
SUOMENKIELINEN JOULURAUHAN JULISTUS 
1600-LUVULTA. 

Kymmenise~l vuotta takaperin olin mukana suuressa vaki- 
joukossa, joka joulun aattopaivana kcsken kiireiclensa oli 
kokoontunut eraan lounais-suomalaisen pikkukaupungin torille 
tayttaen sen aariaan myiiten. OIi licva pakkanen, hiiytai!; 
lunta, jn iloinen puheensorina kimpoeli raa t ih l~onee~l  vanhasta 
!:iviseinasta vastapaata olevien kauppakojujcn suljettuihin 
luukkuihin. ~ k k i a  halina taukosi: raastuvan pol-taille oli illnes- 
tynyt knupungin viskaali, joka juhlallisen hi l jn is~~uden valii- 
tessa ja tnnmpana 11;iamiiittiivan vanhan luostnrikir-kon pas- 
sien vastn~illcssn julisti j o~~ lu juh lan  alknnccksi jn toivotti 
maistrnntin nimessii kaupungin asujamille jo~~lurnullna.  Torvi- 
aoittokunta nloitti Maamme-laulun, johon knikki ~~nljastetuiri  
]'gin yhtyivat. Hartnnn tunnelnian vallitessa viiki hnjanntui, 
ja hctken k ~ ~ l u t t u a  joulutulet paloivat kapeit l l l~ic~lki~i  katujen 
taloissa. 

T a p a  on vanha, sen muodotkin ovat aikoje11 k ~ ~ l u e s s a  hiu- 
Itan muuttuncet. Sen val-sinaista kukoistusaikna nlipttiia olleeri 
1:iterilaisen oikeaoppisuuden ja Ruotsin sul~rvnllan vuosisata. 
Sen viettamisesta niihin aikoihin on tietujn 111. In. Oulusta, 
Raumalta, Uudestakaupungista, Porvoosta jn tictysti TUI-usta, 
silloisesta henkisten virtausten keskuksesta. I<nunlalla, jota 
edellaoleva muistelma koskee, on kerrottu viclii viime vuosi- 
sadan puolivalissa pormestarin koko porv:~riston etunenassa 
ratsastaneen jouluaaton aamu~~aiva119 liipi k;lupungin seka 
katujen kulmissa pysahtyneell lukemann joulurauhan kuulu- 
tusta. HI. NORTAMO on vastikaan romaanissann "Helmikoris- 



teinen kirjanrnerkki", s. 254, esittanyt toisinnon, joka muodos- 
taa yhdistavan renkaan tarnan ja liykyisen tavan valille: ruin- 
iriuttaja kiertaa toria parryttacn rumpuansa ja sen jalkeen vis- 
!caali kultanappisessa virkapuvussaan raastuvan tappusilta 
lukee joulurauhan julistuksen. Sarnassa yhteytlessa on jul- 
kaistuna lyhyt, kymmenrivineu julistus, joka paivayksestaan 
huolimatta (24. 12. 1868) nayttaisi palautuvan 17:nnellc tai 
1 8:nnelle vuosisadalle. T u r u s s a porvaristo 1600-luvulla 
kokoontui raatihuoneelle, missa sita maistraatin ~stunnossa 
!(ehotettiin yksimielisyyteeu ja joulujuhlan kr~stilliseen vas- 
taanottoon.' Joukossa oli seka suolnea etta ruotsia puhuvaa 
v;;kea, etupaassa etlellista, ja vaikka vastakohta naiden kah- 
den kieliryl~man valilla oli vii~ne aikoina yha e ~ ~ e m ~ n a n  karjis- 
lynyt paiityakseen lopulta suon~alaisten syrjYytt5misee11 kai- 
kesta vaikut~sval lasta ,~ oli sittenkin joulujuhlan vastaanotta- 
~iiinen tilaisuus, josta suomalaisen sallittiin saada osuutensa 
omalla kielellaSn yhta liyvin kuin ruotsalaisenkin. 

Nain kuul~~ivat vir;lnorl~aisen suomenkreliset sanat (kirjoi- 
tustapa on sailytetty muuttarnatton~ana) : 

Sen Suriwaldian Corckiast Sucuisen Fiirstin In lierran, 
CARLEN, Ruotz i~~,  Giithein ia W a ~ ~ d e i n  Cuningan ia Perindii- 
fiirstin, Suri Ruhtinan Suo~ncssa, hertua SkSnijn, Estin nlaaln, 
Wiroihin, Carelin, Brehmin, Wcrdin, Stetin-Pomerin, Cassubin 
ia Wantlin, Riigcnin Rulitinan, Jngerin maan ia Wissmarin 
I- erra an, nijn miiis I'faltz Grefwin Reihnin BeijerisY, (iiilichin, 
Clewin ia Bergin hertuan ~)uolesta, anda hanen a r m o ~ ~ s  Suri.- 
sukuinen herra Manherra seka Borgmcstari in Ratli tiis3 Cau- 
pungisa taman cansa t [ieta].  Ensin Culutta joulu julilan ia 
joulu Juhlan Rauhan, sill2 tawalla etta jokainen er~l:ornaisest 
ajattele ia tutki Junialan armolista laupiutta ia hyfw2 talito 

I CARL V. BONSDORFF, Ah0 s tads  historia 1 1 ,  ss.  12U-I. 
2 KUSTAVI GIIOTI-NFEI.T, V a h a n  suomalr i i su~~desta  Turussa  - 

erlnen aikaan, Hist. Ark. IX; BoNsDonr;~ I, s. 328 seur.  
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!neille osotettua, sijna, etta han hanen ailtoan Poickans meile 
lunastuxexi lahjottanut ia andanut on, jonga corckia juhla ia 
jalkirnuisto me caickella jumalisudhella nyt tana lahesty- 
waissna Joulun corckiana Juhlana, sille caickein s~~r imal la  
cunnialla kaytaman ia pitaman pita, ensin ia ennen caickia 
wiriast edziman Jumalan Iluonetta, sijna Jumalan Pyha ia 
zutuax tekewaista Sana, sijta armolisesta lunastuxen tyiist;i 
ymmartaman, sita nleiden sydamesem tutkiman, ia sita ei mil- 
len muoto takaperin jattaman. 

3. Sijna tykiina ia toiscxi kielcian caiki mymiset ia cau-. 
pantegot, wijnan, oluen ia muitten wakewain juolnain, silloin 
cuin Jumalan Pyha Sana cdespannan ia samatan, mymasta 
nijn ~niiis ylen syij~nys ia juopumus, iosta sijwotoin elama- 
I~erta alcunsa saa, julmain walain ia Julnalan pyhlin Nijmen 
!ickomisen cansa, Sentaliden nlyiis tan~iin cansa kieltsn caicki 
kellari palv,tcliat ia krouarit silla wallillii 40 markan hopia 
ralian Sakolla, ychtan sicrncttli, sittc cuin kello echtosti Scitze- 
111an lyiinyt on, ulos Inskc~iiasta i;i mymasta, t3t5 jokainc:~ 
l'erhcn 1s;inclli tulc miclcns jolidatn, ia hanen huonens waelle 
ia sisclole~vaisillc \i~ic~.nliillc wireyclella edespanna, in  caicki 
:~siat n i j n  Iaita, ettii ~ L I I I I ; I ~ ~  ensist ia ennen caickia mahdoli- 
:,cst tulis plistctyxi in nleilcli caickilda cunnioitctuxi. 

3. Ja nij~i cuin tiisii Caupungisa yxi suuri ia laitetapa tapa 
ia wika yliisstullut 011, nijtten cansa, jotka juokscwat ymha- 
rins Caul~ungisa, Iiutawat ia riekuwat, nijn cuin he, Perkelen 
muotoon Jhmiscn muodon niuuttanet olisit, jonga cauta Ju- 
mala ia ~nonda  Iumalista Jh~nista tule wihoitcttuxi; Nijn etta 
sencaltainen nijn hyfwin nytt tiilla Corcl<iallc Julilalle, nijn 
cuin joka aicka pita estett31nan, olcon sis iocaldzelle ia idzc- 
cullengin asuwaisclle taman cansa kasketty, ettli !ie tarlcasti 
cadzowat, keila he heidan huoneseens sisalle 0 t h )  holhowat 
ia maja suo, n i j n  laitain, ettei Isanda liolho l~icrasta  iohongun 
paliuute~i, cukail<an51ls Iyijtan [ ! I tit2i wasin11 jollakin tawalla 
rickowan sc sama pita Lain jiilkcn caicken surimast ran- 
gaista~nan. 



4. Ei nienna neljenexi keetan [ ? I  ,myiis ohidze.' caikein 
suurimalla wireydella jokaista ia idzecutakin olla kasketyn. 
neuwotun ia muistetun, etta he wirian ia tarkan cadzomux=n 
pitawat walkian cansa, erinomaisest olkein taliden joca ennen 
tata tapa on ollut sisalle tuotla ja hajotta, ettei yxikan roh- 
kene, olkia huonesans pita, 40 mk. hopia ralian sakolla' sen 
paale, eitei jocu wahingo sen cautta tapahduis ia cttei nijn 
see wiatoin cuin wicapakin ia warinpita~natiiin karsis jotacuta 
wahingo. 

5. Wijmein ia paatiixexi tahdom eij   nu to in olla toiwotun, 
wan se ioka oickia Cliristitty on eli olla tahto, paremin tasa 
idzens tutki, cuin hYn taitan waroitetta ia neuvotta, cuiten-. 
gin ettei jocu sencaldaiscsta liywasta neuwosta tahdo wari 
otta, wan sen wastahacoisudella hylja, ylidzekay ia sulasta 
palludesta idzens tata wastan pita, hanen pita ilnlan muodon- 
catzo~nust tayiielisest rangaistaman ia lain jalken karsiri~an 
ia sakoitettan~an. Taman calisa iocaitzelle ia idze cullengin, 
hyfwa, terwelista ia onnelista Joulun Juhla caickesa rauhasa 
ia sowinos caikein rackalii~nast toiwotettu. 

Toisinaan luettii~l liiukan lyhyen~pi julistus: 

Hzncn Cuningalisen Maijestctins, Sen Suriwaldian ia cor- 
ckiast syndynen fiirsti~l ia hcrran, Carlen, Ruotzin waldacun- 
nan ia caickein nieiclen armolisen hcrran ja Cuningan puolest 
culutctan tissY itze cullengin scka o~naisille etta oudoille, yli- 
maisille etta alimaisille, Rickaliillc etta kiiyhillc vxi iloine~i 
Joulu ia Joulun raulia; Scntillcien atidawat Borgmestari ia 
Racli tzssa Caupungisa lianen Cuningalisen Maijestetins puo- 
lest angarasti manata, ett3 iclzecukin wiriasti kaywzt kirckoli 
culeman ]ulnaIan pylia Sana, iosa ~neilen edespannan se hyo- 
dytyss ia autuuss, cuin ~tieile ombi meitiiin lunastaian herrar! 
Jesuxcn Christuxen iloisesta syndymasta. 

I I<~~ot.s. :  "Man will og icke till dett  f i e l d ~  hafwa fiilbij g5dt". - 
- Saliitt 40 . . . snkolla reunuksessa. 
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Toisexi manatan angarasti, etta itlzecukin talla Jouluu Juh- 
lalle cuin miks ainakin kaytawat idzens christelisest ia Juma- 
lisest waltaden yliinsyiiniist, ylcjnjuoniist, turhi waloi ia caic- 
kia muita Syntlia, iotka Jumalan lais owat pois kieldyt, nijn 
Jumala on icize Cullengin Sadylle hanen hywasti siunauxens 
i,ndawa. Jos jocu miiis Rijcloja ia tap;~eluxia tnatkan saat- 
tapi talla Joulun julilalle, sen pita ensista Joulilun rauhan ric- 
komisest Inaxaman 40 lnarcka sacko ia sitte idzecungin ri- 
ckoxen edest Ruoclzin lain jalkcn rangaistettaman. 

Colmanncxi mallatan myiis tasa, ettei yhdengen pida las- 
kcillan cli myman olut eli wijna, ennen cuin Jumalan palwel- 
I L I S S  kirckosn ombi [~atctty, ios he waiwoin tahtowat walta 
40 nlarcka sacko, ioca erast cuin se tapahtu. 

Nelianexi, Inanatan miiis angarast, etta idzecukiti pita 
wisun warill w;llkinst nijn cttci sen cauta iotacuta waliingota 
tapalituis, cli J O L I ~ L I  olkein taicka paljan kyntilan cautta, ioca 
satzomattom~~clcst iotakill wahingot tanian cautta watkan saa- 
ta, 1iiinc11 ~ ~ i l i i  cnsin wahingon maxaman ia wicla 1)alisexi 
catzomntto~iil~clc~~ tlihcien muilcn esimerckix angarasti ra~igais- 
tcttamnn. 

Wiclencxi rn ;~ l~ ; l tn~~ Caupungin asuwaisia, ettei he iotacuta 
( J L I ~ O  Iii~o~iesn [)i(l:i ,  C I ~ I I C I I  cuin he owat sen Borg~nestarille ia 
Kaclillc illnoittnnct, cttii liiincn asians tutkitaisln. Jonga jal- 
ken iclzccukill h;.incns culinisesta oielidakon. 

Nanla kuulutuksct O I I  jiiljcnnetty eraasta Porin maistraatin 
arkistossa sailynecst9 ~~alivikantisesta kasikir-joit~~s~titeesta, 
io~ika kuluneelta etukanneltn voi eroittaa sanat 

Ny1)crg 
Eds Fornlr~luircr ctc. 

ja ensi~iirnaiselta lehdelta 

Herr l lu l~i t i  
Bjorneborgs Mugistrut 

Tillllijrig 



/ouluruuhan julistus 1600-lu~~ulttr 
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Kuten kannelle kirjoitetuista sanoista nakyy, sis2.ltaa nido 
valankaavoja, ~nutta  sen ohella, kuten edellaolevat otteetkin 
c~soittavat, yhta ja toista muutakin. Sisallys ei ole yhdella 
Itestaa syntynyt, vaan useiden vuosikyrnrnenien kuluessa kart- 
tunut. Ensinimaisilla lehdilla esiintyva kasiala on ilrneisesti 
vanhin. Silla on kirjoitettu joukko ruotsinkielisiii kuulutuk- 
sia sananmukaisine suomennoksineen. Ensinimaisena on 
li'iiiintlacs lyssninglz, joka kaanniiksineen taytali lelidet 1-3 a. 
Sitten seuraavat Marcknadz lyssningh (fol. 3 11-5 a ) ,  Fri 
Ablarcknutz lyssnin,qlz uthi Abo ( 5  a-5 b )  ja [ l ~ h l  fredz lyss- 
r~ingen f~t lz i  ~ b o ,  joka edellajulkaistuine suomennoksineen tayt- 
tSa lehdet 6 a-1 1 a. Sitten seuraa samalla kasialalla kirjoi- 
tettuja valankaavoja, joista pormestarin, raati~nicsten, nota- 
rion, kaupunginvoudin ynn3 eraiden muiclen valoja ei ole suo- 
~l~ennet tu,  mutta kyllakin porvarin, taksoittajan, tuomarin 
ia todistajan valat. Naiden jalkeen seuraa nuorcin1,ia kasi- 
aloja, kunnes kirjan loppupuolella viela esiintyy va~ihalta nayt- 
tava kasiala. 

Rajoitan lyhyen tarkasteluni vain tuohon vanhirnpam 
sisaltiiiin. Joulurauhan kuulutuksessa esiintyva Kaarle kunin- 
kaan nimi kaikkine suurvallanaikuisine ~iiainesa~~oineen sa- 

,moinkuin se, etta l,or~nestarinvalan sanotaan olevat1 vuodelta 
1687 ja tuomarinvalan ilmoitetaan otetun v. 1683 uudiste- 
tuista sota-artikkeleista, osoittavat, etta alkuperaiset valat ja 
kuulutukset ovat ainakin osaksi peraisin Kaarle XI:n ajalta, 
eivatka ne pulieenaolevaan kirjaan ole voinect joutua paljon- 
kaan 1690-lukua aikaisernmin. Mutta mikaan ei pakota pita- 
niaan niit3 enempaa kuin suomennoksiakaan ~nainittua vuosi-. 
!cymn~enta myijhaisernpinak;i;in. Huomattavasti nuorernpia 
ovat ne kirjassa esiintyvat kasialat, jotka ovat peraisin Ulrika 
Eleonoran, Fredrikin ja Adolf Fredrikin ajoilta seka lopuksi 
ne ~nuutokset, joita naihin viirnernainittuihin on tehty "keijsari 
Alexantler Paulovittzschin" y. rn. ~nyiihernpien ruhtinaiden 
aikana. 

Kuten vapaarnarkkinoiden ja joulurauhan kuulutusten 
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oisakkeista nakyy, on kokoelma kirjoitettu turkulaista tarvetta 
~ilmalla pitaen. Kirja on myhliemniin tavalla tai toisella jou- 
tunut Poriin, ellei - niika kuitenkaan ei tunnu luultavalta - 
Poria val-ten ole telity jaljenniista turkulaisesta kokoelmasta. 
Edellisen otaksunian puolesta puliuu ni. m. se, etta kokoel- 
massa on myiiskin auskultanttivala. Toistaiseksi on t a ~ n a  
puoli asiaa kuitenkin selvittamattg. 

Etlellaoleva joulurauhan kuulutus antaa sellaisenaan ha- 
vainnollisen kuvan entisen paakaupunkimme oloista ja jar- 
jestyksesta kolniattasataa vuotta takaperin. Sitavastoin voi 
jokin selventava huomautus noiden vanhojen kuulutusten suo- 
n~enkielesta olla tassa kohden fiaikallaan. Paitsi edella jul- 
kaistujen, tulee myiiskin muiden samalla kasialalla kirjoitet- 
tujen kuulutustcn ja valojen kieli seuraavassa huomioonote- 
tuksi. 

Ensiksi pari sanaa o i k e i n k i r j o i t u k s e s t a. Sc o n  
tuon ajan tyypillista virallistcn kirjoitusten oikeinkirjoitusta, 
erSiss3 suhteissa hengcllise~l kil jallisuuden saavuttaman tason 
alle jaavaa. Eri 22ntcill9 on kuitcnkin jo yleensa oma saanniil- 
linen merkkinsa, eikii snlllna kirjainta enaa kayteta va~s in  mo- 
nen aantcen merkki~lli. Huo~nnttakoon kuitenkin, etta e kirjainta 
cn joskus kaytctty ti':n merkkina, esim. siseldapita, siselolc-. 
u~aisille, rilcirlr,~~, s)~diiiizcsrril, yhdengen, ci rlzillen nzliofo. 
Agricolan jn IiZnen aikalaistensa teoksissa tama oli ollut aivnn 
tavallista. Lyliyen i:n mel-kkinii esiintyy joskus 11, jeka tavrrl-- 
lisesti merkitsce pitkaa i:ta, esim. wijhan = vihan, i ~ l i j s ~ ~ s t i  
(vrt. l~lisun), lijkirz = likinna, Nijinc~z 1 ninien, eij. (Toisaalt,l 
j:n nierkkina kaytetagn joskus i:t& esim. oiendakon, iocai- 
dzcllc, ln~zastaian.) Muutamia kertoja on v Inel kitty fw:llli 
tavallisen u!:n (t. v :n) asemesta: lzyfwii, hyf wiin, 11)lf~vin. 
Tavua lopettava h o n  niirrikaan muuta~nia kertoja merkitty 
r1z:lla: Senfaclzden, achkerasti, tapachf~i, yclztun, eclztosfi, 
Fi~~ciztinallc. Nama piirteet on saatu suoraan vanhasta ruotsa- 
laisesta ortografiasta, eika ni1t2 yhta ylciscsti kayteta taman 
ajan hengellisessa kirjallisuuclessa. Varsin yleista, melkeinpa 



ijoikkeuksetonta oli kirjoissamme sitavastoin k:n, t:n ja p:!:  
merkitseminen nasaalien jaljessa g:Ila, d:lla ja b:lla, esin:. 
ungarasti, knningalinen, andaniit, Siindo, on16i, yn~buri, s a n ~ o i i ~  
l:n merkitseminen d:lla 1:n jaljessa, esim. waldaciinnun, aldis, 
kieldun (- kicltan = kielletaanj. Muuten oli k:lla kautta 
vanhan kirjakielen merkkina paitsi k (esim. kello, kirckos), 
myiiskin c (takavokaalien edellaj, esim. cnkin, caicki, Riicous 
i. n. e. - Nykyiskielen d: ta  vastasi silloisessa lounaissuonia- 
laisessa I:ielessa spiranttinen g. Sen nierkkina on naissa suc- 
nlennoksissa, kuten sen ajan kirjallisuudessakin; d: edest, 
nlcidiin, tujrdcllu todclla. Aikaisempi rnerkitse~nistapa oli 
ollut dh. Joulurauhan kuulutuksessa kerran ji~nlali.sifdhellu. 
Toinen nykysuomessa esiinty~natiin spirantti oli ),, jota Iah- 
tee~nme nierkitsee g:Ila, esi~n. Srigur~, cur~pantegot, pelgon. 
Koko aanne on jo talliiin harvitiainen. Nykyistd ts:aa vastasi 
spiranttinen fi (t. 60 ) .  Agricolan aikaan sita tnerkittiin ylei- 
sinlrnin tz:lla, mutta 1600:n vaiheilta iulee dz  yha yleisem- 
maksi luovuttaakseen vuosisadan loppupuolella paikkansa 
takaisin tz:lle. Lahteessamme tavallisesti dz, harvemmin tz: 
idzc, idzens, edzi, cudzo, Rilodzin, ohidze, yfidzckajr, iocaid- 
.zcllc, Rilotzin, ylitze, itze, cutzomattomii;ien, iocaitzelle, diio- 
nlitzenla. 

Kaikkein horjuvinta on aanteiden eri pituusasteiden me(- 
kinta. Lyhyell aanteen merkkjrla kaytetaai: kyllakin melkein 
yksinomaan yhta kirjainmerkkia (huom. craii;; poikkeuksia jo 
c.ciella). Joskus on lyhyt t nlerkitty tt:llii: nj~tt ,  tehnj~ff, ilnloi- 
tian. Talla ei ole kuitenkaan varsinaista merkitysta. Verrai- 
tain usein esiintyy ck lyhyen k:n merkkina, vaikka sen varsi- 
naisena tehtavana on il~naista kk:ta, esiln. kirckosa, caickildu, 
1~0icliar~s (akk.), joka uicka (nom.). On luul tavaa, etta sem- 
moisissa muodoissa kuin corcltia, corckialle, oickialla, oickirz 
on ck:lla tarkoitettukin kahdennettua aannetta. Samoin jalckeri 
(ill.), ajustaicka (part.) .  Pitkien aanteiden merkinta on puut- 
teellisinta. Semmoisia muoloja kuin taika = taikka, caiki = 

kaikki, wiilta = valttaa, caiita = kautta, autakon, hrroneta, 



ylen/~aldisc~.sf, caulla = kauppa, kauppaa j. n. e. voi viela 
~l i taa harvinaisehkoina. Sitzvastoin on pitka vokaali ~ ~ s e i ~ n -  
n~iten merkitty yhdella kirjainmerkilla tavuascniasta riippu- 
matta, esim. Pasto, sarnatan, hlanhcrra, Isiinmata, ulkomala, 
~varin, awanzan, scurawa/, anda, osta, piitctty, piilcsciso, 
~vikapaxi, wura, Siindo, cij nzi/iin, liijitiin, nzillcn = millaan, 
Suri, Izl~ta~vat, culiai.sr.sfa, ciilutta, Runzin, mutoiir, tizncalais- 
icn, Sj~tu/iziisi, sypasi, tiz)!tiii, Pcrhcn, Izuoncs, miclcns (illat.), 
scnjiill;cn, olcon, nzlroto (part.), kirckon (illat.), fictkijn, 
t / / / k i  (inf.), cdzi, turhi (pl. part.). Huon~. kijfos, iuijna, nijn, 
sij~voloin j. n. c. Kirjakielessa oli kaytantii vakiintumassa 
sellaiseksi, etta ensi tavun pitkat volcnalit ~nerkittiin kahdella 
kirjaimella, kun taas ensi tavua kauempana kaytettiin cninl- 
n~akseen yhta kirjainta. Viime~~iainitluun saattoi antaa 
aihetta ~nyiiskin lounaismurre, jossa pitkiit vokaalit ovat 
cnsi tavua kauempana !yhentyncct. Teksiissamme o n  vain 
harvoja poikke~~ksia tiista siiiinniista, csim. hrroncsccns, 
fiuflruss, pahu/iien. 

Huo~ii. Iopuksi k.s:~i mel-kint2 s:lla: lunastuxexi, yxikan, 
ja iio tliftongih mcrkitsemincn snnassa tiliiis (=  myiis harv.), 
~iiuttn tj~iistii, syii/iz)!.s i. n .  e. 

Suo~ncnnostcn kieliasuun siirtyakseni luettelen aluksi 
joukon 2 ii n n c k a 11 t a a valaisevia esimerkkeja. Rajoitun 
vain karaktcristisiin tai muute~i mcrkittaviin. 

Loppu-k: ala 'allc' 2 13. 
paapainollisen tavun jaljessa: caupantcgot 8 b, Sugun 

28 a y. m., pclgon 28 a y. m. - hylja 9 13. - ul~vos  2 b, 
pelwon 29 a. - Waalla 4 b, wiatoin 9 11, waellc 9 a, lain 4 b, 
~ilos  2 11. Katoetiust~~s on saanniillis~i~i. Suhteet kauttaal- 
taan lounaissuomalaiset. 

6 paapainollisen tavun jaljessa sailynyt: edcst 2 a, ticdarz 
23 a, fiihden 28 a j. 11. e. Kuitenkin taicka 4 b (alkuperai- 
sesta fah nikka) kuten vanhassa kirjakielessa yleensa. 

Huo~ii. heikko aste alkupcraisen i-lol:puisen diftongin 
edella: hyljti 9 b, tapahduis 9 13, faidais 29 b, llidcllaisin 5 a, 



/?ijdoja 10 b. Tasta tyypillisesta lounaissuomalaisuudest~ 
on vain harva esimerkki. 

Tavuasemasta riippuvat aslevaihtelusuhteet: mitan 2 b, 
tlij millan 23 a, ci nzillcn nzuoto 8 b, jotain 2 h, -- iotakin 
2 b, 29 13; ainoan 8 b, cchtosti 9 a, autuax 8 b;  imperatiiveja 
oicndakon 11 a, autakon 22 b y. m. - Partitiiveja ninzitettyu 
Sackoa 2 b, callpa 4 b, talzto 8 b, sacko 10 b, lakia 28 a, 
t!lrhi waloi 10 b, asu~vaisia 1 1  a ,-., j~otawit~a 2 b, ]umalata 
S a, lvalkiata 5 a, ~vahingota 11 a, wahingot 11 a (A,  wahin- 
go 9 11); I infinitiivi osta 2 b, laita 5 a, walta 2 b, tapachtu 
4 b, toinzitta 22 a ;  11 infinitiivi y1iisl)itain 2 a, waltain 4 b, 
luitain 9 a j. n. c. .-- wiiltdden 10 11 (ainoa tapaus); monikon 
genetiivi caickein 8 b, oikein 9 b, ovcin 23 a, julmain 
8 b, wnlain 8 b, pyhiiin 31 a, nzolcmhain 2 11, wake- 
wain 8 b, lrrkittuin 23 a ;  akt. I I  partisipi llzltuttanct 9 a, 
.s)~ntiyncn 10 a (ainoa tyyppi); olllcn 8 b; hopia 8 b, oickia 
<) b j. n. e.; ominaisu~~dennimista kiinnittaa huomiota fan- 
gillella 2 b, jolion verrattavia muotoja varsinkin Agricola ja 
Hen~minki Maskulainen olivat teoksissaan viljelleet, mutta 
jl!tka 1600-luvun puolivalissa jo ovat suuria harvi~~aisuuksia - totudcn 22 b,  pahudesta 9 b, wircydella 9 a, oikcuden, 
ahncuticn, catcuden, ystawyden 28 a, heilrzolaisuden 29 b. 
- panc 3 a, taita 3 a, tahto 2 b, anda 4 a, samoin analogi- 
sesti tapachtu 10 11, sau 8 b, slto 9 a -- nzypi 2 b, ostapi 2 b, 
saattal~i 10 a ;  tietawa (= t i e t tha)  30 a, olcwan 29 b, anda- 
lila 10 b -, laitcta/~a 9 a. 

ts:n suhteen ks. edelta. 
ss> s inessiivin paattcessa: tdsa Cau[~ungisa 8 a, rau- 

tzasa 10 a, ostamisesa 4 b, iosa 10 a. Satunnaisia ovat tassa 
4 a, 10 a, caickissa duomioissa 28 b (ja loppuheittoiset solvi- 
rros 10 a y. m.) .  - Huoni. cansa 8 a y. In. = kanssa. Lansi- 
suolnalaisia piirteita. 

h on yleensa kadonnut paapainottoman vokaalin jaljesta: 
nzrrotoon 9 a, scn jalkcn 2 b, olcon 4 b, tictlcon 5 a, huone- 
sccns 9 a, Rumillc 29 a,  Rickaille 28 a, kuningalincn 3 a ,  
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Pcrkrlcn 9 a ,  iocaincn, jocaista 4 11, ornaisillc 10 a. - Har- 
voin ulierallat 4 11, wicrahillr 9 a ,  Rickallillc 10 a ,  rackahi- 
mast  10 a.  -- Huom. metateesirnuodot par-han 2 8  b, Perllcn 

b, Ihmisen 9 a.- Huom. illat. iohongurz (> johonkulllln) 
10 a. 

n sanan lop~issa  allatiivissa: cullengin 4 a y. m., meilcn 
10 a,  ci kellcngcn 22 b. Vel.rattoniasti runsa,?miniii on n:ttii- 
~ n i a :  puivallc 2 a ,  corckiallc 2 a ,  sisiille 4 b, I I IE~IC 10 a. 

Paapainollisen pitkan ja paapainottoman vokaalin jal- 
jessa getninaattanasaali  ja likvidat lyhentyneet lounaissuonia- 
laiseen tapaan:  pikemin 22 b, parcrizln 9 a,  wahenzaxiki~z 
22 b, pidcmalda 3 a (huoni. ~nyi is  surinlalla 4 13, rackahimast 
10 a,  ylimaisillc et ta alin1aisille 10 a ,  sjlciiirilcscr~l 8 b) ,  nclje- 
rlesi 9 11, Widenesi  1 1  a ,  so~v inos  10 a ,  lulomcna 2 a y. in., 
sielii 2 b, lllko17rala 22 b, piiiilr~ 2 a y. m., rncile 8 b y. ;n., 
meilen 10 a ,  ratllzalincn 5 a ,  onnclinr7n 5 a ,  arrizolista 8 b, 
taydcliscst 9 b, rr~lioil('rz (I1 int.) 2 a ,  yrilr7ziirriin 2 3  a. 
Ku~terikin on ntlcssiivissn jn allatiivissa edellaolevin 
poikkeuksia Iukuu~iottaniatLa si3inniillisesli -I[-: taiualla 4 a, 
pail~allc 2 a j.  n. c. -- I - l ~ i o ~ ~ i .  /~alivellrrss 10 b. 

j on kacio~lnut iiiuoclosta slrc~c~lis ( =  suojelisi) 2 a. 
v o n  kndo~inut  ~iiuodosta auscin  (= avuliseni) 31 a.  
o a  1- ;, > ,,, ia >I: tahto 8 b,  sucko 10 b, orlfo I I a ,  

~ v a h ~ n q o  9 11, trll~uchtll 4 b, tllrlli ~valoi  10 b, ~ d z i  22 3.  MULL^ 
t;i~iiii~iiiste~i ohella ninzitcttya Sackoa 2 b, alnoan 8 11, osotettua 
6 13, caickia rlluita Syndia  10 b. 

(la > ia, e a  > ia: hopia 8 b, corckiu 8 b, oickialla 4 b, 
~ualkia ta  5 a ,  u~irici'n 9 I). Huom. niyiis laupiutta 8 b, mutta 
lvircydellu 9 I), oikeuden 2 8  a. 

e > ii yliis 2 a ,  yliin 2 a y. m. -- !~len 8 11. 
Loppuvokaalin knto ei ole saaniiiillist2. Partitiivi: ~valol  

10 11, olut 10 11, ~vahingot  1 1 a ,  l ~ a r a s t  22 1,. Sa~niiiillise1npi2 
ovat Junzalata 2 a ,  rakasta 2 b, Rijdoja I0 b j. 11. e. - Essiiv!: 
huomcn 2 a -- lrllorizena 2 b, corckiana luhlana  8 a.  - Ines- 
:.iivi: Kirckos 2 a ,  sowinos 10 a (harvinaisia, vrt. edelliseen; 



- Elatiivi tavallisi~l~min: puolcst 2 a,  juolmiscst 2 a, cdest 2 q ,  

laskenzast 2 b, prrolcst 10 a, pcrust 22 11, I~arvinaista: puo- 
lesta 4 a. - Adessiivista on katoesirnerkki vain rnuodoss~ 
sisclolc~uaisillc 9 a. - Ablatiivi: nzinulda 29 b. - Koln~annen 
persoonan u~nistusliite: hiinens 2 a,  crincns 2 a, toistans 4 1-1 
!I .  m. - -sti-loppuiset adverbit: jrrrnliiiscst 2 a, crinonzaisest 
3 a, cnsist 4 a N ~vijs~rsti  2 a, corkiasti 2 b, tarkasti 9 a, anxa- 
rasti 10 a,  wiriasti 10 a. -- Translatiivi: csirncrckix 1 1 a, 
arrtrras 8 h ;  tavallisemmin Neliuncsi 1 1  a, lrrnastuxexi 8 a, 
runnioitetrrxi 9 a. - Konclitsionaalin yks. 3 p. cstais 2 a, tai- 
dais 4 b, ~uariclis 2 a, tapahtiuis 9 b j .  n.  e. - Yksikiin ensini- 
~naisen persoonan omistusliite: arlxein 31 a, minirn oma tawu- 
ran 23 a, minrln woimun pcrust 22 1, .- Esimichcllcni 22 a, 
Caizscra.srr~~aisilleni 22 b, kylurniclicni 22 b, kylu~niestuni 23 a ,  
tundorzi 30 a. - tahdon (=  ta l idu~n~ne) 9 b. 

i-lopp~liset diftongit: Wiroihin 8 a. - orrdoillc 16 a,  tic- 
u'oista ia asian Ilaroista 31 b. - ilnzoittanc't 11 a, ilrnoita 23 a, 
ilriloittarl 30 a, wilzoitcttrr~i 9 a ,  ~ t ~ a r o i t ~ t t u  9 b, sakoitcttamarz 
9 b, mutta osottanrrt 2 a, osotcttlra 8 b, osotta 22 a,  warotta 
4 h, toiu~otcttrr 10 a, toi~vottctan 5 a, lahjottarzut 8 b, hajottn 
9 b. - erirzonlaincrz 2 a, scrlcaltlaist 2 b, srrkrrinen 2 a, i l o in~n  
10 a. - si~vrritlzc 4 I?. - uirnoin 2 b. -- sytiiin 29 a, siiulotoin 
8 b, lrrrvatoinda 22 11. - cstuis 2 a,  taidais 4 I?, tutltitaisin 
! 1 a. - rangaistanzan 9 a,  rurzgaistctan 2 b, rungaistcttanlan 
10 h, rangaistrrsijn 2 b ,- ~.unga.strrscp 2 h ,  rangasfust 4 b. 
- sillorz 4 h. 

Edellisec~l sisaltyy ju eraita t a i v u t u s o p i I I i s i a k i 11 

piirteita. Huomautettakoon lisaksi konso~~anttivartalon vilje.- 
lernisesta semmoisissa tapauksissa kuin loytun ( = liiydetaan; 
2 I?, taitan 9 11, Iticltan, kicltliin 8 11, kicldyt 10 b, tietawa 
(= tiettiva) 30 a, tictkiin 5 a, luhesty~uaissrza 8 b. - Muuta- 
lnia kertoja csiintyy pass. 1 inf., esim. prrhutta taitarl (=  ~nah-  
detaan puliua) 23 a, hun iaiiurl ~varoitctta ia ncu~i~otta 9 b. 

S a n a s t o l 1 i s e s s a suhteessa teksti~nrne tarjoaa niu- 
liasti mielenkiintoista. Mainittakoo~~ kuitenkin sanat sicme 
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(vrt. siemaus, ks. joulurauhan julistusta), era 'kerta' (joulu- 
rauhan julistus), elanlakerta ("iosta sijwoto'in elamakerta 
alcunsa saa", ks. joulur. j.), ehtoosti 'illalla' (joulur. j.), visu 
'tarkka' ("perhen Isanda nijn hyfwin cuin wierahat sillon 
wisun warin pitaw%, etta walkiata soweliasti pidel~laisin" 
4 b - 5 a, "idzecukin pita wisun warin \valkiastU 1 1  a, "idze 
cukin hanens - -- walmista - - Rukouspaiwalle - 
kayden wijsusti ia achkerasti kirckos ia herran 1il:ones" 2 a ) .  
vcrolasku 'taksoitus' ja veronlaskunlies 22 11. Ruotsalaisisla 
lainoista huom. helperi ("ia sitten coska iocainen oickialla 
ajalla hanen caluns on si~salle wienyt ia helberins ;nennytU? 
ruots.: "till herbergs begifwit" 4 b) ,  kroiivari (krouarit 2 b, 
8 b), kraamci'huone ("Ei pida miiis yhdengen huomena rohke- 
lieman krama huoneta auki pitaman" 2 I , ) .  

Muuten ovat puheenaolevat kuulutukset ja valat niin orjal- 
lisia suomennoksia, etta semmoisia sanoja kuin alaspainaa, 
:,:liispitaii, ylostiilla, edespanna, cdesa~itfaa, iilosn~yydci', ulvos- 
tphdii, sisiillepitci'ii, poispiiiiii, piiiillcpanna, hyiiiistisiiinaiis tai 
kaikkia ~nahclollisia lauserakcntcellisia ruotsalaisuuksia aivan 
vilisee. 

MARTTI RAPOLA. 




