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Johdanto
Tämä dokumentti on Aarnimetsän seremoniakirja, joka pyrkii kattamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti
kaikki ne Aarnimetsässä tapahtuvat seremonialliset tilanteet, joihin Paroni ja Paronitar kuuluvat. Se on
tarkoitettu työkaluksi hovia suunnitteleville paronillisille ja heidän airuilleen sekä harjoitusmateriaaliksi
viimeksi mainituille. Niin ikään täältä voivat Aarnimetsän kirjurit löytää nimityskirjojen malleja
kirjoitustaitonsa harjoittamiseen.
Tämä ei ole kiveen hakattua totuutta vaan pikemminkin malleja ja muotoja. Seremonioissa esiintyvät
paronillisten vuorosanat eivät ole käsikirjoitettuja repliikkejä vaan viitteitä siihen, millaista asiaa paronillisen
tulisi tuoda esiin. Seremonioista on esitetty variaatioita, ja mikäli uusia halutaan luoda, tässä esitetyistä voidaan
löytää esimerkkejä siihen miten toisinkin voi toimia. Mainittakoon, että seremoniakirjaan merkityt
nimityskirjatekstit ovat sellaisia, että ne on suurimmilta osin testattu toimiviksi ääneen lausuttuina. Ne ovat
sellaisia, että airuen on ne helppo esittää asiain vaatimalla tavalla, ja siksi niissä kannattaa mahdollisuuksien
mukaan pitäytyä.
Airuille voidaan suositella seremonioiden siirtämistä tästä kirjasta sellaisiksi papereiksi, joita heidän on helppo
lukea. Seremoniakirja sinällään tarjoaa sisällön, mutta varsinainen muotoilu on hovin airuen vastuulla, joka
parhaiten tietää missä muodossa näitä tekstejä tarvitsee ja käyttää (luonnollisesti paronillisten kanssa
sopimallaan tavalla).
Seremoniakirjaa ylläpitää Dubhgall MacÉibhearáird (sähköposti: dugi@iki.fi), ja mikäli arvoisa lukija löytää
teoksesta puutteita tai muutettavaa, yhteyttä voi Paronin ja Paronittaren lisäksi ottaa häneen. On kuitenkin syytä
pitää mielessä, että kaikki muutokset, poistot ja lisäykset ovat yksinomaan Aarnimetsän Paronin ja Paronittaren
päätäntävallassa, sillä heidän hoviseremonioistaan tässä on kysymys.

3

1

Katkenneen kynän ritarikunta

Katkenneen kynän ritarikunnan jäseniksi otetaan niitä, jotka edistävät paronikunnan toimintaa yli odotusten ja
velvollisuuden. Ritarikunnan tehtäviä ovat perinteen mukaan Aarnimetsän historiikin ylläpito, Paronillisen
Ylhäisyyden neuvominen ja virkailijakunnan taustatuki. Ritarikunnan tunnus on katkennut sulka(kynä).

1.1 Seremonia ritarikuntaan ottamiselle
Tämä versio seremoniasta sisältää sulan ritarikunnan merkiksi sekä kynttilän jokaiselle paikalla olevalle
ritarikunnan jäsenelle.
Airut:

Heidän Ylhäisyytensä kutsuvat eteensä Katkenneen kynän ritarikunnan jäsenet.
Ritarikunnan jäsenet saapuvat ja polvistuvat.

Ylhäisyys:

Teitä on kovin vähän. Eikö ole täällä tänään läsnä joku, joka kuuluisi joukkoonne?

Ritarikunta: Kyllä, Teidän Ylhäisyytenne.
Ylhäisyys:

Katsokaa, löydättekö hänet.
Ritarikunnan jäsenet ottavat kukin kynttilän, sytyttävät sen, ja hajaantuvat etsimään uutta
jäsentä. Ennen pitkää he kerääntyvät tämän luo ja saattavat hänet paroniparin eteen.

Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Ota siis uuden asemasi merkiksi tämä katkennut kynä.
Katkaisee sulan ja ojentaa sen ritarikunnan uudelle jäsenelle (kera mahdollisen kirjallisen
nimityskirjan), ja antaa ritarikunnalle luvan toivottaa tämän tervetulleeksi.

Airut:

N.N:lle, uudelle Katkenneen kynän kantajalle
for the new Companion of Broken Pen
VIVAT!

1.2 Seremonia ritarikuntaan ottamiselle (variaatio)
Tämä variaatio seremoniasta laadittiin tilanteeseen, jossa paikalla ei ollut muita ritarikunnan jäseniä.
Ritarikunnan merkki, katkennut sulkakynä, oli kaiverrettuna kynttilän tyveen.
Airut:

Heidän Ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.
Ylhäisyys ojentaa airuelle/hovineidolle kynttilän, jonka tyvi on kääritty kankaaseen. Tämä
sytyttää kynttilän ja ojentaa sen takaisin Ylhäisyydelle, joka antaa sen edelleen N.N:lle.

Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Puhuu ritarikunnasta sekä uuden jäsenen ansioista ja poistaa sitten N.N:n pitelemästä kynttilästä
kankaan, jonka alta paljastuu ritarikunnan tunnus kaiverrettuna kuviona.

Airut:

N.N:lle, uudelle Katkenneen kynän jäsenelle
for the new Companion of Broken Pen
VIVAT!

1.3 Katkenneen kynän nimityskirjatekstit
Olkoon tietty, että kaiken sen jälkeen kuin se N.N, jaloa sukua, on meidän läänityksillä hyvää ja arvokasta
tehnyt, tahdomme me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, kutsua ja nimittää hänet tällä meidän avoimella
kirjalla meidän katkenneen kynän ritarikuntaan kaikkien niiden privilegioiden kanssa kuin siihen asemaan
kuuluu, ja vaadimme kaikkia meidän palvelijoita ja alamaisia sen muistamaan ja sitä N.N:ää asianmukaisesti
kohtelemaan.
Annettu meidän omalla kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)
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Rautahirven ritarikunta

Rautahirven ritarikunnan jäseniksi otetaan taistelulajeissa ansioituneita. Sen piiriin lukeutuvat kaikki marskin
alaisuuteen kuuluvat lajit. Ritarikunnan tunnus on pronssinen sudenpää.

2.1 Seremonia ritarikuntaan ottamiselle
Seremonia on mahdollista suorittaa myös variaatiolla, jossa ritarikunnan jäsenet eivät nouda uutta jäsentä
hoviin, vaan airut kutsuu hänet eteen nimeltä. Mallina tähän voi käyttää Hopeisen solmun ritarikunnan
seremoniaa (luku 3.1).
Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä Rautahirven ritarikunnan jäsenet.

Ylhäisyys:

Olette selvästi varsin kykenevä joukko, mutta teitä on vieläkin vähänlaisesti. Eikö ole täällä
tänään läsnä joku, joka kuuluisi joukkoonne?

Ritarikunta: Näin totisesti on.
Ylhäisyys:

Käykääpä hakemassa.
Ritarikunta noutaa uuden jäsenen paroniparin eteen.

Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Ota siis tämä tunnus merkiksi asemastasi meidän ritarikuntamme jäsenenä.
Ojentaa uudelle jäsenelle ritarikunnan tunnuksen ja antaa ritarikunnalle luvan toivottaa uusi
jäsen tervetulleeksi.

Airut:

N.N:lle, uudelle Rautahirven jäsenelle
for the new Companion of Rautahirvi
VIVAT!

2.2 Seremonia ritarikuntaan ja kaartiin ottamiselle
Tämä seremonia huomioi tilanteen, jossa ritarikunnan uusi jäsen otetaan ritarikuntaan olennaisesti myös
kaartilaisena eli paronillisena henkivartijana. On syytä huomata, että uudelta jäseneltä on tässä tapauksessa
etukäteen selvitettävä haluaako hän tällaiseen vasallisuhteeseen paronillisten kanssa ryhtyä.
Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.

Ylhäisyys:

Tiedämme teidät N.N varsin kykeneväksi soturiksi ja hyvämaineiseksi Aarnimetsäläiseksi, ja
meille olisi ilo jos haluaisitte liittyä paronilliseen kaartiin ja ottaa huolehtiaksenne meidän
henkemme.

N.N:

Se olisi minulle suuri kunnia.

Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä Rautahirven ritarikunnan jäsenet.

Ylhäisyys:

Sopiiko tämä N.N teidän joukkoonne?

Ritarikunta: Mitä parhaimmin, teidän ylhäisyytenne.
Henkivartijan vala (luku 6.5)
Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Ota siis tämä tunnus merkiksi asemastasi meidän ritarikuntamme jäsenenä.
Ojentaa uudelle jäsenelle ritarikunnan tunnuksen ja antaa ritarikunnalle luvan toivottaa uusi
jäsen tervetulleeksi.

Airut:

N.N:lle, uudelle Rautahirven jäsenelle
for the new Companion of Rautahirvi
VIVAT!
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2.3 Rautahirven nimityskirjatekstit
Uuden jäsenen nimittävät Paronilliset voivat valita tekstivariaatioista, tai niitä voi käyttää pohjana esimerkiksi
uudelle jäsenelle henkilökohtaisesti sovitetun tekstin laatimisessa. Seuraavissa variaatioissa (myös siinä, johon
sisältyy kaartiin ottaminen) on käytetty erilaisia virallistamissanamuotoja (”Annettu…”, ”Julistettu…” jne.),
joista voi myös valita maun mukaan. Paronilliset voivat allekirjoittaa nimityskirjan virallistamissanojen jälkeen,
jos se annetaan kirjallisena. Jos uudelle jäsenelle laaditaan varsinainen nimityskirja, se luetaan hovissa
kohdassa ”airut lukee nimityskirjan” ja annetaan saajalleen tunnuksen antamisen yhteydessä tai sijaan.
Muutoin kyseisessä kohdassa luetaan nimityskirjateksti.

Variaatio 1
Olkoon kaikille tietty, että sen oivallisen ja erinomaisen sotakuntoisuuden ja kunniallisuuden jälkeen, kuin N.N
on osoittanut ja vastedes osoittava, tahdomme me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, tuoda ja nimittää
hänet jäsenenä siihen Rautahirven ritarikuntaamme kaikkien niiden privilegioiden kera, kuin tuohon jäsenyyteen
ja järjestykseen kuuluu, jotta hän tuon ritarikuntamme jäsenten rinnalla harjoitellen ja sotien voisi yhä
paremmaksi käydä sodan töissä ja tavoissa. Tästä kirjeestä tietäkööt Rautahirven ritarikuntamme jäsenet tämän
N.N:n [veljekseen / sisarekseen] ja kumppanikseen sen jälkeen toivottaen hänet rinnalleen niin sodan kuin
rauhankin päivinä, ritarikunnan ja Aarnimetsän kunniaksi.
Annettu meidän paronillisella kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 2
Olkoon siis tietty meidän paronillisen Rautahirven ritarikuntamme jäsenille sekä muillekin uskollisille
alamaisillemme, että me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, haluamme sen erinomaisen sotakuntoisuuden
vuoksi kuin N.N on osoittanut ja on vastaisuudessakin osoittava, tuoda hänet tämän ritarikuntamme yhteyteen ja
jäseneksi.
Näistä sanoista ja tunnuksesta tietäkööt ritarikuntamme jäsenet hänet [veljekseen / sisarekseen] ja toivottakoot
rinnalleen niin totisessa sodassa kuin asetöiden harjoituksissa, ritarikunnan kunniaksi ja Aarnimetsän
mainetyöksi.
Annettu meidän omalla kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 3: Paronillinen kaarti
Tämä nimitysmuoto on mukana niitä oletettavasti harvinaisia tilaisuuksia varten, jolloin nimitys kaartiin
halutaan yhdistää Rautahirven ritarikuntaan jäseneksi ottamiseen. Tämä tapa oli voimassa pitkään, mutta siitä
on nyttemmin luovuttu; paronillisia henkivartijoita käsitellään kunnia-asemina, jotka liittyvät yhteen
paronilliseen hallintokauteen, ja Rautahirveä puolestaan ritarikuntana, jonka jäsenet eivät ole kaartin tapaan
henkilökohtaisessa vasallisuhteessa Aarnimetsän Paroniin ja Paronittareen.
Annettakoon kaikille tietäväksi, että me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, sen sotakuntoisuuden jälkeen
kuin N.N, meidän rakas palvelija on osoittanut, olemme Me hänet kutsuneet ja ylentäneet sen Rautahirven
ritarikuntamme ja samalla Aarnimetsän paronillisen kaartin jäseneksi.
Julistettu (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)
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3

Hopeisen solmun ritarikunta

Hopeisen solmun ritarikunnan jäseniksi otetaan tieteissä ja taiteissa ansioituneita. Ritarikunnan tunnus on sen
nimen mukaisesti hopeinen solmu. Tunnusta ei yleensä anneta jäseneksi ottamisen yhteydessä, vaan kukin jäsen
voi tehdä oman merkkinä oman taiteensa muodossa.

3.1 Seremonia ritarikuntaan ottamiselle
Seremonia on mahdollista suorittaa myös variaatiolla, jossa ritarikunnan jäsenet noutavat uuden jäsenen
hoviin. Mallina tähän voi käyttää Rautahirven ritarikunnan seremoniaa (luku 2.1).
Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä Hopeisen solmun ritarikunnan jäsenet.

Ylhäisyys:

Olette selvästi erinomainen kokoelma Aarnimetsän eteviä, mutta näyttää siltä että joukostanne
aivan selvästi puuttuu joku. Onko asia näin?

Ritarikunta: Näin asia on, Teidän Ylhäisyytenne.
Ylhäisyys:

Antaa merkin airuelle.

Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.

Ylhäisyys:

No siinähän te olette…
Antaa merkin airuelle.

Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi ritarikuntaan ja antaa ritarikunnalle luvan toivottaa uusi
jäsen tervetulleeksi.

Airut:

N.N:lle, Hopeisen solmun uudelle jäsenelle
for the new Companion of Silver Knot
VIVANT!
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3.2 Hopeisen solmun nimityskirjatekstit
Uuden jäsenen nimittävät Paronilliset voivat valita tekstivariaatioista, jotka on tapana sovittaa uudelle
jäsenelle henkilökohtaisesti kirjaten mukaan syyn ritarikuntaan ottamiseen (halutulla laajuudella). Seuraavissa
variaatioissa on käytetty erilaisia virallistamissanamuotoja (”Annettu…”, ”Julistettu…” jne.), joista voi myös
valita maun mukaan. Paronilliset voivat allekirjoittaa nimityskirjan virallistamissanojen jälkeen, jos se
annetaan kirjallisena. Jos uudelle jäsenelle laaditaan varsinainen nimityskirja, se luetaan hovissa kohdassa
”airut lukee nimityskirjan” ja annetaan saajalleen tervetulotoivotuksen yhteydessä. Muutoin kyseisessä
kohdassa luetaan nimityskirjateksti.

Variaatio 1
Me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, etsimme aina Hopeisen Solmun ritarikuntaamme tietäjiä ja taitajia,
jotka sekä osaavat että opastavat. Tähän kunnianarvoisaan joukkoon haluamme nyt tuoda N.N:n [syy].
Annettu (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 2
Olkoon kaikille tietty, niin ylhäisille kuin rahvaalle, että me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, tuomme
Hopeisen solmun ritarikunnan kunnianarvoisaan joukkoon N.N:n [syy].
Sillä paronikunnallemme ovat iloksi ja kunniaksi tietäjät ja taitajat, jotka eivät piilottele osaamistaan, vaan
auliisti jakavat ja opettavat siitä kaikille halukkaille. Näitä osaajia Hopeisen Solmun ritarikunta vaalii siipiensä
suojassa rohkaisten heitä yhä pidemmälle tieteiden ja taiteiden saralla.
Annettu meidän paronillisella kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 3
Olkoon kaikille tietty, niin ylhäisille kuin rahvaalle, että me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, tuomme
Hopeisen solmun ritarikunnan kunnianarvoisaan joukkoon N.N:n [syy].
Sillä paronikunnallemme ovat iloksi ja kunniaksi tietäjät ja taitajat, jotka eivät piilottele osaamistaan, vaan
auliisti jakavat ja opettavat siitä kaikille halukkaille. Näitä osaajia Hopeisen Solmun ritarikunta etsii, kokoaa ja
suojelee, rohkaisten heitä poluillaan eteenpäin.
Annettu meidän omalla kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 4
Tässä etäisessä erämaassa, Drachenwaldin kauneimmassa helmessä, meidän rakkaassa Aarnimetsässämme, on
pitkän talven ja kepeän kesän takana piilossa paljon tietäjiä ja taitajia. Paronikunnalle ovat iloksi ja kunniaksi
paitsi heidän tietonsa ja taitonsa, niin myöskin heidän halunsa jakaa osaamisensa ja auttaa muita, jotka samoin
kuin he haluavat osata ja oppia. Hopeisen Solmun ritarikunta etsii, kokoaa ja suojelee näitä osaajia rohkaisten
heitä poluillaan eteenpäin.
Tähän kunnianarvoisaan joukkoon haluamme me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, nyt tuoda N.N:n
[syy].
Julistettu (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)
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4

Kultaisen mehiläisen ritarikunta

Kultaisen mehiläisen ritarikunnan jäseniksi otetaan niitä, jotka osoittavat hyviä tapoja, ahkeruutta ja
ansioituneisuutta Paronikunnan palvelemisessa. Ritarikunnan tunnus on kullan tai kuparin sävyinen
käsivarsirengas.

4.1 Seremonia ritarikuntaan ottamiselle
Seremonia on mahdollista suorittaa myös variaatiolla, jossa ritarikunnan jäsenet eivät nouda uutta jäsentä
hoviin, vaan airut kutsuu hänet eteen nimeltä. Mallina tähän voi käyttää Hopeisen solmun ritarikunnan
seremoniaa (luku 3.1).
Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä Kultaisen mehiläisen ritarikunnan jäsenet.

Ylhäisyys:

Olette selvästi erinomainen kokoelma Aarnimetsän ahkeria, mutta näyttää siltä, että joukostanne
puuttuu joku. Onko asia näin?

Ritarikunta: Näin on asiain laita teidän ylhäisyytenne.
Ylhäisyys:

Noutakaahan hänet.
Ritarikunta noutaa uuden jäsenen paroniparin eteen.

Airut:

Lukee nimityskirjan.

Ylhäisyys:

Toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi ritarikuntaan ja antaa ritarikunnalle luvan toivottaa uusi
jäsen tervetulleeksi.

Airut:

N.N:lle, Kultaisen mehiläisen uudelle jäsenelle
for N.N, the new Companion of Golden Bee
VIVAT!
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4.2 Kultaisen mehiläisen nimityskirjatekstit
Uuden jäsenen nimittävät Paronilliset voivat valita tekstivariaatioista, jotka on tapana sovittaa uudelle
jäsenelle henkilökohtaisesti kirjaten mukaan syyn ritarikuntaan ottamiseen (halutulla laajuudella). Seuraavissa
variaatioissa on käytetty erilaisia virallistamissanamuotoja (”Annettu…”, ”Julistettu…” jne.), joista voi myös
valita maun mukaan. Paronilliset voivat allekirjoittaa nimityskirjan virallistamissanojen jälkeen, jos se
annetaan kirjallisena. Jos uudelle jäsenelle laaditaan varsinainen nimityskirja, se luetaan hovissa kohdassa
”airut lukee nimityskirjan” ja annetaan saajalleen tervetulotoivotuksen yhteydessä. Muutoin kyseisessä
kohdassa luetaan nimityskirjateksti.

Variaatio 1
Tähän variaatioon ei ole merkitty kohtaa ritarikuntaan ottamisen syylle, mutta se on mahdollista lisätä
esimerkiksi ensimmäisen kappaleen jatkoksi.
Niin kuin mehiläinen, joka yhteisen pesän menestykseksi lentää työssään lepäämättä varhaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn, olet sinä N.N jo kauan ahertanut paronikuntamme hyväksi ja Aarnimetsäläisten iloksi.
Sinun uurastuksesi hedelmistä olemme nauttineet niin me X ja Y, Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, kuin koko
alamaistemme joukko. Me tahdomme sinua kiittää ja kutsua sinut Kultaisen mehiläisen ritarikuntaan. Uuden
arvosi merkkinä saat kantaa ritarikunnan tunnusta, joka kannustakoon myös muita toimimaan esimerkkisi
mukaan.
Annettu (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 2
Mehiläinen lentää varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn eikä lepää [työssään / medenkeruussaan], jotta
yhteisessä pesässä riittäisi hunajaa. Samoin olet sinä N.N jo kauan ahertanut paronikuntamme hyväksi, jotta
meidän aarnimetsäläisten elo olisi ehtoisampaa. Sinun työsi hedelmistä olemme nauttineet me X ja Y,
Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, sekä eritoten [tähän erikoisala, esim. "pitäjäsi Piip", "airuitten ammattikunta",
"kirjurit ja kirjoitustaidottomat"]. Me tahdomme sinua kiittää ottamalla sinut jäseneksi Kultaisen mehiläisen
ritarikuntaan, ja uuden arvosi merkkinä saat kantaa Ritarikunnan tunnusta, joka kannustakoon myös muita
toimimaan sinun esimerkkisi mukaan.
Annettu meidän paronillisella kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

Variaatio 3
Tässä variaatiossa saajan ansioista ja ritarikuntaan ottamisen syistä on mahdollista kirjoittaa variaatiota 2
laajemmin.
Mehiläinen lentää varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn eikä lepää [työssään / medenkeruussaan], jotta
yhteisessä pesässä riittäisi hunajaa. Samoin olet sinä N.N jo kauan ahertanut paronikuntamme hyväksi, jotta
meidän aarnimetsäläisten elo olisi ehtoisampaa. Sinun työsi hedelmistä olemme nauttineet niin me X ja Y,
Aarnimetsän Paroni ja Paronitar, kuin koko alamaistemme joukko. [Syy.] Me tahdomme sinua kiittää ottamalla
sinut jäseneksi Kultaisen mehiläisen ritarikuntaan, ja uuden arvosi merkkinä saat kantaa ritarikunnan tunnusta,
joka kannustakoon myös muita toimimaan sinun esimerkkisi mukaan.
Annettu meidän omalla kädellä (Pitäjän Tapahtumassa) (X)kuuta AS (X)

10

5

Virvaliekki

Eriväriset virvaliekit annetaan kukin tietyistä ansioista. Vanha virvaliekin tunnus oli helmillä kehystetty musta
samettikolmio, johon virvaliekin väri(t) merkittiin värikkäillä ruusukkeilla. Uudempi tunnus on mustavalkoinen
lautanauha, jonka reunaan kiinnitetään värillinen iskunauha (tai useita).

5.1 Seremonia
Airut:

Heidän ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.

Ylhäisyys:

Puhelee saajalle ja pohjustaa asian. Kun valmis, antaa merkin airuelle.

Airut:

Lukee asetussanat (luku 5.2) suomeksi ja/tai englanniksi.

Ylhäisyys:

Antaa saajalle virvaliekin tunnuksen.

Airut:

N.N:lle, [väri]:n virvaliekin kantajalle
For N.N, bearer of [colour] marshlight
VIVAT!

5.2 Asetussanat
5.2.1 Uudet asetussanat suomeksi
Ensimmäinen kappale luetaan aina, ja toiseksi valitaan värin mukainen kappale. Eräs tapa ratkaista
kielikysymys on se, että saajan ollessa suomenkielinen luetaan ensin suomeksi molemmat kappaleet ja vielä
englanniksi jälkimmäinen, värin mukainen kappale. Saajan ollessa muun kielinen, osuudet luetaan päinvastoin.
Airut:

Niin kuin virvaliekit valaisevat yössä aarteen sijan,
niin merkitsevät Aarnimetsän virvaliekit paronikunnan aarteet.
I. Harmaalla merkitään ne, jotka ovat ansioituneet viranhoidossa
paronikuntaa tahi sen pitäjiä palvellessaan.
II. Harmaa annetaan niistä harmaista hiuksista,
jotka on saanut tai olisi voinut saada virkaansa hoitaessaan.
Keltainen liekki annetaan syystä tahi ansiosta, jonka ylhäisyydet hyväksi näkevät.
Tämä liekki loistaa [syy].
Musta liekki annetaan syystä, jota älköön ääneen mainittako,
vaan pysyköön yksin tämän liekin antajan ja kantajan tietämänä seikkana.
Punaisesta liekistä tunnistetaan heidät,
jotka esittävällä taiteellaan ilahduttavat ja inspiroivat paronikuntaamme.
Purppuraisesta liekistä tunnistetaan ne,
jotka raatavat silloinkin kun muut pitävät hauskaa.
Sinisestä liekistä tunnistetaan heidät,
jotka ovat ottaneet omakseen aseiden työt ja sotataidon edistämisen.
Valkoisesta liekistä tunnistetaan heidät,
jotka ovat ottaneet ritari-ihanteet omikseen
paitsi sanoissa ja teoissa myös sydämessään.
I. Vihreästä liekistä tunnistetaan heidät,
joiden kyvykkyys loistaa tieteiden tahi taiteiden parissa.
II. Vihreästä liekistä tunnistetaan ne Aarnimetsäläiset,
jotka tieteiden ja taiteiden parissa rakentavat paronikuntaamme.
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5.2.2 Uudet asetussanat englanniksi
Jos kyseessä on varsinaisen seremonian käännösosuus, luetaan vain värin mukainen kappale. Jos koko
seremonia on englanniksi, ensimmäinen kappale luetaan aina, ja toiseksi valitaan värin mukainen kappale.
Tällöin sanaa ”marsh” ei ole välttämätöntä toistaa. Kolmanneksi on vielä hyvä lukea värin mukaisen kappaleen
suomennos (luku 5.2.1).
Herald:

(As the marshlights in the night illuminate where a treasure lies,
so do the Marshlights of Aarnimetsä mark the treasures of the barony.)
The Black (marsh)light is given for merits that are not to be mentioned
and shall remain known only to the giver and recipient of this Marshlight.
The Blue (marsh)light marks those
who have taken the deeds of arms and arts of war as their own.
The Green (marsh)light is given for
knowledge and skill in arts and sciences.
The Grey (marsh)light is given
for merits as an officer of Aarnimetsä or her cantons.
The Purple (marsh)light marks those
who labour even when the others are having fun.
The Red (marsh)light is given for
bringing inspiration and joy through expressive arts.
Of the White (marsh)light are known those recognised for
having taken the ideals of chivalry as their own,
not only in word and deed, but their hearts as well.
The Yellow (marsh)light is given for reasons and merits
as deemed fit by Their Excellencies.
This one shines for [reason].

5.2.3 Vanhat asetussanat
Virvaliekkien vanhat asetussanat perustuvat tähän Paronitar Annan virvaliekeille varattuun kirjaan tekemään
kirjoitukseen:
Aarnimetsäläiset tekevät Aarnimetsästä Aarnimetsän. Aarnimetsäläiset, jotka teoillaan ja töillään antavat
unelmalle hengen. Aarnimetsän valtiaina haluamme antaa heille sen kunnian, joka heille heidän toimiensa
tähden kuuluu. Kunnioituksemme osoituksena tahdomme jakaa Aarnimetsässä virvaliekkejä, jota kukin olkoon
ansioistaan oikeutettu kantamaan sen värisenä kuin se hänelle on myönnetty. Samoin tulkoon hänen nimensä
merkityksi ylös tähän kirjaan, jotta kautta aikain hänen erinomaisuutensa olisi kaikille tunnettu.
Hovikäytössä tämä on esiintynyt lyhennetyssä muodossa, josta seuraavan version on kirjannut ylös Paronitar
Helena:
Aarnimetsäläiset tekevät Aarnimetsästä Aarnimetsän. Aarnimetsäläiset, jotka tiedoillaan ja taidoillaan
rikastuttavat Aarnimetsää, ovat Aarnimetsän aarteita. Virvaliekit ovat tarinoissa merkinneet aarteen paikkaa.
Myös Aarnimetsän paronikunta merkitsee omat aarteensa virvaliekeillä.
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6

Virkalupaukset

Kaikki lupaukset annetaan käsi paronillisella aseella (yleensä miekka tai kirves).

6.1 Paronikuntavirkailijan virkalupaus
6.1.1 Vain yksi
Airut:

Niin kuin sinä N.N olet Aarnimetsän maakäräjillä nimitetty Aarnimetsän paronikunnan
[virkailija]:ksi, niin pitää sinun uskollinen ja vakaa tässä virassa oleman. Samalla muotoo pitää
sinun pitämän oikeana Paroninasi ja Paronittarenasi suurivoimallisimmat ja ylhäisimmät X ja Y.
Sinun pitää heille neuvoo sitä kuin heille ja heidän paronikunnallens nautittapa ja tarpeellinen
olis, kuin myös heitä vahvistaa valtakunnan oikeuteen kaiken sinun voimais jälkeen.
Tahdotko sinä kaikki nämä tehdä, niin kauan kuin virkaasi hoidat?

N.N:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.1)

6.1.2 Useita yhtä aikaa
Airut:

Niin kuin te olette Aarnimetsän maakäräjillä nimitetyt Aarnimetsän paronilliseen neuvoskuntaan,
niin pitää teidän uskolliset ja vakaat tässä virassa oleman. Samalla muotoo pitää teidän pitämän
oikeana Paroninanne ja Paronittarenanne suurivoimallisimmat ja ylhäisimmät X ja Y. Teidän
pitää heille neuvoo sitä kuin heille ja heidän paronikunnallens nautittapa ja tarpeellinen olis, kuin
myös heitä vahvistaa valtakunnan oikeuteen kaiken teidän voimainne jälkeen.
Tahdotteko te kaikki nämä tehdä, niin kauan kuin virkaanne hoidatte?

Virkailijat: Minä tahdon.
Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.1)
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6.2 Pitäjänvoudin ja kylänvanhimman virkalupaus
6.2.1 Vain yksi
Airut:

Niin kuin sinut ovat pitäjäsi aateli, porvarit, käsityöläiset ynnä vapaasyntyiset talonpojat valinneet
pitäjänvoudikseen, niin tulee sinun visusti täyttää ja säilyttää Drachenwaldin kuningaskunnan,
Aarnimetsän paronikunnan ja oman pitäjäsi lait sekä perinnäistavat. Samalla muotoo tulee sinun
pitää oikeana Paroninasi ja Paronittarenasi suurivoimallisimmat ja ylhäisimmät X ja Y. Sen päälle
pitää sinun neuvoman rahvasta, kuinka sen tulisi kunniallisesti elää, ei kellekään vääryyttä tehdä,
mutta antaa jokaisen oikeudestaan nauttia.
Tahdotko kaikki nämä tehdä, niin kauan kuin virkaasi hoidat?

Vouti:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.2)

6.2.2 Useita yhtä aikaa
Airut:

Niin kuin teidät kunkin ovat pitäjänne aateli, porvarit, käsityöläiset ynnä vapaasyntyiset
talonpojat valinneet pitäjänvoudikseen, niin tulee teidän visusti täyttää ja säilyttää Drachenwaldin
kuningaskunnan, Aarnimetsän paronikunnan ja oman pitäjänne lait sekä perinnäistavat. Samalla
muotoo tulee teidän pitää teidän oikeana Paroninanne ja Paronittarenanne suurivoimallisimmat ja
ylhäisimmät X ja Y. Sen päälle pitää teidän neuvoman rahvasta, kuinka sen tulisi kunniallisesti
elää, ei kellekään vääryyttä tehdä, mutta antaa jokaisen oikeudestaan nauttia.
Tahdotteko te kaikki nämä tehdä, niin kauan kuin virkaanne hoidatte?

Voudit:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.2)
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6.3 Paronillisen esitaistelijan nimittäminen
Seremonia on tarkoitettu rottinkiesitaistelijan tai kalpaesitaistelijan nimittämiseen (jousen suhteen ks. luku 6.4).
Tämä variaatio olettaa esitaistelijan olevan paronille ja paronittarelle yhteisen. Jos esitaistelija nimitetään vain
toiselle, seremoniaa muokataan sen mukaisesti.
Airut:

Sinä N.N olet suurivoimaisimmilta ja ylhäisimmiltä X:lta ja Y:lta, Aarnimetsän Paronilta ja
Paronittarelta, valittu heidän esitaistelijakseen. Tässä virassa sinun pitää kaikkein suurimmasti
puolustaman Paronillisten ylhäisyyksien kunniata, sillä että se on esitaistelijan tehtäväksi asetettu
taistella ne kaksintaistelut, joihin Paronillinen Ylhäisyys muitten tahdosta eli omastansa joutuu.
Tahdotko sinä N.N suostua Aarnimetsän Paronin ja Paronittaren esitaistelijaksi ynnä pitää X ja Y
oikeina Paroninasi ja Paronittarenasi niin kauan kuin tätä virkaa hoidat?

N.N:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Minä nimitän sinut N.N meidän esitaistelijaksemme ja annan sinulle asemasi osoitukseksi tämän
tunnuksen.

6.4 Paronillisen ylimetsänvartijan nimittäminen
Seremonia on tarkoitettu jousta käyttävän ”esitaistelijan” nimittämiseen.
Airut:

Sinä N.N olet suurivoimaisimmilta ja ylhäisimmiltä X:ltä ja Y:lta, Aarnimetsän Paronilta ja
Paronittarelta, valittu heidän ylimmäiseksi paronilliseksi metsänvartijakseen. Tässä virassa pitää
sinun kaikkein suurimmasti puolustaman ja varjeleman Paronillisten Ylhäisyyksien kunniaa ja
niitä yksinomaisia metsännautintaoikeuksia, kuin Drachenwaldin suuri metsälaki ja paronikunnan
perinnäinen tapa heille takaavat, sillä se on ylimetsänvartijan tehtäväksi katsottu, suojella
paronillinen riista ja katsoa kuinka vain vahvalla jousella voi heitä tukea ja auttaa.
Tahdotko sinä N.N suostua Aarnimetsän paronilliseksi ylimetsänvartijaksi ynnä pitää sen X ja Y
oikeina Paroninasi ja Paronittarenasi niin kauan kuin tätä virkaa hoidat?

N.N:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Minä nimitän sinut N.N meidän ylimetsänvartijaksemme ja annan sinulle tämän tunnuksen
asemasi osoitukseksi.
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6.5 Paronillisen henkivartijan nimittäminen
6.5.1 Vain yksi
Airut:

Sinä N.N olet suurivoimallisimmilta ja ylhäisimmiltä X:lta ja Y:lta nimitetty paronilliseksi
henkivartijaksi. Tässä tehtävässäsi pitää sinun kaikkein suurimmasti puolustaman Paronillisten
ylhäisyyksien kunniata ja henkeä sen mukaan kuin tarpeen on.
Tahdotko sinä tämän tehdä, niin kauan kuin tätä tehtävääsi hoidat?

N.N:

Minä tahdon.

Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.3)

6.5.2 Useita yhtä aikaa
Airut:

Te olette suurivoimallisimmilta ja ylhäisimmiltä X:lta ja Y:lta nimitetyt paronillisiksi
henkivartijoiksi. Tässä tehtävässänne pitää teidän kaikkein suurimmasti puolustaman Paronillisten
ylhäisyyksien kunniata ja henkeä sen mukaan kuin tarpeen on.
Tahdotteko te tämän tehdä, niin kauan kuin te tätä tehtäväänne hoidatte?

Henkivartijat: Minä tahdon.
Ylhäisyys:

Vastaa (ks. luku 9.1 ja erityisesti 9.1.3)
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7

Aarnimetsän killat ja muut vakiintuneet joukot

7.1 Pyhän tyhjän leipäkorin kilta
Pyhän tyhjän leipäkorin kilta vaihtaa suurmestarinsa, leipäkorin vartijan, vuosittain Sydäntalvenjuhlassa.
Seuraava seremonia on kirjoitettu vuoden XL juhliin, ja sen tarkoitus on myös kertoa ihmisille mistä tässä
kaikessa olikaan kysymys. Seremoniatekstissä huomioidaan se mahdollisuus, että asema voi olla jaettu
useamman ihmisen kesken.
Airut:

Aarnimetsän pyhän tyhjän leipäkorin kilta, juhliemme isäntien ja emäntien kilta, perinteisesti
vaihtaa suurmestarinsa ja leipäkorin vartijan Sydäntalvenjuhlassa. Sydäntalvi on nyt käsillä ja
niinpä heidän ylhäisyytensä X ja Y kutsuvat eteensä killan suurmestari(n/t) M.M.
Killan suurmestari(t) saapuu paikalle, mukanaan tyynylle asetettu tyhjä leipäkori. Häntä
saattamassa voi olla lipunkantaja, joka kantaa killan lippua. Mikäli lipunkantaja on mukana, hän
jää selkeästi taaemmaksi. Suurmestari(t) polvistuu paronillisten eteen jättäen tilaa uudelle
suurmestarille.

Ylhäisyys:

Tervehtii suurmestaria ja tiedustelee onko seuraaja löytynyt.

Suurmestari: Kertoo seuraajan nimen N.N.
Airut:

Heidän Ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.

Paronilliset Tervehtivät saapujaa ja kun ovat valmiit, antavat merkin airuelle.
Airut:

Meillä X:llä ja Y:llä, Aarnimetsän Paronilla ja Paronittarella, paronikunnan kiltain suojelijoilla,
on ilo ja etuoikeus nimetä teidät N.N sen meidän pyhän tyhjän leipäkorin killan suurmestar(e)iksi,
ynnä sen mainitun reliikin [vartijaksi/vartijoiksi] sen etuoikeuden ja privilegion kera, ettei kukaan
olko oikeutettu teiltä vaatimaan mitään juhlainjärjestämiseen liittyvää työtä eli palvelusta näillä
meidän paronillisten läänitysten mailla ja alueilla.
Näin päätetty ja annettu Sydäntalvenjuhlassa AS [X].

Airut:

Sen Pyhän tyhjän leipäkorin killan uudelle suurmestarille ja korin vartijalle N.N:lle
For the new Guildmaster of the Guild of Sacred Empty Breadbasket N.N
VIVAT!

7.2 Kultaisen Kapustan Kilta
Kultaisen kapustan kilta on Aarnimetsän paronillista suojelusta nauttiva kokkauskilta. Kilta pyytää välillä
audiensseja hoveista uusien jäsenten ottamiseksi; muita seremonioita siihen ei tätä kirjoitettaessa ole juurikaan
liittynyt.
Milloin kilta on käyttänyt hoviaudiensseja, asia on edennyt niin, että killan suurmestari on kutsuttu eteen, ja
tämä on joko itse kutsunut tai sitten airut on kutsunut kiltaan liitettävät, joille suurmestari on ojentanut kauhat.
Tämän jälkeen, mikäli suurmestari ei ole itse asiaa hoitanut, paronilliset/airut hoitavat vivatit.
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7.3 Musikanttien kilta
Musikanttien killalla on omat ylösmerkityt sääntönsä ja tehtävänsä, ja kilta kerää nuottiarkistoa
aarnimetsäläisten käyttöön. Nämä seikat on yritetty nostaa esiin killan suurmestarin nimittämisessä.
Airut:

[Musikanttien kilta / musikanttien killan suuremestari] on pyytänyt audienssia.

Ylhäisyys:

Myönnämme audienssin.

Airut:

Heidän Ylhäisyytensä kutsuvat eteensä M.M:n.

Suurmestari: Selittää asian, eli pyytää eroa tehtävästään.
Ylhäisyys:

Onko kiltanne valinnut seuraajan?

Suurmestari: Kyllä on, hän on N.N.
Airut:

Heidän Ylhäisyytensä kutsuvat eteensä N.N:n.

Ylhäisyys:

Tervehtii, jututtaa, pohjustaa asian. Kun valmis, antaa merkin airuelle.

Airut:

Tahdotko sinä N.N sen meidän paronillisen musikanttien kiltamme suurmestarina visusti pitää
huolen siitä, ettei meidän ylhäisyyksiemme hovielämä kärsi musiikin puutteesta, että meidän
musikanttimme jatkavat toimintaansa kiltansa säännön ja ohjeen mukaan ja niin ikään siitä, että
musikanttien killan kallis arkisto on tarkoin huolehdittu, vartioitu ja laadultaan kasvava?

N.N:

Haluan toki.

Ylhäisyys:

Ja niin me paronikunnan musikanttien killan suojelijoina nimitämme sinut kiltasi suurmestariksi,
luvaten sinulle apumme ja tukemme kaiken sen mahdin takaa, kuin meille Aarnimetsän
paronillisina ylhäisyyksinä on annettu.

Airut:

Musikanttein killan uudelle suurmestarille N.N:lle
for the new guildmaster of the Aarnimetsian Minstrels Guild N.N
VIVAT!

7.4 Pyhän Homobonuksen kilta
Pyhän Homobonuksen kilta on Aarnimetsäläinen räätälikilta. Killan pääsyvaatimuksena on esittää killalle itse
omin käsin ommeltu vaatekappale. Kilta järjestää tähän liittyviä katselmuksia niin hyväksi nähdessään ja hoitaa
itsenäisesti uusien jäsenten alustavan hyväksymisen. Varsinaista suurmestaria killalla ei ole.
Homobonuksen killan uusien jäsenten ottaminen tapahtuu lähes säännönmukaisesti P.Homobonuksen pitojen
hovissa. Killan edustajat kertovat etukäteen keitä kiltaan ollaan ottamassa, ja nämä kutsutaan hovin eteen,
jossa Paronilliset ompelevat (kultaisella neulalla) heidän vaatteisiinsa valkoisen silkki- ja mustan
pellavalangan merkiksi siitä, että kyseinen henkilö on liitetty kiltaan. Edellä kuvatut seikat on syytä mainita
tässä hovin kohdassa, mutta sen kummempaa varsinaista seremoniaa asiaan ei liity.
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7.5 Tryffeliporsaan vaalijat
Tryffeliporsaan vaalijoiksi nimettiin aikanaan vuodeksi kerrallaan sellainen henkilö tai henkilöt, jotka
vuotuisella Hukan telttaleirillä osoittivat aivan erityistä urheutta. Tunnukseksi tryffeliporsaan vaalijoille
ojennetaan siankärsämön kukka. Perinne oli jonkin aikaa tauolla, mutta otettiin uudestaan käyttöön
Nuijasodassa IV. Nuijasodan kansainvälisen luonteen johdosta seremonia on tähän merkittynä vain englanniksi.
Herald:

Since time immemorial as the Aarnimetsian gentry has retreated to the countryside to pass the
summery days, these times have offered not only a chance for fresh air and enjoyment in the
hems of mother nature, but also chances to show valour and chivalry as the life outside castles
and manors is not always easy, safe and comfortable.
Those who have shown exceptional valour in these outings have in the history of Aarnimetsä
been named the Keepers of the Truffle Pig, to hold this position of honour until such outing is
taken again and new gentles through valourous merit may take the torch and name from these.
And so do Their Excellencies call before this assembled court N.N [and…]

Excellency: Tells the recipient(s) and the court why this is given, what was the bravery that was deemed
exceptional and gives the token(s).
Herald:

For N.N (and…), the new Keeper(s) of the Truffle Pig
N.N:lle (ja…), uu(de/si)lle Tryffeliporsaan vaalija(/oi)lle
VIVAT!
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8

Muita seremonioita

8.1 Muut hovivirat
Paronillisten on mahdollista nimittää hoviinsa haluamiaan ”viranhaltijoita” kuten esimerkiksi Paronillinen
ylijuomanlaskija ja Paronillinen pyöveli. Nimitystilaisuuteen on mahdollista laatia asiaan kuuluva seremonia.
(Mainittakoon, että sellaisiin vakiintuneisiin toimiin kuin hovineito ja hoviairut ei yleensä nimitetä
seremonialla, vaan heidät kutsutaan paronilliseen seurueeseen Investituurassa tai vastaavalla tavalla
myöhemmässä tapahtumassa.)
Paronillinen olkapää on mahdollinen hovivirka henkilölle, jonka panos on olla luotettu korva ja tuki
paronillisessa työskentelyssä. Tämä virkanimike seremonioineen on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön
Suviöissä 2006, kun Pehr ja Moira loivat tämän viran Godwin Olafsonille. Viran merkki annettiin hänelle
tällöin lahjana.
Ylhäisyys:

Tarjosit meille taannoin apuasi ja palveluksiasi. Onko tämä tarjous vielä voimassa?

N.N:

Kyllä on.

Ylhäisyys:

Siinä tapauksessa…
Ylhäisyydet nousevat seisomaan ja pyytävät miekan takaansa. Ylhäisyydet ja N.N asettavat
kätensä miekalle ja kun kaikki on valmista, ylhäisyys antaa airuelle merkin.

Airut:

Tahdotko sinä N.N, heidän ylhäisyyksiltään X:ltä ja Y:ltä hoviolkapääksi nimitettynä, varmasti ja
tarkoin pitää huolen siitä, että varaat ja mukanasi pidät sen puhtaan nenäliinan niitä hetkiä
silmälläpitäen, kun hallituksen raskaus eli Aarnimetsän rehevä riemu mielenliikutuksen kautta tuo
suolaiset vedet heidän silmiinsä? Haluatko sinä samalla muotoo varustaa sydämesi varustukset ja
kielesi kerkeän kalvan sellaisilla viisailla, hauskuuttavilla tahi valistavilla sanoilla, joilla keventää
ja rikastaa heidän hallitustaan ja eloaan?

N.N:

No tahdonhan minä.

Ylhäisyys:

Niinpä me X ja Y helpotuksesta ja ilosta liikuttuneina nimitämme sinut meidän hovimme
ylhäiseksi olkapääksi.
Antavat tunnuksen (pellavanenäliina, jonka toinen puoli on musta ja toinen valkoinen).

Airut:

Uudelle ylhäiselle olkapäälle
for the new excellent support of Their Excellencies
VIVAT!
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8.2 Aarnimetsän piraattien uskollisuudenvala
Aarnimetsän piraatit on vapaamuotoinen huonekunta, joka halusi muotonsa ja toimintansa vuoksi ryhtyä
vasalli- eli uskollisuussuhteeseen aarnimetsän paronillisia kohtaan. Tämä toteutui Annanpäivillä 2006, ja
paronikunnalle on hankittu kaapparikirja, joka välittyy piraateille niin kauan kuin he haluavat pysyä
paronikunnalle uskollisina. Uskollisuudenlupaus, jonka he tuolloin antoivat, on sanoina ja hovitekoina
seuraava.
Piraattiairut:

Kertoo audienssia hakevasta piraatista ja pyytää että tämä saa turvassa saapua ja lähteä
hovista.

Ylhäisyys:

Antavat luvan.

Piraattiairut:

Esittelee piraattien edustajan, joka nyt saapuu hoviin.

Piraattien edustaja: Selvittää paronillisille, että nämä haluavat olla uskollisia Aarnimetsän hallitsijoille. Kun
asia on paronillisten kanssa pohjustettu, vaihdetaan uskollisuudenlupaukset.
Piraatti (airut):

Me Aarnimetsän piraatteina tunnettu hyväsukuisten ja kunniallisten miesten ja naisten
vapaasti muodostettu liittymä tarjoamme X:lle ja Y:lle, Aarnimetsän Paronille ja
Paronittarelle, uskollisuutemme ja palveluksemme vapaina merenkävijöinä.
Erityisesti lupaamme me pitää huolen ja vartioida näitä Aarnimetsän vesiä, niin ettei
yksikään Aarnimetsän paronillisessa epäsuosiossa oleva tai meidän Paronimme ja
Paronittaremme viholliseksi julistautunut tule niitä vapaasti purjehtimaan.
Niin ikään lupaamme varustaa ja vastata laivamme ja miehistömme, niin ettei Heidän
Ylhäisyyksiensä Aarnimetsän Paronin ja Paronittaren tarvitse näistä laivoista huolta tai
murhetta kantaa.
Tämän kaiken lupaamme kunniamme ja köysistömme kautta (arrr), ja kaikki
merenkävijäin pyhät meitä auttakoot, jos tätä rikomme.

Hoviairut:

Me Aarnimetsän hallitsijoina ja Drachenwaldin vasalleina kuulemme lupauksenne ja
otamme sen tyytyväisyydellä vastaan, näin täyttäen oman lupauksemme Drachenwaldin
Kruunulle. Lupauksestanne otamme teidät omiksemme ja kuninkaallisen laivaston kautta
teemme teistä Aarnimetsän kirjeellä laillistettuja kaappareita, jotta leppymättä vainoaisitte
Kruunun vihollisia meidän vesillämme. Teillä olkoon oikeus siihen saaliseen, kuin
kaappaatte, tästä nauttiaksenne kuin vain meidän uskollisina alamaisina voitte. Tämän
tahdomme me ja seuraajamme pitää niin kauan kuin te tahdotte meille uskollisina pysyä.

Paroni:

Näin sanon minä X

Paronitar:

Näin sanon minä Y
Kun piraatit poistuvat, airut saatuaan merkin huudattaa vivatit Aarnimetsän kaappareille
(engl. Privateers of Aarnimetsä).
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9

Liitteet

9.1 Paronillisista vastauksista lupauksiin ja valoihin
Keskiaikainen vasallisuhde (engl. fealty), johon myös erilaiset paronillisille annettavat uskollisuudenlupaukset
kiinteästi liittyvät, ei ollut yksisuuntainen suhde vaan sopimus, jossa molemmat osapuolet lupasivat ja antoivat
jotakin. Niinpä onkin tarpeellista miettiä mitä Aarnimetsän Paroni ja Paronitar vastaavat erilaisiin heille
annettuihin uskollisuudenlupauksiin sekä mitä kaikkea heillä on mahdollisuus ja oikeus luvata. Eräissä edellä
kuvatuissa seremonioissa, kuten esimerkiksi Aarnimetsän piraattien tapauksessa, tämä paronillisten suunnasta
tuleva lupaus on valmiiksi annettu ja hyvinkin monimutkainen, mutta jotain on syytä luvata aina, kun suostuu
uskollisuuden lupauksen vastaanottamaan.
Seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä vastauksista, joita Paroni ja Paronitar voivat uskollisuudenlupauksiin
antaa.
9.1.1 Paronikuntavirkailijoiden virkalupaus
Vastaus:

Me puolestamme lupaamme kuulla teitä virkoihinne liittyvissä asioissa sekä tukea teitä kaikella
sillä voimalla, joka meillä Aarnimetsän paronillisina hallitsijoina on.

Tämä on olennainen asia luvata SCA-virkailijalle, eikä sitä pidettynä lupauksena voida katsoa mitenkään
vähäpätöiseksi. Seremoniallisena paronikunnan päänäkin paronillisella on paljon keinoja ja valtaa, joilla tukea
virkailijaa, mikäli tämä apua ja tukea tarvitsee. Virkaan liittyvissä asioissa kuuleminen osoittaa paronillista
kunnioitusta virkailijaa kohtaan; hänet tosiaan katsotaan ja valtuutetaan paronillisen neuvoskunnan jäseneksi.
9.1.2 Pitäjänvoutien ja kylänvanhimpien virkalupaus
Vastaus:

Me puolestamme lupaamme kuulla teitä sekä suojella alueitanne kaikella sillä Aarnimetsän
mahdilla, joka meille on Kruunulta uskottu.

Pitäjänvoudit vastaavat tietyistä alueista (itse asiassa kokonaisvaltaisesti), joten kaikki tuki SCA-yhteisön tasolla
on heille tervetullutta. Tämä vastaus kutsuu vouteja olemaan yhteydessä paronillisiin, ja jos ajatellaan sitä
maailmaa, missä keskiaikaleikin puolella ollaan, alueiden suojelus on hyvin olennainen lupaus. Samalla tämä
vastaus tuo vaihtelua (esimerkiksi Investituurahovissa) ja muistuttaa siitä, että paronikuntana olemme osa
kuningaskuntaa, ja Aarnimetsän Paroni ja Paronitar edustavat täällä Kuninkaallista Kruunua.
9.1.3 Hovivirat
Hoviviroissa vastaus on toinen. Hovivirka ei sinällään ole nakki ja duuni, kuten SCA:n varsinaisten
virkailijoiden kohdalla asia on (mitenkään vähättelemättä hovivirkojen haltijoiden ajoittain hyvinkin mittavaa
työpanosta), joten nämä virat itsessään ovat ”nautintaoikeuksia”. Niinpä esimerkiksi esitaistelijan
uskollisuudenlupauksen vastaus on oletusarvoisesti seuraavaa muotoa:
Ylhäisyys:

Minä nimitän sinut N.N esitaistelijaks(eni/emme) ja annan sinulle tämän tunnuksen asemasi
osoitukseksi.

Uskollisuudestaan vastineeksi lupauksen antaja otetaan tähän virkaan ja katsotaan paronillisen omaksi. Kunniaasemasta saa yleensä kannettavakseen perinteisen tai sopivaksi katsotun tunnuksen.
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9.2 Uskollisuudenvaloista kruunulle
Paronillisten velvollisuuksiin kuuluu vannoa uskollisuutensa lääninherralleen Drachenwaldin Kruunulle.
Seuraavassa esitetään eräs mahdollinen valateksti, joka pohjautuu ajanmukaisiin lähteisiin. Se esitetään tässä
kuten se esitettäisiin sellaisessa hovissa, jossa paronilliset tekevät lupauksen henkilökohtaisesti. Airuen
luettavaksi merkittyä osuutta voidaan suoraan käyttää myös viestinviejän mukana lähetettävänä kirjallisena
uskollisuudenlupauksena, johon liitetään vain allekirjoitukset.
Baronial Herald:

Let all present and to come know that we X and Y, Baron and Baroness of
Aarnimetsä, aknowledge verily to You A and B, King and Queen of Drachenwald,
that we hold and ought to hold as a fief the Barony of Aarnimetsä. For this we make
homage and fealty with hands and with mouth to You our King and Queen, and we
swear that we will always be faithful vassals to You in all things in which a vassal is
required to be faithful, and we will defend You and the Kingdom and Aarnimetsä
against all malefactors and invaders, and we will give You power over all the castles
and manors in the Barony, in peace and war, whenever they shall be claimed by you.
Moreover we aknowledge that as a recognition of the above fief, we ought to supply
four armed men to fight the wars of the Crown anywhere in Aarnimetsä or, if Your
Majesties will, on the Crown’s expense anywhere in the Known World. And
furthermore we ought to furnish a fleet of ships for the Royal Navy to keep peace on
the Gulf of Aarnimetsä.
And if we do not observe to You each and all the things declared above, and should
come against these things, we wish that the aforesaid fief should by that very fact be
handed over to You and to the Kingdom of Drachenwald.

Baron:

So Swear I, X, Baron

Baroness:

So Swear I, Y, Baroness

King (/Royal Herald): We receive the Homage and fealty for the Barony, in the way and with the agreements
stated above; and likewise We concede to you, the Baron and Baroness of Aarnimetsä,
all the castles and manors and places aforesaid, as a fief. And We promise to you that
We will be good and faithful Lord and Lady concerning all those things described
above.
King and Queen:

So say We [A King, B Queen]
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