Kisallien ja heidan veljeskuntiensa
asemaTurun ammattikuntaelamassa
1600- ja 1700-luvuilla
Oli airall lnonnollista, ettii vuodcn 1621 aillillatti
kuiita-asetu1;son ~ a i l i ~ t ~ l iensinnii
s c ~ t tnntuivat ?'nrussa,
rnaan silloisessa p%iiilianpul~gissa.Huoii~ioonottaen sell
ajail talouseliiiiiiin hitaan ~ n o ~ i e ~ ~ s 0~11 ~pidettiivii
lii~~~~li~~
scavutnkscliia sitii, ett5 jo I-. 1624 T~iriissaa1l;aa toi111ii1tansa suntarien ja v. 1625 1.iiiitiilien ja seppien aminattikunnat vuodc~ii1621 asetul<sc~npolijalla. ' S e saivat Iillliin oinan ohjesiiiintonsii.
I'ohjana I;nnliii~ ?-lisityisell a ~ ~ ~ l ~ l a t t i l isliiintiijen
~~i~i~an
1i:atiinisessa nii!-ttiiii ldiytetj-11yllJi111ainittna J-leislii a s +
tnsta. Sii tii joh tncn 011 jcsiiiinno~l allcuosa nlii.hritte1c.e
i t s r aiiui~attil;rmnm, sen toh tii\.:it ja toimialan. ll'idelleen
1,iisitelliiiin jiisenten, siis mc~stari(~i1
relrollis~n~lisia
ja
~ i l i e l l l < ~s~liii
i a itse ai~mlatinllar~joitustakosltevia seiliBuja. I ,nl;un~a s a a r a t lii siilli tlcin, jotlta illuotiostivat
niii~ilat tilnultalaitoltscn rai.siiiaisen palldiatyiiv%il<iluoliai~
PI otu1;selisi ~~.ittii.jistii
ct1i nicstal.cista. A~iimattiliuntalaitokscln alliltailioil~avoidn:~il '1'111.nssa sanoa olleen liisiillilnokan, mutta varsiilaisia yhteisiijli tai seuroja ei
E~c\idiinIteslt~ll~clessaai
niiptii synt?-necn. Silcsipii plisit ~ i s t e nlii~iilliel~
asenla riippui osittain ?-lviscstii lain--
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siiiidiini~iislii,~,aililialiin paikallistht asc~t~ili!;et,;:I o1ijt~sii8n11iit iln~cisc~stil;ii~
oxrat ollcct tiirlic~iini~lllit. Siitl(111
pc.rl~strc~lla
n~estaritralvoivat kisiillir~~
eliilniiti ja heitliin
tyiii~tcli~aail.
.lsioita a ~ u n ~ a t t i k m ~Iti iorl~i o~~ ~ l i s liiisii~~r
teltiicssii chi 1;isiillc~illiiollut tuonlio- ja 1.atkaisuvaitaa
t a ~ r i t s r i ~ ~ aheidiin
t t ~ l silti tyytyii yksinoiu:~a~~
~llc>stal.ien
piiiitiilisiin, lio~liaa n i ~ ~ i a t t i l i n ~ ~lioliol~ksisca
ticn
Iial1pu11gill viranolllaisilla oli huomattava sailanvalta .ja liiblillit sitiipaitsi saattoivat valittaa itscliiiin Iiosl<r~ista1)iiiitiiksistii iuaistraattiin. ' I<aililii Iiisiillicln tallolta ti~lcvwt
loin1c11pitc'c.t suoritchttii~~
l~~oni~ollisestil<iii
r a i n ylcsiliiinii, koslca hrillii ei ollilt, aiilal;:~ai~tic.ttiiriisti, ot~jchsiiii~ltiijrn ti11.rin t!-iislcrntrle\~iii sr111.oja.
-4~i1111:1ttiliuntirll
ohjcsiiii~lniit t o i ~ l ~ i v asta ~ ~ ~ w liilla
siillit~iltyiisiiiinttii~l>i.T ~ I Y I Iriiiitiil
II
i12lii siill(bistii oli siiiidrtty III.~II.,
t'ttii I~isiilli,joka vastahal<oisnndcstt; ja niskoittclnsta crosi niestarinsa l~alvrlnlcst~sta,
liarl;oitc~ttii~i
a~unlattilaun~asta
1:: piiiviin aialisi. l'ala t c s s a a ~ran~
gaistusa,jan piiiit~-ttyiiaulmat tikmitaaii suoritt i ~.ilic)lesen
Ic.hnyt kisiilli sovittajaisilisi t!~nn~-~~illist~n
olntt:~,ja !-]Idm talnrin 1.a1.1aa.T p i i r a ~ t h a ~siii1)-mis~lisi
i
siiiidettiiil
t d e l l c c ~Pallla
~
~'ailgaistilssc.ll:~isc~llc~ki~i
l~cnlciliillr,joka
antantui toisen honl<utrltavaksi j a jiitti tyii~~:~ilil<.iils:~.
'
Salnoin nlrnctrltiin Turiul simtarien a ~ l ~ ~ ~ i a t t i l i l i i i ~ ~ u s
t;yiipaikka~isajsttiineen 1iis;illin sul.~tren,joski~lsill":1 ('1.0tuksella, rttii karlioitnsailca oli 6 viildcoa. S c ~ lcnlntt~la
i
saattoi liisiilli ilnian ~ n l m t aastiia palrrlllksren Iit111(>n
mestarin luona tahansa.
Esi1;uvantl edelliiillaini ttnjeli pyl<iilic>~~
~yntyuiisc~l
It.
on pidettiivii vnoden 1621 plcistii :il~~i~~attiIiu~~t~-asi~t
'I'M-4 ( T I ~ Y maistr:iatiil
I~I
:~rkisto).E1-i :+~~u~~lattiliui~tiell
piiytiikil,.j:~'..
HYlC ( H c l s i ~ ~ g iyliopistoul
~l
kil.j:isto!. Tur~un ~.#iitiilii~i~
RIIIDI:I~~~l~u~~taohjcsaiii~tii
\-. 1623, $ 14 ( j a l j . ) .
s HPIi. TIII.UIIyuota1.ien a m n ~ a t t i l r u i ~ t x o l ~ j ~ s # i \-.
i ~ ~ Iti29,
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$ I9
(jiilj.).
1
2

I
!

;

Xlsllliel~ja hcldiiil \rljc,skunticnsa 'isenis T-u ~ u i~n~~nattihu~~t.a.~l%i~~:i~b%
i~
219
-

--

- --

-

-

-

-

-

-

-

tz. Srkin liielsi lnvattonia~ltyostii poistluiiiscn, ~ i l i i iIinE.aan inestari ollnt oilieutettu ottarnaan tiillaista ltisiilliii
palvelukseensa. ' Aivan nutta ovat sitiivastoin tnrknlaisten anln~attiltuntienraiijiaistnsniiiiiriiyliset. Ne ehkii ovat
pc.i.iyt;v~let.t amnlattikuntalaitostn ~de1tiineell;i ajalla
T ~ l r n s s arallinneista olosnhteista.
Salnansu~ultaisia,liisiillieu 1;annalta katsottmia elsittain aukaria, olivat 111uutliinwlnirlatinharjoit~~st~
lto~li('vat oh,jesii>intijjen nlhiiriiyltset. Iiailtlii tiihtiibi i)1tistai.iiuokan etujen ylliipi tiinlis~enja siiilytt8lriiseen. Tiis~ii
mestarit jo amn~attilinntalaitol~selialltuvuosina toiluivat aivan maiiriiiiet~isc~qti.IT.
1624 'I'nrun j;auy)nngin
s u u tariii~estaritailol-at !;anpungin vi~anoillaisilti~
it~clleen oh,]esiiiintijii,jonka tllrvjll roisivat a n u i l a t t i a ; ~bar~~
joittaa. Sitil laaclittaessa olisj Ii~~oiilioonotett:t\-:t1nest;ir;niiyttc~illc. ;lsetetta\-at vaatin~uli~:et. Kcllc~stiiliiiii~~
ci
voisi tulla suutari111thtnl.ia 'I'urk~~un,
cllciviit 11ii11(11i
111~stari~~ii\-trttiiiin
Iiaiklii nlctstarit hyviilisyisi. 3lcstarich11luBunliiii riiii pitiiisi rajoittaa. H r i t i PI kauptuligissa sa isi
olla rnenlpiiii, kllin eitii liaililii voisivat itsensii h yvin
eliittiiji. I-llionlaisten 1;enlcien tuontin pi tiiisi rajoi ttaa
l a i Ii~liollann~ s t k i i1,uvaton
.
a n ~ n ~ a t i n l ~ a r j o iolisi
t u s lopetettara. 3Ientiinpii niinldn pitliiillc, ettii tahdottiili l i i ~ l tag c>riista TTellanl Ilbllenderia pitiini5sta oniaa, 1uuli:xnaau Tnr1;nun tuoliiaansa suntaria. '
Turlul snutarien vaatimm~ltset osoittavat, ett"a ammattipalcon periaatteiden sovelt~minenoli arvaani3ttorrlall nopeasti saailut liannattajaltsecn tur1;ulai~cn s u u tarinlestariltu11nai1. Samalla se on nli tii Iiuraavin todistus siitii, illiten itscltkiiiit r t a p y t c e t saavuttivat jalansijaa heidan l;esl;uud(~ssaan. LiihinnS olisi n a i t t ~ nrhdo-
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~ ~ t aliongl.
t'
b ~ c f ,stn(1yai uc.1~fii1.01~1iiiilA. x . S ~ ~ ~ r , h \ r Sai11l111l:
ah,
gal 1, 6. 788.
2 'I'UILIII
i a ~ ~ t au ~x o i k r u d ~~l)~i ~ y t i ijak ~ 2.',ly
i
1624. ( \ ~ t Ihdiag
.
till
dbo stads historia I, 2, ss. 57-58.)
1

tusten toteutulliisesta joutunnt l<iirsiliiiiiin Bisiillilrunta.
jonka ednt erlsi sijassa olivat 1;yseessii ~~arsinlrin
iilestarinarvon saavuttan~istal<oslc~rissa
seilroissa.
J<aup~ulginrirwnoiil;~isten rastans oli suutariiilcstalie11 toivoiiiusten iiiukaioen. I<ailrlci J-lliicsitrtyt ehdotulrselt hyriiks\-ttiin 101ia1<1111~~a
Si:iiialla ~~uoiii1a.
Xi11111atti1)akon ailra Tnrussa allroi. S(~l~i1ltpanii
todistre~laisst5
voitan~eii pitiiii sitti, cttii iliaistraatti awtlni snutari111 c~starirnlraniialle niii tic11 c~dellii~liaini
t u llTcllaili Hi11leiidprin snntaria vastaail esi ttiiiliiiii vaatiiin~lrsiin iiiihden. lTai1rl<alcinnudct siiiidij1;wt vaattavat antila a i h ~ t ta niuistntuksiin lcisiillien aseiuaa silil~iilliipidcttiiessii,on
toisaalta todettava liiislii koitnncen etuakin. ,Ininlatinharjoitnshaii jolca tapallksessa ralriintui, ja criiissii sulltcissa rangaistnsrn5liriiylesetl;in pieneniviit. Siinpii I<nn
inuuan Jiiran nimineii lcisiilli oli poist~uiutIlirwttouiasti
inestarinsa lnota, hiiliet tuoillittiin \-leisell lair1 illnlraan
.... ..
ja iliaarattiin palvelei~llaan c~ntisc~ssii
pailcasswail 1ral;si
ruotta sclcii vetiimiiiin sczl<lcoa 6 nik. TT~~ocI~i1
1621 pwiaatteet civiit olisi sallinciet niiin :~lil<araarangaistusta.
Xlcilli~~cnolosnhteide~~
ninntos c.i voinut twpahtua
~-aivattoliiasti. 01ihan undcn allllllettik~l1~tt!-tlsot11~~~t~
lriiytiintiiii~ltuloh~~oinattava
iunntos c.ntiseen rcl~~rattulla.
31oiii l < ~ ~ ~ i iillen
i i a l lalii~liatiillla~~joi
tta,jtt saattoi saacla luvat tomaii aii~iiiaiinharjoittajan eli patulcsell ( hiinhas)
rihatun ni~ilcii.Kaildric~iioli suol.astaan nlahdotonta sopcutua saiilaii kaavan iiiulcaiscen ,jiirjestykse~n.'I'icdossaililiie ('i 01(1 Tllrlln a~iililattilil~~~ta~eliiniii~~
allc~~njoiltn
1nitii8n snol.anaisia I;is%llien ja iil~starienviilisiii tyiiriitaisuuksia, joslcin hyvin 1aheisc.sti ~.innastcttariwosirncirklcejii. Patnlcset niiet olivat taralli s ~ s t enti
i siii lri siil1 'I'urui~raastuvanoikeuden ptk. z/,, 1624 (TTlt. Bidiag till b b o stads
historia I, 2, ss. 59-60.)
2 T u r ~ ~ rsastuvauoikeudei~
ii
ptk. 3 1 , I G B G (Vrt. Bidrag till Xbo stads
historia I. 4, s. 30).
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lejii tni aiiiinattilcuniian lcarlssa riitaantunei ta ill(-stal.ciita, jotlta aina olivat jlllliriidassa ai~~niattjlemiia:~nsa
Trastaan.
l'iillaistcn seilclco.jc~~l
i~il~('llttaiiiall
ristirii(1al1 taiste111Icentiilcsi jontlii T-. 16X3 T111.11ssa joitalcin rnosia aikais('i11111illtoiil~illtansaaloittanllt riiiitiilien aiiin~attilcunta.
Scn lyiialallr oli tlunlce~lt~~nut
lllrulall Juhnna 1'it~tal.inpoi1;a ~ l i ~ l i i n cpatusriiiitiili
i~
(,Joha~ll'rrssoll P,oiiI~oss
Srlii.c~cldaro)ja v a ~ . s i n a i n c~~ i~i t ajohtui rriiistii I ~ f n c n
Jeri ttiil~~iltscen
vtiitc~t!.is tii puheista. t h ~ ) . ~ aoli
i ~ kei.to11ut
a
m.111. aiin~iattilcr~~~t:leliil~liill
ja -asetllht(~~i
T~~ldiolliiassa
olerail Ii~loiilatta\-asti vapaa~i~ieliscnipiii
1;nill 'I'nr~lsra.
l'atl~strlnn sicllii ri ahrlistchttu ja ~l~t~st:~i.ilcsi
satj.ttoi
yiiiistii i l i ~ i a i ~
elailcoisia ojq3i- ja sy~~typol.iitodist~~Itsia.
ll(~stal.iniiyttc~ct
olirat t ~ ~ l l t c l ~ i ~ a t t oJl il~i lalto. i ~patus
~
oli
> a t t u l ~ ~~l t~ i c ~ i ~ r t t i i ~t).iil<al~~l~sa,
ntiiii~
p a l a ~ ~ t c ~ tllr
t i i ha~~
cchllc l~iillrllsnoritcttnaan >. tala~*insakon allil~~:~ttik~lilnallr. Turussa tyi)viilinect srnsijaan tiillaisessa tapalllcsessa tno~llittiin1uthnetet:-i1;si. ' Llsinn johdosta ascttui
Turlui riiti tiiljcn anillla ttil;llnta yI~te~.tceil
l'ulclioli~iarl~ l ,jeslrnniian lcanssa j o u t l l ~ nsiltii satllilastaall lci~.jccst;ltotcaiiiaau Jnhai1a-1.Siitiiliii 1)al.lc~irlc~n
pcriittiiniyydrn. 'I'iitii
T-i~staallaloitrttiin nyt 1)itl<tilliii(~l1
oilto~irlo~il;ii~-~iti.
Hii1:cn plllioensalia~loli tiiulcrti 1olli;lcans all~liiatinpyh~-yttii
rastaan. Ratl<nisn 1tl1itnil;aan olt> t i r d o s s a l ~ ~ ~ l i r .
Asia on ~~iilltliiltsn~mio
l<tisitc~ttiirii~ i i i l l ,rltii Jl~liann
1'irtal.i npoiltn oli tekaisunt lcol<o jntlul saadalcsocn i tst.11( rn ~liestari-ja par\--ilrioi1;r~udet. Hiintii ninlittiiin ci ai~lakaaiirirlii vv. 1624--162,j lliaiilila T11r11ii p o r r a r i l l ~ ~ t teloissa. Jo1;a tapaulcsessa on hiinrn iliirlipi teitiiiin pidettiivii ihli~eelljsinii. Jnhana. Pirtal.in~)oiliaon lcatsottava niirlen periaatteidnl esitaistelijaksi, jotka tiihtiisic h i
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1 'l'nnn~ ransturauoikeudell ptk.
h i s t o ~ i aI, 6, s. 59).
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vat aininattikuntaeliiman ja varsinkin lrisiilliluokan vapauttanliseen ja jotka lainsiiadannassii hyriiksyttiin vasta kaksi ja puoli vuosisataa myohe~i~iliin.
Iloitteita anl~r;attikuntalaitostavastaan ei 1600-ll~vullavielii csitettjliiheskiian siinii miiariissa knin 1700-luvulla, jolloiil niita
alkaa esiintyii 1n.m. Ruotsin taloudellista cliiiniiii liiisitielevassa kirtjallisuudessa. '
1630-lurrullc piiiistiiessii oli uusi jarjestcali~~ii
,jo Illnodollisesti toinleenpantu Turussa, vaikkak~nstin raliiinnuttaminen kolitasi odottamatonta rastustnsta. J o v.
1629 oli hallituksen tietoon tullut asiain kchittyminen
vahriiiin suuntaan. I<iisit;yolaisten valmistairlien tuotteiclen hinta ~ l o u s sen
i johdosta, etta vuoden 1621 ammattikunta-asetus soi mestareillt it~oi~opoliaseman.Tiima
pltolestaan s y n ~ ~ y tlurato~lta
ti
a~ll~ilatinllarjoitusta
niin
suuressa ~uiiii1.iissii,ottii sen tnkahuttaminen 1;Bvi ylivoilnaiseksi yksityisillc i~mluattilamnill~.
Eiviitkii ne sitiipaitsi nain lyhyenii aikana olleet ehtincrt lccbhittyii nutta
csc~llaa~lsa
vastaavallc tasolle. Jii1.jcstyksen ailtaansaaniiseksi tarvittiin hallitnsvallan apua. Tm.1cuun nliiiiriittiinkin hallitultsen toiinesta henlrilii (Opsj-ncsman), .ionIca tc~htiiviiksiilmoitcttijn Iaupnnqin kiisityocliiniii~lvalronta. '
Seuraavalla v~~osilrylll~i~cnellii
pysyi tilalmc~~llainiinista toin~tnpiteistiihuoliluatta Il~lonona.17.1636 ]<ail<ki Turnn aillinattikunnat pitirtit kokoults~n,,jonku tnlaksena oli jonkinlaisen Turnn kiisit?-iiliiistt~~
liitoil c.li
seurarl (Gillet) perustaminen. Sen tarlcoit~lcs~naoli
paremman jarjestykscn aikaansaaitiinen kcskittallfillii
asiain kiisittely. Kisiilleja koskevat seikat kyllii edelleen alustavasti hoi.dettiin asianolnaiscssa amn~attilrmiSITXE
L
l
~
~ FrHn
~ dr~ svcnskn
s
~skrPimbctcnas
~
~
~ d ,a g a ~ ,5s. 173(Josias Ccderhielm, StrGdda tanka1 om l ~ a n t v e r k r ~ i e r n
i ~riket,
.
1794).
2 SVA. Reg-istratuurakopiot vv. 1629--l(i32,
kuuni~~kaallinen
kirje (raltakirja) IIannu Bugg'jllc 01, 1629.
1

1SY

llassa. J4;llci siellzt aikaansaatu !cisiillt1,iii tyydyttiiriiii piiiitostii, siirtj-i 1;iisittely valitnsteitsc 11: t p e r l ~ s t e t l usclu~
ran ~.atliaistavaksi.'
Liiton ohjcsiiiintiiii laadittacssa oli syytii otti~ilkisiillitkill A-akavilstiI~uomioon.Ilu1zuluiiiiriilt~.iinhe olivatkin
hnoniattara tckjjii. 'Snrussa oli ruoden 1630 tielloilla 11.
40 liisiilliii. 'I'ii~~~ii
1111i11011 l i k i ~ ~ ~ i i i ~ ~ . ipiiiitt(>lerniillii
ii~i(l~i,
saatn, sillli n~itiiiin snoranaista tietoa ei l~eistiiniiiltii
ajoilta olc oleiuassa. Vuosisadan lopulla oli 'I'ul.ussa
rrnl<ejii 1iihc.s 120 ja liisiillejii u. 70-80. ' TTuosisadan
alllssa oli renkcjii n. 60-70, jonka perusteclla snhteellisesti roi ;rrrioida liisiillien miiiiriin. Tnrun n s n l i a s l ~ t k ~
oli rnusisadan ahlssa n. 4,000. Icisiillejii oli i11;r-iiheminin
11. 1 % ;asnkasl~lr~~sta,
,jotc~ntiitiilzin tictii saanlnlcb lopput ~ ~ I o l i ~11.
( ~40.
k ~Kjsi~llilnol~an
i
snuruuden nliiiiriiiiniinc1n
1600-luvun allinpuolella on raikeaa silisi, ctteiviit he
F L Sillliy
~
cirillisinii henliiliiinii henkikir,joi ssa, vaan 1uc.ttiin heidii t liunlnviksi ilies taricn perhri siin ai van saillo i 11
knin 11iiirl(~11
lapset. Renl;i ,ja palvelijatar \itiivastoin
t iriit li~~nlnnc~c~t
val.sinaisec111pcrheeseen 1600-luvun toisella v11osili;\.1\11i1e1lellii.
"Cisiillit
ilmestyviit itsc.niiisinii
yltsiliiinii rasta vtlosisadan lopull henkikirjoihin. Yksilyisiii liiisitl-iiliiisiii I<;\-11% silloin tiillijiil illaiiiitaan ailiai~clll~l~inliin
ja 17ail;l;a heidiil~lisiinimensii viittaalzin tpontelii jiiiin, ~ i i11
i voitaneen lleidiit knitenkin lnliea varsinaiseen nlc~stariluoIikaa11l i u u l u ~ i k ~Iznten
i,
ilmeisesti on nitnetrl tiivii senkin heilliilon suhteen, joka henkikirjoissa
esiintj-J- .Taaklcinla-liultatyiintc.l;ijiinii(Jochiln (:~~llarl)(~tare).
T'ajkka l'nrnssa siis jo 17 :n vuosisada~!alkukymme1 I I Y K . Ttu~ulk i i s i t ~ i , l i i . t c ~
Illtoll
~ ~ ohjeGiiiitii Y. l(iS6 (Gillcts A i ticltlal), alkulause ja $ 10.
2 V. BOSSDOHFF,
m. t. I, ss. 332-358.
.I SV.4. 7218, fol. 160 wui. Tu~uilkaupuilgiir 11c.itkikirja Y. 164%
d S\-.i. 721Y1 ft11. 16::. Tuiu~lknupungill he~ikikirjrrv. 1643.
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nillii oli 1*uiisaast i liisiillejii, ei heidtin ltesl<l~uclessaan
tjettiiriisti linitenliaan toinlinut ohjexiiiinnoin val.ustcttuja liisiilliveljeskuntia. S~-y11iitiihlin voince pitiiii liisiilIilnokan 1iil;linvaisuutta ,ia alati tapaht11~-aarnunttuinisla. \'uoden 1621 ami~lattiliunta-aset~1s1iai1
niii-iiiriisi pal<olljsrn raellusajan. Vastalcivotnn liisiillin oli paliko
l~siiopin han1;kiiniseksi Iiihteii inuillc paiklialiunnill~
tyiintekoon. \'asla 1-apllnsajan piiiityttyii, jonlia 11itni1dc11 a~rililattiliul~ta
tavallises ti niiiihiisi, pidcttiin 1;isalliii
tiiysin o p p i n e ~ n aja r a s t a tiiilliin jii1l;ecn hiin itsc saa ttoi piigttiiii, nlille paik1iafunna.lle hiin Ilalusi aseltna. '
Siiitten seilikojen takia ltisiillit vain Iiar\loin ,jontnivat
olemaan sainalla pai1tl;aliulmalla piteiiiiiliin ailiaa. I'llteenk~~uluvaisuuden
tunnetta ci niiin ollcn r o i l ~ i ~syiit
i ~ i i . Tii111ii t ~ m t u u sittenl<in ornituisc~lta,sillii olihan
I?uotsissa ,jo joissaltin k ~ s k i a j a naiinllattiltwniissa o11iat
liisiillivelje~ltnntai~sa.Tunnetuin oil sat111asepiinkit;allien l<~sltnndcssa1400-luvulla toiilli~ltansaalltanr~tveljcbskniita, jonlia ohjesiiantii on siii1;yiiyt meidiin piiiviininie saalilta. ' Samoiil voidaan Tallinnan l~isiilliscurojen
alliu johtaa aivan 1400-lnx~rn~
alknnn. "Taililia
niiiden
vcl1jesl;uiltien luonne oliliin inonasti nskonnollinen, saattoivat ne silti eliiii yli nskonpuhilistnfisen ajan nluleroslcaud(.n jn llusicii animattiliunta-asetusten voiiiiaa~itullessa olla esiltuvina ~rastaperustetuillel<isiillisc~~~l~oillc
Suon~c~ssa
civBt lt~isit~onharjoit111~~~~11
ullioiiaisc~ip l ~tit t ~t cnncn vnoden 1621 asetusta saavnttanwt Iiihrskiiiin
1 A. r. STIEPINMAX,
in. t . 111, s. $10. Turussa cirat amii~attikiiiltieii
j a kisalliveljeskuiitien ohjesaiinnot n aj a maaraiineen raellusaikojen pituutta critpisesti, vaan on iioudatettu yleisen lain 1na.araylisi5.
2 G. E. RLEMMIXG,
E+ki$iordniligar, Tukliolmn 1S56, s. 1 sci11,.
3 Alter Schragcn der Briidcrschaft der Solimiedegesr~llen zo Reval
(Beitrage zur Kunde Ehst-, L i r - und Knr1:lnds I, Tallinna. 1868). s. S74
seur. Tallinlian sepallkisallicii reljeskunta mainitam] ensi kerran r . 1407,
j o s k ~ a nalkuper5ista asiakirjaa ci ole siiilpnyt.
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sellaisia mittoja kuin Tukholnian, Tallinnan ja Riiarl
vastaavien olojen kehitys osoittaa, puhumattakaan Keski-Euroopan kasityolaisten killoista. Kisalliveljeskuntien
puute on myoskin todisteena tasta. Esikuvien puutekin
siis osaltaan viivastytti kehityksen kulkua.
Vasta 1600-luvun puolivalissti alkoi kisalliveljeskuntie11 perustaminen. Aloibteen tekivat suutarien ammattikunnan kisallit, jotka v. 1648 anoivat mestareiltaan
ohjesaantoa, jonka perusteella veljeskunta saattaisi alkaa toimintansa. Herate on eittamatta tullut muualta,
sill6 anomuksensa tueksi ilmoittavat kisallit, etta nain on
~sianlaitamuissa hyvinjarjestetyissa kaupungeissa. T5makin osaltaan vahvistaa kasitysta, etta kisallivel jeskunta tahan asti oli ollut Turussa toteutumaton lrasite.
Pyynto sailrin mestarien kannatuksen ja he laativat ehdotuksen ohjesaannoiksi ja jattivat sen puoltolausein
kaupungin viranomaisten hyvakspttavaksi 1il.m. siksi,
ctta taten toivottiin saatavan poistetuksi ne vakavat
epakohdat ja vailiende t, jotka olivat ilmennee t ammattikuunan toiminnassa. I Niitten laadusta voidaan tuskill
lnitaiin paatella. Huomiota herattavaa on se yksiniielisjys, jolla ammattikunta ja kisallit taman asian ajamisessa toimivat. Maistraattikin hyvaksyi saantoehdotulrsen syyskuun 9 p :na. Suomen ensirnrnainen kisalliveljeskunta saattoi nain alkaa toimintansa.
Samanaikaisesti lienee syntynyt raatalien anmattikunnan kisalliveljeskunta. Sellaisen arvelee v. Bonsdorff olleen olemassa jo v. 1648. ' Tama tuntuu osittain
lnonnolliselta, sillii olivathan suutarien ja ragtalien alllr~attikunnatnaihin aikoihin samansuuruiset. Varsinaisen toiliiinnan voi paatella alkaneen vasta v. 1660. T a 1 1
?

3

HYK. Turun suutarinkisallien ohjesaanto v. 1648, alkulause.
v. BONSDORFF,
m. t., s. 637.
TMA. Tnrun raatiilinkisiillien veljeskunnan tilikirja rv. 1660-1726.

liiin tuli Tukholmasta muuan niestari Antti Forsriian
iuoden nlukanaan painettuna jaljennoksena sikalaisen
kisalliveljeskunnan ohjesaannoii. Timiin telitaviin olivat hanelle antaneet Turun rriaistraatti ja ammattikuilta
yhteisesti. Kisalliolojen parantaillinen oli ilmeisestiltin
larpeen vaatima. J a sitapaitsi oli ammattikuntakin niellio sunri. Vuoden 1656 henkiltirjassa mainitaau T~wnssa
28 raatalia. Veljeskunnan toimiunan alliamista edisli
mestari Forsmanin sille tekema veljeskuntalaatilion lahjoitus.
Seppien alrimattikunta oli jonkin verran edellistii
pienempi. Sen mestarimaara oli vuosien 1660-1670 tienoilla vahan alle 20, mikii oli kyllin suuri kohottamaan
kjsallien lukumaaran niin korkeaksi, etta pidettiin tarpeellisena erikoisen sepankisallien veljeskun~anaikaansaamista. Asiaa koskevan anomuksen tekivat kisallit
amrnattiltunnan kokouksessa lokaltuun 10 p:na 1673
pyytiien itseaan v a r t ~ nlaadittava-ksi ohjesaannijn seka
hankittavaltsi laatikon ja veljesliuntakilven erikoisesti
siksi, etta niin oli tehty ~riiissiiinuissa animattil~unnj ssa jo tat5 ennen. Amiilattikunta hyviilispi tehd;\-n
anomuksen ja kahdeksassa piivassii valmistui ohjepiiiintoehdotus maistraatille esitettiiva1;si. Tiedossanlil~e ci
ole, milloin maitraatti hyvaksyi saiinnot. V~ljesliunta
alkoi toimintansa viela samana vuonaa. ' Turun sepanliisallien veljeskunnan syntyhistoria on uusi todistns sii1 Laatikkoa sailytetain Tururl kaupungin historiallisessa museossa.
Sen kannessa on merkinta: Denna LBdan hafver iag Anders Monson Forsman Forarat Mestarscennerna ti1 ara, sig ti1 Bminnelse. Ks. BONSDORFF,
m. t., s. 639.
2 TMA. Turuii raatalinkisallien ohjesaanto r. 16'73 loytyy painettuna
alnmattikunnan maistraatille j a t t i a n a ehdotuksena. Se on huomattavan
kulunut, joten sita ilmeisesti on k'aytetty myijs tarkoitukseensa. Siina on
joitakin musteella, luultavasti maistraatissa, tehtyja muutoksia. Ne koskevat veljeskunnan kokouksia, joita aPuper5isessa ehdotuksessa oli mainittu kerran kuussa, mutta muutettu neljasti vuodessa pidett'aviksi.

Kisillien
ja heidan veljeskuntiensa
asema Turuil 3 m m a t t i k ~ n t a e Y a m a ~227
s
--

--

tii yhteispmmiirryksen hengesta, joka ainakiil ulkonaisesti vallitsi its? ammattikunnan ja sen liisallien viilillii.
Mestarit valniistuttivat veljesBunnalle laatikon ja kil\-en, auttaakseen sen toiminilan alkamista. Tiihan hc.il18
ei ollut mitaan velvoitusta. Ammattilruntaelanliin 111yiillenlpi liehitps kyllii osoittaa htkidan toimintansa unden
suunnai1.
Ralikurinamniattia harj oitettiin huomattavassa 111iiii~*iissa1600-luvnn Turussa. Tan~iinalan nlestareita oli
v. 1656 kylnmenen ja v. 1680 jo 28. Kisiilleja voidaan
olettaa olleen suunnilleen sanian verran tai ehka muutamia enemman. Tiillaisen joukon keskuuteen saattoi
helposti syntya veljeslcunta. Se olikin olemassa jo 1600luvulla, joslraan sen ohjesaanto ja ailraisenimat poytakirjat eiviit ole siiilyneet. '
Muita kis~lliveljes1;untia ~ n l ~ u s tuslrin
sa
1600-luviilla
olisilraan voinut syntyii. Aluilla, lcnin edellamainituilla,
ammatinaloilla toimivien mestarien lukumaarii oli iiiin
viihainen, etteivat lraikki edes voineet perustaa omaa
ammattilruntaa, vaan oli oppipoikien ja kisallien lriiytiivii T~~kholniassa
suorittaniassa asiaankuuluvat naytteet
ja saamassa vahvistus tulevalle asemalleen. Tallaintcn matka vaati luonnollisesti huomattavasti varoja,
joita ei lcasityonharjoitukseli aliilllllilla asteilla toimivilla ollut liiaksi. ilmn~atti-ja kisallivcl.jt.skunnatl~ail
pitivat sitiipaitsi ko1;oulrsiaan vain 2 4 l~crtaavilod~s1 Vuusieii 1621, 1669 ja 1720 ammattikunta-asetukset eivat ruainitae
kisalliveljeskuntia, joten niideli perustaminen jai paikkakunnallisista toimenpiteista riippuvaksi. Vrt. v. STIEBNMAN,
m. t. I, s. 781 ed.; 111, a. 733
sew. R. G. M O D ~ EUtdrag
,
utur alle i f G n den 7 decemb. 1718, utkomne
publique handlingar, placater, forordningar, resolutioner och publicationer
I, s. 199 seur.
ru.t., S. 657.
2 T. BOKSDOEFF,
3 SVA. Registratuurakopiot v. 1686, s. ti53 (kuii. res. 9/,,
1656 Turun
kaupuiigiu porraristou valtiopaivavalitukseen)

.

sa, joten Tukholmaan niatknstannt kisalli saattoi joutua
odottamaan jopa puolikin vuotta. J a huolilnatta heidaiz
Turussa suorittamastaan ja lopettailiastaan oppiajasta
pakotettiin heidat odotusailtanaan palveleniaan oppipoiliana sikalaistg mestaria.,
Tiillaisia pienia amniatinharjoittajain ryhiiiiii oli
Turussa useita. Vuodesta 1625 alkaeii toiini ltaapungissa seppien amiriaetikunta, johon 1ul;eutuivdt seppieii
I
tyoalaan kuuluvien monien cri niliinatinalojcn harjoittajat. Kalusepat (ldensmed) olivat enenlmistona ja heiclan lisakseen pistooliu- 1. pyssynteltijiit, pol.antekijiit,
liellosepat, miekaiitekijiit, karkeissepiit, veitsisepat, liuparisepat, pyoriin- ja vauiiuntel\-ijat seliii padaiivalajat.
Yai1;ka tam6 ltirjava joulilto oliliin phtii anlniattikuntaa, iiiin jokaisen toimiala oli tarkoin n~iiiiriitty.Veitsiseppii sai varoa iiienenliistii poranteliijiin tyoalalle. Tiistii syystii olikili sovun siii1pminc.n iiiahdotonta. Ensinnii
allioivat l-etteloinnin ltalusepiit, jotlia py?-siviit ja sairatkin luvan erota v. 1689. Lopulta liolio ainniattikui~tn
hajaantui pienenipiin ryhiiiiin. Eripun-aisuutta lienec~
~ l l u jo
t ltymmenisen vuotta ailiaisemmin. Silloin allioi
toimintansa ammattikuntaan perustcttu liisiilliveljesliulita, jota kutsutaan lialuscpiinkisallien velj~skunnaksi, ' vaiklia itse arnrnattikunta tiilliiin viclii oliliin ,jakamaton.
Seuraavalla vuosisadalla riitaisuudet edelleeii ,jatl;uvat. Hevosenkengittajat 1. karkeissepat liittyiviit kaluseppiin. erosivat jalleen ja perustivat o~nallaiiiiiiattikuntansa. Vahan jalkeenpain sai alkunsa ppiiriin- eli
vaununtekijiiin an~mattikunta. Pienuutensa talcia oli
kahdella viimeksi mainitulla yhteinen ltokoushuoneensa.
1 TMb. Torun kalusepan- ja ~aul~~ultekijankisallien
ohjcsaa~itti r.
1770, alkulause.
2 TMA. Turun sepankisallien ohjesaintii r. 1673, alku!ause.
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I<isiillielama~nliinammattikuntien sisaiset asiat pai~ ~ o i v leiniansa.
at
Ainmattikuntien pienuus seppien keskuudessa tapahtuneen hajaantumisen jalkeen tuotti raikeuksia kisalliveljeskuntien perustamiselle. Knrlicisscppti- ja vauiiuntelrijainestarit ryhtyiviit sentakia neuvottelemaan osittain yhteisen veljeskuiinan perustan~isesta kisalleilleen. H e laativat kolmet saantoehdotuksel,
joista pksi oli yhteinen ja Icaksi muuta kummankln ammattiliunnan kisiillcille erikseen. Saannot hwiiksgttiiil
I-. 1779.
F!delliiesitetyissii tapal~ltsissa on kisalliveljeskunta
perustettn suurin piirtein liatsoen samalla tavoin. Ensin
ovat liisiillit ppytaneet mestareita r y h t p a a n toimenpiteisiin. Sam2 ovat sitten laatineet s4iintoehdotuksensa:
joka on jatetty, kun ensin on tiedusteltu kisallien mielipide tta, l~aupungin viranorrlaisten hyvaksyttaviksi.
Poiklieuksena tapaam~nekirjailsitojien ammattikunnan.
Rr55ssii sen 1;ol;ouksessa v. 1775 h~riitettiinkysymys
~reljeskunnanaikaansaamisesta. Se paatettiin perustaa.
Valittiinpa jo eras mestarikili tulevan veljesseuran kokouksia ja eliimiia valvomaan. Tehtya piiatosta kutsuttiin ];olio kisiilliliunta kuulemaan. Sit6 vastaan heillti ei
ollut mitaan muistuttarnista. Tukholmasta pyydettiin
ohjesiiantojaljennos. Sen perusteella ehka laaditut saannot eivat kuitenkaan ole sailmeet. Kisalliveljeskunta
alkoi toirriintansa viimeistaan jo v. 1777.
Liikaisemi~~jn
jo viitattiin niihin syihin, jotka edisiiviit tai ehkaisivat kisallive1,iesl;untien aikaansaamista.
-

TMA. Turuu kai.keissepan- jtt vaununtekijai~kisdlier, ohjesZint6
r. 1779; Turun pyiiran- j a v a u n u n t e k i j a n k i ~ l i e ~oi h j e s ~ n t or. 1779;
Turun hevosenkengittajan- j a raununtekijankis'Kllien ohjeu'Einto v. 1779;
alkulauseet.
2 TMA. Turuli kirjansitojien arnmattikm~nanptk. t s / , 1776 5 1; 211,
I776 5 2 ; a/, 1777 5 3.
1

lliliiiiattil~untalainsaadantohan
ei pitinyt niiden perustaniista pakollisena eika ainoakaan 1600-luvun ohjesaanto
Turnssa viittaa siihen. Vasta 1700-luvulla ntiyttaa liiiytanto allianeen pitaa niita valttamattonlinii. Edellamainjttu karkeissepan- ja vaunuiitekijankistillien veljesliunta perustettiin m.m. siksi, ettii Turussw ci ollut asianoinaisissa arnmattikunnissa 1aatiBkoa tai veljeskuntza
(LAda eller Gille), jonka edessa olisivat voineet vannoa
valansa, vaan oli heidan mentava Tukholniaan tullalcseen siella asiaankuuluvin nienoin otetulcsi kisalleiirsi. '
Kun tarkastelee eri osapuolten, l~isallienja, inestarien, osuutta veljeskuntien syiityj~1,huonlaa nlestarien
vaikutuksen olevan ensi sijalla. Tavallisestihan oli tarkoituksena paremman jarjestyksen ail~aansaan~inen
kisallien keskuuteen. Edullisimnin saivat nlestarit tiinian
paamaaransii taytetyksi auttamalla 1;ieiillcjii naiden jarjestaytymispyrl~inlyksissa, sillii iilestaritharl saattoivat
jo ohjesaantoja laadittaessa valvoa oniia etujaan. H y i n
jtirjestetty kisalliveljeskunta oli sitapaitsi omiaan heriittimaan ~dkomailtasaapuvieil kisallien luottamusta.
l'url~uunsaapilessaan oli heilla varma paiklia minnc.
asettuivat.' Tallaiset vierailut olivat tervetulleita, koska
ulkolaiset kisallit aina toivat inulianaan nutta oppia ,ja
~inmattitaitoa, Tiima vailiutus oli 1600-Iuvulla h:rvin
~oiinakasSaksasta kasin. Turkulainen seppien anmniattil i l ~ l ~ toli
a ainakin 1600-luvun al1;upuolella sa1;salaisen
~sikutuksen alainen. Seil ainiiiatin\.auhiil~iimat olivat
,joke Saksasta tai jostakin Itiiillereu i ~ a a l ~ u n t i el<ai~n
pungeista. Ohjesaannoissa, niin ammatti- 1:uin lii~iilli\~el.ieslrunnankin, on havaittavi ssa monia sal~salai
sia piila1 TMA. T u l u n karkcissrpail- ja vaununtrkij6ilkisallien ohjesaantij r.
1779, ttlkulausc.
2 L%iima kuin 4.
V. ROXSDORFF, m. t. I, s. 617.
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teita,' joskaail tiill6 vaikutus ei tunnn olleen niin voiniakas kuin Helsingin vastaavassa ammattikunnassa.
Saksalaiset kisallit nayttavat saapuneen Turkuun joko yksityisten tai kaupungin viranorrlaisten kutsusta.
Melkoisella va~.n~undella
voi paiitellii, etta vain mnrtonsa Saksasta Suonleen saapuvista kisalleista tuli Turkunn. Suurin osa niipttiii rnenneen Viipuriin. Kisallit
nayttaviit saapuneen Iahinna sellaisista Saksan kaupungeista, jotka olivat liauppayhteydessa Snolnen kanssa.
Salisalaisten mestarien oli -paikallistuntemuksensa a w l la helppo hankkia itselleen apulaisia. '
Rnotsin suurvalta-aseman loppuininen vaikutti ami~~attili~mtaelLnntiankiil.
Yhtcj-s Saksan ammattilaisiin
heililreni ainakin Tnrun osalta miltei olemattomiin. Kisalliai~iestuli yhteniiisemmiiksi. Turun 1ahi;vniparistojen
asukkaat lahettiviit lapsiaan oppiiii johonkin turkulaiseen alnmattilmntaan, "ossa niiiden oli helppo sulautua
1 TMA. Turun seppicn minlattikuntao11jcsLSintii v. 1633; Turun sepii~~kisallien
c~hjesalntii v. 1673. Saksalaiuell vaikutus vol olla I i t o i s i n
~nyiiskin Talli~illasta tai Riiasta, joissa noudatetut ohjes;i;innot rnonasti
olivat ilmeista saksalaista perintoa.
2 SVA. S e p p i ~ uan~inattikunnanasinkirjat. Niiden joukossa on saks:!nkielinen, taysin saksalaisen esikuvan mukninen kisalliohjes%a~ltii.
3 Turlili raastul-anoikeuderr ptk. 3 0 / , , 1633 (vtr. Bidrag till Hbo stads
historin VI, s. 115). Turkuun pj7detHan saapumaan erIsta saksalaista
~~a~.tr~ri~lkisallia.
4 J. W. RUUTII, Viborgs stads historia I, s, 387 ed. Useimmilla basityiilaisilla on saksalaisperainen nimi, esini. Daniel Wulf (main. 1623),
L ~ s s eKindemleker (lG%), Jochim Skynemau (162S), Jacob Brockman,
;hld?rs Kiinig (l(ii(j), Christian Mollel., r z i t d i c n vanhin v:sta 1657,
jcnka aikana an~niattikunnan tilit pidettiin saksankielella (vrt. VMA.
(Lriipurin n~aistraatin arkisto) Raatalien ammattikuiinan tilikirja rv.
1652-168::
ja SVA. Viipuriii raast.oik. ptk.).
5 S V d . Viipurin raastuvanoilreudcn ptk. 12/, 1649. Mestari Christian
3liiller oli pestannut itsellee11 Liibcckista Hans Deutsch-nimisen k i a l i n .
6 TMA. Vrt. cri allllnattikuntien nimikirjoja (inskrivl~ingsbok) 1700lurun alkupuoliskolta.

I~omogeniseksi ainekseksi turkulaisporvarien oppipoikina olevien lasten kanssa. Tallaisten tyontekijain muodostamat veljeskunnat vasta saattoivat esiintya yhtenaisina, jopa esittaa vaatimuksiakin amattikunnille. Entisten saksalaisvierailujen tilalle tuli ruotsalaisten kisallien maahantulo osittain ehka siitakin syystii, ettii
turkulaiskisallit entista enemman suuntasivat matkansa
Ruotsiin, osan kuitenkin mennessa TTenajalle etupaissii
F'ietariin.
Seuraavassa siirrymme tarkastelemaan kisalliveljeskuntien aseman jarjestymisti eri ammattiknnnissa. Heti
aluksi on mainittava, etta kisalliseuro jen ohjesainnot
olivat erailta osiltaan melko tarkkoja jaljennoksiti ammattikuntiell omista ohjesaannijista, johtuen tama yleisen a~nmattikuntalainsaadannon puutteista, joka mainitsi kisallien yhdistystoiminnasta ainoastaan, etta kisallien kokoukset ilrnan kahden mestarin lasnaoloa olivat laittomat. T a t e n oli pakko ottaa itse ammattikunta
csil<uvaksi. Turkulainen seppien a u u n 8 t t h n t a piti kokouksiaan, neljasti vuodessa. Samoin meneteltiin kisiilliveljeskunnassakin. "aman
huomiou tekee verratessa
esim. rEtalien "a
suutarien ainmattilrunnissa noudatettua tapaa. Itse kokousten menokin on ollut sainanlapaista. Se aloitettiin koputuksella (uppklappning),
jonka suoritti ammattikunnassa ammatinvanhi11 js kisalliveljesh~nnassa kisiillien vanhin (Qltgesiill, altge1

41,

TM-4. Turun kirjansitojien ammattikuni~anptk.

"1,

1776,

71,

1777,

1777.
2

TMA. Turun suutarien ammattikunnan ptk.

3

ERIKEllRsTRij~, bfversikt s f det finska skrhasendets historis,

25/6

1748, $ 1.
3s.

20, 96.

v. STIERNMAN,
In. t. 111, s. 741; MODJ~E,
nl. t. I, S. 205.
T U . Turun seppien ammnttikuiitaol)jcs5antii \- 1633. Tunut
kisiillieii o h j e s ~ t i iv. 1673, $ 5 1, 3.
4

5

6

V. RONSDORFF,m. t. I , SS. 635--639.
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sell), seiljtilkeeil suoritettiin asiaankuuluvat jasenmaksut eli neljannesrahat I j.n.e.
Mestarien tapojen ja kokousnlenojen jaljittely ulotettiin pikkuseikkoihin asti. Anlrnattikuntien kokoukset olivat juhlallisia tilaisuuksia, joihin mestareita kiellettiin
saapuniasta tyopuvuissa tai huolimattoniasti pukeutuneina. Tata tapaa noudatettiin m.ni. Turun suutarien ammattikunnassa ja sania maariiys oli saanut sijansa kisallienkin ohjesaannijssa Samaista tapaa noudatettiiil Helsingissakin, vaikkakin jonkin verran vaatimattomammassa muodossa. Kisallit maariittiin saapumaan koliouksiinsa pyhiipukimissa, joiksi lnainitaan takki (lrappa) ja lraulus (kraga). "
Ainoa, joskin ratkaisevan tarkeii eroavaisuus oli kisiilliveljeskuntien epiivapaus. Kustakin kokoaksesta oli
tehtava asianomainen ilmoitus ja luvanpyynto ammattiliunnalle. Joissakin tapauksissa riitti ilmoitns >>nlajanisiinta>>-~nestarille
tai niille mestareille (bisittare), jotIra ainiliattikunta oli maarannyt valvomaan veljeskunnan toi~nintaa.~
Taten alnmattiknnta oli taysin tietoinen
kjsiilliseuran elamasta. TTarsiil tarkeana voidaan tat5
toimenpidettg pitii5 jiirjestyksenpidon kannalta, sills
etenlrin 1600-luvulla oli liisalliveljeskunnissa varsinaisten kokousten jalkeen tapaiia pitaa yhteiset olutjuomingit. Niissa sattuneiden epajarjestysten takia kiellettiill Turun sepankisalleja kerran 1600-luvnn lopulla
ja tkaiiiasta isiuntoa jalkeen klo lruuden illalla.
1 Vrt. HYK. Turun suutarien amniattikuntaohjesarinto v. 1639; saman
kisalliohjesiltnto v. 1648; TMA. Turun suutarinkisallien olljesaInti5
v. 1750.
2 TMA. Turuii suutarinkis&llien ohjesiianto v. 1750, $ 26.
3 S V d . Relsingiii suutarinkisiillien ohjesaanto s. 1746, $ 19.
4 Esim. TMA. Turun suutarinkisallien ohjesiiiinto v. 1750, $ 3.
5 TMh. Turuu sepankisiillicn ohjes%nto v. 1673, $ 3 ; Turun suuta?:el> alnmattikunnan ptk. ls/,, 1771, $ 4.

Kiaiilliveljesl~untien rahavarojen lciiyton valvonta
oli mestarijasenten tehtaviina, joskin majanisantakin
joutui niista huolehtimaan. Rahoja oli kaytettava saasteliaasti, silla ainoana tnloliihteena olivat kisalleiltii leannettavat jasenmaksut, joita ei pienten palkl;.ojen takia
voitu nostaa kovin korkeiksi. Jonkin verran lisasivat
liassan varoja sakkorahat, joita kisallit rikkomuksistaan
veljeskuntien oinan tuomio-oikenden nojalla joutuivat
suorittamaan. Tavallisena nlenona oli majanvnokra seka Turkuun saapuneiden vieraspailckakuntalaisten ki~iillien aiheuttamat lmstannukset. Kokousten jalkeen
tapahtuva vapaa liestitseminen vaati mestarien valvonraa. Esiintyypa hevosenkengittajakisallien tili- ja poytakirjassa sellaisiakin vuosia, joiden osalta aiiioat menot
ovat olleet tupakkaan, kahvjin tai muihin nautintoaineisiin kaytetyt varat.
Tallaiset seikat saattoivat kyllii
aiheuttaa risiiriitoja majanisannan ja kisallien viilille.
Edellamainittuja suojasi ohjesiiiinto, joka tiilts kohdaltaan suutarien ainmattikuniiassa Buului seuraavasti:
>>Majanisaa(krogfader) ja hiinen alaisiaan, olkoon ne
si tten hanen tyovake8in tai onlia ihlnisiiiiin, tilkoon 1;i stilli loukatlco kokouksissa tai mlxissa tilaisuuksissa,
m a n tulee heidan moleminin puolin elaa sovussa ,ja ranh a s s a . ~'
Suonlen ammattil~untalaitostakoskevassa tutkimulcFessaan mainitsee ERIKEHRSTB~N
l~isallisearojenolleen
mnissa knin edellamainituissa suhteissa itse ammattilcunnasta riippumattomia. Mutta esim. Tnrun suutarin1;isiillien vel;jesl;.un~lassaoli 1600-luvulla maiiriitty, ettji
1;uiikin vnoden varojen ~-1ijaZma.kun kisiillien valihin
1 Tuiun hevosenkengittajakisallicn p i i j i - ja tilikirja.
.
'
1 1782 oli
ainoa menoera >>fijr Tobak 1 2 sk.,, v. 1785 >>flil.Caffe IG sk.,, v. 1788
>Niidvlndiga behof 1 RD. 4 sk. 2 rst.>>,>>Tobaksutgift 10 sk. 8 rst.>> ja
>f6r pipor 4 sk.,
2 TMA. Turun suutaxinkis%llic~11
ohjesaantii 1.. 17.30, $ 9.
/
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ja lcaksi mestaria ne cnsin oli tarlcastanut, oli jaettava
is san kaupungin rahaston j a ammatinvanhiinman liesken. Senraavan vnosisadan pnolivalissa tat% tapaa ei
eiiaii noudatettn vaan kulloinkin jaanyt ylijiiamii siirrettiin alkavan vuoden varoihin. Rahoja ei pidetty sailytysarkun pohjalla, vaan lainailiiin niita tavallisesti mestareille kohtnullista korkoa ja vakuutta vastaan. ' Siten
csim. vuoden 1758 tienoilla eraalle mestari Rodinille
annettiin 100 talarin laina.
Varsinlcin lailiojen antoa koskevissa seikoissa olivat
kisiillit taydellisesti mestariensa miiarattavissii. Kisgllit
itse eivat naytz saaneen laizioja, lioska se palkka, jonlia
he saivat, katsotiiin riitiaviiksi. ITseimmat kjsallii sitiipaitsi olivat naimattomia, eikii heilla ollut niinollen
~nnita knin vaate- ja huvitteluinenoja, sill6 runan ja
asunnon hc saivat palkan lisaksi iiiestariltaan.
Yleiset ammattikunta-asetuksei maarasivat palkaii
snoritettavaksi lcisalleille hyvissa a join ja sopiniuksell
niuliaan. Tnntuu senvuoksi kummalliselta, etia kisallien
veljeskuntavaroja saatettiin vaatia mestariluokan tar12eisiin. V. 1741 suutarimestari Jonas Berg-vainajan
lcski anoi hautausapna miehensa hautaamista varten.
Siimattikunta myonsi omista varoistaan 8 talaria ja
samansuuruinen summa iiiiiiiriittiin otettavalisi kisiillilaatilcostalcin. Eraat lcisallit liatsoivat heidiili oikeuksiaali lo~liatnn,j;osl;a vel,jes!<l~ntaa ci ollut kntsnttu
32.
HyK. Till.uli suutariiikisallien ohjc.iaiint6 v. 1648,
TMA. T u r u ~ irL%talien arnn~attikuiinai~
ptk. I"/, 1749, $ 2. Raatalirnr~ta1.i M e i j e ~ oli saanut laiiian kisalliveljcskun~lalta. Tuiun suutarien
:llnniattikunnaii poptakirja ? a / ' 1777, $ 3. Suutarimcst:~ri Lyberg oli saaImt ti0 hopeatalarin suuruiseii l:~ilia~i.Hiincn kuoltuaan todettiin kuolin1~.s51iolevan aivan \-a~attoman.Maiira paatettiin pyyhkia pois tileista j a
11-kt stari Lybrvgin vcljcskuulialle pantikai j8tt;imS hopea,pikari julistettiin
~c.11 1:~ilIisc.ksi omaisuudeksi.
3 TM.\. 'I'n~.uni s u u t a ~ . i eaiiin~:~ttikunniali
~~
ptk. l o / , , 1776, $ 4.
1
2

koolle asiasta keskustelemaan. He alkoivat vaittaa mestarien kavaltaneen liisiilliseuran varoja. Naista sanoislaan kutsuttiin kisallit vastaamaan aininattikunnan yleisessii kokouksessa. Heita syytettiin myoskin inuiden kisallien kiihottamisesta. Mainitut kisiillit olivat kehoittaneet tovereitaan lopettamaan maksujen suorituksen,
koska ne kuitenkin heti hiivitetgin. Syytetyt tuomittiin
4 talarin sakkoon ja ammattikuilnan piiiitos hantausavun myontan~isestiijai voimaall.
Edellaesitettyii tapausta voinee 1;utsua arriirlattikunEan taholta tulleeksi laittomaksi selraantuil~iseksi kisiillien oikeuksiin. Kisallit olisirat jlmeisesii antaneet
avustusta, inutta 1;un ammattilcunta illnail inuilla otatutti aha an heidgn laatiliostaan, heriitti se vastarintaa,
jonka aniinattiliunta lraupungin viranonlaisiiii tlwvantuen arinottomasti tukahutti.
Eraillti amn~attikunnilla oli p a i k k a n s ~Turun tnoniiokirkon lehterilla. ' Kisiillit puolestaali saivat oikeuden penkkien kayttoon ammatti1;nnnal ta, joka velkoi
niistii maksun. Sen sunlauusei ollut niaiiriitty, vaan otettiin se psiin. Turun suutarien aminatti1;unnassa mestarien harlrinnan inuliaan 1;isiillilaatiliosta. Kisiillit pitiviit
tiita maksua toisinaan 1;ohtuuttoinana ryhtyen keinottelemaan penkkisijoilla antamalla erinaisille henkiloille
lehterin avaiinen pientti inalisua vastaan. Saadut varat
talletettiin kisallilaatikkoon. Ammattikunta ne kuitenkin takavarikoi. Mpoheinmin 1;iellettiin kisiillejii kiiytiiimasta suutarien ammattiliunnan kahta ensimniiiistii
penkkia, jotta mestareilla ja heidan perheilliiall olisi riittavasti tilaa. "
1 TMA. Turun suuta1,icn ammattikunr~arl ptk. 2 0 j 6 1741, $ 2 ; 26/,,
1741, $ 1.
2 ARVI I<o~:IIo?~EN,
Turuii tuomiokirkko \-I-. 1700-1827, s. 279 (Turun
Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 111).
3 Tfifii. TUIX~II
suutariell ~nllnattikunnaiiptk. 251, 1722, $ 6 ; 31' 1746,
15
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Anlmettiknnnan taholta tuleva valvonta saattoi inennii jopa niinkin pitkalle, etta kisalleille tullut k i r j ~avattiin. Muille kis~lliveljesklinnillemenevat kirjeet inestarit tarkastivat. Turun suutarien ammattikunnassa sattui v. 1750 vakavia riitaisuuksia tallaisen liian pitkille
menevan valvonnan taliia. Vaasan suutarinkisiillit olivat
lcaantyneet turkulaisen veljeskunnan puoleen pyytiien
jaljennos ta sen siiannoisti. Kun ainmattikunnassa tuli
tunnetuksi jaljentamishanke, otettiin kisalleilta siiannot
poi s, vaikka samanlai set jaljennokset aikaieem~ninoli
lahetetty 1n.m. Helsinkiin ja Porvooseen. Kisiillit nloittiviit lciivaasti amnlattikunnan menettelyii. Se oli tuloksetonta, sillii heidit tuomittiin salikoihin ja, kun ergs kisalli uskalsi ilioittia tuomiota, sai hiin entist: ankaramn ~ a nsakon an~rnattiliunnanloukkaamisesta.
Suutarien aminattikunnasta saadut esimerliit osoitiavat kisiilliveljesl~untienosittaisenliin 1.iippnnlattornuuden olenlattonlaksi. Samanlaisia esimerlckejii on m.m.
riiiitalien ja seppien anlmattikunnista, joskaa~lei niin
paljon. Aina ei tilanne saanut edellalrerrotunlaista jyrkkaii muotoa, vaan kisiillit rnestarien varoituksen kuultuaan ilinan muuta taipuivat.
'Toinlintansa aloittaessaan joutuivat kisalliseurat
snorittamaa~z tyonjaon amnlattikunnan kanssa eraissii
smmatinharjoituksen jiirjestelyii koskevissa seikoissa.
Ainn~attikuntalaitoksenalkuaikoina suorittivat mestarit
itse tyopaikliojen jaon. Suutarinkisiillit, jotka saapuivat
Turkuun, astuivat kenen nlestarin luo tahansa tyota tieclustelenlaan. Ellei asianomainen mestari sattunut tarvitseillaan apulais ta, saattoi kisalli kaantya muitten puolcen. Ensinrliainittn sai tehtiivfikseen huolehtia liisallin
zsunnosta ja runasta kahdelisan paiviin aikana. Ellei
1
2

T M d . Turun suutarien ammattikui~nanptk. v. 1750, eri kohtia.
T M h . Turun kirjansitojien smmattikunnan ptk. a/, 1804, $ 4.

tyotii vielii tiillojnkiiiin illllaantunut, jiitti ainmattikunta
Ici sallin olnan onncnsa 110jaan ja velvoitti hanet pois tnma a n kaupungista muualle tyonhalrnun. '
Edellainainitut tehtdviit peri Iiis~lliveljesliunta.Tiistii lahtien otettiin Turkuun saapuva lrisalli vastaan v ~ l jcskunnan n~ajassa,jonne han toistaise1;si sai jaadii.
Yyonetsinnastii huolehti kisallienvanhin. Olipa mestareita sakon uhalla kiellettp sollni~riastatyosuhdetta Bisallin kanssa illnan ohjesiiannon saatamaa tapaa. Ruuan
ja juoman tarjoilupaklro lopetettiin. ' Kailrlriin ammattjhuntiin tama tapa ei levinnyt, sill%ohjesaanniin mukaan
saatettiin olla saapuneelle kisallille hyvinkin kohtcliaita.
31encttelytavat eri a~rln~attikunnissa
vaihtelivat nahiavasti riippuen siita, mistii kasin kuliill anmiattikunta
oli saanut mallin om ill^ ohjesiiiinnoilleen. Seppien ammattilrnnnassa velvoite ttiin kisalliveljeskunnan nuorin
tyota nluille tiedustellessaan kajmaan mestarien luona
naiden id11 lnukaisessa jiirjestyksessii vanhirnmasta
aloittaen. Vastaaviin Tukholman ohjesiiantoihin verrattnina olivat Turussa noudatetut siiiidokset yksinkeriaisemmat. Siella oli kehitys jo 1600-luvun alussa siina,
l~lihinse nayttag Turussa ehtineen vasta 1800-luvnlla.
Tulrholman puuseppien ammattikunnassa pidettiiii
Gisallimatrikkelia, johon merkittiin, keilen mestarin luona kukin palveli, nlilloin palvelusaika oli allianut j.n.e.
Tyontekijat jacttiin mestal-eille sen inukaan, miten
kauan nanliit olivat olleet ilinan kis!illiZ. Ensin~mainen
HYK. T u ~ u us u u t a i i e ~a~m n i a t t i k u ~ i t a o l ~ j e s l l ~r.~ t 1629,
ii
$ $ 18, 30.
HYK. Turun suuta~inkisallien0hjes;iantii r. 1648, $ 6.
3 T U . T u r u ~ l~epiir~kisallien
ohjesaantii v. 1673, $ 17. >>58skal ocli
ecn fiurnmailde om han fbr albct cller inthet, utnf Ort Junqel skianckirs
~ n e den kanliia. o h l s
4 T X A . Turuli sepLi~kisallienolijesK5ntii v. 1673, $ 16.
1

2

5 TMd.
$ 111. 3.

T~ikholman puuseppicn

n~nmattikuntavl1jcsa6i11to

T.

162'7,
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Turussa tghan suuntaan laaditiu ohjesiianto on ilmeiscsti syntynyt hatuntelrijain ammattikunnassa. nilaiilitut
kasityolaiset hyviikspivat v. 1811uusia kisalleja koskevan
ohjesiiannon. Se maiirasi, etta lrunkin mestarin oli kisallia tarvitessaan ilnioitettava siitii eraalle erikoisesti miiaratylls mestarille. Tiiilian tilli pitaii kirjaa tehdyista ilnloituksista. Naitten nlukaan jaettjin Irisallit. Etuoikeutetussa asemassa olivat mestarien lesket. H e saivat ensjnna ilmoittaa, halnsivatl:~ ottaa palvelukseensa tarjolla olevan tyontekijan. Muista seilroista ei ohjes5iinto
inainitse mitiian, vaikka se laadittiin miitten monien
haittojen ja virheiden takia, jotka olivat ilmaantuneet
kieallielaniaan)). Hatuntekijain ninmattilrunta tuntuu harrastaneen vain sellaisten kisiillien keskuudessa esiinty\+en haittojen poistamista, josta oli etua ensisijassa
mestareille. Tallaiset ohjesaannot olivat kehittyneemman ammattipalron ilmenemismuotoja. I Taten lopetetliin mes tarien keslien ehlra s yntyva kilpailu tyontekijoista, joilla tastii lahtien ei ollut oikeutta itse valita
tpopajkkaansa ja sanlalla vaikuttaa palkan suuruuteen.
Samaan suuntaan kavi kehitys Turun suutarienkin
amnattikunnassa. Vuoden 1648 kisalliohjesiiiinto alkoi
vanhentua 1700-luvulla, jolloin olosuhteet ammattikunnissa muuttuivat. Truosisadan allculrymmeninti pysyviit
mestarien ja kisallien valiset suhteet kohtalaisen hyvina, mutta ennen vuosisadan puolivalia syntyp jo rjitaisuuksia ja nlestarilruilta haluaa ryhdyttaviiksi kisalliohjesaiinnon uusimistoin~enpiteisiin,joita kisallit kiivaasti vastustavat. Aikaisemnlin on jo viitattu siihen,
ettii saksalaisen kisglliaineksen vaheneininen oli aiheuttanut phtenaisemman lrotimaisen kisallikunnan syntj7misen, joka oli ollut lcykenevampi asettuniaan mestariluokan liiallista ylivaltaa vastaan. Sainaan suuntaan
1

TMA. Tururll hatuntekijaiu ammattikunnan ptk.

zG/,,

1811, $ 5 (otc).

on ilmeisesti kehitystii vienyt airliilattikuntalaitokseii
naina aikoina yha lisaantyvassii mnaarassa kohtaama
vastustus pleisen mielipiteen taholta. Naitten voimien
yhteisvaikutukselle on antanut ratkaisevar~lisiin kussakin ammattikunnassa kulloinkin esiintyvat tyosuhteet.
Suutarien ainmattikunnassa ei 1700-luvun kolmannella
ja neljannella vuosikymmenella ollnt liikaa ammatinharjoittajia, vaan kisallit nlaarittpjen 5-10 vuoden kuluttua saattoivat asianmukaisen anonluksen tehtyiian, mesiarinaytte~t suoritettuaan ja vaaditut maksut (eskningspenningar ) inaksettuaan piiiista mestariksi. ' Rnnen vuotta 1750 olosuhteet mnuttuivat. Mestariksipaasya rajoitettiin ja sellaiset, jotka ilmoit tivat menevansa
~ a i m i s i i nmestarien leskien kanssa, saivat monia etuoikeuksia.
Nestariksipaasyn vaikeutumisen riullalla alcttiin Bisiillivelj~sli-nntaa,ja sen yli-sityisiii jiiseniii pitiia ankaranrmassa kurissa, kuin niitii ohjesaiinnot edellyttiviit. J o
1'740-luvun alussa clsiintyy T u r ~ ~suntarinki~iilliei
ll
veljeskunnassa vahaista levottom~~ntta
saaden uhkaavamman muodon vasta v. 1748. Suutarinkisiilli Hiorldund oli
aikonut siirtyii Pietariin ja oli hiinellii iiiatkaa varten
passikin jo valmiina maaht~rl.n~~virastossa.
" Iciireellisten tilaustoiden takia ammattikunta li-ielsi hiinta matkustamasta ja Biorkl~lndiniiiiriittiin tyohon criian mestariu
luokse. Tiit5 mnaarapstii hiin pi noudattanut ja 1;isallien
vanhill Ronnberg asettui niskoittelijaa puoltamaan.
S y t ltatsoi pormestari asiakseen rphtpii jiirjestpksen
TMX. Turun suutarien ammattikuiiilall ptk. m.m. 3 0 1 , 1730;
151, 1734; a/, 1735; 181, 1736; $ 1 ; xfJg
1736 ; 1 3 1 ~1737, Q 1.
2 TMA. Turun suutarien ammattikunnan ptk. m.m. I;/,
1739, $ 2;
1744, $ $ 3, 4.
3 Kisallit eivat voineet saada lupakirjaa paikkakuiii~altatoiselle siirtyessiib ilman ammattikunnan lupaa ja todistusta siita, etta asianomaisella henkilolla kaikki asiat olivat kunnossa.
1

1734;
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yllapitiijiksi kutsuen yllamainitut kisgllit luokseen. He
civat nytkaan taipnneet, jonka takia porrriestari panet ~ l t t iheidat kaupungin vankilaan. Sarnanaikaisesti oli
kistillien vanhin kiihoittanut rnuitakin kisslleja. Varsinkin ammatinvanhin Staken palvelulcsessa olleet Mollberg nimiset veljekset ryhtyivat hanta innokkaasti kannattamaan. Kainat tapaukset sattuivat ergin6 inaananiaiaamupaivana ja jo iliapaivallli olivat kaikki kisallit
jattaneet tyopaikkansa, osan 1nenetellessS nain encniman pakosta kuin innostuksesta. Siinpa entincn ammatinvanhin Holrnberg kertoi. ett5 hlinen Olavi-nilnine11
kisiillinsii oli Iiihtenyt vain muiden pakottan~ana.Sarnaa
lrlenoa jatkui vie15 tiistaina ja keskiviikkonakin. VililIii
pidettiin kokousta liihellii Uudenniaan tullia sijaitsevassa kornetti Sieversin kapakassa, silla ~niajanisanta>>
ei
olisi Iuovnttanot huonetta tiillaisiin laittonliin tarkoituksiin.
Ponnestari ei sietanyt tallaisen olotilail jatkuniista,
s-aminkin kun kyseessa oli snutarien ammattikunnalle
~lslrottusuuri kruunun tarpeita varten tehty tilaus. Am~nattikuntakntsuttiin koolle. Tutkimnksissa lratsottiin
kayneen selville, ettii kisallienvanhin Ronnherg oli pahin pllyttaja ja tuomittiin hanet pormestarin ja ammatinvanhiniman vastustaniisesta seka loukkaamisesta ja
kapinan seka levottomuuden lietsomisesta kiszllikunnan
keskuudessa yhteensa 10 hopeatalarin ja 16 killingin sakkoon. Biorklund paasi vahemmalla Xnlra~.anrangaistulisell saivat myoskin veljekset Mollberg, vaiMca heist2
ioinen myohemrnin sai anteeksi puolet allr~~peraisestii
rangaistuksesta. ' Taydellistii rauhaa pi ammattikunIiassa syntynyt ennenlruin vasta v. 1750, jolloin astuivat
voimaan undet sekii erjttain ankarat kisallisiiannot. '
1 TMA. Turmt suutnricix ammattikulman ptk. 2 5 I g l74S, $ 1; 2 7 i 5
1749, $ 8.
2 TMA. T u ~ u usuutari~ikisiillie~i
ohjesaanto v. 1750, alkulausc ja loppulause.

Turun raatalien arnrnattikuilnassa vaikeutui mestarioikeuksien saanti jo aikaisemmin kuin suutarien ainmattikunnassa. Varsinkin pahcni tilanne 1740-luvulla. Olipa sellaisiakin kisalleja, jotka huolimatta vuodesta toiseen tekemistaan anomuksista eivat saaneet lupaa mestarinaytteiden antamiseen. ' Poikkeuksen muodostivat
mestarien pojat tai suknlaisnussuhteissa a~lmattikuiinan jaseniin olevat kisallit.
Suuresta tyontekijamaariistii ~ i h e u t u ityottomyyttii,
joka amrnattipakon aikana oli jtse asiassa inelko harvinainen ilmio, koska mcstarioiheuksien lukumaaran rajoittami sella pyrittiin jokaiselle ammatinharjoittajalle
takaamaan riittava toimeentulo. Tasta huolirnatta jontui naihin aikoihin joukko mestareita olemaan toimettomina. Kisallit heilla kuitenkin oli, silla asetuksethan
kielsiviit muuton tai erottainisen nluina kuin n.s. vaellusaikoina, jotka vastasivat nykyisili muuttoaikoja.
Eraat mestarit tasta huolimatta olivat yrittaneet pakottaa kisallejaan Iahtemaan toisille paikkakunnille onneaan koettamaan. Kun viinleiil koitti pareillpi tyoaika,
alkoivat kisallit retteloida vaatien itselleen maksettavaksi 4 kuparitalaria viikossa, l a t e n he sanoivat saaneensa tietiiii Tukholmassa maksettavan. 3luussa tapauksessa he uhkasivat jattati tyiipaikkansa.
Arnmattikunta ryhtyi selvittelenlaan asiaa pormestarin avustuksella. Yaatettiin, e t t i yksika~nkisalli ei
saanut poistna kaupungista, vaan kaikkien tuli jiiada
tyijpaikkoihin sen mukaan, miten ~majanisanta))miiariisi. Varsinaista palkkaa ei katsottu voitavan korottaa.
Sensijaan yksityiset mestarit saattoivat maksaa k i d T U . Turun raatalicn ammattikunnan ptk. m.m. 2314 1748, $ $ 4, 5 ;
1747, $ 1 ; 2 0 1 ~1748, $ 1 ; 81, 1749, $1; 201, 1750, $ 1 ; 14/, 1750, 5 1;
aJlo 1750, $ 4.
a TMA. Turun rGtalien ammattikunnan ptk. -"2/, 1750, $ 2.
1
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leilleen juomarahaa erikoisesta ahkeruudesta. Ketaan
kisallia ei haluttu rangaista, silla heidan katsottiin tehneen tekonsa yksinkertaisnudesta. Koko kisallikunta ei
ollnt puuhassa mukanakaan, vaan ainoastaan kisallienvanhin ja hanen 7 toveriaan. Ammattikunnan paatokseen
he suhtautuivat kielteisesti, josta heita sakotettiin kolmella hopeatalarilla kutakin. Tiihankin paiitokseen suhrtautui ergs kisalleista rumasti elehtien ja kompasanoin,
j o s h hantii ankarasti rangaistiin. ' Naitten tapausten
jalkeen rauha nayttaa palanneen rtmiilattikuntaan ainakin muutamiksi vnosiksi.
Nyt kerrotut tapankset sotivat osittaiii kisalliveljeskuntien ohjesaantojii vastaan. Tiita ei ole ihmeteltava,
koska ne eriiissii tapanksissa olivetC mahdottomat noudat taa. Tyoa jan l opettaminen samoinkuin alkaminenkin
paivittiiin oli siiiidetty ohjesaannoissa. Sepanhsiilleille
oli mbaratty $10 5 tyohonsaapumisajaksi. Ne, jotka tekivat kappalekaupalla tyota, ryhtyivat toimeensa vasta
klo 7. Samanlainen tapa on vallinnut useimmissa muissakin turkulaisissa ammattikunnissa. Tavallinen lopettamisaika oli klo 7-8 :n tienoissa illalla. Kenenkaan ei
sallittu lopettaa aikaisenm~in,ja nlikii kummallisinta, yli
saadetyn ajan ei myoskaiin saannt tyohon jaada. Tallajset olivat ohjesaantojen vaatimukset, inutta kaytintii
oli toinen, koska niestarien aina silloin tiilloin oli pakko
tehda huornautuksia anmiattikunnan kokonksissa.
Paljon riitaisnnksia aihentti n.s. vapaamaanantain
eli vapaapaivan vietto. Tapa oli vahitellen kulkentunut
Pohjoismaihin ja myos Snomeen Keski-Euroopasta.
Siella oli tapana ennen nskonpnhdistusta lakkauttaa tyot
-
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-

TMA. Turun rKat5lieii an~mattlkui~nan
ptk. a/, 1747, $ 1 ; 31'i7 1747.
TMA. Turun sepankisallien ohjesaantii v. 1673, 9 15.
3 E:sim. TMA. Turun suutarien ammattikuntaohjesaanCS u. 1633, $ 5 6 ;
,.
I u ~ u i isoirarien ainmattikunnan ptk. *a/, 1744 (ote).
1
2
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paaston edellisenii rnaanantaina. Protelistanttisuuden
rnukana lopetettiin paaston vietto ja kisalleille tarjottiin
dkuperaisen paastomaanantaiu tilalle inuutan~iavapaapaivia vuosittain. Turussa oli 1600-luvun alussa perustettujen ammattikuntien ratkaistava kantansa tiihan ilnlioon nahden. Suutarjnlcisiillien sallittiin sita viettaa
joitakin kertoja vuodessa, kun sitavastoin riiatalien ammattilinnta sen Bolionaan hyodyttomanff kielsi kahden
viikon palkan menetyksen uhalla.' Vuoden 1669 ?.leinen aminattikunta-aset~ls leiinnitti huomiotansa tiihiin
tapaan. S y t se ehdottomasti julistettiin pannaen ja amrnattil~nnnatkinuusissa siiiinnoissiiiin ottivat sen hnomioonsa, silla olihan Icunkin tyopaivan laiminlyiinti 111iiSrhtt\- sovitettavaksi kahden illnaisen tyopiiiviin tekeniisell%ja 1/2 hopeatalarin sakolla I;ophillr;.. Kisalliveljes1;unnat noudattivat o2i,jesiiSnnoissiiiinyleisen lainsaadiinr~onasettanlia rangaistulisia lisiittynii sillii sakolla, jolca
oli suoritettava kisallivelj~slru~man
rahastooii. Tiiten
hyotyi esim. Turun sepiinlrisiillien veljeslcunta phden
hopeatalarin kustakin vapaapiiiviistii, joka vietettiin 111vatta. Suutarien ammattilcunta1;in hylkiisi entisen liay
tfinnijn, "
Aiilniattiknnnilla oli inonia kauniita periaatteita.
Tyanlaatua valvottiin ja jokaiselta vaadittiin tunnollisuutta tehtiivissiian. I<jsalleilta vaadittiin tiiiniin lisiilrsi
rzhlceruutta ]la jotta tyoteho ci vghenisi, oli hrille siiiidetty jopa ~~ulel;lunla:~nme~~oajatkin.
Vaadittiinpa criigssiilcin am~i~atti1;unnaspakisiillcj;i olemaan ~nestarinsn
A. S O ~ ~ I T ~ R
Skr%triil~get,
IN,
s. 13.
HYK. Turuu ~ u u t a r i r n : ~ m n ~ a t t i k u n t a o h j e s a l l ~T.
t i i 1629, $ 1 9 ;
l'urutl raatalien an~mattiltuntaohjesaa~~tii
c. 1625,
23; Turun suu:r\rillltieiillicn ohjcsaantii r. 1628 ri kic.115 1-apsanin:inalitnin riettoa.
3 v. STIERNNAN,
m. t. 111, S. 745.
4 TMA. Turun aepankisallien objrslantii r. 1673.
5 TMA. Turun soutarinkisallicn olljedantii r . 1750, $ 23.
1
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ialossa jo lrlo 8 illalla. ' Samateii rajoitettiin ylityontelro
ja lisaans~onoilreus niahdollisimillan viihiin. ?
Tarlreintii oli kisiilleille luonnollisesti heidin pall<kansa. J o se, etta heidat ilinan muuta saatettiin inaariitii joiikun niestariii palvelukseen aihcutti, ptteivat kisiillit itse paljoakaan voineet vaiknttaa oniiiii palkkoihinsa. J a lisaksi oh jesiiiiniio t varoittivat kisilleja moittirrlasta niestarin antamaa palkkaa tai ruokaa. Milloinkaan iitiiii ei pitanyt tehdi 1iiButtaessa lra~~pungilla
kapaltoissa tai lnuissa paikoissa. Kaikki valitukset oli esitettiivii aniniattiknntien lrolroulrsissa ja siellalrin iliiian
v.hmaa tai ilk~iiiiiielispj7ttii.
Llilraiseiiliiiin 1600-lnvulla palkat olivat tarknlleen
-

-

-
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1 TMA. Turun pyiiraii- j a r3uiluiitckijaiikisallicil ohjesaal~tijT. 1779,
$ 2 2 ; Turun hcrosenkt~ngitt%jai~j a karkcisscpiiiikisallii~~~
ohjcsaai~to r.
1779, $ 23.

Kuraavia ovat tassa suhteessa Turun scpankisallien ohjeraann611
S k a l PII klensmeds Gesal, hafvn ti1 diikspenningar, et gamnialt utanlBss, a t fij1.11attl.a i,rml. om der ti1 1)ehofvcs cn uy kolf ellor
dito nyckel, sgsom oc11 ett nyt blad p.5 en gamma1 nyckel, alt detta f b r
han f l i t giiira cftcr fivaden; men s& framt han sig fiirdristnr siidant a t
gi6ra om dagei~, oeh fiirhindra Mestarens nrbete, skal hail biita 2. dal.
5:nit. Ti1 det andra fiil. hall och l&f a t updyrcka 13% om sondagarnc,
nar tlct n f I~oiion~
bcgilres.
E n Bysrmuskarc Gesal, f l r 01211 hvart fierdendels Bhr, giiira i t sig
nl ny Puffert, sRso111 0~11~t par gamla Pistolcr a t giiira rena, eller
upputza; des forutau hay han ti1 drikspcnningar, det han tager svanskruf
ut ur cn Frsiii, cii Rifla Ryssa cller och ut ur en Carbin.
l n g e ~ i Grsal t:rge nBgot arbetc,, sill Mestare ovittcrligcii, a t arbeta
fSr sig sielf ti1 sill egen vinst vid bot 6. marck S:mt i lHdan och half dal.
Rilf :nit ti1 de fattiga, och gifve sen Mestarcn hvad han f6rtient hafver,
nieir liar hails f r i j timmar aro, rng hail dct giiira; dock med Mestarens
vcttskap.)>
3 '1'MA. Turun raatalicn anmattikuutaol~jcs%ntii r. 1625, $ 2 4 ;
Hama, $ 17: >>HvilkenSvan eller larodrang som forachtar sin LBhn b6the
6 D:er sammaledes den som fiirachtar sin niestnrcs maat cller dricka),;
Turuii suutarinkis5llien ohjrsaantii Y. 1750, $ 26.
2

$ $ 29-31:

nliiiirattyja, ' joten kisalleilla ei niihiil niihden ollut mitaan huomauttamista. Kisalliohjesaannoissa ei enaa lcatsota voitavan esittaa palkkojen suuruutta, vaan terotetaan kisallien mieliin, miten riitaisuudet on ratkaistava.'
Mutta kuten jo edella olemme nahneet, syntyi leailcesta
huolimatta palkkariitaisuuksia, joita ei kuitenkaan voida osoittaa olleen kaikissa amnmattikunnissa. Seuratessa
turkulaisessa kirjansitojien ammattikunnassa sattuneiia tapauksia on todettava kisallien ja mestarien vililla
vallinneen luottanluksellisen suhteen, jota todistaa m.m.
kisalliveljeskuntien perustamisell phteydessi sattuneet
tapaukset, joista aikaisemn~inon Berrottu. PSinvastaisen kuvan saa suutarien anlmattikunnasta, jossa jo ennen 1700-luvun puolivSlia alkavat vaikealaatuiset riitaisuudet. Naista oli varsin kuvaava seuraava. Kolco leisalliveljeskunta vaati v. 1778 palkkojen !c>rottanlista
100 % :lla. Asian esitti kisallienvanhin eriiZss6 aminattikunnan kokouksessa. Hanta kannatti pari sellaistakin
kisallia, jotka lahiaikoina tiesivat saavuttavansa mestarinarvon. Mestarit, ainnlatinvanhin puhemiehenaan.
pitivat vaatimusta kohtuuttomana ja vaittivat, etta kesS11a oli tullut uusi kenlfanluoti, joka tuotti runsaasti
tyota ammattikunnalle. Talven tultua saatettiin taman
odottaa loppuvan, joten kisallieu vaatiinusta oli pidetttiva kohtuuttomana. KisBllit eivit mitenkian lialunnee t
luopua vaatimuksistaan, vaikka porinestarikii~ lausi~i
painavan sanansa. Hhn lcertoi eriana yo115 1iull;eneci~sa
klsiillimajan ohi. Talloin oli jouklco ~nutal.i~lliisallejii
tullut ulos kadulle meteloiden ja rphtyen ahdistamaail
1 TMA. Turun suutarien ammattikuntaohjesaantii r. 1624,
2 2 ; Tu1,ull laitalien nmmattikuntaolijeslaiitii v. 1625,
22.
2 HYK. Turun suutariilkisalliel~o11jrsaBntii r. IG4S, $ 11.
3 TMA. Turun kirjansitojiell ammattiku~iuail ptk:ssa yr. 1775-1877
ei maiuita knin ykai ainoa palkkaa koskrva I iitaisuus koskinl sc. vain yht5
ki~allia.
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porniestarin renkia, jota he olivat pahoinpidelleet. Palkkaa ei korotettu, vaan kisalleja neuvottiin tyytymGn
oleviin oloihin ja jattamaan kapalroissa oleskeleminen.
Asia nayttaii loppuleen tahan. '
Nyt kuten kaikissa aikaisemniinkin esitetyissa tapauksissa oli kisiillien peraydyttava. Mutts mists johluu, ~ t t e kailtissa
i
amniattikunnissa esiintynyt tallaisia
tapauksia. Olemme kertoneet kirjansitojien aniniattikunnaii rauhallisesta elamasta. Se johtui ilmeisestikin
seuraavista seikoista. Ammattikunnassa oli useita Suoilicln ulkopuolelta tulleita kisallejii ; kisSilliveljeskunta ei
siis ollut yhtenainen. Nestariksipiiasy ei ollut rajoitetlu, joten c.i arklmattikunnan piirissa ollut sellaisia, jopa
20 vuotta ltisiilleinii olleita henkiloitii, jotka lriihoit ukscllaan olisivat aikaansaaneet levottomunksia.
Aninlattikunnat pitiviit velvollisuutenaan huolehtia
seiraiden ja muuten avun tarpeeseen joutuneiden jasentensii hoivaamisesta. Ennen kisalliveljeskuntien perustainista lnestari huolehti oinien Irisalliensa h d o s t a sai1-~tustapauksissasaaden tiimiiii parannuttua korvauksen.
Yleensa ei katsottu mestaria velvolliseksi pitkaa aikaa
suorittanlaan tallaista avustusta. J o ensimmaiset kisallisaiinnot lriinnittivat huonziotansa tahan seikkaan, vailrkakaan suoranaisesta avustulrsesta ei 1600-luvulla viela
voida puhua. Sairastunutta suutarinkisalliii toiset veljet ltyllii olivat velvolliset hoivaamaan. Tarvittavat
varat otettiin veljeskunnan >>laatikosta>>
ja perittiin nc
takaisin sairaan tervehdyttya. ? Taten kisalliveljeskunta
tiissiikin suhteessa helpotti mestarien velvollisuuksia.
Saattoipa kisilliveljeskunta ottaa sairaan kokonaankin
l~oitoonsa,tuomalla hanet mestarin luota ltisalliniajaan,
jossa toiset veljet hanta kisiillienvanhimnian miiii~.iiys1

TMA. Turun suutarien ammattikmman ptk. zz/, 1778, $ 1.

2

HYK. Turun suutarinkisallien ohjesaanto r. 16.28, $ 20.

ten nlukaan hoitivat ja tiiten vapauttivat nlestarin kai-

kesta vaivasta. '
Varsinaista kisgllien keskislii sairasapua 112:-ttaii c11sinna kaytetyn seppien ammattikunnassa. Kultakin tyokykyiselta kisallilta Icerattiin 2 iiyriii. Elleivat taten kertyzeet varat riittaneet, kaytettiin veljeskunnan rahoja. '
lrasta 1700-luvun puolella alettiin suorittaa maariitynsuuruista avustusta. Snutarinkisallit saivat 2/3 talaria
viiliossa,' jota on pidcttiivii viihaisenii, silla heidan tavallineil vii1;kopalkkansa v :n 1750 tienoilla oli 2 4 talaria. Tatii m~netelrnaiiei jatkettu rajattomasti, silla
olivathaii veljeslruntien varat melko rajoitetut. Mikali
tarve vaati, voitiin toiineenpanna veljien keskeiner~pakollinen lieriips sairaail l-~yviiksi. Eraissa ammattikunnissa oli mestareilla nielko pitkalle meneva paatosvalta
I~is~lleille
jaettaviin sairasavnstuksiin nahden. He m.zn.
tutkivat linlloinkin sairauden laadun, silla sellaisia, joilla
oli su1;upuolitauti tai muuten itse aiheutettu sairaus, ei
missaiin tapauksessa avustettu, >>vaansaivat he tyytya
siihen apuun, minka Jumala heille ehka sob>."
Hautajaislrustannuksiin ei a~llmattiknnta ottanut
osaa, milloin kisalliveljeskunta oli oleniassa. Sen velvollisililtena oli ostaa arkku ja suorittaa muut tarpeelliset
menot. Kaikkien oli oltava lasna hautajaistilaisuudessa.
T'asta tamtin jalkeen alettiin peria veljeskunnalle aihentcileita Iiuluja takaisin. Jalellejaaneesta omaisuudesta
rahennettiin ensin hautausn~enotja vasta t5n.h jalkeen

'I'MA. Turun sepankisallien 011jcs5511tvv. 1Gi3, $ 33.
TMA. Turuil suutarinkisalli~ii ohjesaa~ltov . 1550, $ 43.
3 T I I S . Tumn pytiran- ja vaun~u~tckija~~kisiillicu
ohjesaintii 1 . 1778,
$ 23; Turun herose~lk~ngittajHnj x karkcirsepankisallie~~ohjesiiantii r.
l X S , $ 2 : ; : Turun suutarii~kislllic~l
ohjcsaa~ittir. 1750, $$ 32, 41.
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saivat vellcojat osansa, I joka rnonissa tapauksissa lienee jaanyt saarnatta. '
Edella on koetettu esittaa hajanaisin esinierkei~ikisiillien aseniaa ammattikuntalaitoksen aikaisessa [Turusea erikoisesti silmallapitaen heidiin keskuudessaan toimivien seurojen merliitysta animattia ja lrisiillien yksityiselaniaa koskevissa seikoissa. Kisiillien asema oli
lnonnollisesti riippuvainen taloudellisen eliinian alaUa
vallitsevista yleisistii virtauksista. H~lolimatta Turn11
laheisestii asenlasta Ruotsi-Suomen paiikaupnllltiin on
todettava ltisallien elam5issii erinaisiii Ruotsin oloista
poikkeavia ja ilineisesti ammattikuntalaitoksen edelliselta ajalta periytyvia piirteita. Suomen paakaupungin.
Tnrnn kisallielama tuli olemaan koko maalle snnntaa
antavana, silla tavallisestihan muille paikkaknnnille kisalliveljesltuntia perustettaessa kysyttiin neuvoa Tnrnsta.
Lopulisi on punnittava, milia nierkitys kisiilliveljeslrnn~lillaoli, ottamalla huoniioon molenlniat tekijat, toisill sanoen mestarit ja kisallit. Ensi sijassa ovat mestarit saaneet nauttia nseimmista kisiilliveljeskuntien
toimenpiteista, lioska ohjesaannot olivat etupiiassa laaditut tata nakokohtaa silmalliipitaen. V6lillisesti lrisiillitkin hyotpivat, sillii lujat ainniattikunnathail takasivat
jasenilleen entista pareiniiian toimeentulon. Suotuisien
tyoolosuhteiden vallitessa ne melko hyvin palvelivat jascntensa etua. Mutta tyoriitaisunksien sattuessa veljes1:nnnat eivat ltyrnneet tapttamaiin kisallien toivomnksin.
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HYK. Turuil suutarinkisallien ohjesliantii v. 1648, $ 20; TMA.
Turn11 suutarinkisalien ohjediintii v. 1673, $ 42; Turujl sqHnkiulllien
bhjesaant6 v. 1673, $ 36.
2 Yleensa ovat turkulaiset kisallit ainakin 1700-luvun lopulla olleet
xaiatton~ia.Tit. esim. TMA. Turun kanp~uiginpern~ikirjoitukset r. 1798,
11:ot 20, 36, 43, 4.5 ja 50.
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