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KÄRÄJÄPÖYTÄKIRJOJA 

 
Iin talvikäräjät vuonna 1642 
 
Tuomas Matinpoika Hetejärveltä pyysi ylösottaa Jöns Hakulin tilan Kollajalla ¼ verollepantu, nyt 7 vuotta autiona 
maannut eikä edes rakennuksia tontilla, pelto kesannolla ja niityt metsittyneet, takuumiehinä ovat Jaakko Erkinpoika 
Kollajalta, Simo Paavalinpoika ja Lauri Siira Sotkajärveltä. 

Iin käräjät 5.6.8. heinäkuuta 1665. 

Tuomas Pätsiä kiellettiin 40 markan (pr) sakon uhalla ei enemmällä kuin yhdellä veneellä kalastamasta Kynsijärvellä, 
missä hän on vanhastaan kalastanut yhdessä Michell Vesan ja Paavo Kääriän kanssa, lisäämästä useampia osanottajia 
tai jakoveljiä kalastamaan samalla järvellä edellä mainitun sakon uhalla. 

Iin kesäkäräjät 13.14.15 ja 17 heinäkuuta 1671 

Heikki Pertunpoika Kipinä Pudasjärveltä (Törrön talo) selosti tälle oikeudelle kuinka Tuomas Liikanen ja Paavali 
Matinpoika samasta  Jongunjärveltä (Häyrysen asukkaita) olisivat näinä 2:na vuotena aiheuttaneet hänelle suurta 
vahinkoa ja haittaa Kurkijärvellä, ei pelkästään verkkojensa ja kalastuspyydystensä veteenlaskemisella vaan myöskin 
sillä keinoin, että he tavan takaa hänen pyydyksensä ja verkkonsa vedestä ottamalla ja maalle heittämällä ovat 
kelvottomaksi tehneet, sisään jättäen kopion Hra Jesper Mattson Cruusin vna 1607 29. tammikuuta antaman Laamannin 
tuomiokirjan, jossa sama järvi tuomitaan yksityisesti Markus Tuomaanpojan asuinpaikan alaiseksi, jonka poika Yrjö 
nimeltään sittemmin on sallinut tämän Heikki Pertunpojan kalastaa kanssaan tässä järvessä. Missä niin muodoin myös 
Markuksen luvan hyväksymisen mukaisesti 8 vuoden ajan kuuluu kulkeneen. Vastaajat pysyivät nyt poissa ja heidän 
sijassaan astui esiin lautamies Tuomas Matinpoika Pätsi Kollajan kylästä, joka myönsi siten käyneen, kuin Heikki nyt 
oli esittänyt. Tiettäväksi antaen, että vastaajat olivat häntä pyytäneet sovittamaan asia Heikin ja heidän pyynnöllään ja 
lupauksellaan johon Heikki nyt myöntyi ja oikeus jätti (asian siihen). 

Iin talvikäräjät 16.17.18. helmikuuta 1687. 

Jalosukuinen Maaherran  Herra Gustaf Grassin korkeastisuopean oikeudelle antaman määräyksen mukaisesti esitti 
kruununvouti jalosukuinen Peer Bergenhemb seuraavaa, että Tuomas Pätsi Kollajan kylässä ei enää pysty eikä 
kykene huolehtimaan ¼ manttaalistaan, jolle hän on kasannut Kruunun rästejä vouti Peer Bergenhembille ja muille 
Kruunun virkamiehille melkoisen summan, sen vuoksi pyysi hän Pätsin talon Kuninkaallisen Majesteetin ja Kruunun 
puolesta Kruunun edun turvaamiseksi ylöskuulutettavaksi, mitä myös noudatettiin ja jolla kuulutuksella astui esiin Pekka 
Pekanpoika Marttila, pyytäen että sikäli kuin Korkea Esivalta ja Oikeus tahtovat suoda hänelle talon, haluaa hän 
maksaa Kruunun rästit ja ulosteot, samoin kuin mitä siitä arvioinnin jälkeen voi jäädä yli, muille saamamiehille siinä 
määrin kuin riittää. 

Oikeus tiedusteli Majesteetin ja Kruunun etujen puolesta oliko ketään sukuoikeuden haltijoita, jotka haluaisivat talon 
lunastaa sukuun ja vastata edellä mainitun Pekka Pekanpoika Marttilan lupaukseen ja vakuutukseen; johon Lautakunta 
vastasi, että Tuomas Pätsi eli velallisena, oli itse sokea eikä hänellä ollut kuin yksi lapsi joka oli vävy Joonas 
Matinpoika Takkisen vaimo, jonka Lautakunta ei katsonut millään kykenevän sitä täyttämään, jonka takia hän myös 
köyhyydessään olisi aikeissa lähteä pakosalle maanselälle Lapinmaahan. Joonas Matinpoika itse läsnä olevana 
tuumaili oikeuden kysymykseen olevansa kykenevä suoriutumaan appensa Pätsin ¼ manttaalin tilaa rasittavasta 
velasta, mutta siihen hänelle pitäisi suoda muutamia vuosia helpotuksia, kunnes hän ehtisi hankkia omaisuutta, tätä 
Oikeus piti täysin riittämättömänä ja pelkkänä haitantekona. Koska Pekka Pekanpoika Marttila tästä Kruununtilasta heti 
Kruunun velat ja muut saatavat edellä kosketeltujen seikkojen mukaisesti halusi maksaa, siksi Lautakunnan yhteisen 
päätöksen mukaisesti tuomitsi oikeus Pekka Pekanpoika Marttilan ottamaan tämän Pätsin Kruununmaan vastuulleen ja 
itselleen omistamaan, 

Kruunun uusittujen talonkatselmusasetusten 27 pykälän nojalla ja maksamaan Kruunun rästit ja muut saamamiehet sikäli 
kun ne havaitaan aiheelliseksi Kruununmaasta menemään, mikä Kruunun nimismiehen pitää lautamiesten Gabriel 
Tuomaanpojan ja Juho Junnilan kanssa selvittää ja harkita ja pitää Pekka Pekanpojan ottaa talo nyt Valpurinaikaan 
haltuunsa ja 1687 siitä verot ulostehdä. 

Kauppias Simon Pilckar pyysi oikeudensa ja vaatimuksena muistiin merkittäväksi, mikä myös pyynnön mukaan tehtiin, 
vaikka hän ei voinut vielä saatavansa määrää ilmoittaa. 
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Iin kesäkäräjät 8,9 ja 10 heinäkuuta 1689 

Philp Tuomaanpoika Pätsi Pudasjärveltä valitti, että hänen 1/8 manttaalin tila on kelvoton ja hallanarka ja, että se 
jäätyy aikaisin, siksi hänen on pakko hakea itselleen toinen peltomaa Tuomivaarasta, hakien siihen oikeuden 
suostumusta, jota häneltä ei voitu kieltää, koska lautakunta ei voinut neuvoa häntä muutenkaan menettelemään hänen 
1/8 manttaalinsa kanssa, jolloin hän saa etsiä itselleen peltoa toiselta paikalta ja pitää omistuksessaan entiset niittynsä. 

Iin talvikäräjät 14,15 ja 17 helmikuuta 1690 

Esiin tuli Paavali Hyttinen ja valitti uudisasukas Philip Tuomaanpoika Pätsistä, että hän vastoin hänen 20. heinäkuuta 
vuonna 1685 käteensaamansa tuomiota oli korjannut heinät Tuominiityltä. Siksi tuomittiin Philip Tuomaanpoika 
korvaamaan heinät Paavalille, ja pitäköön Paavali entisen tuomion mukaisesti niittynsä muuttamattomana. 

Iin käräjät 16 ja 17 heinäkuuta 1694 

Elin Tuomaantytär esitti oikeudelle kuinka Pekka Pekanpoika Marttila Pudasjärveltä jotensakin 7 vuotta sitten oli tullut 
hänen äitivainajansa samassa kylässä olevaan ¼ manttaalin perintötaloon jonkin Kruunun rästin avulla, jonka hän 
maksoi, ja jossa hänen äitinsä oli tarttuvan spitaalin koettelemana, ja oli myös koko irtaimisto samalla kertaa hänelle 
kokonaan kuulunut jääneen, sen tähden Elin Tuomaantytär anoi, ei yksistään vaan veljiensä poikien Juho 
Simonpojan ja Tuomas Matinpojan kanssa saada sukulunastaa tämän talon, vaan myös nauttia korvausta kyseessä 
olevasta irtaimistosta. Tätä vastaan nousi Pekka Pekanpoika esittäen  1 mitä taloon tulee kihlakunnan oikeuden 
todistuksen 16. helmikuuta 1687, josta havaitaan samaisen talon, joka ilmoitetaan Kruununmaaksi, olevan hänelle 
luovutettu Kuninkaan ja Kruunun sekä muiden saamamiesten velkojen suorittamista vastaan, minkä johdosta autuaasti 
edesmennyt herra maaherra Gustaf Grass hänelle Marttilalle on antanut vahvistuskirjan 2:s päivä seuraavaa 
maaliskuuta, sitä paitsi havaitaan myös vuoden 1650 maakirjasta, että tämä sama talo on jo silloin todettu autioksi. Niin  
on tästä kuten talostakin asiaankuuluva arviointi tapahtunut 31.maaliskuuta 1688 nimismiehen ja yhden lautamiehen 
suorittamana, ja jos kohta sen mukaan muutamia kuparilantteja saattoi jäädä yli niin Pekka esitti koko lautakunnan ja 
osan käräjäväen tukemana yhtähyvin todistuksen, että hänen oli sitä vastoin täytynyt elättää ja ylläpitää heidän sokeaa 
isäänsä Tuomas Matinpoikaa 

jonka he hänelle olivat jättäneet hänen kuolinpäiväänsä saakka jonka jälkeen hän oli Tuomaan saattanut hautaan niin 
kuin tulee, jonka hänen osoittamansa huolenpidon tähden Tuomas elinaikanaan oli testamentannut hänelle irtaimen 
jäämistönsä, niin kuin kirjoitus 6:lta syyskuuta 1690 muun muassa näyttää. Edellä mainittujen syiden vuoksi lautakunta 
katsoi sen hänen hyvin ansainneen. Julkisanottiin että koska talo todettiin olevan Kruunun tila, jonka Pekka Marttila on 
saanut velkojen suoritusta vastaan. Siten tämä oikeus ei sellaista enää voi muuttaa, erittäinkin koska kukaan ei ennen 
kuin näin pitkän ajan perästä ole valittanut, heidän mielestään ei ole kohtuutonta että Pekka joka Elinin sokean isän on 
hänen kuolemaansa asti hoitanut ja huolehtinut sekä maahan saattanut niin kuin tulee, nauttii kustannuksestaan ja 
vaivastaan hyväkseen sen vähäisen ylijäämän, joka talosta ja irtaimiston arvosta saattaa jäädä, ja sitäkin enemmän kun 
laadittu tastamentti ja säädös sen hänelle nimeävät. 

Iin talvikäräjät 8.9. ja 10 maaliskuuta 1703 

Se katselmuspöytäkirja jonka tämän oikeuden valtuuttamat katselmusmiehet ovat laatineet Philip Kulon 1/8 manttaalin 
autioksi jätetystä tilasta Pudasjärven kylästä, jonka Juho Pekanpoika on saanut, usean vapaavuoden myöntämistä 
vastaan, ylösottaa kruununvoudin suostumuksella, tila tuli laajemmin lautakunnan kanssa tutkituksi, jolloin havaittiin, että 
huoneet tällä tilalla voidaan arvioida korkeintaan 16 kuparirahaan,  mitävastoin niiden korjaukseen vaadittaisiin 43 kup. 
mk. Pellot jotka makaavat heitteillä ovat kivistä ja hallanarkaa maaperää, käsittävät 1 tynnyrinalan ohransiemenen 
mukaan laskettuna, umpeenkasvanein ojin ja luhistunein aidoin. Niityt puoliksi sammaloituneet ja tuottavat 1 ½  
verokuormaa heinää, tyydyttävästi metsää hirsiksi, tervaksia, aidoiksi ja polttopuuksi, keskinkertainen laidunmaa, 
yhteinen kalavesi Kulonjärvessä, Liepuanjärvessä ja Kihlonperän lammessa. Näihin omistuksiin ja tiluksiin katsoen 
lautakunta harkitsi tämän tilan kuntoon panemiseen tarvitsevan neljän vuoden vapauden, sisällä oleva mukaan lukien, 
niin että hän vuonna 1708 tulisi maksamaan veroa. Ja kun hän näitä vapaavuosia vastaan esitti puolestaan takuuseen 
varakkaan ja vakinaisen talollisen Henrich Pernu nimeltään, joka hänen edestään meni täyteen takaukseen, että 
kruununtilan vuokra vapaavuosien juostua tulee oikein suoritettua. Jotta tämä kaikki tulee hänelle laillisesti ja 
todistettavasti myönnetyksi alistetaan asia korkeajalosukuiselle Herra Maaherralle nöyremmin hyväksyttäväksi. 


