito olisi 

tehokasta järjestää samaan tapaan sotalaitoksen ruotujärjestelmästä saatujen kokemusten pohjalta. Kylän 

köyhät ruodutettiin: jos he asuivat omillaan tai olivat liian raihnaisia liikkuakseen, ruotutalot antoivat heille 

tietyn määrän elintarvikkeita. Talosta taloon kiertävälle ruotuvaivaiselle ja ruotuköyhälle puolestaan 

määrättiin hoitoaika kussakin paikassa. Ruotu vastasi kustannuksista ja oman alueensa köyhistä ja 

vaivaisista. Ruotuköyhän tuli puolestaan voimiensa mukaan tehdä työtä taloille, joilta sai elatuksensa ja 

hoivan. 


