TLIRUN TUOMIOROVASTINVIRAN VAlHElTA
Kirjoittanut VAINOPERALA
Jo alkuseurakunnan ajoista oli seurakunnan kaitsijan rinnalla vanhimpia eraanlaisena neuvottelukuntana. Sellaisen
neuvottelukunnan mainitsee jo Antiokian piispa Ignatius, joka
karsi marttyyrikuoleman Roomassa todennakoisesti vuonna
117. Kirkkoisa Augustinus muodosti Hippon piispana ymparilleen erityisen neuvottelukunnan, johon kuului yhteisasuntolassa asuvia pappeja. Metzin piispa Chrodegang 700-luvulla
laati erityisen ohjesaannon, jonka mukaan piispan neuvottelukuntaan kuuluvien pappien oli toimittava. Chrodegangin ohjesaanto katsotaan tavallisesti tuomiokapitulilaitoksen alkuvaiheeksi. Yhteisasuntola, "domus capituli", oli "lukutalo",
jossa sen jasenet harrastivat opintoja ja olivat kukin osaltaan
auttamassa piispaa. Neuvoston jasenet saivat omistaa omaisuutta, he eivat olleet sidottuja munkkien koyhyyden lupauksiin.
Sen jalkeen kun Suomikin oli saanut oman piispan, muodostivat eraat piispan asuntopaikan papit neuvottelukunnan.
Ruotsista mainitaan piispan rinnalla tuomiokapituli ja kanunkeja jo 1100-luvulla. Turun piispan rinnalla mainitaan kanunkeja ensi kerran v. 1232 paavi Gregorius 1X:n kirjeessa Nousiaisten kirkkoherra Vilhelmille. Taman kapitulin jasenet olivat todennakoisesti munkkeja.
Vuosi 1276 on merkittava sekulaarikapitulin perustamisen
ajaksi. Upsalan arkkipiispa oli kaynyt tarkastusmatkalla Suomessa ja matkan tuloksena oli, etta Turkuun muodostettiin
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sekulaarikapituli, jonka jasenet eivat olleet munkkeja, vaan
seurakuntapappeja. Kanungit olivat seurakuntansa kirkkoherroja ja saivat nauttia virasta kertyvat tulot. Pian tuli kaytannoksi, etta eraat Turun lahipitajien kirkkoherrat olivat
tuomiokapitulin kanunkeja. Turun piispana oli silloin Catillus,
virassa vv. 1266-1286.
Kanunkien kesken syntyi arvojarjestysta: virkaika, opinnot,
toimintakyky ja tietysti myoskin "ylimmaisten ystavyys" vaikuttivat kohoamista arvoasteissa.
Piispa Hemmingin 3 / 9 1340 paivatylla paatoksella ja kapitulin suostumuksella on silloinen tuomiokapitulin kanunki
Raision kirkkoherra Elavus nimitetty tuomiorovastiksi. Nimitys merkitsi Iahinna julkista tunnustusta ansiokkaalle kirkon
miehelle. Hemming oli saanut Turkuun v. 1328 tapahtuneen
siirtymisensa jalkeen tuntea Elavuksen isalliseksi ystavakseen.
Elavuksen vaikutus oli ollut ratkaiseva Hemmingin piispaksi
tuloon. Kohteliaisuus ja ystavyys palkittiin. Elavus oli opiskellut Pariisin yliopistossa, oli ollut Raision kirkkoherrana ja
samalla tuomiokapitulin kanunkina ainakin vuodesta 1320.
Henkilokohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi Elavus sai osakseen suurta kunnioitusta seka papiston etta maallisten hallitusmiesten taholta. Piispa Hemming erityisesti on lausunut
kiitosta Elavuksen ansioille ja henkilokohtaiselle avuliaisuudelle. Elavus oli kunniavanhus, jonka arvovalta antoi loistoa
uudelle viralle. Elavus rnainitaan asiakirjoissa viimeisen kerran 10/9 1347 paivatyssa paavillisessa synninpaaston julistuksessa. Jos Raision Elavuksen osaksi tullut tuomiorovastin
arvonimi "archipraepositus" merkitsi osaltaan henkilokohtaista kunnianosoitusta, merkitsi se viranhoidon kannalta
myos tuomiokapitulin ja kirkon vallan tehostumista.
Tuomiorovasti oli arvojarjestyksessa ensimmainen piispan
jalkeen, katolisessa kirkollisessa jarjestyksessa s e oli tuomiokapitulin jasenten joukossa ensimmainen dignitas-arvoinen
virka. Uuden viran palkkaukseen rnaarattiin Raision, Santamalan (Nousiaisten) ja Liedon pitajat. Seurakunnissa olivat
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sijaispapit virantoimittajia. Turun kaupungin kirkkoherra oli
kanunki, mutta ei tuomiorovasti. S e merkitsee, etta tuomiorovastinvirkaan liitettyjen kahden entisen prebendan yhdistyrninen ei kuitenkaan vahentanyt, jos ei liioin lisannytkaan
tuon~iokapitulin jasenten lukumaaraa. Prebendat eivat aina
olleet seurakuntia, vaan esim. kuningas lahjoitti v. 1351
eraita kruununtiloja uuden kanunginviran palkkaukseen. Maunu 11 Tavastin aikana vakautui Turun tuomiokapitulin kanunkien lukumaara kymmeneksi.
Uusi entista korkeampi kanunginvirka ja tuomiorovastinvirka, dignitas, oli yhdelta osalta kunnianosoitus ansiokkaalle
Elavus-kanungille, toisaalta se merkitsi piispanviran kannalta
uutta lisaa piispan arvovaltaan. Tuomiorovastin virkatehtavat liittyivat Iaheisesti piispan virkaan. Viran perustamista
koskevassa kirjelmassa oli sen tehtavista sanottu, etta tuomiorovastin tulee kaikessa noudattaa piispan maarayksia,
neuvntella hanen kanssaan kaikista toimenpiteista ja ottaa selkoa piispan mielipiteesta esilletulevissa kysymyksissa. Tuomiorovastin toimen tuli kohdistua kaikkeen, mika kuului kirkollisiirr hallintotehtaviin ja "kirkon suurempaan kunniaan
kohottamiseen". Piispan poissa ollessa tuomiorovasti johti
puhetta tuomiokapitulissa. Varsinkin rippikaytantoa koskevissa kysymyksissa tuomiorovasti oli piispan sijainen. Tuomiokapitulin sisaisen tyon jarjestely oli tuomiorovastin tehtava, samaten vastuu tuomiokirkon taloudesta ja hallinnosta.
Naihin ohjeisiin sisaltyy hiljaisesti jo tehtavia, jotka tekevat
taysin ymmarrettavaksi myohemman kehityksen: etta tuomiorovasti tuli tuomiokirkkoa kayttavan seurakunnan kirkkoherraksi. S e oli varmaan yhtena syyna tuomiorovastinviran perustamiseen. Uuden viran haltija asui Turussa.
Elavuksen jalkeen oli seuraava tuomiorovasti Henrik Hartmaninpoika, joka mainitaan virassa useita kertoja 1350- ja
1360-luvulla, kunnes han tuli Turun piispaksi v. 1366, Hemmingin jatkeen. Elavuksen oli piispa Hemming nimittanyt
tuominrovastiksi, Henrik Hartmaninpojan samalla tavalla.
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Henrik Hartmaninpoika oli ensimmainen Turun piispa, joka
tuomiorovastinvirasta siirtyi hiippakunnan johtoon. Hanet oli
tuomiokapituli valinnut virkaan ja pian han oli matkalla
Avignoniin saadakseen paavin vahvistuksen vaalille. Varakkaana miehena hanella oli siihen mahdollisuuksia. Matkalla oli
Pariisista Iahtien avustajana Turun kanunki Johannes Pietarinpoika. Perilla Avignonissa paavi Urbanus I1 julisti Turussa
toimitetun piispanvaalin mitattomaksi, mutta katsoi kuitenkin
hyvaksi, "jottei piispanistuin jaisi liian pitkaksi ajaksi avonaiseksi, neuvoteltuaan veljiensa kardinaalien kanssa ja ottaen
huomioon valitun suuren oppineisuuden, hanen elamansa ja
tapojensa kunniallisuuden seka punnittuaan hanen valituksi
tuloaan halunneen tuomiokapitulin yksimielisyytta, nimittaa
Henrik Hartmaninpojan Turun piispaksi ja kaitsijaksi".'
Nain oli Turun hiippakunta entista Iaheisemmin liittynyt
Iansimaiseen kristikuntaan. Suomen kannalta valiton kosketus
paavillisen kuurian ja Turun piispan valilla merkitsi vapautumista "valikasista", joita niin Ruotsista kuin Saksasta oli
Suomen hiippakunnan ja sen vaeston holhoamiseksi suunniteltu. Paavi oli nimittanyt Turun piispan. Uusi piispa huolehti
myoskin siita, etta hanen seuraajakseen ja Iahimmaksi miehekseen tuli Avignon-matkan seuralainen ja uskollinen avustaja Johannes Pietarinpoika. T a m a oli opiskellut Pariisin yliopistossa, oli v. 1357 saavuttanut lisensiaatin arvon, oli
v. 1363 valittu englantilaisen kansakunnan prokuraattoriksi,
vihdoin kesakuun 23 p:na 1366 Pariisin yliopiston rehtoriksi.
Se merkitsi huomattavaa ulkonaista arvoasemaa ja sita Henrik Hartmaninpoika kaytti heti hyvakseen. Johannes Pietarinpoika oli entuudestaan Turun tuomiokapitulin kanunki seka
Tenholan ja Sundin palkkapitajien kirkkoherra.' Ehattaakseen
mahdollisten vierasmaalaisten viranpyytajien toiminnan edelle
JAAKKOLA,
Suomen sydankeskiaika, Porvoo-Helsinki
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Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla, Helsinki 1956,
s. 57.
2

Turun tuomiorovastinviran vaiheita

77

Henrik Hartmaninpoika teki paaville anomuksen, etta Johanr ~ e sPetri nimitettaisiin hanen jalkeensa Turun tuomiorovastiksi. Esitys tehtiin jo ennenkuin piispannimitys oli tapahtunut, se oli sikali "muodoton".
Mutta eipa tuomiorovastin ehdokas itse liioin jaanyt toimettomaksi. Tarmokkaana miehena Johannes oli yliopiston
rehtorin virassa saanut aikaan Pariisin parlamentin saannoksen, joka kielsi yliopiston Iahella sijaitsevalla Genoveva-vuorella toimivia teurastajia pilaamasta yliopiston tienoon ilmaa.
Jo ennen virka-aikansa paattymista Johannes Pietarinpoika
oli luopunut rehtorin toimesta ja Iahtenyt Avignoniin edustamaan tuomiorovastinviran nimitysta. Molempien miesten toilninta tuotti tuloksen. Henrik Hartmaninpoika asetettiin piispan virkaan lokakuun 5 p:na 1366 ja seuraavana paivana
paavi Urbanus V vahvisti Johannes Pietarinpojan Turun tuomiorovastinvirkaan. Siita Iahtien Turun tuomiorovastin on
useimmiten nimittanyt paavi, niin kauan kuin Suomi oli paavinistuimen alainen. Tarmokas piispa Hemming oli saanut
tarmokkaat miehet Iahimmiksi seuraajikseen.
Kerrotun kumarrusmatkan tuloksena oli eraanlainen periaatteellinen sopimus, jossa Turun piispalle ja tuomiokapitulille myonnettiin oikeus tayttaa sellaiset kirkon virat, joiden
vuotuinen tulo ei noussut seitsemaa markkaa kol.keammaksi.
Oikeudellisesti tunnustettiin paavin maaraamisvalta patevaksi
Suomen kirkon virkojen tayttamiseen. Mutta kaytannossa
tama nimitysoikeus supistui varsin ahtaisiin rajoihin. Ainoastaan piispan, tuomiorovastin ja kanunkien virat jaivat todellisuudessa paavillisen kuurian virkamarkkinoilla taytettaviksi.
Suomen Turusta arvioitiin paavien Avignoniin kuluvan 80
paivaa.a Kanungin virkojen harvalukuisuus ja vaatimattomuus, samoin piispojen ja tuomiokapitulin paattavainen esiintyminen ulkomaalaisia viranpyydystajia vastaan, vaikuttivat,
etta kirkollisten virkojen "cumulatio", kasaantuminen, jai SuoPIRINEN,
mt., s. 58.

messa suhteellisen harvinaiseksi. Suomen kansalliskirkon asemaa tama kehitys on lujittanut, joskin keskiajan lopulla "Rooman tiet" tulivat entista enemman kaytantoon. Piispaksi nimitetty Henrik Hartmaninpoika ei ehtinyt toimia virassa: vainajana hanet matkaltaan saatettiin Turun tuomiokirkon kuoriin
katkettavaksi. Seuraaja oli myos pian selvilla: tuomiorovastiksi nimitetty Johannes Pietarinpoika valittiin Pesalla 1367
piispaksi "via compromissi". Ainakin kaksi Avignonin rrlatkaa
han oli jo tehnyt: kolmas piispan viran vahvistaminen paatettiin Roomassa marraskuun 8 p:na 1367.4 Pyha isa oleskeli
silloin vanhassa perinteellisessa paakaupungissaan. Joharines
Pietarinpojan tarmokkain ottein aloitettu toiminta piispana
paattyi jo v. 1370. Hanen seuraajansa ensin tuomiorovastina
ja sittemmin myos piispana oli Johannes Westfal. Kiinnostavaa olisi saada pateva selvitys siita, onko tama Johannes
Westfal sama henkilo, joka v. 1368 Jo Westuali nimisena oli
Prahan yliopistossa suorittanut baccalaureus-tutkinnon. On
seikkoja, jotka tekevat taman samastamisen vaikeaksi. johannes Westfal kuului nimestaan paMtaen Turku~in asettuneeseen saksalaiseen kauppiassukuun. Han oli epailematta nuoruudestaan saakka hyvin elaytynyt piispa Hen~minginyrnparille kehittyneeseen kirkolliseen piiriin. Johannes Westfal tuli
Johannes Pietarinpojan jalkeen Turun tuomiorovastiksi v.
1367. Nimityksen suoritti paavi. Hanen toimintansa keskittyi tuomiokirkorl talouden hoitoon, silla han mainitsee itsensa
tuomiokirkon taloudenhoitajaksi. Siita toimesta oli helppo
siirtya taloutta valvovan tuomiorovastin toimeen. jo elokuun
31 p:na 1370 Johannes Westfal sai paavillisen vahvistuksen
piispan virkaan. Vaali oli sita ennen tapahtunut "via compromissi": kaniikeista oli yksi saanut toisilta tehtavaksi suorittaa henkilovaalin.
On todettava, etta samalla kun paavillinen vaikutus Turun
piispanviran tayttamisessa oli vakautunut, samaten oli tuo4
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miorovastinviran tayttaminen tullut paavillisen kuurian ratkaistavaksi.
Johannes Westfalin jalkeen tuli tuomiorovastiksi nimestaan paattaen myos Suomen saksalaisiin lukeutuva Winandus
Winandi. Hanen toimintansa on tapahtunut 1370-luvulla ja
han on jaanyt arvovaltaisen piispa Johanneksen varjoon. Samalla tavalla on kaynyt seuraavan tuomiorovastin Johannes
Frunenpojan, jonka nimi esiintyy tuomiorovastinviran hoitajana 1380-luvulla. Seuraavat tuomiorovastit Gerlag Nagil
ja Rodger johtavat tuomiorovastien sarjan 1420-luvun alkuun.
Rodger (Riitker) sai nahda Turun kenties arvovaltaisimman
keskiaikaisen piispan Maunu II:n Tavastin piispankauden
ensi ajan, sai myoskin osallistua siihen taisteluun, jota silloin
kaytiin kirkon oikeuksien puolesta.
1400-luku oli Suomen kirkollisessa kehityksessa nousun
aikaa. Puhutaan suorastaan ylioppilastulvasta, joka taalta
suuntautui ulkomaisiin yliopistoihin. Nama opiskelijat tulevat
ulkomailta palattuaan huomattaviin kirkon virkoihin. Ecsimmainen maisteri Turun tuomiorovastina 1400-luvulla oli Fredrik Trast, joka mainitaan Turun kaniikkina ja Pariisin maisterina 11/9 1414. Kanunkina han oli myos V e h ~ n a a nkirkkoherra. Turun tuomiorovastina Trast oli v:sta 1422 alkaen
mahdollisesti v:een 1438. Fredrik Trastin syntyperaa valaisee
hanen 15/12 1424 paivatty kirjeensa, jossa han valtuuttaa
sukulaisensa Olavi Niilonpojan suorittamaan eraalle leskelle
elatusapua Trastin Narpiossa sijaitsevasta kotitalosta.:
Trastin jalkeen tuli tuomiorovastiksi maineikas Olavi Maununpoika, joka oli virassa 12 vuotta, eli siihen asti, jolloin
vuonna 1450 tuli piispaksi sukulaisensa ja suojelijansa Maunu
Tavastin jalkeen. Olavi Maununpojan nimitti tuomiorovastiksi
piispa Maunu Tavast. S e oli konsiliarismin periaatteen mukaista. Kirkkopoliittisesti tuomiorovasti Olavi Maununpojan
toirninta on muistettava siita, etta han oli ilmeisesti Pariisin
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yliopistossa opiskellessaan omaksunut talle ajalle ominaisessa
kiistakysymyksessa selvasti konsiliaarisen nakemyksen. Han
edusti siis kasitysta, jonka mukaan kirkolliskokous oli
paavin valtaa korkeamrnalla. Olavi Maununpoika oli Pariisin yliopiston edustajana Baselin kirkolliskokouksessa v.
1437. Kokous merkitsi konsiliarismin voittoa paavinvaltaisuudesta. Yleisesti ovat tunnettuja Olavi Maununpojan Pariisissa
suorittamat luottarnustehtavat: kahteen otteeseen Pariisin yliopiston rehtorina, yliopiston opettajana ja ylioppilaskonviktin
johtajana. Olavi Maununpoika kuului seka kuningas Kristofferin etta Kaarle Knuutinpojan neuvostoon. Tuomiorovastina
han v. 1445 teki matkan Roomaan ja sai silla tavalla Turun
hiippakunnan suhteet Rooman paaviin ehjiksi. Toiminta oli
diplornatiaa: vaikka Olavi Maununpoika periaatteellisesti oli
konsiliarismin kannalla, han - ilmeisesti piispa Maunu I1
Tavastin vaikutuksesta - katsoi edulliseksi, ettei silloinen
paavillinen skisma paassyt Turun hiippakunnassa esille. Upsalan hallintopiiriin kuuluvat toiset hiippakunnat tunnustivat
silloin viela kirkolliskokouksen valitsernan vastapaavh8
Piispaksi siirtyi tuorniorovastinvirasta myoskin Olavi Mauiiunpojan seuraaja Konrad Bitz, joka oli tuorniorovastina vv.
1450-1460. Konrad Bitz oli Leipzigin rnaisteri, oli opiskellut myoskin Bolognan yliopistossa. Piispana tarrnokkaaksi
hallintomieheksi tunnettu Konrad Bitz oli saanut jo kyrnmenen vuoden aikana tuomiorovastina perehtya hallinnollisiin
tehtaviin. Pariisin maisteri oli seuraava tuomiorovasti Henrik
Jo heinakuun 4 p:na 1460
Freese, virassa vv. 1460-1465.'
paavi Pius 11 oli varannut Turun tuomiorovastinviran Henrik
Freeselle. Freese oli suorittanut perusteellisesti opinnot ulkomailla: sai Pariisin yliopistossa v. 1452 maisterinarvon. Opiskeli senjalkeen viela Kolnin yliopistossa. On osaltaan keskiajan loppupuolen ilmio, etta taistelu Turun tuorniorovastin"RINEN,

mt.,
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virasta kiristyi. Upsalan hiippakuntaan kuuluva pappi Konrad
Rogge anoi paavilta Turun tuon~iorovastinvirkaa jo 5/7
1 4 6 0 . q e myonnettiin, mutta Rogge ei kuitenkaan koskaan
tullut Turkuun.
Seuraava tuomiorovasti oli Maunu Niilonpoika Sarkilahti,
tarmokas hallintomies ja Iamminhenkinen isanmaanystava.
Turun tuomiorovastina Maunu Sarkilahti oli vv. 1466-1489,
piispana vv. 1489-1 500. Pariisin yliopistossa Maunu opiskeli
w. 1455-1456, saavutti maisterin arvon v. 1457. Hanen tuomiorovastiksi tulonsa kuvastaa "Rooman teiden" vaikutusta.
Maunu Sarkilahti viipyi Roomassa puolitoista vuotta: varakkaalla aatelismiehella kaiketi oli "helisevia syita" mukanaan.
25/8 1465 Maunu anoi paavilta jotakin Turun tuomiokapitulin kanungin virkaa. Anomus johti myonteiseen tulokseen, samalla kun uusi viranhaltija sai oikeuden oleskella muualla
virkaa hoitamatta (sine cura). Jo v. 1463 Maunu oli "perpetuus vicarius praebendae corporis Christi", Maunu Tavastin
perustaman Pyhan Ruumiin kuorin pappi. Mutta jo 10/10
1465 paavin antama julistuskirja vakuutti Maunu Sarkilahdelle Turun tuomiokapitulin arkkiteinin viran tulot. Nytkin
Mallnu Sarkilahti oikeutettiin asumaan ulkomailla. Han oleskeli silloin Roomassa: henkilokohtainen kosketus paavilliseen
kuuriaan tuotti tuloksia: 10/12 1465 Maunu anoi, etta hanet
nimitettaisiin Turun tuomiorovastiksi. Tuomiorovasti Henrik
Freese oli muka vaaryydella saanut viran. Kaksi paivaa myohemmin, 12/12 1465 paivatyssa anomuksessa, Maunu anoi
erasta Linkopingin tuomiokapitulii~ kanungin virkaa, 28/12
1465 Maunu anoi Skaran tuomiorovastinvirkaa. Viimeksi
mainitut anomukset eivat johtaneet tulokseen. Tarkoituksena
oli kasata useampia virkoja.
Tuomiorovasti Freese oli silla valin kuollut: 13/7 1466
paivatyssa anomuksessa Maunu uudelleen anoi Turun tuomiorovastinvirkaa, samaan anomukseen liittyi pyynto, etta han
F. M. U. IV, s. 160.
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edelleen saisi pitaa siihen asti hallitsemansa kanungin viran
tulot. Anomusten sarja ei siihen paattynyt: viisi paivaa myohemmin Maunu anoi saada edelleen pitaa Mynamaen kirkkoherranviran tuomiorovastinviran ohella. Perusteluina mainittiin, etta han oli saanut Mynamaen kuninkaallisen patronaatin
nojalla ja etta hanella oli aatelismiehena oikeus siihen. Paavillinen erioikeus myonnettiin. Jo 30/7 1466 merkittiin, etta
uusi Turun tuomiorovasti oli Medicin pankkitoiminimen valityksella suorittanut paavilliselle kuurialle 15 floriinia Turun
tuomiorovastinviran palkansabtoa (annaatteja). 6/8 1466
annettiin anomuksiin myonteinen vastaus: Maunu Sarkilahti
sai siis yhtaikaa nauttia Pyhan Ruumiin kuorin papin, Mynamaen kirkkoherran viran ja Turun tuomiorovastille kuuluvat
palkkaedut. Pyhan Ruumiin alttarin virka oli nimenomaan
"sine cura", toiset hoitivat viran, Maunu sai palkkatulot.
Puolitoistavuotinen Roomassa oleskelu oli kannattanut.
Erikoislaatuinen muisto Maunu Niilonpojan nimeen liittyy
siina, etta hanet keisari Fredrik 1II:n antamalla arvokirjalla
korotettiin keisarillisen pfaltzkreivin arvoon. Tama suosionosoitus nahtavasti liittyy jollakin tavalla siihen, etta Maunu
Niilonpoika oli Italiassa oleskellessaan valittu Sienan luostarin apotiksi. Jalkimaine kertoo, etta Suoinen mies osoitti tassa
luostarin johtajan toimessaan "suurta intoa ja neuvokkuutta".
Johannes Bilmarkin johdolla v. 1772 julkaisemassaan vaitoskirjassa Henricus Tornroth esittaa, etta tassa luostarinjohtajan toimessa osoittamansa tarmokkuuden johdosta Maunu
Niilonpojalle ja kaikille hanen seuraajilleen Turun tuomiorovastinvirassa suotiin pfalzkreivin arvonimi. Asiakirja on paivaamaton, mainittu Tornroth on vaitoskirjassaan julkaissut
taman latinankielisen asiakirjan. Keisari on silloin oleskellut
Gratzissa, Steiermarkin paakaupungissa.
Julistuksessa kiitetaan Maunu Niilonpoikaa, Suomen Turun rovastia, siita, etta han on alemmat tehtavansa ohjannut
toivotulla johdolla. Siita on ollut seurauksena, etta valtaistuin
on entista lujemmin turvattu. Kaikkien naiden ansioiden no-
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jalla Maunu Niilonpoika ja hanen virkaseuraajansa keisarillisella vallan tayteydella julistetaan keisarillisiksi pfalzkreiveiksi.
Turun tuomiorovastille vakuutetaan talla tavoin neljas arvoaste keisarista lahtien; arvot olivat: keisari, kuningas, herttua ja kreivi.
Naita arvoja oli myonnetty monelle taholle, myoskin oppineille yliopistomiehille: Pavian yliopiston 16 vuotta palvelleille professoreille oli niinikaan myonnetty pfalzkreivin arvo.
Taman arvon etuoikeudeksi vakuutettiin mm. oikeus nimittaa
julkisia notaareja, samoin oikeus julistaa aviottomia lapsia
aviolapsiksi silloin kun heidat oli tunnustettu, ei kuitenkaan
aatelisten lapsia. Vaitoskirjan tekija lausuu, etta Turun tuomiorovastilla ei pfalzkreivina ollut naita oikeuksia.
Kysymyksenalaiseksi jaa, minka verran "helisevat syyt" olivat vaikuttaneet Turun tuomiorovastille myonnettyyn pfalzkreivin arvoon. Onhan tama arvojuttu omalla tavallaan kertomassa, miten tuulahdukset renessanssin kanta-alueilta tuntuivat kaukaisessa Pohjolassakin.
Turun tuomiorovastinviran tayttaminen s a a yllattavan suuren huomion siina, etta Tanskan kuningas Kristian Oldenburgilainen Rooman matkallaan 22/4 1474 sai paavilta oikeuden
esittaa ehdokkaat kahdeksaan korkeaan kirkon virkaan Tanskassa ja yhta moneen virkaan Ruotsissa. Naiden joukossa olivat mm. Turun tuomiorovastin ja tuomiokapitulin dekaanin
~ i r a t .T~a m a oikeus jai kuitenkin vain teoreettiseksi: kuning a s Kristian ei saavuttanut koskaan sellaista valtaa Ruotsissa,
etta se olisi jotakin merkinnyt.
Paavillisen nimityksen nojalla tuli Maunu Sarkilahden jalkeen tuomiorovastiksi v. 1489 Turun pormestarin poika Lauri
Suurpaa, joka myaskin oli Pariisissa saavuttanut maisterin
arvon. Han oli aikaisemmin ollut tuomiokirkon kanunki, valittiin piispaksi Maunu Sarkilahden jalkeen ja oli virassa vv.
15OCL-1506.
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Seuraava tuomiorovasti oli Henrik Venna, virassa w.
1500-151 3. Paavillisen virkanimityksen ohella han sai pitaa
kanunginviran, samoin Paraisten kirkkoherranviran, jossa oli
~ l l u tainakin vuodesta 1495 alkaen.1° Useat tuomiorovastit
saivat ajoittain lisaksi tuloja muistakin seurakunnista.ll Henrik Venna on nahtavasti sama mies, joka oli opiskellut Rostockin ja Pariisin yliopistoissa, oli myijskin ollut Roomassa
"edustustehtavissa" samanaikaisesti Hemming Gadhin kanssa.
Henrik Vennan kuoltua ilmaantui useita tuomiorovastinviran tavoittelijoita. Linkopingin hiippakuntaan kuuluva pappi
Johannes Biello anoi virkaa ja sai lupauksen. 19/5 1514 anoi
Wolfgang Nunchmat niminen - nahtavasti Itavallan saksalainen - pappi paavilta samaa virkaa ja sai hankin lupauksen. Kolme paivaa myohemmin esitti paaville anomuksensa
tuomiorovastinvirkaan Turun arkkiteini Paavali Scheel. Han
sai nimityksen, ja samana paivana 22/5 1514 nimitettiin
Scheelin seuraajaksi arkkiteinin virassa maisteri Johannes Pietarinpoika.
Paavina oli naiden anomusten aikana Lutherin aikalainen
Leo X, joka tarvitsi myoskin "saksalaisten synneista" paljon
rahaa. Minka verran askenmainitut tuomiorovastinviran haltijat olivat rahoja kayttaneet anomustensa tueksi, se olisi vaikeaa selvittaa. Paavali Scheelin nimitys tuomiorovastiksi on
paivMty 26/5 1514, nimitys vahvistettiin viela uudelleen 21 / 1 1
1514, koska oli todettu, etta pastori Wolfgang oli petollisesti
saanut nimityksen.
Eihan Paavali Scheelkaan ilman erivapautusta ollut saanut
edellista virkaansa, silla han oli ampuma-asetta kayttaessaan
menettanyt vasemman kaden peukalon. Scheel oli tuomiorovastina vuodet 1514-1 516. Kuolema tuli vain 50-vuotiaalle.
Paavali Scheel oli syntyperaltaan aatelismies, Porvoon pitajan Haikon kartanon poika, oli myoskin Pariisin maisteri,
lo
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