
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2000-154

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos

Tekijä-Författare-Author
Lemström, Ossi
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Hedelmällisyys ja kuolleisuus Kavangossa 1950-1996 verrattuna Ambomaahan
Oppiaine-Läroämne-Subject
Väestötiede
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
1999-11-01

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
70

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työ on jatkoa laajemmalle Namibian luterilaisen kirkon kirkonkirjoihin perustuvalle väestöhistorialliselle tutkimushankkeelle, josta on
aikaisemmin saatu tuloksia Ambomaan osalta. Tässä on aineistona Kavangon alueelta kerätty aineisto vuosina 1935-1985 avioituneista.
Tavoitteena oli arvioida aineiston laatua ja analysoida hedelmällisyyttä ja kuolleisuutta alueella sekä niissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita
muutoksia. Tuloksia verrataan projektin pääaineistoon Ambomaalta.
Kavangon kirkonkirja-aineisto on pieni. Kolmen seurakunnan - Nkurenkurun, Mupinin ja Ruparan kirkonkirjoista on
perherekonstituutio-menetelmällä kerätty tiedot 890 pariskunnasta, joissa on 886 miestä ja 885 naista (osa avioituu uudestaan) sekä 3289 lasta
(joista 42 ottolasta). Kirkonkirjoista on kerätty tiedot avioitumisesta, kuolemista, syntymistä, kasteista, muutoista, seurakunnista erottamisista ja
takaisinotoista. Perheitä on seurattu vuoden 1995 loppuun.
Aineiston laatu osoittautui selkeästi Ambomaan aineistoa huonommaksi. Kavangolla kirkonkirjoja ei ole pidetty niin tarkasti kuin Ambomaalla.
Erityisesti syntymähetki- ja kuolinhetkitiedot oli huonommin tiedossa.
Hedelmällisyydessä on Kavangon kirkonkirja-aineistossa nähtävissä selkeä nousu 50- ja 60-luvulla sekä pudotus 70-luvulla. Mahdolliset
muutokset peittyvät kuitenkin lasten kasteiässä tapahtuvien muutosten alle. Todennäköisesti hedelmällisyys on pysynyt varsin korkeana ja
kokonaishedelmällisyysluku lähellä seitsemää koko tarkastelujakson ajan, eli ainakin yhtä korkealla kuin Ambomaalla. Hedelmällisyyden
täsmällisemmän tason ja siinä tapahtuvien muutosten estimointi edellyttäisi jonkinlaista tietoa lapsikuolleisuuden tasosta ja ikäjakaumasta.
Lisäksi selvää lienee, että ennen avioitumista synnyttäneiden naisten määrä on noussut, mikä näkyy myös nuorten naisten hedelmällisyyden
kasvuna.
Kavangon kirkonkirja-aineisto on liian pieni miesten kuolleisuuden vuosittaisen tason laskemiseksi tai edes kehityksen suunnan arvioimiseksi.
Käyttämällä vuoden 1991 väestölaskennan lapsikuolleisuustietoja estimoinnissa saatiin jaksolle 1960-1995 miesten elinajanodotteeksi syntyessä
57.5 vuotta, mikä on 3-4 vuotta vähemmän kuin Ambomaalla. Lisäksi näyttäisi siltä, että myös Kavangolla Ambomaan tavoin kuolleisuus olisi
alhaista jo 60-luvulla, joten kuolleisuudessa olisi tapahtunut voimakas lasku jo aikaisenunin.
Kuten Ambomaallakin, naisten kuolemat on merkitty Kavangolla kirkonkirjoihin huonommin kuin miesten. Ambomaalla naisten kuolleisuuden
analyysin mahdollisti kirkonkirjoihin merkittyjen kuolemien riittävän kattava keskittyminen 20-39 -vuotiaisiin. Kavangolla tällaista keskittymää
ei ole ja aineisto on liian pieni naisten kuolleisuuden analyysia varten. Lasten kohdalla tilanne on sama, kuolemantapauksia on aineistossa liian
vähän. Jonkinlaisen arvion lasten (tai imeväisikäisten) kuolleisuudesta voisi ehkä tehdä, jos olettaisi hedelmällisyyden vakioksi ja erot aineistosta
lasketussa hedelmällisyydessä johtuisivat vain ennen kastamista kuolleista lapsista. Mutta Ambomaallakin havaittiin vaihtelua
hedelmällisyydessä.
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