HAJATIETOJA TURUN KATEDRAALIKOULUN
50-VUOTISKAUDEN 1670-1 721 SUOMALAISNIMISISTA OPPILAISTA
Kirjoittanut SAINI
LAURIKKALA
1600-luvulla oli tavallista, etta talonpoikain ja porvarien
pojat omaksuivat opintielle Iahtiessaan uuden, vieraskielisen
sukunimen. Nimi otettiin joskus jo oppikouluun tultaessa,
mutta tavallisesti kuitenkin vasta yliopisto-opiskelun alkaessa.
Vain jotkut harvat nuorukaiset sailyttivat vanhan suomalaisen
sukunimensa a~kateemisina kansa1aisinakin.l
Ryhtyessamme EMILJ A L A Vjulkaiseman
A~
Turun katedraalikoulun nimikirjan2 johdolla tarkastelemaan koulun suomalaisnimisia oppilaita on pidettava mielessa, etta taman lahdeteoksen tiedot ovat vaillinaisia. Kyseisessa nimikirjassa on naet
aukko seka vuosien 1693-97 etta vuosien 1706-09 kohdalla.
Suomalaisnimisia koulupoikia on kyseisen 50-vuotiskauden
ailkana merkitty Turun vanhan koulun nimikirjaan kaikkiaan
102. Valtaosa heista - 84 poikaa - on todettavissa koulukaupungin omiksi kasvateiksi. Nimikirjassa esiintyvien turkulaisten sukunimien luettelo on - alkuperaisten nimimuotojen mukaan - seuraavanlainen: Bondila, Brinckala, Caaloi-
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nen, Cajala ( 3 ) , T a l l i o , Caloinen ( 2 ) , Cuiva (2), Flaskila,
Frantzil[a], Hackinen, Hiljainen (rnyos rnuodossa Hilpeinen), Hongola, Hoperi, Huilu, Hurula, Harrna, Ilwes, Kalonen (2), Kara, Karpi (3), Kastu (2), Katunpaa, Keppi, Kirnalainen, Kirnpa (2), Kissa, Kissala, Kopoinen, Kujanpera,
Kocko, Lapila, Lindu, Lachtenkirfwa, Mannila, Metta, Mynti,
Mytyri, Naula, Nukari (2), Nara, Pacainen, Palicka, Panu
[Paanu], Papuinen, Paturi, Peldola (?), Pessi [Passi], Pirttila, Pitkala, Puolala, Pytty, Rackila, Ruodzala (2), Saunala,
Savela, Sievo, Silli, Silvo, Stickula, Suicku, Suwikenga, Tarnrnelainen, Tasapaa, Tullila, Turska, Tyrnpi, Tatta, Uhroi,
Ujak (2), Wantila, Windi, Woivalainen.
Naantalia edustaa yksinaan Johannes Matthiae Kasala.
Suomalaisnirnisia maalaispoikia Turun katedraalikoulun
nirnikirjassa on rnainittuina huomattavasti vahernrnan kuin
turkulaisia eli kaiklkiaan 17. Varsinais-Suornen rnaaseutua
edustivat Ihamuotila (Maaria), Ilola (Uskela, luultavasti
Muurla), Karviais (Poytya), Kastu (Maaria), Lauckovuori
(Uskela), Siuttila (Marttila), Wirusrnaki (Maaria) ja Wista
(Pairnio). Satakunnasta olivat kotoisin Hulkari (Karkku),
Lahdenoja (Eura), Pouru (Punkalaidun) ja Tacku (Huittinen). Harnalaisia olivat ainakin Ittala (Kalvola) ja Suinula
(Kangasala) seka todennakoisesti kaksi Kaskasta. Uudenrnaan ainoaksi suornalaisnirniseksi edustajaksi toteamrne lohjalaisen Eerik Paloniernen.
Kyseisen ajanjakson eri vuosikyrnmenien osalta on suornalaisnirnisten koulupoikain edustus todettavissa rnelko erilaiseksi. 1670-luvulla on Turun vanhan koulun nirnikirjaan rnerkitty vain kolme poikaa, joilla oli suornalainen su~kunirni.Seuraavalla kymmenluvulla heidan lukurnaaransa sen sijaan oli
korkeirnrnillaan; talloin on koulun matrikkelissa rnainittu koko-

"uluissa
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naista 51 suomalaisnimista oppilasta. 1690-luvullakin suhde
tuntuu pysyneen suunnilleen entisellaan, koska - vaikka matrikkelissa on viiden vuoden aukko - tuolloin koulutiensa alkaneiden joukossa oli 30 vanhan sukunimensa sailyttanytta poikaa. Uuden vuosisadan alkaessa suomalaisnimisten koulupoikain lukun~aaraalkoi jyrkasti laskea. 1700-luvun ensimmaijolta tosin puuttuvat tiedot neljan vuosena vuosikyn~n~enena,
den osalta, heidan ainoa edustajansa oli (v. 1702) Samuel
Martini Kaskas. 1710-luvulla, jolloin koulu isonvihan alettua
vuonna 1713 lakkasi koln~eksivuodeksi, nimikirjaan on merkitty 12 ja vuosina 1720-21 viisi suon~alaisnin~ista
oppilasta.
Useimmiten (seitseman kertaa) Turun kouluun on vuosittain tullut vain yksi suomalaisnin~inen opintiensa aloittaja;
kymmenessa tapauksessa asianomainen lukumaara on vaihdellut kahdesta kahdeksaan. Poikkeuksellisen paljon heita on
merkitty koulun nimikirjaan vuosina 1687 ( 13) ja 1688 (12),
ja kaikkein eniten suomalaisnin~isiapoikia - kokonaista 18 on ollut vuonna 1690 opiskelenlaan tulleessa oppilaspolvessa.
Latinalinjan alimn~alla luokalla eli classis infimalla tiedon
alkeita paahansa panttaavien joukkoon heita kuului kahdeksan. Turun omia poikia olivat Johannes Simonis Windi, Johannes Bartholli Saunala, Andreas Henrici Hiljainen (Hilpeinen), Henricus Johannis Kara, Andreas Johannis Tammelainen
ja Henricus Johannis Huilu. Viela mainitsematta olevienkin
koulutie on todettavissa lyhyeksi: seka Matthias Gregorii Kastu etta Simon Simonis Wirusmaki, jonka kotipitajan ilmaisee
attribuutti Marianus (!), olivat naet kotoisin Maariasta. Toisen kollegan luokalla ahkeroivat Matthias Andrea[e] Naula,
Michael Georgii Papuinen ja Matthias Martini Caloinen, kaikki
koulukaupungin poikia. Ensimmaisen kollegan luokan oppilaisiin kuuluivat turkulaiset Johannes Bartholli Palicka ja Martinus Erici Pacainen. Apologistin- eli kirjurinluokan poikia
olivat turkulaiset Matthias Michaelis Cajala, Johannes Thomae
Flaskila ja Johannes Alexandri Suwikenga seka Uskelasta
kotoisin oleva Henricus Bartholli Lauckovuori ja niin ikaan
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uskelalaiseksi merkitty Jacobus Simonis Ilola, jonka kotipaikka
lienee ollut Muurla.*
Sosiaaliselta koostumukseltaan Turun koulun suomalaisnimiset kaupunkilaispojat olivat osittain Turun keskiluokan
porvariston piirista ja useimmiten pikkuporvarien vaatimattomista kodeista lahteneita. Kaupungin suurporvarit - suomalaisen (nimensa sailyttanytta Tolpon mahtisukua lulkuun ottamatta5 - olivat kyseiseen aikaan yleensa sukunimeltaan jo
vieraskielisia. Kun koulu sijaitsi omassa kaupungissa, ei opinkaynti vaatinut suuriakaan kustannuksia, joten vahavaraisetkin saattoivat panna poikansa kouluun ainakin muutamaksi
vuodeksi. - Maalaispoi~kienkoulutus sen sijaan kysyi jo ainakin jonkin verran varoja, koska heidat taytyi lahettaa pois
kotoa vieraisiin oloihin. Niinpa onkin aivan odotuksenmukaista, etta monet - ehka noin puolet - kyseisista maaseudun
pojista olivat Iahteneet kouluun talonpoikaisen ylaluokan
kodeista, rustholleista, jotka olivat ajan vauraimpia ja kehittyneimpia tal~npoi~kaistaloja.~
Ratsutiloihin kuuluivat ensinnakin Maarian lhamuotila ja Virusmaki.? Satakunnan neljasta
pojasta oli ainakin kolme - H ~ l k a r i Lahteenojaa
,~
ja Takku1°
- lahtiiisin rusthollista. Ratsutilallisen pojaksi tiedamme
myijs lohjalaisen Eerik Paloniemen.ll Kalvolalaisen lttalan
kotitalo saattoi olla Kalvolan Iittalan Itatalon ratsutila.12 Poytyan Karviaisissa tiedetaan olleen kolmekin ratsutilaa,13 joten
JALAVA,
6

Liber, ss. 44-46.
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katedraalikoulun nimikirjan Karviais-nimisen pojan koti on
todenn3koisesti ollut jokin niista. Punkalaitumelaisen Henricus
Georgii Pourun isa oli ilmeisesti Punkalaitumen kappalaisena
v. 1685 kuollut Georg Pourenius, jonka kotitalo oli Sarkkilan
Po~ru.~~
Kyseisen aikakauden oppikoulussa oli valittavissa joko yliopistoon johtava latinalinja tai apologistinluokka eli reaalilinja, joka antoi kaytannollisessa elamassa tarvittavaa alkeisoppia. Useimpien (72) kohdehen'kiloiden tiedamme nimenomaan kirjoittautuneen latinalinjalle. Heihin on todennakoisesti kuulunut myos enemmisto niista 14:sta, joiden opintojen
laatu jaa tuntemattomaksi, koska nimikirja jattaa vuosina
1716-21 luokan mainitsematta. Useimmat (43) pojat ovat
alkaneet koulunkayntinsa alimmalta luokalta, classis infimalta.
Suoraan toisen kollegan luokalle on tullut 13 ja ensimmaisen
kollegan luokalle 10 oppilasta. Ylimman eli rehtorin luokan
oppilaaksi on heti paassyt kuusi poikaa. Huomiota ansaitsevaa on, etta kyseisista suomalaisnimisista maalaispojista vain
kuusi on alkanut alimmalta luokalta. Kahdeksan on heti paassyt jollekin ylemmalle luokalle: yksi toisen kollegan, nelja
ensimmaisen kollegan ja kolme suoraan ylimmalle eli rehtorin
luokalle. Maalaiset ovat niin muodoin saaneet yksityisopetusta suhteellisesti paljon useammin kuin turkulaiset. Reaalilinjan valinneita kyseisissa suomalaisnimisissa pojissa
on ollut melko vahan. Vain 16 - heidan joukossaan oli kolme
maaseudulta kotoisin olevaa - on todettavissa nimenomaan
kirjurinluokan oppilaiksi. Lisaksi saattoi tulla muutama edella
mainituista 14:sta, joiden opintojen suuntaa ei tunneta.
Kyseisten suomalaisnimisten koulupoikain myohempia vaiheita tarkasteltaessa kay ilmi, etta suurimmalle osalle heista
riitti katedraalikoulussa saatu tieto ja taito - nimikirjasta ei
valitettavasti kay selville, montako vuotta he ovat koulussa
viipyneet. Opiskelunsa kesken jattaneet - kuten apologistinL4
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luokan valinneetkin - palasivat muutaman vuoden paasta
useimmiten isiensa ammattiin ja saatyyn. Syyna saattoi olla
mm. kyllastyminen kouluun tai lahjattomuus. Useimmissa
tapauksissa luultavasti taloudelliset vaikeudet olivat syyna
koulunkaynnin keskeyttamiseen tai ainakin sen lyhentamiseen.
Monesti oli alun perinkin ollut tarkoituksena hankkia vain
tiedon alkeet. Pojat lienevat yleensa oppineet kirjoitustaidon
ja laskennon alkeet seka vahan ruotsiakin, kaikki taitoja, joita
tarvittiin kaupungissa porvariselinkeinoja harjoitettaessa ja
jotka olivat tarkeita myos Varsinais-Suomen laajalla merenkulkualueella. Myos alemfpaan virkamiehi~stoon- lukkareiksi,
pitajan- ja karajakirjureiksi, kirjanpitajiksi yms. - saattoi
paasta suoraan koulusta.15
Pieni osa tutkimuksen kohteena olevista koulupojista ainakin 1 1 turkulaista ja nelja maaseudulta kotoisin olevaa jatkoi opintojaan Turun akatemiassa. Vanhan kouluaikaisen
nimen perusteella heista ovat tunnistettavissa kuitenkin vain
maalaispojat Takku ja Kaskas - viimeksi mainitun nimi
esiintyy akatemian matrikkelissa muodossa Caskas.l"aikki
muut ovat akatemiaan siirtyessaan ottaneet uuden, vieraskielisen sukunimen. Turkulaisten osalta nimenvaihdos oli taydellinen. Hiljaisesta oli tullut Hilander," Harmasta Corenius18
ja Karpin kolmesta veljeksesta Carpaeus (Charpaeus).lQ
Lapilan nimi on muuttunut Calleniukseksi," Pessin [Passin]
Krianderiksi21 ja Rackilan S a ~ e l i u k s e k s i . ~ ~ i e vuusi
o n nimi
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on S i e v o n i ~ s 'ja~ Turskan F o r s t e r u ~ Voivalaisesta
,~~
on tullut
V o i v a l e n i ~ s . ~Lohjalainen
~
Paloniemi on ottanut kotirusthollinsa mukaan Pahlman-nimen.2G Kalvolasta oleva 1 ttala esiintyy akatemian matrikkelissa Matthias Johannis-nimisena, mutta STRANDBERG
kayttaa hanesta Ithalin-nimea.27
Enta kyseisten ylioppilaiden opintojen tulokset? 15:sta
akatemiassa opiskelleesta on kahdeksan - turkulaiset Henrik
Carpaeus, Corenius, Forsterus ja Sievonius seka kaikki nelja
maalaisnuorukaista - jaksanut vieda lukunsa paatokseen.
Jokainen heista on valmistuttuaan ajan yleiseen tapaan antautunut kirkon palvelukseen - erityisesti maaseudulla oli vanhempien korkein toive saada nahda poikansa kerran pappina
syntymapitajassaan, koko kotiseudun oppaana ja ~ h j a a j a n a . ~ ~
Vain Ithalin on kohonnut kirkkoherraksi (Palkaneelle), kaikki
muut ovat palvelleet kirkkoa alemmissa asemissa. Corenius,
Kaskas, Pahlman ja Forsterus, joka oli joukon ainoa maisteri,
ovat paasseet kappalaisiksi, Carpaeus ja Sievonius ovat joutuneet tyytymaan pitajanapulaisen vielakin vaatimattomampaan
asemaan. Eerik Takusta, jonka isa Tuomas Matinpoika Thomas Matthiae Hvittensis - jo oli opiskellut akatemiassa,
mutta sittemmin palannut viljelemaan kotirustholliaan Huittisten Takkulaa, tuli rakuunarykmentin pastori.l9 Nimenomaan
turkulaisista ylioppilaista tiedetaan, etta heista valmistui 1600luvulla papinuralle vain neljasosa eli huomattavasti vahemman
kuin porvarisylioppilaista yleensa. Nama olivat Iahtoisin paa-
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asiallisesti keskiluokan porvaristosta ja he paatyivat kappalaisiksi ja pitajanapulaisiksi seka koul~nopettajiksi.~~
Viela kaiittelematta olevien seitseman ylioppilaan - kaikki
Turun omia poikia - myohemmat vaiheet jaavat tuntemattomiksi. Hilanderista, Matias Carpaeuksesta ja Voivaleniuksesta
akatemian matrikkeli mainitsee vain nimen. Simon Carpaeuksesta, Calleniuksesta, Krianderista ja Saceliuksesta tiedetaan
nimenomaan, etta he kuuluivat niihin akatemian surunlapsiin,
jotka osoittautuivat opiskeluun sopimattomiksi, mellastelivat
kaduilla ja panivat toimeen havaistysjuttuja. Tallaiset opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi Turun pikkuporvariston poikia,
jotka aikanaan siirtyivat takaisin porvaristoon ja omaksuivat
entiset porvarilliset n i m e n ~ a . ~ ~
Suurin osa niista kyseisen 50-vuotiskauden koulupojista,
joilla oli suomalainen sukunimi, on kaynyt ainoastaan katedraalikoulua - kuka kauemmin, kuka taas ehka vain vuoden
pari - ja palannut sitten isiensa saatyyn ja ammattiin, missa
koulun antamat alkeistiedotkin olivat hyvat olemassa. Tasta
alkuaan satapaisesta poikaparvesta on vain 15 nuorukaista
jatkanut opiskeluaan Turun akatemiassa, ja miltei kaikki ovat
talloin ajan totunnaiseen tapaan vaihtaneet vanllan suomalaisen sukunimensa uuteen, vieraskieliseen. Suunnilleen puolet
heista jaksoi vieda yliopisto-opintonsa paatokseen. Kyseinen
ajanjakso ei paaosaltaan juuri ollutkaan sovelias opiskeluun
- siihenhan sisaltyivat mm. suuret lkuolonvuodet 1695-97
ja isonvihan pitka ja raskas vainonaika.
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REFERAT
Dr.phi1. SAINILAURIKLALA:Verstreute Angaben iiber Schiiler der
Kathedralschule in Turku mit finnischen Namen in der 50-lahresperiode 1670-1 721
Wahrend der in Frage stehenhen Zeit sind in die Matrikel der
Kathedralschule in Turku 102 Jungen mit finnischen Familiennamen
eingetragen worden. Der iiberwiegende Teil von ihnen (84) stammte
a u s Turku, I .Schiiler a u s Naantali und 17 vom Lande. Am grossten w a r
die Zahl der Schiiler mit finnischen Namen in den 80er und 90er Jahren
des 17.Jahrhunderts. lhrer sozialen Zusammensetzung nach gehorten
die Turkuer Schiiler teiis zur Mittelklasse des Biirgertums, teils waren
sie Sohne von Kleinbiirgern. Die Jungen vom Lande dagegen, deren
Schulbesuch teurer zu stehen kam als der von Bewohnern der Schulstadt, scheinen erwartungsgemass aus wohlhabenden Familien
gestammt zu haben, u.a. waren darunter Sohne der Besitzer von
Sattelgiitern. Der Hauptteil der in Rede stehenden Personen hat die
zur Universitat fiihrende Lateinlinie gewahlt, sich aber dann doch mit
dem Besuch der Kathedralschule begniigt, in der diese Schiiler bald
Iangere, bald kiirzere Zeit blieben, worauf sie meistens in den Stand
und Beruf ihrer Vater zuriickkehrten, denn die in der Schule erworbenen Elementarkenntnisse niitzten ihnen in verschiedenen Berufen.
Von der anfanglich hundertkopfigen Schar setzten nur 17 ihre Studien
an der Turkuer Akademie fort, und dort vertauschten sie - mit Ausnahme zweier Jungen vom Lande - ihre alten finnischen Familiennamen nach der damaligen Gewohnheit mit neuen, fremdsprachigen.
Acht von ihnen vermochten das Studium zu beenden, und sie alle traten
danach, wie e s in jener Zeit iiblich war, in den Dienst der Kirche.

