
Turun akatemian ylioppilaitten koti- 
paikat, syntypera ja taloudelliset olot 

Icirjoi ttanut 

Sata ~ ~ u o t t a  sitten riistettiin vanlialta Turulta, Jolta 
jo viihiin ennen oli viety paaka~punkia~vo,  vie13 aka- 
teniialiin, liaupungiii ilo ja y lp~ys .  Jlenr tys, j oka t ~ o t t i  
turlrulaisille suurta surua, on kuitcnkin l i ~ r ~ a t t u .  r.;~,l<y- 
hetlrelliihan Suomrn vanha, inuistorikas pdiikaupunk~ 
onlistaa kalrsi kor1ceal:oulua. A.jankolitana, joll'oin ~iiilnii 
mldet yliopistot elaviit rnsi vuosiaan, tuntt~u erikoisl~n 
n~iclciikiintoiselta katsalidus T~~r l -u~ l  ranhail aliatrl~:ian 
alliuaikoihin. 

Palautulcaamr~~e siis ajassa kolinatta sataa rliotta 
taaksepiiin, lioettaliaainme tutustua 1600-lurrulla 'I1i~r.tul 
aliate~iiia~sa opjsli~llcihin, tuossa aliatel~~jassa, jostn 
piispa Rothovius liiertoliirjeessiiiin sanoo, tbttri Suo?:~en 
kansa 1;r.i stinuskon maahantuonni sta asti ollnt sailnut 
nanttia sellaista h y ~ y t t i i ,  1;nin yliopiston pcl.nsta111il.l~n 
oli. ATistii olivat lrotojsin 1600-lu\7nn ylioppilaat, ~iiilcii 
oli h(iid5n suhtrrnsa lransan cri lierroksiin, iilillaista oli 
lieidiin taist~lnnsa niitii talottdellisia vailieulisia vastaan, 
jotlca useimmit~n Imulllvat oleellisrna osana pliop1)ilas- 
ailman? Siiihin n1iel~nl:iintoisiin Iq-syrnj-lcsiin I<ortt:ivat 
seuraavat lrhdrt - niikiili puntteellistrn lahteidrn :-.nl. 
vuolcsi kykrn~v5t - antaa vastaulcsen. 
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I. 
K o t i p a i k o i s t a .  

Xlulisi saarnrne liihteii pitkiille tutkim~sretlreil~lle, 
nini. tarltastelemaan, rnistli oii kotoisin se nuoriso- 
jouliko, jonka Snonien piiiiltanpi~~llii 1640-1700 sai alca- 
toniiansa oppisuojiin vastaanottaa. Vaillinitisten lghcle- 
tipto jen vuolcsi enlliic. tosin voi liiliimainkaan kailresta 
tiiyltii selvyyttii saada, niutta silti on tehtiivii niic4en- 
ki intoinen. On viehattiiviiii lcierrellii Suornea pitkin j:t 
poiliin, kiiviiistii noiden kolniatta vuosisataa sitten elti- 
neiden alcateeniist~n kansalaisten kotipitiijiss2 ja -1rn11- 
pungcissa. l\Ionta lwrtaa t l iy ty  knitenbin tyytya jo. 1ir1~1 
c.cles saa tietaii, niinlcii maalrunnan lapsia asianomainen 
on, ja valiinpii nlaiiiitaan jostakusta rain, etta han 011 

>>Fenlio>> fai >>Finlandus>>. Suomenlahdeh eteliipuolelleltin 
saaiiinie iliatl<ata Turun akatcemiscn nnorison kotipailr- 
lcoja etsiskellessamme. Varsin usein tietysti on 1iRytiivii 
Pohjanlahden tuollapuolen, Rnotsissa. Sitten sattur~ 
riiliin, ilciivii ltylla, tapaaksia, jolloin jonlrun ltansalli- 
snndestakaan ei ro i  velviia saada. 

T'ailckei olekaan tarkotus ryhnii tell8 plioppilaitten 
lrotipnilrkoja kokonaan osakunta- 1. kansakuntajaon rnm 
kaan - se Irun, on alituisten muutostcn a la in~n  -- 
niin ltatsellraamnle valilliin kuitenlrin kansakuntialcin, I IP  

lrnn osaltaali nelrin kotipailrkasuhteita valaisevat. - 
Osalcunta- 1. lran~aliuntalaitos on meillii rniltei :711ta 
vanha lrnin itse al~atemialrin. Rm*jnpitospistii - TTp?a- 
la11 rnallin mnkaan, raikka niim5i jarjesttit sic~llii saioat 
vira!lisen val~s.istnlrse~i~a vasta 1663 - pazttiva'i Tu- 
rllll nlratcemi set isat jalcaa vallattomat ho1holrl;insa ! ~ h -  
niiin, joiden liunltin ralronta annettiin konsistorin valit- 
seman inspehtorin h~~oleltsi. Tam5 ensi osakuntajako, 
iolta on tehtv ltonsistorin Itokouksessa 22.XT. 1643, on 
senraavanlainen : 

1. tu1.1tulai set, 
2. etela- ja pohjoissuon~alaiset, 
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3. ahvenanmaalaiset, uusmaalaisct ja pohjalaisct, 
4. lansigootit ja vermlantilai set, 
5. vestmanlantilaiset ja taalalaiset, 
6. itagiiotit, uplantilaiset ja helsinglantilaiset, 
7. sodern~al~lantilaisel, 
8. nerilreliiiset, 
9. smoolantilaiset. 

Akaten~ian vanha nlatrilrkeli, kutcn niin ljaljon inuu- 
taliin arvokasta, tuhoutui Turun palossa 1827, jalelle 
,jiii vain sisiillpsluettelo, jossa mpos on mainittuna, pal- 
,jonlro uusia ylioppilaita akaternian kirjoiliiii on 1rullril;in 
rehtorikantena n~erkittp. Muutamia kansalcuntam~tl.ilr- 
keleita, nin~. po1~joissuomalaisten, satalruntalaisten, 
pohjalaisten ja viipurilaisten sekii smoolantilai sten ja 
sveogoiittien on sentGn meille sailpnyt. Huomattava 
1;uitenliin 011, etta ne, vaikka alkavatlrin akaterilial~ p ~ -  
r.usta~llis~-uoclesta, ovat jalkeenpain telidyt ei~iitkii siis 
ole Iahimainkaan luotettavat. Osaltuntaan liuulumi3en- 
kaan ei liene alkuaikoina edes ollut pakollista -  yo- 
lienimin kyllakin - ja aatelisnuorukaisten erikoisoikeu- 
tena oli nlyiiheniminkiii sama vapaus.? VielSi lienee tar- 
peen mainita. pttii poh joissuomalai~ii~~ kuulut-iksi lnet- 
tiin Aurajoen pohjoispuolella olevien TTarsinais-Suo~liei~ 
pitajien - Raulnankin viela - selra Ahvenanniaan, 
Korppoon ja Kauvon nuorukaiset. Viipurilai~een kan- 
saliuntaan taas kunluivat Vjipurista olevien ja ylee~~sii 
karjalaisten lisgksi myos savolaiset vielgpii Tnkerin, T7i- 

I 
ron ja Iliivinmaan opi~keli jat .~ 

Mainitut kansakuntamatrilrkelit. Laguksen undes- 
taan sommittelema ylioppilasmatrikkeli, seka monet 
biografiset teokset oppainamme ~elra jakaen kunakin reh- 
torikautena akatemiaan kirjoittautuneet 10-vuoti sjak- 
soittain lahdemme tutkimusretkell~mme. - l'assii lie- 
nee muuten kohdallaan huomauttaa, etta pitkin matkaa 
- 

1 C. v. BONSDORFF, bbo stads historia 11, 5, s. 307, mui~tutus .  
1 
j 

2 V. LAGUS, Abo akademis studentmatrikel I, prooemium, s. XI.  
3 C. v. BONSDORFI a, 5, s. 307, muistutns. 
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on syytii pitiiii nlielessa sivv. 157, 128,164,166 olevat tan- 
luliot. Niiden nuinerot naet kertovat ylioppilaiden kan- 
sallisuudesta ja kotipaikoista tasmallisemmin - joskin 
pleispiirteisemmin - kuin lsihinnii seuraava deskl.lptii- 
vinen esitys kykenee tekemiian. 

Tarkastalraamnie ensinna, mit8 liansakuntarnatrili- 
lielit tie tavat tiina ensi 10-vuotiskautena akaten ljaan 
kirjoittautuneista suornalaisista opiskeli joista.' Poh- 
jalaisia huonlaamme olevan enimman (runsas K ), sittell 
seuraavat satakuntalaiset (vajaa % ) ja sen jallreen 
pohjoissuomalaiset (n. % ), alueeltaan laajaan viipuri- 
laispen ltansaliuntaan lukeutuvia on vahimnlan, nim. ',.ts. 

JIaaseudultalto olivat kotoisin nuo opiskeli,jat vaiko 
Snonlen Iiaupungeista, joista monet olivat pienja ja rluo- 
ria ? J a  tarlcemmin : mista maamme liaupungista tai pi- 
tiijiistii kukin oli 'rurknun 1ahten)-t? Roettakaamme ; as- 
tata niiihin mjelenl~iintoisiin sjsymyksiin edes piisi~iir- 
teittzin, maaltunta;jalioa p%ir;vlmnlitt~lpperusteena pi- 
tiien. 

Varsi~iaissuomalaisiltsi hnomaamnir runsi-lan kol- 
manKen osan tii~r~iill 10-vuotiskauden suomalaisista opis- 
lielijoista.' Suhcle onkin luonnollinen, onhail iama maa- 
1;unta Suonien \r:~r~hin sivist\-sseutu, edistynpt ja Tau- 
ras, onhan Tnrku, opinahjon paikka, sitlipai tsi jnnri 
tamiiii iliaakun~ln~i piialiaupunki, joien pitkat mntkat- 
kaan eiviit varsinaissuomalaisia naittaa. Suunnillc1~n 
puolet taman lnaakunnan opiskelijoista ovat yliopisto- 
ltaupungin omia lapsia (73, mahdollis~sti 75 :kin) ; jou- 
kossa on - kuten aina myohemminkin - kork(.icien 
liallintoviranomaisten, professorien y.m. poikia, jotka,, 
vailcka oikeastaan ovatkin ruotsalaisia, eivat ole n~illin- 

1 V. LAGUS 1, SS. 1-47. 
a Knn on puhe Suomen maakllntain ylicppilasmEristS, niin suhdelu- 

vut on - vaikkei sita aina erikoiseeti mainittaiqikaan - laskettn kotimais- 
ten opiskelijain kokonaismLLrastE. 



liiian sikalaiseenkiiiin liansakuntaan kirjoittautuneet. 
Muuten lienee paikallaan hnoniaut taa, ettii tur1;uln i siksi 
lucitaan useiri lkheiseltii niaaseudnltakirl lcotoisin olevin, 
jotka ovat Turussa koulua kiiyneet : sanloin on 1:lita 
.111;~'Os viipurilaisiksi, por.ilaisilisi y.111. iuaiillttu,ie:~. - 
Yieni Naantali ja liilja ttain perustettn t usi1;anpunl;i 
orat kunlpikin liihet ta~leet' piiiilraiipungj 11 oppisuoj iin 
pari poiltaansa. -Tiar.sinais-Suomen n~aaseutupi tgjistit 
on edustettuna 2,j. TTseiinnlista on 'l'nrlruun liihtc~nyt 
vain 1 (9:stii pitiijiista), 2 (8 :sta) tai Irorlieinta~~n 3 
(3 :sta) plioppilasta. Tiimanlaatnisissa tapanksissa voi- 
nee joltisellakin varmuudella olettaa, ettii he lieneviit 
sui~vimmaksi osaltsi pappien y.lll. siiiityliiisten lapsia. 
Sanvolaisia sen si.jaan snamme 4, Laitilan ja Haii1;on 
poil<ia 5 kmnpiakin, seka Vehmaalta ettii Rymiitty- 
liista huomaalnmc Iiihtcncen Tur-1rnu11 1i~k~l l ; t i~ t ; i  6 cpin- 
halnista nnorukaista, ja heidan jonkossaan on jo Tar- 
rriasti rarsinaisen kansankin lapsia. Lisiiksi inlee viclii 
3 vain polljoissuonl:il:~iscl<si mninittua. 

iZhvenani~taalaisct iiinodostxvat I 1 2 5  aja11.jalisoii lcoti- 
niaisista opiskelijoistx. 4 pitiijaa on liiliettiinj-t Tnrlilmn 
kukin 2 ~?oilcaansa, 2:sta on liihtenpt rain 1. 5:n ahvc- 
nal~nlaala isen koti sentna enlme tarkemuiin tunne. 

Sax\mnmnlrl Sa taliunnan maaperalle, Tjolta on kotoi sin 
1;yseessii oleran 10-vuotiskxnden suonlnlai si sta pli oppi- 
laista rnnsas '16. Sel5 ranha Rauiira (8 pl.) ctta l<~us- 
taa Vaasan T'lvilasta nvkgiselle pail<alleen siii.ratt?mii 
Pori (6 pl.) ovat edn~tettuina samoinknin Rokemtienjocn 
vanhat viljelyssentlut vieliipii muntanlat sj-yjiiisemmfiiit- 
Bill alneet. esim. ITellmn. Pitajis, jotlta ovat Turkuun 
lahettiineet vain 1 opiskelijan. saammc 8, 3 :st2 on lahte- 
nyt akateliiian oppisaleibin 2. 1 :sta taas 3, Iccnties 4 : k i ~ .  
Seka TJlvilan etta Lempaalan poikia tapaammc t5nS ai- 
ltana Turussa opiskelemassa 4, Rarl;i~sta jn Huittisista 
olevia l<nmpiakin 5, loiniaalni sia ja I;olien~Rlteliiisiii mo - 
lei~ipja koko 7, edellisia kenties 8 :l<in. 7 :stS ti~cl~ti15n 
vain, ettii he kunluvat satakuntalaisccn osalcunta~ii. 
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Aukeaa eteenln~e laaja Pohjaiiniaa suurinc osil tain 
vanraine pitiijinceii ; sieltii on Botoisin vajaa X ajanjak- 
so~rline kotimaisista opiskelevista. Huornautettal.:oon, 
cbttii pohjalaisilla - matkan helppouden y.m. ruolr.1 - 
oli suuri taip1:mus lahettiiii poikiaan Tlpsalaan. On 
nsciita, joiden nimi kplla tavataan Tllrun aliat ernia11 nmt- 
ri1d;c~lissa. iilntta todellisuudessa asianomainen sichllii 
tuskin kosliaan on opjskellut. " 

Tutnstukaamme ensinnii eteliipohjalaisjin. l - : ~ x ~ a n  
poikia tapaammc Turussa tang aikana 7 ,  Cud estaliaar- 
lepyj-stii olevia opiskelijoita taas 3 [41.' Lisalrsi hut)- 
nlaamnle siellii ri~yos maalai,-yljoppilaita 1l:sta 1':tc1la- 
Pohjanmaan pitajiistg, joista vain seka Ilmajoki etta 
Narpiij ovat jaksanwt lahetta; Auran kaupunki ia 4 
poikaansa. NeljG pitiijiiii ednsta~. akatemiassa 1 - :-htii 
niistii nlahdollispsti 2 -, kahta 2 ja kolmea 3 opjslteli- 
jaa. 

Eteenpain, pol~joista lrohti inennessiiniinc saalllime 
saniota aina kankais~en Kcmin pltiijaan asti ja pistgy- 
tyii rnyiis Rrahe lrreivin ~apaah~r rak~~nnassak in .  syrjai- 
scsss Paltanrossn. Oullllaisia saanlme 9 [lo]. Liminlta 
on 'Purkuun liihettiinvt 5 jn. selrii K~mii i  pitsja etta Pyhii- 
jold 4 pol kaansn. Tcahta Pohjoi,~-Poh janinaan pii;i,jZ5 
edustaa 2. yhtii taas 1 opiskelija. - 26:sta cmnie tic% 
l i l ~ ~ ~ i t a  liuin, ettii IIP ovnt pohjaiaisia. 

Pohjan perilta voimme palara etelaa liohii Hiiiiiccm 
kautta. Hiinialaisia on alcatemiassa tana aikana l l ~ j  koko 
lrotiniaisesta ylioppilasrniiiiriista kuten Ahvenannlaan- 
kill poikia. Sieliii taalta - Jiin1s5 pohjoisimpana, Asilr- 
liala taas itsisimpana ylrsi~~iiisena etuvartiopailrlia113 - 
liiydiimme nailtalrin seudnilta jorlkun yksinaisen, ~niru-  
11ldlis~~11 kai pappilasta liil~teneen, ylioppilaan ltotiyitii- 
jSn. Vain T'iilkiineeltii huoniaaiii~lie Turkuun liihtcineen 
5 opiskelijaa. Ralrsi pitajiiii on jalisanut lahettiiii sil~ne 
-- 

1 TCs. sa. 156-157, jossa tarkempi sc,loatns asiasla. 
2 Hilkaslssa olevat nllmerot taikottavat in:tbdol:iqia, mutta kuiteilkin 

cpikgai moja suhtcita. 



3 ja ~ 1 i s i  2 opisl~eljjaa, neljii vain 1 ailloan -- niistii- 
kin 011 1 tapans epiivarnza - lukutielle yrittiiviin. 

Uusmaalaisten ylioppilaitten luknmaiira on n. '11" 
kaikis ta o1na11 maamnxr. akateemisista kansalaisis ta. 
Helsinkiliiisia tiedamme tan5 aikana Turkuun matl;aiz- 
neen 7 [8]. Sen sijaan ei yksikaan Uudenmaan maalais- 
pita59 ole lahettsnyt sjnne edes nel.ja5 poilraansa. 3 :sta 
on lahtenvt alratemiaan 3, 2:sta r3] 2 ja 5:stii vaill 
1 akateeminen kansalainrl-:. Kpmnlenkunnasta tiedIit171ne 
vain. etta he ovat nusinaalaisia. 

Savon sydannlaillakin saamme pi staj-tyg. Ran ta- 
lannnelta on naet ajanjakson alkupnolella Turl<;inu 
opint~illr 18htenyt nluuarl ylisii~ajsen saloscuclun lapsi. 

Siirtylr5amme sitten kauniin Karjalan maille, t71tns- 
tul<aainme sen perin hasvoihin ylioppilaihin, joiden 
miiiirii on l / s e  koko taman 10-vaotiskanden kotimai~ista 
opiskelijoista. Tyrgils ~riarskin linnan suojassa k?  s~ a- 
neita, Karjalan paakaupungin lapsia, tietpsti Turussa 
tapaain~ne (pht. 5). Niinikiian kohtaamnie si~llii pari 
T<iikisalnzen poilraa. Jaaskj taas on ainoa I<alajalar: 1)i- 
tiija, jolla on - tosin vain I ainoa - ednstajansa aka- 
temiassa. - Laajan arvailuvapauden tar,joarat 11c 5, 
joi sta ~nainitaan vain, efts he lruuluvat viipnrila~seen - liansakuntaan, heidan jou1;ossaanhan roi olla savolaisia 
ja ithinerenn1aak~lntalaisic21.;in. 

T'ieliikin snurclrnnloisenlpi on mahdollinen liiliku11li~- 
ala, knn yrittaa miettiii, mista saattaisivat olla kotoisin 
ne 7 nuoruliaista, jotlta tvytTvat vain tnnnustautan~enn 
suol~~alaisiksi. 

Itfi~ilerenniaakunnjsta ei 1640-1645 ole Tu rlavlulz 
1ahten)-t tiettiivasti ketiian - ellei heit2 rain ole vijpuri- 
laisen ka~~sakunnan jasenilrsi nrainittu,jen joukossa. Sea- 
raavan 5-vuot iska~d~n ajlcana hnomaamine sPn sijnan 
sieila phden Pahkiniinlinnan ja yhden Tailinnan pojarl 
seliii vielii ~-hden, jol:a nxainitaan vain i~ilicriliii selisi. 

T'iclii lyhyt sihniivs tiimiin rnsin~n~aisen 10-vuotis- 
lraudpn l;ansallic.~~~isoloihi~~. Runsaasti puolel I<:-setss>i 
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olrvan ajanjakson ylioppilaista huomaalnn~e s u o ~ ~ l -  cL i a:- ' 
siksi. Heidan jouklioonsa on nyt, kuten mpohen~minki~l, 
otettn scllaiset oikeastaan ruotsalaiset ylioppilaat - 

a esim. professorien ja korkeain vjrkamiesten pojat - 
joiden isiilla on toinii Snomessa ja jotlia eivat o l ~  mi- 
l~inkiiiin ruotsalaiseelikaarl ltansakuntaan kirjoittau~n- 
neet. Kiinikiian la skemme Itamer~nmaaliunnista olevat 

'='11sa- suoii~alaisiksi - hehan kuuluvat viipurilaiseen k., 
kuntaarlkin - olkoonpa, etta se on jonkun verran har- 
haanviep2a. - Pohjanlahden tuolta puolen, Ruotsisla, 
tulleet rnuodostavat suunnilleen kolco ylioppilasmiia- 
rzsta. Hiiomattava on tan2 aikana - l~nten  kantta lroko 
vuosisadan loppupuoliskori1;in - sinoolantilaist~n sunri 
lnkunliiarti, heifa on talla kertaa lahes ' i 3  kaikista ruot- 
salaisista. - N. :n tarkernpi kansallisuns ,j;.iii h5mii- 
riin pcittoorL. ii~cliimlnc. vain heidat osittain suomalai- 
siksj, osittain taas ri~otsalaisiksi. 

Annamme alnksi lransakuntamatrikkelj c11 ke~ton .  12 
on enin pohjalaisia ( ' I s ) ,  pohjois~uon~~alaise t ovat c Z s -  
wet toiselle sijallc (?4) satakuntalaisten j8Zdessa $1- 
Iceen (nmsas ' 1 5 ) .  lniipurilajsia on yha - iosin vjime 
kerrari - vahimman (n. ' b ) .  

Siirtykaamme tarkastelemaan, niil tii t5na niksna 
alratemiaar~ kirjoittaut~ln~iden uusien s~lomalaisten epic- 
kc1i;jain Inkumiiiiriisul~te~t niiptthviit nlaaf<nnnittain ry'il- 
mi tellen.2 

Thg~ on varsinaissuomalaisia merkittp al<ate:aian 
Icirjoihin ~nemman kuin mnita (rnnsas % )  - nii:l on 
1ni111ten asian laita koko tiill2 60-vuotiskaudella. Hcistz 
hnon~aamnlr run saasti puolet (79) yliopi stokaupun~gin 
oniiksi pojiksi. TTnslcaupunkilaisia on 9. lTusia nlaalais- 

1 Ks. F. 15s olevaa taulnkkoa, jorita kay ~cl r i l lc  itiinleienmaaknntalai-;- 
tell prosenttimiiarii. 

2 IT. LAGVS I, S S .  47-66. 



plioppilaita havaitscmnle tana aikana Turku~ln saapu- 
nern 23:sta Varsinais-Suomen pit5jiist;i. Painijo on jak- 
sanut llihetlaa akatelniaa~~ 8, Masku 6, Kenlid 5 ja Ily- 
iniittyla 4 uutta opislrelijaa. Tastapainoksi saamnr 
13 pitiijati, joista lrustakin on t2inii a,janjaksona Tul.k~;l~n 
opintiell~ liihtclnpt rain 1 ainoa 1111oi.ufain~n : 2 ~ i i o ~ q , i  - 
lasta edustaa neljari cri pitii,jS;i, 3 taas kahta. Lopnl;si 
on viela 4, jntlta tyytjvat pelltkasn pohjoissuomalaisen 
ninlren. 

lZlivrnanmaalaisten lukumiiiiran sunrmw on tiillii I , - P ~ -  
taa saavnttannt huippnIiolit;lnsa. Roko 8:lla pitajiilla 
on altatenliassa rclnstajan~a, ja yhternsii ahvcnann1:ta- 
I wi set, m:lodostavnt l,'20 koko tana aikana alratemiaan 
ltirjoittaiitun~esta ltotimais~sta ylioppilasmiiiiriistii. Salt- 
vilc saattaa ? r l ~ ~ i l l f f  3 opiskelijastaan, sitten on 5 lrah- 
den ylioppilaall kotipitiijiia ja 2 yllden. ~2clellistrn 
lisaksi tnlre 4 [ 53 liihemmin tun tcmatonta Ahv~nlnl- 
nman poilran. 

Satakuntaan saapnessamnmr huonlaammc ciisilcsilrin, 
rtta tiina aikana akatrmiaan tullrista snomalai sista 
or, tasta maakunnasta. Ri~nnialaisja rmmr tgiiii lwrtna 
tapaa ainoataltaan. porilaisia srn sijaan 3. J f a a s ~ d i ~  c#n 
runsaanlaisesti rdl~stcttnnn - nim. mit5 piiiliirn )ltlc~~- 
maiiriian tillee. L6hemmin tarkastell~ssa huomaa nijct. 
ettii vain Karkkn ja TTesilahti ovat ltyrnn~ct saaicaan 
akatriniaan liun~niltin 5 poikaansa. Sritsen~iillii pitiijW11a 
on siella 1 rdnstaja kullakin, I<oim~lla 2 ja kolmella 
[4] taas 3. Rymnienkunta tunnustantuu ~pamaarais:.sti 
vain sataltuntalaisrksi. 

Pohjalaiset yliop~ilant muodostarat nytltin ~,a,jaaii 
K 1;oko ltotimaisesta ol~isl;elijam:Liiiras ta. 

Et~lapoh jalaisia kanpunkilai sopiskelijoi ta on Tnr- 
kunn matkansa snunnannnt Vaasasta 1 [2]. Pirtarsi~a- 
resta 2, Roltkolasta 3 ja Uudestakaarlep~ystii koko :). 

Maas~ntukunnista vain Xarpi6tG edustaa akatrmiassi~ 
4 [5l ylioppilasta. Yksi Etelii-Pohjanmaan pitajii on I$- 
hrttanpt sinnr 3, ;vksi [?] 2 ja 5 [6] yhdrn poil<ansa. 
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Yha kaueminas pohjoiseen ! Saanulle i1i.m. ensi el-- 
ran kiiyda sellaisessa syi.jiiisessa sydanmaanpitiijiissa - * 
kuin l'udasjiirvi ja Banltaisessa Torniossa, joka tiihkn 1 
ailiaan lnettiin R notsiiii l i~~~ luva l i s i .  Oululaisia 1!1io- 
rllaallllllcl tan2 10-s7uotisIiautnla T u ~ l i n l ~ n  liihteneen 4 
[5], heidiin 1ultumaiirZnsii on siis vtihentj-nyt puol~en 
entisesta. Kelnin pitiijiista olevia saalnme koko 6, lcaln- 
jokelaisia ja Saloisteri plioppilaita 4 .  jiilkinliiisia niah- 
dollisesti 5 :kin. K a h d ~ l l a  pitajiill'a on 3, 1:llii 2 ja 3:lln, 
mahdoll. 4:lliiltin, 1 edustajansa akatemiassa. Smlri 
joukko, 33, t y y t ? ~  vain ylinialkain esittaytymaan 130h.ja- 
lai siksi. 

Hiiniiiliiisten lnknn~>iS~.ii on l i a ~ v a i ~ u t  eneml-niin l a i n  
puolella, he inuodostavat 14uusaan i/ll ltolio Itoti~nai>e::ta 
opiskelijajonkosta. IIuonlautettakoon samalla, ettg ta- 
man jiillwen tliimeestii olcvic~n 111ltum2iirii taas pirue- 
nee, ,jaksamatta vnosisadan 1oppnvnosiItyn1n:eninfi vnaa 
ltohota ~la~i~liiiiin snureksi. Pieuellii vas taprruste tulla 
Hiimeenllnnalla on czkateiniassa 1 edustajansa. I<olto 
15 pitiijiistii vain FIattnla (6 71.) scka Palkiine ja Tanl- 
nicla (ltun~pil<in 4) ovat runsau~ninin edusteftnina. 3, 
~111tii 4:ltin, on tpyt:-n?t Iiihettiimiiiin opintielle 3, 4 2 
jil smnoin 4 \-ail1 yllden poiliansa. 

T'v. 1650-1660 akatemiaan lii~*joitta~xtnneista suo- 
malaisistn on "11 nnsmaalaisia, joiclen joukossa huo- 
maanmnle m.m. 5 helsinkilaista ja 1 Porvoon pojan. 
Ifaaseutulaisia tapaanl~ue vahanlaisesti ; 3 :sta pitajssta 
on Turkunn lffhtei?yt 2 glioppilasta, 5:sta [6] taas 
vain 1 opiskelija. Ilisal;si on n~ainittava parikymm~nta, 
jotka tiedamme vain uusn~aczlaisiksi. 

Savon nuornkaisten h~ltumaiiriin havaiiselnmc ]<as- 
vaneen puolella : Rautal:~mpi on taas lahetianyt Tur- 
kuun 1 opiskelijan, ja samoin on tehnyt rnyijs Ranta- 
salmi. 

Karjalaisten lulrumaal.5 on pysynyt jokseenliin enti- 
sellaiin ('/33). Tcarjalan yiialtaupungin tiediimn~e 1 650- 
1660 opintielle snorineen T poikaausa. Mnita karjalaisia 



on Turknnn liihtenyt mahdollisesti 2 ja vain viipurilai- 
seen kansaku~~taan kunlnviksi mainittnja 5. 

Ylrsinkertaisesti vain ~uomalaisiltsi sanotaan 6 alia- 
tcleniista Iransalaista. 

Kahden tallinnalaisen ylioppilaan lisaksi tuleo ri~!F 
8 iliuuta Ttainerenn~aalinnnista olevaa opislielijaa. 

Kansallisuussuhteita larliastellessamme Iiuonia am- 
me, etta suomalaisten lukumiiara on 1650-1660 IioEon- 
nut. He muodostavat tana aikana ehdot toinan enom- 
misttin, nirn. runsaasti 31a  kaikista tana ailcana akate- 
illiaaii liirjoi ttantunei sta uusista vlioppilaista. R1113t - 
salaisia saanlmp taas runsaan %. S ~ k a  suon~alaisia etta 
ruotsalaisia on niissa kansallisnnt~nsa puolesta tun- 
teniatton~issa, joita on l/il  kailii sta akate~nian kirjoihin 
viedyi sth. Salcsalaisiakin tapaaiilme niiina vnosina 
>>Anran aliateniian>> oppisalcissa kokonaista 3 nuoru 
kaista : kotipaikat ovat : Kiinigsl~crg. IIecklenhurg- 
Schn-erinin lcreiviknn ta ja E r f i~ r t .  

3. 1660- 1670. 

Ennenkuin tiillh liertaa IZhdemme 10-vuotistaipa- 
leelleliinle, on ensin vah5n tarliastrttava kansaliuntalai- 
tosta. T'i~niii niuutolcsia oli jo ennenkin osakuntaryhmit- 
telyssa tapahtunul, m.m. nusluaalaisct olivat 1655 ia 
pohjalaiset 1858 saaneet oman ii~spchtorinsa.~ Kun sit- 
ten 1665 tehtiin ~ m s i  vleinen l;ansal;nntajako, niin suo- 
malaisten ja ruotsalaisten suhteet olivat siinii miiiiriii 
allcnperaisista muuttuneet, etta lienee pailcallaan tehdii 
siitii sellcoa kokonais~~udessaan. Tiilliiin, 1665, plioppi- 
laskunta jaettiin : 

1. turknlaiset ja ctcliiquomalaiset, 
2. pohjoissuomalaisei, 
3. satakuntalaiset, 

1 Cousisto~ii Acadrmici Aboensis protokolle~, 23. IV. 1655, 24. XI. 
1858. - TastH Ehin  tullaan konsistorin pijytakirjoista k a y t t a m z n  lyhen- 
nysta k. p. 
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4. ahvenailinaalaiset ja hiimaliiiset, 
5. pohjalaiset, 
G. uusnlaalaiset, liarjalaiset, inlieriliiisct ja maul 

Itiimerenmaakunnista oleoat ~ ~ l i i i  
F 

i .  smoolantilais~t, kalmarilniset, iiolantilaiset, got- 
lantilaiset, hallantilaiset, sI<oonelaiset ja loleking~laiset. 

8. itii- ja lai~sigootalaiset, 
9. vestmanlantilajset, taalalaiset ja lansipohjalai- 

set, 
10. nerikelaiset ja vernllantjlaiset. 
11. inl~liolmalaiset ja +iderrnanlantilaiset, 
12. uplau ti laisctt, roslagenilaiset ja gtlst~.iklantiiai- 

set. ' 
Suonlalaj sia kansal<u~ilia oli siis nyt ;vl~t;i nionta l:u in 

motsalaisi:lkin, kun taas alknperiiinen huhde oli 1 : 2. 
T>imii onkin luonnolllsta. sill5 snomalaisethan nn~c;tlos- 
tarat Turun akatem~an opiskclijain enemmiston. Sata- 
Iil~ntalaiset ja hiimaltiisetkin - olni tuisclsti 3~hdistettyiu;i 
ahvcnanrnaalaisiin - siis jo saavat onlun kansalian- 
tansa. Koko laaja ita-Suonii ja Itameremuaaknnnat sen 
sijaail eiviit vieliiliiiiin saa olllaa erillistii ryhnl5iil~s:i. 

Palatkaa~lmle taas tavalliselle radallenllllc ja anta- 
kauiillne l\-al,sal;untalna trikkelien plhna.' il'iinki 10-tuo- 
ti sliautena on hnomattavissa itasnomalaisten lnlinuiii>i- 
ran ~ h i i  eneneviia hiljaista nonsua. TTiipurilajset ora t  
tiillii ker-taa oikein ponnistautuneet pohjoissnonlai:lis- 
ten cdelle (edcllisj5 n. ','>, jfflkimaisiii vajaa ' 1 8 ) .  Fhsinl- 
miii~ien si ja tnlee liansak~intnmatrikk~licn mukaan sat a- 
knntalaisjlle (rnnsas %). pohjalaisia taas on toisclsi 
enimnfgn (rnnsas K ). 

EntZ miltii suo~i~alaisten sul~teet nay ttavat maalmn- 
njttain ylioppilaat jakaen? Ensinntilii~~ hlionlaamme, e t t i  
liaikista 1 6GO-3 670 akatemiaan kirjoittantunei sta im- 
sista lioti~naisista y1inpp:laista on vajaa % TTarsiiia;s- 



Suoillesta. Heistii on taas liihes 'I:, (76 [78]) Tarun -. 
ornia poikia. Run  lisiiksi mainitsen~mc pari naantah- 
laista nnol.-ukaista, niin onkin jo aika kiiantvii tarkastcllp- 
lnaan, kuinka paljon TTarsiiitlis-Suolne11 inaasentu tiin% 
aikana on lahettan yt Turkuun unsia ;vlioppilaita. Mu- 
kana olevien pitajien lukunliiiiriin llavaitsr~mme 1;ylla 
wurelisi, nlutta Rorppoota (5[61 ~ 1 . ) .  Sauvoa (5 ~ 1 . )  ia  
T'ehmaata ( 5  yl.) sekii Xauvoa (4  pl.) lukuunottanlatta 
ei niistii piiakanpunlriin npislrel~iuaan liihteneiden lnlru 
o l ~  kovinlcaan korkea. Yhden ;vlIoppilaan pitiijiii saanlirle 
7, ehkii 8 :kin, lrahden taas 5 ja villdoin liolrnen pit$ijiii :3. 
Par i  tyytpy vain pellckaiin pohjoissnoinalaisen nirrieen. 

,4hvenaiimaalaiset ciix.lit cniiii olc jaksaneet .jatl-raa 
vi i l~lel<e~tais~en tapaan, heidan luolne111l;~uliiiirzinsii on laske- 
nut '1~~:lisi 1mI;o nusien lcotinlaistrn plioppilaiden jou- 
kosta. 2 Ahvenanmaan pitajiillii on tiina aikana alia- 
temia ssa 2 uutta edustajaa, 3 :lla taas vain 1. 5 :n aE:ve- 
nanmaalaisen kotipitajastii emme -piiiise selville. 

Satakuntalaisten lukumaiirii on taas lrohonnut (n. 
'I.). Vanhan Ranman poikia tapaamnle 3, porilaisia 
taas 8. Loimaa laistaa 9 uudella plioppilaallaan san~oin 
Huittinrri 8 :11a. T yrviiBkin on vicla liihettanpt a katc- 
~n iaan  4 untta opiskelijaa, Kangasala myos kenties 4. 
n ~ u t t a  ainakin 3. 8:sta, ehka 9:stZkin pitiijiista on opin- 
t i ~ l l e  lahtenyt 1 ylioppilas, 3:sia 2 ja 1 .st5 r a rn~as t i  1. 
mutta mahdollisesti 3 :kin. Idopuksi on vjclii maini ttava 
par*ikymn~entii satakuntalaista ciris acadenlicusta, joi- 
den kotiseutn jaa lahcmmin tunten1attomal;si. 

Pohjalaisten lnlrumiiiirii taas on v8hen~miiss;i tlinii 
10-vnotisliautena ja viela seurnavanalrin. Vajaan ' i 
1660 -1670 akaten~iaan ldrjoittantuntista suomalaisi+ ta 
~ n t i a  huomaamme pohjalaisiksi. 

Etela-Pohjanniaan lcanpunpeita cdustaa Turusw 
tiinii aikana 3 [4] Vaasan, koko 6 TTadenkaarlepyvri ja 
2 ICokkolan poikaa selra mahdollisesti vie12 1 pietarsaa- 
relainen opiskelija. Maaseudun edustus on harvinai~en 
tasasnhtaista. NBrpiii, joka on Tnrkuun liihettiinpt 
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5 opislielijan. vain hnoii~attavasti erottun jouli-~sta, 
Pietarsaareli pitiijii on kenties inyos lahettiinyt Tur- 
kl:un 4 ylioppilasta, varriiasti aillakin'. Sitten saarn:iicl 
koko 7 pitiijiii, joists jokaisella on akatelniassa 2 poi- 
kaa, ja yhden, jolla on siellii vain 1 n n ~ i  edustaja. 

l'ohjois-Pblljan~iiaallc ine~n! 011 liuoi~iaa~~mie i !ole- 
senlme, etta kaulcainen So tkamo vastaanottaa in~idiit 
ensi vierailulle - idcrnmiiksi eiime Pohja~mniaalla rrliiii 
niiinii 60 v n o t e ~ ~ a  piiiiscl&iin. 3 [T,] Onlnn ja 3 Raallen 
poiliaa, siinii l'ohjois-Pohjaiiinaan 1ianpu1il~iedn:~tus 
tiiliii nikana. I<nlajoprl voimat ovat riittiineet lahr~ttii- 
iiiiiiin 6 opislcelija~ Turl~uun. TCahdcsta pitiijiistii on 
tiinii aikana alcaten~iaan liihtenpt 2, to is~s ta  kenties 3 :kin, 
opiskeli,jaa. 4 :st% ainoastaan 1. 1:paniiiiiriii~esti w i n  
pohjalaisilcsi mainittuja saamme 26. 

Riirnaliiistt.11 luknmagriin laita on samoin knin naa- 
puriensa poll,jalaistcn, seiiin on lasl:emassa, 11. ' / l a  tii- 
1115i11 a,ja~~,lalisol~ unsista snon~alaislsta tnlold<aista ha- 
vaitsemme sisii-Suomen pojilisi. Stiiilisni5iki ylisin erot- 
tnu - 6 opisltelijan kautta - jonkosta. Hameen pitli- 
jistii seit~en~iiti edustaa nikt akatemiassa vain 1, kahtn 
[3] 2 ja liahta 3 opiskelijaa. 4:stii on ylcsinliertaisr.;ti 
sanottu vain. ettii he ovat Hiimeenmaasta liotoisin. 

TTudeltamaal ta lio toi si n olevien unsien plioppilai den 
lukuiniiarii saavuttaa livseessii olevana 10-vnoti~ka~:~rna 
nialisimikohtansa, heit6 on r-unsas ' 1 8  tan2 aikana aka- 
teniiaan Iiirjoittautnneiden snonialaisten I i o k o ~ ~ a i ~ ~ i Y i -  
rastii. En sinnakin Iiavai tsen~nle tang nilcana alcate- 
miassa 6 Helsingin ja 2 i 31  Porvoon poikna. T~ohjfi on 
lahettiinpt sinne 5 ja Lapptriisk 4 opinhaliiista nuorn- 
lcaista. 1 edustajansa on akatemiassa 4:115, 2 3:lla ja 3 
3 :lla Uudenmann pitiij811a. Paljanscen nllsmaalaisen 
nimeen t~cyt;v;v 17 [I81 opiskelijaa. 

Savo on, ensi liertaa, liihettgnyt kokonaista 5 nl1oru- 
kaistaan Turkuun muusoja linuntelemaan, savolaisten 
lnlii~ on siic kasvanut enemmiills liuin pnolella. Kotipai- 
1ca t ovat : 1riI;li~li (2) ,  .Juva (1) ja K~r.ini51ci (1) : I savo- 
lainen on lahen~min tunternaton. 



Paiidymme itaisinlpaii~l Suonleen, Kal.jalaan, jonka 
plioppilaitten maarii on kohonnut puolella sekin. 1:lno- 
dostaen n. 17 kaikista tana ail<-altau tena altatemiaar~ 
tulleista suomalaisista. J<ar,jalai~ piialcanpungista ko- 
toisin olevia havaitsenin~e hnolma ttal-an paljon (18) ja 
lisiilcsi 2 T<iikisalmen poikaa. Blaasentulaiseksl sen si- 
jaan ei mainita ~liinenoinaan ketiiiin. Epam%iirGisesti 
vain liarjalaisel<-si tnnnustautuu 1, ja 4:stii ti~diiirlme 
ainoastaan, etta he 1tuul:lvat laaja-alueiseen viipurilai- 
seen kansaltuntaan. 

Pelkiistaan snomalaisiltsi nlairlittuja on tall2 kcrtaa 
10 [I21 1. I 1 4 0  kaikista kotimaisista opiskelijoista. 

IC~vaiskaamnle vie15 Itanierennlaakunnissa, joiilen 
plioppilzita on ~-11tii palJon kuin viinle Iterrallakin (,'/an 
suomalaisista ). Heistii on 2 kotoisin Narvasta, 1 scka 
Riiasta ettii Ivangorodista, 6 :n ltotipaikkaa enulie 15- 
hemmin tnnne. 

L u o k a a m n ~ ~  10p11ltsi si1mii;ys tiilntin 10-~uotislca:1:-len 
Iransallisuussnhtc~isiinkin. Jostain sy3stii ,111 t5na aikana, 
akateinian liirjoihin vietyjen unsien suon~alaisten in- 
lokkaiden n~iiara hiultan laskenut, pha heila tosir: on 
enen~n~istii, 3,'s koko opislcelemaan tulleesta joukosta. 
Ruotsalaisteil lukn t a a ~  011 hiukan enentpnyt. rnnsos % 
Turkuun 1660-1670 tullcista uusista akateemisista km1- 
salaisista on yha lcotoisiu Pohjanlahden tuolta puo!en. 
Mainitleaamme sitten lop~ l i s i  ne, joista tiediin~me 1-ain, 
ettii lie ovat osaksi Suomesta, osaksi taas llnotsista. 
EIeitii on talla kertaa enchlninan kuin ennen tai n~voliein- 
illinlcfiiin 1600-luvnlla, nin~."lto kaikista. 1 tanskalainen- 
ldn on niiirci vuosina Anran rannoille eks~nv t .  ainoa, 
inika 1;oko ailtarla mainitaan, Ruotsin ja Taiiskan viilil- 
lahan oli alituista riitaa ,ja sotatilaa. 

Kansakm~ tajaossa tapah tuu taas muatolisia. Niinr~ii 
4 narvalaista san il~uodostaa oman I<-aiisabuntansa 16'77. 
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>>koska viipurilainen liansakunta on suuri, ja sitapaits'i 
he ovat toisesta rnaaherra- ja hiippakunnasta>>, k ~ ~ l e n  
aizomuksen perustelulcsi san0taan.l Lyhyeen tam5 11~1.- 
valaisten ylpeii jtsenaisyj-s kuitenkin nakyy loppuncen, 
silla kun 4 vnotta niyohernmin trhdaiiii samanlaiiien 
elidotus, niin lcoiisistoriii herrat empiiiiiittii hyllciiii~+it 

I. X. 1679 l~hdyi i  kansa1;nntajaor mukaaii suoln;ilai- 
set ylioppilaat tarvitsevut iiisyehtor~ilcseen 7, ruotsa- 
laisrt taas 5 professoria. 1680 hii~iiiilaiset viela eroavat 
satakuntalaisista saaden oman in~pehtorinsa.~ 

Turvautukaarnme taas ka~lsaliuntamatrikkelien tic- 
t ~ i h i n . ~  Satakuntalaiset cvat phii siiilvitaneet yliotteen- 
sa, heidan joukkoonsa kuuluu lahes K kaikista tan" 2 ai- ' 

kana akatemiaan 1;irjoittautuneista suomalaisista opis- 
lirli joi sta. llellcein yhtii paljon liuomaanuinr olevan 
niyos viipurilaisen kansa!iunnan jiiseniii. Viipurilaif.trn 
ja. ylernsa itasuomalaisi 3n lukumaariin tavaton nonsu, 
jota jo lcylla hiljakseen on valmisteltu, on siis h+n 
huomattava, eten1;in 1675-1680, jolloin heiia on kansa- 
liuntamatrikkeliin merkitty kokonaista 57. Pohjalaiset 
rnnodostavat ' 1 4  njan suomalaisista vlioppilaista, ;)oh- 
joissuomalaiset taas vain n. l / s .  - Tlernsii alkavat sno- 
malaisrt piisst8 ylioppilasku~inassa valtnvaksi e11c.m- 
mis tolcsi. 

Entiis Suonien eri 1.claakuiinat ja niiden ylioppilas- 
maarat? Varsinaissuomalaiset muoclostavat tiilia ailia- 
iia akatrniiaan kirjoittsatuneista suomalaisista run- 
saanlaisen 54 - h~idiin lukuniaariinsa OII talla kcrtaa 
pienimniillaan - josta n. 3/5 (81 [85]) on Turun cilia 
poiliia. Kun lirrrali on kaupunkilaisista kys~mys,  rmirle 
saa unohtaa mpiis. etta 5 uusliaupunkilaista ja 1 man-  

1 K. p. 19. VI. 1677. 
:' K. p. 9. VII. 1681 
3 R. p. 16. IV. '1680. 
4 V. LAGUS I, 8s. 131-186. 



talilainen nuoruliainen 011 tiins ailiana Turkuun opi::ke- 
lerliaan saapunnt. Painuliaainme si ttcln n;:tas~nclulle. 
1670-1650 tapaalnlrle alinteniian u~isirn ylioppilai t tell 
,joul<ossa G usBelalai sta, 5 ni~~~iii~i>il<c~liiistii, 4 stkii hall::- 
kolaista ~ t t a  vehiiiaalaista ,ja I<cbnties 4 sa11volai~ta~:in 
- aillakin 3 - opiskelijaa. 1 :sta pitajiistii on T u r k ~ u n  
saapunut 3, G :sta 1;c~ntic.s 7 :stlilii~l - 2 ja 6 :sta vain 
1 ylioppilas. Lopulcsi mainittakoon ne 3, jotlia tyytyvat 
vain pohjoissuo~ualaisen nini~en, ja 4 et~ld~uomaltiist~2lomal~ist~ 
(austrofenno), joicl~ii IJouomaltiist~2~ko~s:x voi olla liintis~n ITndril- 
maan ja koillis-13iim~enkir1 ylioppilaita. 

Ahvenanmaalta tulleil!~n lukmniiarii on hninlaa\*asti 
laskenut ollrn s~lt in ,juul.i tliuii 10-vuotisl<autma pienil!)- 
millgiin. Vain koln~e ylioppilasta - Finstroniin 1cirkl:n- 
herran poika ja 2 tarlc~mmin tumternatonta - on sicltji 
tiinii ailcana kulkunsa akatemiaarL suunaannut. 

Uusien a1:ateniiaaa kirjoittautun~iclen satakllnta- 
1aistc.n 1nkumiiara taas on niiin5 vuosiiia snuri~nmil r:lan 
(vajaa ' I> kaikista snonlalaisista). Ftenkin 1675-1 680 
heitli on rnnsaasti inatliann~~t Tnrl<uun, tarlceinmin sa- 
noen 2 lrertaa nit11 paljo~i kuin c~clellisclrlii .i-vuotisli~nte- 
na. 3f.n~. Virroilta huonlaamme nyt nainii GO vuotena 
ensiniiiiaisen ja sanlalla riimrisen lrerran lul le~n (,pis- 
kelijan Turkuun. Satakunnan kanpung~i ta ~dusta;; 17 
porilaista ja 9 raamalaista plioppilasta. Ilaasentnlai~ia 
hnoiiiaamme vain Huittisista olevan 5 ja I?:-rviiiiltii 1. 
S~itseniiilla Satakun~ian pitajgllii on Turnssa 1 rdusta- 
jansn, ~hdellgtoista 2 ja yhdellii [ 2 ]  I. Koko 29 :st2 nlrli- 
nitaan - il~iivf 1;~115 - vain, ~ t t i i  IIP orat satalamta- 
laisia. 

'I1;inii 10-vnotiskautrna on pohjalaisin alcatelriaan 
lcirjni ttantuncista suoni;ilaisistn vain ' l a ,  heidiin I L;~:II- 

rnl,iiiriinsii onkin j n ~ ~ r i  Ii).seessii o l~vana ailcana ~-i;liim- 
milliiiin. 

TTusi:~ eteliipol~jalaisia kaupunliilaisopislc~li joi ta ta- 
paarnliir 1670-16813 Tnrussa Vaasasta 8, I<oldcolasta 6 
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[9j. Uudestakaarlepyyst8destakaarlepyysta 3 ja Kristiinasta 1 [2]. Rlaa- 
seudun edustus on lrijyhaa. Lapuan huoinaam~lle ai- 
noalisi, j ~ k a  on Turkuun liihettanpt 4 poikaansa. 8 pits- 
jiistii on opintielle liihtenpt .jol;aisesta vair: 1; 2:sta 2 
ja 1 :st$ 3 opiskelijaa. 

On sittell tutustuttava pohjoispohjalaisijn, joista en- 
sinna rnainittakoon 3 Oulun ja 2 Raahen poiliaa seLa 1 
liajaanilainen. &Iaaseudulle painaessamme meilla on m. 
n ~ .  tan:, 110 poilteta LiaLlas ~ellaisiin hiljaisiin saloseudun 
pi th,ji I n liuin Paltamo, Sotlramo ja Pudas jarvi. IJusi tut- 
tavnns on l3antsila, jossa saammekin pistaytyii vain tz- 
miin ainoan lierran. Paltamo loistaa 4:lla opiskelijal- 
laan, nintta riiuista vain 1 on jalcsannt alcatemiaan lahet- 
tag 3 ja 2 [31 2 ylioppilasta seka 3 vain yliden opintielle 
aiboran. Tavallisuuclen mukaan on mainittava nunri 
jo~~klio - 29 - t;~rl;einrnln tuntema ttomia pohjalaisia. 

Hii~neen opiskelijain lnknmiiarii on pysyttaytynyt 
suunnilleen cntisellaiin (n. '117 kailcista Iiotiinaisista). 
Picni Hiimeenlinna on Turkunn liihettiinyt 3 opinha- 
lnista naoru1;aistaan. Tiilla kcrtaa on pistii\.cl:7ttav8 
Tii tasaaren ja Saari jiirven sydanmai Ilaliin, kiiynti, 
,inhon t ~ .  1640-1700 vain taman ainoan kerran tilai- 
suus tarjontuu. Piiascmme 111yiis ensivierailulle La?l 
kaaseen, ersikoista jo sekin, kun tiihiili asti on saatu 
p\-siihtyfi jo Jiimsassa. Wiinikaan on clnsi kcrtaa sn- 
lllottava T'iij jiinteen taa, Sysnliiin. Hollola (5 pl.) ,ix 
Hauho (4 yl.) pistgviit Hameen pitiijistz erikois~sri 
i i n  Sitten seuraa tavanm111;ainen suuri lnliu 1 ::I . . . . . . . 
(8 [9]), 2 :n ( 3  [4] ) ja 3 :11 ( I  ) opiskelijan pita~ia, .joi- 
den J-lioppilaiden voin~nic olettaa etup8iksii olevan pk~l-  
pien poiliia. 2:sta on paljas hainiilaisen niini riittiivii 
1;otipaild;ailmotus. 

Soin ' 1 8  tang ajanjalisona al~iteinjaan tnlleista 
uusista snomalaisistn opjskelijoista m~loclostavat uus- 
luaalaiset. HeiclSn jo~~liossaan huomaamme ensinn'ikin 

1 IT. Lagus, I, sa. 121-156. 
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8 Porvoon ja 8 [lo] Helsingin poikaa ja sel;i yhden veh- 
lialahtelaisen etta tanlrnisaarelaisen - 2 vjjnieinainit- 
tua kaupunltia ovat rnuuten ensi kertaa akatemiassa 
edustettuna. Maalaisista on erikseen inaillittara 7 ])PI'- 

najalaista ja 5 tenholalaista opiskelijaa. Tlisaksi 011 

1 pitajasta Turkuun lahtenyt 3 ja 2 :sta, illahdollisesti 
3 :stakin, 2 opiskelevaa selia 6 :sta I ylioppilas. Jossaiii 
Uudellamaalla tiedamnie viela olevan 18 [19] al- .a t e ~ -  
~nisen kansal aisen kotiseudun. 

Savo, iuo ennen aivau lapsipuol.~n asemassa olll~t, 
suorastaaii hammastpttiiii meita poikainsa alikjnajsellii 
moniluk~iis~iudella. Savoiaisten 1ukumaiir.a saavul taa- 
ltin t5115 kertaa huiypuk~htansa ollen 1/2: koko suoma- 
laisjoukosta. Tiihan saalika olemme 1;Zyne~t rain\ 5 
Savon pitajiissii, nyt saamme niista kokonaista 11 untta 
tuttavaa, joista pohjoisin on lisdmi. lTain 1 pitii- 
,jasth - Kuopiosta - oil Turkuun mahdollisesti hi!? te- 
nvt 3 - ainakin 2 - nuorukaista, 2:sla taas 2 ja kolio 
10 :sta kustakin vain 1 ainoa. Tiill5 ltertaa 111yiis faktilli- 
sesti tiedamme, etta he suuriminaksi osaksi ovat pap- 
pien poilcia. Lis5lrsi t u l ~ e  vie15 5 tarkerlnnin tnnte~na- 
ton ta savolaista. 

Lopulisi sitten Karjalaan, jonka pojat i i~~lodosta~-at  
jo ',IL suoiiialaisista ~~ l iopp i l a i~ ta .  F71isinnakiii on seit 
piiakaupunki lahettanyt Turkuun hii~nmtistvttiiviiii miti- 
ran kasvattejaan, nim. kolro 39. Pienest5 TCiil;isa!~~:~sta 
taas on 4 ylioppilasta. Afaaseutua zdustaa ensi kertaa 
lcolme pitajaa, nim. Jaaski - vanha tuttam~us- (2 :-1.) 
seka Raisala ja Koivisto, jotka lcumpikin ovat paakau- 
punlciin lahettaneet 1 :ii opiskelijaii. 1 :st# tiediimme 
vain, etta han knuluu viipurilaiseen kansilkuntaan. 

Lopuksi on mainittava viela nekin 10 [ E l ,  jotlca 
ltovin epamiiaraisesti tpptyvat tunnustautuinaan \-ail1 
suonlalaisiksi. - i i lk imnie  unohtako rnyos niita 3 
suomalaista nuorukaista, joiden isa, turkulainen kanp- 
piaanpoika, par'aikaa on Tukholinassa kuninltaalliscn 
lia~isliali Suolnen osastossa esittelijana. 
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lt2nle~ei~maalcuntalaisten lukuln2iiriin Inloiilaalnnle 
kohonneen puolclla viimeisestaan 1. I120 :ksi suoinalaisista 
opiskelijoista. -C amii merentakaiset tulol<l<aat ovat ctu- 
pagssii kkauputikilaisia. Narvalaisiksi havaitsemme hcis- 
ta 9, seka 'l'aritoa ettii -4rensburgia edustaa Turnssa 2, 
Tallinnaa, Riikaa ja Uuderhoi'ia kutakin taas vain 1 
opiskelija. Lisaltsl ~nalnittakoon, ettB 1 :llii pitiijalla on 
Turnn aliateliliassa 2, 2 :]la taas yksi ecinstajansa. ib€~~itd 
Suomenlahden eteliipuolelta tulleita saamme 7. 

Enttis kansallisuussuhtee t 1670-1680 1 Suomaiais- 
ten lukunlaira on kohorlnnt niin, ettii he muodostaoat 
'11 oopiskelijolsta. Vajaan "10 taas havaitsemme Pohjan- 
lahden lansipuolelta tulleiksi. ~ lk i iamme unohtako lo- 
pulisi nlalllila, e t t 2  '/xi opiskelijoista jGi kansallisnu~lel- 
taan tuntemattomaksi, osa h ~ i s t a  on tietysti suomalaisit;, 
osa taas Pohjanlahden toiselta puolen kotoisin olevia. 
Yllden ainoan salisalaiseii huoniaamiize ltaukaa Leipzi- 
gist8 asti naina vuosina Turknun opislcclemaan saapu- 
neen. 

Vntta 10-vuotislrautta tarkastelemaan ruvetessam- 
me1 katsokaarni~~e tans, millaiseen valoon 1iansal;nnia- 
matr.iltkelit asettavat tana aikana akatemiaan saapnee t  
uudet suomalaiset tulokkaat. I<nemi~iistona ('13 kaikis- 
ta) ovat talla kertaa p~hjalaiset ,  viipurilaisten liilcu- 
1naBr2 ppsyttelee lcorkeana st>l:in (va,jaa Y~O). Satakun- 
talaiset rnuodostavat tiillti kertaa vajaan "a, p011jois- 
suomalaiset taas vain runsaaii suomalaisista opiske- 
li joista. 

Viime kerralln ~ i~nimrni l laan  ollut varsinaissnc?ma- 
laisten lukumaara on taas vahan kohonnut, 1ahenl:el- 
len 3110 koko uudesta kotimais~sta ylioppilasm~~rastii .  
91 [94] 1. tasta joukosta on yliopistokaupungin olnia 
poiltia. Uuttakaupunkia edustaa vain 1, Naantalia 



sanloin ainakin 1, keiities 2:kin, jlioppilasta. Laitila- 
Iaisia ja mpnamiikeliiisia tapaamine t5na ailcana Tarus- 
sa 5 fnrnpiakin, paiiniolaisja aina1;in 3, kentics 4:lcin. 
Aluutrii on maasendun ednsti~s - illukana olevien pitii- 
jien monilukuisuudesta hnolimatta - fdyhanlaista. 
4 :st5 pitajasta tiediirrllrie opi~~tirlle liihteneei~ 3 ja 7 :sta 
2 nuorukaista, 8:sta, chkii lO:stiiliin, taas vain 1 ainoan 
akateemisen kansalaisen. Vain pohjoissuon~alaieiksi 
mainittnja saammc 8 ja eteliisuomalaisia 11. 

Ahvenanmaalaisten 1ulrnmiial.ii on tosin taas kolion- 
nut, mutta ppsyttelee yhii n~itiitlijnlan pienena 7 :inhe 
ylioppilaineen (n. '/st kaildsta suomalaisista). 

Saavunimc Sataliun~lan maille ja huomaamilze tslta 
seudulta olevain opiskeli jain innodostavan runsaanlai- 
sen 1;'8 Turun a1catemi:lan 1680-1690 kirjoittautniieista 
liotirnaisista t~lolikaista. Raupu~1;ilaisia saanlnle 14 po- 
rilaista ja kenties yhden ainoan raumalaiscn. Satal~un- 
nail vanrasta maasrutua edustaa ensinniil~in selrii i; 171- 
vilan ~ t t a  6 Loiinaan poikaa, huittislaisia ja kokemiike- 
15isia on knrripiakin 5 ja Rurasta sel;ii Keu~.uulta ailla- 
kin 3, kenties 4:kin. TColme opisl;elijaa on Turkunn 181- 
tenpt ainakin I [2] pita.iiista, kaksi :',:st5 [6] ja lopulta 
pksi 5,  todrnnakiiisesti 6 :kin pi tajiistii. 13 :n satak~lnta- 
laiseksi niainitun liihernpiiii kotiseutua ei ticdc tii. 

En tii tiinlan ajan pohjalai set ? Hci tii hnonlaamlne 
akatcnliaan kirjoittautuaeen niiu pal ion, el tii he ~nuo- 
dostavat runsaan ' Is t8nliin 10-vuotickauden suonlalai- 
sista. 

.\'sen Siirtykiiamme easinniifin tarliasteleniaan etely: 
Pohjanniaan opjllisia harl-astuksia. Raupnngeista ovat 
T-aasa (9 yl.), Kolikola (5 yl.), ja Icristiina self6 IJusi- 
lcaar-leppy (knmmastaliin 1 yl.) edust~ttl-rinn akatemias- 
sa. Siellii tapaalnrnc niinikiiiin 4 Kru~unnnlq-Ian poikaa 
sek% Pietarsaaren pitajiista olevia aj 11a'kin 3, kenties 
4:kin. 2 pitajasta - m.m. Kuortaiieclta, jonka poi- 
1;ia tapaamme lcysressa olcvana 60-vl:oti skautena akate- 
rtiiassa vain tKmiin ainoan kcrran - on Tnrlil~lln lghte- 
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nyt 2 ylioppilasta, 5 :st& kenties 6 :stakin, vain 1 ainoa 
opiskeli ja. 

Pohjois-Pohjannlaan piiii1taupunl;i Oulu on 1Sihet- 
tiinyt akattimiaan 17 [I81 uutta akateenlista kansalai s- 
ta, Raahe taas 3 ja p i ~ n i  Kajaanikin 1. Siirtyessiii11- 
nle maaseudullr saamnle - ailloan kprran - lriiydii Ro- 
vani emen e~+iimaanpitajiisslikin, jonka kappalainen ei c b!e 
talitonut jiittiiii ljoikiaan ilinan akateenlista sivistpstii. 
Hailuoto ja Kii~rilnki sekfi Tyrniivti ovat niiniltbtifi llusia 
tuttavuuksia. Pphiijoki saattaa ylpeilla lahettancensa 
alratemiaan lroko 5 poilraansa. Yhden [3] pitiijan vni- 
mat ovat rii ttiineet varl-istanlaan 3 lrasvatbiaan opin- 
t ie l l~ .  2 [3] on Tnrkuun lahettanyt 2 ja 5 [6] taas vain 
vhden ailloan alratepmi sen liansalai sen. - Taaskin - 
siihenliiin olenlmp jo tottunpet, kun on pohjalaisista k:-- 
s;\-in;\-s - tulee lopuksi suuri joulrlso, 50 nuorulraista, 
joka tyytyy illnottanlaan kotipaikakseen glirnalkaan 
vain Pohjanmaan. 

Tiirilan a,janjaksolr hamalaiset - vajaa 1 / ~ 2  kail; ista 
s~~omalaisisba - ovnt kotoisi~r 17 cri piliijasta, m.m. 
piiiisenlrne ensi ja viinie kerran kayinaan Iitissa ja ken- 
ties myos Ruhn~oisissa. Lulrumiiiira oikeuttaa erikseen 
mainitsenlaan 5 Saiiksina~n ja 4 Habtulan ylioppilasta. 
Yhta pitiijaii edustan akatemiassa 3. kahta [3] taas 2 
uutta opiskelijaa, 9 :iiii, ellIrapa 11 :takin, vain 1 ainoa 
alrateeminen kansalainen. llravhi, yha enpmm:in Iragtan- 
to611 paasevii tapa kuitata kotipaikkailmotukset vain ly- 
hyestj ilmaisemalla nlaaliunta estaa meitii snamasta tie- 
taa initaan ylssityiskohtaista 20 yksinkertaisesti vain 
hiiinalaiseksi rnainitnn ylioppilaan kotisendusta. 

Tl~ctpt uasmaalaisci opiskelijat innodostavat 1630- 
1690 "lo Turun alratemiaan kirjoittautuneisba kotimai- 
sista ylioppilaista. 5 Helsingin, 4 Porvoon, 3 Taln- 
misaaren ja lopulisj 2 [31 V~hlialahdpn poikaa, siinz 
ajaiijalisou nnsmaalaiset l~anpnnlrilaisylioppilaat. Poh- . .. ... 
jan pitajn on akateiniaan lahettanyt kunnioitettavan 
111iihriin poikiaan, nirn. 7 opisk~li jaa, Pclrnaja. ja P;\.l:t%i 



kumpikin 4, Lohja ainakin 3, kenties 4:kin nuorukais- 
taan. Mainitliaamme si ttcn vielii, ctt5 Iiahta [31 pi tiijii:i 
edustaa Turnssa 3 ja kahta 2 opiskelijaa, 6 [7] on t y  
tynvt vain 1 edustajaan. Viimenlaini tui sta ovat ;msia 
tuttavuuksia 1n.m. Niirmijarvi ja ehlca mpos Pyhajiirvi. 
Paljaaseen uusnianlaisen nimeen tpytyy 12 akateerilista 
kansalaista. 

Savolaisten lula~maiira on taas vaipunut puoleen vii- 
niekrrtaisesta (1/5~) 9 pitiijiistii - 5:stii 2, 2:sta [ 4 j  1 
- huo~naamme tiinii aikana Savon nuorukaisia Turkuiin 
tlllleen. ja he ovat niclkein poikkeuksetta papinpoikia. 

Piiiidytaiin vihdoin Karjalaan, jonka pojilisi havai t- 
seiilnie vajaan ajanjaltson misista kotimaisista opis- 
kelijoista. I<~iten ennenli~n saavat viipurilaisct - heitii 
on tiill2 kertaa 40 -- ?ha ti~iltei pksinomaan edustaa t;itii 
maakuntaa, sill5 maalaister~ opiliharrastus on vnrsin 
vii11iiinc.n. Tcoiviston ~-l-~ldcn [2] ja Virolalidcn 1-hclen yi i - 
oppilaan lisliksi snnlnriic ~Tielii .5 tarlicimmin t~mtematonln 
viipurilaiseen kamakm~taan !;ni~luvaa suomalaista. .... . 

Tcolmen akateemi sen l i a n s a l a i ~ ~ n  niiclest5 rii tt>M JO.  

ltun ilrnai sevat ol evansa suomalaisia. 
TtSnzerenmaaliu~ltalais~a ei lieitiik5an saa nnol~taa. 

kaikkein vahimmin jnuri tiill5 Itertaa. jolloin heidan lu- 
kunliiariinsii on Itohonnut hnippulrohtaansa. Ral t i l~iset  
opiskelijat - eniten he ovat il~l<el*iliiisiii - muoclosta- 
vat niiet 11. ' 1 1 4  taman 10-vl~ntiskauclen suomalaisista yli- 
oppilai~ta.  Heicliin joukossaan huomaamme ensinnhlci t l  

7 [8] Narvan poikaa seka 2 Xe~~anlinnasta olevaa ja 1 
tarttolaisen sekii 1 piihliiniinlinnalaisen. Y' irncnoinaan 
inker.ilSisiksi sanottuja Taarllme vie15 24, virolaisia 2 

\ 
seltii 1 liivini~~aalaisen ja 1 ylin1a1l;aan vain haltilai~~li,:i 
uiuini tun. 

T,opulta ple~ssilmiiys liansallisuusoloihii? tiinii 10- 
vuotiskautena. Suomnlaisten lulrumaiirk on pyspnyt 
nlcl1;ein tiisiiialleen saniana 1;uin 1670-1680, nim. '4 :nz 
koko aliateinian liirjoihin ~ ~ i e d y s t 5  opi slielijamiiiir5stii. 
Salnoi11 huoll~t~arriine Ruotsi sta tullci ta yhS olevan 11. 
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10, liuten viimc 1:errallakin. Tan5 aikana akatemiaan 
tullcista ~msis ta  ylioppilaista on I133 sitten sellaisia, .joists 
ei voi sanoa muuta knin, etta osa heist5 on suomalaisia, 
osa taas P n h  janlahden toiselta puolen saapuneita. Salt- 
snlaisia on ilaina 10 vnotena tullut ))Auran alratenliaanj) 
opiskeleinaan 2. Vielii paljon kaueinpaakin on vanha 
Turku n5ink vuosiiia opiskelijan saanut. 1688 nhet Las- 
lraric-nilnine11 kreiltkalainen pakolainen saa apua akatc- 
rnian rahastosta, ja vaikka ei nimenoinaan tiedetii, onko 
hiin ollut akatrruian kirjoissa, niin jol:a tapauksessa 
t h l i  vi~i~asmaalainen lienee kumminlcin ollut yliopisto- 
piirien liar~ssa jossain te1:emisissa.l 

Vielii viiineinen 10-vuotisltausi cnnen suurta poh- 
joisntaista sotaa seka sen tuomia kanhuja ja 1;arsi;npk- 
si5, 10-vuotiskausi, joka tosill sekin jo osittain oli syn- 
keiin surullista aikaa.' h'luistal~aan~mt. naet vuosien 169.5 
-1697 katoja, nalanhztaa ja kuumetautia, joiden uh-  
reina sortui silloisen Suoriien n. ,500,000 asulikaasta nltil.- 
heellism suuri mii5rti 130,000. 

Raskas aika lcoski tiqtysti ylioppilaihinkin. Rehtori- 
lrautena1696-1697 onkin aliatemiaan kirjoittantunu! 
vain 49 uutta opisk~lijaa - Suomesta, jossa hiit5 oli 
:;lnlri~l, vain 25. Seuraavanalrin rehtorikautena u u ~ i e n  
tulolckaidcn maiirii on vie15 vain 70, lcun liihivuosina (In- 
nen nusien opi skel eniaa n saapuvien vnositta~ncn lillr u 
nli ollnt 90-100. 

Eunen tavanniukaiselle tutkimusret1;cil~lle liih!oii 
vicllii v i in~e  silmays kansal~uiitaoloihinkin. T'uosi~adan 
lopulla - vuosilulm on hnomaarnatta piiasspt pnjaiita- 
nlaan ohitse. mutta nusi jako, joka sitten miltei scllaj- 
scnaan sgilyi aina vuotecn 1527, niainitaan konsisi orin 



poytakirjoissa 27.XI. 1700 - on snon~alaiset plioppi1a:~t 
ryhmitelty seuraavasti : 

1. turkulaiset. 
2. etel2isuomalaiset, 
2. pohjoissuomalaisrt ja ahvt~nanmaalaiset, 
4. unsmaalaiset, 
5. pohjalaiset, 
6. satakuntalaiset, 
7. hamalai set, 
8. viipurilaiset.' 

Ruotsalaistcn lnkuiniitirli 1)ic:nrni pi(~nenemist5iin 
17 :nlien vuosisadan IahestyessZ loppuaan. Heill$ clli 2 
Iransakuntaa, snloolantilainen ja sveogooJtein, jnhor~ 
munaltalrin Ruotsista olevat knuluivat, ja 1700-ln~~un 
alussa neiiin jiisentensa harvalukuisuuden vuoksi plitlis- 
tettiin, mutta se ei meille enaa kunlul~aan.~ 

Vanhan tavan inul~aan antalraaninle ensilrsi lt8nsa- 
Irnntamatrildrelien saiioa, mita tietiivat tiirean a jan jak - 
son uusista suomalaisista opisli.elijoista. Suhde on mel- 
kein tasmalleen sama kuin viinie 10-vuotisliautena. Yhii 
on pohjalaisilla ehdoton eneii~nlistii (runpas % ), ja heitti 
liiliimp5nii ovat viipurilaiset (n .  0. Satakuntalaisiltsi 
huomaamm~ ajan uusista fotimaisista ylioppilaista run- 
saan K ja pohjoissuoma1,zisiksi n. I/*. 

On ensinnakin lahdettiivii j~iih;\rvaiskaynnille V:I 1.6 
nais-Suomen vanhoille vi! jelysmaille, joiden pojat ~nuo  - 

dostavat runsaan % silomalaisista opisl~elijoista. Yli- 
opistolraupunpin omia lapsia huomaamme 1690-1 700 
Irirjoi ttaotnneen alraterniaan enenimiin kuin koskaan en- 
nen, iiim. 139 [141], mika inaiira on 2/3 kaikista 17::rsi- 
naissuonialai sr sin. Kaupmlkilaisi sta puhuttaessa on 
vie15 niainittava 2 uuskaupunkilaista ja 1 naantalilai- 
nen. Kolro 21 maa~eutu~itaj i ia  on akatemiassa edustet- 
tuna, mutta useimmat niista - jonkossa vanhoja vnn- 

1 L a ~ r r s  I ,  prooemium, s. XIT. 
2 LAGITS I, prooemium, s. XIII.  
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raita viljelyspitiijiii - ovat painnni~et 1 tai 2 pliojj- 
pilaan pitiijjksi. Vain I<einiiin yoikia tapaarnme Tu- 
rnssa 5,  uskelalaisia ja pairniolaisia 4, sanloin 4 ltt1nties 
myos myntimakel?iisi5 ja nuskirlil;olaisia, joita air~akin 
on 3 Ir~ulipialrin. 1:delleen on ainoastaan 1 pitajiists 
maal<unnan pahkanpunkiin opislrel ernaan liihten y t 3 
akateelllista kansalaista, 5:stii ['i] 3 ja G:sta r81 vain 
1 ainoa. AIs~inittalroon mnuten. cttii vasta nyt saanlme 
ensi lterrai~ kiiydti Asltaisissa. Edcllisjin on vie12 lisiit- 
tavii 16 vain poh,joissuoinalaiseksi mainittua selca 13. 
etrliisuomala~sta. 

I ih~e~~a~~niaa imla t l t a  ei tosin npllriiiin paljoaliaan 
hpiidyta, n~ut ta  pistiiyt~khamme sentiiiin >>saariv:!lta-- 
l<unnassalcin>> haraitaksemme sen poikain vtihaisen In- 
k~imiitiriin ( ' l o 7  lcailtista). Sllndista lcotoisin olevia snain- 
ine koko 4. 1 pitiijii on liihcttiinyt akatenliaan 2 opiskcli- 
jaa ja samon 1 vain yhden l~oilransa. 1 ah\-eilanmaalai- 
ncn ei pidii l<otipjtii,jiinsZ ilruoitta~uista tarpeellisena. 

Satak~~ntalaiset nl~iodostavat ' 1 7  tainan viiflirh 10- 
vtlotislrandei~ snoriialaisista opiskelijoista. Porilaisia 
huonlaamme akat~n~iassa  cnenln~iin lain ennen - ninl. 
21 --, raumalaisia taas 2 [31. Entiis n~aasentnlaiset? 
Vanhat vauraat viljelyspitajat Loimaa ja Hnittinen, 
luultavasti nl~iis  Kolieiniiki, josta on ai nakin 4 opiskeli- 
jaa, ovat Tnr.li~mn lahett3nert 5 poil;aan~a, Ikaalinen 
taas 4. 3 ~~lioppilasta on opintielle laht~nyt  2:stn, 2 
4:st;i ja vain '1 6 :sta pitiijiistii. Pal jaas~en satalcuni;~lai- 
sen nimeen tpptyviti saamme 26. 

1600-111v11n viinle vuosiltpmmenenii alcatcnliaan ltir- 
joittautunei~ta snornalaisista huoruaamme " 5  pohjalai- 
siltsi. On siis - knten jo ltansakuntan~atrilcltelinkin nu- 
meroista voi pZtc.llti - erlessii pitkii ltierteleminen Poh- 
janmaan lalteuksilla. silla varsin riloilet vanhastaan tn- 
tut lial~pungit ja rnaasel~tupitijiit halnavat ri~eidat ,jG- 
hyviii ska;vnnille. 

EnsinnSikin huonlaammc cteliipohjalaisia kanpni11:i- 
laiso~isltelijoita olevan Vaasasta 6 [8], K01;liola~t~ 3 ja 



T-udestalraarlepyyst 2. Kruunniikylii loistaa 5 aka- 
teeinisella lransalaisellaan. bluuten onkin sitten F:tela- 
Yohjann~aan maalaisedustlls harvinaisen koyhaa. Snam- 
ine niiet lroko 8 [9] pitiijaa. joista Irnkin on opintielle 1a- 
hettanyt vain l : n  ainoan poikansa, yhta taas edllstaa 
akatenliassa 2 ylioppilasta. 5 :n mainitaan kiipneen lrou- 
lua Vaasassa, he orat siis luultavasti my6s jostain Ztc- 
la-Poh janmaalta. 

Siirtykaiilnnle pohjoiscllnmalrsi. Oululaiset ovat alra- 
temiassa edustettuina runsaammin kuin lroskaaii ennen, 
h ~ i t a  niirt hava~isenln~e s i~ l l a  19, raahelaisia taas 
4 [5] ja lrajaanilaisialiin 3. Viiinc. kerralla etenimn~e jo 
Rovani~melle saaklra. Yyt Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa 
- aiiioan kerran naiden 69 vnodc~n l<uluessa - tilaisuu- 
den kiiviiista Remijiirvelliikin, ,ja sita kauemmas poh- 
joiseen ei 1600-luvun yliclppil:iidr~i 1rotipail;koja t.tsis- 
kellessii eniia paiisrkaan. Tin pitiija on lahettanyt 1::tuas 
lnaan piiilraupungin opinalijoon 4 poikaansa. 2 :sta :jitii - 

jastii on sinne liihtenyt 3 .ja 1:stii 2 opiskelijaa sekg 
5 :,ti;, ehk2 6 :stakin, vain 1 ainoa. Onlussa koulna lciip- 
neitti - siis luultavasti yohjoispohjalaisia - saaminc 
6. J a  sitten on lopulrsi, lruten tnvallista, s~1lll.i joukko, 
tiills lrertaa 39, sellaisia. jotka tl-ytyviit rain pel1ri:ian 
pohjalaisen nimeen. 

I-Tanialai sten luknnliiiir.8 on laskenut niiii, ett5 he 
nillodostavat rain n. '11; ajanjaksoii nnsista suonlnlai- 
sista plioppilaista. Xlukana olevasta 1.; :st$ pitiijaq~ii ei . . . . . . . . 
yksilciiiin ole jaksanut hunmattavampaa maaraa opi~lte- 
lijoita Turl<um~ lfihettiiii. Son1crt:lalsia sinne inahdolli- 
sesti on liihtenyt 3 -- af-;akin 2 -- ja 2 :sra illnustakin pi- 
tiijii>tii vic~lii lrun~niastaltin 2. Lopuksi ~~laii~ittalcoon nP 
7 [12] pitiijaii, joista jokaista cdtistaa akateiniassa 1 
opiskelija. TKoBonaista 23 - kovil, suuri ~1iiii1-a rerrat- 
tuna edelliiselostettuun 1royhiiSn ~uust.~lrse-n - Hiinlcen 
poikaa ei ole lrotipitiijiiansii ilmottanut. 

Tana 1600-luuuii viliilr vuosi1r~-mnie~enii on uusnlna- 
laisia kirjoittautmlut aka tcn~iaar. riihen~miin lrnin 1~0s- 
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kaan emien, heidtin InkuiniiLiriiiisii on vajonnut n. ' IL,2  :lis: 
lrailiista suoinalaislsta opisk~lijoista Erlsinkiiiiisiii io- 
sin saammcg c~neinrnS~i l a ~ 1 1 :  aikaisrmmiii - 13 [I5 : -. 
vehkalahtelaisia taas 2 [3] ja porvooIaisia lienties 1. 
ITaaseutu sensijaan on hcikosti edustettuna, kuten esim. 
Etel6-?'oh janmaallakin. Vain 1 pi tiijiin voirnat o ~ ~ a t  
riittiineot Iahettiirniiiirr 'Vn~l inu~~ 3 op~sl<elijaa ja 2 :n [41 
2 ; 1 ainoa akatccmincln kansalainen taas on ~Zllran wn- 
noille lahtenyt aillakill 3 :st a, ehka 6 :stakin, TJndrn~ man  
pitii-jasta. 16 :sta sanotaan epiirnatiraisesti vain, ettii hci- 
diin kotinsa on jossain T'iidellaniaalla. 

Savolaisista on mainittava, ettii heidan Inli1111iLi~- 
1'411 S110- ~ans i i  on ppsynyt ennallaan 1. '150 :na ajanjal-2 

malaisista. 4 :s ta pitaj:istii hnomaainnir al<atemiaan Iiih- 
tenrcn 2, 2 :sta, kcnties 3 :stakin, vain 1 :n opisliclijan. 
pel171-:' , ;. savolaisen nimeen t ~ y t ~  1 akateemiiien kan- 

salainen. 
Knten olrnim~ liavainnret, on karjalaisterl lulrnnlaiirji 

lcohoarliistaan kohonnut, ja tana vuosisadan v i i m ~  vnosi- 
l<yiinienena sr saa~luttax huippukohtansa. Karjalaiset 
niuodostavat nLirt tan:i aikana knnnioitettavan miiaran -- 
i l l ~  - uusista suomalaisista opiskelijoista. hnsio on 
viipnrilaistrn. 1690-1695 qaa Karjalan vanhan paQ.au- 
plu11gin 9 yjioppilnsta yksin ednsiaa kolio n~aaku?itaa, 
vuosisadan oiime vnosina heidan lukunsa liohoaa ~!iiu, 
ettii ttinii 10-~~:lotiskauter,a hnoniaanniir viipuri1:ijsia 
Tn1.laum tulleen 49. l'i~nrllii TKiil~isalmella on aka- 
tcnliassa 1 ednsta,jaiisa smnnin n1yiis Sol*tavalalla. jcssa 
1 1 ~ 1  ensi lrertaa saarrime 1iZvaistii. l\raaseutulaisten opil- 
lisrn harrastnlcscn havai tsemriie ?;Elii viihiiiselisi, sill8 
vain 3:sta pit5,jiistii - 111. nl. Tlomantsista, joka on msi  
kprtaa cdustettuna - on 1 nuornkainen opintiell~ lah- 
tcnyt. - Ylilliallraan vain viipurilaiscrn kansaluintaan 
l<nnluvirn luknmiiariiksi tulee 9. 

Yksinliertai srsti vain snornalai siksi nlainitaan ilillii 
lwrtaa 4 [.?I opislieli jaa. 

Viela viitneinen nlatka Itaii~rrcnniaakuntiin. Balti- 



laisten lultu~iliiarii oli taas alentuuut '125:kfii suorna!ais- 
ten opiskelijain liokonaisrn%tiriistii. Xarvalaisla saaillirle 
6 ,ja n~vanlinnalaisia 2, Piihkiniinlinnasta ja Riiasta on 
iilahdollisesti lrurn~~iastakin 1 ylioppilas Turltuun ()pis- 
lieleniaan tullut. Lisaksi saamnie, viela 15 Jnker.ista 
olevaa. 

Jfillaisilta nsvttiiriit sitten l tansal l is~~us~ul~teet  1600- 
larrun liihetessa loppuaan! Uehitys on kulkenut selrriisti 
siiheli snuntaan. etta Anran aliatelnian oppilasjouliko 
suomalairtuu nnomal~istumistaan. 1690-1700 suorna- 
laiset ylioppilaat lnuodostavat vajaaii '14 liaikista aka- 
telniaan kirjoittautnneista nusista opislielijoista, ruot- 
salaisia on vain va,jaa 4:. Sitten tiiytyp 41 :n snht(.~n 
("22 kaikista) tyytya vain toteailiaan, ettei voi sz~nos, 
lcuinka nioni heist% on kotoisin Snomesta, h i n k a  niorli 
Ruotsista. Lukuvl~onna 1692-1693 on 2 saksalaistn 
opi skeli jaa tulollaan kannioittannt >>Aura11 akateniiaa. 
Ljsiiksi mainittakoon viela eras motsalais-saksalairren. 
Tiedetaanpa, etta tana, aikana 1 lnoskovalainenlrill - 
~iioscovitus - ylioppilas on Turliuun saapnnui. 

Retkeilymme on siis piiattynvt. Edella esitetyt tiedot 
vaiknttavat knitenkin pakostakin jonkun verran Paja- 
naisilta. Sen vaoksi lienee paikallaan koota ne vhteen, 
taululilioihin, joista helpmti voi saada jonl<inlaistr! l a -  
konaiskuvan asioista on sitten kyscessa vlioppilaitt~n 
kansakunta- ja maakantasuhteet tai kansallisous. Spn- 
raavista taulakoisia 1rKv ,>nsinnakin niiapi i r t ~ i n  se1 rille, 
montako uutta snomalaista ovis1;eli jaa joka 10-vliotis- 
liantena on akatemiaan kiljoittautnnut ja milt% puolel ta 
Snomennienta tai  Raltiaa he ova? olleei. liot oisin. 

I TLssa kohdassa huomautettakoon, ettL naiden suomalaisten yl iop~~i-  
laiden joukossa on sellaisiakin, joiden nimi kylll on Tuiun akatemian ki1- 
joissa, mutta jotka itse asiassa eivat todennakiiisesti ole sielll kuitenkaxn 
opiskelleet. Tallaisia saarnme yhteensa 66 ja suurimman osan -49 -- 
lieista liuomaamme pohjalaisikqi, jotka jostain syystB ovxt tahtoneet ni- 
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I 

j Tuvzcn akatemiassa 1640-1700 opiskelleiden, suomalnis- 
tegz ylioppilniden lukern~iiii~.ii .qiiily neqden 

I kansakun, ta~~~atr ikkel ie~z  nzzrknan. 

lrarsinais-Suomesta, kuten seuraava taululrko osoit- 
taa, on lrotoisin melkein K tiin2 60-vuotislcautena >:Au- 
ran alcaterniaan>> lcirjoittaut~ineista, lauten suiu.ili~rnaksi 
osaksi olivat ollcct nelrin nuoruliaiset, jotlra ennen tii- 
miin koti~naisen korkealcoclun perustamista olivat ullto- 
illaittel~ J-liopistoissa opisk~llcet. ' Seuraa Pohjantnaa, 
jonka nuorukais~t riluodostavat tiismalleen ' 1 5  koko 
ylioppilasmii5rSstii. Sen jiilkeen 011 Sataltunnan sciltu- 
jeri vuo~.o, ja sitten tulevat jarjestyksessii Uusimaa 
:~~ :een ,  Ha~ne ja Kar.,jala tasaviilrisinii sek5 Itiinieren- 
maakunna t, Ahvenanlllaa ja vihdoin Savon seudut , joi- 
den ylioppilasrnaiirii on kovin pieni. 

Edellisen perusteella saamnie erinomaiscn h;\-viin - 

ylcislauvan Suomcn eri niaakuntain asukltaidrn opilli- 
sista harrastulrsista ; naemme, miten vanhat vi l jel~s-  
seltdut ja lranppalceskulcset - ovathan esini. lrarjalai- 
set s~mrimmalcsi osaksi TTiipurin kaupunkilaisia - nvat 

- 

mensa myiis Suomen oman korkeakoulun kil joihin, v a i l h  niin osa naista 
nuorukaisista Lienee kuunnellut vain Upsalan muusoja. - Maiqittakoon 
niinikaan, e t ta  ajan opiskelijain luku~naaraan sisaltyy myiis 7 nuorukaista, 
jotka kenties eivat ole olleetkaan ylioppilaita. - Uudestaan akatemian 
kiljoihin viedyt ylioppilaat on jatetty huomioonottamatta. 

1 RTTSTAVI GROTENFELT, Suolnalais~t ylioppilaat ulkomaan pliopis- 
toissa ennen r. 1640 (Historialli~len Arkisto XIII ,  ss. 96-15, XVII, 
SF. 377-522 ja ss. 387-388). 
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enit en liihettiineet poilijaan Turkuun opiskelen~aaii. 
Blaakuntakin on kuitenliin jo itsessaan kolionais~ms, 
jossa erisiksikiil vastakohta kaupunkien ja n~aasendm~ 
valilla on snuri, ja viiinerriainitun eri ostzt voivat \-ilje- 
Iyksensa, asukasten varallisnuden ja si.cristystason y.m. 
puolesta viela olla tuntuvasti erilaisia. On siis I o ~ ~ ~ t k s i  
vielii jaljella mielenkiintoine~i tel~tavii tarkastella, millwi- 
siksi suhdeluvut muodostuvat, kun edellisen hnoniiooi~ 
ottaeil kasittelenlme maali~ultain eri osista akaten~jaan 
liiliteneit8. 

Varsinai ssuoillalaisis ta huomaainme : 

K. 3/5 liaikista varsinaissuon~alaisista on siis yliopis- 
toliaupungin oniia poikia. Suhde onkill luonnoliineri. 
Tnrkuhan on ensinnakin Suornen suurin kaupunki .js 
niyiis tiirkeii, os. tojsten kustannuksella suosittu kaupp'z- 
paikka, jonka parasta 111. nl. Brahe hartaasti vaalii . 
Turku on 111;yiis Suomen kirkollisen ja hallinnollisen elii- 
11lan lirsltus, sen paiiliaupui~ki. J a  koska akateiiiia sijait- 
see juuri siella, niin sen asukkaista ei vain virliamies 
tai vauraanpuol~inen porvari saata kustantaa pojaileen 
~liopistosivistysta, vaan s(> k8y mahdolliseksi vaati~nat- 
tonlissaltin oloissa ~liivalle oppia harrastavalle. Tassii 
yliteydessa liuomautettakoon niinikSn viela kerran. 
ettii turkulaisiksi mainittuihin sisaltyy myos jonkin ver- 
ran liihipitiijalaisia. 

Piiiikaupungin IahiinmZsta pnlpiiristosta - Kust:-l- 
vin, Lokalahden. Vehmaan, Nynamaen, h'ousiaisten. 
Iliedon, Pairnion ja Sauvon seka Paraisten, Nanvon ja 
T<orppoon muodostacssa rajalinjan - on sitten kotoi- 
sin ' 1 5  ajaiijal;so~~ l~nsisuol~~alais is ta .  T5mZ huomaitaoa 

- 
Turkulaisia 

62 
59 010 

Muita kau- 
punkilaisia 

Turuu lahi- 
pitajist0 

Muualta 
Varsioaiu- 
Suonirsta 

Vain pohjois- 
t. etelinuoma- 
laisiksi mai- 

nit tuja 



luliurnaiira on helposti kkeitettiivissa selrin. Olihal? en- 
silrsilrin viljelys Turun lahimmassii pmparistiissii v s ~ l -  
haa ja edistyneempaa kuin rnuualla Suorn~ssa - vain 
Lohjanjarven ja Loimaan tienoot vetiviit sjllc rcl~ toja. 
R'iinikiiBn asukasten eliinlantaso oli lcorltearnpi lcrin 
muualla, sivistj-shan-astus oli aivan 1;uin oeriesii niiidcn 
sentujen viiestiilla, eiviitlca pitliat konluniatltatl~aan hui- 
tanneet. ' 

Ahvenanmaan voirnnle sivuuttaa. sill5 sieltii ei o1<1 
nlitiiiin erilroista nlainittavana. 

Seuraa Satalrunta, jonlta; maaseudun voinech sopi- 
vasti ensinnakin jalcaa lrahteen osaan siten, ettii chd~lli- 
seen tulevat ltt~ulumaan Kokeinaenjoen alajuoltsnn var- 
rclla olevat pitajiit ja my6s Loimaa, vailrlca se onlrin 
aivan erilliian. Sallrimiiinen taas kasittiiii n.s. Pirldtalan 
lehtolieskultsen, lansirajana Tyrviia, ja myos ICyriisjiir- 
ven tienoot. Kolmanncn osan muodostaa sitten Sata- 
lrunnan muu maaseutu. Numeroilla on kerrottarana 
seuraavaa : - 

Kaupunki- 
laisia 

Kakemaen- 
joen suu- 

seutu 

91 [93] 115 [I191 102 [I101 35 [37] 
20,s OIo 1 2 1 3 0  ( 8 0 0  1 1 E , 5 0 0  1 
Kuten niikyy, ovat kaupungit, Kolcenlii~njoei~ ,ia TJoi- 

nlaan vanha v i l j ~ l y s s e ~ ~ t u  seliii Pirl~lcalan tielloot jok- 
secnkin tasariikisesti edust~ttuina. 

Edellisesta tuttu viisijal~o sopii Pohjanmuahanki?i : 

N.s. Pirkka- 
ban lehtokes- 

kus 

Pelkastaan 
pohjalaisikki 

mainittuja 

Kaupunki- 
laisia 

Muualta 
Satakuunasta 

148 [I641 103 [I131 79 [87] 220 
%,5 010 1 17,5 Wo 1 3 o 1 o 1 37,5 1 

1 GUNNAB SUOL~IHTI, Sunmen papisto, sq. 12-14. 

Vain satakun- 
talaisiksi mai- 

nittuja 

Muualta 
Pol'jallmaalta 

Etela Pohjan 
maan rannik 

koalneelta 

Pohjois Poll- 
janmaan ran- 
nikkoalueelta 
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Kaupunkilaisia huomaamme siis olevan sangen pal- 
jon. Pohjanmaa~i kaupungit olivat kyllii mellrrin kaikki 
nuoria ja pienia, mutta niissa vallitsi virkea elama. 
koul~~inatlrain pitnus ei l;i~~sannut, ja Turkuan piiiisi 
avoveden aikana mulcavasti lrauppiaiden laivoissa. - 
Toinen r-yhma lriisittaii maaseutualuern, jonlca itzisen 
rajariivan muodostavat Lapviiartti, Kauha joki, Ilnm- 
.jolri, Lapua, Kauhava, Alaharmii, Alaveteli, Ralviii ja 
I~olita ja, siis viljavan j a  lahell5 ranniklroa olevan tie- 
noon. Etelapoh jalaiset olivatkin sangen opinhaluis ta ja 
lcorkealle tasollr kohonnutta viikea, jolra sivistysharras- 
tul~sissaan miltei Irykeni kilpailemaan varsinaissuoma- 
laisten kanssa. Sailiaa voi snnoa I'ohjois-Pohjaninaan- 
Idn alucesta, joka sulkee sclrin piiriinsa vain aivan ran 
nikolla olevat snaret vauraat pit%@. Sisamaasta -- 

~ n i l ~  Sotlranmsta ja Paltaniosta - sen sijaan on hyuirt 
viihiin opiskelevia, seilrka, minlrii silloiset asutusolot te- 
keviit taysin pmnlarrettiivaksi. - Huomautettakoon lo- 
pulcsi, etiei mistaiin n~uas ta  maalrunnasta ole niin pal- 
jon lrotiscutunsa paolesta liihenlmin tnntemaitomia knin 
juuri Pohjanmaalta. 

X.s. I'irkkalan lehtokeslrasta ulottuu Hiheenkin 
pl~olclle aina T ,nopi oi siin, Lanlrllille ja T'anajaan saalclta, 
Solncro taas on j o  n~il tr i  Varsinais-Suomea, ja juuri 
tiinliin rajalinjan liinsipunlella olevalta alueelta Iiihtr- 
neet sunriiiiinaksi osaksi saavat ednstaa Hiimeenn~aata 
alraterniassa. J o  tiinlankin seudun nuorukaisille oli 1ro11- 
lulianpunlrien etiiiq-ys haittana ja ti el^ sti vielii cnem- 
nliin niille. ljoidcn lcoti si,jaitsi kancnlpana harvaana~n- 
tuissa sydiinmaanpitiijiss5. Seuraavan taululcon nn- 
nierot, joika m.m. osottavat, ettii Hamern ainoa 1ra:lpan- 
l~ikil;~ on mukana sivisty~riennoissa, saakoot puhcen- 
vuoron. 



Tarkastelkaamme Uuttamaata. 
Lohjanjhrven tienoo - naiden seutujen edistync.est5 

viljelyksesta on jo ennerb mainittu - s ~ l r a  Sunmlen, 
Vihdin, Karjan, Pohjan, 'l'enholan ja Rroinarvin pith- 
;jat n~uodostavat ensinnakin jonkinlaisen liokonaisuu- 
dell, aivan liihellii rannililroa olevat pithjat seka kau- 
pungit taas kumpilrin ommsa. Huornaaii?ine siis : 

I - 

Vain Iisalmi, IZarltalall~pi ja K~lopio edustavat poll- 
,jois-Savoa, niista on yhteensii 11[131 plioppilasta 1. 21% 
Iroko savolaismahrastii. Muiden kotiseutuna on c;llut 
jolru keski- tai etela-Savon pi tajista. 

Lopuksi Karjalaan, jota viipurilaiset saavat nriltei 
ylrsiGan edu staa. Naiden seutujen maalaisvaesto eleleft- 
nzet tahan aiIraan vanhaan, totuttuun tapaan sangen 
alkeellisissa oloissa, sivistpsharrastukset ovat sille vie- 
raita, niin vieraita, etta suorastaan hanlmastyy its-Suo- 
men maalais~~lioppilaiden tavatonta vahalukuisuut ta. ' 

Kaupunki- 
laisia 

4 105 [I231 36 (441 1 53,5010 1 18OIo 1 : i O / o  1 

Lounais- 
Hameesta 

Muualta H'a- 
meesta 

Pelkastaan 
uusmaalai- 

siksi mainit- 
tuja 

PelkastLLn 
t .a lLis iks i  
rnaii~ittuja 

68 [77] 64 1691 46 [51] 19 [24] 93 
23,5 O/o 1 T20/0 1 14,50/0 1 6,5O,o 1 32010 

Muua'ta 
lJudelta- 
maalta 

Kaupunki- 
laisia 

Lohjanjarven 
tieuoilta 

Rannilrko- 
alueelta 
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Mita vihdoin itamerennlaaltuntalaisiin tulee, huo- 
maainme, etta 67 % heist2 on kotoisin Inlterinmaalta. 

Viipurilai- 
sia 

lTielii yhdelta nlikokannalta on mielenkiintoista tar- 
Irastclla tiilniin 60-vuotiskauden suomalaisten ylicippi- 
laidell kotiseutuoloja. Millainen naet oli maalais- ja 
ltaupunkilaisopjslrelijain lukumaiil+an kokonaisschde 
1640-1700 :2 Seuraavan taulukon numerot antavat siiG 
jonklnlaisen yleiskuvan. 

BIaalajsylioppilaita on siis aluksi enenlmiin kuin puo- 
let (52,5 %), kaupunltilaisia taas vain 32,s %. Kehitys 
1;nlkee kuitenkin siihen suuntaan, etta maalaispoikain 
lukumaara hjljalleen ja tasaisesti laskien viihenee. kau- 
punkilaisten taas kasvaa, kunnes suhdehivut 1690--1700 
ovat 26 % ja 45,6 %. 

Mika sitten saa tiniiin aikaaii? 30-vuotinen sot21 oli 
kiihottanut tuotantoa ja tuonut ulkomaista paaomaa 
maahan. Meilla Suomessa taas Brahen toiinet - hiinhiin 
oli 1n.n~ perustannt 8 ltaupunkia -- olivat kauppaa ja 
teolli suutta edistlineet. Raupungit alltoivat fleensa. 
saada yha suurcmman merlrityksen, porvariston kes- 
ken oli itsetunto lrasvamassa. Kaupuiikilaisilla oli enem- 
man toimintatarmoa ja kunnianhimoisia pyrkimvksia 
seka myos enemmtin mahdollisuuksia niiden totenttami- 
seen ltuin maaseudun hiljaisen hillitsevissa oloissa kas- 
vaneilla, silrsi niiden keskuudesta lahteneiden luLcumaarZ 
alkoi ltasvaa. - Hnomattava kuitenkin on. etiii mviis lto- 
tiseutunsa laadun puolesta tunteinattomien lukurnaalsi 
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kohoo loppuaikoina, ja suurirl osa naist8 lienee jmlri 
nlaalaisia. Onhen esim. Hameessa vain 1 kaupnnki, 
pienj Rrahen perustama Hameenlinna, joten valtavaa 
osaa vain hiimiilaisiksi mainjtuista voj varmasti pita5 
inaasentulaisina. Huomautettakoon niinikiiiin kcwan 
vi elii, ettii viiliin luptaan tmakulaisiin, viipurilaisiin p.m. 
In~uluviksi liihiscucl~~n n~aalai spoikia, jotka ovat lciivneet 
koulua niiissii kaul~ungeissa. 

Kaiken kaikkiaan 192 [I971 Suomen pitiij"" aa on vv. 
1640-1700 ollut mukana poikiaan akatemiaan lahettii- 
mass% Niistii tulee Vaixinais-Suomen osalle 35, Ahve- 
nanmaan 12, Satakunnnn 29, Etela-Pohjann~aan 22[23]: 
Pohjois-Pohjanmaan 19, Hameen 25 [27], Uudenmaan 
25 1261 sPk5 Savon ' 18 [I91 ja vihcloin Karjalan osalle 
7 pitiijaii. Mitkii niistii sitten ovat edustavimmat? 'I'fisai- 
sesti kautta koko ajanjakson akatemiaan poikiaan Izhet- 
tiineiiii pitiijia - siis sellaisia, joista joka 10-vuotis1:au- 
tena on ainakin 1 ylioppilas Turknun liihtclnpt - 
saainnle 17 [18], nim. : Kisko (9 yl.), 3Tyniimaki (17 [MI, 
Sanvo (17[18] ), Uskela (16) ja Trehm.ta (22) ; Enra- 
joki (9) ,  Iluittinen (31), kenties rnyos Hiimeenkprii 
(9 [I 1 ] ) , TCarkku ( t i  [I 91 ) , Kokeilbki (21 [22] ) , I~oimaa 
(30 [31] ) ja Tyrviiii (13) ; Tlnia,jolri (14). T<ruununk>-1% 
(13) ,ja Tdiininka (17 [I81 ) ; Hattula (I  7) ; Lohja (17 [I81 ) 
ja Pernaja (18). T,isiiksi tiediimme vielii, ettg 9 TTarsi- 
nais-Suonien, 3 Satakunnan, 6 Pohjanmaan ja 3 Ha- 
meen rrlaalaiskuntan sekii 1 Fndeumaan pit@ on tan5 
aikana kukin - snu~*ellunin tai pi cncmniin valiajoin - 
niaan korkeimpaan opil~alr,joon toimittanut 10-20 poi- 
kaansa. Xniden pitiijien ylioppilasmaarii vaihtelee sit- 
ten lopulta 1-9. Huittinen 31 ja TAoimaa 30 [31] yli- 
oppilaineen edustavat siir: maalaishuntain korkc-inta 
saavutusta. 

lFntii Saonlen 1:aupnngi t ? Huoniaamme, ettii ,iokai- 
nen niistii - pientii Sal-onlini~aa l~~lcuul~ottainatta - 

'- Vahan aikaa kaupuukinn nl!i~t T<l~opio o n  111ctto maalaispitajiin. 
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on ollut inulcana pojilleen yliopistosivistystii lza~kki- 
niassa. T ~ ~ k u l a i s i l l a  on luonnollisesti valta-aseilia kau- 
punlcilaisopiskelijain joukossa, heita naet on 539 [552]. 
Sitten seuraa Viipuri, Suomen tiirkein kauppalraupunlci, 
158 ylioppilaineen. Porilaisia on 69, oulnlaisia .55[60]. 
helsinkilaisia 44 [49], vaasalaisia 34 [38] j.n.e. 

Edella oleva taulukko kertolcoon vielii, miten eri kan- 
sallisuudet olivat koko aikana 1640-1 700 edustettnina 
Turun alcatemiassa, ja sitten voiulmekin jo lopettaa t6- 
miin ylioppilaidcn kotipaiklcojn kasittelevan luvnn. 

1. 
Mika oli sitten tamiin cri seuduilta Turkuun I<ol<oon- 

tuneen nuorisojoukon suhde kansan cri kerroksiinq 
Aatelin ylhaisista kodeistako sen enin oli 18htoisin vai 
hengellisenkij sa-itidyn pappiloista, jotlea nekin kohosjvat 
ympari s toaan pleinmiksi ? Porvar ien vaati~nattoniis tn 
tuvistako vai talonpoilcainlco riiatalista majoista? T51nii 
kysynivs on rriielenliii~ltoincn, s i lk  sr  koslcettelee san- 
gen oleellista kohtaa, eteiilcin lcun on k y s ~ m y s  ajasta, 
jolloin sukulaisten Iceskpinen yhteistunne oli erittiiin 
voiinal<as. jolloin suknsuhtect vaikuttivat nuol-ulraisen 
opintojen edjstymiseen ja viransaantiin paljoa miiiiraii- 
vhli~lnin lcui n nykj-8an.l 

Ilcava vain, etta llihteet ovat kovin epiitiipdelliset. 
T7ai11 Laguksen matrilckeliin - mikiilj mabdollista ~nyiis 
lniografisiin nimilcirjoihin ja sukutauluil.lin y.16 - piiW- 
a ~ i a s s a  voimnle tnrvautna, ja se jlittiia miltei aina vli- 
oppilasnuorison cnemrnistiin syntyperan niainitsem;ttta. 
Eten1:in taloi~poilcaisylioppilaita nlainitaa~i harvoirL, 
rnutta usein ~ a a t t a a  arvata, mist: piireistii orat  liilltiii- 



sin nuo nuorukais~t, joilta sultnnimi sangen usein puut- 
tuu ja joiden ristin~ii- ja isiiniiimen per5iian on liiietty 
pjthjanninli latinaisen -erzsis-lopm~ jiilkrensii saaneenrt 
tai vain maakuntamiitirays. TTsei~nmiten nhrna va J*-  

inaankin ovat varsinaisen niaalai svii~stiin lapsia, talon- 
poikain, jotlra ainalrin hamtiriisti. vaistomaisesti ta$-  
sivat akatemiassa saalnansa lahjan rrierlrityltsen, joidcn 
kor1;eimpana haaveena oli saada joskus nahdb oma 
poikansa kotipitiijansii kirkossa jumalai~sanaa jul i~ta-  
massa. - Porvnriskodeista Ibhteneitii saa niin11;iiiin 
nliltei phta suurclssa miiarin vain tyj-tys aarvaileillaan. 
- PappissaGdyn nuorulraistc~n syntpperii sen sijaan 
niainitaan mrlko tiism~lliscsti, vailtka tietenkin h e~stli- 
Itin on aina joi taltuita jiianpt meille tuntemattoini1;si. - 
Kun sitten on kysynps aatelisista opiskelijoista, {>ten- 
kin uanhain, mainehilrkaiclen suku,jrn pojista, niin snt- 
iuu rain Eiarvoin - milloin sulrntaului eiviit ole tiiy- 
dellisrt y.m. - e t t ~ i  vanhempain ai-voa ja awniaa  or- 
rilaati tunneta. 

Ryhmi tellen rehtorikansittain akateniiaan 1ti I ioit- 
tantuned uudct opisIteli.int 5-vuotisjaksottain l;oc~ta~n- 
iiir saada selville, millaisista kodeista lie olivat 1iil:tiii- 
sin'. 

F;llsinniilti11 on tarkastettava, monenko altate1lli:tn 
lri rjoihin vv. 1640-1660 ~nerkityn synt~-perii~i voi~i i~~ie  
saada selville. Ensi 5-vnotiskautena nuo vanhcmpainsa 
vliteislrunnallisen aseman puolcsta tunnetnt n~uorliistti- 
vat vajaan K kaikista, toi eena runsaan 2/5,  kolrnantrrta 
n. K ja vihdoiii 16.?,5-1660 taas Iiihes 2 1 ~  alcatenliaaik 
ki1.joittautnneista. 

Kun sitten ltiisittelenlnie tatti sukusuhteiltaai! t1111- 
ncttua joukkoa uutena kol~onaisuutena - siita suhdeln- 
vut laskien - niin hnomaamme 1640-164.5 aatc3li~r)oi- 
Itain iiiuodostavan n. "lo kaikista opislrelemaan tullcista. 

1 Rs. siv. 173 olevia taulnkoita, joissa haka~issa  olevnt luvut 
ilmaisevat, kuten ennciikin, mahdollisia, mutta lruitenkin epsvarmoja suh- 

teita. 
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Seuraavana 5-vuotiskatlteiia heicliin luknniiiarknsa saa- 
vuttaa hujppukohtansa, silloin n5et melkrin tiismalleen 
'11 synt?-peraltiiin tunnetuista on aatelisia. 1650-165.5 
saamnic snhdelus.tllzsi n. ' i o ,  1655-1660 se taas. lsolioo 
melkein '14 : h i .  - Tsien jonkossa on korlreita aatelisia 
upseereja - n1.m. 11 eversti 2, 5 everstilnntnantti,z, 12 
i~iajuria j.n.e. - ja mv6s alempiarvoisia sotilashenki- i 
loita, ri1.111. 2 aateloitna lcorpraalia. Ylhaisia hallintovir- 
kamiehia heidiin ,jonkossaan niinilcii811 havaitsemmc, 
t\silil. liovioik~ndc~i presidrntte,jS 4, nlaaherro,ja (5 , j t i  laa- 
mstnneja 5 .  Creut:<c.jo on tang ailcana alcatenniassa opis- 
lrellut enrnirniin knin nlinkiiiin riiuun aatelissuwn .jiise- 
niii. l i ~ ~ u t l i i n  vanhat, nlain~hikkaat suvu t, knten Ilorn, 
Fleming, Rarlci, Rainsav, Stiilhand~lie. Stblarm, Jiigcr- 
horn, Nunck, lTTrcde j.n.c. ovat poiliiaan alcateiniaan 15- 
hettiineet - lr111111on professoric~n ilolcsi, sill5 aateli~nuo- 
rnlcaiset olivat heidan vlpcytensii. Munt ovat sitten 
vaatimattonianipaa, ~nonetkiii w s t a  aateloitua viikeii. 

Aat~littomain npse~r ic~n ja virkamiesten pojat mno- 
dostavat senraavan ryhmiin. 1640-1645 huomaomruc 
hcita olevan 11. I 1 1 3  lcailcista syn typeriiltii5n tnnnctui sta 
opis1,-elelllaan tulleista, 161.5-36.70 vain '113, 1650-- 
1655 ' 1 2 8  ja viinie .S-vuoti~kantena vihdoin ainoastasn 
'1128 mika rnerkitseel<in minimilcolitaa. - Korkea-arvoi- 
siakin miehiii tapaamnle isien j0111~ossa. 111.m. evwsti- 
luutnantiri ja niuutaiilia hovioilreuden asessoreja -- 

cnimn~iit heistii olivat tiihiin ai1;aan aatelisja. Suu- 
ri~llrnaksi osalcsi tiiii~an rylimiin opiskelijab leuitenkin 
ovat liihtiiisin ninlismicstrn, liiiininvislraalirn, -sihtwrien 
ja -kamrecrien, krtulnnnvontien y.1n.s. kodeista. 

ICun laekeinm~ varsinaisen papiston lapsien jo~rlr- 
Icoon niyijs koulunopettajain ja professorien1;in l:oiat, 
iiiin hnoniaa~mue tiilniin oppincen siiiidyn lapsia 1640- 
1645 olevan runsaasti puolet kaikista, 1645-1650 taas 
runsaasti seuraavana 5-s7uotiskautena melkcin 2 / 3  ja 
viimcisenh vihdoin jalleen yli puolet syntyperii!ttiiin 
tnni~etnista. - 5 piispan, 1 superint~ndentin ja 16 pro- 



fessorin poikaa s i s a l t y  edelliioleviin lulinihin, n ~ u t t a  
valtavan suuren osan pappissaiidyn kesliundesta lahtc- 
neistii mnodostavat kuitenkin liirlikoherrain lapset - se 
onliin luonnollista, koska heidan aseniansa oli viiliin, ai- 
nakin sunrpitajissS, suort~staan loistava. Rappalaisten 
ja kaikenlaisten tlpnlaisten poikia on ainoastaan vahan 
ja vain 3 ainoa koulnnopettajan lapsi. 

Entii porvaristo, mita kertovat numerot sen lapsien 
ol~intielle antautumisesta B 1640-1 645 sukusuhteil- 
taan tnnn~tuissa on tamiin saadpn nuoraliajsia, 1645 
-1650 ',Ill, seuraavana 5-vnotiskautena I*unsas l l u  ,ja vii- 
meisen5 vajaa '/lo. Joukossa havaitsemme olevan por- 
n i~s ta r ien  lapsia 38 [I91 j a  raatiiniesten 12 [16], mui- 
dtbn isiit ova t tavallisia I~aupnnliilaisia. 

Paiiclj-~ume talonp~ikaisen lcansan I<eskuudesta lah- 
trneisiin. Hrt i  rnsi 5-vuotisliautcna huomaai-rlmc heit; 
olcvan en~mm;in knin kosl~aan jiilkcenpiiin t d l a  vuosi- 
sadalla, nini. k h e s  ','R kaikista tumnetuista. Seui.aavalla 
I~rrral la  taloi~poil<aisnuorul<aisten lukumiiiirii on ~ i e l I i  
'/lo, sitten ' I l 2  ja 1655-1660 iaas ~~lell<ein ' / lo spntj-peral- 
t%in 11innctnjst:t. - 2 rats~ltilallisen poilcaa sekii 1 lau- 
t a m i ~ h r n  ja vuorimiehen pojan huomaanime talonpoi- 
kaisplioppilaiden jouliossa. M.nl. on m76s 1 torppari, 
1 liirvesmies, 1 kalastaja ja 1 121 ralal~nna lwilcansa op- 
l)ia saamaan Iiihettiinpt. 

T<mi sjtten sijrryttiiin vuosiin 1660-1680, niin hno- 
maamme syntpperaltaiin t nnnettujen lukumaiiriin hil;lni s- 
ta  1isaiintynist;i. Sclcii 1660-1665 ~ t t i i  1665-1670 on 
ruiisaasti '15 akatr~niaan kirjoittautnliei sta sellaisin. joi- 
den vanhenipain yhteisk~~nnalliscn aseman tnnnemnle. 
1670-1675 taas heidan Inkunsa lahrntelee % , 11111tt:i 
1675-1650 se on jiilleen hiukan laslienut. 

Plimpspiireistii lahteneiden lukuinaarii on ensi 5- 
v~~otiskautena runsaasti ' 1 s  ja seuraavana tiismalleen 
I;,, sitten vajaa ',Is ja 1675-1680 vihdoin n. ' 19  liaiidsta 
eyltpperaltaan tunnetuista. -- Creutz-, Horn-, Koije-, 
Sparre- p.m. mnhtisukujer, jaseniii huornaainnie jo~~lms-  
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s;, vgllgp:.t-' ~i oisenipien aatelissukujen ednstajain rinnalla. 

1 l . n ~  hovioikenden presidenttien poikia on 3, everstichn 
5, cverstiluutnanttien 6, majnrien 11 j.n.e. 

Aateliton upseel*isto ja virkamiehisto on, kuteii en- 
nclnkin, ~Rhanpuoleisesti edustettnna. Kiiistii piireistz 
l5h teneet lrluodos tava t 1660-1665 va j i~  '/w sukusllll- 
teiltaan tnnnetuista, 1665-1670 vajaan '/la, sitten '/?a ja 
lopnlta 1675-1680 n. ' / I T .  

Ylioppilasnnorison suknperaltiian tnnnettu valtaosa 
on t ietysti hengellisen saadyn lapsia taasliin. Heidan 
lukuinaarhnsii sunrnus saavuttaa huippukohtansa 1660 
-1665 ja 1670--1675, jolloin pappissiiiidyri nuorukaiset 
n~uodostavat koko 2/3 J-lioppilaista, joiden vanhelnpain 
J-hteiskunnallisen asenian tann~rnme. 1665-1670 ttimiin 
luokan poikia on vajaa 3/5 ja 16'75--1680 taas runsaan- 
laisesti 3/5 kaikista. Piispain poikia saamme 9 [ I l l ,  s11- 

perintenclenttien 1, tuomiorovastien 2, professorien 17 j.2 
1;onlanopettajien 23 [%I.  Val taosana ovat tietysbi liirk- 
koherrain pojat, mubta 10 [ l l ]  useinlcin suorastaan s4ii- 
l i  ttiirissii olosuhteissa eliivaif pitiijanapnlaistakin on 
polliansa akatemiaan liihettiinyt. 

Porvari spiireistii liihtiiisin on 1660-166.5 va jaa '1. 
s?;ntypergltaiin tunnetnista. 1665- 1670 vajaanlainen ' 1 7 ,  

sitten ' 1 8  ja lopulta 1675-1680 taas vajaa '17. - Run- 
saimrtlin ednstebtuina ovat Turkn, Viipuri Ija Fobtian- 
nlaa:i kaupuilgit sekg lnpiis c~riiiit Rnotsin kaupnngi!, 
etenkin Vasjii. Ilink6ping, Korrlcijping, Kykoping J'R 

Striingnas. Moni1iir;iara on niiiden porvarispoikain van- 
hempain joukko, l;nn sitii liihemmin tarkastelee. 20 [231 
pornlestariil- .ja 14 [I;] raatimiehenpo,jan rinnalla hno- 
laaa 1n.m. yhden rgiitalin, hatnntekijan ja satulas~piin 
pojan. 

IbIaalaisviirstiirr keskundesta liihteneita saamnlp niii- 
n>i vr~osina tavallista vaheinmiin. 1660-1665 heidan In 
lcumiiiirans5 on '117 syntypcraltaan tunnetuista, sitttbn sc 
Iiohoaa ' /~~ :ks i ,  niutta laskee jalleen 1670-1680 - jol- 
loin saavuttaa minimikoh tansa -- 'IIR :nan. 2 ratsntilal- 
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lisen poiliaa seliii 1 kirlionisiinnoitsijii~~ mainitaan eri- 
koisesti naiden maaseutulaisten joukossa. 

Viirneisena 20-vuotiskautena enncn suuren pohjan t<n- 

dan puhlieainista huomaanime syntpperiiltiian tunnettu- 
jen lukuiiiaiiran saavuttavan huippuliohtansa heti 5-vno- 
tisliautena 1680-1683, jolloin tiismiilleen pnolet akatcc 
iliiaan kirjoittautuneista ovat varinasti tunnettuja, 
1685-1'700 heidan lukm~sa pyspttele~ 2/5 Borvilla. 

Aatelisnuorukaisten opillinen harrastus kohoaa 1680 
-1685 sangen huomsttavaan maaraan, he naet muodos- 
tavat silloil1 '/e snkusnhteiltaan tunnetuista akate~mi- 
sista liansalaisista. P~uraava t  suhd~luvut ovat sitten : 
1685-1690 runsas i//, sitten vain '/I? ja lopulta 1695- 
1700 runsas I,'?. - .5 hovioil<euden-presidentin, 11 niaa- 
herran, '7 evel-stin, 9 everstiluutnaniin j.n.e. poiliaa -- 
vanhain mainehilikaiden C'rcutz-, Fleming- 4'.m. snkujen 
jiiseniA - n21den ,jonlcossa tapaainme. 

Scuraaran ryhnliin, aa teiitto~iiaii~ vil.ltai~ii~sten j;l 
upseerien poikain, luknmaarij on alituisten nousujen ja. 
lasliujen alainen. Se saattaa valiin kohota huoinatta~an- 
kin suureksi hcti taas tuntuvasti laskcaliseen. 1t;SO- 
1685 tamiin luokan nuorulraisia on ' i l l  ka~liista tarlceni- 
mill tiinnetuista, sitten vain 'I~R, 1690-1695 hcidiin luku- 
maariinsii saavuttaa huippukohtansa kohoten :ksi, ja 
lopulta 1695-1700 he muodostavat I120 ltaiki sta tunnp- 
tnista. 

Papiston piiristii liihtiiisin o l~vain  Iukmliiiiirii p ~ s v t -  
t e l e ~  - pienia heilahdnlisia lukuunottamat ta - y l r~ns5  
siina 50-60 % viilimail!a. 1680-1695 heita 011 run- 
saasti paolet lcail-ri~ta, joitlen vanhempain yhteisknnilal- 
l i s ~ n  aseman tiediiniiii~, 1695-1700 taas 11. Vlj. - Kirlc- 
ltoherrain pojat tietysti antavat koko r yhvhmalle vl e'qlei- 
ninn. Hiemail eroavaisuutta tiihan joukltoon tulee sen 
ltantta, etta siihen lcuuluu myijs 4 piispan, 1 tuomioro- 
vastin ja 25 professorin seka 9 koulunopettajan ja I1 
[I81 pi tiijanapulai sen poiliaa. 

Klitiipii porrwristo. nlitii spn poilcain opillisist~ har- 
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rastuksista tans aikana, 011 sanottava:~? Seliii 1680- 
1655 etta 1695-1700 hnomaamme ttirniin saiidyn nuorsa- 
kaisten iiluodostavan vajaan '17 kailiista sukuperhltaan 
tunnetuista. Vuodet 1685-1690 iuuodostavat valtavan 
nousukohdan, jolloin porvarispoikain lukuniiiara on ];or 
Itein~millaaii ja tapailee neljiitta osaa 1;olio lahemn?in 
tnniietusta opisltelijajoukosta 1690-1695 heitii taas oil 
11. ' i s .  - Porniestal-ien poikia on joukossa 20 [21], raati- 
miesten taas 21 [23]. E~ailroisesti huomaamme naideii 
kaupuiiliilaisten seassa nl.in. 3 puusepan se1Gi yhdeii 
suutarin, raatalin, liellonvalajan ja kapakoitsijan po jat. 

Maalaisnuorukaisia on 1680--1690 n. 1/14 liaikista tar- 
liernmin tunnetnista, 1690-1695 suhdelukn liol~oaa 
'1io:ksi ja oil sitten lopuksi'vajaa ' 1 1 5 .  Saiden talonpoi- 
Iiaisylioppilaiden joukosta erottuu 1 lautainiehen ja 1 
kestikievarin-pitiijan poika iiluiden huoniaamatton~inn 
kol<onaisuuteen sulautnessa. 

;Tonkii~laisen 1inl;oiiaisliiisityksen saa~niseiisi on taas  
tnrvauduttava tauluklioihin (ed. siv. ) . Ensin~miiinen 
iliistE kertoo, kuinka inonen plioppilaan vanhempain 
ybteiskunnallisen aselnail voimme selville saada. Toincin 
taas - tosin vajavaisesti, sills onhan -59 % ajanjalison 
ylioppilaista syntpperiiltiiiin tunteinattomia - Iioettaa 
vastata kvsyniyksern. mist$ piireistii vuosina 1640-1700 
akateiiiiaan lrirjoi ttautuneet olivat lalitoisin.' 

Kokonaissuhteeltsi saamnie siis : aatelisnuoruliaiset-t 
iilnodostivat hiukan vajaanlaisen ' 1 7  koko 60-v~otislraii- 
den tarkeinniin tnnnetuista opiskelijoista ja aatelitto- 
man upseeriston ja \~irltainiehiston pojat ' 1 2 0 .  PKivRrin 
1600-luv~in vliopnilasm~ori solle antoivat pappi skodeista 
lahteneet ylioppilaat, joita on melkein ' 1 5  syntyperaltsin 
tnnnetuista. Porvarispoikia on sitten runsaanpuoleinen 
l / 7  ja talonpoikaisplioppilaita vihdoin vajaa 
- 

1 Prosentit on lask~ttu vanhrmpainsa asrnman puolrsta tumlcttu5en 
kokonaismaarastl. 
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Vanhaall totuttuun tapaan kliytiiii tahiin aikaan op- 
pia hakemassa ~ieraistakin yliopistoista. Eniten Suo- 
nlen opinhalniset tietysli - etenkin I'ohjannraalta rja 
Itinsi-Suo~nesta - suu~itasivat inatkansa Upsalaan, ]car.- 
jalaiset taas Tarttoon ; v;~in liarvoilla oli tilaisuus psiis- 
tii Saksan p.m. yliopistoihi~i. 

Pikainen silmiips Upsalan yliopiston kansalinnta- 
oloihin selvitttinee siella opislt~levien suomalaisten 1uIi11- 
iniiiir iin suuruutta. Kun 1663 l~ansaltuntalaitos t>issM 
korkeakoulussa sai virallisen vtlhvistuksensa, niin quo- 
malajset - pohjalaisia lukuunottamatta - lnuodostive t 
Itnnsakunnan yhde~sli baltilaisten, gotlantjlaistcn j w 
saltsalaisten kanssa. Pdljaninaalta olevat sen sijaan 
luettiin varsinaisiin ruotsalaisiin, nrutta pian he erosi- 
vat Iansipohjalaisista nruodostaen oman rphmansii, jo- 
lion etelasuoina1aisetl;in (uboenses) tulivat Iiuulumaan. 
Kauaa ei yhteps sentiian liestinyt, 1673 naet syntpi ~ t c -  
llisuorlialajnen 1;ansakunta. Lopuksi lnainittakoon, ~ t t 5  
1684 Upsalan s~lomalaiset osakunnat taas lisaiint~iviit. 
liun karjalais-inkerilainen 1. viipurilainen kansaknnta 
inuodostui .' 

Ruotsalaisista taas nlonet - Laguksen 11iatrikl;elin 
inukaan n. 150 - olivat jolto ennen Turkuun tuloaan 
opiskelle~t jonltun aikaa Upsalassa tai suuntasivat sirn~r? 
matkansa vasta Turussa opintoja harjotettuaan. Vuosi- 
sadail 2.5 viilne vnotena lie alkavat ~liyiis uscin opiskello 
Lundissa 

Mutta palatkaalilme jo val-sinaiseen aineeseemrnc, 
nin~. ylioppilaitten syntj-periin tutkinliseen. Kslten kun 
oli kysvn~ps ainoastaan >>Auran akatemiassa>> opiskttllei- 
den sukusuhtei sta. Pmme paasseet lahinrainkaan tunkeu- 
tumaan niin syvalle, kuin nlieli olisi palanut. Sanloin 011 

asianlaita nytkin kun olisi selviteltava niiden opiskeli- 
jain sj-ntyper:iZ, jotlca ovat hyvalts~en kapttaneet Tii- 

1 ANNELSTEDT, Upsala universitcts Ilistolia 11, 2, s. 399. 







run akatemian 1isal;si viela jotakuta toistalrin korkcn- 
koulua. Etenliin Upsalassa opiskelleet pohjalaiset -- 

heita saamrne Laguksen mukaan t8na aikana 271, nlui~a. 
snomalaisia taas 159 - ovat tiihan asjantilaan vaikut ta- 
neet; monesta naet on sanottn vain, ettii hiin on jostaiil 
Poh janmaalta, mutta ei mitiian tarkempaa. 

Tarkastakaamme ensinnakin, kuinka moni tana ai- 
kana Turussa opiskellut oli l i apy t  myiis oppia halie- 
inassa jossain vieraassa pliopistossa ja suuriko 
osa heist5 oli syntype~.altaan tnnnettua jonkltoa. Siv. 
176 oleva tauluklro antaa vastauksen naihin kysymp1;siin. 

Alituista vaihtelua on siis havaitiavissa. Kerran 50, 
1665-1670, saamme sangen lluomattavan prosenttimaii- 
ran syntyperaltaan tnnneltuja, mutta siiten seurttal.:in 
taas laskua. 

Jii15e116 on vie15 erittain mielenkiintoinen tchtiivii 
Icoettaa selvitella, miti4 lransankerrolisia tuo muna1ial;ir. 
Imin Tnrnssa opiskellut, meille ~~anhempainsa arvon ja, 
aseman ilmoitannt ylioppilasjonkko edustaa. Tnl-van- 
tnkaamme siis edellisellii sivulla olevnn taulukon nmnc- 
roihin.' 

Luvut siis vaihtelevat tuntuvasti. Pappiell - eniten 
Idrkkoherrain - ja professorien pojat antavat vieraissa- 
kin yliopistoissa opiskelleille yleislein-~an, knten taman 
oppineen saadyn keskimdcsta liihtenyt nuorisc. oli ollut 
Eiallitsevana ainelisena >>Aulsankin aliatenlian>? syntype- 
raltaan tunnetuissa. Porvarispoikai~l prosenttimaara 
saattaa niinikaan valijn Iiohota hnomattavan snnreksi. 

111. 
Y l i o p p i l a i  t t e n  t a l o n d e l l i s i s t a  

o l o i s t a .  
1. 

>>Kukaan porvari, jonka talossa on tilaa, Slkoon kiel- 
taytyko antamasta yliop-pilaille asuntoa. Ruoasta ja 
huoneesta malcsua ottaessaan olkoot he kohtuullisia, :i!- 
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li60t milrGn muotoa ppytiiko enempi%, lruin oikeus ja 
Irohtuns on. Jos viiarinl<iiytoksia huoniataan tapahtu- 
neen, niiil pormestarit saliottakoot asiariomaisia kan- 
punkilaisia,,, niin puhuu Rrahe kreivi, ylioppilasn~xori- 
son isallinen, huolchtiva ystava, kaup~ulgin pormesta- 
reille heinalruussa 1640 ja lrehottaa heita pitamaan huol- 
ta siita, etta naita maiiraylrsia noudabetaan.' Naistii sa- 
noista henkii tietoisuus siita, etta taloudellinen alidinko 
ja puute kuuluu oleellisena osana opiskeluailraan, ja nt- 
ovat myos kuvaavia jalon kreivin raliastavalle, kaik- 
liialle ulottuvalle hnolenpidolle. 

Kun 1600-luvun plioppilas valmi stautui lahtelniian 
akatemiaan, niin han kokosi rekeensii tai  rattailleer! kai- 
Iienlaista tarpeellista tavaraa, paaasiassa tictcnlrin 1x0- 

kavaroja. Talouslralu jalrin tuotiin mukana, niinpa kon - 
sislorin poptakirjat mainitsevat, ettii eriis aatelishcrva 
oli riistanpt Turkimn matkustavalta ylioppilaalta pari 
kattilaa."malla hevosellaan saapuivat joslrl~s etenltin 
kaukomatkaiset, omi stipa pohjalaineil Sigfriclus Chris- 
tierni Eievosen T u r ~ s s a k i n . ~  

AIiiiiranpaahiin p55styd piti tietysti ensinna hankkia 
nsunto. 1600-luvun porvarien asurnulrset eiviit suinlcaan 
o l l ~ e t  loistavat. Oli tosin Turussa joitakuita liivita10,ja- 
kin - nekin l-kerroksisia ja kompelotelroisia - mutta 
kapeiden mntkikkaid~n katujen varrella sijaitsevain rtt- 
kennusten valtavan en!~mmis ton muodostivat pienet 
puuasunlukset, joiden Iratoilla ruoho kesaisin rehotti. -- 
Asuntojen sisustukscssa taas oli vallitspvana siiilio. lrai- 
kenlaiset lraapit, arknt ja lippaat. Pitkat poydat, kiinto- 
naiset penkit ja tuolit seka vuoteet tiiydeusivkit kalus- 
tuksen. Rfustat seiniit oli-c-at arkiolojssa alastomat, juh- 
latiloissa vain ne -- kuten poyclat, penkit ja vuoteetkin 
- saivat jloista varilrkyytia, lrun arkuista otettiin csiin 
kallisarvoiset kankaat niita ~ e r h o a m a a n . ~  

1 K. p. 12. VII. 1640. 
2 K. p. 26. I. 1632. 
3 K. p. 17. XII. 1647. 
4 G. SUOLAHTI, Suornei~ papisto, s. 237. 



Edellinen sopii paapiirteissaan ajan ylioppilasasun- 
toihinlcin - niita tosin tuskin juhlahetkiniikiiiin mitkiian 
komeat verhot kaunistivat. Olisi viehattavaa tarkalleen 
tietaa, milta 1600-luvun alrateemisen kansalaisen asuii- 
nossa naytti, mutta asiasta on sailynyt ainoastaan niu- 
kalti tietoja. Silloin talloin vain vilahtaa konsislorin 
poytakrjoissa sana, johon voi kiinni tarttua, jokin huo- 
nekalun tai muun tarve-eeineen nimi, joka luo hitnsen 
valaistusta kysymykseen. 

Lukittuja kaappeja mainitaan poytakirjoissa monta 
kertaa. Ne olivat kait enii~lmakseen ruoan sailytyspaik- 
koja, mutta valiin vaatteidenkin, niinpa esim. kerran sa- 
notaan, etta kaapissa oli hattu, toisen kerran taas ra- 
haai. Poyta lmului tielenkin val ttainiittomiin huoneka- 
luihin. Mainitaanpa kerrankin, ettti sitB verhosi popta- 
liina, jonlca eraat mellastelevat sotilaat, ylioppilasnuo- 
rison alituiset vihainiehet. riistivgt kadulle re pie^ sen 
kappaleiksi.' Kun viela lisaksi ajattelemme penkit ja 
vuoteet, niin onkin valttiimiittomin kalusto valmis. 

llckunat olivat pienet, huoneet siis pimeat, ja niiden 
valaistuksena kaytettiin talilrynttiloitii. - Harvintiinen 
loistoesine koyhiissa ylioppilasasunnossa mahtoi olla sc 
16-kynttilainen kattolrruunu, jolika maisteri Pratanuk- 
sen >,hawkat viemat>> pudottivat alas hiinen kamarinsa 
katosta, salilalla tietysti rikkoen sen." 

Kun siis jostain oli sopiva kamaripahanen lrelrsit t p. 
niin vuokrattiin se useiminiten koko vuodeksi. Popta- 
kirjojen velkajntuissa lasketaan vuokra silloin tklloin 
myos ~ i i ko l t a .~  Yksin oli tietysti mukavinta asua, mntta 
Iriiyhyys pakotti tuonkin ajan ylioppilaita sulloutumaan 
valiiii hyvinlcin monta yhteen huonepahaseen. Useirnmi- 
ten heita lienee nsunut yhdessa 2 tai 3 :kin, mutta jonliurl 
kerran mainitaan, etta 4 :kin ylioppilasta asusii yksissii." 

i I<. p. 12. VI. 1661, 17. 111. 1652. 
2 I<. p. 27.111. 1678. 
1 E. p. 11; 11. 1657. 
4 K. p. 26.XI. 1662, 17.X. 1666. 10.XII. 1673 j.n.e. 
5 K.p. 26. XI .  1662, 17. V. 1671. 
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Ylioppihat toirat - lcuten 60 mainittiin - tavalli- 
simnlin ruoan mukanaan tullessaan. Rouluaikanaa~t 110- 

jat olivat valmistaneet aamiaisensa ja illallisensa itse. 
vain p8ivZllisen laittoi emiinta, teinin omista aineista 
senkin.' Tiimii t a p  lienee ,jatl;unnt osaksi ylioppilas- 
ailianakin, mntta tavallisesti kait ruoan valmisti enian- 
ta, joka silloin talloin konsistorissakin vaivoistaan vel- 
1i0o.~ Taysihoidossa olosiakin on ~si~uerkkeja,  mutta 
kovinkaan pleistii se ei ollut" - Ylioppilaalla saattoi 
011% oinat polttopuunsakin, niinpa kerran ergs akateeini- 
nen kansalainen valittaa, etta talonvaki oli knluttanut 
hSnen puitaan4. SSn1;yvaa tteita niinilciian j onkun kenan 
mainitaan heillii olleen! -- Emiintii - tai talon tytlaret 
tai palvelijabtaret - laittoi ylioppilaan vuoteen kun- 
toon iltaisin6. Emiinta m ~ o s  lammit ti hanen hnon~tinsa , 
pitip5 useinkin huolta vaatteiden pesostakin'. saader, 
monasti menna konsistorjin valitlamaan, ennenkuin sai 
palkan vaivoistaan - nlejdan kannaltamme liatsoen hy- 
va asia, silla muutenhan ei meillii olisi naita valahdvk- 
sentapaisia pildiupiirteitakiiiin tiedossa. 

Varastohuoneita myos toisinaan mainitaan ylioppi- 
laiden hallussa olleen. Niinpa kerran parille plioupi- 
laalle oli tarjottn kamaria ja ))kivipu~tia>).~ Kc:rran taas 
talonemantii valittaa, ettii ylioppilaat olivat mnuttaneet 
asuntoa, vaikka han oli tal-jonnut heilie ullaklcoa nloka- 
varainsa ja lnuiden tavaroittensa ~ailybyspaikaksi.~ 

Vallattolnan hurjat ylioppilaat eivM suinkaan olleet 
hauskimpia vuokralaisia, lnutta eivatpa liene ajar1 re- 
henteleviit, arvostaan ylen arat porvaritkaan ollect 

I SVOLAHTI, Kulttuurihistoriaa (luentosarja syys1~k~kaudella 1919). 
2 K. p. 7.VI. 1654, 26.XI. 1673 9.m. 
3 K. p. 8. VIII. 1645, 12. VIII. 1663, 17. X. 1666, 13. IV. 1670 j.n.e. 
4 K.p. 17.11. 1647. 
5 K.p. 28. VII. 1674 y.m. 
0 K.p. 21. XI. 1677 y.m. 
7 K.p. 7. VI. 1654, 21. YII .  1662, 26. XI.  1673. 
8 K.p. 13.111. 1644. 
9 K.p. 13. XI. 1684. 
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aina mallikelpoisia isgntii. Todellinen asuntopulaliaan 
ei liene noille kolmatta sataa vuotta sitten elaneille to- 

. vereillemnle ollut tuntenlaton, muuan omituincii siihen 
suuntaan viittaava seikka mainitaan konsistorin popta- 
kirjoissa 1682. Silloin naet luetaan arvoisille akateemi- 
sille isille ita- ja lansigootalaisten, vermlantilaisten, vii- 
purilaisten ja smoolantilaisten anomns, jossa pypdetahn 
))senaattia)) vaatimaan, etta pormestarit ja raati peruut- 
taisivat paatolisensa, ne kun olivat kieltaneet rakenta- 
nlasta yliskamareja (natistupu) , joita ylioppilaat ,olisi- 
vat tahtoneet tehtiivan, jotta heilla olisi paremmin tilaa1. 

2. 
Pahana painajaisena toimeentulohuolet aina ovai 

opintielle antautuneita ahdistaneet. 1600-luvun yli~ppj-  
laat eivat suinliaaii olleet 11iissSiin' poili-keusasemassn. 
Harvoille vain liikeni kot oa niin paljon, kuiii 1nliul:an- 
den kuluessa oli tarpeen. Itse oli 1600-luvuii alrateerni- 
sen li-ansalaisen suuriinmaksi osali-si t~latukseiisa hankit- 
tava, ja varsin monibirjnvin Ireunoiii se tapahtni.  its^ 
tapa on muuten ikivanha, airla ovat >)Apollon pojatx itse 
saaneet niukan elantonsa koettaa kokoon haalia. Myos 
Upsalassa ylioppilaat tietysti teliivat samoin. 

Kotiopettajan toimi cli ylioppilaan ~~elinlieinoista~~ 
- jos tatil nimitystii voinee li-ayttaa - tarkein ja ylci- 
sin. - Tahiin aikaan nuoret aatelispojat lukivat kotona 
koliopettajan johdolla, ja tiiman hoivassa he vielii yli- 
opistokaupungissakin - elleivat joutuneet jonknn pro- 
I"essorin perheeseeu asunulan ja taman itsensa valvottit- 
viksi - lueskelivat, hehan olivat useinkin sinne tulles- 
saan vain 6-15-vuotiaita po ika~ ia .~  Varakkaat porva- 
risperheet niinikaan mielellaan hankkivat kotiopetittjarl 
lapsilleen. Etenkin ruotsalaiset olivat haluttuja t r.chon 
t ~ i m e e n . ~  

1 K.p. 80. IX. 1682. 
2 SUOLAHTI, Tilast~llisia tietoja (Hist. .Ailcakauslti~.ja 1903), s. 78. 
3 SUOLAHTI, Kulttuurihistoriaa. 
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Tiisnlallisia tilastollisia tietoja ei 1600-luvun xliop- 
pilaiden kotiopettajana olosta voi antaa, kun tarkkoja 
lahteita puuttuu. Viela 1700-luvun viime vuosik~nme- 
nina toirrli keskimiiiirin 10 % yliopiston kirjoissa ole- 
vista kotiopettajina, 1600-luvulla heita oli luultavasti 
paljoa enemman.' Niinpa 1691 stipendiaateista puhut- 
taessa mainitaan, ettii useinin~illa heista oli kotiopetta- 
janpaikka.' Kasiteltavana olevana aikana tarvittiin 
konsistorin tai rehtorin lupa ennenliuin sai tahiin toi- 
meen r ~ h t y a . ~  

Palbai, jotka ylioppilas opetuksestaan sai, olivat 
tietysti erilaisia. Milloin han saa vaivoistaan ruoan 
(niaksaen esim. kerran pari tynnyria rrukiita lisaksi)', 
rrlilloin taas vapaan asunnon, mutta ruoasta on makset- 
tava."oko vuoden opetuspalkkio an-ioidaan 8 riksiksi: 
19 viikon opetuksesta eras ylioppilas saa 2 tynnpriii 
viljaa ja viela 10 kuparitalaria lis5ksi.' - Aina eiviit 
asianoniaiset tietystikaan voi hinnoista sopia, ja silloin 
saavat konsistorin arvon herrat asioita selitell5i. Niinpii 
plioppilas, joka oli opetta,nut erasta poikaa 2'12 tuotta. 
saaden cnGnnalliian palkaksi villapaidan, huonohkot 
housut, rikkinaisen 2 '12  luodin painoisen hopealusikan. 
parin veitsia, korttelin samettia ja muutamia kapyalei- 
ta nlustaa nauhaa, saa )xenaatim) paatoksen multaar? 
rllalisaa paidasta, mutta muun rihkaman pitikoon.' Ker- 
ran taas kotiopettaja arvelee ansainneensa 10 lrupari- 
talaria vuoden opetuksesta, mutta oppilaan isa vait- 
taa, et t i  oli sovittu ti ta1arista.O Ylioppilas Andwas 

1 SUOLAHTI, Tilastollisia tietoja, s. 7i. 
2 R.p, 1. IX. 1691. 
3 A. H. SNELLMAP;, Pohjal.zi.cn osakunnan historia I, s. 128. 
4 1C.p. 10.111. 1675. 
5 K.p. 22. XI.  1665. 

K.p. 22.111. 164 8. 

7 1C.p. 22.111. 1648. 
8 1C.p 26. VI. 1656. 
9 1i.p. 17. X. 1666. 



Kytraens vaatii 1'12 vuotta eriist: poikaa opetettuaan 1 
l~uparitalaria. Kun asia sitten konsistorissa ratlraistaan, 
saa han 8 kuparitalaria niiden 1 lalarin 32 ayrin 
seka puukuorman lisglcsi, jotka pojan isa jo ennen oli 
hanelle antanutl. 

Erikoisen tuottavia olivat ylioppilasnayteln~iit~. 
Tuona aikanahan ei ollut juuri mitiian huvituksia -- 
jonkun arvohenkilijn saapnnlinen silloin talloin vain toi 
vaihtelua ja katseltavaa - silisi porvarit olivat hyjin 
kiitollista ja anteliasta yleisoa. Maisterinvihkiaisten ja 
rehtorinmuutosten yhtej-dessa ylioppilaat tavallisesti 
antoivat taiteilijalahjojensa loistaa. Rnotsalainen ylio7,- 
pilas Clhronander oli etevin na~telmankirjoittaja, eten- 
kin hanen >>Surgensa>> 1. vertauskuvallinen tarina lais- 
kasta ja allkerasta ylioppilaasta oli suosittu n5ytelmZ. 
- Monet olivat ne ylioppilaat, jotka niiyttelemisella it- 
selleen ansiota hanlckivat, mutta akateemiset isat eivM 
Icoko puuhasta pitaneeb. Eie vaittivat, etta moni liji nii- 
den vuoksi laimin opintonsa, olisi paljoa parempi, ettii 
moisen joutavan sijasta harrastaisivat puheiden pjtoa, 
rnnoutta j.n.e.3 Myoskaan nayteltiiiss5 harjotetusta k ~ r -  
jaamisesta konsistori ei p ida .Tapana  nayttaa olleen, 
etta muutamat talonpoikin esittavat ylioppilaat seisoi- 
vat portilla ottaen mahdollisesti sattnvat rahat vnstaan. 
Tallainen >>talonpdika>> saa vaivoistaan erGn kerran 5 
k~parimarkkaa.~ Run lisaksi ylioppilaat eivat suinliaa~l 
aina kayttaytyneet mallikelpoisesti, vaan naamioituina 
kuljeskellessaan hairitsivitt lrunnon turkulaisten rau- 

niin konsistorin herrain epasaopeus on hyvasti kii- 
sitettavissa. - Kaytteleini~~en jatkui kuitenkin kautta 

1 1C.p. 28. VII. 1674. 
2 V. BONSDORFF 11, 5, S. 314. 
3 K.p. 6. VIII. 1617. 
4 K.p. 6. VIII. 1847. 
5 K.p. 23. VI. 1662. 
6 K.p. 12.111. 1645 y.m. 
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koko vuosisadan, niin y!ioppilaiden kuin porvarienlrin 
i10l<si.~ 

Vanhaan teinitapaan jatkui vie15 ylioppilaidenkin 
' 

keskuudessa pitiijanktiynti. Koulusta erotessaan nnoru- 
lraiset olivat na,et saaneet pitajig (>>pro vale>>), jotkn. 
ensi hiitaan apuaan t a r j o s i ~ a t . ~  Niinpa muuan ylioppi- 
las, jota velkoja ahdistaa, lupaa maksaa, lrunhan han 
ensin oli >>terminerat sin ~ochn>>.~ Pijptakirjoissa tapaa 
silloin talloin tata asiaa lioskevia riitajuttuja. Ta~ralli- 
sesti naet ylioppilaat lienevat vaeltaneet pitajjssiian pa- 
rittain, ja aina ei voitu saaliinjaossa sopja. Turun knu- 
lun rehtori vuokrasi myos valiin ylioppjlaille pitajiiian." 
- Pitajille oli muodostunut jonkinlainen vakinainen 
kauppahinta. jolia tietysti eri aikoina vaihteli."Tarlian 
mukaan kaupasta sovittuaan ylioppjlaat valittavat toisi- 
naan, etteivat he olleet saaneet lrokoon edes sit& mink2 
vuokraajalle olivat luvanneet, puhuinattakaan m ~ ~ u s t a . ~  
Seuraavat numerot valaisevat hiukan, millalnen saalis 
eri pitajista voitiin saada. Israel Johannis on vnolr- 
rannut toisrlta ylioppilaalta Finstr6min pitajan 8 kupn- 
ritalarista ja sanon saaneensa kailrkiaalz 30 talaria, 
niutta toinen vaittaii, etta sielta oli ennellkjn saatu 
enemmiin.' Somerolta on niuuan ylioppilas saanut vain 
21 kappaa rukiita."Monaeus ja Leistenius ovat yl~drs- 
sa olleet teininkierrolla, keslren kaiken heille oil tullut 
riita. Monaeus viittaa, etta Leistenius oli ottanut mem- 
miin, vaikka oli sovittu tasajaosta. Iiun lronsistori asian 
ratkaisee, niin saa Monaeus 1 tynn. 24 kappaa viljaa, 
muutamia kap-poja herneita ja rahaa 3 tal. 16% apriii 

1 K. p. 6.VIII. 1647, 11.V. 1653, 8.V. 1661, 24.1. 1671 y.m. 
2 V. BONSDORFF 11, 5, S. 314; k. p. 2. VIII. 1670 y.m. 
3 K. p. 22.SII. 1CG5. 
4 K. p. 6.XI. 1663, 12.XI. 1666. 
5 SUOLAHTI, Kulttuurihistoriaa. 

K. p. 6.11. 1667 y.m. 
7 K.p. 10. XII. 1651. 
8 K.p. 12. XII. 1660. 



korvaulcseksi siita, mitii Leistenius oli ottanut itsolleen 
yli osuutensa.' Era%st:i pitajasta saatu saalis tekee 10 
t y ~ i n y r i ~  viljaa.' 

Juhlatiloissa tarvittiin soittajaa, ja ylioppilant oli- 
vat tSl liil<in alalla ko tonaan. Viulullaan ja kitarallaan 
- ne olivat tavallisimmab soittokoneet - he osasivat 
varo ja hankkia hiionojen raha-asioittensa parantami- 
seksi3 ICaupungin urkuri ei suopein silniin katsellut tal 
laista menoa, usein syntyi ylioppilassoittajien ;la timan 
valilla riitoja. Seka haissa etta hautajaisissa akateeini- 
set soittotaiteilijat antoivat lahjainsa l o i ~ t a a . ~  31utbn he 
meniviit arveluttava~iipiinl~in paikkoihin, lcun tarvit tiill. 
Niinpa poytakirjat mainitsevat, etta 1652 pari ylioppi- 
lasta soitti niuutainille upseereille >>liellarissa>> (ravinto- 
lassa) .~Muuteii l<in >>dpollon pojat>> lienevit toisinaan 
kuljeskelleet kaupungilla soittovehkeineen. Kerran 
niuuail Salmenius pyptaa saada kayda professol~eillelcin 
soittamassa, kun hin  kerran porvareitakin kg? niusiikil- 
laan ilahuttamassa, mutta professorit pyytavat, ett5 han 
siiastiiisi heit5 niois~sta lcunnia~ta.~ 

Hautakirjoitulcsia, pikkutekeleita haihin ja hautajai- 
siin ylioplnilaat ill\-iis sepitteleviit.' l<onsistori moi ttii, 
etta riuoret kirjiili janalut kayttivat liian ylviistelevaii 
kicltii." SepittawBstaan hautakirjoituksesta muuan 
ylioppilas saa 3 

Koyhyys palcotti 1600-luvun ylioppilaat vie15 niuun-. 
laisiinkin hommiin. Niinpii heita boimi yliopiston palve- 
lnstoiinissal<in. Litliovius, sodermanlantilainen papin- 

1 K.p.  9.11;. 1663, 28. IV. 1664. 
2 K.p. 25. XI. 1664. 
3 SKELLMAN I, s.130. 
4 K. p. 12.111. 1645, 8.IV. 16.18, 7.111. 1666, 7.VII. 1652 j.11.e. 
5 K.p. 15. XII.  1652. 
6 K.p.  27. XI. 1672. 
i SNELLMAN I, S. 159. 
a K.p. 23. VI. 1662. 
9 1C.p. 26. Vl .  16-36. 
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poika, oli useita vuosia kursorinai. J a  hanen esimerk- 
kiiian seurasivat rnonet sittemmin, niinpa 6 ylioppilasta 
pyrki kursoriksi 16'70'. - Halusipa kerran eras ruotsa- 
lainen ylioppilas ruveta altatemian vahtimestariksikin. 
Kun 1;onsistori ilmotti, etta hanen olisi jatettavii kailtlti 
opintonsa silrseen, luovuttava ~~~lioppilasunivorniusta~~ 
ja ahdi steltava myohaan yohijn kapaltoissa viivyskeleviii 
ylioppilaita. niiil pyrkija lratsoi parhaaksi sentiian luo- 
pua ailceestaan3. 

Kprran muuan nuorukainen pyytiia saada ruveta ka- 
pakoitsijaksi arvellen, etta siten voisi >>sigh nbgot for- 
kofra>>.~onsistori i i  mielesta ei nioinen ammatti sentZin 
akateemiselle kansalaiselle sopinut, ja se paiitti lcoettaa 
hankkia nuorukaiselle jonlcun opettajanpailcan. - TTsein 
tiiytji opinnot kokonaan keskeyttaii joksikin aikaa, ja 
nuornlcaiaen saattoi ruveta paivapalkkalaiselisi, n~eri-  
miehelcsi, ylrhensa tehda mita tyotii tahansa henkensa pi- 
t i i i i ik~i .~ Niinpii sittemmin niin kuuluisa Daniel Jusle- 
nius ansaitsi leipansa osittain kotiopettajaiia, osittajli 
taas merimiehena vcljensii l a i ~ a s s a . ~  

Kun Turussa qattui haitii, hautajaisia y.m., niin yli- 
oppilaat olivat, aina ~nulrana, silla saivathan he siten ai- 
naliin ilniaisen aterian.' Konsistorin arvon herrat eivat 
tgstakiian tavasta pitanpet - ylioppilaat kun usein ke- 
muissa panivat toimeen meteleitii - ja 1644 lriellettiin 
kin, % riksin sakon uhalla, ltuofkavieraana lrutsuihin 
mcneminen .~~uvaavaa  on. etta jo scuraavana vuo~ina 
maiiriiys taas peruutettiin. Turlm 6000 asnlikaineen oli 
sentiittn pieni kaupunki; jos jotain erilroisempaa uli te- 

1 K . p .  19.VI. 1645; LAGUS 1; s. 7 .  
3 ErLp. 20. VIII .  1670. 
3 1C.p. 24. XI. 1647. 
4 K . p  23.111. 1642. 
5 SUOLAHTI, Vuosisataill takaa, s. 47. 
6 LAGUS I; s. 346. 
7 SNELLMAN I, S. 130. 
8 K.p. 6. XI .  1644. 



keilla, niin professorien tietysti piti olla ltutsuissa rnv- 
kana, elvat olleet siis luennoitsijatkaan saapuvilla ka- 
teedereissaan puhumattakaan siita, etta ylioppilaat oli- 
sivat tiiysilukuisina olleet kuuntelemassa. 

Suuren hadhn kohdatcssa plioppilas saattoi ~apos-  
turvautua kan~akunta~ahastoorl, johon han ausi1:lrona 
oli osansa antanut. Naiden rahastojen allrupera on Iiaet- 
tava miltei yhta kaukaa kuin itse kansakuntalaitoksen- 
kin. 1649 ensi kerran konsistol*issa pohdittiin, tllliko 
uusikon antaa jotain >>kansalcunnan ltoyhain hyodyl:_si>>'. 
1653 sittcn vihdoin laus~lttiin mainittujen rahasto jen 
varsinaiset syntysanat. Jlitaan varmaa summaa ei saa- 
deta, vaan uusikon saapuessa inspehtori ja maakunnan 
vanhimmat hanen varalli suutensa perusteella maar%- 
vat summan suuruuden. Pakottaa ei ketaiin saa2. Silloin 
talloin joku lahjoittaja muisti rahastoja, ja niyos joltain 
pitkalta matkalta palanneet ylioppilaat antoivat niihin 
jonltun summan (>>pro felici reditu>>) , sa~rloin jonlcnn aka- 
teemisen oppiarvon suoril taneet tai opintonsa kolconaan 
paattaneet3. IRoyhain ja sairaiden kansakunnan !;%en- 
ten auttamista ja varattomain kunniallista hantnusta 
varten n5ma rahastot oikeastaan olivat perustetut. Lai- 
noja saataessa oli pantiksi annettava esine, joka oli ar-  
voltaan ainakin 2 kertaa niin sunri kuin saatu rahasnm- 
ma. Ellei pantteja lunastettu mGraajan kuluessa, niiil 
ne myytiin rahaston h y ~ a k s i . ~  Va5rinlriiytcil:siZlcin sattui - 
rahaston varojen kiiytossii, hurjiin kenluihin niita csim. 
valiin tuhlattiin. Inspehtoreilla oli rahastojen suhteen 
ylin ~alvonzisvalta.~ 

Yliopiston puolelta tarjottiin myijs apua ja y-htei::- 
toimintaa ylioppilaille heidan elatushnolissaan. 

1 K.p. 10. IX. 1649. 
2 K . p  7. XIT. 1653. 
3 SNELLMAN I, s. 54. 
4 K.P. 16. VII. 1691, 3. I. 1694. 
5 SNELLMAN I, SS. 54-55. 
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Puhukaamme ensiksi s tipendeista. Kuninkaailinen 
asetus 18. X. 1638 maarasi koyhain ja lahjakasten pliop- . 
pilaiden kesken jaettavaksi 320 hopeariksia. Rahamaa- 
rii jaettiin 3 luokan keslcen (classis suprema, media 
et infima), joissa kussakin oli 16 eri stipendia. Raha oli 
tahan aikaan viela jokseenkin harvinaista, siksi stipen- 
diaatit saivat osansa useim~niten maantuotteissa, eniten 
viljassa.' Kun vielg akatemian talous ei ollut junri ke- 
huttavalla kannalla, niin sattui usein, ettei s tipendeja 
voitu saannollisesti maksaa. Niinpa sijaiskansleri 1669 
kysyy : >)Huru linke det ab skall st&, at t  medh afliinin- 
garne ingen richtigheet blif :r, hwadh der till orsaken 
ar  ; sade sig draga stoor omka medh stipendiaterne, 
hwilcka klaga, att  dhe aldrig fb  ~ i t t ) ) . ~  

Rahassa piti ensiluokan stip~ndiaatin saada 10 ho- 
peariksia, toisen 62/3 ja lcoln~annen 3% .3 Viljassa mak- 
settaissa tuli esim. 1659 kunkin osalle eri luokissa 3, 2 
,ja 1 tynnyri, koska lrato~~toden vuoksi ci enempaa voitu 
antaa."T(;vmmenen vuotta myohemmin viljamKara ko- 
hosi Irak~inkertaiseksi.~ Yleensa katsottiin, ei teivat yli- 
oppilaat tarvinneet muuta kuin viljaa, koska useimmilla 
oli kotiopettajanpaikka, ~nut ta  1691 esim. heille jaettiin 
karjaakin." 

Ennenkuin apurahaa sai, taytyi suorittaa jonkinlai- 
nen stipendiaattitutkinto n.s. stipendiaabti-inspehto- 
reille. Ainakin kerran lukukauclessa tuli stipendii;, 
nauttivien ottaa osaa julkisiill vaito~harjoituksiin.~ Sti-  
pendiaattien laisknudesta ja hnoliinattomuudestn kuu- 
lltu liolio vuosisadan alituisia valituksia. Joko he eivat 
saavu vaittajgisiin y.m. lainkaan tai sitten lahtevat Ires- 

i SNELLMAN I, S. 146. 
2 K.p 17. XI. 1669. 
3 SNELLMAN I, S. 146. 
4 R.p 7. S T I .  1659. 
o K.p. 3. 11. 1669. 
G K.p. 1. IX.  1691. 

7 SNELLMBN I, SS. 146-117. 



ken p o i ~  niista, he eivat kuuntele luentoja ollenliaan j.n.c. 
Szntojen mukaan ne, jotka eivat saapuneet stipen- 
diaattitutliintoihin, menettivat apurahastaan 5 %. vajt- 
telyt laiminlyoneet taas %I. Periaatteita ei kuiten- 
liaan laheskaan aina noudatettu. 

Ketka sitten naista apurahoista paasivat osallisiksiq 
A'latelisnuorukaiset ja 'muut varalikaammat eiviit niitli 
tarvinneet, lioyhain kansanlasten osaksi kait ne tnlivat % 

Ensi Jcerran stipendiaattiasiaa pohdittaissa akatee- 
nliset isat paattiviit, etta npurahainhaliijat saisivat itse 
~naiirata, mihin luolikaan haluaisivat. >>Esille tuli ~ e k a  
hyvia etta huonoja lcaikisla rnaalcunnista>>, kertoo lcon- 
sistorin poytakirja, ja ne, >>joists h w a  toivo oli>> ja jotka 
muuten olivat Icophin1m5t, paatettiin stipendiaat eilcsi ot- 
taa.' AIyohemminlrin sitten muutalriat ky11B koyhyyten- 
sii perusteella stipendeja ~ a i v a t . ~  Tavallisesti lcnitenl<ii~ 
lupaavat opinnot, ull~omaiset opintomatkat tai plhiiisten 
suosijain inahtisana ratkaisivat a ~ i a n . ~  - illussa on 
jonkinlaista hapuilua huomattavissa, mutta pian jalioptb- 
riaatteet varmistuvat. 1643 apurbahat paatetaan suodn 
lahjalikaille ja - jos hakijoitn on useita - samalla 
van him mill^ ja kiiyhimmille ylioppilajlle.' Jonliinlaista 
kohtuuden tavottelua ilnlaisee 1669 tehty paatiis, etta 
kustakin kansaliunnasta ainakin kahdella plioppilaalla 
ttiytyy olla stipendi."uuri ennen onkin professori Mil- 
topaeus la~lsun1-1t a~zkaran paheksnmisensa siitii, >>at 
ndgra in revjsioiie catalogj dragas frani for andra och 
intet ordine procederas>>.'- 1674 lausutaan illni peri- 
aa te. etta stipendiaatit sj irretaan ylempiin 1uol;ltiin j5r- 

sqaan jestyksessa eika sen muliaan, miten ovat opinnoi;.. 

1 SNELLMAN I, S. 147. 
2 K.p. 11. XI. ja 18. XI. 1640. 

K.p. 6. VIII .  1647, 15. VII.  1652 j. 11. c. 
4 SUOLAHTI, Suolnen papisto, s. 260. 

".p. 11. IX. 1643. 
6 K.p. 1. XII .  1669. 
7 K.p. 5. XI. 1669. 
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eciistyneet'. Yleensa naet stipendiaatti tuli ensilcsi alini- 
paan luokkaan - ellei jnnkun mahtihenkilon suoeitus 
heti au1;trissut tieta 1;orkeampiin -- ja sitten vahitelleiz 
pleni2. 

ProIessoiien pojat alkavat pian paastii etnoilceutet- 
tuun asemaan. Knn prof. Vexioniuksen veli haluaa sti- 
pendig, niin akateemisilla isilla ei ole mitaan sita vastaan, 
>>sill2 ei tunnu sopivalta unohtaa auttaa omlaan>>, sita 
paitsl mainittu nuorukainen on ahkerakh3 1 647 niin- 
ikiian suoraan lausutaan ilmi periaate, etta professovicrli 
poikien tulee saada stipendi, >>koska muuallalcin on sel- 
lainen tapa>>.Tapaanilnel;in sitten miltei poilr1;eaksetta 
professorinpojat apnrahain nauttijoina. 

Professorien poikia siis katsottiin ili%iinliuin itspoi- 
irel~tetuilcsi stipcrldin saamiseen. 'rarkastakaamme mu.!- 
talcin apurahain nautti joi ta. 

Monen monelle hankki stipendill Brahe kreivin niah- 
tisana, jota 1;onsistori el~dottoliiasti tottcli."ijaislians- 
leritkin toisinaan suojattcjaan >>senaatille>> suositteli- 
vat."una,q8rdin Kristiina-rouva ( Horn-sukua) saa 
hiinkin, akatemian hyvantckijanli ja ystiivanii, heti tah- 
tolisa taytantoon. kun eriialle ylioppilaalle stip:vidiii 
pyytaii7 Sen sijaan lnaaherra Oxe, joka on pidiitt5ns.t 
akatemian viljaa, yrittaessaan lraske5, ett6 muuan hii- 
ilen holholckinsa saisi edelleen pits5 apurahansa, saa 
sangen neniikkiiiili vas ta~~l~sen.  Konsistori ilniottaa nkict, 
elta liyseessa oleva nuorukainen saa pit% stipendinsa, 
jos maalierra luovnttaa pidattamiinsii viljan.' 

Seuraava sangen lcuvaava juttu saakoon sijarlsa 

1 K . p  21. XI. 1674. 
2 K . p  10. IV. 1644. 
8 1C.p. 4. VI. 1645. 
4 K.p. 15. I. 1647. 
5 1i.p. 26. XI. 1645, 5. SII. 1649, 17. XI I .  1650, 3. IX. 1651, I1 .XII .  

I(i5S, 5. IS. 1660, 7 .  VI. 1672 y.m. 
6 K.p. 5. IX. 1660 y.m. 
7 1 i .p  21. IV. 1677. 
8 1C.p. 28. 111. 1677. 



tgssa viela. Muuan tuomari on saanut itse kuninliaalli- 
selta majesteetilta ja armolliselta hallitukselta suosi- 
tuskirjeen pojalleen, jonlra akateemiset isat ovat sijoit- 
taneet alimpaan stipendilnokkaan. Tasta suuttuneena 
is6 h j o i t t a a  prof. Vexjoniukselle, vali t tain, etta jo tuo 
kuninkaallinen kirje oli maksanut hanelle enemman kuin 
ne 10 talaria, mita poika nyt vuodessa saa, ja vaatii 
talle pareinpaa stipendia. >>Senaatti>> ei talla kertaa p5a- 
tosWn peruuta, mutta oman surkean riippuvaisuntensa. 
se paljastaa seuraavissa sanoissa: on paatetty, etta jo- 
kainen, ken lieneekin, pzasee aluksi vain alinlpaan luok- 
kaan, >>doch ther H. M :t och Rickzens lierrar, [ : huilka 
plaga ndgre hijt recommendera :] expresse befala cller 
begara>>, niin silloin tulokas kylla paasee heti ylimpaan- 
kim. 

Sellaisia, jotka olivat jossain vieraassa yliopistossa 
opiskelleet, niinikGn auliisti apurahoilla muistettiin. 

ilkatemiall vjroissa toimivat ylioppilaat ja maisterit 
saivat nijnikaan hyvin usein  tipe end in - sehan oli mu- 
kavin palkanmaksutapa. Irun akatemian raha-asiat oli- 
vat sangen huonolla kanualla monastikin. Niinpii aka- 
temian kursorit ovat siYannollisesti anpurahain nautti- 
joina, niiden joukossa tavataan mpiis sihteerin ja kirrja3- 
tonhoitajan apulaisia y.m., vielapa yliopiston apnlais- , 

~pettaj iakin.~ - Tavallisesti laitenkin stiperidin naut- 
ti~ninen Ialrkasi, kuit asianomainen paasi hyviipalklcai- 
seen virkaan tai mpiis antoi aihetta moitteisjin." 

IZaikenlaisista pilrku~~alveluksista niinikiiiin stipen- 
deja saatiin. Niinpa yliopiston vihkiaisjuhlassa soitosta 
hnolehtineita patkittiin ~tjpendilla.~ I673 taas nelja yli- 
oppilasta otti huolehtiakseen soitosta kirkossa ja muu- 
ten juhlatiloissa seka saivat hekin apurahan palkak- 

1 R.p. 10. IV. 1644. 
2 K.p. 1. 111. 1654 y.m.; STTOLAIITI, Suomen papisto, s. 260. 
3 K.p. 6. XII.  1661, 26. I. 16511, 19. 11. 1662 j. 11. e .  
4 SXELLMAN I, S. 149. 
5 K.p. 17. 11. 1641. 
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seen.' - Ylioppilas Rungiukselle luvataan ensi tilassa 
stipendi, koska hanen 2 veljeaanlrin on akatemiassa.' 
Kerrnn taas hplztdan nluuan stipendianolnus, lio~lra yli- 
oppilas on j ~ o p p o . ~  

Kun ottaa huornioon ajan suhteellisesti vahaiset vaa- 
tiinulrset, niin voinee sanoa, ettii stipendinnauttijain ta- 
loudellinen asema oli kutahinkin h y ~ a . ~  >>Olisipa kai- 
killa kappalaisilla moiset tulot, niin lcylla kelpaisb. 
tunlni sijaiskansleri, kun joitakuita ensiluokan stipan- 
rliaatteja poistettiin luettelosta 1698." 

Seuraavasta taulukosta selvinnee - mikali stipen- 
diaattien syntypera on tllnnettu - keiden ~ s a k s i  aka- 
teemiset apurahat tnlivat. Huomaamme, etta prof easori i 
niit6 jakaessaan muistivat omiaan ja yleensa oppineen 
siiiidyn poikia. Mainittalroon n~yos, etta apurahain naut- 
tijat a l ~ ~ s s a  oli7,~at miltei kokonaan ruotsalaisia, 1nyii- 
hernrrlin suhde Bylla muutlui." 

Sama kuninkaallinen asetus 18. X. 1638, joka saasi 
stipendit, maarasi myos perustettavaksi toisenkili ra- 
haston. Erikoisen lahjakkaita ylioppilaita varten njmit- 
tain asetettiin vuosittain konsistorin kaytettavaksi 13 K 
hopeariksin suuruinen rahamaara, joka muodosti n.s. 
>>al~l<erampain rahaston,, (pecuniae diligentiorum) .' 

V. 1647 miiiiritellaan >>ahkerammilcsi>> ne stipe1:diaa- 
tit, jotka tiyttavat seuraavat vaatimukset : 

1) ovat elamansa puolesta moitteettomia ; 
2) kayvat ahlrerasti julkisissa vaittelyissa ja lucn- 

noilla ; ja 
3) kii~7viit y1;sitgisissa harjotulrsissa ja siksi saavat 

K.p. 10. XII. 1673. 
3 K.P. IV. 1682. 
3 Kp. 21. XI. 1674. 
Q SNELLMAN I, s. 150. 
5 SNELLMAN I, S. 150. 
a SUOLAHTI, Suornen  papist,^, s. 260 ja SNELLMAN I, S. 18. 
7 SNELLMAN I, s. 146. 

13 



liiitosta seka opettajiltaail etta stipendi-inspehtoreilta? 
vailikeivat kaikki silti voikaan loistsvasti edistya. 

Niiiden kesken sitten paiitetaan nuo 13 % riksis tman 

1640-1645 

1645- 1650 

1650-1655 

1655-1660 

1660-1665 

1665-1670 

1670-1675 

1675-1680 

iG80-1685 

1685-1690 

1690-1695 

1695- I700 

1640-1700 

Virka- 
miesten 
poikia 
-- 

3 
4,5 O/o 

1 
1.5 OIO 

3 
5,5 O10 

1 
2,3 410 

2 
5 010 

2 
3,3 OIo 

2 
4,5 % 

3 
5 O/o 

- 
- 

I 
2 010 

1 
1 ,8 oh 

1 
2,4 O/o 

2? 3 080 

Papiston 
ja prof. 

poikia 

10 
15 O/o 

12 
183 010 

14 
2s 010 

16 [17] 
3b O/o 

14[16] 
33 010 

16 (191 
26,5 010 

12[14] 
26,s Oio 

21 [23] 
37,5 010 

22 (241 
47 O l o  

20 1221 
38,5 4'0 

13 
23s O10 

14 34 O/o 

'B4 [ Iga] 
29,5 010 

Porraris- 
poikia 

3 
4,5 010 

3 
4 5  010 

2 
3,5 010 

2 
4,5 010 

3 PI 
1 0,'o 

5 
8 010 

3 
6,5010 

4 
7 010 

5 
10,s 90 

4 
7,5 010 

I 3 
23,5 O/O 

I L21 
2,d0/o 

48 [50] 
7,; 010 

Talon- 
poikaia- 

7 
1 1 010 

8 
12 010 

.5 
9 010 

3 
7 010 

5 
12 010 

5 
8 010 

6 
13O/o 

4 
7 010 

7 
15 Oio 

4 
7,5 O/o 

4 
7O/0 

8 
19,5% 

66 
10 Oio 

Synty- 
peralfaan 

tunte- 
mattomia 

42 
64,5 O/o 

4 1 
63 O1o 

30 
55,5 010 

2 1 
48 O/o 

18 
43 "lo 

3'2 
53 Oio 

22 
4g0/0 

24 
43 010 

13 
28 O1o 

23 
44 O/o 

23 
4 2 %  

17 
41,5O/o 

306 
49 % 
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jakaa, joltu erikoisesti avun tarpeessa olcva tosin vdi 
saada enemmKn1;in kuin toverinsa. 

Silloil1 talloin aina joku ylioppilas saa tast5i rahas- 
tosta avnstusta - esirn. 19. T71. 1645 jaossa ltokonaista 20 
iiuorukaista saa siita osansa - lnutta kovin snurta mer- 
kitysta silla ei ole varsinaisille ylioppilaille ollut. 811111- 
inahan oli jokseenkin pieni, ja sita liaytettiin enirnlnlili- 
seen jnuil~in tarkotuksiin, lirutei~ stipendiaattinotarioideil 
y.nl. palkoiksi ja akatemian muihinkin nlenoihin. ' 

Omituinen tnlolahde nlainitaan 1643. Rehtori nget 
silloin piiiittiia 11mot tna kaikille ylioppilaille yhteisesti : 
>>att thee har effter ingaledes [ :som hiir ti1 sli-eedt 5ir -1 
medh theeras stambijcker lopa kringh for en penningz 
skuldh>>. Heti kohta nno jyrliat sanat taas sentiiiin pno- 
ljli.si peruntetaan. Jos naet joliru pateviista sn-sta tall- 
too antaa kirjoittaa >>keraysltirjaansa>>, niin on rchto- 
rilla ja >>senaatilta>> pyyde ttavii suos tumus, vj eliipa ntinlli 
I upaavat kehottaaliin porrarei ta ante1iaismiteen.L- 
Paria vuotta myijhemmin iilunten itse altatemia hankki? 
liirjoja samanlaisella >>l;er$y~kirjalla>>.~ 

Maan kirkoissa kannettiin suurina juhlina ja rukous- 
piiivina kolehteja varattomien ylioppilaiclen ulkomaan- 
matkain helpottamiseksi." 

;?/Iyos professorit, joicien omakin toinlcentulo nsein 
olj hyvin vaikpaa, koettivat 1;aiBin tavoili -- joko onli!la 
tai akaternian varoilla - auttaa puutteessa olcvia oppi- 
laitaan. NiinpB kiiyhiii sairaita ~nuistettiin.~ Toisinaan 
taas professorit suorittivat varattomina l;l~olleiden han- 
ta,jaisku~tannukset.~ 

E i  hat5 lakia, lue, safiotaan. Tam% lause sopii 1600- 

1 E.p. 23. TI. 1647. 
2 v. ~SO~'SDORFF 11, 5,  S. 313 ; k.p. 29. IV. 1650, 26. 11. 1651 y.m. 
3 1C.p. 11. X. 1643. 
4 K.p. 5 .  111. 1645. 
5 v. BONSDORFF 11, 5, 9. 313. 
0 K.p. 21. IV. 1677. 
7 K.p. 25. IV. 1677 y.m. 



luvun ylioppilaihinkin. Afonet olivat tosin jo heidan lu- 
vallisetkin ))elinkeinonsa>>, nlutta hadiss%n he pyrltivgt 
viela luvattominkin lceinoin ansaitsemaan. 

Kauppaoikeudet olivat tahan aikaan porvadston yk- 
sityisomaisuutta. Se ei knitenkaan estanyt ylioppilaita. 
koettamasta onneaan samalla alalla. Etenkin naineet 
ylioppilaat c l iva~ karkkliat tat5 elinkej noa harjottamaa-n, 
ja toisinaan konsistorin poytiikirjat mainitsevat, ettii 
tallainen opiskctlija poistetaan akateenlisten kansalais- 
ten joukcsta. Ylioppilaitten kauppaharrastukset sai- 
vat luonnollisesti aikaan kaikenlaisia kahnauksia: por- 
varien kanssa ja tuottivat silloin tglloin asianoinaisjlle 
civiksille karsseria. Etenkin tupakkaliomppanian ja y'li- 
oppilaitten valit olivat kireat, niinpa edellinen 1663 va- 
litti, ettii muuan akateeminen kansalaineri oli harjotta- 
nut kauppaa komppanian vahingoksi. ' 1678 hairjtgiin 
taas konsistoria salnanlaisella valituksella ; muutamat 
ylioppilaat naet olivat Tallinnassa ottaneet tupalrkaa 
inaksuksi velasta, mutta eivat olleet sita myyneet. Karl- 
sistori julista,a heidat sj~ttonliksi. 

Asianajajina myos yljoppilaat mielellGn toimivat, 
joutuen sen johdosta retteloihin pormestarin ja raadin 
kanssa, silla nama eivat pitaneet siita, etta he tunkegtui - 
vat raatihuoneeseen kaikenlaisia juitu ja ajamaan. Rau - 
pungin viranonlajsten valituksista on tulokeena, etta 
rchtori julkisella illnotuksella.ankarasti kieltiii plioppi- 
laita harjottamasta asianarjoa raatihuoneessa. ellei 
>)senaatti>) tai rehtori ole siihen lupaa antanut. Omaa 
asiaansa joltainen sent4.an tietpsti saa puolusta,a 
samoin myas ystavan, joka ei itse kykene asioistaan huo- 
lehtima,an, Kun grofessori tarvitsi valtuutettna, sai 
han sellaisena kayttaa mieleistaan yl i~ppilasta.~ Kon- 
sistorissa taas akateemiset kansalaiset vapaasti saivat 

i K.p. 2. IV. 1679, 7. 1f1. 1688 j. 11. e. 
2 K.p. 2. XII. 1663. 
3 K.p. 8. VI. 1678. 
4 K.p. 6. XI. 1644. 
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antaa inahdollisten asianajajalahjojensa loistaa, ja he 
kavttiviitkin tata oikeutta sangen ahkerasti hwakseen. 
3Iilloin he esijntpiviit kesliinaisissa kinasteluissaan, mil- 
join jonliun porvarin, maaseutupapin y.m. valtuntet- 
tuina, milloin taas jonknn ' loukatun arvon asessorin 
j.n.e. I. 

 grimm main en hata lienee joskus viekotellut varkau- 
teenkin. Ylioppilasten kunniaksi on toki mainittava, 
ett5 poytakirjat, jotka niin uskollisesti mainitsevat kai- 
ken inahdollisen pahan, mita suinkin tietavat, vain hp- 
vin harvoin saavat kertoa tuollaisesta paheesta. 

Moneiilaiset olivat ylioppilaan menotkin. 
Ensinnakin oli hnoneenvuokrar inaksettava. Hinnat 

vaihtelivat jo tunhonkin aikaan tietysti. Kamarista j a  . 
>>kivipuodista>> 2 ylioppilaalta pyydetiiin 20 kupari- 
talaria. "sin asuessaan muuan saa huoneen ~modeksi 
5 ,kuparitalarilla, mntta kun han ottaa toverin, mak- 
saa tama puolestaan 1 r i k ~ i n . ~  Puolenvuoden huo- 
neenvuokra tekee 6 kuparitalaria." Koko vuodelta mak- 
setaan hnoneesta 1 tynnyri vil jaa.5 Vain neljannesvuo- 
delta vaaditaan huoneesta maksua 12 kuparitalaria," 
kun taas kahden moden maksamaton huonevuokra te- 
kee 30 talaria.' Siiiilirnatijn mahtoi olla se isanta, jolia 
vaatii ylioppilas Kolmodinukselta huoneen vnosivuok- 
raa 70 talaria, kun tama taas vaittaa sopineensa 16 
t a l a r i~ t a .~  Nelja yhteen tupapahaseen snlloutunutta yli- 

1 K.p. 29. I. 1662, 21. XI. 1663, 2. V. 1664, 9.XI. 1670 j. n. e. 
2 K.p. 13.111. 1644. 
3 K.p. 29. X. 1645. 
4 K.p. 12. XI .  1651. 
5 K.p  26. XI.  1650. 
0 K.p. 14. X. 1668. 
7 R.p  23. V. 1666. 
8 1C.p. 15. VII.  1662. 



opp~lasta malrsaa asunnostaan yhteensa I talarin viikol- 
ta.' 20 talaria vuodessa maksaa kaksi ylioppilasta 
1684.' 

.qqa WIO- Miten paljon 1600-111vnn ylioppilaan puolc .,, 
dessa arveltiin kuluttavan, siita on hauska esim~rkki 
vuoderl 1662 pij!rlakirjoissa. Eraan puutarhui.in lnona 
% vuotta talon ruoassa asustanut pohjalainen ei ole 
niaksanut taysihoidostaan. Isanta tulee tietysti konsis- 
toriin valittamaan vaatien pojalta, ~nitii tgma on luvan 
nut, nilnittlii~i hinnan 1 tynnyrista jauhoja, 1% tynny- 
rista suolaa, 2 IciviskZsta voita, 1 nelikosta lihaa, 2 lei- 
viskiistii lmivia hankia, 2 leiviskiistii kuivaa lihaa, $4 ne- 
likosta herneita ja 1 nelikosta ~i lakoi ta .~  IRoko vuocleu 
ruoasta muixan toinen yliopl~ilas maksaa 6 tynnl-riii vil- 
jaa.4 25 viikon ruoasta on turkulainen Farelins jagnyt 
velkaa 100 kuparitalaria." 

lTaatteitakin oli silloin talloin laitettava. Kovin eri- 
laisia rnahtoivat olla ylioppilaiden lakit, kun sellaisen 
saattoi saada. 1 kupar.italarillakiu, mutta toiscn a r m  
oli jo 6 talaria.B Muuan ylioppilas maksoi lalristaan 1;oko- 
iiaista 24 knparitalaria, ~iintta toinen vieliikin enemman, 
nimittiiin 35 tal.' Barth. Giosin hnttunanha nli 4 tala- 
rin a r v ~ i n e n . ~  - Omasta kankaastaan on raatali laittannt 
pienen taldn (>>en liten j~cka>>) ja vaatii siitii bitten yli- 
oppilaalta 10 kuparimarkl;aa."arista ))puolihil:oja> 
(>)halfarmar>>) vellioja vaatii 4 talaria, niutta velallin~n 
viiittaa ne vain 1 talarin arvoisil~si.'~ Illustan viittansa 
viipurilairlen Ranstroll1 ~lliii 12 talarista. Sanian pli- 

1 K . p  26. XI. 1662. 
2 K.p. 13. XI. 1684. 
3 K.p 11. V1. 1663. 
4 K.p. 12. VIII .  1663. 

5 1C.p. 9. XI. 1677. 
0 1i.p. 3.XI. 1647, 28. V. 1679. 

1i.p. 17. IV. 1678, .X. ltih2. 
8 1C.p. 7. XII .  1653. 
9 K.p. :3. VII .  1658. 

l o  K.p. 12. IV. 1665. 
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oppilaan nahkaturlcista ostaja sai ~naksaa 3 tal. 16 ayriii 
ja sudennahkahansikkaista 2 tal. 8 ayria seka kaulalii- 
nasta 12 Syria.' - Saapaspari arvioidaan 10 talarin 
arvoiseksi.' Kerran taas suutari vaatii ylioppilaalta 
lrenkaparista 3 ta l~i r ia .~  

Ylioppilasten miekat. nuo heidiin alituiset rakkaat 
senralaisensa, mahtoivat viiliin olla todellisia loistoesi- 
neitii, koskapa lcerran esim. ylioppilas Brornmius mie- 
kanl~ahvan teett5issaan arltoi sita varten 16 luotia ho- 
peas.' 

Alrateinian lransalaiseksi paastakseen nuorukaiseli 
piti alistua depositioon, ja, tuosta tuskallisesta toinlit~~l<- 
sesta uusikon piti antaa rehtorille, dekaanille ja depo- 
siittorille kullekin 16 hopeaapria. Enempaa ei tosill saa- 
nut vaatia, mutta - viisaasti ky11a - tahan maiirayk- 
seen lisattiin, etta ))jos joku kunnon mies taj hiinen van- 
hempaiisa>> sulasta hwantahtoisuudesta tarjoaisivat 
enemmiin, nijn ei tolii ollut kiellettya lahjan vastaanot- 
taminen.5 Edes jossain maarin eheana paiistiiksc~n 
tuosta raa'asta leilrista ~.lioppilaat u ~ e i n  salavihkaa an- 
toivatkin cleyosiittorille jonltun ylimcaraiscn summan. 

Knnen jo on mainittu, ettii maakuntarahastoon oli 
jokaisen uusikon annettava jolru rahamaara. 

Yksit yisistii luennoista oli niinikaiin maksettava, 
mutta ylioppilaat eivat aina nay professorien vaivoja 
palkinne~n.~ 

T7iela ovat mainitsemalta muutamat menoerat, jotka 
useinkin arveluttavasti suurensivat 1600-luvun ylioppi- 
laan taloudellista ahdinkotilaa, tarkotan niita varoja, 
jotka tuhlattiin ravintola-eliimaan. Turussa oli paljorl 
kapakoita ja >)kellareita>), ja ylioppilaat kavivat niissii 
-- 

I 1i.p. 3. XI.  1682. 
2 K.p. 26. VI. 1656. 
3 K.p. 23. X. 1644. 
4 K.p. 10. XII. 1675. 
5 K.p. 19. VI. 1040. 
6 K.p. 8.X. 1680 j .n.e.  



erinomaisen uutterasti. Rlainittakoon muutamia esi- 
merkkeja tamanlaatuisista menoista. 1662 vaaditaan yli- 
oppilas I~olmodinukselta 3 aamist,a. olutta 36 tala- 
ria.' Vaatimat,tomampi on se summa, 3 K talaria, jonka. 
porvari Arlrapoika vaatii n i in ik in  o l ~ e s t a  eraalt,ii yli- 
oppilaalta." 2 kannua ranskanviinia maksaa 5 tala- 
ria.Tlioppilas Munt.heliu1iselta vellroo nluuan kapakoit- 
sija 35 talaria."oinen aka,teeminen liansalainen taas 
on oluesta ja simasta vellcaa 22% talarja." hlinomaa vel- 
kojaiii alldistamalta St,adiukselta karliutnan 2s talaria.' 
Porvari Hallin Pa.nlinus-ueljeksille antarnassa laskussa 
tekee juomatavaroista maksettava snmina 35 talariri 
seuduilla.' - aikana, jolloin lrokonaisi sta maatil ois-. 
takin maksettiin 30-40 talaria seka lisalrsi j o i b  
lruita tynnyreita viljaa j. n. e., eivat olleet mjtaiin pik- 
kusummia edelliimainitut juomatavaroihin hrlkatut ra- 
h a m a a ~ a t . ~  

Toinen ylioppilaihinkin juurtunut paha, tapa oli kor- 
tinpeluu, joka tahan ailiaan oli jolrseenkin y 1 e i s t a . V ~ ~ -  
vallisesti pelattiin oluesta ta i  muista juomatavaroista, 
niinpa kerran esim. muutamat ylioppilaat talilla tavalla 
hankkivat itselleen 7 kann~xa olutta.I0 Mutta tarke5nlpien- 
kin esineiden kohtalon saa pelionni valiin ratlraista, pa5t- 
t%in siita, etta Ironsistori 1661 ankarasti kie1ta.a >>pelaa- 
masta vaatteista ja lrirjoista, mikB kelvoton tapa on 
tullut yleiseksi>>.I1 Kielto ei tietysti suuriakaan huoletta- 
nut ylioppjlaita, jo parin viikon perasta muuatta heist6 

1 K.p. 21. VII.  1662. 
2 K.p. 10. XII. 1651. 

K.p. 10. XII. 1675. 

4 K.p. 18.111. 1646. 
5 K.p. 28. VI. 1645. 
6 K.P. 20. IV. 1664. 
7 E,p. 10. XI I .  1675. 
8 SUOLAHTI, Suo~nen papisto, s. 210. 

, 9 SNELLMAN I, s. 126. 
10 K.p. 8. IV. 1646. 

R.p. 27. XI. 1661. 
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syytettiin pelaami~esta.~ - 1663 konsistori taas - pe- 
laamista kun yh5 jatkui ja pelionnen hylkima sai vie15 
pelin kestaes~a nautitut juomavaratkin maksaa - anto; 
toisen julistnksen. Siing maarattiin, etta kukin osan- 
ottajista saisi malisaa saklzoa peliin panpmansa sull~man 
suuruisen miiar5n ja lis5ksi takavarikoitaisiin liailrkicn 
pelaaj i~n yhteisesti leikkiin panema r a h a s ~ m m a . ~  - 
Tapaa eivat tallaiset julistukset tie tenkKan saaneet pois 
tetulisi, mutta jokseenkin harvoin p~luusta  yleens5 poy- 
t a k i ~ j o i s ~ a  mainitaan. 

Vasten tahtoaankin, vain toisten hauskuuttamiseksi, 
taytyi ylioppilaan viihia varojaan kuluttaa, niniittiiin 
uusikoiden, joiden piti kustantaa van hem mill^ kansa- 
l~untalaisilleen uhkeita sarviais- ja absolutsionilien~u.ja. 
Konsistori kielsi kplla kerran toisensa jalkeen niidel~ 
pidon - tietysti turhaan - eika K a a r l ~  XI  :n mahtikas- 
jrykaan v. 1691 taydelleen saanut epakohtaa poistetuksj, 
vasta ison vihan mukana se tiiydelleen havisi." 

Suhteellisen vahan maksoi isannill~ muuan 1646 pi - 
detty absol utsionijuhla, jckaisen osalle tuli naet vain 
6 markkaa.4 Mutta on muistettava, ett5 tallaisissa tilai- 
suuksissa olut ja >>mumma>> tavallis~sti virtana juoksi 
ja vieraita oli useita kyimmenia. Eipi  siis ihme, ettii 
~usilikojen taytyi turvaut:ia jo lqinarahoihinkin, kuten 
1666, jolloin pari papinpoikaa tekee ahsolutsionikt~mu- 
jcil vuoksi 94 talaria vel l~aa .~  Surnllisin, railcein esi- 
nlerkki heani-poloisten had5sta on kuitenkin seuraava 
tapaus. Nerikelaiset vaatirat eraiilts Joonas-nimiseltii 
uusikoltaan sarviaisia. Taman on tietysti pidot laitet- 
tava ja onnettoman taytyy mypda paitansa voidak~een 
Irustantaa maamiehilleen 32 kannua 01utta.~ 

1 K.p. 11. XII. 1661. 
2 K.p 25.11. 1663. 
3 SP~FLLMAN I, s. 53. 
4 1C.p. 17. VI.  1646. 
5 K.p. 30. III., 6. IV. 1666 j. n. e. 
0 K.p. 25. IV. 1646. 



Sunria opintovelkoja ei 1600-luvulla tehty - mei- 
diin ailramme lrmrnenettuhannet eivat olisi tulleet kpsy- 
~nykseenkaan. Suuressa xvauhdissa velkautuminen lrui - 
tenkin tiihankin aikaan oli, siita ovat todistuksena ne lu- 
1;eniattomat velkajutut, joita konsistorin herrat mivat 
~e lv i  tella. 

Viiliin on kpsyniys maksamatta jatet ysta huonevuo1;- 
1-asia. Olaus' Eotnicnsis esim. on vclkaa '4 vuoden 
asunnosta 6 kuparitalaria,' alituisesli velkojain ahdis- 
talila Cohnodinus taas 1 3//1 vuoden huonevuokraa 28 ta- 
laria.' Parin plioppilaan on maksettava vuodelta huo- 
n ~ r s t a .  saunasta ja vaatteiden pesosta 25 talaria, niutta, 
bun konsistori asianoillaistell ktiyh~-yden vuoksi lcoettaa 
sovitella, tyytjy ve1l;oja 9 t a l a r i i ~ ~ . ~  

Elintarvevelat saattax-at nousta huilreisiin smrlmiin. 
Xiinpii viipurilainen Krook on rnoasta ve1l;aa 133 tala- 
ria. eras toinen plioppilas taas 100 talaria."~nutari 
Arnhr,osius vaatii Nikola~is Vljkmanilia 229 talaria, 
inuuan tojnen ylioppilas taas on ravinnostaan velkaa 240 
talaria.5 

Xiiiitdlit 1;arlluaoi~t hekin usein ylioppilailta saata- 
viaan. NijnpB Ahral~anlus Sxelii Iienroensis on eraall(. 
x-elkaa 7 talaria ja 2 tynnpria ~ i l j a a , ~  muuan tojnen pli- 
oppilas taas 16 talaria, er-is 13 talaria j. n. e.7 -- Eriis 
lliairsarnaton slzutarinlaskn tekee 8 talaria, toinen taas 8 
tal. 22 ayria." Tupakasta velotetaan ylioppilas Sthh- 
lilta kokonaista 48 kuparitalaria.' - Haavurille niuuan 

1 1C.p. 12. XI. 1651. 
2 K.p. 12. VI I I .  16C3. 
3 K.p. 13. XI .  1684. 
4 TCp. 7. VII .  1681, 14.11. 1677, 9. XI. 1677. 
5 K.p. 20.11., 10.111. 1675, 19.111. 1684. 
6 R . p  3. IV. 1650. 
7 K . p  30,111. 1653, 20. IV. 1659. 
8 1C.p. 15. lV.  1646, 8. IV.  1670. 
9 K.p. 5.111. 1675. 
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aka teciniiieii kan sa1aint.n tuomitaan ~nnlrsanlaan 4 ial a-- 
ria.' 

Proinotsioni!;ustan~~111rsia eivat nuoret niaisterit aina 
maksa, kerran esini. eraalta vaaditaan niista 19 kupari- 
talaria.' 

Kapakkamaksut tietysti inuodostavat hyvin oleelli- 
sen osan ylioppilaan nlenoista ja veloista. Milloin jStt.- 
taan maksaniatta joitalruita kannullisia olutta, nlilloin 
taas on kulutettu muutamassa tunnissa 5 % tuoppia 
espanjanviinia, ja tietysti se on jianyt velaksL3 Simas ta 
ja oluesta muuan Ericus Sigfridi on ve1l;aa G talaria." 
Eriis maksamaton kapakkalasku telcee 35 talaria." 

Takaainaan inerlneet saavat usein lratua l~rvantahtoi- 
suuttaan, silla monesti lieidan on velka maksettava. 
Niinpa pari ylioppilasta on taannnt eraiin nuorukaisen 
puolesta, ja saamamies vaaiii pojilta kolronaista 184 
talaria.Vikkn snnmnlia, kuten esini. 2 riksiii ja 13 tala- 
ria, takaajat usein saavnt suorittaa.' 

Pahimmin vellrautuneita ylioppilaita oli Jacobus 
Stadius, jota 1663-64 useat eri velkojat ahdistolevat. 
Niinpa yljoppilas Calliander vaatii mainitulta nuorul<ni- 
selta 5 tynnyria viljaa, porvari Hjerve 50 talaria ja 
Hans Bachster 110 talaria.8 Asinornainen lr?7llii lupan 
maksaa, inutta tehtava on ylivoiinainen, ja han joutuu 
~elkavankeuteen.~ - Ylioppilas Julinulcsella vaatii 3 er.; 
saamamiesta yhteensii 589 talaria 97 -4 ay-ria.'" --Rail;- 
lrein surullisin kuva siita lrurjundesta, johon velat saat- 
toivat koyhat ylioppilasparai, on kenties sentagn seu- 

1 K.p. 23.111. 1664. 
2 K. p. 15.111. 1648. 
3 K. 11. 13.111. 1645, XI. 1683. 
4 K.p. 28. VI. 1645. 
5 K.p  18.111. 1646. 
6 K.p. 23. IV. 1G45. 
7 K.p. 2. VIII.  1647, 10.111. 1647. 

8 1i.p. 28. V. 1663, 15. VII. i663, 27. n7. 1664. 
e 1C.p. 4. IV. lGU4. 

10 Kp. 27. I. lGG(i, 21.11. 1 G G G .  



raava. Turkulajsta Chytraeusta ahdistavat saamamie- 
het, velkasulnma telree 130 talarin Irorvilla. Ylioppi- 
laalla on vain 1 ainon puliu -20 tnlari~i arvoinen -- 
jonka saamamiehet ottavat. Eraan sydan heltyy sill oin, 
ja han antaa pojalle vanhan puvun, mutta vaatiikin sit- 
ten heti ensimmaiseksi siita 4 talaria niista 20 :sta, jotkn 
ylioppilaan puvusta niyytaessa on saatu.' - Vertailun 
vuoksi mainittakoon, etta konsistoriin tultiin karhua- 
maan ylioppilailta sellaisiakin summia kuin 3 talaria, 
vielapa 1 talaria - liuolnaamani pienin ~elkaw5iirS.~ 

Ylioppilaat antavat kylla auliisti velkakirjoja, mutta 
sopimuksiaan he eivat aina suinkaan halua pitaa. Por- 
varit saavat aliliomaa kayda konsistorissa valittamassn, 
etteivat voi saada rahojaan tal~aisin.~ Toisinaan ci heilta 
tosin hyvag tahtoa puutu, mubta kiiyhyys e s G  maksa- 
m a ~ t a . ~  Muutamat varakkaammat ovat niin onn~llisessa 
asemassa, etta voivat ylrsinlrertaisesti~ heittaa velko- 
jensa suorittamisen vanhempiensa hu01el;si.~ 

TTelkainsa vuoksi ylioppilaat usein aresteerataan, 
mutta olkoonpa se tapal-itunut vailika ankaran >>sul> 
poena relegationis>> uhall a, niin he saattavat huoletto- 
mina lahtea kaupunpista."Silloin koeteta an tavalli srsbi 
saada karkurin olinpaikka ilini ja lahetetaan asiasta 
tieto pitiijan papille. Tyydytaanpa kerran, kun poravari 
valittaa, etta munan ylioppilas oli taas mennyt matkoi- 
hinsa maksamatta, vain yksinkertaisesti toteamaan, 
ettei asialle mahtanut mitaan.7 

Konsistorin istuntoihin eivat ylioppilaat myoskaan 
useinkaan viitsi saapua, kun ovat haasteen saanwt ja 

1 K.p. 22. VII., 10. IX. 1669. 
2 K.p. 25. X. 1671, 2 .VIII .  1670. 
3 K.p. 26 .nT .  1648, 17.111. 1652, 7. IV. 1652, 13. IV. 1659, S. VI. 

1659 j. n. e. 
4 9. p. 20.111. 1650, 27.XI. 1661 y.m. 
5 Esim. k.p. 12.111. 1662. 
6 K.p. 8. V. 1661, 17. XIT. 1647 j. n. r. 
i 1i.p. IS. XI. 1654. 
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jos tulevatkin, niin saattavat lahtea pois ennenkuin hei- 
dan veikajuttujaan on ehditty esillekGin ottaa.' Laimin- 
lyijnnista seuraa tavallisesti 3 marlckaa salrlroa, mutta se 
ei ylioppilaita suuriakaan huoleta. 

f'orvarit olivat yleensa hyvin karkkaita aina syyttii- 
iniian ylioppilaita, olipa mista tahansa lcysymys. Niinp5 
velkajutuissakin usein kilmpikin riitapuoli esittaa asiat 
aivan eri tavalla. Valiin lconsistori tarkoin asiaa tutkit- 
tuaarr julistaa ylioppilaan syyttiimak~i.~ 

Tiihan aikaan oli tapana antaa velasta ainakir! sa- 
manarvoinen panttL3 Tama tapa oli vlioppilaidenkin 
1cesl;en yleinen. Niinpa 1647 konsistorissa annetaan 
miiariiys, etta porvarit eivat saaneet antaa ylioppilaille 
velaksi olutta, viinia tai tupakkaa vaatteita tai kirjoja 
vastaan, kuten usein oli tapahtunut. Jos joku porvari 
kiellosta liuolimat ta nain nienet telisi, tulisi hanen muitttr. 
~nutkitta antaa pantit t a k a i ~ i n . ~  - Icirjojaan ylioppi- 
laat tuntnvat eniten pantteina kayttaneen - ne kai jou- 
tivat parhaiten, silla viihista vaatevaroista y.m. lienel: 
ollut vailreampi mitaan 1 uovuttaa. Wiinpa Henricus Ja -  
cobi on pantannnt 14 kirjaansa ja yhden hopealusikan 
30 kuparitalarin velas ta .~l ioppi las  Sylvanus on anta- 
nut lrirjoja pantiksi 45 talarin velasta j.n.e. miltei loppu- 
mattomiin." 1667 valittaa ylioppilas Golavitx, ettei 
saa pantiksi antamiaan vaatteita takaisin.' - Nicolaus 
Betulander on pannut panttiin kulatun hopeawijn, 
muuan Forelius taas ,jo 1688 hopeatuopin, jota ei 1693 
viela ole lunastanut p ~ i s . ~  - Maisteri Collini~ilrsen mai- 
nitaan pantanneen bellonsa 62 ta1ar is ta .L-  YleensB 

1 K.p. 8. XII.  1647 y.m. 
I a K.p. 9. 111. 1664 j. n. e. 

3 SUOLAHTI, Suomen papisto, s. 196. 
4 K.P. 20.2;. 1647. 
5 K.p. 10. IV. 1657. 
6 K.p. 2.V. lCiG6, 3. VI. 1663, 16.111. 1670, 6. XI. 1G90 y.m. 
7 K.p. 10. VII. 1667. 
8 K.p. 9. IV. 1662, 10.X. 1693. 
9 1C.p. 19. XII.  1670. 



eivat ylioppilaat tunnu panttiensa lunastamista liiireh- 
tineen, mutta onpa siitakin joitakin esimerkke ja. Niinpa 
kerran muuan valittaa, etl5 pantinsaaja vastoin tehtya 
sopi~llusta oli myynyt hiinen panttinsa, jonlta hiin ha- 
luaisi saada takaisin.' 

1600-luvun akateemisten kansalais ten op~nto jen pi- 
tuudesta ei ole paljoakaan yl~sityiskohtaisia, tarlckoja 
tietoja olemassa. Vain perin harvoin saattaa jonkun 
opislieluajan tasmallern sanoa. Koizsistorin poyG1iir- 
jain perusteella voi niinikaan toisinaan saada muuta- 
lnista suunnillecn oilrei ta tietoja siita, kauanlio asian- 
omaiset ovat >>Auran a~iatemi:~ssa>> viipync~t. Alutta s i t -  
ten tapaalcin taas Laguksen uudestaan sonmittelernassa 
ylioppilasniatrikltclissa nimia - hiljaisten siivojen nuo- 
rukaisten - jotlca eivat koskaan esiinnp poytalrirjoissa, 
heidkn opintoail;a~:sa pitundesta ei sii!: voi sanoa J-htaan 
ilii t5a11. 

Tixonlaarpivsta loppiaiseen kesti jouluIoniaa v :n 
1G2,5 siiiintijj~n niukaan. Paasiiiislomaa taas oli lroko- 
naista 2 viiltkoa, nrutta liesavapautta vain 30 piiivS8 
miitakuun aikana. Lukul<ansien lyhpps ei siis l~aitannut 
- jos nimittiiin sgantiijen mukann olisi tolmittu. Todel- 
lisuudessa 1nlcul;audet lcuitenkin olivat useinlrin 1yh~en- 
puoleiset. Niinpa kpsiik. 25 p. 1(3:)3 mainitaan, ett" a ~1111- 

rin osa ylioppilaita oli matkustanut pois ja lue~~not  piiii- 
tetiiiin lopettan.' Helmik. 10 p. 165.5 taas sanotaan, ettii 
luennot, joita Iasniiolevien ylioppilasten 11arvaluliuisui1- 
den vuoksi ei ol111t voitu siihen saaltka pitiiii, alettakooii 
ensi torstaina. 

Ikansa pnolesta taman ajan altat~emiset liansalais~~t 
olivat h>vin erilaisia. J a  cietojen laita oli samoin, toinit 
naet karkailivat lrouluistaan, haiikkivat sitten joltaldi~ 

1 K.p. 8.111. 1648. 
2 K.p  ?I. VI. 1653. 
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yksityisopettajalta todistulisen ja saapuivat joliseenkin 
tiet'amattomina Turkuun. He saivatkin ylioppilasoik2n- 
det, kun joku vanhempi ylioppilas '17 1689 tehtiin paa- 
tos, etta takuuniieheksi kelpasi ainoastaan professori --- 
otti vastataliseen siita, etta asianomaiset liykenisivtit, 
luentoja hyvakseen 1iayttainaaii.l 1642 liuitenkin paiitet- 
tiin, etta vain koulujen rc~htorien antamat todist~lkset 
oikei~ttivat ylioppilasarvnn saamiseen. Kirlckoherralta 
tai joltal<ulta inuulta saatn todistus lcelpasi vain, j u s  
kolio konsistori sen hyviiksyi.' Samansuuntaisia niaa- 
rayksia - ja siis edelliaenlaisia pyrkimyksiii ylioppi- 
laitten puolelta - jatlini Jiautta koko vuosisadan. h'iinpii 
rehtori pyysi " 1 1 2  1701 konsistoria ratkaisemaan, otet- 
taisiinko akaten~iaaii iiuoruliaisia, joilla pi ollut liou- 
lnnsa rehtorin todistusta, ja >>senaatti>> vastasi lcl~ltz- 
vasti." 

Aateli spoilia tuli - ku? en jo on mainittukin - vain 
6-15-vuotiaana yliopistoon innkanaall Itotiopcttajansa. 
Han saattoi myos joutua asuniaan jonkun prof~ssorin 
luo ja tiiinan ohjattavaksi. Jfutta ei tiillainen n ~ o r i l ~ c r r a  
lcovinkaan lianan aliateinjassa viipyiipt, toisaall~ h2nei1 
niielensii pnloi, nim. joko sotaurall~ niainetta saaniaan 
- olihan par'aikaa Kaarlein loistava ailialrausi - t a i  
s i  tten viroissa yleneinaan. Olipa, n~onia sellaisiaf ill, 
jotka vain nimeilisesil kuuluivat aliateernisiiil kansalai- 
siin." 

Muistakin yhteislinlitaluokista olevat saattoivat talla 
al<ateiiiiaan aivau n ~ o r i n a , ~  mutta ylioppilastcn ion- 
kossa oli toisaalta irlyos vanhoja llaincita mi~hi)iliin, 
joista konsistorin herrat eiviit oikein pitaneet, vaikkn 
tunnustivatkin, ettii >>nlika lierran on I;unniallista, se ei 
voi olla hapeaksi akatemiallekaan>>. Porvarit niinikiian 

1 SNELLMAN I, S. 139. 
K.p. 9.111. 1642. 

3 SNELLMAN I, P. 110. 
4 V. H O ~ T S D O R F F  11, 5, s. 305. 
5 Esim. k.p. 5.111. 1645. 



katselivat tallaisia opiskelijoita karsain silmin, Boska 11c 
pyrkivat harjottamaan kaikenlaisia porvarillisia elin- 
keinoja. 

Muistutettaltoon myos viela, etiii ylioppilaat saattoi- 
vat -- kuten jo on mainittu - elatushuolien vuoksi olla 
vuosikausia poissa akatemiasta, mitka kotiopettajina, 
maaseudulla, mitlcii, Icotona vanhempiaan auttamassrz 
j. n. e. Saantejen mukaan tosin sai poissaolo kestaa kor- 
keintaan 2 m~otta, mnutta maaraysta ei useinkaan nouda- 
tettu. - Ylioppilasvalassaan vastaleivottu akateeinineri 
liansalain en icy116 lupasi. ettei reh torin luvatta liihtisi 
Turusta, mntta siita huo l i~a t t a  3-lioppilaat useinkin lah- 
tivat kaupungista milloin heita itseaiin ha1utti.I 

Yleensa voi sanoa, cttii 1600-luvun ylioppilaat riipyi- 
vat akatemiassa kauemmin, kuin nykyaan on tapana. 
Run kaiken edellisen - heidan ikansa, elatushuolet seka 
myos hurjasteluun kulutetun ajan y.m. - muistaa, niin 
se tuntuukin aivan luonnolliselta. 

Puutetta, koyhyytta. kiirsimplisiii - sellaista oli suu- 
reksi osaksi 1600-luvun akateemisten kansalaisten elama. 
hiutta taman ajan ihmiset olivat voimakasta, karsimaan 
ja kieltiytymiiiin tottunutta sukua, siksi ylioppilaatkin 
jaksoivat seka leipansa hai~kkia etiii huolehtia opinnois- 
taan. 

Snuri pohjan sota syttyy, ison vihan kauhut alkaval 
jo uhliaavina IahestpistZin laheta. Valtakunnan asema 
kap yha vaikeammaksi, kansan kurjuus kasvaa. Taman 
kaiken alkavan, yha pahen~maksi kayvan hadan ja tais- 
telun keskelle emme kuitenkaan enaa saa ylioppilas- 
ystaviamme seurata, vaan jatimme heidat nyt uuden 
vuosisadan alkaessa Auran rannoilla opintojaan ja pon- 
nistelqjaan jatkamaan, kunnes idan joukot heidab ha- 
jalle pakottavat. 

1 SNELLMAN I, 88. 140-1 41. 




